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Mulla on asiaa – kooste 7-13-vuotiaiden hyvinvointikyselyn vastauksista 
 

 

Mikkelin ammattikorkeakoulun nuorisoalan osaamiskeskittymän Juvenian hallinnoimassa Mulla on asiaa –

hankkeessa on kerätty tietoa 7-13-vuotiaiden hyvinvoinnista ja elinoloista Etelä-Savossa. Tässä koosteessa esitellään 

hankkeessa toteutetun kokemuksellisen hyvinvoinnin kyselyn vastaukset. 

 

Kysely toteutettiin eteläsavolaisten koulujen kautta vuonna 2011 kahdessa erässä, huhti-toukokuussa (1-7-

luokkalaisille) ja elo-syyskuussa (2-7-luokkalaisille). Kyselyyn tuli yhteensä 1349 vastausta 14 kunnasta. Kaikki 

vastaajat eivät kuitenkaan ole vastanneet kaikkiin kysymyksiin: esimerkiksi kotikuntansa on ilmoittanut vain 1279 

vastaajaa. Kuhunkin kysymykseen vastanneiden määrä näkyy kysymyksen yhteydessä. 

 

Tämän koosteen lisäksi saatavissa on kuntakohtainen koonti kyselyn vastauksista niiden kuntien osalta, joista 

kyselyyn on vastannut yli 10 lasta. Kokemustiedon kyselyn tulosten pohjalta on laadittu ”Näin meillä menee! Etelä-

Savon 7-13-vuotiaiden hyvinvointikertomus”, joka julkaistaan joulukuussa 2011. Kokemustiedon lisäksi Mulla on 

asiaa –hankkeessa on koottu rekisteri- ja tilastotietoa hankkeessa sovittujen indikaattorien pohjalta 7-13-vuotiaiden 

elinoloista Etelä-Savossa. Lisäksi kootaan ohjeita kuntatoimijoille lasten hyvinvointitiedon hankkimiseksi. Hankkeessa 

toteutettua hyvinvointitiedon keräämisen toimintamallia kehitetään jatkossa edelleen. Hankkeen yleiset tuotokset 

(tämä kooste, indikaattoritiedot sekä hyvinvointikertomus) löytyvät julkaisemisensa jälkeen nuorisoalan 

osaamiskeskittymän Juvenian nettisivuilta osoitteesta www.mamk.fi/juvenia > palvelut. 

 

Mulla on asiaa –hanketta on hallinnoinut Mikkelin ammattikorkeakoulun nuorisoalan osaamiskeskittymä Juvenia 

vuosina 2010-2011. Hankkeessa ovat olleet mukana Mikkeli, Pieksämäki ja JJR-kunnat (Juva, Joroinen ja Rantasalmi) 

sekä Etelä-Savon lasten ja perheiden Kaste-ohjelma. Lisäksi hanketta on seurannut asiantuntijaryhmä, joka koostuu 

maakunnallisten ja valtakunnallisten alan toimijoiden edustajista. Hankkeen avulla on pyritty tukemaan kuntia lasten 

ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien seurannassa, arvioinnissa ja palvelujen kehittämisessä. Hanketta on rahoittanut 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja se jatkuu vuoden 2011 loppuun.  

 

 

Lisätietoja:  

Marika Punamäki  

marika.punamaki@mamk.fi  

Puh. 050 365 2703 

 

 

 

 

http://www.mamk.fi/juvenia
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1. Missä kunnassa asut: 

Vastaajien määrä: 1279 

 

 
 

 
2. Kuinka vanha olet? 

Vastaajien määrä: 1343 
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3. Sukupuolesi on 

Vastaajien määrä: 1337 

 
 

 
4. Valitse perheesi tilannetta parhaiten kuvaava vaihtoehto seuraavista: 

Vastaajien määrä: 1341 

 
 

 
5. JOS vanhempasi asuvat erillään tai et asu kummankaan vanhempasi kanssa, pystytkö pitämään yhteyttä muualla 
asuvaan vanhempaasi niin usein kuin haluat? 

Vastaajien määrä: 515 

 
Avoimet vastaukset: En, miksi? 
- koska isäni on kuollut 
- koska välimatka on niin pitkä 
- en tahdo pitää yhteyttä häneen. 
- en halua pitää yhteyttä 
- toinen kuolllu 
- ei kiinnosta 
- iskä ei halua 
- en halua 
- ei vaan ole mahdollista 
- vanhemmat ei asu erillään 
- koska en haluaisi että äiti ja isä eroavat 
- koska äitini mies ystävä ei anna pitää yhteyttä tai käydä 

kotona kuin ehkä kerran viikossa parissa 

- En tunne isääni 
- koska isäni on alkoholisti 
- ne ie ole eronnut 
- isä kuoli 2008 
- koska isä on kuollut. 
- Koska minulla ei ole isää. 
- en halua 
- koska isällä ei ole puhelinta 
- isä kuollut 
- isä on kuollut 
- en edestunne häntä 
- vanmilla on iso riita 
- Asuu ulkomailla 
- isi asuu niin kaukana 
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6. Viettävätkö kanssasi asuvat vanhempasi mielestäsi tarpeeksi aikaa kanssasi? 

Vastaajien määrä: 1316 

 
 

 
7. Kuinka tärkeä asia oma huone on tai olisi sinulle? 

Vastaajien määrä: 1334 

 
 

 
8. Kuinka monta tuntia nukut öisin? 

Vastaajien määrä: 1333 

 
 

 
9. Saatko mielestäsi nukuttua tarpeeksi? 

Vastaajien määrä: 1324 
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10. Kuinka usein tunnet olosi väsyneeksi? 

Vastaajien määrä: 1329 

 
 

 
11. Kuunnellaanko mielipiteitäsi kotona? 

Vastaajien määrä: 1337 

 
 

 
12. Onko sinulla sellaista läheistä ihmistä, jolle voit kertoa omista asioistasi ja jotka kuuntelevat sinua (äiti, isä, sisko, 
veli, muut sukulaiset tai ystävät)? 

Vastaajien määrä: 1335 

 
 

 
13. Tunnetko olosi yleensä turvalliseksi kotona? 

Vastaajien määrä: 1328 
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14. Kuinka usein syöt aamupalan? 

