
 

 

 

 

Leikki ja  

vapaa-aika 

Ei 

juurikaan 

totta 

Toisinaan 

totta 

Lähes 

aina 

totta 
Kommentit 

   

 

1. Yhteisössäni 

minulla on paikkoja 

leikkiin, peleihin ja 

urheiluun. 

    

 

2. Löydän helposti 

yhteisöstäni 

kavereita, joiden 

kanssa voin leikkiä. 

    

 

3. Minulla on 

riittävästi aikaa 

leikkiä ja levätä. 

    

 

4. Paikkoihin, joissa 

leikin, pääsevät myös 

fyysisesti vammaiset 

lapset. 

    

 

5. Yhteisössäni on 

paikkoja, missä voin 

nauttia luonnosta. 

    

 

6. Voin osallistua 

yhteisössäni 

erilaisten kulttuurien 

ja uskontojen 

tapahtumiin ja 

juhliin. 

    

 

7. Osallistun koulun 

ulkopuolella lasten 

yhteisiin ryhmiin ja 

hankkeisiin. 

    

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta ”Leikki ja vapaa aika”. 



 

 

 

 

Yhteisöni 

Ei 

juurikaan 

totta 

Toisinaan 

totta 

Lähes 

aina 

totta Kommentit 

   

 

1. Yhteisössäni on 

ystävällinen aikuinen, 

jolle voin puhua 

vaikka hän ei kuulu 

perheeseeni. 

    

 

2. Naapurini 

kohtelevat minua 

hyvin. 

    

 

3. Minulla on ystäviä, 

joilla on erilainen 

tausta kuin minulla. 

    

 

4. Pääsen internetiin. 

Tiedän mitä 

kunnassani ja 

maailmassa 

tapahtuu.  

    

 

5. Aikuiset kysyvät 

mielipidettäni lapsille 

suunnatuista 

palveluista. 

    

 

6. Tiedän 

yhteisöstäni 

henkilön, joka tekee 

työtä lasten hyväksi. 

    

 

7. Osallistun toimiin, 

joilla kehitetään 

yhteisöäni. 

    

 

8. Osallistun 

yhteisöni 

päätöksentekoon ja 

asioiden 

suunnitteluun. 

    

 

9. Olen kuullut lasten 

oikeuksista tv:ssä tai 

radiossa. 

    

 

10. Kunnanvaltuusto 

kysyy mielipidettäni 

yhteisissä asioissa. 

    

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta ”Yhteisöni”. 
 

 
 

 
 

 



 

 
Turvallisuuteni 

Ei 

juurikaan 

totta 

Toisinaan 

totta 
Lähes aina totta 

Kommentit 

   

 

1. Tunnen oloni 

turvalliseksi yhteisöni 

liikenteessä. 

    

 

2. Ilma kotini 

ympärillä on 

puhdasta ja 

saasteetonta. 

    

 

3. Minulla on 

turvallinen olo, 

vaikka olen yksin 

ulkona. 

    

 

4. Jos olen poissa 

kotoa ja joudun 

vaaraan, joku tulee 

auttamaan minua. 

    

 

5. Koulumatkani on 

turvallinen. 

    

 

6. Voin pyöräillä 

yhteisössäni 

turvallisesti. 

    

 

7. Yhteisössäni on 

yleisiä käymälöitä, 

joita voin käyttää 

helposti ja 

turvallisesti. 

    

 

8. Useimmat paikat 

yhteisössäni ovat 

puhtaita, joten voin 

leikkiä niissä 

huoletta. 

    

 

9. Jos olen vaarassa, 

tiedän keneen ottaa 

yhteyttä saadakseni 

apua. 

    

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta ”Turvallisuuteni”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Kouluni 

Ei 

juurikaan 

totta 

Toisinaan 

totta 
Lähes aina totta 

Kommentit 

   

 

1. Käyn koulua. 

    

 

2. Tyttöjä ja poikia 

kohdellaan koulussa 

samalla tavalla. 

