
 
VIRVATULIKYSELY OPINTONSA KESKEYTTÄNEILLE, kevät 2013 
 
 
1.  Montako vuotta olet opiskellut taiteen perusopetuksessa ennen   

  lopettamistasi? 
  
 9 vuotta 
 3 vuotta 
 1 vuotta 
 8 vuotta 
 en yhtään kokonaista 
 puoli vuotta  
 
 
2.  Millä tasolla opiskelet lopettaessasi perusopetus vai työpajaopinnot? 
 
 perusopetus        2 hkl 
 työpaja         2 hkl 
 
 
3.  Mikä vaikutti opintojen keskeyttämiseen? 
          hkl 
 1. Opetus ei kiinnosta riittävästi.   19 %  5 
 2. Muu syy.      15 %  4 
 3. En pitänyt opetuksen sisällöstä.   12 %  3 
 4. Koulutyö/opiskelu vie liikaa aikaa.   12 %  3 
 5. Opetuksen ajankohta ei ollut sopiva.    8 %  2  
 6. Harrastaminen vie liikaa aikaa.     8 %  2 
 7. Muut harrastukset vievät niin paljon aikaa.   8 %  2 
 8. Opiskelu on liian kallista.      8 %  2 
 9. Harrastus on liian suorituspainotteinen.    4 %  1 
 10. Matka oppilaitokseen on niin pitkä/hankala.   4 %  1 
 11. Ryhmään sopeutumisessa oli vaikeuksia.    4 %  1 
 
 
4. Jatkatko harrastamista? Voit valita usean vaihtoehdon. 
          hkl 
 1. Itsekseni kotona.     67 %  8 
 2. Kavereiden kanssa keskenään.   17 %  2 
 3. Ohjatusti kerhossa tai muussa vastaavassa.   8 %  1 
 4. En jatka.        8 %  1 
 
 
5. Jos jatkat taideharrastusta, niin millä tavoin? 
          hkl 
 1. Piirtämällä      30 %  6 
 2. Valokuvaamalla     30 %  6 
 3. Videokuvaamalla     10 %  2 
 4. Maalaamalla.     10 %  2 
 4. Käymällä näyttelyissä    10 %  2 
 5. Muuten      10 %  2 
 
 



6. Jos jatkat taideharrastusta, niin uskotko jatkavasi sitä vielä viiden 
 vuoden kuluttua? 
          hkl 
 Kyllä       75 %  6 
 Ei       25 %  2 
 
7. Puuttuiko taiteen perusopetuksesta tietoja tai taitoja, jotka olisivat 
 mielestäsi olleet tarpeen alan ammatillisiin tai korkea-asteen jatko-
 opintoihin? 
          hkl 
 Ei       56 %  5 
 En tiedä      33 %  3 
 Kyllä       11 %  1 
 
 Jos puuttui, niin millaisia? 
 Kaikki koululta odotettava opetus ja toiminta. Kuvataidepiiri tai -kerho olisi parempi nimi 
 toiminnalle.  
 
 
8.  Puuttuiko taiteen perusopetuksesta tietoja tai taitoja, jotka olisivat 
 mielestäsi olleet tarpeen harrastuksen omatoimisen tai elinikäisen 
 jatkamisen kannalta? 
          hkl 
 Ei       56 %  5 
 En tiedä      33 %  3 
 Kyllä       11 %  1 
 
 Jos puuttui, niin millaisia? 
 Kaikki opetus ja ohjaus  
 
 
9.  Mikä sinulle oli tärkeää taiteen perusopetuksen opinnoissa?  
 Vastaa asteikolla 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä.  
 
 a) Yhteistyö muiden kanssa 
 
 hkl  38 % 25% 38% 

  
             
   
  
 
 



 b) Ilo, elämykset, onnistumiset 
 
 hkl  13% 25% 63% 

  
 
 c) Uusiin ihmisiin tutustuminen ja kavereiden saaminen 
 
 hkl 25% 13% 25% 38% 

   
 
 d) Kavereiden tapaaminen 
 
 hkl 13% 13% 50% 25% 

  
  
  
 
 
 
  
 



 e) Uusien taitojen ja tietojen oppiminen 
 
 hkl 13%  25% 63% 

  
 
 f) Uuden luominen 
 
 hkl 13% 13% 25% 50% 

  
 
 g) Esikuvien seuraaminen 
  
 hkl 13% 63% 13% 13% 

  
 
  
 
 
  
 
 



 h)Taitavan ohjauksen ja palautteen saaminen 
 
 hkl  13% 50% 38% 

  
 
 i) Itseilmaisu 
 
 hkl  29% 29% 43% 

  
 
 j) Merkitysten löytäminen elämälle 
 
 hkl 13% 13% 50% 13% 13% 

  
  
  
 
 
  
 
 



 k) Hyöty, esim. jatko-opintoihin pääsy, julkisuus 
 
 hkl 13% 38% 25% 25% 

  
 
10.  Vapaata palautetta 
 

Kiitos mahtavasta 8 vuodesta. 
Opin paljon uutta taiteesta ja pidin hauskaa. 
Ajastani kuvataidekoulussa, kokemuksistani ja asioista, joita olen oppinut, tulee varmasti 
olemaan hyötyä tulevaisuudessa. 
Iso kiitos kaikille opettajille! 
Aivan ihanaa aikaa koululla 9 v. 
Viime syksynä olin sitä mieltä, että jatkan vielä pitkään, kunnes siirryin Helsinkiin treenaa-
maan tammikuussa ja tämä harrastus vie paljon aikaa (cheerleading). 
Olen oppinut paljon uutta ja koulussa kuvisopettaja sanoi, että huomaa, että olen 
kuvataidekoulussa. 
Suosittelen koulua kaikille. 
Kotona ollaan vähän surullisia, että lopetan, mutta nyt aika on rajallista. 

 
 
9 vastausta 
 
 
	  


