
KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET

2013

QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Lämpimät onnittelut opiskelupaikastasi!

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn uusien opiskelijoiden alkutaipaleesta korkeakouluissa.

Oletko muuttanut toiselle paikkakunnalle opintojesi takia?

  Kyllä

  Ei
Miltä asuinpaikan muutos on sinusta tuntunut? Voit halutessasi valita useammankin vaihtoehdon.

  Mukavalta

  Pitkään odotetulta

  Helpottavalta

  Jännittävältä

  Ahdistavalta

  Stressaavalta

  Pelottavalta

  Jokin muu, mikä

Miten opiskelupaikkasi otti sinut vastaan?

  Erinomaisesti

  Hyvin

  Kohtalaisesti

  Huonosti

  Erittäin huonosti
Millaista oli tuutor-toiminta? Arvioi seuraavia väittämiä.

Ei lainkaan hyödyllistä Erittäin hyödyllistä

Ei lainkaan kannustavaa Erittäin kannustavaa



Ei lainkaan tärkeää uusien
kontaktien
muodostamisessa

Erittäin tärkeää uusien
kontaktien

muodostamisessa

Millaiselta opiskelijajärjestöjen (opiskelijakunta, ylioppilaskunta, ainejärjestö, osakunta tms.) toiminta on vaikuttanut?

  Hyvin kiinnostavalta

  Kiinnostavalta

  Kohtalaisen kiinnostavalta

  Ei kiinnostavalta

  Ei lainkaan kiinnostavalta
Mielestäni alkoholia käytetään opiskelijaelämässä

  Erittäin runsaasti

  Runsaasti

  Kohtalaisesti

  Vähän

  Erittäin vähän
Mielestäni alkoholia käytetään opiskelijatapahtumissa

  Aivan liian paljon

  Liian paljon

  Sopivasti

  Mielestäni alkoholi ei kuulu opiskelijatapahtumiin
Mitä mieltä olet alkoholittomista opiskelijatapahtumista?

  Toivoisin enemmän alkoholittomia tapahtumia

  Toivoisin että alkoholittomia tapahtumia järjestettäisiin hieman nykyistä enemmän

  Mielestäni alkoholittomia tapahtumia on jo nyt riittävästi

  En kaipaa alkoholittomia tapahtumia lainkaan

  Jokin muu, mikä



Oletko jo saanut tietoa Nyyti ry:n toiminnasta ja palveluista?

  Kyllä

  Ei
Mitä kautta olet saanut tietoa Nyytistä? Voit valita halutessasi useammankin vaihtoehdon.

  Nyytin HaliCardista

  Nyytin esitteestä

  Facebookista

  Internetistä

  Tuutoreilta

  Alkuinfopaketista

  Fuksioppaasta

  Opiskelijakalenterista tai -lehdestä

  SAMOKin uutiskirjeestä

  Lyyran uutiskirjeestä

  Opiskelijajärjestön uutiskirjeestä tai sähköpostilistalta

  Opiskelijajärjestön verkkosivuilta tai facebook-sivulta

  Korkeakoulun verkkosivuilta, intranetistä tai ekstranetistä

  Korkeakoulun henkilökunnalta

  Opintopsykologilta tai -kuraattorilta

  Oppilaitospastorilta

  Terveydenhoitajalta tai lääkäriltä

  YTHS:ltä

  Kaverilta/läheiseltä

  Jokin muu, mikä

Mitä muuta haluaisit sanoa opiskelusi alkuvaiheista?

Sukupuoli



  Nainen

  Mies
Ikä (vuotta)

Missä opiskelet?

  Ammattikorkeakoulu

  Yliopisto

  Jokin muu, mikä

Opiskelupaikkakunta

  Espoo

  Helsinki

  Hämeenlinna

  Joensuu

  Jyväskylä

  Kajaani

  Kemi

  Kokkola

  Kouvola

  Kuopio

  Lahti

  Lappeenranta

  Mikkeli

  Oulu

  Pori

  Rauma

  Rovaniemi

  Savonlinna

  Seinäjoki

  Tampere



  Tornio

  Turku

  Vaasa

  Vantaa

  Jokin muu, mikä

Arvomme kyselyyn vastanneiden kesken Nyytin muistitikkuja ja Nyyti-kasseja. Mikäli haluat osallistua arvontaan, täytä
henkilötietosi alle.

Käsittelemme vastauksia luottamuksellisesti eikä henkilötietojasi voi yhdistää antamiisi vastauksiin.

Nimi

Sähköpostiosoite

Liity Nyytin facebook-yhteisöön ja olet aina perillä kuulumisistamme - meitä on siellä jo lähes 1900!


