
KYSELYLOMAKE: FSD2980 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOKYSELY 2014

QUESTIONNAIRE: FSD2980 TAMPERE CITY REGION YOUTH SURVEY 2014

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/
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Tampereen kaupunkiseudun 
nuorisokysely 2014 
Tämän kyselyn avulla kerätään tietoa nuorten elämästä ja vapaa-
ajanvietosta. Kysely on tarkoitettu Tampereen kaupunkiseudun 7.-9 -
luokkalaisille nuorille. Tuloksia hyödynnetään nuorisotoiminnan 
kehittämiseen. Kiitos, kun osallistut kyselyyn! Jokaisen nuoren vastaus 
on tärkeä. 

 
 

 Taustatiedot 

1. Luokka-aste  (Vaihtoehtokysymys) 
    Millä luokalla olet?  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. 7. luokalla   
      - 2. 8. luokalla   
      - 3. 9. luokalla   
2. Sukupuoli  (Vaihtoehtokysymys) 
    Mikä on sukupuolesi?  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. tyttö   
      - 2. poika   
      - 3. muu   
3. Kotikieli  (Vaihtoehtokysymys) 
    Mitä kieltä kotonasi puhutaan?  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. suomea   
      - 2. ruotsia   
      - 3. suomea ja ruotsia   
      - 4. muuta kieltä/useita kieliä, mitä?   
      - 5. en osaa sanoa   
4. Postinumero  
 

Vastausalueet:   
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 Perhe ja koti 

1. Keitä henkilöitä kuuluu perheeseesi?  
(Monivalintakysymys) 
    Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. isä   
      - 2. äiti   
      - 3. äitipuoli   
      - 4. isäpuoli   
      - 5. sisarus tai sisaruksia   
      - 6. sisaruspuoli tai sisaruspuolia   
      - 7. isovanhempi tai isovanhemmat   
      - 8. poika- tai tyttöystävä   
      - 9. yksi tai useampi muu henkilö, kuka?   
      - 10. en osaa sanoa   
2. Keiden kanssa asut tällä hetkellä?  
(Monivalintakysymys) 
    Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot keiden kanssa 
asut pääsääntöisesti  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. isä   
      - 2. äiti   
      - 3. äitipuoli   
      - 4. isäpuoli   
      - 5. sisarus tai sisaruksia   
      - 6. sisaruspuoli tai sisaruspuolia   
      - 7. isovanhempi tai isovanhemmat   
      - 8. poika- tai tyttöystävä   
      - 9. yksi tai useampi muu henkilö, kuka?   
      - 10. asun yksin   
      - 11. en osaa sanoa   
3. Käykö isäsi tällä hetkellä töissä?  
(Vaihtoehtokysymys) 
    Valitse sopivin vaihtoehto  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. Kyllä   
      - 2. Ei, hän on työttömänä tai lomautettuna   
      - 3. Ei, hän on eläkkeellä tai sairaseläkkeellä   
      - 4. Ei, hän on koti-isä   
      - 5. Ei, hän opiskelee   
      - 6. Ei, hän on kuollut   
      - 7. Ei, jokin muu tilanne, mikä?   
      - 8. En tiedä   
4. Käykö äitisi tällä hetkellä töissä?  
(Vaihtoehtokysymys) 
    Valitse sopivin vaihtoehto  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. Kyllä   
      - 2. Ei, hän on työttömänä tai lomautettuna   
      - 3. Ei, hän on eläkkeellä tai sairaseläkkeellä   
      - 4. Ei, hän on koti-äiti   
      - 5. Ei, hän opiskelee   
      - 6. Ei, hän on kuollut   
      - 7. Ei, jokin muu tilanne, mikä?   
      - 8. En tiedä   
5. Mitä mieltä olet perheesi taloudellisesta 
tilanteesta?  (Vaihtoehtokysymys) 
    Perheeni taloudellinen tilanne on mielestäni...  

