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Lapsiystävällinen kunta -kyselyt

• 18-29 –vuotiaat
– N=8

• Yläkoulu
– N=94

• 5.-6. –luokkalaiset
– N=33

• 1.-4. –luokkalaiset
– N=110

• Varhaiskasvatus
– N=125



1. Minulla on ainakin yksi 

turvallinen aikuinen 

elämässäni.

2. Minulla on ainakin yksi 

kiva kaveri.

3. Voin kertoa huolistani 

aikuiselle.

4. Saan tehdä asioita, 

joista tykkään.

5. Minulla on tunne, että 

minusta tykätään 

päiväkodissa

6. Minulla on tunne, että 

minusta tykätään kotona.

7. Viihdyn päiväkodissa
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Lapsen oikeudet
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Oletko kuullut lapsen oikeuksista?
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Jokaisella on harrastuksia ja mielekästä vapaa aikaa

• Yläkoulu: 

– Lähes 40% mukaan kunnassa on riittävästi harrastusmahdollisuuksia, kun 

taas 35% mielestä ei ole 
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Minulla on vähintään yksi mieluisa harrastus
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Perhe
• Yläkoulu: 

– 86% samaa tai osittain samaa mieltä siitä, että 

kertoo vanhemmilleen missä on (9,7% ei 

osaa sanoa ja 4,3% ei kerro)

– 83,9% samaa tai osittain samaa mieltä siitä, 

että kertoo vanhemmilleen kenen kanssa on 

(11,8% ei osaa sanoa ja 4,3% ei kerro)

– 75,2% samaa tai osittain samaa mieltä siitä, 

että perheistä vietetään aikaa yhdessä (4,3% 

eri mieltä)

• 5.-6. –luokkalaiset:

– 73% perheistä vietetään aikaa yhdessä (9% ei)

• 1.-4. –luokkalaiset:

– 62% perheistä ollaan kiinnostuttu lapsen 

koulupäivästä ja 85% perheistä kannustetaan 

onnistumaan kouluasioissa

• Varhaiskasvatus

– 86,5% kertoo, että hänen mielestään kotona 

tykätään hänestä
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Ystävät
• Yläkoulu:

– 76% on kavereita koulussa (4,2% täysin/osittain eri mieltä)

– 56% kertoo, että ystävät hyväksyvät hänet sellaisena kun hän on (3,2% eri 

mieltä)

• 5.-6. –luokkalaiset: 

– Kaikilla vastanneista on koulussa kavereita

– 82% on kavereita vapaa-ajalla, 9% vastanneista ei ole, loput eivät osaa 

sanoa

• 1.-4. –luokkalaiset:

– Lähes jokaisella on koulussa kaveri (92,5%), 7,5% vastaa ettei osaa 

sanoa/vaihtelee

– 77% on kavereita vapaa-ajalla, mutta 2% ei ole, loput vastaajista eivät osaa 

sanoa

• Varhaiskasvatus

– 96% on vähintään yksi hyvä kaveri
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3,20%

5,30%

13,80%

25,50%

44,70%

7,40%

Olen tyytyväinen terveydenhoitajan
saatavuuteen

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä

Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä En osaa sanoa
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Olen tyytyväinen kuraattorin saatavuuteen

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä

Ei samaa, eikä eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä En osaa sanoa

Yläkoulu



Onko avun ja tuen hakeminen ja saaminen helppoa?
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5.-6. –luokkalaiset: 

– 72,2% ei ole kiusattu, 12,1% 
on kiusattu ja 15,2% ei ole 
varma

1.-4. –luokkalaiset:

– 55% ei ole kiusattu, 28% 
kertoo, että ehkä on kiusattu 
ja 17% on kiusattu
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Yläkoulu: Onko sinua kiusattu koulussa tai 
koulumatkalla tämän lukuvuoden aikana?



Onko sinua kiusattu netissä, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa?

Lapsiystävällinen kunta -kysely yläkoulu
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Oletko havainnut muita kiusattavan?

Lapsiystävällinen kunta -kysely yläkoulu
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Opettaja tuli myös

tietysti



Mistä kiusataan?



Lasten ja nuorten ajatuksia miten ehkäistä 

kiusaamista
• Opetettaisiin toisen rooliin asettumista.

• Otettaisiin kaikki paremmin huomioon.

• Enemmän valvontaa.

• ”Pahemmat” rangaistukset.

• Opetettaisiin, että saa olla erilainen.

• Kaikki kohtelisivat toista samalla tavalla kuin haluaisi, että itseä kohdeltaisiin.

