
KYSELYLOMAKE: FSD3350 SEURAKUNTIEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVAKYSELY 2018

QUESTIONNAIRE: FSD3350 PARISH IMAGE AND KNOWLEDGE SURVEY 2018

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.



SEURAKUNNAT – TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS 2018 
 
Alkuspiikki puhelimeen: Teemme XXX evankelis-luterilaisten seurakuntien/seurakunnan toimeksiannosta 
tutkimusta liittyen XXX seurakuntien/seurakunnan tunnettuuteen, mielikuviin ja palveluihin. Haluaisimme nyt 
kysyä mielipidettäsi, antamasi palaute on erittäin arvokasta. Vastauksesi on tärkeä, vaikka et olisikaan kirkon 
jäsen. Olisiko Sinulla hetki aikaa vastata kyselyyn? 
 
1. Mihin ikäryhmään kuulut?                                                                                                          portinvartijakysymys 
0.  alle 18  tutkimus päättyy     
1.  18 – 24 vuotta  4.  45 – 54 vuotta 
2.  25 – 34 vuotta  5.   55 – 65 vuotta 
3.  35 – 44 vuotta  6.   65 + 
 
2. Sukupuoli? 

(Haastattelija täyttää) 

1.  mies  3.  en halua määritellä (vain webpaneelissa) 
2.  nainen     
 
3. Asuinkuntasi?                                                                                                                              portinvartijakysymys 
0.  XXX     
1.  muu  tutkimus päättyy     
 
4. Millainen XXX seurakunta/nat on? Mainitse yksi adjektiivi eli laatusana. 
 
5. Millainen mielikuva sinulla on XXX seurakunnasta/ista yleisesti? 
1.  myönteinen  3.  kielteinen 
2.  neutraali     
 
6. Mikä sinulle on tärkein alueen seurakunnallinen paikka XXX? 
 
7. Arvioi mielikuviasi XXX seurakunnasta/ista seuraavien sanaparien osalta. Kumpi vaihtoehdoista sopii 

mielestäsi paremmin kuvaamaan XXX seurakuntaa/ia? Arviointiasteikko on esimerkiksi erittäin 
rohkea, melko rohkea, melko varovainen, erittäin varovainen 
(Haastattelijalle: jos vastaaja empii, niin vastaus voidaan kirjata EOS. Vaihtoehtoa ei tarjota aktiivisesti vastaajalle) 

  erittäin melko melko erittäin 

rohkea  ___ ___ ___ ___ varovainen 

liberaali  ___ ___ ___ ___ konservatiivinen 

läheinen  ___ ___ ___ ___ etäinen 

suvaitsevainen ___ ___ ___ ___ suvaitsematon 

avoin  ___ ___ ___ ___ sulkeutunut 

rento ___ ___ ___ ___ vakava 

luotettava  ___ ___ ___ ___ epäluotettava 

kokeilunhaluinen ___ ___ ___ ___ kangistunut 

henkilökohtainen ___ ___ ___ ___ rutiininomainen 

tärkeä  ___ ___ ___ ___ merkityksetön 

 

  



 
8. A.  Arvioi asteikolla 1–7, miten tärkeänä pidät seuraavia asioita.  

     Asteikko: 1 = ei merk itystä …  7 = erittäin tärkeä 
B.  Arvioi lisäksi, miten hyvin XXX seurakunnat ovat mielestäsi onnistuneet samoissa  
      asioissa.  
     Asteikko: 1 = onnistunut erittäin huonosti ... 7 = onnistunut erittäin hyvin. 

 A. 
Merkitys 
sinulle 

B.  
XXX 

seurakuntien  
onnistuminen 

 1…7 1…7 
1. XXX seurakunnat huolehtii vähäosaisista ___ ___ 
2. XXX seurakunnat tukee elämän kriiseissä ___ ___ 
3. XXX seurakunnat on mukana elämän tärkeissä hetkissä ___ ___ 
4. XXX seurakunnat osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ___ ___ 
5. XXX seurakunnat tukee maahanmuuttajia ___ ___ 
6. XXX seurakunnat järjestää mielekästä tekemistä lapsille ja nuorille ___ ___ 
7. XXX seurakunnat ottaa huomioon aikuisväestön tarpeet ___ ___ 
8. XXX seurakunnat pitää huolta vanhuksista ___ ___ 
9. XXX seurakunnat tukee henkistä ja hengellistä elämää arjessa 
10. XXX seurakunnat viestii aktiivisesti ___ ___ 
11. XXX seurakunnat tukee kristillisen perinteen siirtymistä seuraaville 

sukupolville ___ ___ 
12. XXX seurakunnat järjestää monipuolisia jumalanpalveluksia ___ ___ 
13. XXX seurakunnat antaa minulle mahdollisuuden olla kristitty omalla tavallani 

 
___ 

 
 
9. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät asiat, joihin XXX seurakuntien tulisi toiminnassaan keskittyä?  

