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Nuoret taiteen tekijöinä -tutkimus 

Osallistuit nuorten taidehankkeeseen, joka on osa koko maan kattavaa Myrsky-ohjelmaa. 
Tämän kyselyn avulla kerätään tietoja siitä, millaisia kokemuksia nuorille on karttunut 
osallistumisesta. Lisäksi kyselyllä tutkitaan nuorten kulttuuriharrastuksia sekä asenteita 
taidetta ja kulttuuria kohtaan. Kyselyyn vastaavat nuoret eri puolilla maata paikkakunnilla, 
joissa Myrsky-ohjelmaan kuuluvia taidehankkeita on.  

Vastauksesi on meille erittäin tärkeä, koska tutkimuksen avulla halutaan saada nuorten 
oma ääni ja kokemukset esiin. Vastaaminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen tekevät 
Nuorisotutkimusseura (www.nuorisotutkimusseura.fi) ja Suomen kulttuurirahaston Myrsky-
hanke (www.myrsky.info ).  

Vastaukset jäävät vain tutkijoiden käyttöön eikä kyselyn tuloksia tulla esittämään niin, 
että yksittäisten vastaajien tunnistaminen olisi mahdollista.  

Hankkeen tutkijat eivät saa tietoonsa kyselyyn vastanneiden henkilötietoja tai nimiä. 
Hankkeissa toimivilla ohjaajilla ei ole mahdollisuutta tarkastella kyselyn vastauksia. Jos 
palautat lomakkeen ohjaajan kautta, voit sulkea sen sinulle annettuun kirjekuoreen. 

Kyselyyn voi vastata myös verkossa ja toivommekin, että mahdollisimman moni vastaaja 
täyttäisi verkkolomakkeen. Verkkolomake löytyy osoitteesta  
https://www.jyu.fi/myrsky 

Varsinaiselle vastaussivulle pääsemiseksi tarvitset salasanan. Salasana on taifuuni 

 

Vastaa vain joko verkkokyselyyn tai lomakekyselyyn! Kyselyyn vastaaminen vie noin 20 
minuuttia. 

Kiitokset jo etukäteen vastauksestasi!  

 

Mihin Myrsky-hankkeeseen osallistuit? Kirjoita tähän hankkeen 
tunnusnumero (jonka olet saanut ohjaajaltasi), hankkeen nimi tai 
kuvaile hanketta tai työpajaa muulla tavoin. 

Hanke 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Toivoisimme sinun vastaavan mahdollisimman moneen kysymykseen. Jos et 
MISSÄÄN TAPAUKSESSA halua vastata johonkin henkilökohtaista 
elämääsi koskevaan kysymykseen, voit myös jättää vastaamatta osaan 
kysymyksistä.  
 

Ensin kysymme muutamaa taustatietoa sinusta.   

 

K01 Oletko tyttö vai poika? 
 1 tyttö 2 poika 
 

K02 Minkä ikäinen olet? 
13 14 15 16 17 18 19 

1 2 3 4 5 6 7 
 

8 Jokin muu ikä. Mikä?
 

K03 Millä paikkakunnalla (tai paikkakunnilla) asut? (Myös pelkkä 
maakunnan tai alueen nimi riittää) 

 
 

 

K04 Kuinka pitkään olet asunut tällä paikkakunnalla? 

Alle vuoden 1 

1–4 vuotta 2 

5–9 vuotta 3 

Yli 10 vuotta (mutta asunut myös muualla) 4 

 

Olen aina asunut tällä paikkakunnalla 5 
 

K05 Millaisessa ympäristössä asut? 

Kaupungissa 1 

Esikaupungissa, kaupungin laitamilla 2 

Muussa taajamassa 3 

 

Pienessä kylässä tai haja-asutusalueella 4 
 



 

 

Seuraavaksi kysymyksiä siitä Myrsky-hankkeesta, johon osallistut. 