Vastaajien määrä: 1337 

 
 

Avoimet vastaukset: Harvoin tai en koskaan. Miksi? 
- aamulla ei ole nälkä 
- en tiiä 
- En jaksa ku oon nii väsyny. 
- e jaks 
- Siitä tulee pahaolo 
- ruoka vaan ei maistu 
- Ei oo nälkä aamulla 
- ei jax 
- ei ole nälkä 
- ei maistu aamulla 
- no syön välillä, mut joskus en ehi 
- Ei ole nälkä 
- ei vaan maistu 
- Ei ole nälkä 
- Ei ole nälkä aamuisin 
- en kerkee, tai ei oo nälkä 
- en jaksa 
- en kerkeä 
- en jaksa 
- aamulla ei ole nälkä 
- en jaksa tehdä aamulla aamupalaa 
- en kerkeä 
- ei kiinnosta 
- ei o nälkä 
- ei jaksa 
- ei ole näkä aamulla 
- ei ole nälkä aamuisin 
- ei oo nälkä. 
- En kerkeä 
- ei maistu 
- en kerkee 
- ei aikaa 
- ei ole nälkä aamulla 
- En  aina jaksa 
- Aamulla ei maistu mikään 
- ei kerkeä 
- en kerkii syyä aamusi mittää. 
- En kerkee aamulla 
- Ei oo nälkä 
- ei jaksa 
- ei tee mieli syödä. syön kyllä joskus. aamupala ei myösään 

joskus aamuisin maistu hyvälle! 
- eimaistu 
- en jaksa laittaa ruokaa 
- ruoka ei maistu aamulla 
- ei oo näläkä 
- herään myöhään jaa kaapissa onvain skeidaa 
- Ei oo aikaa 
- ei nälätä aamuisin 
- ei vaan tee mieli 
- ei ole nälkä 

- Ei ole nälkä 
- ei oo nälkä 
- kouluaamuina ei tee mieli:) 
- aamulla ei ole nälkä 
- ei ole nälkä 
- koska ei ole ruokaa aina 
- ei ole nälkä ikinä 
- Ei oo nälkä 
- ei jaksa 
- ei jaksa 
- ei oo nälkä 
- ei vain maistu 
- ei oo nälkä 
- Minulle tulee kiire joten en kerkeä ottamaan yleensä 

aamupalaksi kuin pelkän omenan. 
- Koska siitä on tullut minulle huono tapa... 
- ei maistu aamulla 
- en ehdi syömään 
- en jaksa 
- koska ei ole aamu palaa 
- ei kerkee 
- en kerkee aina... 
- ei ole nälkä 
- En jaksa 
- en jaksa 
- en halua 
- on kiire tai ei ole nälkä 
- mitä se sulle kuuluu 
- ei kuulu sulle! 
- koska ei tee mieli syödä 
- en kerkee 
- En jaksa. 
- en kerkeä 
- en halua 
- ei maistu aamupala 
- ei jaksa 
- en jaksa 
- koulu päivisin ei ehdi 
- miule ei maistu aamulla ruoka 
- EMT 
- ei maistu 
- En jaksa. 
- ei oo nälkä. 
- Ei ole nälkä!! 
- koska ei ole mitään ruokaa 
- en muiista 
- minulle ei maistu aamupala heti aamusta 
- okesenan jos syön ammupalan 
- en muista syödä aina aamuisin,mutta kyllä joskus muistan 

syödä 
- ei oo mtn hyvaa tai ei kerkee 
- koska en kerkee 
- koska en ehdi 
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- Ei ole nälkä 
- ei oo koskaa nälkä 
- koska en ehdi 
- Ei oo nälkä 
- Ei ole oikein nälkä, mutta juon aina kaakauta. 
- en kerkee ikinä syödä aamulla paitsi vikkon loppuna 
- aamuisin ei nälätä 
- ei jaksa 
- ei ole nälkä 
- koska en tykkää syödä aamuisin. 

- Emmää osaa syyä aamusin 
- ei oo nälkä 
- en jaksa 
- ei oo nälkä :D 
- eib oo nälkä 
- Aamulla ei ole nälkä. 
- en tiiä 
- Ei ole aikaa 
- en kerkee jos on kouluu 
- ei ole nälkä 

 
 
15. Kuinka usein syöt lämpimän aterian koulussa? 

Vastaajien määrä: 1321 

 
Avoimet vastaukset: Harvoin tai en koskaan. Miksi? 
- se on pahaa 
- Se on pahaa. 
- oksettvan makuista ruokaa 
- kso 
- koska sen on pahaa!! 
- syön jonkun verran, mutta kaikki ei mene alas 
- en pidä ruuasta 
- hyyyiii 
- se on pahaa 
- Koska on pahaa ruokaa 
- no se on pahaa  
- En pidä koulun ruuasta 
- En pidä siitä 
- Se on pahaa. 
- Pahaa ruokaa.. 
- Koulun ruoka on huonolaatuista 
- ruoka on pahaa!!! 
- kun en tykkää ruoasta!!! 
- koska se on pahaa!!!!!!!!! 
- se on pahaa 
- Pahaa...! 
- se on pahaa 
- ei jaksa 

- Ei oikee maistu 
- käyn kylällä 
- ruoka on pahaa 
- Koulussa on pahaa ruokaa 
- riippuu ruuasta 
- pahaa 
- en tykkää 
- Se on pahaa 
- se on pahaa 
- pahaa 
- ruoka on paskaa 
- ruoka on paskaa 
- Syön sen silloin kun on hyvää ruokaa 
- koska ruoka on pahaa 
- otan ihan vähän ruokaa kun se on pahaa ! 
- se on pahaa 
- ei sitä voi syödä, kerran sieltä jopa löydettiin lasinsiruja... 
- pahaa kouluruokaa 
- Paskaa ruokaa 
- ei sitä voi syödä, siellä oli yks päivä lasinsiruja.. 
- ruoka on pahaa 
- koulussa on pahaa ruokaa 
- koska ei ole hyvää ruokaa 

 
 
 
16. Kuinka usein syöt lämpimän aterian kotona illalla? 

Vastaajien määrä: 1322 
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Avoimet vastaukset: Harvoin tai en koskaan. Miksi? 
- en jaksa tehdä sitä 
- Koska se on pahaa. 
- en halua syödä kahta lämmintä ateriaa päivässä.minusta 

yksikin lämmin ateria koulussa riittää aivan hyvin.! 
- Ei syödä kotona lämmintä ruokaa eikä vanhemilla ole 

aikaa tehdä sitä 
- Ei vanhemmilla ole aikaa 
- Emme syö aterioita illalla.  
- en syö yleensä mitään lämmintä illalla 
- äiti ei tee iltaruokaa yleensä 
- En jaksa 
- koska syön esim leipää ja jugurttia 
- ei ole nälkä. 
- Koulun jälkeen saatan syödä välipalaa. 
- Remontti menossa 
- Ei ole ruokaa 
- ei oo ruokkaa 
- koska en jaksa 
- En tiedä. 