(KOMMENTTI: Spontaani, piiloluokat, mutta niitä ei näytetä/lueta vastaajalle, raportoidaan myös sanapilvenä) 
1.  nuorisotyö/lapset  7.  perinteiden säilyttäminen 
2.  auttaminen  8.  ikääntyneet 
3.  hengellinen elämä  9.  perheet 
4.  messut  10.  vapaaehtoistoiminta 
5.  toimitukset  11.  jokin muu ____________________ 
6.  konsertit/tapahtumat     
 
10. Oletko kohdannut XXX seurakuntia viimeisen vuoden aikana joissakin seuraavissa yhteyksissä? 

(merkitse kaikki sopivat vaihtoehdot) 
1.  mediassa (seurakuntalehti, muut lehdet, tv, 

mainokset) 
 9.  olen käynyt seurakunnan tiloissa (kirkko, 

hautausmaa) 
2.  sosiaalisessa mediassa (facebook, instagram, 

twitter) 
 10.  vapaaehtoisena 

3.  vieraana/osallistujana kirkollisessa 
toimituksessa (esim. häät, hautajaiset) 

 11.  olen keskustellut seurakunnan työntekijän 
kanssa 

4.  osallistujana jumalanpalveluksessa  12.  olen saanut apua seurakunnasta 
5.  tapahtumissa  13.  olen saanut seurakunnalta postia 
6.  konserteissa  14.  jossakin muussa yhteydessä, missä________ 
7.  virtuaalikirkossa tai radiossa  15.  en ole kohdannut seurakuntia missään 
8.  kerhoissa, ryhmissä     
 
11. Kuinka usein osallistut/olet osallistunut XXX seurakuntien toimintaan? 
1.  viikoittain  4.  harvemmin 
2.  kuukausittain  5.  en ole osallistunut kertaakaan 
3.  pari kertaa vuodessa     
 
12. Kuinka usein rukoilet? 



1.  päivittäin  4.  vähintään kerran vuodessa 
2.  vähintään kerran viikossa  5.  harvemmin kuin kerran vuodessa 
3.  muutaman kerran kuukaudessa  6.  en koskaan 
 
13. Oletko kummi? 
1.  kyllä  2.  en 
 
14. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvastaa/vastaa parhaiten käsitystäsi kummiudesta? Voit valita 1-2 

vaihtoehtoa. 
1.  velvollisuus  5.  hengellinen tuki 
2.  kunniatehtävä  6.  herättää riittämättömyyden tunteita 
3.  tärkeä aikuinen  7.  yhdentekevää 
4.  lahjojen ostaja  8.  jokin muu, mikä? ___________________ 
 
15. Kun ajattelet viimeisintä kokemustasi kirkollisten palvelujen, tapahtumien, asioiden tai aiheiden 

osalta XXX, millainen kokemuksesi oli 
1.  myönteinen  3.  kielteinen 
2.  neutraali  4.  ei kokemusta 
 
16. Mistä etsit/saat tietoa XXX seurakunnista? 
1.  paikallisen seurakuntalehden nimi  7.   ystävät ja tuttavat 
2.  paikallisten lehtien nimiä tai muu paikallinen 

media 
 8.   tiedotteet, julisteet, mainostaulut ja muut 

esitteet 
3  valtakunnallinen media (radio, televisio, 

lehdet) 
 8.   paikallisradio 

4.  XXX seurakuntien verkkosivut  9.   muualta, mistä? ______________________ 
5.  sosiaalinen media  10.  en tarvitse tietoa 
6.  uutiskirje     

 
17. Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein ja seuraavat vaalit ovat marraskuussa 2018. 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin kyllä/ei.  
 
1. Kuulin seurakuntavaaleista nyt ensimmäisen kerran  kyllä   ei 
2. Äänestän tulevissa seurakuntavaaleissa  kyllä   ei 
3. Tiedän, että 16-vuotiaat voivat äänestää seurakuntavaaleissa  kyllä   ei 
4. Olen kiinnostunut siitä, millä tavoilla seurakuntien jäsenet voivat vaikuttaa seurakuntiensa asioihin  kyllä   ei 

 
 
18. Missä tapahtumissa toivoisit XXX seurakuntien näkyvän?                            
 
19. Onko sinulla mielessäsi jotain muuta palautetta tai toiveita XXX seurakunnille?  
 
20. A) Miten hyvin tunnet seurakuntalehden?  
1.  En tunne lehteä → kys. 23  3.  Tunnen lehden ja olen lukenut / selaillut sitä  
2.  Tiedän nimeltä, mutta en ole lukenut sitä  

→ kys. 23 
   →  B- kohta ja kys. 21 ja 22 

B) Kuinka usein sinulla on tapana lukea tai selailla seurakuntalehteä?  
 jokaisen lehden  

 
 harvemmin 

 noin joka toisen lehden     
 
21. Seurakuntalehti ilmestyy sekä painettuna että verkkolehtenä. Mitkä ovat tärkeimmät syyt, ettet ole 

tutustunut seurakuntalehteen tarkemmin? 
    
1.  Lehti ei tule kotiini  4.  En ole kiinnostunut ko. lehdestä 
2.  Minulla ei ole aikaa  5.  En lue lehtiä ylipäänsä 
 



3.  Saan kirkosta/seurakunnasta riittävästi tietoa 
muuta kautta 

 6.  Jokin muu syy, mikä?___________ 

 

 
22. Seurakuntalehdessä käsitellään mm. seuraavia asioita. Kuinka kiinnostavina pidät näitä asioita ja 

teemoja?  
      Asteikko: 1=ei lainkaan…7=erittäin paljon         

1 = ei lainkaan                                 7= erittäin paljon 
1. XXX seurakuntien toiminta  1    2    3    4    5    6    7 
2. Paikalliset aiheet ja ilmiöt 1    2    3    4    5    6    7 
3. Kansainväliset asiat ja monikulttuurisuus 1    2    3    4    5    6    7 
4. Yhteiskunnalliset aiheet 1    2    3    4    5    6    7 
5. Auttamistyö ja diakonia 1    2    3    4    5    6    7 
6. Hyvinvointi ja terveys 1    2    3    4    5    6    7 
7. Ihmissuhteet 1    2    3    4    5    6    7 
8. Henkilöhaastattelut 1    2    3    4    5    6    7 
9. Kristillisen uskon peruskysymykset ja etiikka 1    2    3    4    5    6    7 
10. Ajankohtaiset uskonnolliset ilmiöt ja virtaukset 1    2    3    4    5    6    7 

 
PAIKALLINEN/SET 
23.  

