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Nuoret taiteen tekijöinä -tutkimus. Alkukysely 
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 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? 
 
 

9 

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

K04 

 

 



 

 

 

K05 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? 
 
 

6 

 

K06 Jos opiskelet muualla kuin peruskoulussa tai 
lukiossa, niin mitä alaa opiskelet? 
Humanistinen ja kasvatusala 1 
Kulttuuriala 2 
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 3 
Luonnontieteiden ala 4 
Tekniikan ja liikenteen ala 5 
Luonnonvara- ja ympäristöala 6 
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 7 
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 8 

 

Jokin muu ala. Mikä? 
 
 

9 

 



 

 

 
K07 Asutko useammalla kuin yhdellä 

paikkakunnalla? 
 1 en 2 kyllä 
 

K08 Missä maakunnassa / alueella asut? (Kirjoita 
tarvittaessa asuinmaakuntasi nimi) 
Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa tai Vantaalla 1  

Uusimaa 2 

 Itä-Uusimaa 3 

 Häme 4 

 Päijät-Häme 5 

 Kymenlaakso 6 

 Etelä-Karjala 7 

 Pirkanmaa 8 

 Varsinais-Suomi 9 

 Satakunta 10 

 Keski-Suomi 11 

 Etelä-Pohjanmaa 12 

 Pohjanmaa 13 

 Etelä-Savo 14 

 Pohjois-Savo 15 

 Pohjois-Karjala 16 

 Pohjois-Pohjanmaa 17 

 Kainuu 18 

 Lappi 19 

 Ahvenmaa 20 

 



 

 

 

K09 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 
K10 Millaisessa ympäristössä asut? 

Kaupungissa 1 
Esikaupungissa, kaupungin laitamilla 2 
Muussa taajamassa 3 

 

Pienessä kylässä tai haja-asutusalueella 4 
 
K11 Missä maassa olet syntynyt? 

Suomessa 1 
Ruotsissa 2 
Virossa 3 
Venäjällä (ent. Neuvostoliitossa) 4 
Somaliassa 5 
ent. Jugolaviassa 6

 

Jossain muussa maassa. Missä? 
 
 

7

 

K12 Mihin kulttuuri- tai etnisiin ryhmiin tunnet kuuluvasi? 
(Valitse KAIKKI sinua kuvaavat vaihtoehdot) 
suomalainen 1 
suomenruotsalainen 2 
saamelainen 3 
romani 4 
ruotsalainen 5 
virolainen 6

venäläinen 7
somali 8 
kurdi 9 
albaani 10 

 

Jokin muu kulttuuri- tai etninen ryhmä. Mikä? 
 11 

 



 

 

K13 Mitä kouluja äitisi on käynyt? (Voit valita 
korkeimman koulutuksen tai merkitä useamman 
vaihtoehdon) 
Peruskoulu (kansa-, kansalais- tai keskikoulu) 1 
Ammatillinen koulutus (ammattikoulu tai vastaava) 2 
Ylioppilastutkinto tai lukio 3 
Opistoasteen tutkinto (esim. merkonomi, sairaanhoitaja, 
opistoinsinööri) 4 
Ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava (esim. 
tradenomi, erikoissairaanhoitaja, amk-insinööri) 5 
Korkeakoulututkinto (esim. lääkäri, ekonomi, diplomi-
insinööri) 6

Hän ei ole suorittanut mitään koulua loppuun 7
Muu koulutus (tai en tiedä mihin luokkaan se kuuluisi). 
Mikä? 
 

8 

En tiedä äitini koulutusta 9 

 

En tunne äitiäni 10 
 

K14 Mitä kouluja isäsi on käynyt? (Voit valita 
korkeimman koulutuksen tai merkitä useamman 
vaihtoehdon) 
Peruskoulu (kansa-, kansalais- tai keskikoulu) 1 
Ammatillinen koulutus (ammattikoulu tai vastaava) 2 
Ylioppilastutkinto tai lukio 3 
Opistoasteen tutkinto (esim. merkonomi, sairaanhoitaja, 
opistoinsinööri) 4 
Ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava (esim. 
tradenomi, erikoissairaanhoitaja, amk-insinööri) 5 
Korkeakoulututkinto (esim. lääkäri, ekonomi, diplomi-
insinööri) 6

Hän ei ole suorittanut mitään koulua loppuun 7
Muu koulutus (tai en tiedä mihin luokkaan se kuuluisi). 
Mikä? 
 

8 

En tiedä isäni koulutusta 9 

 

En tunne isääni 10 
 



 

 

 

K15 Onko sinulla useampia koteja (esim. asut osan 
aikaa kummankin vanhempasi luona)? 