 

K06 Mihin taiteenlajiin tai taiteenlajeihin hanke, esitys tai teos liittyi? (Valitse 
KAIKKI taiteenlajit, joihin hanke liittyi, tai jotka olivat mukana 
esityksessä tai teoksessa) 
Musiikki 1 
Musikaali 2 
Ooppera 3 
Teatteri 4 
Tanssiteatteri 5 
Tanssi 6 
Sirkus 7 
Elokuva tai animaatio 8 
Kirjallisuus 9 
Kuvataide 10 

 

Joku muu taiteenlaji. Mikä? 

 
11 

 

K07   

 

K08 

Miksi olet ollut mukana hankkeessa / esityksessä? Merkitse ensimmäiseen 
sarakkeeseen kaikki sinuun sopivat vaihtoehdot. 

Mikä on ollut TÄRKEIN syy siihen, että olet ollut mukana hankkeessa / esityksessä? 
Merkitse toiseen sarakkeeseen TÄRKEIN vaihtoehto. 

 K07 
Kaikki syyt

K08 
Tärkein syy 

Minun oli pakko osallistua (esim. koulun kautta) 
a1 b1 

Ystäväni houkuttelivat minut mukaan 
a2 b2 

Olin utelias kokeilemaan uutta 
a3 b3 

Taide ja kulttuuri kiinnostavat minua 
a4 b4 

Halusin mukaan juuri tähän harrastukseen 
a5 b5 

Halusin harrastaa jotain ja tämä hanke oli tarjolla 
a6 b6 

Haluan oppia uusia asioita 
a7 b7 

Haluan kehittyä harrastuksessani 
a8 b8 

 

Joku muu syy. Mikä? 

 a9 b9 

  



 

 

 

K09 Miten innokkaasti olet ollut mukana hankkeessa / työpajassa? 
(Valitse omaa osallistumista parhaiten kuvaava vaihtoehto) 
Täysillä, koska olen ollut todella innostunut 

1 
Melko innokkaasti, koska olen ollut kiinnostunut 

2 
Vaihtelevasti oman jaksamiseni ja aikataulujeni mukaan 

3 
Olin alussa innokkaasti mukana, mutta kiinnostus on 
vähentynyt 4 

En ole osallistunut niin paljon kuin olisin halunnut, sillä olen 
arastellut 5 

Olisin ollut valmis osallistumaan enemmänkin, mutta olen 
kokenut tulleeni torjutuksi 6 

 

Olen ollut mukana, mutta en ole ollut kovin kiinnostunut 
koko aikana 7 

 

Voit halutessasi kertoa enemmän siitä, kuinka innokkaasti olet ollut mukana  
hankkeessa tai esityksessä? 

K9b 

 
 
 
 

 

K10 Millaisia kokemuksia sinulla on hankkeesta / työpajasta? (Kerro, oletko samaa 
vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa.) 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri 
mieltä 

En 
osaa 
sanoa 

Tunnelma harjoituksissa ja esityksissä on 
ollut kannustava a1 a2 a3 a4 a5 

Mukana olleet nuoret ovat viihtyneet hyvin 
yhdessä b1 b2 b3 b4 b5 

Olen tutustunut henkilöihin, joiden kanssa 
olen viettänyt myös muuta vapaa-aikaa c1 c2 c3 c4 c5 

Olen löytänyt ystäviä, joiden kanssa voin 
jutella myös luottamuksellisesti d1 d2 d3 d4 d5 

Olen tuntenut itseni hankkeen työryhmän 
tärkeäksi jäseneksi e1 e2 e3 e4 e5 

Olen saanut apua muilta ryhmän jäseniltä, 
jos olen tarvinnut sitä f1 f2 f3 f4 f5 

 



 

 

 

K11 Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat olleet sinulle hankkeen / työpajan aikana? 
(Arvioi kunkin asian tärkeyttä itsellesi.) 