A 
B 
C 
D 
E  

 
Lopuksi vielä muutama taustatieto, vastaathan myös näihin! 

 
 
24. Ammattiryhmä?  
1.  opiskelija   5.  johtavassa asemassa 
2.  kotiäiti/-isä  6.   yrittäjä 
3.   työntekijä  7.  työtön 
4.  toimihenkilö  8.  muu, mikä?     
 
25. A) Kuulutko kirkkoon ja jos kuulut, niin mihin seurakuntaan? 

Haastattelijalle: Jos vastaaja ei osaa auttamatta vastata seurakuntaan tai alueeseen liittyvään kysymykseen tai sanoo 
listasta puuttuvan seurakunnan nimen, niin vaihtoehdoksi merkitään en tiedä. Seurakuntayhtymien kirkkoon 
kuulumattomilta ei kysytä aluetta. 

1.  kyllä → Vaihtoehdot: seurakuntien tai 
alueiden nimet valintalistana, 
en tiedä  B-kohta 

 2.  en → Vaihtoehdot: alueiden nimet 
valintalistana  C-kohta 

 
B) Miten kuvailisit suhdettasi jäsenyyteen tällä hetkellä? 
 

1.  haluan ehdottomasti olla kirkon jäsen koko 
elämäni 

 3.  olen joskus ajatellut kirkosta eroamista 

2.  toistaiseksi kirkon jäsenyys on minulle 
merkittävä asia 

 4.   todennäköisesti eroan joskus kirkosta  

 
 

C) Oletko joskus kuulunut kirkkoon? 
1.  kyllä   Haluaisitko kertoa tarkemmin, miksi 

erosit kirkosta?________________________ 
_____________________________________ 
 

 2.  en 



 
KIITOS VASTAUKSESTASI! 

 
 



Helsinki 

Helsinki 
Kys Aihe Selitteen teksti tai kentän arvot Huomio lomakkeeseen 
3 Asuinkuntasi Helsinki  
4 Millainen Helsingin seurakunnat  
5 Mielikuva Helsingin seurakunnista  
6 Mikä sinulle … Helsingissä  
7 Sanaparit Helsingin seurakunnista – Helsingin 

seurakuntia 
 

8 Arviointi Helsingin seurakunnat  kaikkiin kohtiin myös vaihtoehdoissa 
9 Tärkeimmät asiat Helsingin seurakuntien  
10 Kohtaamiset Helsingin seurakuntia  
11 Osallistuminen Helsingin seurakuntien  
15 Kokemukset Helsingissä  
16 Tietoa Helsingin seurakunnista 

 
1. Kirkko ja kaupunki -lehdestä 
2. Helsingin Sanomista tai muusta 
paikallisesta mediasta, kuten 
kaupunginosalehdet ja ilmaisjakelut 
4. Helsingin seurakuntien 

 

18 Tapahtumat Helsingin seurakuntien  
19 Toiveet Helsingin seurakunnille  
20A Seurakuntalehti Kirkko ja kaupunki -lehden 

Ruotsinkielisessä Kyrkpressen 
 

20B Seurakuntalehti Kirkko ja kaupunki -lehteä 
Ruotsinkielisessä Kyrkpressen 

 

21 Seurakuntalehti Kirkko ja kaupunki – Kirkko ja 
kaupunkiin 
Ruotsinkielisessä Kyrkpressen 

 

22 Seurakuntalehti Kirkko ja kaupungissa 
Ruotsinkielisessä Kyrkpressen 

1. vaihtoehtoon Helsingin 
seurakuntien … 

 

25A Seurakunnat  Haagan seurakunta 
 Herttoniemen seurakunta 
 Johannes församling 
 Kallion seurakunta 
 Kannelmäen seurakunta 
 Lauttasaaren seurakunta 
 Malmin seurakunta 
 Matteus församling 
 Meilahden seurakunta 
 Mikaelin seurakunta 
 Munkkiniemen seurakunta 
 Oulunkylän seurakunta 
 Paavalin seurakunta 
 Pakilan seurakunta 
 Petrus församling 
 Pitäjänmäen seurakunta 
 Roihuvuoren seurakunta 
 Tuomiokirkkoseurakunta 
 Töölön seurakunta 
 Vartiokylän seurakunta 
 Vuosaaren seurakunta 

 

kysytään seurakunta 1. kysymyksessä. 
2. kysymyksessä ei kysytä mitään.  
 
 



Helsingin paikalliset kysymykset 

23A) Miten hyvin tunnet Jouluradion? 
 

 Tunnen sen ja kuuntelen sitä etupäässä joulun alla radiosta 
 Tunnen sen ja kuuntelen sitä etupäässä joulun alla verkosta 
 Tunnen sen ja kuuntelen sitä ympäri vuoden verkkosivuilla jouluradio.fi 
 Tunnen Jouluradion, mutta en ole kuunnellut sitä 
 En tunne Jouluradiota 

 

23B) Mielestäni kasteessa on ensisijaisesti kyse (voit valita kaksi): (Kommentti: kysytään kysymyksen 14 
jälkeen) 

 liittämisestä seurakunnan jäseneksi 
 perhejuhlasta 
 kauniista vanhasta perinteestä 
 aikansa eläneestä vanhasta perinteestä 
 tavasta toivottaa lapselle siunausta 
 lapsen itsemääräämisoikeuden polkemisesta 
 taivaspaikan varmistamisesta 
 jostain muusta -> mistä? 

