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LIITE 4. ALKUHAASTATTELUN KYSYMYSRUNKO 

1. Haastattelija kertoo kuka on, mikä tämä tutkimus on ja ketkä ovat paikalla 
(”jutellaan, keskustellaan, yhdessä – ei ole oikeita ja vääriä vastauksia”) 

2. Aloitus 

Meitä on täällä paikalla (kpl), kertoisitko etunimesi ja miten yleensä vietät välitun-
teja? (Kenen kanssa? Vietättekö aikaa välituntisin yhdessä?) 
Oletteko olleet pitkään samalla luokalla? 
Vietättekö aikaa yhdessä vapaa-ajalla/koulun ulkopuolella? Mitä yleensä teette? 
(kartan käyttö mahdollista) 

3. Taidetestaajat 

Mitä teille tulee mieleen sanasta Taidetestaajat? 
Tiedättekö minne olette lähdössä Taidetestaajat -matkoille? Onko vierailuista ollut 
jo puhetta koulussa? 
Muistatteko viime vuoden kasiluokkalaisten käyneen matkoilla? Kuulitteko heiltä 
jotakin matkoista? 
Jos saisitte päättää, että teidän luokka menisi ”ylipäätään retkelle” TAI ”katsomaan/ 
kokemaan taidetta” jonnekin Suomessa niin minkälaisen kohteen valitsisitte? 

4. Taide ja kulttuuri nuorten elämässä 

Mikä kaikki teidän mielestä on taidetta? 
Miten taide/kulttuuri on teidän koulussa läsnä? (Mitä olette koulun kanssa näh-
neet/kokeneet? Aamunavaukset tai muut koulun tapahtumat, onko niissä taidetta/ 
kulttuuria? Taide koulun seinillä, retket jne.) 
Minkälaisia mahdollisuuksia täällä on harrastaa/kokea taidetta/kulttuuria, täällä 
missä asutte? 
Tekeekö joku teistä itse taidetta/kulttuuria? 
Onko kotonanne/muussa lähipiirissä näkyvissä kulttuuri- tai taideharrastusta / 
kiinnostuksen kohteita? Minkälaista? 
Mikä on vaikuttavin taide-elämys, jonka olette kokeneet? 

5. Koulun ja luokan ilmapiiri 

Millainen ilmapiiri luokassanne on? Entä koulussanne? 

6. Tulevaisuus + lopetus 

Oletteko miettineet mitä haluaisitte tehdä ysiluokan jälkeen? 
Onko sinulla haaveammattia tai tiedätkö näiden kavereiden haaveammatit? 
Olisiko jotain muuta mitä haluaisit kertoa / sanoa? 

7. Käyttörajoitukset 

8. Hyviä retkiä! Nähdään seurantahaastattelussa! 



 

LIITTEET 

LIITE 5. TAUSTATIETOLOMAKKEESSA KYSYTYT TIEDOT 

Nimi: 
Sukupuoli: 
Ikä (syntymäkuukausi ja syntymävuosi): 
Uskonto: 
Kotikieli/kotikielet: 
Perheeseen kuuluvat: 
Huoltajien ammatit: 
Kauanko olet asunut nykyisellä asuinpaikkakunnallasi? 

Kuinka monta kertaa olet viimeisen vuoden aikana käynyt vapaa-ajallasi (kirjoita 
numero sanan perään): 

teatterissa taidenäyttelyssä 
konsertissa sirkuksessa 
tanssiesityksessä oopperassa 
museossa elokuvissa 

Kuinka monta kertaa olet viimeisen vuoden aikana käynyt koulun/luokkasi kanssa 
(kirjoita numero sanan perään): 

teatterissa taidenäyttelyssä 
konsertissa sirkuksessa 
tanssiesityksessä oopperassa 
museossa elokuvissa 
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