 Erittäin 
tärkeä 

Tärkeä Ei 
erityisen 
tärkeä 

Merki-
tyksetön 

En 
osaa 
sanoa 

Yhteistyö muiden kanssa a1 a2 a3 a4 a5 
Yhteinen kokemus onnistumisesta 

b1 b2 b3 b4 b5 
Uusien ystävien saaminen / uusiin ihmisiin 
tutustuminen c1 c2 c3 c4 c5 

Julkinen palaute (esim. yleisöltä ja 
lehdistössä) teoksesta tai esityksestä d1 d2 d3 d4 d5 

Ohjaajan palaute omasta osaamisesta 
e1 e2 e3 e4 e5 

Selviytyminen omasta roolista ryhmässä 
f1 f2 f3 f4 f5 

Uusien taitojen oppiminen 
g1 g2 g3 g4 g5 

Omien taitojen kehittyminen 
h1 h2 h3 h4 h5 

Joku muu asia. Mikä? 

 i1 i2 i3 i4 i5 

 

K12 Mikä näistä (edellä mainituista) asioista on ollut sinulle kaikkein 
TÄRKEIN asia? (Valitse yksi vaihtoehto) 
Yhteistyö muiden kanssa 1 
Yhteinen kokemus onnistumisesta 

2 
Uusien ystävien saaminen / uusiin ihmisiin tutustuminen 

3 
Julkinen palaute (esim. yleisöltä ja lehdistössä) teoksesta tai 
esityksestä 4 

Ohjaajan palaute omasta osaamisesta 
5 

Selviytyminen omasta roolista ryhmässä 
6 

Uusien taitojen oppiminen 
7 

Omien taitojen kehittyminen 
8

 

Joku muu asia. Mikä? 

 9 

 



 

 

K13 Miten nuorten oma osallistuminen on mielestäsi toteutunut hankkeessa / 
esityksessä? (Arvioi nuorten oman osallistumisen määrää jokaisella osa-alueella.)  

 Paljon Jonkin 
verran 

Vain 
vähän 

Ei 
lainkaan 

Tehtävää 
ei ollut 

Ideointi (perusidea, keskeiset linjat) a1 a2 a3 a4 a5 
Yksityiskohtaisempi suunnittelu 

b1 b2 b3 b4 b5 
Teoksen tekeminen ja työstäminen  

c1 c2 c3 c4 c5 
Teoksen esittäminen tai esillepano 

d1 d2 d3 d4 d5 
Teoksesta / hankkeesta tiedottaminen 

e1 e2 e3 e4 e5 
Muu tehtävä. Mikä? 

 f1 f2 f3 f4 f5 

 

K14 Mihin tehtäviin olet ITSE osallistunut hankkeessa / esityksessä? (Arvioi omaa 
osallistumistasi jokaisella osa-alueella.) 

 Paljon Jonkin 
verran 

Vain 
vähän 

Ei 
lainkaan 

Tehtävää 
ei ollut 

Ideointi (perusidea, keskeiset linjat) a1 a2 a3 a4 a5 
Yksityiskohtaisempi suunnittelu 

b1 b2 b3 b4 b5 
Teoksen tekeminen ja työstäminen  

c1 c2 c3 c4 c5 
Teoksen esittäminen tai esillepano 

d1 d2 d3 d4 d5 
Teoksesta / hankkeesta tiedottaminen 

e1 e2 e3 e4 e5 
Muu tehtävä. Mikä? 

f1 f2 f3 f4 f5 
 

K15 Mihin tehtävään olisit halunnut osallistua enemmän kuin osallistuit 
(sait osallistua)? Valitse 1–3 tehtävää. 

Ideointi (perusidea, keskeiset linjat) a 
Yksityiskohtaisempi suunnittelu 

b 
Teoksen tekeminen ja työstäminen  

c 
Teoksen esittäminen tai esillepano 

d 
Teoksesta / hankkeesta tiedottaminen 

e 
Muu tehtävä. Mikä?  

f 

 

En olisi halunnut osallistua mihinkään tehtävään nykyistä 
enempää g 



 

 

 
K16 Arvioi millainen merkitys hankkeella / esityksellä on ollut lähialueella? (Arvioi 

kunkin asian merkitystä erikseen.) 

