Liite 1 b
42) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia koulunkäynnissä?
1 Puhuminen
auttaa harvoin

2

3

4

5 Puhuminen
auttaa usein

6 En osaa sanoa

Äidin kanssa
Isän kanssa
Äitipuolen kanssa
Isäpuolen kanssa
Isovanhempien kanssa
Sisarusten kanssa
Opettajan kanssa
Erityisopettajan kanssa
Koulukuraattorin kanssa
Koulupsykologin kanssa
Terveydenhoitajan kanssa
Nuorisotyöntekijän kanssa
Kaverin kanssa
Harrastusten ohjaajan/valmentajan kanssa
Internetissä
Jonkun muun kanssa

43) Jos vastasit edelliseen kysymykseen "internetissä" tai "jonkun muun kanssa", niin kenen kanssa?

44) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on huolia kotona?
1 Puhuminen
auttaa harvoin

2

3

4

5 Puhuminen
auttaa usein

6 En osaa sanoa

Äidin kanssa
Isän kanssa
Äitipuolen kanssa
Isäpuolen kanssa
Isovanhempien kanssa
Sisarusten kanssa
Opettajan kanssa
Erityisopettajan kanssa
Koulukuraattorin kanssa
Koulupsykologin kanssa
Terveydenhoitajan kanssa
Nuorisotyöntekijän kanssa
Kaverin kanssa
Harrastusten ohjaajan/valmentajan kanssa
Internetissä
Jonkun muun kanssa

45) Jos vastasit edelliseen kysymykseen "internetissä" tai "jonkun muun kanssa", niin kenen kanssa?

46) Kenen kanssa puhuminen auttaa, jos sinulla on vaikeuksia kavereiden kanssa?
1 Puhuminen
auttaa harvoin

2

3

4

5 Puhuminen
auttaa usein

6 En osaa sanoa

Äidin kanssa
Isän kanssa
Äitipuolen kanssa
Isäpuolen kanssa
Isovanhempien kanssa
Sisarusten kanssa
Opettajan kanssa
Erityisopettajan kanssa
Koulukuraattorin kanssa
Koulupsykologin kanssa
Terveydenhoitajan kanssa
Nuorisotyöntekijän kanssa
Kaverin kanssa
Harrastusten ohjaajan/valmentajan kanssa
Internetissä
Jonkun muun kanssa

47) Jos vastasit edelliseen kysymykseen "internetissä" tai "jonkun muun kanssa", niin kenen kanssa?

48) Pyytävätkö sisaruksesi (sisko tai veli) sinulta apua seuraavissa asioissa?
1 Pyytävät
harvoin
Kotitöissä
Harrastuksiin osallistumisessa
Koulutehtävissä
Halutessaan puhua omista asioistaan
Joutuessaan vaikeuksiin

2

3

4

5 Pyytävät
usein

6 En osaa sanoa

49) Pyytävätkö kaverisi sinulta apua seuraavissa asioissa?
1 Pyytävät
harvoin

2

3

4

5 Pyytävät
usein

6 En osaa sanoa

Kotitöissä
Harrastuksiin osallistumisessa
Koulutehtävissä
Halutessaan puhua omista asioistaan
Joutuessaan vaikeuksiin

50) Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
1 Ovat
harvoin

2

3

4

5
Ovat
usein

6 En osaa
sanoa

Vanhempani ovat kiinnostuneita koulupäivästäni
Vanhempani ovat kiinnostuneita siitä, ketkä ovat kavereitani ja
mitä teen heidän kanssaan
Vanhempani ovat kiinnostuneita harrastuksistani
Vanhempani ovat kiinnostuneita siitä, mitä teen tietokoneella
(mm. internetin käyttö, pelaaminen)

51) Kun joudut tilanteeseen, jossa et ole varma toimitko oikein vai väärin
1 Toimin
harvoin
tällä tavoin

2

3

4

5 Toimin
usein
tällä tavoin

6 En osaa
sanoa

Kysytkö neuvoa vanhemmilta
Kysytkö neuvoa kavereilta
Kysytkö neuvoa opettajalta
Kysytkö neuvoa siskolta/veljeltä
Teetkö päätöksen itse pohdittuasi valinnan
perusteluja ja seurauksia
Kysytkö neuvoa joltakin muulta

52) Jos vastasit edelliseen kysymykseen, että kysyt neuvoa joltakin muulta, niin ketä tarkoitit?