- en tarvitese,kun koulussa syön hyvin. 
- ei oo nälkä! 
- en tarvitese,kun koulussa syön hyvin. 
- ei oo nälkä! 
- en kerkee harrastuksii ja khyll mie kai jotai syön 
- ei oo nälkä 
- joskus lauantaina ja on jo ruokaa valmiina mutta ei 

lämpimäna 
- meillä  ei oleollut  kooskaan 
- ei ole nälkä 
- ei ole nälkä 
- koska syön iltapalan 
- en tiiä 
- äiti ei kerkeä tehdä 
- en tykkää kuumasta ruuasta 
- meillä on jugurttia 
- ei syödä kotona lämmintä ruokaa illalla 
- en tiedä 
- Koska on navetta. 
- - 

 
 
 
17. Kuinka usein syöt pikaruokaa tai einesruokaa (hampurilaisia, ranskalaisia, pizzaa, mikropastaa ym.)? 

Vastaajien määrä: 1322 

 
 

 
18. Kuinka usein juot limpparia (esim. Fanta, Jaffa, Cola-juomat) tai energiajuomia (esim. Battery, RedBull, Teho)? 

Vastaajien määrä: 1321 
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19. Kuinka usein syöt karkkia, sipsejä tai popcorneja? 

Vastaajien määrä: 1327 

 
 
 
20. Onko sinulla koulussa kavereita? 

Vastaajien määrä: 1315 

 
 

 

 
21. Ovatko koulun tilat viihtyisät olla, leikkiä ja oppia? 

Vastaajien määrä: 1317 

 
 

 
22. Kuunnellaanko sinua ja sinun mielipiteitäsi koulussa? 

Vastaajien määrä: 1328 
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23. Onko koulullasi tarpeeksi ulkovälineitä, kuten keinuja, pyörimälaitteita ja kiipeilytelineitä välitunneiksi? 

Vastaajien määrä: 1317 

 
 

 
24. Pääsetkö terveydenhoitajan luokse niin usein kuin tarvitsisit? 

Vastaajien määrä: 1309 

 
 

 
25. Tunnetko olosi yleensä turvalliseksi koulussa? 

Vastaajien määrä: 1297 

 
 

 
26. Tunnetko olosi yleensä turvalliseksi luokassa? 

Vastaajien määrä: 1313 
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27. Kuka sinua on kiusannut? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

Vastaajien määrä: 1295 

 
 

 

 
28. JOS sinua on kiusattu, valitse ne tavat joilla sinua on kiusattu. Voit valita useamman vaihtoehdon. 

Vastaajien määrä: 569 

 
 

Avoimet vastaukset: Jokin muu tapa, mikä? 
- Nälviminen 
- pila viestit 
- pila viestit 
- heittää kivillä päähän,antaa remmiä ilman syytä, raivostua 

niin että hakkaa nyrkillä. 
- minun vaateeni on piilotettu usein liikunta tunnin jälkeen 

kun minä olen suihkussa 
- arvosteleminen 
- ei mikään 
- kukaan ei ole kiusannut 
- yksityiseen persoonaani tunkeutuminen 

- leikkimielinen vittuilu 
- puhelimmella soittelu ja viestittely mutta ei ole enää 

jatkunut 
- esim. lemmikkieni kiusaaminen henkisesti ja fyysisesti ei 

ole kivaa 
- huutaa & ovat äkäisiä mua kohtaan 
- pilapuhelut 
- sisko 
- tavaroiden rikkominen 
- Vie hattua 
- emt 
- EI OLE 
- uhkailu 
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- minua pommitetai ilkeillä viesteillä 
- ärsyttäminen 
- ei ole 
- On varastettu ns. huppari 
- rahaa pummaaminen 
- Uhkailu 
- 5 senttisten heittely 
- ei minua ole kiusattu. 
- ei minua ole kiusattu 
- en  tiiä 
- ehkä vähän irvistelty 
- Ärsyttää. 
- nälviminen 
- isoveli ei päästä tieto koneelle 
- kirjoitettu salaa pahoja asioita 
- ei ole kiusattu 
- ärsyttäminen 
- siisku ei mua haukuta 
- keskarin näyttely 
- Perheessä isän uusi vaimo haukkuu minu,valittaa kun olen 

siellä,ja isä ei sano hänelle mitään. 
- uhkailu... 
- salaiset jutut kuten omat kerhot johon en saa liittyä 
- eivätota huomioonXC 
- otetaan tavara joka oli minulla kädessä 
- ei anneta koskaan kirjoittaaystävänkirjoihin 
- ei ole kiusattu 
- ei ole kiusattu 
- ei missään paikassa 
- leikki mielinen joka JOSKUS menee hieman yli 
- ei koskaan 
- ärsyttäminen 
- ei ole kiusattu 
- eo ole kiusattu 
- muita ei kiinnosta mielipiteeni 
- ei mikään 
- vakoilemalla 
- veljeni kiusaavat minua huhuja kertomalla pidän heistä 

silti 
- - 

 
 
 
29. Valitse ne paikat, joissa sinua on kiusattu. Voit valita useamman vaihtoehdoista. 

Vastaajien määrä: 594 

 
 

Avoimet vastaukset: Jokin muu paikka, mikä? 
- Netti 
- koti piha 
- uima halli. 
- ULKONA 
- bussipysäkillä  
- talli 
- Jossain ulkona 
- pihalla harvoin 
- kotona  
- kylällä ollessa 
- oma  
- vanha koulu 
- puisto 
- Kirkolla 
- koulunpiha (koulun jälkeen) 
- kun olen ollut kotona soittelemalla pilkattu 
- Ulkona jossai.. 
- ulkona 
- mun kotona ja kioskilla ja pihalla 
- intternetti 
- taksi 
- puisto 
- kadulla 

