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Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
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If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.
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Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsveten-
skapliga dataarkiv.

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

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



 

 

Nuoret taiteen tekijöinä -tutkimus 

Osallistuit leffatyöpajaan, joka on osa koko maan kattavaa Myrsky-
ohjelmaa. Tämän kyselyn avulla kerätään tietoja siitä, millaisia kokemuksia 
nuorille on karttunut osallistumisesta. Kyselyn vastauksia käytetään nuorille 
suunnattujen taide- ja kulttuurihankkeiden suunnittelussa. 

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 
 

  



 

 

K06   

 

K07 

Miksi olet ollut mukana työpajassa? Merkitse ensimmäiseen sarakkeeseen kaikki 
sinuun sopivat vaihtoehdot. 

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

 K06 
Kaikki syyt

K07 
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 työpaja oli tarjolla 
a6 b6 

Haluan oppia uusia asioita 
a7 b7 

Haluan kehittyä harrastuksessani 
a8 b8 

 

Joku muu syy. Mikä? 

 a9 b9 

  

K08 Olitko harrastanut leffantekoa ennen työpajaan osallistumista? 
 1 En 2 Joskus aikaisemmin 3 Kyllä. Tällä hetkellä. 
 

K09 Mihin tehtäviin olet ITSE osallistunut leffatyöpajassa? (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 
Leffan tekeminen ja työstäminen (kuvaus, 
äänitys, leikkaus jne) c1 c2 c3 c4 c5 

Leffassa esiintyminen 
d1 d2 d3 d4 d5 

Leffasta tiedottaminen 
e1 e2 e3 e4 e5 

Muu tehtävä. Mikä? 
f1 f2 f3 f4 f5 



 

 

 
K10 Millaisia kokemuksia sinulla on leffatyöpajasta? (Kerro, oletko samaa vai eri 

mieltä seuraavien väittämien kanssa.) 

 Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri 
mieltä 

En 
osaa 
sanoa 

Tunnelma työpajassa 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 työryhmän tärkeäksi 
jäseneksi e1 e2 e3 e4 e5 

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

 

K11 

K12 

Kuinka tärkeitä seuraavat asiat ovat olleet sinulle työpajan aikana? 

Mikä on ollut sinulle kaikkein TÄRKEIN asia? (Valitse yksi viim. sarakkeeseen) 

 Erittäin 
tärkeä 

Tärkeä Ei eri-
tyisen 
tärkeä 

Merki-
tykse-
tön 

En 
osaa 
sanoa 

K12 

TÄR-
KEIN 

Yhteistyö muiden kanssa a1 a2 a3 a4 a5 A 
Yhteinen kokemus onnistumisesta 

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

Julkinen palaute (esim. yleisöltä 
ja lehdistössä) leffasta  d1 d2 d3 d4 d5 D 

Ohjaajan palaute omasta 
osaamisesta e1 e2 e3 e4 e5 E 

Selviytyminen omasta roolista 
ryhmässä f1 f2 f3 f4 f5 F 

Uusien taitojen oppiminen 
g1 g2 g3 g4 g5 G 

Omien taitojen kehittyminen 
h1 h2 h3 h4 h5 H 

Joku muu asia. Mikä? 

 i1 i2 i3 i4 i5 I 



 

 

 

K13 Miten leffatyöpajaan 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 

 

K14 Onko leffatyöpajaan osallistuminen vaikuttanut tyytyväisyytesi ja hyvinvointiisi? 

Parantanut paljon 4 

Parantanut jonkin verran 3 

Parantanut vähän 2 

Ei vaikutusta tai huonontanut 1 

 

En osaa sanoa 0 
 

Kiitokset vastauksestasi! 