 
Paljon Jonkin 

verran 
Vain 
vähän 

Ei 
lainkaan 

En 
osaa 

sanoa 

Lisännyt vuorovaikutusta aikuisten ja 
nuorten välillä a1 a2 a3 a4 a5 

Lisännyt vuorovaikutusta lasten ja nuorten 
välillä b1 b2 b3 b4 b5 

Lisännyt nuorten näkyvyyttä paikka-
kunnalla c1 c2 c3 c4 c5 

Lisännyt nuorten äänen kuuluvuutta 
paikkakunnalla d1 d2 d3 d4 d5 

Lisännyt yleistä huomiota taiteeseen ja 
kulttuuriin e1 e2 e3 e4 e5 

Lisännyt nuorten harrastusmahdollisuuk-
sia paikkakunnalla f1 f2 f3 f4 f5 

Joku muu vaikutus. Mikä? 

 g1 g2 g3 g4 g5 

Seuraavat kysymykset koskevat käsityksiäsi omasta elämästäsi. 

K17 Kenen kanssa vietät yleensä vapaa-aikaasi? (Valitse vain YKSI 
tärkein vaihtoehto) 
Yksin 1 

Ystävien kanssa 2 

Poika- tai tyttöystävän tai puolison kanssa 3 

Lasteni (ja puolisoni) kanssa 4 

Perheeni (vanhemmat, sisarukset) kanssa 5 

Harrastuksissa tai ohjatussa toiminnassa 6

 

Muulla tavoin. Miten? 
 7

 

K18 Onko sinulla läheistä ystävää, jonka kanssa voit keskustella mistä 
tahansa? 
Ei ole läheistä ystävää 1 

On yksi läheinen ystävä 2 

On kaksi läheistä ystävää 3 

 

On useampia läheisiä ystäviä 4 

 



 

 

 
K19 Kuinka tyytyväinen olet elämääsi tällä hetkellä? 

Arvioi tyytyväisyyttäsi kouluarvosanalla 4–10. 
4 5 6 7 8 9 10  

       
 

K20 Onko taidehankkeeseen tai työpajaan osallistuminen vaikuttanut 
tyytyväisyytesi ja hyvinvointiisi? 
Parantanut paljon 4 

Parantanut jonkin verran 3 

Parantanut vähän 2 

Ei vaikutusta tai huonontanut 1 

 

En osaa sanoa 0 
 

Millä tavoin taidehankkeeseen tai työpajaan osallistuminen on vaikuttanut 
tyytyväisyyteesi ja hyvinvointiisi? Kerro tarkemmin. 

K21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

K22 Miten Myrsky-hankkeeseen tai -työpajaan osallistuminen on vaikuttanut Sinun 
omaan elämääsi? (Arvioi vaikutusta kuhunkin asiaan erikseen.) 

 
Paljon Jonkin 

verran 
Vain 
vähän 

Ei 
lainkaan 

En 
osaa 

sanoa 

Hankaloittanut normaalia päivääni a1 a2 a3 a4 a5 
Vähentänyt muiden ystävieni tapaamista 

b1 b2 b3 b4 b5 
Vähentänyt muita harrastuksia 

c1 c2 c3 c4 c5 
Vähentänyt omien ongelmien ajattelua 

d1 d2 d3 d4 d5 
Lisännyt iloa elämääni 

e1 e2 e3 e4 e5 
Lisännyt taitoja esiintyä 

f1 f2 f3 f4 f5 
Lisännyt rohkeutta esiintyä 

g1 g2 g3 g4 g5 
Lisännyt taitoja ja rohkeutta ilmaista 
itseäni h1 h2 h3 h4 h5 

Lisännyt taitoja tehdä yhteistyötä muiden 
kanssa i1 i2 i3 i4 i5 

Lisännyt kanssakäymistä eri ikäisten 
nuorten kanssa j1 j2 j3 j4 j5 

Lisännyt ystäviä 
k1 k2 k3 k4 k5 

Parantanut minun ja vanhempieni välejä 
l1 l2 l3 l4 l5 

Parantanut käsitystäni taiteesta 
m1 m2 m3 m4 m5 

Lisännyt halujani osallistua taiteen tekoon 
n1 n2 n3 n4 n5 

Lisännyt halujani harrastaa kulttuuria 
o1 o2 o3 o4 o5 

Joku muu vaikutus. Mikä? 

