
KYSELYLOMAKE: FSD3452 LIIKETTÄ TOISELLE ASTEELLE: HENKILÖKUNNAN TÄYDEN-
NYSKOULUTUSKYSELYT 2016-2018

QUESTIONNAIRE: FSD3452 IMPLEMENTATION OF INTERVENTION STRATEGIES FOR PHY-
SICAL ACTIVITY PROMOTION IN UPPER SECONDARY SCHOOLS: TEACHER SURVEYS 2016-
2018

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

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.

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.



 
 
 
 

Seuraavassa kysyisimme sinulta, mitä ajatuksia osallistumisesta heräsi. Tarkoituksena on tutkia, miten hyväksyttävänä ja hyödyllisenä 
opettajat koulutuksen ovat kokeneet. 

 
Aineistoa käsittelee luottamuksellisesti Helsingin yliopiston tutkimushenkilöstö. Tutkittavia ei ole mahdollista tunnistaa siitä 
tehtävistä tutkimusjulkaisuista. Ennen kuin aineisto julkaistaan, siitä tuhotaan kaikki tiedot, joiden avulla voitaisiin tunnistaa siihen 
vastanneiden henkilöiden henkilöllisyys. 

 
Arvostamme vastauksiasi! 

 
 
 

1. Etunimi: 
 

 

2. Sukunimi: 
 

 
 

Kiitos osallistumisestasi täydennykoulutukseen! 



Pidin koulutuksesta. 

Koulutus onnistui 
antamaan minulle 
riittävät välineet käyttää 
Let’s Move It –ohjelman 
materiaaleja ja 
toimintamalleja omassa 
koulussani 
opettajakollegoilleni 
(istumisen 
vähentämistyöpajojen 
vetämiseksi) 

3. Arvioi täydennyskoulutuksen Let’s Move It -ohjelmaosuutta (opettaja-työpajat ja opiskelijoiden 
tapaamiset). 

 

    Täysin samaa 
Täysin eri mieltä    mieltä 

1 2 3 4 5 
 

Osallistuminen oli liian 
vaivalloista. 

 
Koulutus onnistui 
antamaan minulle 
riittävät välineet käyttää 
Let’s Move It –ohjelman 

materiaaleja ja                                                                                                                                                            
toimintamalleja omassa 
koulussani opiskelijoille 
(liikkumisen 
edistämiseksi) 

Suosittelisin tähän 
täydennyskoulutukseen 
osallistumista 
kollegoilleni. 

 
 

4. Haluatko perustella jotakin em. vastauksistasi? Kerro lisää: 
 

 
 

Koulutuksen sisältö oli 
helppo ymmärtää ja 
seurata. 



Minusta se olisi 
mukavaa. 

Let’s Move It – 
opiskelijatapaamisten 
vetäminen on 
ymmärrettävä ja 
tarkoituksenmukainen 
kokonaisuus. 

Olen varma, että pystyn 
vetämään Let’s Move It - 
opiskelijatapaamiset 
tarkoitetusti. 

5. Mitä ajattelet Let’s Move It –opiskelijaohjelman toteutuksesta omille opiskelijoillesi tulevaisuudessa? 
 

    Täysin samaa 
Täysin eri mieltä    mieltä 

1 2 3 4 5 
 

Se olisi liian vaivalloista.                                                                                                                                                            
 

Uskoisin Let’s Move It – 
tapaamisten auttavan 

opiskelijoiden                                                                                                                                                            
liikkumisen 
edistämisessä. 

 
6. Haluatko perustella jotakin em. vastauksistasi? Kerro lisää: 

 

 
 



Minusta se olisi 
mukavaa. 

Let’s Move It - 
opettajatyöpajojen 
vetäminen on 
ymmärrettävä ja 
tarkoituksenmukainen 
kokonaisuus. 

7. Mitä ajattelet Let’s Move It -työpajojen toteutuksesta opettajakollegoillesi tulevaisuudessa? 
 

    Täysin samaa 
Täysin eri mieltä    mieltä 

1 2 3 4 5 
 

Se olisi liian vaivalloista.                                                                                                                                                            
 

Uskoisin, että Let’s 
Move It –työpajojen 
seurauksena kollegani 
vähentäisivät oppilaiden 
liiallista istumista 
oppitunneillaan. 

 
 

8. Haluatko perustella jotakin em. vastauksistasi? Kerro lisää: 
 

 
 

 
 

9. Ennakoitko, että Let’s Move It -ohjelman vetämisestä (opiskelijatapaamisten TAI opettajatyöpajojen) 
omassa koulussasi koituisi sinulle haittoja tai hankaluuksia, tai joutuisit luopumaan jostain muusta 
tärkeästä? Kerro lisää: 

 
 

 
 

Valmista! Suuri kiitos vastauksistasi! 

Olen varma, että pystyn 
vetämään Let’s Move It - 
opettajatyöpajat 
tarkoitetusti. 