 

23C) Keitä henkilöitä sinulle tulee mieleen Helsingin seurakunnista tai yhteisöstä nimeltä Kirkko 
Helsingissä? Voit luetella useitakin nimiä. 

Avoin vastaus 

23D) Mitkä ovat sinulle kolme tärkeintä mediaa? Ne voivat olla mitä tahansa lehtiä, verkkomedioita, tv-
kanavia, radiokanavia tai sosiaalisen median sovelluksia. (KOMMENTTI: piiloluokat, mutta niitä ei lueta 
vastaajalle) 

• sanomalehdet (7 krt/vko): esim HS, HBL, IS, IL… 
• sanomalehtien verkkomediat: esim. hs.fi, iltasanomat.fi… 
• ilmaisjakelulehdet ja kaupunginosalehdet: esim. Metro, Helsingin Uutiset, Länsiväylä… 
• tilattavat paikallislehdet 
• aikakauslehdet (tilattuna tai irtonumerot) 
• aikakauslehtien verkkomediat ja –yhteisöt: esim. vauva.fi, menaiset.fi… 
• muut verkkokeskustelufoorumit: suomi24, ylilauta, Hommaforum… 
• TV- ja on-demand-kanavat: esim. Yle, MTV, Netflix, Viaplay, HBO, Nelonen, Katsomo, 

Ruutu… 
• valtakunnalliset radiokanavat 
• paikallisradiot 
• nettiradiot 
• sähköisten medioiden verkkosivut: esim. yle.fi, mtv.fi… 
• vain verkossa julkaistavat mediat ja valemediat: verkkouutiset, MV-lehti, Aitomedia… 
• uutispalvelut ja koosteet: esim. ampparit 
• Facebook 
• Instagram 
• Youtube 



• muut some-kanavat: mitä? 
• Muut mediat? Mikä 

 
23E) C Kuinka usein vierailet Kirkkojakaupunki.fi -verkkomedian sivuilla? 
  

 Viikoittain tai useammin 
 Joskus 
 En koskaan 

 
23 F) Kyrkan i Helsinfors prenumererar på Kyrkpressen åt sina medlemmar (KOMMENTTI: kysytään vain 
ruotsinkielisiltä vastaajilta) 

 
1. Har du noterat Helsingfors egna sidor (tre sidor varannan vecka)?  jaa   nej 
2. Läser du Kyrkpressen på webben?  jaa   nej 

 



Hämeenlinna 

Hämeenlinna 
Kys Aihe Selitteen teksti tai kentän arvot Huomio lomakkeeseen 
3 Asuinkuntasi Hämeenlinna  
4 Millainen Hämeenlinnan seurakunnat  
5 Mielikuva Hämeenlinnan seurakunnista  
6 Mikä sinulle … Hämeenlinnassa  
7 Sanaparit Hämeenlinnan seurakunnista – 

Hämeenlinnan seurakuntia 
 

8 Arviointi Hämeenlinnan seurakunnat  kaikkiin kohtiin myös vaihtoehdoissa 
9 Tärkeimmät asiat Hämeenlinnan seurakuntien  
10 Kohtaamiset Hämeenlinnan seurakuntia  
11 Osallistuminen Hämeenlinnan seurakuntien  
15 Kokemukset Hämeenlinnassa  
16 Tietoa Hämeenlinnan seurakunnista 

 
1. Kotikirkko-lehdestä 
2. Hämeen Sanomista, 
Hämeenlinnan Kaupunkiuutisista tai 
muusta paikallisesta mediasta 
4. Hämeenlinnan seurakuntien 

 

18 Tapahtumat Hämeenlinnan seurakuntien  
19 Toiveet Hämeenlinnan seurakunnille  
20A Seurakuntalehti Hämeenlinnan seurakuntien 

Kotikirkko-lehden 
 

20B Seurakuntalehti Kotikirkko-lehteä  
21 Seurakuntalehti Kotikirkko-lehti – Kotikirkko-lehteen  
22 Seurakuntalehti Kotikirkko-lehdessä 

 
1. vaihtoehtoon Hämeenlinnan 

seurakuntien … 

 

25A Seurakunnat  Hauhon seurakunta 
 Hämeenlinna-Vanajan seurakunta 
 Kalvolan seurakunta 
 Lammin seurakunta 
 Tuuloksen seurakunta 

 

kysytään seurakunta 1. kysymyksessä. 
2. kysymyksessä ei kysytä mitään.  
 
Seurakuntien nimeäminen ilman 
Tampereen -etuliitettä on myös oikein. 

 

23A) Missä Hämeenlinnan seurakunnat ovat mielestänne onnistuneet hyvin?   
 

avoin vastaus  
 
23B) Missä Hämeenlinnan seurakunnat ovat mielestänne onnistuneet huonosti?  
 

avoin vastaus  
 
23C) Millaisesta seurakunnan järjestämästä toiminnasta ette haluaisi missään nimessä jäädä pois?   
 

avoin vastaus  
 



Jyväskylä 

Jyväskylä 
Kys Aihe Selitteen teksti tai kentän arvot Huomio lomakkeeseen 
3 Asuinkuntasi Jyväskylä  
4 Millainen Jyväskylän seurakunta  
5 Mielikuva Jyväskylän seurakunnasta  
6 Mikä sinulle … Jyväskylässä  
7 Sanaparit Jyväskylän seurakunnasta – 

Jyväskylän seurakuntaa 
 

8 Arviointi Jyväskylän seurakunta  kaikkiin kohtiin myös vaihtoehdoissa 
9 Tärkeimmät asiat Jyväskylän seurakunnan  
10 Kohtaamiset Jyväskylän seurakuntaa  
11 Osallistuminen Jyväskylän seurakunnan  
15 Kokemukset Jyväskylässä  
16 Tietoa Jyväskylän seurakunnasta 

