Yhteenvetoa kyselystä

ILTAPÄIVÄTOIMINTA JA KERHOT 1.2.LK. – kyselyn yhteenvetoa (6.2019)
Vastaajien kokonaismäärä: 115

1. OLEN (rastita itsellesi oikea vaihtoehto)
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KOULUN JÄLKEEN KÄVI:
Iltapäiväkerhossa kävi 42% ja kerhoissa 65% oppilaista.
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3. ONKO SINULLA YLEENSÄ HYVÄ JA MUKAVA OLLA ILTAPÄIVÄKERHOSSA?
Kyllä on.
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Ei ole. Kerro miksi ei ole?
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Syitä siihen, miksi ip-kerhoissa ei ole hyvä olla:
- Siellä ollaan sisällä melkein aina tai ei saa päättää, mitä tekee.
”Minua ei pyydetä mukaan mihinkään.” ”Koska siellä ei ole kavereita.”
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Iltapäiväkerhoissa ja muissakaan kerhoissa ei lapsia pelottanut vaan he kokivat olonsa
turvallisiksi.
Eniten käytiin seuraavissa kerhoissa ja harrastuksissa:
- Kokkikerho
- Erilaiset liikuntakerhot kuten breakdance, sähly, voimistelu ja laskettelu
- Draama, partio, musiikki
Huomattavaa on, että 45 % lapsista oli koulukuljetuksessa. Omasta mielestään heillä oli
riittävästi harrastuksia eivätkä he toivoneet niitä lisää. Iltapäiväkerhoon halusi jäädä14 %
koulukuljetusoppilaista.
Sen sijaan 27 % muista oppilaista halusi lisää kerhoja. Kymmenen lasta kertoi, ettei
heillä ole yhtään harrastusta.

Kaikki vastaajat (100%) ilmoittivat heillä olevan ystävän, jos ei kerhoissa, niin kotona,
koulussa tai muualla kylällä.
Ystävän kanssa mm. pelataan, leikitään, pidetään hauskaa leikkien, lasketaan pulkalla,
pelataan jalkapalloa, uidaan, kiipeillään, leikitään lumessa, ollaan yhdessä kerhossa,
jutellaan.
Lisäksi halusimme tietää, onko lapsella turvallisia ihmissuhteita: MONESTI MIELESSÄ
ON TÄRKEITÄ ASIOITA JA PULMIA. KENELLE SINÄ KERROT NÄISTÄ TÄRKEISTÄ
ASIOISTA?
Noin 80 % sanoi kertovansa tärkeitä asioita vanhemmilleen. Myös kavereilleen ja
opettajalle kertoi noin 15 % vastaajista. Kuusi lasta kertoi pitävänsä ne mielessään
eivätkä kerro kenellekään.

ONKO SINULLA USEIN PAHA MIELI JA ITKETTÄÄ? –kysymykseen vastattiin:
Kyllä minulla on usein paha mieli ja itkettää.
Minulla on vain joskus paha mieli ja itkettää.

16 % vastaajista
83 % vastaajista

Lohduttajiksi löytyi vanhemmat, sisarukset ja ystävät. Viisi lasta kertoi, ettei kukaan
lohduta.

12. ONKO SINULLA USEIN NÄLKÄ?
Kyllä, minulla on usein nälkä.
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Minulla on harvoin nälkä.
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Suurin osa 30% oli syönyt nälkäänsä pitsaa tai makaronia. Saman verran (30%) oli
syönyt ”tavallista, kunnon ruokaa”. Loput 40 % oli syönyt leipää (10%), hedelmää,
jogurttia tai kaikkea. Yksi kertoi syöneensä nälkäänsä karkkia.
Kuusi lasta ilmoitti, etteivät olleet syöneet edellisenä iltana lainkaan.
Noin 23 % lapsista oli tehnyt itse edellisenä iltana iltapalan; leipää, muroja,
hedelmiä.

Muutoin iltapalan oli laittanut äiti (37%), isä (8%) tai sisarus/ muu.

13. KENEN KANSSA OLET KOULUN JÄLKEEN KOTONA?
Minulla on aina joku aikuinen seurana. Kuka…
Minulla on harvoin aikuinen seurana.
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OLEN USEIMMITEN SISKOJEN JA VELJIEN…

OLEN YKSIN KOTONA. Onko sinusta hyvä olla…
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Useimmilla lapsilla oli aikuinen kotona koulun/ kerhojen jälkeen; vanhemmat,
sisaruksia tai isovanhemmat. Kaksi lasta ilmoitti olevansa yksin kotona ja
kertoivat, ettei se ollut hyvä asia. Muut kertoivat yksinolon olevan ”ihan ok”.
Kiitokset kaikille vastaajille! Iltapäivätoiminnan ja kerhojen osalta tavoitteena
on mm. järjestää lasten kuljetukset siten, että kaikilla lapsilla on mahdollista
jäädä kerhoon koulun jälkeen. Välipalojen osalta Kittilän kouluissa on jo
aloitettu maksuton välipalatarjoilu, jos oppilaan koulu- ja kerhopäivä kestää
yli 6h. Välipalan saa, kun tekee varauksen Wilmassa.

Lisätietoa: marketta.toivola(at)kittila.fi