- vieraalla alueella 
- puisto 
- puisto 
- ulkona 
- emt 
- netti 
- Kaupassa esm. Prismassa 
- Prisma 
- Puisto 
- skeittiramppi 
- koulu matkalla 
- EI OLE 
- kaupunki 
- kotimatka 
- koulumatkalla 
- ei mikään 
- kaupungilla 
- Vapaa-aika 
- netti 
- Koulu matka 
- Koulumatkoilla minulle huudellaan tyhmiä asioita ja 

näytellään keskareita jne. 
- ei minua ole kiusattu. 
- ei ole paikkaa jossa minua on kiusattu 
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- urheilukenttä 
- vapaa ajalla 
- piha 
- koulu matkalla 
- taksi 
- reppukerhossa 
- leiri 
- ei mikään 
- ei mikään 
- osikonmäki 
- ulkona esim. leikkipuistoissa 
- kaverin piha 
- ei mua oo kiusattu 
- joku 
- pihalla 
- ei mikään 
- kylällä 
- jossain ulkona 
- Välitunti 
- se vähän välillä riippuu 
- ei missää 
- isin luona 
- koulussa 
- ulkona 
- vanhako 
- ei ole kiusattu 
- ei missään 
- ei  ole 
- netti 

- koti pihalla 
- ulkona 
- puisto 
- ei 
- leikkipaikka 
- netti 
- ulkona erillaisissa paikoissa 
- ei missää 
- ei missään 
- ei missään 
- kylällä 
- ulkona koulussa 
- kavereiden luona tai leikkimässä 
- Kaupungilla 
- kaupunki 
- puisto 
- koulussa ja hakalla 
- leikkikentta 
- koulu matka 
- ranta 
- - 
- koulumatkalla, joskus kun olin nuorempi 
- koulubussi 
- joskus jossai pihalla joku huuteli 
- koiulu matkat 
- Minua ei ole kiusattu... 
- Minua ei ole kiusattu 
- Kerrostalon koti piha 
- ei mikään 

 
 
 
30. Oletko itse kiusannut ketään? 

Vastaajien määrä: 1296 

 
 

 
31. Huomaavatko opettajat kiusaamisen? 

Vastaajien määrä: 1266 
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32. Puuttuvatko opettajat kiusaamiseen, jos he tietävät siitä? 

Vastaajien määrä: 1286 

 
 

 
33. Jos sinua kiusataan tai näet, että jotakin muuta kiusataan, kerrotko siitä opettajalle tai muulle aikuiselle? 

Vastaajien määrä: 1274 

 
 

Avoimet vastaukset: En. Miksi et? 
- ei jaksa 
- en jaksa 
- ei jaksa 
- hölölöölöö 
- ei oo miu asia 
- en jaksa 
- En kantele koska en oo nynny 
- ei jaksa aina 
- no ei n kuuntele 
- ku en vaa 
- Välillä kerron mut aina ei jaksa 
- ,koska opettajat näkevät sen ensin 
- en jos minua kiusataan en halua olla nynny 
- en uskalla puuttua asiaan etten joudu itse silmätikuksi. 

itsekästä...? 
- tai jotenkin 
- en tiedä 
- En tiiä 
- ei jax 
- tyhmää 
- en kerkee 
- en jax 
- ei tiedä onko se kiusaamista vai leikkiä 
- en halua haluan pitää tiedon itselläni 
- no joskus kerron joskus en, riippuu tilanteesta 
- en jaksa 
- Yleensä kerron. 
- no meil on semmone tapa 
- En jaksa 
- no emt, en haluu puuttuu toisten asioihi 
- ei jaksa 
- En jaksa 
- emt.. 
- En aina jaksa puuttua toisten tekemisiin. 
- en uskalla 
- en ole nähnyt 
- En kantele 
- en jaksa 

- en jaksa 
- en ole valipukki 
- mua ei kiusata ja se voi mennä ite valittamaan  
- ne on kavereita. vuorotellen ketäkin 
- Meen ite  
- en tiedä 
- koska mua pelottaa kertoa äitille tai isälle 
- koska mua pelottaa kertoa äitille tai isälle 
- nekiusaa mua josne on isoja 
- joskus kerron riippu millä tavalla kiustaan 
- en halua siitä sotkua 
- en tiiä 
- se olisi nössöä 
- Ei kiinnosta.  
- En tiedä 
- en jaksa 
- en jakssa 
- en jaksa 
- en jaksa 
- ei jaksa 
- ei ole minun asia. 
- en jaksa 
- ei jaksa 
- ei jaksa 
- ei kiinnosta 
- Ei jaksa 
- en tiiä 
- Ei kehtaa 
- ei jakssa ouuttua muiten asioihin 
- tulee vasikan rooli 
- kyllä joskus,mutta siitä saisi vain valittajan maineen 
- jos jotakinkiusataan enkä tunne sitä niin en kerro tai jos 

kaveri kiusaa en kerro koskaen halua ilmiantaa kaveria se 
on kyllä tyhmää en kerro kyllä mistään 

- En jaksa välittää, kun en ole itse kiusattu. 
- ajattelen että se ei ole minun asiani 
- joskus en aina 
- en aina 
- en jaksa 
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- pelottaa 
- En jaksa 
- -.- 
- ei jaksa 
- en jaksa 
- koska sitten se yleensä jatkuu 
- en jaks aja huono maine 
- Koska siitä saa huonon maineen. 
- koska kiusaaja ottaa pahasti pannuuun 
- ei jaksa slaokd 
- koska sitten se yleensä jatkuu 
- en jaksa 
- koska kiusaaminen ei ole pahaa 
- ei kuulu mulle 
- Ei ole mun asia jos jotain muuta kiusataan. 
- En viitsi, koska muuten minua haukutaan rollikelloksi. 
- ei kiinosta 
- Pelkään, että sitten minuakin aletaan kiusata. 
- minä saan rollikellon maineen sen jälkeen... 
- sit joutuu ite kiusatuks ku rolli 
- en aina uskalla 
- sillon mua kiusataan ja se ei ole hauskaa 
- en uskalla 
- asiat ei kuuulu mulle 
- En jaksa 
- Koska sitten tulee puhumista ja sen semmoista 
- Se ei kuulu mulle 
- en puutu toisen asiohin 
- en tiiä 
- en puutu toisen asiohin 
- jos isompi kiusaa pinenpää pistän nenän poskelle!!! 
- en sotkeudu muiden asioihin 
- enrupea valittamaan 
- silloin kaverit sanovat valittajaksi 
- en oo nähny 
- emt 
- Aletaan lällätellä seläntakana kielikelloksi. 
- siksi 
- en halua 
- en tiedä 
- just sikkss;) 
- ei se oo niin vakavaa kiusausta 
- en tiedä 
- koska pelkäsi 
- en tiedä 
- en halua puuttua toisten aioihin 
- jos joku muu on jo kertonut 
- No jos en oo asiasta varma en puutu ollenkaan 
- Se riippuu onko kiusaaminen vitsi että kummatkin 

osapuolet on leikillään mukana vai onko se ihan oikeaa. 
- Kyllä joskus! 
- en halua puuttua asiaan 
- ei kiinnosta 
- en jaksa =) 
- En halua rollikellon mainetta 
- En jaksa 
- en uskalla 
- ei jaksa 
- silloin minuakin aletaan kiusaamaan 
- en ole nähnyt kisaamista 
- en haluu sekaantuu. 
- opettajat/aikuiset ei osaa auttaa -.- !!!!!! 
- ei jaksa ... jos ei oo oma kaveri 
- koska se joka on kiusannut hakkaisi minut välitunnilla 