 p1 p2 p3 p4 p5 

 



 

 

 
 
K23 Millaista haluaisit elämäsi olevan tulevaisuudessa (aikuisuudessa)? (Arvioi 

kunkin asian tärkeyttä erikseen) 

 
Erittäin 
tärkeä Tärkeä 

Ei 
erityisen 
tärkeä 

Merki-
tyksetön 

En 
osaa 

sanoa 

Hyvä ulkonäkö a1 a2 a3 a4 a5 
Onnellinen perhe-elämä 

b1 b2 b3 b4 b5 
Taloudellinen menestys 

c1 c2 c3 c4 c5 
Paljon ystäviä 

d1 d2 d3 d4 d5 
Hyvä koulutus 

e1 e2 e3 e4 e5 
Kiinnostava työ 

f1 f2 f3 f4 f5 
Mahdollisuus toteuttaa itseäni 

g1 g2 g3 g4 g5 
Joku muu asia. Mikä? 

 h1 h2 h3 h4 h5 

 

K24 Mitä asioita pidät näistä TÄRKEIMPINÄ? Valitse 1–2 asiaa, joiden 
saavuttaminen aikuisena on sinulle tärkeintä. 

Hyvä ulkonäkö a 
Onnellinen perhe-elämä 

b 
Taloudellinen menestys 

c 
Paljon ystäviä 

d 
Hyvä koulutus 

e 
Kiinnostava työ 

f 
Mahdollisuus toteuttaa itseäni 

g 

 

Joku muu asia. Mikä? 

 h 

 



 

 

Seuraavaksi kysymyksiä kulttuuriharrastuksistasi. 

 
K25 Harrastatko jotain seuraavista (kulttuuri)harrastuksista ? (Valitse kullakin 

rivillä sopivin vaihtoehto.)  

 Lähes 
päivit-
täin 

Vii-
koit-
tain 

Kuukau-
sittain 

Har-
vem-
min 

En 
kos-
kaan 

Soitan, laulan tai sävellän a1 a2 a3 a4 a5 
Näyttelen tai toimin muuten teatterissa 

b1 b2 b3 b4 b5 
Tanssin (baletti, jazz, kansantanssi, 
jäätanssi, kilpatanssi tms) c1 c2 c3 c4 c5 

Teen asioita käsilläni (tuunaan, teen 
käsitöitä, nikkaroin, teen pienoismalleja) d1 d2 d3 d4 d5 

Piirrän, maalaan, muovailen tai harrastan 
muuten kuvataidetta e1 e2 e3 e4 e5 

Valokuvaan, video- tai elokuvaan 
f1 f2 f3 f4 f5 

Teen tai käsittelen kuvia tietokoneella 
g1 g2 g3 g4 g5 

Kirjoitan (runoja, päiväkirjaa, blogeja, 
kirjeitä, proosaa jne) h1 h2 h3 h4 h5 

Luen kirjoja (muuta kuin läksykirjoja) 
i1 i2 i3 i4 i5 

Pelaan pöytä- tai lautapelejä 
j1 j2 j3 j4 j5 

Pelaan roolipelejä 
k1 k2 k3 k4 k5 

Osallistun live-roolipeleihin 
l1 l2 l3 l4 l5 

Harrastan sirkusta (taikatemput, akrobatia, 
jonglööraus yms) m1 m2 m3 m4 m5 

Harrastan keräilyä (esim. postimerkit, 
pienoismallit, lehdet tms.) n1 n2 n3 n4 n5 

Joku muu kulttuuriharrastus. Mikä? 

 o1 o2 o3 o4 o5 

Joku muu kulttuuriharrastus. Mikä? 

 p1 p2 p3 p4 p5 

 



 

 

 

 

K25b Haluaisitko harrastaa jotain näistä (useammin kuin tällä hetkellä teet), 
mutta et pysty? Merkitse sellaiset asiat, joita haluaisit harrastaa (nykyistä 
enemmän), mutta se ei ole sinulle tällä hetkellä mahdollista.  