 
1. Henki & elämä -lehdestä 
2. Keskisuomalaisesta, Suur-
Jyväskylä –lehdestä tai muusta 
paikallisesta mediasta 
3. Jyväskylän seurakunnan 

 

18 Tapahtumat Jyväskylän seurakunnan  
19 Toiveet Jyväskylän seurakunnalle  
20A Seurakuntalehti Henki & elämä -lehden  
20B Seurakuntalehti Henki & elämä -lehteä  
21 Seurakuntalehti Henki & elämä – Henki & elämään  
22 Seurakuntalehti Henki & elämä –lehdessä 

 
1. vaihtoehtoon Jyväskylän 
seurakunnan … 

 

25A Alueet  Huhtasuon alueseurakunta 
 Keltinmäen alueseurakunta 
 Keskustan alueseurakunta 
 Korpilahden alueseurakunta 
 Kuokkalan alueseurakunta 
 Palokan alueseurakunta 
 Säynätsalon alueseurakunta 
 Tikkakosken alueseurakunta 
 Vaajakosken alueseurakunta 
 

kysytään alueseurakunta 1. 
kysymyksessä. 2. kysymyksessä ei 
kysytä mitään.  
 
 

 

Jyväskylän seurakunnan paikalliset kysymykset 

23 A) Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista sellainen, joka kuvaa parhaiten teidän suhdettanne kirkkoon? 
 

 käyn säännöllisesti kirkon järjestämissä tilaisuuksissa  
 käyn tilaisuuksissa hyvin harvoin, mutta seuraan mitä kirkossa tapahtuu 
 en osaa sanoa  
 en käy kirkon tilaisuuksissa juuri koskaan 
 en kaipaa kirkkoa elämääni 

 
 
 
23 B) Ota kantaa seuraaviin väitteisiin:   



(Kommentti: vaihtoehdot väitelauseisiin: 1. täysin samaa mieltä, 2. samaa mieltä, 3.erimieltä, 4 täysin erimieltä, jos 
vastaaja empii, niin vastaus voidaan kirjata EOS. Vaihtoehtoa ei tarjota aktiivisesti vastaajalle) 
 

1. Jyväskylän seurakunnan tulisi lisätä henkilökohtaisia tapaamisia esimerkiksi kodeissa  
2. Jyväskylän seurakunnan tulisi pitää nykyistä enemmän yhteyttä viestinnän keinoin  
3. Jyväskylän seurakunnan tulisi kehittää toimintaansa etenkin kirkoissa ja 
seurakuntakeskuksissa 
4. Jyväskylän seurakunnan tulisi laajentaa toimintaansa kauppakeskuksissa 
5. Jyväskylän seurakunnan tulisi näkyä aiempaa useammin katukuvassa ja yleisötapahtumissa 
6. Jyväskylän seurakunnan tulisi tarjota nykyistä monipuolisempaa leiri- ja retkitoimintaa 

 



Kuopio 
Kuopio 
Kys Aihe Selitteen teksti tai kentän arvot Huomio lomakkeeseen 
3 Asuinkuntasi Kuopio  
4 Millainen Kuopion seurakunnat  
5 Mielikuva Kuopion seurakunnista  
6 Mikä sinulle … Kuopiossa  
7 Sanaparit Kuopion seurakunnista – Kuopion 

seurakuntia 
 

8 Arviointi Kuopion seurakunnat  kaikkiin kohtiin myös vaihtoehdoissa 
9 Tärkeimmät asiat Kuopion seurakuntien  
10 Kohtaamiset Kuopion seurakuntia  
11 Osallistuminen Kuopion seurakuntien  
15 Kokemukset Kuopiossa  
16 Tietoa Kuopion seurakunnista 

 
1. Kirkko ja koti -
seurakuntalehdestä 
2. Savon Sanomista tai muusta 
paikallisesta mediasta 
4. Kuopion seurakuntien 

 

18 Tapahtumat Kuopion seurakuntien  
19 Toiveet Kuopion seurakunnille  
20A Seurakuntalehti Kirkko ja koti –seurakuntalehden  
20B Seurakuntalehti Kirkko ja koti –seurakuntalehteä  
21 Seurakuntalehti Kirkko ja koti – Kirkko ja koti - 

lehteen 
 

22 Seurakuntalehti Kirkko ja koti -seurakuntalehdessä 
1. vaihtoehtoon Kuopion 

seurakuntien … 

 

25A Seurakunnat  Alavan seurakunta 
 Järvi-Kuopion seurakunta 
 Kallaveden seurakunta 
 Männistön seurakunta 
 Tuomiokirkkoseurakunta 
 Puijon seurakunta 
 

kysytään seurakunta 1. kysymyksessä. 
2. kysymyksessä ei kysytä mitään.  
 
 

 

Kuopion paikalliset kysymykset 

23A) Miten hyvin tunnet Jouluradion? 
 

 Tunnen sen ja kuuntelen sitä etupäässä joulun alla radiosta 
 Tunnen sen ja kuuntelen sitä etupäässä joulun alla verkosta 
 Tunnen sen ja kuuntelen sitä ympäri vuoden verkkosivuilla jouluradio.fi 
 Tunnen jouluradion, mutta en ole kuunnellut sitä 
 En tunne Jouluradiota 

 

23B) Keitä henkilöitä sinulle tulee mieleen Kuopion seurakunnista? Voit luetella useitakin nimiä. 