- en jaksa 
- en viitti jos se on noloo 
- en kantele 
- en oo nössö kielikello XD 
- ei jaksa 
- koska sitten minua kiusattaisiin 
- koska en jaksa 
- evvk 
- sit tulee selittelyä 
- tylsää 
- ei ole minun asiani 
- en jaksa 
- en puutu muiten asioihin,kerron kyllä kavereilleni ja he 

saattavat sanoa opettajalle 
- joskus kerron en aina 
- koska yleensä oon mukana 
- En oo kantelija 
- en jaksa 
- en puutu toiste asioihi 
- ei jaksa 
- joskus kerron joskus en 
- se on pientä 
- ei huvita 
- koska tiidididiidididiidididiii 
- Muuten ne tyypit kostaa mulle 
- koska en haluva olla loorikello. 
- se tuntuu jotenkin nololta 
- En halua puuttua muiden ongelmiin. 
- en hluu 
- koska en viitsi 
- ei jaksa 
- menetän maineeni 
- en halua 
- en jaksa 
- pelottaa 
- EN JAKSA EIKÄ KIINNOSTA!!!! 
- EI KIINNOSTA ! 
- en jaksa 
- koska en oikein uskalla vaikka pitäisikin 
- Koska tiedän että aina kiusaamisen jälkeen sovitaan heti 

eikä viikon päästä joten en tartte opettajia avuksi siihen 
- Ei kuulu minulle 
- en tiiä 
- ei kiinnosta 
- ei ole minun  asia 
- no en halua mennä asiaan mukaan 
- ei se ole minun asiani kuka kiusaa ketä. 
- En uskalla. 
- halun äitini sanovan. 
- en vaan ihan aina muuta en osaa sanoa 
- en uskalla 
- joskus 
- koska ne ei tee mitään 
- - 
- en jaksa 
- jos se ei kuulu minulle 
- muita ei juuri kiusatä näkyvästi ja mínua ei huvittava 

haukkuminen haittaa 
- en tiiä 
- pelkään 
- Ei jaksa 
- En viitsi puuttua toisten asioihin... 
- En tiedä 
- En tiedä 
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34. Mitä näistä asioista teet viikoittain? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

Vastaajien määrä: 1289 

 
 

Avoimet vastaukset: Muu, mikä? 
- Olen eläinten kanssa 
- lenkkeily ja eläinten kanssa oleminen. 
- Pyöräilen kavereitte kaa 
- aja traktorilla 
- liikun metsässä ja luonnossa 
- lenkkeilen kaverin kanssa ueita kilometrejä päivässä 
- hengaan kapes 
- harrastan VPK:ta 
- Harrastan liikuntakerhoa 
- pyöräily 
- kotona kaveriden/kaverin kanssa 
- chillailu 
- Olen eläinten kanssa. 
- syön viikoittain 
- harrastan airsoftaamistakin 

- Omassa tallissa 
- pihalla 
- ollaa rapussa leksus ja kaikkee 
- pihalla 
- ulkona 
- pyöräilen kavereiden kanssa 
- Harrastan lähes päivittäin koirani kanssa joitain lajeja 

(toko, rally-toko, koiratanssi) 
- olen kaverin kanssa 
- Kuvanmuokkaus 
- Haistatan paskat sovinisteille ja rasisteille 
- oon koululla kavereitten kaa 
- urheilu puiston trampoliini 
- Käyn löytöeläintalossa 
- Moni muu (--: 
- Oon kaverin kans MUN luona=) 
- kioski ja mun koti ja kauppa 
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- pihalla 
- Piirrän 
- kavereiden kanssa koulussa 
- Kirjoitan runoja/tarinoita  
- rannalla, kirjastossa... 
- vietän aikaa perheen kanssa 
- ajn mopolla ja kavereiden kaa kylällä 
- Vietän aikaa kaveriden kanssa omassa kotonani. 
- moottori urheilun merkeissä 
- töitten teko on mukavaa. 
- tykkään olla autotallissa tekemässä kaikkea 
- leivon 
- olen kavereiden kanssa ulkona 
- leikkikentät ja koulunpiha 
- leikin siskon kanssa ulkona ja soitamme yhdessä käymme 

ratsastamassa 
- Piirrän todella paljon! 
- skeittiramppi 
- vapaa-ajalla kuuntelen musiikkia Mp3 ja radiota 
- ollaan jokapäivä jossai kaupalla ja tälleesä. 
- Olen lemmikkini kanssa 
- lemmikit 
- vietän aikaa hevostalleilla 
- Touhuilen kotona yksin kaikkea ja hoidan eläimiäni ja 

niiden jälkiä..(: 
- vietän aikaani ulkona kavereiden kanssa 
- Meillä kotona. 
- airsoft 
- kotona 
- ratsastus 
- vien koiran ulos 
- Leikin kavereiden kanssa kotonani 
- Pihalla hilluminen 
- kalastan 
- olen trampoliinilla 
- Katson elokuvia. 
- autan kotona 
- Ulkolutan koiraa 
- ja vietän myös kaverin kanssa omassa kotona 
- kavereiden kaa meillä 
- leikin siskon kanssa 
- Nukun aina kun mahdollista 
- pihalla leikkiminen 
- olen lemmikin kanssa 
- olen perheen kannssa 
- pyöräilen huvin vuoksi 
- ei mikkä muutä 
- ulkona 
- kaverin kanssa omassa kodissa 
- olen kavereiden kaa. 
- Olen koiran kanssa ulkona 
- kotona tai kylällä kun äiti on töissä välillä 
- vietän aikaa perheeni kanssa 
- leikin yhdeb kaverini kanssa 
- motocross 
- ulkona 
- kuuntelen musiikkia tk 
- ulkoilutan koiraa 
- keuliminen pyörällä 
- kavereilla 
- käyn potkii palloo melkee joka  pv (: 
- taitoluistelu 