Vastausalueet:   
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    Vaihtoehdot: 
      - 1. erittäin hyvä   
      - 2. melko hyvä   
      - 3. jonkin verran talousvaikeuksia   
      - 4. paljon talousvaikeuksia   
      - 5. en osaa sanoa   
6. Voitko mielestäsi vaikuttaa perheen yhteisiin 
asioihin (esim. sunnitelmat, hankinnat)?  
(Vaihtoehtokysymys) 
    Valitse sopiva vaihtoehto  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. aina   
      - 2. useimmiten   
      - 3. joskus   
      - 4. en juuri koskaan tai en koskaan   
      - 5. en osaa sanoa   
7. Kuinka monta tuntia päivässä keskimäärin 
vietät hereilläoloajastasi kotona?  
(Vaihtoehtokysymys) 
    Valitse sopivin vaihtoehto  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. 0-2 tuntia päivässä   
      - 2. 3-4 tuntia päivässä   
      - 3. 5-6 tuntia päivässä   
      - 4. 7 tuntia tai enemmän päivässä   
      - 5. en osaa sanoa   
8. Tunnetko olosi kotona turvalliseksi?  
(Vaihtoehtokysymys) 
    Valitse sopivin vaihtoehto  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. aina   
      - 2. useimmiten   
      - 3. joskus   
      - 4. en koskaan   
      - 5. en osaa sanoa   
9. Mitä seuraavista asioista teette perheesi kanssa 
yhdessä säännöllisesti (vähintään kerran 
viikossa)?  (Monivalintakysymys) 
    Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot niistä 
toiminnoista, joihin suurin osa perheenjäsenistäsi 
osallistuu  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. teemme yhdessä erilaisia kotiaskareita (esim. 
ruoan laitto, siivous, pihatyöt)   
      - 2. katsomme yhdessä televisiota/elokuvia   
      - 3. pelaamme yhdessä 
tietokonepelejä/konsolipelejä/lautapelejä/seurapelejä  
      - 4. harrastamme yhdessä (esim. liikuntaa, 
kulttuuria)   
      - 5. keskustelemme uutisista tai muista 
ajankohtaisista asioista   
      - 6. vietämme aikaa kaupungilla (esim. 
ravintolassa, kahvilassa, kauppakeskuksessa)   
      - 7. käymme kylässä (esim. ystäväperheiden, 
naapurien tai sukulaisten luona)   
      - 8. emme tee mitään näistä säännöllisesti   
      - 9. en osaa sanoa   
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 Vapaa-aika 

1. Kuinka monta tuntia päivässä vietät yhteensä 
älypuhelimen, tietokoneet, pelikonsolin ja 
television ääressä?  (Vaihtoehtokysymys) 
    Valitse sopivin vaihtoehto  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. 0-2 tuntia vuorokaudessa   
      - 2. 3-5 tuntia vuorokaudessa   
      - 3. 6-8 tuntia vuorokaudessa   
      - 4. yli 8 tuntia vuorokaudessa   
      - 5. en osaa sanoa   
2. Mitä seuraavista sosiaalisen median palveluista 
käytät aktiivisesti?  (Monivalintakysymys) 
    Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. Facebook   
      - 2. Twitter   
      - 3. Instagram   
      - 4. Ask.fm   
      - 5. WhatsApp   
      - 6. Last.fm   
      - 7. Google+   
      - 8. LinkedIn   
      - 9. En käytä mitään näistä   
      - 10. Käytän jotain muuta sosiaalisen median 
palvelua, mitä?   
      - 11. en osaa sanoa   
3. Missä vietät aikaasi kouluajan ulkopuolella?  
(Monivalintakysymys) 
    Voit valita viisi (5) paikkaa, jossa vietät eniten 
aikaasi kouluajan ulkopuolella  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. kotona   
      - 2. kaverilla   
      - 3. kaupungilla hengailemassa   
      - 4. kahvilassa/ravintolassa   
      - 5. kirjastossa   
      - 6. kauppakeskuksessa   
      - 7. kunnan nuorisotilalla   
      - 8. seurakunnan nuorisotilalla   
      - 9. jonkun muun järjestäjän (esim. järjestö) 
nuorisotilalla   
      - 10. harrastuspaikassa/harrastukseni parissa   
      - 11. ulkona/pihalla   
      - 12. töissä   
      - 13. muualla, missä?   
      - 14. en osaa sanoa   
4. Mitä harrastat?  (Monivalintakysymys) 
    Valitse parhaiten sopivat vaihtoehdot seuraavista 
ryhmistä:  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. liikunta/ urheilu/ kuntoilu (yksilölajit)   
      - 2. liikunta/ urheilu/ kuntoilu (joukkuelajit)   
      - 3. tanssi/ cheerleading/ voimistelu   
      - 4. sirkus/ teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, 
ilmaisutaito, näytteleminen)   
      - 5. kuvataide/ käsityöt/ kädentaidot   
      - 6. musiikin soittaminen/ laulaminen   
      - 7. ulkoilu/ retkeily/ partio   