Avoin vastaus 



Oulu 
Oulu 
Kys Aihe Selitteen teksti tai kentän arvot Huomio lomakkeeseen 
3 Asuinkuntasi Oulu  
4 Millainen Oulun seurakunnat  
5 Mielikuva Oulun seurakunnista  
6 Mikä sinulle … Oulussa  
7 Sanaparit Oulun seurakunnista – Oulun 

seurakuntia 
 

8 Arviointi Oulun seurakunnat  kaikkiin kohtiin myös vaihtoehdoissa 
9 Tärkeimmät asiat Oulun seurakuntien  
10 Kohtaamiset Oulun seurakuntia  
11 Osallistuminen Oulun seurakuntien  
15 Kokemukset Oulun  
16 Tietoa Oulun seurakunnista 

 
1. Rauhan Tervehdys -lehdestä 
2. Kalevasta, Forum24:stä, Oulu-
lehdestä tai muusta paikallisesta 
mediasta 
4. Oulun seurakuntien 

 

18 Tapahtumat Oulun seurakuntien  
19 Toiveet Oulun seurakunnille  
20A Seurakuntalehti Rauhan Tervehdys –

seurakuntalehden 
 

20B Seurakuntalehti Rauhan Tervehdys –
seurakuntalehteä 

 

21 Seurakuntalehti Rauhan Tervehdys – Rauhan 
Tervehdykseen 

 

22 Seurakuntalehti Rauhan Tervehdys -
seurakuntalehdessä 

1. vaihtoehtoon Oulun 
seurakuntien … 

 

25A Seurakunnat  Haukiputaan seurakunta 
 Karjasillan seurakunta 
 Kiimingin seurakunta 
 Oulujoen seurakunta 
 Oulun Tuomiokirkkoseurakunta 
 Oulunsalon seurakunta 
 Tuiran seurakunta 
 

kysytään seurakunta 1. kysymyksessä. 
2. kysymyksessä ei kysytä mitään.  
 
 

 
Oulun paikalliset kysymykset 
 
23A) Miten hyvin tunnet Jouluradion? 
 

 Tunnen sen ja kuuntelen sitä etupäässä joulun alla radiosta 
 Tunnen sen ja kuuntelen sitä etupäässä joulun alla verkosta 
 Tunnen sen ja kuuntelen sitä ympäri vuoden verkkosivuilla jouluradio.fi 
 Tunnen jouluradion, mutta en ole kuunnellut sitä 
 En tunne Jouluradiota 

 
23B) Riippumatta siitä missä määrin olette tekemisissä kristillisen kirkon kanssa, pidättekö itseänne...   



 Hyvin uskonnollisena 
 Jossakin määrin uskonnollisena 
 Ei kovin uskonnollisena 
 Ei lainkaan uskonnollisena 
 En osaa sanoa 
 

23C) Tunnetteko Oulun evankelis-luterilaisia seurakuntia tai niiden toimintaa omasta mielestänne...  
 Erittäin hyvin 
 Melko hyvin 
 Melko huonosti 
 En lainkaan 
 En osaa sanoa 

 



Pori 

Pori 
Kys Aihe Selitteen teksti tai kentän arvot Huomio lomakkeeseen 
3 Asuinkuntasi Pori  
4 Millainen Porin seurakunnat  
5 Mielikuva Porin seurakunnista  
6 Mikä sinulle … Porissa  
7 Sanaparit Porin seurakunnista – Porin 

seurakuntia 
 

8 Arviointi Porin seurakunnat  kaikkiin kohtiin myös vaihtoehdoissa 
9 Tärkeimmät asiat Porin seurakuntien  
10 Kohtaamiset Porin seurakuntia  
11 Osallistuminen Porin seurakuntien  
15 Kokemukset Porissa  
16 Tietoa Porin seurakunnista 

 
1. Porin Kirkkosanomista 
2. Satakunnan Kansasta, 
Satakunnan Viikosta tai muusta 
paikallisesta mediasta 
4. Porin seurakuntien 

 

18 Tapahtumat Porin seurakuntien  
19 Toiveet Porin seurakunnille  
20A Seurakuntalehti Porin Kirkkosanomat  
20B Seurakuntalehti Porin Kirkkosanomia  
21 Seurakuntalehti Porin Kirkkosanomat – Porin 

Kirkkosanomiin 
 

22 Seurakuntalehti Porin Kirkkosanomissa 
 

1. vaihtoehtoon Porin 
seurakuntien … 

 

25A Seurakunnat  Keski-Porin seurakunta 
 Lavian seurakunta 
 Länsi-Porin seurakunta 
 Meri-Porin seurakunta 
 Noormarkun seurakunta 
 Porin Teljän seurakunta 

 

kysytään seurakunta 1. kysymyksessä. 
2. kysymyksessä ei kysytä mitään.  
 
Teljän seurakunta ilman Porin -
etuliitettä on myös oikein. 

 

Pori 

23A) Missä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän kirkoissa olet ollut viimeisen viiden vuoden aikana? Luettele 
kyseiset kirkot. 

23B) Oletko viimeisen 5-10 vuoden aikana ollut rippijuhlissa, joissa on ollut mukana isosia? 

 kyllä 
 en 
 en ole välittänyt huomioida isoisten läsnäoloa, joten en muista tällaista.  

