
Opetus- ja kulttuuriministeriön koululaiskysely 2017
Hei,
vuosi sitten lähetin kouluusi kyselyn, mitä sinä ja muut oppilaat haluaisitte harrastaa
koulussa iltapäivisin. Kyselyyn vastasi 118 000 koululaista 1 107 peruskoulusta. Kiitos
vastauksistanne.
Nyt uusimme koululaiskyselyn. Voit vastata siihen vaikka olisitkin vastannut viime vuonna.
Meillä on uusiakin kysymyksiä.
Koululaisten kyselyssä kertomien harrastustoiveiden perusteella opetus- ja
kulttuuriministeriö rahoitti viime vuonna kouluihin tuhansia uusia harrastuksia koulupäivän
yhteyteen.
Tänä vuonna teemme samoin, ja siksi haluamme kuulla sinun mielipiteesi:
Mitkä taiteenalat ja liikuntalajit kiinnostavat sinua ja millaisia harrastuksia haluaisit omaan
kouluusi? Jos sinulla ei ole mieluisaa harrastusta, kerro meille miksi.
Minusta on tärkeää, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus ainakin yhteen itselle
mieluisaan harrastukseen. Etsimme tapoja, miten harrastaminen olisi mahdollista ihan
jokaiselle.
Tämä kysely liittyy hallituksen taiteen, kulttuurin ja liikunnan kärkihankkeiden toteuttamiseen vuosina 2016-2018.

Kyselyn vastausaika on 15.2.-24.3.2017.

Harrastusterveisin,
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Aloita
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1. Taustatietoja
Käy kysely läpi mieluiten kerralla käyttämällä alalaidan "Jatka"-painiketta etenemiseen. Jos kuitenkin jossain vaiheessa haluat palata aiempiin
vastauksiisi, voit siirtyä sivun oikean ylälaidan sivunumeroita klikkaamalla edellisille sivuille. 

Olen: < Valitse >

Luokkani: < Valitse >

Ikäni on: < Valitse >

Jatka
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Kommentointi
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2. Mitkä taiteen ja kulttuurin harrastetunnit kiinnostaisivat sinua
koulussa järjestettyinä?
Kuvassa on taiteen ja kulttuurin harrastuksia. Jos laitat hiiren taidealan päälle, saat näkyviin, mitä se tarkoittaa. Mitkä taiteen ja kulttuurin
harrastetunnit kiinnostaisivat sinua ja haluaisit osallistua?
Ohje:

Siirrä hiirellä laatikoita kohti keskustaa, lähimmäs keskustaa se, johon mieluiten haluaisit osallistua.
Liikuta niitä harrastuksia, joista olet kiinnostunut
Voit siirrellä laatikoita useita kertoja
Kun olet valmis, siirry eteenpäin sivun alareunan "Jatka"-painikkeella

Jatka
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Osallistuisin
mieluiten

Kommentointi

Valokuvaus

Sarjakuva

Sirkus

Lukeminen, kirjallisuus, runot, sanataide ja kirjoittaminen

Teatteri

Parkour, street ja showdance

Tanssi

Kuorossa laulaminen

Musiikin tekeminen ja musiikkitekniikka

Bändisoitto ja orkesterissa soittaminen

Soittimen soittaminen

Kädentaidot, muotoilu ja käsityö

Kuvataide

Historia

Media- ja videotaide

Elokuva ja animaatio

Arkkitehtuuri

Muotipiirtäminen ja kuvittaminen
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3. Mitä taiteen ja kulttuurin alaa harrastat tai olet harrastanut
koulun kerhossa tai muualla?
Merkitse ne taiteen ja kulttuurin alat, joita harrastat tai olet harrastanut koulun kerhossa tai muualla.

Olen harrastanut koulun kerhossa Olen harrastanut muualla
Arkkitehtuuri
Elokuva ja animaatio
Media- ja videotaide
Historia
Kuvataide
Muotipiirtäminen ja kuvittaminen
Kädentaidot, muotoilu ja käsityö
Soittimen soittaminen (esim. kitara,
basso, rummut, piano, kosketinsoitin,
saksofoni) 
Bändisoitto ja orkesterissa soittaminen
Musiikin tekeminen ja musiikkitekniikka
Kuorossa laulaminen
Tanssi
Parkour, street ja showdance
Teatteri
Lukeminen, kirjallisuus, runot,
sanataide ja kirjoittaminen
Sirkus
Valokuvaus
Sarjakuva

Olen harrastanut koulun kerhossa Olen harrastanut muualla
Joku muu harrastus, kirjoita alle mikä