Vastausalueet:   
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      - 8. Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, 
teatteriesitykset, konsertit, museot)   
      - 9. valokuvaus/ media   
      - 10. leivonta/ kokkaus/ kodinhoito   
      - 11. moottoriurheilu   
      - 12. eläinharrastukset   
      - 13. vapaaehtos-/ järjestötoiminta   
      - 14. politiikka/ kansalaisvaikuttaminen   
      - 15. uskonnollisuus/ seurakuntatoiminta   
      - 16. nuorten tila/ nuorisotilatoiminta   
      - 17. Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, 
konsolipelit, tietokonepelit)   
      - 18. Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, 
biljardi)   
      - 19. Lukeminen/ kirjallisuus/ kijoittaminen   
      - 20. en harrasta mitään tällä hetkellä   
      - 21. harrastan jotain muuta, mitä?   
      - 22. en osaa sanoa   
5. Mitkä seuraavista asioista estävät 
osallistumistasi harrastukseen tai nuorille 
sunnattuun ohjattuun toimintaan?  
(Monivalintakysymys) 
    Valitse kolme (3) merkittävintä vaihtoehtoa  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. Harrastaminen/ nuorten toiminta on liian 
kallista   
      - 2. Vanhempieni mielipiteet minulle sopivasta 
vapaa-ajantoiminnasta   
      - 3. Kokemukseni syrjityksi tulemisesta tai 
kiusaamisesta   
      - 4. Osallistuminen yksin pelottaa   
      - 5. Minua ei pyydetä mukaan   
      - 6. Ystävänikään eivät osallistu   
      - 7. Harrastuksiin/ nuorten toimintaan on pitkä 
matka   
      - 8. Harrastuksiin/ nuorten toimintaan on vaikea 
kulkea   
      - 9. Harrastuspaikkoja/ harrastusmahdollisuuksia 
on liian vähän   
      - 10. Minulla ei ole ystäviä, joiden kanssa mennä  
      - 11. En tiedä, missä haluamaani harrastusta/ 
toimintaa järjestetään   
      - 12. En tiedä, mitä haluaisin harrastaa tai tehdä 
vapaa-ajallani   
      - 13. En halua harrastaa tai tehdä mitään vapaa-
ajallani   
      - 14. Mikään näistä ei estä minua osallistumasta 
harrastuksiin tai vapaa-ajantoimintaan   
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Kokemukset ja mielikuvat nuorille 
järjestettävästä toiminnasta 

1. Oletko osallistunut omassa kunnassasi 
järjestettävään nuorten toimintaan?  
(Monivalintakysymys) 
    Voit valita useamman vaihtoehdon.  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. En ole osallistunut   
      - 2. Kyllä, olen osallistunut johonkin harrastukseen 
      - 3. Kyllä, olen käynyt nuorisotilalla   
      - 4. Kyllä, olen osallistunut johonkin nuorten 
tapahtumaan   
      - 5. En osaa sanoa   
2. Oletko osallistunut jossain muussa kuin 
kotikunnassasi järjestettävään nuorten 
toimintaan?  (Monivalintakysymys) 
    Voit valita useamman vaihtoehdon.  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. En ole osallistunut   
      - 2. Kyllä olen osallistunut johonkin harrastukseen  
      - 3. Kyllä olen käynyt nuorisotilalla   
      - 4. Kyllä olen osallistunut johonkin nuorten 
tapahtumaan   
      - 5. En osaa sanoa   
3. Asuinkunnassani on nuorille tarjolla riittävästi 
ohjattua toimintaa  (Jana) 
    Vastaa klikkaamalla hymiö janalla mielestäsi 
oikeaan kohtaan  
4. Nuorten toimintaan on mielestäni mukava 
osallistua  (Jana) 
    Vastaa klikkaamalla hymiö janalla mielestäsi 
oikeaan kohtaan  
5. Asuinkunnassani tiedotetaan mielestäni 
riittävästi nuorille suunnatusta toiminnasta  (Jana)
    Vastaa klikkaamalla hymiö janalla mielestäsi 
oikeaan kohtaan  
6. Asuinkunnassani nuorilla on mielestäni 
mahdollisuus vaikuttaa nuorille järjestettävään 
toimintaan  (Jana) 
    Vastaa klikkaamalla hymiö janalla mielestäsi 
oikeaan kohtaan  
7. Asuinkunnassani nuorisotyöntekijöiltä saa 
apua ja tukea erilaisiin asioihin  (Jana) 
    Vastaa klikkaamalla hymiö janalla mielestäsi 
oikeaan kohtaan  
8. Asuinkuntani sisällä on helppo liikkua 
mielenkiintoiseen harrastukseen ja nuorten 
toimintaan  (Jana) 
    Vastaa klikkaamalla hymiö janalla mielestäsi 
oikeaan kohtaan  
9. Minulla on mahdollisuus liikkua 
mielenkiintoisen nuorten toiminnan tai 
harrastuksen perässä toiselle paikkakunnalle  
(Jana) 
    Vastaa klikkaamalla hymiö janalla mielestäsi 
oikeaan kohtaan  
 