 



 

Rovaniemi 

Rovaniemi 
Kys Aihe Selitteen teksti tai kentän arvot Huomio lomakkeeseen 
3 Asuinkuntasi Rovaniemi  
4 Millainen Rovaniemen seurakunta  
5 Mielikuva Rovaniemen seurakunnasta  
6 Mikä sinulle … Rovaniemellä  
7 Sanaparit Rovaniemen seurakunnasta – 

Rovaniemen seurakuntaa 
 

8 Arviointi Rovaniemen seurakunta  kaikkiin kohtiin myös vaihtoehdoissa 
9 Tärkeimmät asiat Rovaniemen seurakunnan  
10 Kohtaamiset Rovaniemen seurakuntaa  
11 Osallistuminen Rovaniemen seurakunnan  
15 Kokemukset Rovaniemellä  
16 Tietoa Rovaniemen seurakunnasta 

 
1. Seurakuntalehti Pääskystä 
2. Lapin Kansasta, Uusi Rovaniemi -
lehdestä tai muusta paikallisesta 
mediasta 
3. Rovaniemen seurakunnan 

 

18 Tapahtumat Rovaniemen seurakunnan  
19 Toiveet Rovaniemen seurakunnalle  
20A Seurakuntalehti Seurakuntalehti Pääskyn  
20B Seurakuntalehti seurakuntalehti Pääskyä  
21 Seurakuntalehti Seurakuntalehti Pääsky – 

Seurakuntalehti Pääskyyn 
 

22 Seurakuntalehti Seurakuntalehti Pääskyllä 
 
1. vaihtoehtoon Rovaniemen 
seurakunnan … 

 

25A Alueet  ei alueita tai seurakuntia 

 

23A) Kuunteletteko Radio Deitä tai muita kristillisiä radiokanavia? 
 Päivittäin tai lähes päivittäin  
 Muutamana päivänä viikossa 
 Kerran tai pari kertaa viikossa 
 Kerran tai pari kertaa kuukaudessa kyllä 
 Harvemmin en 
 En koskaan  
 En tiedä kristillisiä radiokanavia 

 
23B) Radio RovaDeillä on jo 15 vuoden ajan ollut omaa ohjelmaa sunnuntaisin. Ohjelmaan kuuluu mm. 
jumalanpalveluksen radiointi omasta kirkosta. Kuinka tarpeellisena pidätte oman seurakunnan radio-
ohjelmaa? 

 Hyvin tarpeellisena  
 Jossain määrin tarpeellisena  
 En yhtään tarpeellisena  
 Vaikea sanoa  



23C) a. Miten hyvin tunnet Rovaniemen seurakunnan radio-ohjelman Radio Deissä? 

 En tunne radio-ohjelmaa → kys. 24   
  

 Tunnen radio-ohjelman ja olen kuunnelut 
sitä →  B- kohta 

 

  
23C) b. Seurakunnan radio-ohjelmassa käsitellään mm. seuraavia asioita. Kuinka 
kiinnostavina pidät näitä asioita ja teemoja?  

Asteikko: 1=ei lainkaan…7=erittäin paljon   
  

 
1 = ei lainkaan                                 7= erittäin 

paljon 
  

Rovaniemen seurakunnan toiminta  1    2    3    4    5    6    7   

Paikalliset aiheet ja ilmiöt 1    2    3    4    5    6    7   

Kansainväliset asiat ja monikulttuurisuus 1    2    3    4    5    6    7   

Yhteiskunnalliset aiheet 1    2    3    4    5    6    7   

Auttamistyö ja diakonia 1    2    3    4    5    6    7   

Hyvinvointi ja terveys 1    2    3    4    5    6    7   

Ihmissuhteet 1    2    3    4    5    6    7   

Henkilöhaastattelut 1    2    3    4    5    6    7   

Kristillisen uskon peruskysymykset ja 
etiikka 

1    2    3    4    5    6    7 
  

Ajankohtaiset uskonnolliset ilmiöt ja 
virtaukset 

1    2    3    4    5    6    7 
  

    
 

 



Seinäjoki 

Seinäjoki 
Kys Aihe Selitteen teksti tai kentän arvot Huomio lomakkeeseen 
3 Asuinkuntasi Seinäjoki  
4 Millainen Seinäjoen seurakunta  
5 Mielikuva Seinäjoen seurakunnasta  
6 Mikä sinulle … Seinäjoella  
7 Sanaparit Seinäjoen seurakunnasta – 

Seinäjoen seurakuntaa 
 

8 Arviointi Seinäjoen seurakunta  kaikkiin kohtiin myös vaihtoehdoissa 
9 Tärkeimmät asiat Seinäjoen seurakunnan  
10 Kohtaamiset Seinäjoen seurakuntia  
11 Osallistuminen Seinäjoen seurakuntaa  
15 Kokemukset Seinäjoella  
16 Tietoa Seinäjoen seurakunnasta 

 
1. Lakeuden Risti -tiedotuslehdestä 
2. Ilkasta, Eparista, Seinäjoen 
Sanomista tai muusta paikallisesta 
mediasta 
3. Seinäjoen seurakunnan 

 

18 Tapahtumat Seinäjoen seurakunnan  
19 Toiveet Seinäjoen seurakunnalle  
20A Seurakuntalehti Lakeuden Risti -tiedotuslehden  
20B Seurakuntalehti Lakeuden Ristiä  
21 Seurakuntalehti Lakeuden Risti – Lakeuden Ristiin  
22 Seurakuntalehti Lakeuden Ristissä 

 
1. vaihtoehtoon Seinäjoen 
seurakunnan … 

 

25A Alueet  Seinäjoki 
 Nurmo 
 Ylistaro 
 Peräseinäjoki 

 

kysytään sekä 1. että 2. 
vaihtoehdoissa 

 

Seinäjoen seurakunnan paikalliset kysymykset 

23A) Oletko kuullut radiosta Seinäjoen seurakunnan ohjelmaa.  
 

 kyllä -> jatkuu tarkentavaan kysymykseen a 
 en 
 

 a) Mistä?  