Jatka
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Kommentointi
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4. Mitä liikuntalajeja haluaisit harrastaa koulun liikuntatuntien
lisäksi?
Kuvassa on liikuntalajeja. Mihin lajiin sinä haluaisit osallistua koulussa?
Ohje:

Siirrä hiirellä laatikoita kohti keskustaa, lähimmäs keskustaa se, johon mieluiten haluaisit osallistua.
Liikuta niitä lajeja, joista olet kiinnostunut
Voit siirrellä laatikoita useita kertoja
Kun olet valmis, siirry eteenpäin sivun alareunan "Jatka"-painikkeella

Jatka
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Osallistuisin
mieluiten

Kommentointi

Jäälajit kuten jääkiekko, luistelu

Lumilajit kuten hiihto, lumilautailu, laskettelu

Ulkopalloilulajit kuten jalkapallo, pesäpallo

Sisäpalloilulajit kuten sähly, koripallo, lentopallo

Voimistelu / jummpa / tanssi / cheerleading

Uinti

Yleisurheilu (esim. juoksu, pituushyppy, keihäs)

Parkour, skeittaus ja scoottaus

Mailapelit kuten tennis, pöytätennis ja sulkapallo

Paini ja judo

Kuntosali

Muut lajit: ratsastus, golf, keilailu
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5. Mitä liikuntalajeja harrastat tai olet harrastanut koulun kerhossa
tai muualla?
Merkitse ne liikuntalajit, joita harrastat tai olet harrastanut koulun kerhossa tai muualla.

Olen harrastanut koulun kerhossa Olen harrastanut muualla
Jäälajit kuten jääkiekko, luistelu
Lumilajit kuten hiihto, lumilautailu,
laskettelu
Ulkopalloilulajit kuten jalkapallo,
pesäpallo
Sisäpalloilulajit kuten sähly, koripallo,
lentopallo
Voimistelu/jumppa/tanssi/cheerleading
Uinti
Yleisurheilu (esim. juoksu, pituushyppy,
keihäs)
Parkour, skeittaus ja scoottaus
Mailapelit kuten tennis, pöytätennis ja
sulkapallo
Paini ja judo
Kuntosali
Muut lajit: ratsastus, golf, keilailu

Olen harrastanut koulun kerhossa Olen harrastanut muualla
Joku muu laji, kirjoita alle mikä

Olen En En muista
6. Oletko vastannut tähän kyselyyn
viime vuonna?

Jatka
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Kommentointi
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7. Minulla on harrastus, josta pidän
On. Harrastukseni on:

Jos vastasit tähän, siirry kysymykseen 8.

Ei tällä hetkellä. Minulla oli ennen harrastus, josta pidin paljon. Kerro mikä harrastus:

Ei. Minulla ei ole mieluisaa harrastusta. Kerro meille miksi. Voit valita yhden tai useamman kohdan.

Harrastusta ei ole tarjolla
Ei ole sopivaa ryhmää
Ei ole hyvää ohjaajaa
Minulla ei ole harrastuksessa kavereita
En pärjää harrastuksessa
Minua kiusataan tai haukutaan harrastuksessa
Harrastuksen kellonaika ei ole minulle sopiva
Minulla ei ole aikaa
Harrastus on liian kaukana
Harrastus on liian kallis
Minulla ei ole varusteita harrastamiseen
Harrastus vaatii liikaa (esim. liian monta kertaa viikossa, liikaa kilpailua)
Minulla on muuta tekemistä
Jokin muu syy, kerro mikä

Jatka
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Kommentointi
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8. Mitä mieltä olet?

Kyllä Ei En osaa sanoa
Haluaisin harrastaa koulussa tai lähellä
koulua
Toivoisin että harrastustunteja olisi
tarjolla ennen koulupäivän alkua
Toivoisin että harrastustunteja olisi
tarjolla koulupäivän aikana
Toivoisin että harrastustunteja olisi
tarjolla koulupäivän jälkeen ennen kuin
menen kotiin
Haluaisin käyttää koulun tiloja ja
välineitä harrastamiseen kavereiden
kanssa ilman ohjaajaa (esim. musiikin
tekeminen, pelaaminen liikuntasalissa)

Jatka
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Kommentointi
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9. Haluatko lähettää terveisiä harrastetuntien järjestäjille?
    Mitä toivot, jotta harrastetunnit olisivat mukavia?

Lopetus
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Kommentointi



Kiitos mielipiteistäsi. Hauskaa koulupäivää.
Sulje nyt selaimen ikkuna.

Verkkokyselyn toteutti:
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