 1 ei 2 kyllä 
   
K16 Kenen kanssa asut? (Valitse mieluimmin vain YKSI 

vaihtoehto) 
Vanhemman / vanhempieni kanssa 1 
Jonkun muun huoltajan kanssa (esim. sijais- tai 
perhekoti) 2 

Tukiasunnossa 3 
Yksin 4 
Tyttö- tai poikaystävän tai puolison kanssa 5 
Muun kämppäkaverin tai -kavereiden kanssa 6

 

Jonkun muun kanssa. Kenen? 
 
 

7

 

K17 Jos asut vanhemman tai vanhempien kanssa, niin 
kuuluuko perheeseesi (jonka kanssa asut pääosan 
ajasta) 
Äiti ja isä 1 
Äiti ja isäpuoli 2 
Isä ja äitipuoli 3 
Vain äiti 4 

 

Vain isä 5 
 

K18 Asuuko kanssasi omia tai puolisosi lapsia? 
 1 ei 2 kyllä 
 

K19 Millainen on perheesi taloudellinen tilanne? 
Erittäin hyvä 1 
Melko hyvä 2 
Jonkin verran talousvaikeuksia 3 
Paljon talousvaikeuksia 4 

 

En osaa arvioida 5 
 



 

 

 

K20 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

 



 

 

 
K21 Kuinka usein teet seuraavia asioita vapaa-aikanasi? (Valitse 

kullakin rivillä sopivin vaihtoehto.) 

 Lähes 
päivit-
täin 

Vii-
koit-
tain 

Har-
vem-
min 

En 
kos-
kaan 

En tee mitään tai löhöän kotona 1 4 1 3 1 2 1 1 
Vietän aikaa perheeni kanssa 

2 4 2 3 2 2 2 1 
Olen kavereiden kanssa tekemättä mitään erikoista 

3 4 3 3 3 2 3 1 
Oleskelen kaupungilla (kylällä), kahviloissa tai 
ostoskeskuksissa 4 4 4 3 4 2 4 1 

Katson telkkaria 
5 4 5 3 5 2 5 1 

Luen kirjoja 
6 4 6 3 6 2 6 1 

Kuuntelen musiikkia 
7 4 7 3 7 2 7 1 

Chattailen tai mesetän tietokoneella 
8 4 8 3 8 2 8 1 

Pelaan tietokoneella tai konsolilla 
9 4 9 3 9 2 9 1 

Teen jotain muuta tietokoneella 
10 4 10 3 10 2 10 1 

Liikun luonnossa, kalastan tai metsästän 
11 4 11 3 11 2 11 1 

Ulkoilen tai liikun 
12 4 12 3 12 2 12 1 

Harrastan yksilöurheilua 
13 4 13 3 13 2 13 1 

Harrastan joukkueurheilua 
14 4 14 3 14 2 14 1 

Toteutan kulttuuritöitä tai taidetta (esim. piirrän, soitan, 
tanssin, kirjoitan, näyttelen) 15 4 15 3 15 2 15 1 

Korjaan tai tuunaan pyörää, mopoa, moottoripyörää, autoa 
tms. 16 4 16 3 16 2 16 1 

Teen koti- tai puutarhatöitä 
17 4 17 3 17 2 17 1 

Hoidan koiraani, kissaani tai muuta kotieläintä 
18 4 18 3 18 2 18 1 

Osallistun kerhoihin, kursseille tai muuhun järjestettyyn 
toimintaan 19 4 19 3 19 2 19 1 

Käyn kulttuuritapahtumissa ja näyttelyissä 
20 4 20 3 20 2 20 1 

Käyn katsomassa urheilutapahtumia 
21 4 21 3 21 2 21 1 

Teen jotain muuta,. Mitä? 
22 4 22 3 22 2 22 1 

 



 

 

K22 Mitkä näistä tekemisistä tuottavat sinulle eniten iloa? 
(Valitse 1–3 sinulle mieluisinta vapaa-ajan tekemistä.) 
En tee mitään tai löhöän kotona 

1 
Vietän aikaa perheeni kanssa 

2 
Olen kavereiden kanssa tekemättä mitään erikoista 

3 
Oleskelen kaupungilla (kylällä), kahviloissa tai 
ostoskeskuksissa 4 

Katson telkkaria 
5 

Luen kirjoja 
6

Kuuntelen musiikkia 
7

Chattailen tai mesetän tietokoneella 
8 

Pelaan tietokoneella tai konsolilla 
9 

Teen jotain muuta tietokoneella 
10 

Liikun luonnossa, kalastan tai metsästän 
11 

Ulkoilen tai liikun 
12 

Harrastan yksilöurheilua 
13 

Harrastan joukkueurheilua 
14 

Toteutan kulttuuritöitä tai taidetta (esim. piirrän, soitan, tanssin, 
kirjoitan, näyttelen) 15 