53) Mihin asioihin olet elämässäsi tällä hetkellä tyytyväinen? (mainitse kolme asiaa)

54) Mitkä asiat sinua tällä hetkellä huolestuttavat? (mainitse kolme asiaa)

Sosiaalinen turvallisuus
55) Jos olet kokenut kouluikäisenä väkivaltaa, kuten nimittelyä, haukkumista, uhkailua tai kiinni käymistä,
missä sitä on tapahtunut?
1 Ei ole tapahtunut
lainkaan

2

3

4

5 On tapahtunut
aina

6 En osaa sanoa

Koulussa
Koulumatkalla
Kotona
Vapaa-ajalla
Internetissä

56) Jos olet kokenut kouluikäisenä olevasi syrjitty ja ulkopuolinen, missä olet kokenut niin?
1 En ole lainkaan
kokenut näin

2

3

4

5 Olen kokenut
näin aina

6 En osaa sanoa

Koulussa
Koulumatkalla
Kotona
Vapaa-ajalla
Internetissä

57) Jos olet kohdannut kouluikäisenä väkivaltaa, kiusaamista tai syrjimistä, kenelle olet kertonut siitä?
1 En ole kertonut
lainkaan
Äidille
Isälle
Äitipuolelle
Isäpuolelle
Siskolle tai veljelle
Kaverille
Opettajalle
Poliisille
Koulun terveydenhoitajalle
Koulukuraattorille

2

3

4

5 Olen kertonut
aina

6 En osaa sanoa

Sosiaalityöntekijälle
Jollekin muulle

58) Jos vastasit edelliseen kysymykseen "jollekin muulle, niin kenelle olet kertonut siitä?

59) Jos olet kohdannut kouluikäisenä väkivaltaa, kiusaamista tai syrjimistä, etkä ole kertonut siitä kenellekään,
miksi et ole kertonut? Kenelle haluaisit kertoa siitä?

60) Onko sinua kouluikäisenä pelottanut seuraavissa tilanteissa?
1 Ei ole pelottanut
lainkaan
Liikenteessä
Koulumatkalla
Tunnilla koulussa
Välitunnilla
Kouluruokailussa
Kaveriporukassa
Kotona
Ulkona vapaa-aikana
Harrastuksissa
Elokuvissa
Illalla kaupungilla
Kaverin luona
Internetissä

2

3

4

5 On pelottanut
aina

6 En osaa sanoa

V OSALLISUUS, VAIKUTTAMINEN JA OSALLISTUMINEN
61) Voitko vaikuttaa seuraaviin asioihin?
1 Voin vaikuttaa
harvoin

2

3

4

5 Voin vaikuttaa
usein

6 En osaa sanoa

Mitä vaatteita käytät
Mitä harrastat
Ketkä ovat kavereitasi
Mitä teet kavereittesi kanssa
Mihin kotitöihin osallistut
Milloin teet läksysi
Mitkä ovat kotiintuloaikasi
Mitä internetsivuja luet
Missä liikut iltaisin
Milloin menet nukkumaan
Milloin pääset discoon/bileisiin

62) Oletko vaikuttanut oman koulusi, kuntasi ja asuinalueesi asioihin seuraavilla tavoilla?
1 Olen
vaikuttanut
harvoin

2

3

4

5 Olen
vaikuttanut
usein

6 En osaa
sanoa

Osallistumalla asiaa koskevaan keskusteluun (esim.
keskustelutilaisuudessa, yleisönosastolla, netissä)
Osallistumalla oppilaskunnan toimintaan
Osallistumalla nuorten vaikuttajaryhmän toimintaan
(esim. nuorisoparlamentti, pikkuparlamentti)
Jollakin muulla tavalla

63) Jos vastasit edelliseen kysymykseen "jollakin muulla tavalla", niin mitä vaikuttamistapaa tarkoitit?

