
VIRVATULIKYSELY 7-8-VUOTIAILLE,  kevät 2013 
 
1. Monettako vuotta olet kuvataidekoulussa? 
      

hkl 
 1. vuotta 32 %    9 
 2. vuotta 25 %    7 
 3. vuotta 11 %    3 
 4. vuotta 21 %    6 
 5. vuotta 11 %    3 
  
 
2. Ilomittarit eli hymynaamat 
 Vastaa asteikolla 1-3, kolme on paras ja 1 huonoin.  
 
 a) Millä mielellä tulet kuvataidetunnille? 
	  
     hkl 

3  90 %  26  
 2    7 %     2  
 1    3 %     1 
 

b) Miten viihdyt kuvataidetunnilla? 
 
     hkl 

3  72 %  21  
 2  24 %     7  
 1    3 %     1 
 
 c) Millä mielellä lähdet kuvataidetunnilta? 
 
     hkl 

3  86 %  25  
 2  14 %     4  
 1    0 %     0 
 
 
3. Oppimiseni  
 Vastaa asteikolla 1-3. Kolme on täysin samaa mieltä, yksi on täysin eri mieltä. 
 
 a) Olen tyytyväinen työskentelyyni tunneilla. 
	  
     hkl 

3  93 %  27  
 2    7 %     2  
 1    0 %     0 
 
 b) Keskityn tunneilla opetukseen, enkä puuhaile muuta. 
	  
     hkl 

3  66 %  19  
 2  34 %  10 
 1    0 %     0 



 
c) En häiritse toisten työskentelyä. 

	  
     hkl 

3  76 %  22  
 2  24 %     7  
 1    0 %     0 
 
 d) Osaan toimia yhteistyössä toisten kanssa. 
	  
     hkl 

3  97 %  28  
 2    3 %     1  
 1    0 %     0 
 
 

e) Mitä olet oppinut tänä vuonna kuvataidekoulussa? 
 

Piirtämistä ja värin murtamista.  
Opin väreistä ja vastaväreistä. 
Tekemään savesta kaikkea. Käyttämään erilaisia aineita. 
Kaikkea väreistä ja väriympyröistä, savesta ja kipsistä. 
Väriympyrän. 
Olen oppinut tänä vuonna kuviksessa vääntämään rautalangasta kuvia (poroja), 
kaivertamaan saveen kuvioita tikulla ja piirtämään mallista itseni. 
Enpä mä sitä oikein tiedä. 
Varjostamaan, taittamaan ja murtamaan värejä. 
Maalausta, piirtämistä, muovailua, värittämistä. 
Savipallon teko oli uutta, valkoinen juttu, oma paikka, oman kuvan painaminen. 
Kaikkea. 
Kaikkea. En mä muuta oo. 
Savitöitä, kuvan painamista. 
Maalaamista, eri kuvatekniikoita. 
Värien murtamista vastaväreillä. 
Värit väriympyrällä. 
Tekemään paljon asioita. 
Olen myös oppinut tekemään paritöitä ainakin joidenkin kanssa. 
Olen oppinut värin sekoittamista ja värin taittamista. Olen myös oppinut päävärit. 
Olen oppinut olemaan hiljaa. 
Erilaisia tapoja tehdä taidetta. 
Tekemään savitöitä ja taittamaan värejä. 
Olen oppinut kaikenlaista. 
Olen oppinut kuvataidekoulussa: savitöiden tekemistä, maalaamista ja värien 
sekoittamista ja paljon muuta! 
Piirtää, piikillä fleksiin piirtää, sekottaa värejä, maalata ja rakentaa. 
Varjostuksia, sivuprofiilia. 
Savihelistimen, vapaata piirtämistä, muovailua, värien sekoittamista. 
Saven muovailua, grafiikkatöitä, värien sekoittelua. 

 
 
 
 
 



4. Opettajani  
 Vastaa asteikolla 1-3. Kolme on täysin samaa mieltä, yksi on täysin eri mieltä.  
 
 a) Opettaja huomioi minut tunneilla. 
	  
     hkl 

3  82 %  23  
 2  14 %     3  
 1    4 %     1 
 

b) Opettaja on innostava. 
	  
     hkl 

3  83 %  24  
 2  14 %     4  
 1    3 %     1 
 

c) Saan opettajalta tarpeeksi palautetta osaamisestani. 
	  
     hkl 

3  83 %  24  
 2  14 %     4  
 1    3 %     1 
 
 
 
5. Opetus ja oppilaitoksen toiminta 
 Vastaa asteikolla 1-3. Kolme on täysin samaa mieltä, yksi on täysin eri mieltä. 
 

a) Kuvataidetunnit ovat sopivan pituisia. 
	  
     hkl 

3  93 %  27  
 2    3 %     1  
 1    3 %     1 
 
 
 b) Oppilaitoksen tilat ovat viihtyisät. 
	  
     hkl 

3  90 %  26  
 2  10 %     3  
 1    0 %     0 
 
 
 c) Oppilaitoksen tilat ovat turvalliset. 
	  
     hkl 

3  93 %  27  
 2    7 %     2  
 1    0 %     0 
 
 
 



 d) Tunneilla käytetyt materiaalit ja välineet ovat toimivia. 
	  
     hkl 

3  96 %  27 
 2    4 %     1 
 1    0 %     0 
 
 
 e) Tunneilla tehdyt työt ovat mukavia. 
	  
     hkl 

3  79 %  23  
 2  21 %     6  
 1    0 %     0 
 
 
 
 f) Töistä keskustellaan riittävästi. 
	  
     hkl 

3  82 %  23  
 2  14 %     4  
 1    4 %     1 
 
 
 
6. Kiusaaminen  
 
 a) Oletko nähnyt kiusaamista tai onko sinua kiusattu kuvataideharrastuksessa? 

 
hkl 

ei  83 %  24 
kyllä  17%    5 

 
 b) Jos vastasit kyllä, niin miten sinua on kiusattu? 
 