• Opettajat olisivat aktiivisesti katsomassa, ettei kukaan jää jostain ulkopuolelle

• Kiusaajien siirto eri kouluun/ luokalle. Reagointi pieniinkin kiusaamisen merkkeihin.

• Kiusatun huomiointi, esim. opettajille tieto kuka kiusaa ketä, ettei tule tilannetta 

missä kiusattu esim. joutuu kiusaajan kanssa samaan ryhmätyöhön tms.

• Että kiusaajan vanhemmat ja opettaja juttelisivat kiusaamisesta.



Syrjintä

• 18-29 –vuotiaat:

– Lähes jokainen oli kokenut syrjintää, mutta löytyi henkilö jolle 

puhua kokemuksista

• Yläkoulu: 

– 47% ei ole kokenut syrjintää, 17,2% on kokenut
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5.-6.lk: Onko koulumatkasi mielestäsi turvallinen? Asteikolla 1-
10 (koulumatkani ei ole turvallinen=1, koulumatkani on 
turvallinen=10)

1.-4. –luokkalaisista 

suurinta osaa 

koulumatkat eivät pelota. 

1% kertoo, että on vaikea 

kulkea koulumatkoja



Osallisuus ja vaikuttaminen
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Oppilaiden mielipiteet otetaan huomioon koulussa

Oppilaat otetaan mukaan sääntöjen laatimiseen
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Toiveitani kuunnallaan kotona
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Mitä mieltä olet terveydestäsi?Yläkoulu
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Koulutilojen viihtyvyyteen vaikuttaa eniten:

• Yläkoulu: Hyvä sisäilma (52,1%), hyvät luokkatilat (44,7%), 
koulun yhteiset tilat (38,3%) ja rauhallinen oppimisympäristö
(29,8%)

• 5.-6. –luokkalaiset: hyvä koulupiha (51,5%), 
liikuntamahdollisuudet (43,5%), hyvä sisäilma (39,4%) ja hyvät 
luokkatilat (39,4%).



Oppimista auttaa eniten

• Yläkoulu: Hyvä opettaja (87,1%), kaverit (81,7%), hyvä 
oppimateriaali (72,0%) ja luokkakoko (40,9%)

• 5.-6. –luokkalaiset: kaverit (78,8%), hyvä opettaja (69,7%), 
hyvä oppimateriaali (57,5%) ja luokkakoko (48,5%)



Tärkeimmät asiat koulussa

• Yläkoulu: kaverit (72%), tasapuolinen kohtelu (68,8%), 

ystävällinen henkilökunta (51,6%) ja kiusaamattomuus 

(44,1%). 

• 5.-6. –luokkalaiset: kaverit (72,7%), tasapuolinen kohtelu 
(60,6%), kiusaamattomuus (60,6%) ja ystävällinen henkilökunta 
(54,5%).



Koulusta tekee turvallisen

• Yläkoulu: kaverit (78,7%), kiusaamattomuus (66%), 

koulun ilmapiiri (55,1%) ja turvallinen koulumatka (31,9%).

• 5.-6. –luokkalaiset: kiusaamattomuus (72,7%), kaverit 

(54,5%), välituntivalvonta (45,5%), turvallinen koulumatka 

(39,4%). 



Eniten kiinnitettävä huomiota

• Yläkoulu: koulun tilat (63,7%), koulun ilmapiiri (40,7%), 

kiusaaminen (34,1%) ja opetus (34,1%). 

• 5.-6. –luokkalaiset: kiusaaminen (63,3%), opetus (33,3%), avun 
saanti (33,3%), koulun tilat (26,7%) ja melun vähentäminen 
(26,7%).

• 1.-4. –luokkalaiset: kiusaamisen ehkäisy (68,2%), piha-alue 
(33,6%), liika melu (26, 2%) ja koulun tilat (24,3%). 



Ilmapiiri, ei itseni vaan muiden 

takia

Penkit takaisin

Sisäilma

Sisäilman parantaminen, 

liikuntatuntien opetuksen 

lisääminen

Ilmasto

Tilat

Penkit takasin

raikasta ilmaa

luokkien viihtyvyys

penkit ulos ja sisälle
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Tilat

Penkit takas

ne penkit takas

sisäilma

kivemmat luokat

Kiusaamista, rasismia, 

naisvihaa

Ilmaa, osassa luokissa tulee 

hirvee päänsärky kun ei ilma 

vaihdu

Koulun tiloja

Liikuntatuntien liikunta 

mahdollisuudet

Sisäilma

Korona

Kolkosta koulurakennuksesta 

eroon. Uusi koulu, 

avoimemman tilat ja moderni 

arkkitehtuuri

Opettajia

Kiusaaminen

Sisäilmaa

Koulun ilmapiiriä

Yläluokan välitunti pihaa

Ilmastointia

Mitä asioita koulussasi tulisi erityisesti parantaa?