- Käyn koiran kanssa treeneissä. 
- kotona 
- kirjasto 
- pyöräilen suunnilleen joka päivä 
- olla trampalla 
- veneily 
- kotonani 
- omassa kotona kaverin kanssa 
- melkein kaikki pihapelit 
- kylällä pyöräilemässä 
- kirkonkylä pyöräilemässä 
- Katon telkkuu 
- olen kavereiden kanssa ulkona 
- Kamut tulee meille 
- Karate 
- Olen kavereiden luona yötä 
- hengaan kavereiden kanssa meillä tai heidän kotonaan 
- harrastan useaa (3) liikuntaa viikossa ja käyn kävelyillä 
- leikin siskojen ja veljen kanssa 
- pihalla 
- käyn tallilla kavereiden kanssa 
- tallilla 
- ratsastan :) 
- jos kaverille käy että voin mennä sinne tai 

kaverituleetänne meille 
- Leikin koiran kanssa ulkona. 
- koiran ulkoilutus/ leikkiminen 
- meen kaverin kaa esim uimaan 
- olen kavereitten kaa pihalla 
- vietän aikaa kavereiden kanssa k-kaupassa 
- syön RUOKAA 
- Liikun koirani kanssa 40 minuutin lenkkejä päivittäin... 
- een tiiä 
- Olen ratsastustallilla touhuamassa tallitöitä ystäväni 

kanssa. 
- Harrastan airshoft 
- minun ja kavereiden yhteiset harrastukset 
- leikkipuistossa, yhdessä  saaressa, jne... 
- käytän koiran lenkillä 
- lentopallo harjoitukst 
- ratsastan 
- tallilla 
- Tallilla 
- metsä mikä on pilalla metsureiden takia. 
- omassa huoneessa kun ei saa olla ikinä kenänkään kaverin 

louna 
- korjailen autoja ja mopoja 
- partio 
- kalastus 
- olen usein iisan kaa mutta en aina 
- olen oman perheeni kanssa 
- olen perheeni kanssa 
- olen pikkuserkun luona.(joskus) 
- Laiturilla 
- oon ulkona skeitaamassa 
- nukun 
- teen perheen kanssa jotain. 
- pyöräilen. 
- hoidan eläimiä 
- pelaan korttia vanhempieni kanssa 
- pelaan säbää 
- Olen koiran kanssa 
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35. Onko sinulla mahdollisuus harrastaa sitä, mitä haluat? 

Vastaajien määrä: 1273 

 
 

 
36. JOS vastasit edelliseen EI, miksi et voi harrastaa sitä mitä haluat? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

Vastaajien määrä: 291 

 
Avoimet vastaukset: Muu syy, mikä? 
- en kerkiä liikaa harrastuksia menee päällekkäin 
- ei ole kyytejä !!! 
- ei ole aikaa viedä ja hakea 
- kun en jaksa kuin yhden kerran harrastaa 
- en jaksa 
- ei ole omaa hevosta eikä ole meidän kylällä ole hevosia 

joilla voi ratsastaa 
- en ehkä kuitekaa haluu 
- Harrastan jo ampumahiihtoo ja se vie kaiken aikani 
- siinä voi sattua. 
- koska äiti sanoo että mua kiusataan ja se on totta 
- vanhemmillöa on töitä 
- vanhemmat ei oo kotona 
- äiti käskee siivota aina. 
- siks kun ei voi 
- vanhemmat eivät anna keulian maantiellä 
- ei ole kyytiä. Asun niin syrjässä 
- asutaan sen verran kaukana kangasniemestä  
- ei kiinnosta 
- isä haluaa että pelaan lätkää.... 
- ei ole 
- nilkkani eivät kestä kaikkea 
- en kerkeä harrastuksiin. 
- ei ole kyytiä sinne 
- ei huvita 
- Vastasin edelliseen kysymykseen kyllä. 
- se on liian raju 
- liian pitkä matka kaikkialle 
- on jo niin paljon muita harrastuksia. 
- ei ole kyytiä 
- en harrasta mitään 
- ei ole. 
- laitoin kyllä- 
- mä laitoin kyllä siihen. 

- vastasin kyllä mutta en jaksa aina horrastaa jottai 
- täällä hetkellä ei ole mahdollosuutta koska ekaksi täytyy 

hankkia se väline millä harrastaa ja se on 
lumilauta.rakastan laskettelua ja nopeutta. 

- en tiedä 
- en mahtunut siihen harrastus ryhmään 
- lääkäri kieltää 
- liian pitkä mata. 
- ei ole kyytiä 
- Harrastus paikka ei ole lähellä 
- aina ei saa kyytiä 
- minä saan harrastaa mitä haluan 
- kaikki ei anna 
- sitä lajia ei yleensäkään harrasteta 
- No en tiedäku haluisin harrastaa vaa airshoft mut pitää 

harrastaa salibandya kanssa 
- eisaa olla liikaa harrastuksia 
- ei ole aikaa. 
- en kerkeä 
- en vielä pääse. 
- minun harrastukset veisivät liikaa aikaa ja rahaa (minulla 

on n.5 harrastusta nyt) 
- pitkä matka 
- Harrastkseen ei ole kyytiä. 
- koska kukkan ei voi viedäminua sinne. 
- äiti pelkää että sattuu 
- haluaisin ehkä opetelle selloa mutta se on niin painava 

mutta tajuan minä kullä itse että se on liian kallis en minä 
kyllä halua oikeastaan soittaa selloa onhan minulla viulu ja 
alttoviulu 

- Aika ei riitä. 
- muu paikkakinta ja ei ole kyytiä 
- pitkät välimatkat 
- meillä ei ole autoa 
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37. Kuinka paljon olet päivässä ulkona (esimerkiksi leikit tai pelaat pihalla, puistoissa, pelikentillä)? 

Vastaajien määrä: 1261 

 
 

 
38. Kuinka monta tuntia päivässä katsot televisiota, pelaat tietokoneella tai pelikonsolilla (esimerkiksi 
PlayStation,Nintendo Wii) YHTEENSÄ? 

Vastaajien määrä: 1271 

 
 

 

 
39. Rajoittavatko vanhempasi televisionkatseluun, tietokoneen käyttöön tai pelikonsolin pelaamiseen käyttämääsi 
aikaa? 

Vastaajien määrä: 1264 

 
 

 
40. Pelaatko sellaisia pelejä, joiden pelaamiseen olet oikeasti alaikäinen (esimerkiksi agentti- ja sotapelit)? 

Vastaajien määrä: 1269 
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41. Valvovatko vanhempasi Internetin tai pelikonsolin käyttöäsi? 