Soitan, laulan tai sävellän a 
Näyttelen tai toimin muuten teatterissa 

b 
Tanssin (baletti, jazz, kansantanssi, jäätanssi, kilpatanssi tms) 

c 
Teen asioita käsilläni (tuunaan, teen käsitöitä, nikkaroin, teen 
pienoismalleja) d 

Piirrän, maalaan, muovailen tai harrastan muuten kuvataidetta 
e 

Valokuvaan, video- tai elokuvaan 
f 

Teen tai käsittelen kuvia tietokoneella 
g 

Kirjoitan (runoja, päiväkirjaa, blogeja, kirjeitä, proosaa jne) 
h 

Luen kirjoja (muuta kuin läksykirjoja) 
i 

Pelaan pöytä- tai lautapelejä 
j 

Pelaan roolipelejä 
k 

Osallistun live-roolipeleihin 
l 

Harrastan sirkusta (taikatemput, akrobatia, jonglööraus yms) 
m 

Harrastan keräilyä (esim. postimerkit, pienoismallit, lehdet tms.) 
n 

Joku muu kulttuuriharrastus. Mikä? 

 o 

 

Joku muu kulttuuriharrastus. Mikä? 

 p 

 

 



 

 

 
K26 Minkä takia et pysty harrastamaan niitä kulttuuri-harrastuksia, joita 

haluaisit harrastaa? (Valitse kaikki sinuun sopivat vaihtoehdot)  

Minulla ei ole esteitä kulttuuriharrastuksille 
a 

Aika ei riitä kaikkiin minua kiinnostaviin harrastuksiin 
b 

Harrastaminen on liian kallista 
c 

Harrastustoimintaa ei ole tarjolla kotipaikka-kunnallani 
d 

Minulta puuttuu sopiva ohjaaja tai opettaja 
e 

Minulle ei ole tarvittavia välineitä 
f 

Meiltä puuttuvat tilat harrastamiseen 
g 

Emme saa riittävää ryhmää kokoon 
h 

Liian pitkä matka / minulla ei ole kyytiä i 

En uskalla tai halua  aloittaa harrastusta ilman kaveria j 

 

Jokin muu syy. Mikä? 

 k 

 

K27 Mikä näistä on TÄRKEIN syy siihen, ettet voi harrastaa sinua kiinnostavaa 
kulttuuriharrastusta.  (Valitse YKSI vaihtoehto.) 

Minulla ei ole esteitä kulttuuriharrastuksille 
1 

Aika ei riitä kaikkiin minua kiinnostaviin harrastuksiin 
2 

Harrastaminen on liian kallista 
3 

Harrastustoimintaa ei ole tarjolla kotipaikka-kunnallani 
4 

Minulta puuttuu sopiva ohjaaja tai opettaja 
5 

Minulle ei ole tarvittavia välineitä 
6 

Meiltä puuttuvat tilat harrastamiseen 
7 

Emme saa riittävää ryhmää kokoon 
8 

Liian pitkä matka / minulla ei ole kyytiä 9 

En uskalla tai halua  aloittaa harrastusta ilman kaveria 10 

 

Jokin muu syy. Mikä? 