Korjaan tai tuunaan pyörää, mopoa, moottoripyörää, autoa tms. 
16

Teen koti- tai puutarhatöitä 
17

Hoidan koiraani, kissaani tai muuta kotieläintä 
18 

Osallistun kerhoihin, kursseille tai muuhun järjestettyyn 
toimintaan 19 

Käyn kulttuuritapahtumissa ja näyttelyissä 
20 

Käyn katsomassa urheilutapahtumia 
21 

 

Teen jotain muuta,. Mitä? 

 22 

 



 

 

 
 
K23 Harrastatko jotain seuraavista (kulttuuri)harrastuksista? (Valitse 

kullakin rivillä sopivin vaihtoehto.)  

 Lähes 
päivit-
täin 

Vii-koit-
tain 

Har-
vem-
min 

En 
kos-
kaan 

Soitan, laulan tai sävellän 1 4 1 3 1 2 1 1 
Näyttelen tai toimin muuten teatterissa 

2 4 2 3 2 2 2 1 
Tanssin  

3 4 3 3 3 2 3 1 
Teen asioita käsilläni  

4 4 4 3 4 2 4 1 
Piirrän, maalaan, muovailen tai harrastan muuten 
kuvataidetta 5 4 5 3 5 2 5 1 

Valokuvaan, video- tai elokuvaan 
6 4 6 3 6 2 6 1 

Teen tai käsittelen kuvia tietokoneella 
7 4 7 3 7 2 7 1 

Kirjoitan  
8 4 8 3 8 2 8 1 

Luen kirjoja (muuta kuin läksykirjoja) 
9 4 9 3 9 2 9 1 

Pelaan lauta- tai seurapelejä 
10 4 10 3 10 2 10 1 

Pelaan roolipelejä 
11 4 11 3 11 2 11 1 

Osallistun live-roolipeleihin 
12 4 12 3 12 2 12 1 

Harrastan sirkusta  
13 4 13 3 13 2 13 1 

Keräilen jotain  
14 4 14 3 14 2 14 1 

muuta kulttuuritoimintaa.. Mitä? 

 15 4 15 3 15 2 15 1 

 



 

 

 
 

K24 Tärkeimmät  

Soitan, laulan tai sävellän 1 
Näyttelen tai toimin muuten teatterissa 

2 
Tanssin (baletti, jazz, kansantanssi, jäätanssi, kilpatanssi tms) 

3 
Teen asioita käsilläni (tuunaan, teen käsitöitä, nikkaroin, teen 
pienoismalleja) 4 

Piirrän, maalaan, muovailen tai harrastan muuten kuvataidetta 
5 

Valokuvaan, video- tai elokuvaan 
6

Teen tai käsittelen kuvia tietokoneella 
7

Kirjoitan (runoja, päiväkirjaa, blogeja, kirjeitä, proosaa jne) 
8 

Luen kirjoja (muuta kuin läksykirjoja) 
9 

Lautapelit 
10 

Pelaan roolipelejä 
11 

Osallistun live-roolipeleihin 
12 

Harrastan sirkusta (taikatemput, akrobatia, jonglööraus yms) 
13 

Keräily 
14 

 

Harrastan jotain muuta kulttuuritoimintaa.. Mitä? 

 15 

 



 

 

 
 

K25 Minkä takia et pysty harrastamaan niitä kulttuuri-
harrastuksia, joita haluaisit harrastaa? (Valitse kaikki 
sinuun sopivat vaihtoehdot)  

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 

 

Jokin muu syy. Mikä? 

 9 

 

K26 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 

 

Jokin muu syy. Mikä? 

 9 

 

 



 

 