1.-4.lk:Mitä haluaisit harrastaa? Mikä on harrastuksen esteenä?

• Trampoliini

• Ratsastus

• jalkapalloa

• Ratsastusta ja taitoluistelua. Ei ole tiedossa esteitä.

• Haluaisin harrastaa balettia. Hinta on liian kallis.

• Lentäjä

• Jalkapalloa. En harrasta, koska en osaa sitä vielä.

• ei ole omaa koiraa

• No en oikee mitÄä harrastanjo sähly ja jalista

• Ei aika riitä

• Sählyä tai jalkapalloa

• En tarvi enenpää harrastuksia

• Sählyä

• Jääkiekkoa tai jotain voimistelua sitten metsästystä ajankohta 

on nyt vähän huono

• Jalkapallo esteenä on että se menee muiden harrastuksien 

päälle

• Mulla on jo harrastus eikä ole oikein muuta mitä haluaisin 

harrastaa

• Tanssia

• Ajankohta

• Voimistelu, esteenä on aika
• Harrastukset eivät ole kauhean lähellä, isi on töissä eikä ehdi 

kuljettamaan.

• Haluaisin harrastaa jalkapalloa.

• Pesäpallo, liikaa harrastuksia

• Ei ole mitään paikasta toiseen harrastusta koska teen juttuja 

kotona.

• Metsästys, kalastus. Ei ole tarjolla

• pesäpallo

• Ratsastus

• Pyöräily



1.-4.lk:Mitkä asiat ovat Tammelassa hyvin? Entä mitkä asiat haluaisit muuttaa 

Tammelassa paremmiksi? 

• Suojatie saaren kansanpuistoon

• Isompi kauppa

• Motocrossrata

• Kaikille turvallinen koulumatka

• En tiedä. Että tulisi paljon erilaisia 
kauppoja missä olisi paljon erilaisia 
hienoja tavaroita.

• Riihivalkamaan kouluun tulee 
lentokenttä

• Koulu on hyvin. Että Tammelaan 
tulisi lentokenttä.

• Tapaturmat

• Roskaamisen

• Lisää hyppytorneja uima rannoille

• Tammelassa on hyvä yhteishenki

• Kaikki on hyvin
• Similän ratsutila
• Paljon metsää
• Kaikki on hyvin
• Tammela on ihan hyvässä kunnossa 
tällä hetkellä eikä sitä tarvitse muuttaa.
• Kaikki on tammelassa hyvin.



pelaamista

En ole oikein koskaa hakunnut harrastaa 

mitää muuta kuin pianon soittoa

Harrastan jo sellon soittoa en tarvitse 

enenpää harrastuksia

Soitan kitaraa ja se riittää.

Motocross tietenkin

Jalkapalloa, mulla ei ole aikaa kahteen 

harrastukseen

Minulla on jo hyvät harrastukset enkä 

haluaisi vaihtaa mikään ei ole esteenä!!!!!!!

Haluaisin harrastaa tanssia, Mutta samalla 

en

Haluaisin harrastaa cheerleadingia mutta 

sinne menee yli tuntin ajaa mutta mulla on 

muita kivoja harrastuksia täällä öähempänä

Tanssia ja matka ja ei ole tarjolla

Frisbeegolffia vois olla enemmän ratoja

Harrastan jo

En mitään paitsi uintia ja piirtämistä. Uinti 

jää pois koska KORONA mutta piirtämistä 

voi tehdä ihan kotona, piirtäminen auttaa 

mun pakkomieli käsienpesuun

Liian vanha

Jalkapallo ja matka

Harrastan jo sitä mitä haluan

Pesäpalloa 

Matka ja hinta.

5.-6.lk: Mitä haluaisit harrastaa? Mikä on harrastuksen esteenä?



Ei tammelassa ole minun mielestäni mitään vikaa se on mukava

Kaikki asiat ovat hyvin

Kaikki on hyvin Tammelassa

Hyvin on harrastus paikat. huonosti en tiedä

Koulu

ENEMMÄN TEKEMISTÄ

Kaikki on minun mielestä hyvin

Urheilumahdollisuus hyvä

Ei tuu mitää mielee

Enemmän nuorille opiskelu paikkoja.

Tammelassa on frisbeerata

5.-6. lk: Mitkä asiat ovat Tammelassa hyvin? Entä mitkä asiat haluaisit muuttaa 
Tammelassa paremmiksi? 