Yksi poika on kerran potkaissut ja joskus arvostellut töitä. 
En saanut tarvitsemaani kynää vaikka pyysin useasti ja tämä ei käyttänyt kynää. 
Yksi poika on usein arvostelemassa ja minusta se ei ole hauskaa. 
Olen kuullut, että vessaan mennyt pienempi oli tullut tönäistyksi. 
Kaksi tyttöä on tahallaan keksinyt minulle ärsyttäviä nimiä! 

  
c) Kerrotko kiusaamisesta opettajalle? 
 

hkl 
kyllä  73 %  18 
ei  22%    5 

 
d) Puuttuuko opettaja kiusaamiseen ripeästi? 
 

hkl 
kyllä  89%  16 
ei  11 %    2 



 
 
7. Vapaata palautetta 
 

a) Mikä on mukavinta taideharrastuksessa? 
 

Piirtäminen eikun askartelu.  
Maalaaminen, väriopin tehtävät, muovaileminen savesta, omatoiminen työskentely. 
Kotkan tekeminen. 
Savityöt, uuden oppiminen. 
Että oppii taiteilemaan. 
Saven muovaaminen ja hiilellä piirtäminen. 
Kaverit. 
Kaikki. 
Piirtäminen ja savityö. 
Savityöt. 
Piirtäminen. 
Muovailutyöt ja maalaaminen. 
Työnteko. 
Oppii. 
Maalaaminen. 
Oma opettaja, joka naurattaa minua. 
Savityöt. 
Että saa oppia uusia asioita. 
Oppia kaikkea uutta. 
Kuvataideharrastuksessa mukavinta on piirtäminen. 
Kivat työt. 
Oppia erilaista taiteentekoa. 

 
 

b) Missä olet mielestäsi hyvä, mitä voisit vielä kehittää kuvataiteessa? 
 

Olen hyvä piirtämään, kehittämisen varaa on askartelussa.  
Sitä sun tätä. 
Hyvä piirtämisessä, askartelemisessa on parannettavaa. 
Värin sekoittaminen. 
Piirtäminen. 
Maalausta 
Voisin kehittää piirtämistä. 
Kaikki opetus on ollut hyvää. 
Piirtämisessä olen hyvä. 
Savitöissä, haluan kehittyä lisää savitöissä. 
Melkein kaikessa, maalaamaan öljyväreillä. 
Olen hyvä savitöissä ja voisin kehittää itseni mielestä piirustustöiden värjäämistä. 
Olen hyvä animaatioiden tekijä, piirtämistä pitää harjoitella vielä. 
hyvä: piirtämisessä ja maalaamisessa, kehitettävää: suoraa leikkaaminen 
Olen hyvä kaikessa. 
Olen mielestäni hyvä piirtämisessä ja haluaisin olla parempi sotkemaan vesivärejä yhteen. 
Olen hyvä kaikessa ja haluaisin kehittää taitoani piirtämisessä ja maalaamisessa. 
Piirtämisessä olen hyvä, enkä tiedä missä voisin kehittyä. 
Piirtämisessä, muotoilemista savesta. 
Värien sekoittamista ja savitöitä! 



Maalaamisessa voisi lisäopetusta tarvita. 
Hyvä olen piirtämisessä. 
Olen hyvä piirtämään. 
Jotain pientä. 
Muovailussa hyvä. 
Piirtämisessä : ), värien sekoittelu kaipaa vielä lisäharjoitusta. 

 
 

c) Minkälainen tapahtuma tunnilta on jäänyt erityisesti mieleen?  
 

Kun muovailimme eläinmarakassin.  
Ei mikään. 
Se kun tunnilla tehtiin väriopin kartta. 
Kun tunnilla luetaan kettu ja hirvi. 
Kun hirvi ja kettu vaihtoivat jalat. 
Kun teimme yhdessä porotyötä. 
Kun teimme jonkun hahmon lumesta ulkona. 
Savityöt. 
Savipallon tekeminen. 
Savitöiden tekeminen. 
Savi on kiva materiaali työstää. 
Vähän kaikki. 
Se kun minä ja siskoni teimme kolmannen tytön kanssa yksisarvisen lumitaidetunnilla. 
Mutta se meni rikki : ( . 
En tiedä. 
Se kun mentiin pimeään varastoon ja piti piirtää toisten ihmisen rajat. 
Savesta tehty nukke, jolle sai tehdä vaatteita. 
Kun Ulla jäi eläkkeelle. 
Minulle on jäänyt mieleen se, kun veistettiin lumesta ja meidän kilpikonnalta tipahti pää. 
Kaikki tapahtumat. 
Savipallojen muovailutunti. 
Kun meitä oli vain kaksi. 
Kun on saanut valmiiksi työn niin tulee iloiseksi.  

 
 
 
29 vastausta 
 
 
	  