 11 

 



 

 

 

K28 Oletko käynyt seuraavissa paikoissa tai kulttuuritilaisuuksissa? (Valitse kullakin 
rivillä sopivin vaihtoehto)  

 En 
koskaan 

Vain 
koulun 
kanssa 

Vain 
loma-
mat-
koilla 

1–2 
kertaa 
vapaa-
ajalla 

Yli 3 
kertaa 
vapaa-
ajalla 

Elokuvateatteriesitys a1 a2 a3 a4 a5 
Elokuvateatteriesitys muualla kuin 
elokuvateatterissa (esim. seuraintalo tai vast.) b1 b2 b3 b4 b5 

Teatteriesitys 
c1 c2 c3 c4 c5 

Nukketeatteriesitys 
d1 d2 d3 d4 d5 

Sirkus 
e1 e2 e3 e4 e5 

Klassisen musiikin konsertti 
f1 f2 f3 f4 f5 

Kansanmusiikkiesitys tai -festivaalit 
g1 g2 g3 g4 g5 

Rock-konsertti tai -festivaalit 
h1 h2 h3 h4 h5 

Rap-konsertti tai -festivaalit 
i1 i2 i3 i4 i5 

Konemusiikkikonsertti tai -festivaalit 
j1 j2 j3 j4 j5 

Tanssiesitys (moderni, klassinen, hiphop) 
k1 k2 k3 k4 k5 

Kansantanssiesitys 
l1 l2 l3 l4 l5 

Kilpatanssiesitys 
m1 m2 m3 m4 m5 

Jäätanssiesitys 
n1 n2 n3 n4 n5 

Runonlausuntaesitys 
o1 o2 o3 o4 o5 

Kirjailijavierailu tai -luenta 
p1 p2 p3 p4 p5 

Taidenäyttely (museossa, galleriassa) 
q1 q2 q3 q4 q5 

Museon näyttely 
r1 r2 r3 r4 r5 

Joku muu kulttuuritapahtuma. Mikä? 

 s1 s2 s3 s4 s5 

 



 

 

Lopuksi vielä muutamia Sinua ja perhettäsi koskevia taustakysymyksiä.  

Jos et MISSÄÄN TAPAUKSESSA halua vastata johonkin henkilökohtaista elämääsi 
koskevaan kysymykseen, voit myös jättää vastaamatta osaan kysymyksistä. Toivottavaa 
olisi kuitenkin, että vastaisit mahdollisimman moneen kysymykseen. 
 

K29 Mitä teet tällä hetkellä (pääasiassa)? 

käyn koulua tai opiskelen 1 

olen oppisopimuskoulutuksessa 2 

olen työllisyyskoulutuksessa 3 

käyn nuorten työpajassa 4 

olen tällä hetkellä töissä opiskelun loma-aikana 5 

käyn kokopäivätyössä 6 

käyn osa-aikatyössä 7 

olen työtön 8 

 

teen jotain muuta. Mitä? 
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K30 Jos olet opiskelija tai koululainen, niin missä oppilaitoksessa 
opiskelet? (Jos vastaat kesällä: Missä opiskelit viime lukuvuonna?) 
Peruskoulussa 1 

Ammatillisessa koulutuksessa 2 

Lukiossa 3 

Ammattikorkeakoulussa 4 

Yliopistossa 5 

 

Jossain muualla. Missä? 
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Jos olet mukana työelämässä (vaikka olisitkin tällä hetkellä työttömänä), 
niin mikä on sinun ammattisi tai mitä teet tai olet tehnyt työksesi? 

K31 

 
 
 
 

 



 

 

 
K32 Missä maassa olet syntynyt? 

Suomessa 1 

Ruotsissa 2 

Virossa 3 

Venäjällä (ent. Neuvostoliitossa) 4 

Somaliassa 5 

ent. Jugolaviassa 6

 

Jossain muussa maassa. Missä? 
 
 

7

 

K33 Mihin kulttuuri- tai etnisiin ryhmiin tunnet kuuluvasi? (Valitse 
KAIKKI sinua kuvaavat vaihtoehdot) 
suomalainen a 

suomenruotsalainen b 

saamelainen c 

romani d 

ruotsalainen e 

virolainen f

venäläinen g

somali h 
kurdi i 
albaani j 

 

Jokin muu kulttuuri- tai etninen ryhmä. Mikä? 
 
 

k 

 



 

 

 
 

K34 Onko sinulla useampia koteja (esim. asut osan aikaa kummankin 
vanhempasi luona)? 

