
Hei! 

 Olemme mukana Comenius-projektissa ja haluamme selvittää, kuinka nuoret viettävät 

vapaa-aikaansa. 

 Toivoisimme, että vastaatte kysymyksiin rehellisesti ja nimettömästi. 

Kiitos! 

T. Comenius-ryhmä 

 

      Minä olen                                   m mies                               nainen 

 

1. Kuinka paljon sinulla on vapaa-aikaa, sen jälkeen kun olet päässyt koulusta ja tehnyt 

kotitehtäväsi? 

ei yhtään                                                                       4-6 tuntia 

max. 1 tunti                          6-8 tuntia 

1-2 tuntia                                                   8-10 tuntia 

2-4 tuntia                                                          enemmän kuin 10 tuntia 

 

2. Onko sinulla mielestäsi tarpeeksi vapaa-aikaa?   

 

kyllä              ei 

 

3. Kuinka paljon rahaa käytät harrastuksiisi kuukaudessa? 

vähemmän kuin 30 €                     50 € – 80 € 

                          30 € - 50€           enemmän kuin 80 € 

 

 

 

4. Vaikuttavatko vanhempasi harrastuksiisi?  

 

kyllä             ei 

 



5. Mitä teet vapaa-aikanasi ja kuinka usein? (Niin monta rastia kuin on tarpeen) 

 

 
usein joskus harvoin 

ei 
koskaan 

löhöilyä, hengailua     

lehtien ja sanomalehtien lukemista     

kirjojen lukemista 
millaisten kirjojen? 
            ________________________ 
 

    

musiikin kuuntelua (MP3, CD, radio, 
netti) 

    

jonkin soittimen soittaminen (myös 
laulaminen) 
minkä soittimen? 
         ____________________________ 
 

    

television katselu     

ulkoilu (pyöräily, vaeltaminen, 
metsästäminen, kalastus, retkeily, jne) 
 

    

urheileminen 
mikä laji?  
 
 

    

konsolipelien pelaaminen (X-Box, play- 
station, jne) 

    

työskentely tietokoneella 
(kirjoittaminen, ohjelmointi, ym) 
 

    

lautapelien pelaaminen (shakki, 
strategia-pelit, korttipelit, jne) 

    

lemmikeistä huolehtiminen     

kuuluminen nuorisojärjestöön (partio, 
4H, puolue, ym) 

    

ystävien tapaaminen     

shoppailu     

maalaaminen, piirtäminen, savityöt, 
käsityöt, ym kädentaidot 

    

bilettäminen     

nuokkarilla oleskelu, tms     

elokuvissa käyminen     

muuta 
mitä? 
 
 

    

 



6. Kuinka paljon aikaa vietät netissä päivittäin? 

 

max 1 tunti          1-2 tuntia 

2-3 tuntia          enemmän kuin 3 tuntia 

 

 

7. Mihin käytät nettiä? 

 

   usein joskus harvoin ei kos-

kaan 

nettipelien pelaaminen     

 shoppailu         

chattailu     

sähköpostien kirjoittaminen       

Facebook, My Space, Twitter (sosiaalinen media)     

opiskeleminen     

tiedonhaku     

 

 

8. Missä ja milloin tapaat useimmiten ystäviäsi? 

 

koulussa 

koulun jälkeen koulun tiloissa 

nuokkarilla tai muussa vastaavassa/liikuntatiloissa/salilla 

kotona 

kaupungilla, julkisilla paikoilla, puistoissa, jne 

kahviloissa, ruokapaikoissa (esim. mäkkäri, ABC) 

bileissä 

kerhoissa 

                          netissä (esim. Facebook) 

harrastuksissa 

muualla, missä?_____________________________________ 

 

 

 

 

 



 

9. Kuinka usein vietät aikaasi seuraavien henkilöiden kanssa? 

 

 
usein joskus harvoin 

ei 
koskaan 

vanhemmat/perhe 
 

    

paras ystävä/poika- tai tyttöystävä     

ystävät/kaveriporukka 
 

    

 

 

10. Kuinka tyytyväinen olet oman paikkakuntasi tarjoamiin mahdollisuuksiin viettää 

vapaa-aikaa? 

 

todella tyytyväinen         tyytyväinen              melko tyytyväinen            

en ole lainkaan tyytyväinen 

 

 