Vastausalueet:   

 

Jana  
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 Hyvinvointi ja elämäntavat 

1. Kuinka monta tuntia viikossa keskimäärin liikut 
niin että hengästyt ja hikoilet?  
(Vaihtoehtokysymys) 
    Valitse sopivin vaihtoehto  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. en ollenkaan/vähemmän kuin tunnin viikossa  
      - 2. 1-3 tuntia viikossa   
      - 3. 3-5 tuntia viikossa   
      - 4. 5-7 tuntia viikossa   
      - 5. yli 7 tuntia viikossa   
      - 6. en osaa sanoa   
2. Kuinka monta tuntia nukut keskimäärin 
vuorokaudessa?  (Vaihtoehtokysymys) 
    Valitse sopivin vaihtoehto  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. 5 tuntia tai vähemmän   
      - 2. 6-7 tuntia   
      - 3. 8-9 tuntia   
      - 4. 10 tuntia tai enemmän   
      - 5. en osaa sanoa   
3. Tunnetko itsesi virkeäksi päivisin?  
(Vaihtoehtokysymys) 
    Valitse sopivin vaihtoehto  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. aina tai lähes aina   
      - 2. silloin tällöin   
      - 3. en juuri koskaan tai en koskaan   
4. Onko sinua kiusattu sanallisesti (esim. 
nimitelty) viimeisen vuoden aikana?  
(Monivalintakysymys) 
    Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. ei ole   
      - 2. on koulussa   
      - 3. on koulumatkalla   
      - 4. on kotona   
      - 5. on harrastuksessa   
      - 6. on nuorisotilalla   
      - 7. on kaupungilla tai kadulla   
      - 8. on puhelimessa   
      - 9. on jossain muualla, missä?   
      - 10. en osaa sanoa   
5. Onko sinua kiusattu fyysisesti (esim.tönitty, 
lyöty) viimeisen vuoden aikana?  
(Monivalintakysymys) 
    Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. ei ole   
      - 2. on koulussa   
      - 3. on koulumatkalla   
      - 4. on kotona   
      - 5. on harrastuksessa   
      - 6. on nuorisotilalla   
      - 7. on kaupungilla tai kadulla   
      - 8. on jossain muualla, missä?   
      - 9. en osaa sanoa   
6. Onko sinua kiusattu jotenkin muuten viimeisen 
vuoden aikana?  (Monivalintakysymys) 