K27 Oletko käynyt seuraavissa paikoissa tai tilaisuuksissa? (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 
Nuorisoseuran tms. järjestämä elokuvaesitys 

b1 b2 b3 b4 b5 
Teatteriesitys 

c1 c2 c3 c4 c5 
Sirkus 

d1 d2 d3 d4 d5 
Klassisen musiikin konsertti 

e1 e2 e3 e4 e5 
Kansanmusiikkiesitys tai -festivaalit 

f1 f2 f3 f4 f5 
Rock-konsertti tai -festivaalit 

g1 g2 g3 g4 g5 
Rap-konsertti tai -festivaalit 

h1 h2 h3 h4 h5 
Konemusiikkikonsertti tai -festivaalit 

i1 i2 i3 i4 i5 
Tanssiesitys (moderni, klassinen, hiphop) 

j1 j2 j3 j4 j5 
Kansantanssiesitys 

k1 k2 k3 k4 k5 
Kilpatanssiesitys 

l1 l2 l3 l4 l5 
Jäätanssiesitys 

m1 m2 m3 m4 m5 
Runonlausuntaesitys 

n1 n2 n3 n4 n5 
Kirjailijavierailu tai -luenta 

o1 o2 o3 o4 o5 
Taidenäyttely (museossa, galleriassa) 

p1 p2 p3 p4 p5 
Museon näyttely 

q1 q2 q3 q4 q5 
Joku muu kulttuuritapahtuma. Mikä? 

 r1 r2 r3 r4 r5 

 



 

 

 

K28 Mitkä näistä paikoista tai tilaisuuksista ovat sinusta 
kiinnostavimpia? Missä niistä haluaisit käydä? 
(Valitse 1 – 3 paikkaa tai esitystä) 
Elokuvateatteriesitys a 
Nuorisoseuran tms. järjestämä elokuvaesitys 

b 
Teatteriesitys 

c 
Sirkus 

d 
Klassisen musiikin konsertti 

e 
Kansanmusiikkiesitys tai -festivaalit 

f 
Rock-konsertti tai -festivaalit 

g 
Rap-konsertti tai -festivaalit 

h 
Konemusiikkikonsertti tai -festivaalit 

i 
Tanssiesitys (moderni, klassinen, hiphop) 

j 
Kansantanssiesitys 

k 
Kilpatanssiesitys 

l 
Jäätanssiesitys 

m 
Runonlausuntaesitys 

n 
Kirjailijavierailu tai -luenta 

o 
Taidenäyttely (museossa, galleriassa) 

p 
Museon näyttely 

q 

 

Joku muu kulttuuritapahtuma. Mikä? 

 r 

 



 

 

 

K29 Seuraavassa on väittämiä kulttuurista ja taiteesta. Oletko samaa 
mieltä vai eri mieltä näiden väittämien kanssa? (Valitse kullakin 
rivillä sopivin vaihtoehto)  

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri 
mieltä 

En 
osaa 
sanoa 

Taide- ja kulttuuriharrastuksia pitäisi olla 
nuorille tarjolla asuinpaikasta riippumatta a5 a4 a2 a1 a3 
Taide ja kulttuuri ovat tärkeitä nuorten 
hyvinvoinnille b5 b4 b2 b1 b3 

Kulttuuripalvelujen (konserttien, näyttelyiden 
jne.) loppujen hinnat ovat liian korkeita c5 c4 c2 c1 c3 

Minä haluan/haluaisin käydä 
kulttuuritilaisuuksissa (teatteri, konsertit, 
näyttelyt jne.) d5 d4 d2 d1 d3 

Kävisin kulttuuritilaisuuksissa useammin, jos 
se olisi mahdollista e5 e4 e2 e1 e3 

Minä haluan/haluaisin olla mukana taiteen ja 
kulttuurin tekemisessä f5 f4 f2 f1 f3 

Nuorten taide- ja kulttuuriharrastukset ovat 
liian kalliita g5 g4 g2 g1 g3 

Oma taide, esim. graffitit, ovat ilmaus nuorten 
luovuudesta h5 h4 h2 h1 h3 

Kansainvälistyvässä maailmassa kulttuuri 
vahvistaa kansallista identiteettiä i5 i4 i2 i1 i3 

Taide ja kulttuuri voivat lähentää eri kansoja 
ja etnisiä ryhmiä j5 j4 j2 j1 j3 

Tunnen ylpeyttä suomalaisen kulttuuri-
elämän saavutuksista k5 k4 k2 k1 k3 

Ulkomaalaiset ovat monipuolistaneet 
suomalaista kulttuuria l5 l4 l2 l1 l3 

 



 

 

 

Mihin Myrsky-hankkeeseen osallistuit?  K30 
 

 

K31    

 

K32 

Mihin taiteenlajiin hanke tai työpaja kuuluu? (Valitse YKSI 
ensisijainen taiteenlaji ensimmäiseen sarakkeeseen)  

Jos hanke tai työpaja kuuluu myös johonkin toiseen 
taiteenlajiin, niin valitse toinen taiteenlaji jälkimmäiseen 
sarakkeeseen) 

 K31 
taiteenlaji

K32 
taiteenlaji

Musiikki 
a1 b1 

Musikaali 
a2 b2 

Ooppera 
a3 b3 

Teatteri 
a4 b4 

Sirkus 
a5 b5 

Tanssi 
a6 b6 

Elokuva tai animaatio 
a7 b7 

Kirjallisuus 
a8 b8 

Kuvataide 
a9 b9 

 

Joku muu taiteenlaji. Mikä? 

 a10 b10 

  



 

 

 

K33   

 

K34 

Miksi osallistut hankkeeseen tai esityksen tekoon? (Valitse 
kaikki syyt) 

Mikä on TÄRKEIN syy osallistumisellesi hankkeeseen tai 
esityksen tekoon? 