Vastaajien määrä: 1262 

 
 

 
42. Oletko nähnyt tai kuullut internetissä tai pelaamissasi peleissä jotain sellaista, mikä on jäänyt vaivaamaan, kuten 
pelottamaan tai ahdistamaan, sinua? 

Vastaajien määrä: 1261 

 
 

 
43. Kuinka usein joudut olemaan tekemisissä juopuneen tai muuten päihtyneen ja sekavan ihmisen kanssa? 

Vastaajien määrä: 1270 

 
 
 
44. Pakottavatko vanhempasi sinut harrastamaan jotain mitä et haluaisi harrastaa? 

Vastaajien määrä: 1263 

 
 

Avoimet vastaukset: Kyllä. Mitä? 
- työntekoa 
- koulua! 
- partiota 
- kotitöitä 
- koulun käyntiä 
- kuvista 
- joo, tanssia, ku äiti haluu, että harrastan jotaki, enkä oo 

kokoaja kavereittenkaaaa 

- kuoroa 
- sahlyä 
- jääkiekkoa 
- Viulun soittoa 
- juoksua 
- salibandy 
- haluavat minun parasta 
- pianoa 
- yleisurheilua 
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- ratsastusta 
- tanssimista 
- musiikin perusteet 
- siis joskus ei yhtää huvittais harrastaa yleisurheiluu mut 

kyl se on tosi mukavaa 
- koulua 
- ratsastusta 
- jalkapallo:P 
- koiran kanssa lenkkeilyä 
- Siivousta 
- HIIHTOA! 
- jalkapalloon 
- uintia 

- daekfondoa 
- kuoro 
- jääkiekkoa 
- Kuoroa 
- viulun soittoa 
- viulua vihaan sitä ne lupasivat että saisin lopettaa mutta 

en ole  vielläkään lopettanut sit paskaa :( 
- krossia 
- partiota 
- partiota 
- juoksu 
- kitaransoittoa 
- kuoro 

 
 
 
45. Tunnetko olosi yleensä turvalliseksi kodin ja koulun ulkopuolella (esimerkkinä koulumatkat, puistot, 
kauppamatkat, harrastukset)? 

Vastaajien määrä: 1257 

 
 

Avoimet vastaukset: En. Jos et, niin miksi? 
- pelkää siskojani he eivät jätä minua rauhaan en ikinä voi 

elää rauhassa 
- kaupungissa on niin paljon ihmisä(myös outoja) 
- pelkään kidnappausta  
- Jotkut ihmiset pelottavat ja autot, kun tulen yksin jostain  
- Vieraat ihmiset pelottavat ja vieraat autot 
- pelkään pedofiileja 
- ku täällä on paljo humalaisia ja ku täällä asuu semmosii 

tyyppei 
- pelottaaa! :( 
- varkaiden ja humalaisen takia 
- Nooh.. täällä on paljastelija 
- Välillä tulee humalaisia ihmisiä vastaan ja ne saavat oloni 

epäturvalliseksi,mutta ohitan vaan hänet ilman mitään ja 
sitten olen taas hyvillämielin. 

- Pelottaa et juopot lähtee perään. 
- Pelkään, että minua kiusataan. 
- Humalaiset voi hyökätä kimppuun. 
- pelkään että unohdan jotain 
- jos äitille ja isille sattuu jotakin 
- kaikki mollaa 
- Minua pelottaa että minua kiusataan koulumatkan aikana. 

- pelottavaksi 
- sillä meijän kodin lähellä asuu poika joka JOSKUS ampuu 

kuulapyssyllä tai heittää psrvekkeelta vettä tai jottai 
- Kaikkialla on ilkeitä ihmisiä, jotka voivat tehdä pahaa. 
- ilves,karhu,metso 
- koulumatka pelästyttää.. Hullut tyypit jahtaa puukolle 

(tapahtunut vain kerran) Mutta voisi tapahtua uudelleen... 
- kotona on turvallisempi 
- Tunnu turvalliselta missää :O 
- Pelkään narkkaria! 
- Pelkään narkkareita ja humaliasia 
- siellä on kiusaajia 
- illalla on humalaisia 
- jani kiusaa 
- koska vanhemat riitelevät. 
- koska nukkumaan meno missä tahansa saa minut 

ajatelemaan koulun kauheuksia kuten teline voimistelun 
pukkia. 

- joskus isosoissa kaubungeissa pelottaa koska siellä on niin 
paljon ihmisiä 

- tää on pikkukylä missä ei  koskaan tapahu mitää. 
- siks 
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46. Tunnetko olosi yksinäiseksi? 

Vastaajien määrä: 1264 

 
 

 
47. Oletko tyytyväinen elämääsi? 

Vastaajien määrä: 1256 

 
 

 
48. Oletko kokeillut tupakkaa, alkoholia tai huumeita? 

Vastaajien määrä: 1257 

 
Avoimet vastaukset: Kyllä. Mitä? 
- tupakkaa 
- Viiniä,kaljaa,koskenkorvaa 
- alkoholi 
- en kerro 
- maistanut kaljaa:D 
- siideri,olutta joskus 
- tupakkaa 
- viinaa ja tupakkaa ja huumeita 
- tupakkaa ja alkoholia 
- tupakkaa,alkoholia 
- Tupakkaa 
- tupakkaa 
- tupakka alkoholi 
- alkoholi 
- tupakkaa 
- tupakkaa 
- Joskus uutena vuotena pari vuotta sitten sain maistaa 

alkoholia. 
- alkoholii ja tupakkaa  
- tupakkaa ja alkoholia 
- Alkoholia, tupakkaa, sikaria 
- pisaran alkoholitonta siideriä  
- Alkoholia 
- tupakka, alkoholi 

- alkoholia 
- alkoholia 
- kaljaa,siideriä 
- tupakkaa 
- alkoholia 
- Tupakkaa ja alkoholia 
- 1 tipan alkoholia 
- alkoholiaa joskus vähään pahaa on=) 
- tupakka,alkoholi 
- olen maistanut alkoholia 
- TUPAKKAAA,VIIINAAAA,KALJAAAAA 
- alkoholi,tupakka 
- alkoholia  
- alkoholia ja tupaakkia 
- tupakkaa 
- tupakkaa. 
- tupakka alkoholi 
- vanhemmat ovat joskus antaneet maistaa alkoholia 