Vastausalueet:   
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    Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. omaisuuttani on rikottu tai varastettu koulussa 
tai koulumatkalla   
      - 2. omaisuuttani on rikottu tai varastettu kotona   
      - 3. omaisuuttani on rikottu tai varastettu 
harrastuksessa tai nuorisotilalla   
      - 4. omaisuuttani on rikottu tai varastettu 
kaupungilla tai kadulla   
      - 5. omaisuuttani on rikottu tai varastettu jossain 
muualla, missä?   
      - 6. Minua ei ole otettu mukaan porukkaan tai 
yhteiseen tekemiseen   
      - 7. minulle ei ole puhuttu vaikka olen yrittänyt 
keskustella muiden kanssa   
      - 8. minua on kiusattu internetissä, millä 
sivustolla?   
      - 9. olen kokenut muunlaista kiusaamista, 
millaista?   
      - 10. ei ole kiusattu   
      - 11. en osaa sanoa   
7. Oletko itse kiusannut jotakuta viimeisen vuoden 
aikana?  (Monivalintakysymys) 
    Valitse sopivat vaihtoehdot  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. en ole   
      - 2. olen sanallisesti (esim. nimitellyt)   
      - 3. olen fyysisesti (esim. töninyt, potkinut)   
      - 4. olen varastanut tai tärvellyt toisen omaisuutta  
      - 5. olen kiusannut internetissä   
      - 6. en ole ottanut toista mukaan porukkaan tai 
yhteiseen tekemiseen   
      - 7. olen tietoisesti jättänyt puhumatta toiselle 
vaikka hän on halunnut puhua kanssani   
      - 8. en osaa sanoa   
8. Käytätkö jotakin seuraavista aineista/tuotteista? 
(Monivalintakysymys) 
    Valitse sopivimmat vaihtoehdot seuraavista  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. poltan TUPAKKAA päivittäin tai lähes 
päivittäin   
      - 2. poltan TUPAKKAA viikoittain (1-3 kertaa 
viikossa)   
      - 3. poltan TUPAKKAA silloin tällöin   
      - 4. juon ALKOHOLIA päivittäin tai lähes päivittäin  
      - 5. juon ALKOHOLIA viikoittain (1-3 kertaa 
viikossa)   
      - 6. juon ALKOHOLIA silloin tällöin   
      - 7. poltan SÄHKÖTUPAKKAA päivittäin tai lähes 
päivittäin   
      - 8. poltan SÄHKÖTUPAKKAA viikoittain (1-3 
kertaa viikossa)   
      - 9. poltan SÄHKÖTUPAKKAA silloin tällöin   
      - 10. käytän NUUSKAA päivittäin tai lähes 
päivittäin   
      - 11. käytän NUUSKAA viikoittain (1-3 kertaa 
viikossa)   
      - 12. käytän NUUSKAA silloin tällöin   
      - 13. käytän KANNABISTA päivittäin tai lähes 
päivittäin   
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      - 14. käytän KANNABISTA viikoittain (1-3 kertaa 
viikossa)   
      - 15. käytän KANNABISTA silloin tällöin   
      - 16. juon ENERGIAJUOMIA päivittäin tai lähes 
päivittäin   
      - 17. juon ENERGIAJUOMIA viikoittain (1-3 kertaa 
viikossa)   
      - 18. juon ENERGIAJUOMIA silloin tällöin   
      - 19. en käytä mitään näistä   
      - 20. en osaa sanoa   
9. Onko sinulla ystäviä, joihin voit luottaa?  
(Vaihtoehtokysymys) 
    Valitse sopivin vaihtoehto  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. on, useita (3 tai enemmän)   
      - 2. on, muutama (1-2)   
      - 3. ei ole   
      - 4. en osaa sanoa   
10. Onko lähipiirissäsi aikuinen, jolle voit puhua, 
jos jokin asia huolestuttaa sinua?  
(Vaihtoehtokysymys) 
    Valitse sopivin vaihtoehto  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. kyllä, useita (3 tai enemmän)   
      - 2. kyllä, muutama (1-2)   
      - 3. ei ole   
      - 4. en osaa sanoa   
11. Tunnetko olosi yksinäiseksi  
(Vaihtoehtokysymys) 
    Valitse sopivin vaihtoehto  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. en koskaan   
      - 2. joskus   
      - 3. usein   
      - 4. aina tai lähes aina   
      - 5. en osaa sanoa   
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 Nuorten toiminnan kehittäminen 