 K33 
kaikki syyt

K34 
tärkein syy

minun on pakko osallistua 
a1 b1 

ystäväni houkuttelivat minut 
mukaan a2 b2 

olin utelias kokeilemaan uutta 
a3 b3 

koska halusin harrastaa jotain ja 
hanke oli tarjolla a4 b4 

koska taide ja kulttuuri 
kiinnostavat minua a5 b5 

haluan oppia uusia taitoja 
a6 b6 

haluan kehittyä harrastuksessani 
a7 b7 

 

Joku muu syy. Mikä? 

 a8 b8 

  

K35 Arvioi, millainen olet mielestäsi osallistujana ryhmässä? (valitse sopivin 
vaihtoehto) 
Pysyttelen yleensä sivussa ryhmän keskusteluista enkä ota 
kantaa asioihin 

1 

Olen enimmäkseen sivustaseuraaja, ja tuon mielipiteeni 
esiin vain jos sitä kysytään 

2 

Olen yleensä varsin hiljaa, ja osallistun keskusteluun vain 
silloin kun minulla on varma mielipide 

3 

 

Olen mukana keskusteluissa, ja tuon usein esiin oman 
mielipiteeni 

4 

 Johdan mielelläni keskusteluja ja tuon selkeästi esiin oman 
mielipiteeni 

5 

 Mikään annetuista vaihtoehdoista ei sovi minuun 6 
 



 

 

 

K36 Kuinka tyytyväinen olet elämääsi tällä hetkellä? 
Arvioi tyytyväisyyttäsi kouluarvosanalla 4–10. 

4 5 6 7 8 9 10  
       

 

K37 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 
 
K38 Mitä mieltä olet itsestäsi? Seuraavassa on muutamia väittämiä. Oletko niiden kanssa 

samaa mieltä vai eri mieltä? 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri 
mieltä 

En 
osaa 
sanoa 

Olen varsin tyytyväinen elämääni 
a5 a4 a2 a1 a3 

Mielialani on melko valoisa ja hyvä 
b5 b4 b2 b1 b3 

Huolehdin asioista liikaa 
c5 c4 c2 c1 c3 

Olen melko tyytyväinen ulkonäkööni ja 
olemukseeni d5 d4 d2 d1 d3 

Pidän itseäni epäonnistuneena 
e5 e4 e2 e1 e3 

Suhtaudun tulevaisuuteen toiveikkaasti 
f5 f4 f2 f1 f3 

Luotan itseeni ja kykyihini 
g5 g4 g2 g1 g3 

Ikävystyn helposti 
h5 h4 h2 h1 h3 

Tunnen itseni kiusaantuneeksi toisten 
ihmisten seurassa i5 i4 i2 i1 i3 

Pidän ihmisten tapaamisesta ja juttelemisesta 
j5 j4 j2 j1 j3 

Minun on vaikea saada uusia ystäviä 
k5 k4 k2 k1 k3 

 



 

 

 
K39 Millaista haluaisit elämäsi olevan tulevaisuudessa 

(aikuisuudessa)? (Arvioi kunkin asian tärkeyttä erikseen) 

 
Erittäin 
tärkeä Tärkeä 

Ei 
erityisen 
tärkeä 

Merki-
tyksetön 

En 
osaa 

sanoa 

Hyvä ulkonäkö a5 a4 a2 a1 a3 
Onnellinen perhe-elämä 

b5 b4 b2 b1 b3 
Taloudellinen menestys 

c5 c4 c2 c1 c3 
Paljon ystäviä 

d5 d4 d2 d1 d3 
Hyvä koulutus 

e5 e4 e2 e1 e3 
Kiinnostava työ 

f5 f4 f2 f1 f3 
Mahdollisuus toteuttaa itseäni 

g5 g4 g2 g1 g3 
Joku muu asia. Mikä? 

 h5 h4 h2 h1 h3 

 

K40 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 

 

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



 

 

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

Kommentit taidehankkeista  K41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommentit kyselystä  K42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kiitokset vastauksestasi! 

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