VÄHÄN. 
- tupakkaa ja alkoholia 
- tupakkaa ja alkoholia 
- tupakkaa 
- tupakkaa ja alkoholia 
- Siiderä 
- tupakkaa 
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- alkoholia 
- Tupakkaa.. täyttä saissea 
- tupakkaa  
- alkoholia 
- tupakka 
- alkoholia ja tupakkaa maistanut 
- tupakkaa ja viinaa 
- joskus maistanut 
- alkoholia, tupakkaa 
- Tupakkaa.. 
- siideriä aivan vähän 
- alkoholia ja tupakkaa 
- tupakkaa ja alkoholia 
- tupakkaa ja alkoholia 
- alkoholia, tupakkaa 
- tupakkaa 
- nuuskaa tupakkaa alkoholia 
- tupakkaa ja alkoholia, 
- kaljaa,viiniä,samppanjaa 
- kaljaa ja tupakaa 
- tupakkaa 
- kerran maistoin tupakkaa. 
- Olen kerran maistanut tupakkaa. 
- tupakkaa 
- ihan vähäsen röökii 
- tupakkaa ja alkoholia 
- viski 
- tupakkaa 4:jä vuoitiaana 
- siideriä, kaljaa, lonkeroo ja viinaa 
- tupakkaa 
- alkoholia 
- siideriä kaljaa lonkeroa ja tupakkaa 
- tupakkaa 
- tupakkkaa ja alkoholia 
- tupakkaa alkoholia 
- tupakkaa 
- tupakkaa ja alkoholia 
- Maistanut alkoholia ja tupakkaa. 
- tupakkaa ja alkoholii 
- Kerran kokeilin tupakkaa 
- Kannabista;) XD 24/7 
- kannabista xD 24/7 

- tupakka 
- vähä kaikkee 
- halusin polttaa tupakkaa mutta lopetin vuosi sitten 
- tupakkaa 
- kaljaa 
- tupakka 
- tupakkaa ja kaljaa 
- tupakkaa 
- tuppakkaa ja kaljaa 
- SIIDERI 
- tupakkaa ja kaljaa 
- tupakkaa 
- tupakkaa ja alkoholia 
- tupakkaa 
- tupakkaa ja alkoholia 
- jännityksen takia 
- tupakkaa 
- alkoholi 
- tupakka 
- alkoholia (maistanut) 
- tupakkaa 
- tupakkaa ja alkoholia 
- alkoholia 
- tupakkaa 
- tupakkaa ja alkoholia 
- kaljaa 
- Olutta maistanut 
- alkoholia 
- alkoholia 
- tupakkaa 
- Alkoholia 
- tupakka ja alkoholi 
- tupakka, alkoholia 
- kaljaa ja siideriä 
- tupakka 
- vähän siideriä 
- tupakkaa, alkoholia 
- kaikkea kolmea 
- tupakkaa ja alkoholia 
- alkoholia 
- tupakkaa ja alkoholia 
- alkoholia 

 
 
 



24 

 

49. Mitkä asiat huolestuttavat sinua? Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon. 

Vastaajien määrä: 1069 

 
 

Avoimet vastaukset: Muu, mikä? 
- pelkään olevani huono liikunnassa ja koulussa urheilu on 

koko elämäni koulusta viis!!!! 
- pailman tuhoutuminen 
- ei mikään 
- koulu ruoka  
- Ydin jätteet 
- timo soinin jytky 
- hanalaiset eläimet 
- pärjääkö sisarukseni yms. :ss 
- että eläimiä rääkätään ja kidutetaan 
- ei mikää 
- Ylä-aste 
- ystävien hyvinvointi. 
- rahatilanne aikusena 
- päihteet 
- äidillä ei tule yrityksestään rahaa ja me lapset tuhlaamme 

mielestämme harrastuksiin vaikka äidin ja isin mielestä on 
hyvä että harrastamme jotain 

- maailman loppu, se etteivät ihmiset välitä siitä mitä 
tekevät päivittäin ainutkertaiselle planeetallemme! 

- että miusta tulloo vanha ja ryppyne :(::( 
- eläinten rääkkäys ja heitteille jättö. 
- ELÄINTEN RÄÄKKÄYS JA HEITTEELLE JÄTTÖ JA 

TURKISTARHAUKSET! 

- ei mikään 
- napa jään sulaminen 
- alkoholin käyttö 
- lapsityövoima ja kaikki, mikä ei ole kestävän kehityksen 

mukaista toimintaa ja ihmisten välinpitämättömyys sekä 
surkeat vuorovaikutus taidot 

- se että onko miulla kaverita 
- ei mikään 
- maailmanloppu 
- kiussaaminen 
- mitenmunkoiravoi 
- maailmanloppu! 
- Eläinten rääkääminen. 
- RASISTISUUS JA ELÄINRÄÄKKÄYS!! 
- että jos joku kuolee 
- koirani 
- erinlaiset sauraudet 
- ei mikään 
- läksyt 
- mun tietokone hajoo 
- ei mikään 
- ei mikää 
- perheen tappelut 
- kasvaminen 
- mun syrjiminen 
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- maailman loppu 
- ei mikään 
- tyttöystävä 
- sota pelejen lopetta minen 
- iskä tupakoi ja minua pelottaa että käy huonosti 
- koiran kuolema 
- maailmanloppu 
- koulun ruoka 

- pakokaasu 
- nukkumaan meno 
- ei mikään 
- Kuolema 
- eläimet :( 
- poikaystäväni muuttaa 40-50km päähän koska menee 

ammattikouluun,,, 
- Ystävien terveys

 
 
50. Saatko käyttöösi viikkorahaa tai muuta rahaa, jota voit käyttää mihin haluat? 

Vastaajien määrä: 1241 

 
 

 
51. Mitkä kolme asiaa tekevät sinut tällä hetkellä onnelliseksi tai ovat mukavia? 

Vastaajien määrä: 1193 

 

 
Kysymyksen avoimet vastaukset on luokiteltu valmiiksi oheiseen kaavioon. Vastaajista 1073 henkilöä kirjasi 
vastaukset kaikkiin kolmeen avoimeen kohtaan. 75 vastaajaa vastasi kahteen kohtaan ja 45 vastaajaa yhteen 
kohtaan. Jotkut vastaajat nimesivät useita onnelliseksi tekeviä asioita yhden kohdan alle. (Esimerkki: Mitkä kolme 
asiaa tekevät sinut tällä hetkellä onnelliseksi tai ovat mukavia? Asia 1: Kaverit ja perhe. Asia 2: Harrastukset ja 
lemmikit. Asia 3: Oma terveys.) 