    

 

3. Minulla on 

käytössäni tarpeeksi 

koulutarvikkeita. 

    

 

4. Saan tarvittaessa 

tarpeeksi huomiota 

opettajaltani. 

    

 

5. Koulussa olen 

oppinut terveellisestä 

ravinnosta. 

    

 

6. Koulussa olen 

oppinut luonnon- 

suojelusta. 

    

 

7. Koulussa olen 

oppinut oikeuksistani. 

    

 

8. Opettajat 

kuuntelevat ideoitani. 

    

 

9. Koulussa minulla 

on turvallinen olo. 

    

 

10. Minulla on myös 

aikaa leikkiä, levätä 

ja olla kavereiden 

kanssa. 

    

 

11. Koulussa tytöillä 

ja pojilla on samat 

mahdollisuudet pelata 

ja urheilla. 

    

 

12. Koulussani on 

tarpeeksi puhdasta 

juomavettä. 

    

 

13. Koulussani on 

tarpeeksi puhdasta 

pesuvettä. 

    

 

14. Koulussani on 

käymälä, jota voin 

käyttää ilman 

ongelmia. 

    



 

 

 

Edellä oleva osio on tarkoitettu koulua käyville lapsille. Muut lapset täyttävät seuraavan osion: 

 

1. Lapset voivat 

jollain tavalla oppia, 

vaikka he eivät voisi 

käydä säännöllisesti 

koulua. 

    

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta ”Opiskeluni”. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

15. Koulussa on 

ainakin yksi aikuinen, 

jolle voin puhua 

ongelmistani. 

    

 

16. Kaikkia oppilaita 

kunnioitetaan 

riippumatta 

uskonnosta, 

kulttuurista tai 

vammaisuudesta. 

    

 

17. Koulussani 

oppilaita 

kunnioitetaan 

pukeutuvatpa he 

miten tahansa. 

    

 

18. Koulussani on 

kirjasto, jota voin 

käyttää. 

    

 

19. Opettajat kysyvät 

mielipidettäni koulu- 

asioista. 

    

 

20. Olen mukana 

tekemässä koulun 

päätöksiä oppilas- 

kunnassa. 

    

 

21. Koulukuriimme ei 

kuulu fyysinen 

väkivalta. 

    

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta ”Kouluni”. 
 
 
 
 



 

 

Oma elämäni 
(ei täytetä yhdessä muiden 

kanssa) 

Ei 

juurikaan 

totta 

Toisinaan 

totta 

Lähes 

aina totta 
Kommentit 

   

 

1. Kotona minulla on 

tarpeeksi puhdasta 

juomavettä. 

    

 

2. Kotonani tai lähellä kotiani 

on käymälä, jota voin 

käyttää. 

    

 

3. Kotona minulla on 

tarpeeksi vettä 

peseytymiseen. 

    

 

4. Kotiympäristössäni ei ole 

jätteitä tai lika- 

lammikoita. 

    

 

5. Tunnen perheeni 

ulkopuolelta ihmisiä, joihin 

luotan ja joille voin kertoa jos 

olen vaarassa tai minua 

kohdellaan huonosti. 

    

 

6. Tunnen oloni kotona 

turvalliseksi. 

    

 

7. Työt, joita teen eivät ole 

vaarallisia tai estä 

koulunkäyntiäni. 

    

 

8. Muut lapset eivät kiusaa 

minua. 

    

 

9. En joudu kokemaan 

väkivaltaa. 

    

 

10. Yhteisössäni kaikkia lapsia 

kunnioitetaan riippumatta 

heidän kulttuuristaan, 

uskonnostaan tai siitä miten 

he pukeutuvat. 

    

 

11. Voin puhua uskonnostani 

muille yhteisöni jäsenille. 

    

 

12. Koulussani lapset 

kunnioittavat toisiaan eikä 

ketään kiusata. 

    


