Kysely tukioppilaille
Kertoisitko ajatuksiasi tukioppilastoiminnasta. Jos et osaa tai halua vastata johonkin kohtaan, voit hypätä
sen yli. Vastauksesi ovat tärkeitä, niitä käytetään tukioppilastoiminnan kehittämiseksi omassa koulussasi ja
laajemmin. Koulusi saa yhteenvedon tuloksista.
Kiitos sinulle!
Kyselyn on tehnyt Mannerheimin Lastensuojeluliitto.
1. Koulun nimi
2. Arvioi omia kokemuksiasi tukioppilaana. Vastaa seuraaviin väittämiin.
vastausasteikko: 1 eri mieltä – 5 samaa mieltä
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Tukioppilaana on ollut kiva olla
Olen oppinut kiinnostavia uusia asioita tukioppilastoiminnassa.
Olen saanut vaikuttaa siihen, mitä teen tukioppilaana.
Olen saanut kiitosta tai kannustusta koulun henkilökunnalta.
Minulla on tukioppilasryhmässä turvallinen ja hyvä olla.
Tukioppilaana olen voinut auttaa ja tukea muita oppilaita.
Minulla on riittävästi tietoa siitä, miten aikuiset auttavat selvittämään kiusaamistilanteet koulussa.
Tiedän mitä voin tehdä, jos jotakuta kiusataan koulussa.

3. Missä määrin olet saanut koulutusta tai tukea seuraaviin asioihin tukioppilaan tehtävässä?
vastausvaihtoehdot: en lainkaan, vähän, riittävästi
a)
b)
c)
d)
e)

Ryhmän toiminta ja sen ohjaaminen
Kiusaamisen ehkäiseminen
Itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot
Vastuullinen netin käyttö
Yhdenvertaisuus tai rasismin ehkäisy

4. Kuinka tyytyväinen olet tukioppilaana toimimiseen?
vastausasteikko: 1 en lainkaan tyytyväinen – 10 erittäin tyytyväinen
5. Kuinka todennäköisesti suosittelisit tukioppilaaksi hakeutumista kaverillesi?
vastausasteikko: 1 en lainkaan todennäköisesti – 10 hyvin todennäköisesti
6. Missä asioissa tukioppilastoiminnasta on mielestäsi ollut hyötyä koulussanne?
vastausvaihtoehdot: ei lainkaan/ei olla tehty, vähän, kohtalaisesti, paljon, erittäin paljon
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Vaikutamme yleiseen ilmapiiriin koulussa
Autamme seiskaluokkalaisten ryhmäytymään
Ehkäisemme kiusaamista
Tuemme yksinäisitä tai kiusattuja oppilaita
Ehkäisemme syrjintää ja rasismia koulussa
Edistämme terveitä elämäntapoja tai ehkäisemme päihteiden käyttöä
Edistämme vastuullista netin käyttöä
Tuomme esiin oppilaiden kokemuksia ja ääntä koulussa

7. Jos toiminnasta on mielestäsi jotain muuta hyötyä, voit kirjoittaa tähän: __________________
8. Oletko huomannut, että jotakuta oppilasta on kohdeltu loukkaavasti tai jätetty yksin koulussa tai
netissä? Miten olet toiminut tällaisessa tilanteessa tai tilanteissa?
Jos sinulle ei tule yhtään tilannetta mieleen, jätä kysymys tyhjäksi.
vastausvaihtoehdot: 1) en ole, 2) Kyllä, yhden kerran, 3) Kyllä, useamman kerran
a) Olen puolustanut eli pyytänyt loukkaajaa lopettamaan tai auttanut pois tilanteesta.
b) Olen tarjonnut tukea: juttelut, lähettänyt viestin tai viettänyt aikaa yhdessä.
c) Olen kertonut tai auttanut kertomaan asiasta aikuiselle.
9. Jos haluat, voit kertoa antamastasi tuesta tarkemmin.
10. Jos sinulla joskus oli tunne, että olisit halunnut auttaa, mutta et tehnyt sitä, mistä se johtui?
11. Tukioppilaiden ohjaus. Vastaa seuraaviin väittämiin.
vastausasteikko: 1 eri mieltä – 5 samaa mieltä
a)
b)
c)
d)
e)

Toiveitani ja ideoitani on otettu huomioon toiminnassa.
Olen saanut ohjaajalta riittävästi tukea tukioppilaana toimimiseen.
Ohjaaja on luonut tukioppilaiden ryhmään hyvää ilmapiiriä.
Tiedän, mitä minulta odotetaan tukioppilaana.
Tukioppilasohjaajalla on riittävästi aikaa meille.

12. Mikä mielestäsi on haastavinta tukioppilaana toimimisessa? Voit valita useita.
⃝ Muiden oppilaiden kohtaaminen (moikkaaminen, kuulumisten kysyminen)
⃝ Tapahtumien järjestäminen
⃝ Muiden oppilaiden ohjaaminen ja innostaminen (esim. kummitunnit tai välitunnit)
⃝ Kummituntien suunnittelu ja pitäminen
⃝ Kiusaamista kokeneiden tai yksin jääneiden oppilaiden tukeminen
⃝ Yhteistyö koulun aikuisten kanssa
⃝ Uusien oppilaiden vastaanottaminen
⃝ Esimerkin näyttäminen
⃝ Riittävän ajan löytäminen toimintaan
⃝ Muu, mikä _________________
13. Miten tukioppilastoimintaa voisi mielestäsi parantaa tai kehittää koulussanne?
14. Onko mielessäsi joku idea tai ajatus, mitä tukioppilaat voisivat tehdä jatkossa?
15. Mitä muuta haluaisit sanoa?