1. Mistä olet saanut tietoa nuorille suunnatuista 
palveluista/harrastuksista/toiminnasta?  
(Monivalintakysymys) 
    Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. sisaruksiltani   
      - 2. vanhemmiltani   
      - 3. muulta sukulaiseltani   
      - 4. kaverilta   
      - 5. sosiaalisesta mediasta (esim. Facebook, 
Twitter, Instagram)   
      - 6. lehdestä   
      - 7. radiosta   
      - 8. koulussa joltain aikuiselta (esim. kuraattori, 
opettaja, terveydenhoitaja, rehtori)   
      - 9. koulussa järjestetystä tapahtumasta   
      - 10. ilmoitustaululta koulussa, kaupassa tai 
nuorisotilalla   
      - 11. sähköpostilla   
      - 12. internetsivuilta, mistä?   
      - 13. jostain muualta, mistä?   
      - 14. en ole saanut tietoa nuorten toiminnasta   
      - 15. en osaa sanoa   
2. Millaista nuorten toimintaa tai 
harrastusmahdollisuuksia kaipaat kuntaasi?  
(Monivalintakysymys) 
    Valitse kolme (3) mielestäsi tärkeintä osa-aluetta  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. liikunta/ urheilu/ kuntoilu (yksilölajit)   
      - 2. liikunta/ urheilu/ kuntoilu (joukkuelajit)   
      - 3. tanssi/ cheerleading/ voimistelu   
      - 4. sirkus/ teatteri (esim. akrobatia, jongleeraus, 
ilmaisutaito, näytteleminen)   
      - 5. kuvataide/ käsityöt/ kädentaidot   
      - 6. musiikin soittaminen/ laulaminen   
      - 7. ulkoilu/ retkeily/ partio   
      - 8. Kulttuurin seuraaminen (esim. elokuvat, 
teatteriesitykset, konsertit, museot)   
      - 9. valokuvaus/ media   
      - 10. leivonta/ kokkaus/ kodinhoito   
      - 11. moottoriurheilu   
      - 12. eläinharrastukset   
      - 13. vapaaehtois- / järjestötoiminta   
      - 14. politiikka /kansalaisvaikuttaminen   
      - 15. uskonnollisuus/ seurakuntatoiminta   
      - 16. nuorten tila/ nuorisotilatoiminta   
      - 17. Digipelaaminen (esim. kännykkäpelit, 
konsolipelit, tietokonepelit)   
      - 18. Seurapelaaminen (esim. lautapelit, roolipelit, 
biljardi)   
      - 19. Lukeminen/ kirjallisuus/ kijoittaminen   
      - 20. en kaipaa tällä hetkellä mitään uutta nuorten 
toimintaa tai harrastusta   
      - 21. jotain muuta, mitä?   
      - 22. en osaa sanoa   
3. Kenen tai minkä tahon puoleen kääntyisit, jos 
haluaisit vaikuttaa johonkin asuinkuntasi asiaan?  
(Monivalintakysymys) 

Vastausalueet:   
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    Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. vanhemmat, sisarukset, sukulaiset, perhetutut  
      - 2. koulun henkilökunta   
      - 3. nuoriso-ohjaajat   
      - 4. kaverit   
      - 5. poliitikot   
      - 6. yhdistys tai muu organisaatio   
      - 7. tiedotusvälineet (esim. sanomalehti, radio, tv)  
      - 8. asuinkuntani internetsivut   
      - 9. kunnan päättäjät   
      - 10. joku, joka työskentelee asuinkuntani 
palveluksessa   
      - 11. asuinkuntani nuorisovaltuusto/nuorisofoorumi 
      - 12. en halua vaikuttaa asuinkuntani asioihin   
      - 13. en osaa sanoa   
4. Millaisia keinoja käyttäisit, jos haluaisit 
vaikuttaa asuinkuntasi asioihin?  
(Monivalintakysymys) 
    Valitse kolme (3) itsellesi tärkeintä vaihtoehtoa  
    Vaihtoehdot: 
      - 1. Keskustelutilaisuuksiin osallistuminen esim. 
koulussa, nuorisotilalla tai jossain järjestössä   
      - 2. Aktiivinen toimiminen esim. 
nuorisovaltuustossa tai jossain järjestössä   
      - 3. Palautteen antaminen esim. jostain palvelusta  
      - 4. Aloitteen, vetoomuksen tai adressin 
kirjoittaminen   
      - 5. Nimien kerääminen aloitteeseen, 
vetoomukseen tai adressiin   
      - 6. Osallisutminen mielenosoitukseen   
      - 7. Osallistuminen lakkoon   
      - 8. Mielenosoituksen tai lakon järjestäminen   
      - 9. Rakennuksen valtaaminen   
      - 10. Toiminta porukalla jonkin asian puolesta tai 
vastaan   
      - 11. Kirjoittaminen lehteen   
      - 12. Keskusteluun osallistuminen päättäjien 
kanssa   
      - 13. Asioista keskusteleminen sosiaalisessa 
mediassa tai nettifoorumilla   
      - 14. Vapaaehtoistyö   
      - 15. Taiteen keinot   
      - 16. Joku muu, mikä?   
5. Miten nuorten toimintaa tai 
vaikuttamismahdollisuuksia tulisi sinun mielestäsi 
kehittää?  (Vapaapalaute) 
    Kirjoita ehdotuksesi tai anna vapaasti palautetta  
 
 