Yläkoulu: Mitä haluaisit harrastaa? Mikä on harrastuksen esteenä

Lapsiystävällinen kunta -kysely yläkoulu
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Lentopalloa ei ole pojille 

ollenkaan Tammelassa vaan 

miehissä.

Taitoluistelu 

Ratsastus, ei rahaa, 

motivaatiota.

Cherleeder

Mulla on jo tarpeeksi 

harrastuksia.

Motorossi

motivaation puute

Haluaisin harrastaa cheeriä tai 

ratsastusta tai jotain taide 

koulua.

Pelto autolla ajon estää et ei oo

autoon siihen.

Täällä yleensä käyn 

heittelemässä  frisbeetä  se

on  ihan ilmaista.

Cheerleading, ei ole tarjolla, 

matka.

Harrastan jo ratsastusta.

En mitään olen laiska

Harrastan jo mitä haluan.

SULKAPLLO OSALLISTUJA 

MÄÄRÄ.

skeittausta

Kuntosalia

harrastan mitä haluan

Laskettelua

Salibandyä, matka rajana, sillä 

tyttöjoukkueita ai ole Forssassa 

tai tammelassa.

Värikuulasotaa

Saan harrastaa jo kaikkea mitä 

haluan.

Pesäpallo

En mitään, tykkään hengaa

kavereiden kaa.

Gaming

Crossfittiä, ei ole paikkoja 

harrastaa.

Ongelmana on että 

mahdollisuutta ei ole

sanottaan poikien lajiksi

Ei oo lähellä laskettelukeskusta.



Yläkoulu: Onko jotain vapaa-ajan tekemistä, mitä kaipaat Tammelaan?

Lapsiystävällinen kunta -kysely yläkoulu
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Lisää 

ruokapaikkoja

Valvomattomia 

hengauspakkkoja.

Joku iso ulko uima-

allas

Haluisin enemmän 

esim. tramppa

puistoja tai jotain 

viihdettä.

Crossi ajelu rata.

Tammelassa on 

paljon liikunta 

paikkoja ja on 

riittävästi.

Kaipaan 

tammelaan

enemmän kivoja, 

isoja puistoja ja 

jotain missä voisi 

olla vaikka 

piknikillä.

Frisbeegolf ratA

TOINEN

Lisää ravintoloita

pyöräteitä

Käsitöitä

Urheilu joukkueita.

Vaikkapa 

jonkunlaista 

keskustelu kerhoa.

Lisää frisbeegolf 

ratoja

Kaikkea

En oikein

Kavereitten kanssa 

oloa missä voi olla.

Jäähalli

Paikka, jossa voi 

ajaa



Tuttu paikka

Pitäis parantaa koulun sisäilmaa

Kauppoja lisää

Luonto

On rauhallista

Täällä on vähän ihmisiä ja 

rauhallista, huonot koulut liian 

ahtaat muuten iha ok paikka

tammelaan tarvittaisiin enemmän 

kauppoja

Parasta on hyvä keskusta.

ei tällä hetkellä tule mieleen

Liikunta keskus

Koko paikka o kiva

Tammelassa on parasta mukavat 

ihmiset

parasta on eerikkilä ja 

urheilukenttä tammelan

liikuntakeskus

roskapönttöjä

Kirjasto

Frisbeegolfrata, ne 

väyläopasteet voisi korjata kun 

niitä rikotaan.

skeitti parkki jota voisi laajentaa

Koulua voisi parantaa

urheilukeskus

Koulun sisäilmaa tulisi parantaa

Luonto

Mustialan pitkä kivitie

Urheilupaikat

Eimikää

Parasta on se että kauppa on 

lähellä

Liikuntapaikkoja lisää

Radat

Eimitää

Manttaali

Koulukyyditys on perseestä

liikuntapaikat.

Sushi baari olis kiva

Tori/kirppari tapahtumat

Ravintoloita lisää

Paljon tuttuja ja puolituttuja

I live in Tammela

S market

Ja pitäisi olla enemmän kesä 

tapahtumia

FRISBEEGOLF RATA

Metsä

Tarpeeksi kauppoja-

tai joku grilli vois olla kiva

Frisbii rata on hyvä

Lisää katuvaloja sekä vaikka 

joku pieni vesi hyppy torni 

johonkin

En osaa sanoa

Kaikki on hyvin

kaverit

urheilukenttä

s-market

Kaikki tuntee kaikki ja porukka 

on mukavaa

Yläkoulu: Mikä Tammelassa on parasta? Entä mitä asioita tulisi erityisesti parantaa?