64) Mihin asioihisi haluaisit vaikuttaa enemmän? (mainitse kolme asiaa)

65) Mitä seuraavista asioista kuuluu vapaa-aikaasi ja kuinka usein harrastat niitä?
1
Harrastan
harvoin
Kaverin kanssa oleskelu
Perheen kanssa oleskelu
Internetissä surffailu ja pelaaminen
Internetyhteisöihin osallistuminen (mm. Irc-galleria tai muu
kuvagalleria, Chatti, Messenger, Facebook)
Tietokoneella/pelikonsolilla pelaaminen
Musiikin kuuntelu
Television katselu
Urheilu
Kotitöihin osallistuminen
Lukeminen tai kirjoittaminen
Osallistuminen järjestö/kerhotoimintaan
Luova toiminta (käsityöt, taide)
Ulkoilu ja liikunta
Luontoharrastus (mm. kalastus, metsästys, patikointi)
Eläinharrastus
Mopolla/moottorikelkalla/mönkijällä ajelu

2

3

4

5
Harrastan
usein

6 En osaa
sanoa

66) Jos sinulla on joitakin seuraavista harrastuksista, mitä ne merkitsevät sinulle?
1
Merkitsee
vähän

2

3

4

5
Merkitsee
paljon

6 En osaa
sanoa

Kaverin kanssa oleskelu
Perheen kanssa oleskelu
Internetissä surffailu ja pelaaminen
Internetyhteisöihin osallistuminen (mm. Irc-galleria tai muu
kuvagalleria, Chatti, Messenger, Facebook)
Tietokoneella/pelikonsolilla pelaaminen
Musiikin kuuntelu
Television katselu
Urheilu
Kotitöihin osallistuminen
Lukeminen tai kirjoittaminen
Osallistuminen järjestö/kerhotoimintaan
Luova toiminta (käsityöt, taide)
Ulkoilu ja liikunta
Luontoharrastus (mm. kalastus, metsästys, patikointi)
Eläinharrastus
Mopolla/moottorikelkalla/mönkijällä ajelu

VI ASUIN- JA KASVUYMPÄRISTÖ
67) Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä asuinpaikkaasi koskien?
1 Olen
eri
mieltä
Asuinpaikkani tarjoaa minulle riittävästi tekemistä
Asuinpaikkani tarjoaa minulle omaa tilaa ja rauhaa
Asuinpaikkani on lähellä luontoa
Viihdyn asuinpaikassani hyvin
Asuinpaikkani on riittävän lähellä
harrastusmahdollisuuksia
Asuinpaikkani sijaitsee syrjässä

2

3

4

5 Olen
samaa
mieltä

6 En osaa
sanoa

68) Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä kouluasi koskien?
1 Olen
eri
mieltä

2

3

4

5 Olen
samaa
mieltä

6 En osaa
sanoa

Kouluni on tiloiltaan viihtyisä
Kouluni on kooltaan liian suuri
Kouluni on kooltaan liian pieni
Koulussani on hyvä ilmapiiri
Oppitunneilla on rauhallista työskennellä
Kouluni liikunta- ja ulkoiluvälineet tarjoavat mielekästä
tekemistä välitunnilla
Koulussani on hyvä ruoka

69) Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
1 Olen
eri
mieltä

2

3

4

5 Olen
samaa
mieltä

Kotikuntani tarjoaa hyviä koulutusmahdollisuuksia
Oulun seutu tarjoaa hyviä koulutusmahdollisuuksia (Oulun
seutu tarkoittaa lähikuntiasi ja Oulun kaupunkia)
Kotikuntani tarjoaa riittävästi palveluita lapsille ja nuorille
(esim. kirjasto, nuorisotilat, liikuntatilat, elokuvat ja taide)
Oulun seutu tarjoaa riittävästi palveluita lapsille ja nuorille
(esim. kirjasto, nuorisotilat, liikuntatilat, elokuvat ja taide)
Kotikuntani tarjoaa riittävästi harrastusmahdollisuuksia lapsille
ja nuorille
Oulun seutu tarjoaa riittävästi harrastusmahdollisuuksia lapsille
ja nuorille
Tulevaisuudessa haluan muuttaa pois kotikunnastani
Tulevaisuudessa haluan muuttaa pois Oulun seudulta
LOPUKSI
70) Mitä muuta haluat vielä kertoa itsestäsi, ajatuksistasi tai omasta hyvinvoinnistasi?

71) Miltä tuntui vastata kysymyksiin?

KIITOS OSALLISTUMISESTASI!

6 En osaa
sanoa

