
Nuorisotila - tyytyväisyys ja hyöty!

Hei,

Kahdeksassa kunnassa selvitetään nuorten tyytyväisyyttä nuorisotilaan ja
toimintaan siellä. Vastauksia käsittelevät nuorisotyön maakunnalliset
koordinaattorit Heli Veijola (Varsinais-Suomi) ja Leena Koivisto
(Satakunta) sekä nuorisotutkija Anu Gretschel ja ne raportoidaan
nuorisotaloittain tavalla, josta yksittäiset vastaajat eivät ole
tunnistettavissa.

Jos sinulla on kysyttävää tutkimukseen liittyen, ota yhteyttä Heli Veijolaan
heli.veijola@turku.fi Muista kyselyn viimeisellä sivulla lähettää kysely
eteenpäin.

TAUSTATIEDOT
Kysymyksillä 1-7 kerätään taustatietoa vastaajista. Näitä vastauksia käsittelee
ainoastaan työryhmä, jossa ovat nuorisotutkija ja koordinaattorit.

1. Nuorisotila jolla käyt on

2. Kun nuorisotila on avoinna, olen paikalla

Maarian nuorisotila, Turku

Kuovi, Rauma

Cafesco, Aura

Hirvikoski, Loimaa

Nuokkari, Laitila

Steissi, Salo

Lappeenranta

Vantti, Uusikaupunki

aina kun nuokkari on auki

lähes aina



3. Minkä ikäinen olet?

4. Oletko?

5. Mitä teet päivisin?

6. Kuinka kaukana (km) asut nuorisotilalta?

silloin tällöin

tämä on eka kerta

en koskaan

alle 13 v

13-15 v

16-18 v

yli 18 v

nainen

mies

muu

en halua vastata

Olen koulussa tai opiskelemassa.

Olen työpajatoiminnassa tai työkokeilussa.

Olen kotona.

Olen töissä.

Jotain muuta, mitä:

0–2

3–4

5–6



7. Kuinka kauan olet käynyt nuorisotilalla?

TYYTYVÄISYYS
Kysymyksillä kyllä 8-15 halutaan kerätä tietoa tyytyväisyydestäsi nuorisotilaan,
-toimintaan ja -ohjaukseen.

8. Oletko tyytyväinen nuorisotilan viihtyvyyteen?

7–8

9–10

11–20

yli 20

en tiedä

alle 2 viikkoa

2-4 vkoa

1-3 kuukautta

4-6 kuukautta

yli 6 kk - alle vuoden

1-3 vuotta

yli 3 v - alle 5 v

yli viisi vuotta

Tyytyväinen



9. Oletko tyytyväinen nuorisotilan aukioloaikoihin?

10. Oletko tyytyväinen nuorisotilan varustukseen (kalusteet, välineet,
tarvikkeet)?

Neutraali

Tyytymätön

Tyytyväinen

Neutraali

Tyytymätön



11. Jos et ole tyytyväinen nuorisotilan varustukseen, millaista kaipaisit?

12. Oletko tyytyväinen nuorisotilan toimintaan?

Tyytyväinen

Neutraali

Tyytymätön

Tyytyväinen



13. Oletko tyytyväinen nuorisotilan ilmapiiriin?

14. Oletko tyytyväinen nuorisotilaan kokonaisuutena?

Neutraali

Tyytymätön

Tyytyväinen

Neutraali

Tyytymätön



15. Onko jokin asia, johon haluaisit vaikuttaa nuorisotilatoiminnan kautta (olla
mukana järjestämässä tempausta, keräämällä varoja, tekemällä aloitteen, olla
mukana järjestämässä keskustelutilaisuutta tms.)?

VAIKUTUKSET
Kysymyksillä 16-31 selvitellään millaisia vaikutuksia nuorisotilatoiminnalla koet
olevan
- eli kun vietät aikaasi nuorisotilalla, mitä se antaa sinulle?

16. Minulla on nuorisotilalla mielekästä tekemistä.

Tyytyväinen

Neutraali

Tyytymätön

eläinten oikeudet

ilmastonmuutos

kierrätys

nuorten terveys ja hyvinvointi

julkisen liikenteen kehittäminen

jokin muu, mikä?



17. Nuorisotilalla pystyn olemaan oma itseni.

On

En osaa sanoa

Ei ole

Pystyn

En osaa sanoa



18. Nuorisotilalla koen itseni arvokkaaksi.

19. Nuorisotilalla minuun suhtaudutaan myönteisesti.

En pysty

Koen

En osaa sanoa

En koe

Suhtaudutaan



20. Nuorisotilalla minut ja mielipiteeni otetaan vakavasti.

21. Nuorisotilalla minulla on kivaa.

En osaa sanoa

Ei suhtauduta

Otetaan

En osaa sanoa

Ei oteta



22. Nuorisotilalla koen olevani osa porukkaa.

On

En osaa sanoa

Ei ole

Koen

En osaa sanoa



23. Nuorisotilalla saan tietoa, neuvoja, ohjausta ja apua.

24. Nuorisotilalla koen oppivani uusia asioita.

En koe

Saan

En osaa sanoa

En saa

Koen



25. Nuorisotilalla tapaan kavereitani ja ystäviäni.

26. Nuorisotilalla pystyn halutessani puhumaan asioistani luottamuksellisesti
ohjaajalle.

En osaa sanoa

En koe

Tapaan

En osaa sanoa

En tapaa



27. Nuorisotilalla kykyni selvitä erilaisista haasteista ja ongelmista kasvaa.

Pystyn

En osaa sanoa

En pysty

Kasvaa

En osaa sanoa



28. Nuorisotilalla minulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä siellä tehdään.

29. Nuorisotilalla tutustun ja ystävystyn muiden nuorien kanssa.

Ei kasva

On

En osaa sanoa

Ei ole

Tutustun



30. Nuorisotilalla itsevarmuuteni on kasvanut.

31. Nuorisotilalla tunnen oloni turvalliseksi.

En osaa sanoa

En tutustu

On

En osaa sanoa

Ei ole



32. Onko nuorisotilalla käyminen mielestäsi harrastus?

33. Mikä on perustelusi edelliseen vastaukseen?

ESTEET NUORISOTILALLA KÄYMISELLE
Lopuksi vielä pari kysymystä. Mikä voisi olla esteenä nuorisotilalla käymiselle, ja
miten toimintaa voisi kehittää edelleen?

34. Miksi nuoret eivät sinun mielestäsi käy nuorisotilalla?

Tunnen

En osaa sanoa

En tunne

kyllä

ei



35. Miten nuorisotilaa / nuorisotilan toimintaa voisi kehittää?

36. Voisitko suositella nuorisotilaa muille nuorille?

En missään tapaukses-
sa Ehdottomasti

paikan maine

tarjolla oleva tekeminen ja toiminta

ohjaajat

nuorisotilan kunto ja varustus

muut nuorisotilalla käyvät nuoret

muut harrastukset vievät vapaa-ajan

aika ei riitä

ei ole kavereita, joiden kanssa tulla

sijainti on huono

kulkuyhteydet ovat huonot

olo ei ole tervetullut

siellä kiusaaminen

nuorisotilan säännöt

joku muu, mikä?

0