 1 Ei, yksi koti 2 Kyllä, useampi koti 

 

K34b Jos sinulla on useampia koteja, niin sijaitsevatko nämä kodit samalla vai eri 
paikkakunnalla? 

1 Samalla paikkakunnalla 0 Minulla on vain yksi koti  
2 Eri paikkakunnilla   

 

Jos sinulla on useampia koteja, niin vastaa seuraaviin kysymyksiin sen kodin mukaan, 
jolla asut SUURIMMAN OSAN aikaa. 

K35 Kenen kanssa asut? (Valitse mieluimmin vain YKSI vaihtoehto) 

Vanhemman / vanhempieni kanssa 1 

Jonkun muun huoltajan kanssa (esim. sijais- tai perhekoti) 2 

Tukiasunnossa 3 

Yksin (tai yksin lapsen tai lasten kanssa) 4 

Tyttö- tai poikaystävän tai puolison kanssa 5 

Muun kämppäkaverin tai -kavereiden kanssa 6

 

Jonkun muun kanssa. Kenen? 
 
 

7

 

K36 Millainen on perheesi taloudellinen tilanne? 

Erittäin hyvä 1 

Melko hyvä 2 

Jonkin verran talousvaikeuksia 3 

Paljon talousvaikeuksia 4 

 

En osaa arvioida 5 
 



 

 

 

 

K37 Mitä kouluja äitisi on käynyt? (Voit valita korkeimman koulutuksen 
tai merkitä useamman vaihtoehdon) 
Peruskoulu (kansa-, kansalais- tai keskikoulu) a 

Ammatillinen koulutus (ammattikoulu tai vastaava) b 

Ylioppilastutkinto tai lukio c 
Opistoasteen tutkinto (esim. merkonomi, sairaanhoitaja, 
opistoinsinööri) d 

Ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava (esim. tradenomi, 
erikoissairaanhoitaja, amk-insinööri) e 

Korkeakoulututkinto (esim. lääkäri, ekonomi, diplomi-
insinööri) f

Hän ei ole suorittanut mitään koulua loppuun g

Muu koulutus (tai en tiedä mihin luokkaan se kuuluisi). 
Mikä? 
 
 

h 

En tiedä äitini koulutusta i 

 

En tunne äitiäni j 
 

 

K38 Mitä kouluja isäsi on käynyt? (Voit valita korkeimman koulutuksen 
tai merkitä useamman vaihtoehdon) 
Peruskoulu (kansa-, kansalais- tai keskikoulu) a 

Ammatillinen koulutus (ammattikoulu tai vastaava) b 

Ylioppilastutkinto tai lukio c 
Opistoasteen tutkinto (esim. merkonomi, sairaanhoitaja, 
opistoinsinööri) d 

Ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava (esim. tradenomi, 
erikoissairaanhoitaja, amk-insinööri) e 

Korkeakoulututkinto (esim. lääkäri, ekonomi, diplomi-
insinööri) f

Hän ei ole suorittanut mitään koulua loppuun g

Muu koulutus (tai en tiedä mihin luokkaan se kuuluisi). 
Mikä? 
 
 

h 

En tiedä isäni koulutusta i 

 

En tunne isääni j 
 



 

 

Kysely päättyi tähän, mutta voit HALUTESSASI antaa myös 
vapaamuotoista palautetta hankkeesta/työpajasta. 

Olisiko sinulla mahdollisesti ehdotuksia siitä, miten hankkeita voisi kehittää 
- tai jopa ideoita kokonaan uusiksi hankkeiksi? Sana on vapaa. 

K39 Mitä hyvää tai huonoa Sinun hankkeessasi tai esityksessäsi oli? Miten asiat 
voisi tehdä (vieläkin) paremmin?  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

K40 Millaisia taide- ja kulttuurihankkeita nuorille voitaisiin sinun mielestäsi 
järjestää?  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kiitokset vastauksestasi! 

Kyselyn vastauksia tullaan käyttämään nuorille suunnattujen taide- ja kulttuurihankkeiden 
suunnittelussa. 