 Radio Dei 
 Aito Iskelmä Pohjanmaa 
 Aito Hitti Pohjanmaa 

23B) Luen seurakunnan tapahtumista 
 

 Kirkollisista ilmoituksista Eparista 
 Kirkollisista ilmoituksista Ilkasta 



 Ilkan kalenteripalstalta 
 Kirkollisista ilmoituksista Pohjankyrö -lehdestä 
 Kirkollisista ilmoituksista Jp-Kunnallissanomista 
 En mistään näistä 
 
 
 

23C) Ensisijainen paikallinen lehteni tiedon saamiseen Seinäjoen seurakunnasta on 
 

 Ilkka 
 Epari 
 Seinäjoen Sanomat 
 Pohjankyrö -lehti 
 Jp-Kunnallissanomat 
 En mistään näistä 
 

23D) Olen Seinäjoen seurakunnan 
 

 työntekijä 
 luottamushenkilö 
 en kumpaakaan 

 



Tampere 
Tampere 
Kys Aihe Selitteen teksti tai kentän arvot Huomio lomakkeeseen 
3 Asuinkuntasi Tampere  
4 Millainen Tampereen seurakunnat  
5 Mielikuva Tampereen seurakunnista  
6 Mikä sinulle … Tampereella  
7 Sanaparit Tampereen seurakunnista – 

Tampereen seurakuntia 
 

8 Arviointi Tampereen seurakunnat  kaikkiin kohtiin myös vaihtoehdoissa 
9 Tärkeimmät asiat Tampereen seurakuntien  
10 Kohtaamiset Tampereen seurakuntia  
11 Osallistuminen Tampereen seurakuntien  
15 Kokemukset Tampereella  
16 Tietoa Tampereen seurakunnista 

 
1. Silta-lehdestä 
2. Aamulehdestä, Tamperelaisesta, 
Tampereen Viikosta tai muusta 
paikallisesta mediasta 
4. Tampereen seurakuntien 

 

18 Tapahtumat Tampereen seurakuntien  
19 Toiveet Tampereen seurakunnille  
20A Seurakuntalehti Tampereen seurakuntien Silta-

lehden 
 

20B Seurakuntalehti Silta-lehteä  
21 Seurakuntalehti Silta-lehti – Silta-lehteen  
22 Seurakuntalehti Silta-lehdessä 

 
1. vaihtoehtoon Tampereen 

seurakuntien … 

 

25A Seurakunnat  Tampereen 
tuomiokirkkoseurakunta 
 Tampereen Harjun seurakunta 
 Tampereen Eteläinen seurakunta 
 Messukylän seurakunta 
 Tampereen ruotsalainen 
seurakunta 
 

 

kysytään seurakunta 1. kysymyksessä. 
2. kysymyksessä ei kysytä mitään.  
 
Seurakuntien nimeäminen ilman 
Tampereen -etuliitettä on myös oikein. 

 

Tampereen paikalliset kysymykset 

 

23A) Miten hyvin tunnet Jouluradion? 
 

 Tunnen sen ja kuuntelen sitä etupäässä joulun alla radiosta 
 Tunnen sen ja kuuntelen sitä etupäässä joulun alla verkosta 
 Tunnen sen ja kuuntelen sitä ympäri vuoden verkkosivuilla jouluradio.fi 
 Tunnen Jouluradion, mutta en ole kuunnellut sitä 
 En tunne Jouluradiota 

 



23B) Keitä henkilöitä sinulle tulee mieleen Tampereen seurakunnista? Voit luetella useitakin nimiä. 

Avoin vastaus 

 

23C) Heinäkuun alussa Tampereella järjestettiin Herättäjäjuhlat. Miten juhlat kohtasivat sinua?  

 Osallistuin Herättäjäjuhlien tapahtumiin 
 Huomasin Herättäjäjuhlat mediassa tai kaupungilla 
 En huomannut Herättäjäjuhlia lainkaan 

 

23D) Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa suhtautumistasi seurakunnan toimintaan: 

 On tärkeää, että seurakunnat kokeilevat rohkeasti uutta ja kohdentavat tapahtumia eri 
kohderyhmille (esim. Juice-kirkot, Iskelmämessu, lattarimessu ja kaupunkitapahtumat) 
 Seurakuntien tulisi pitäytyä perinteisessä sanan julistamisessa 
 Seurakuntien pitäisi keskittyä heikommassa asemassa olevien auttamiseen 
 Yhdentekevää 

 



Turku ja Kaarina 
Turku ja Kaarina 
Kys Aihe Selitteen teksti tai kentän arvot Huomio lomakkeeseen 
3 Asuinkuntasi Turku tai Kaarina  
4 Millainen Turun ja Kaarinan seurakunnat  
5 Mielikuva Turun ja Kaarinan seurakunnista  
6 Mikä sinulle … Turussa tai Kaarinassa  
7 Sanaparit Turun ja Kaarinan seurakunnista – 

Turun ja Kaarinan seurakuntia 
 

8 Arviointi Turun ja Kaarinan seurakunnat  kaikkiin kohtiin myös vaihtoehdoissa 
9 Tärkeimmät asiat Turun ja Kaarinan seurakuntien  
10 Kohtaamiset Turun ja Kaarinan seurakuntia  
11 Osallistuminen Turun ja Kaarinan seurakuntien  
15 Kokemukset Turun ja Kaarinan  
16 Tietoa Turun ja Kaarinan seurakunnista 

 
1. Lilja -lehdestä 
2. Turun Sanomat, YLE Turku, 
Radio Vega Åboland, Auran Aallot, 
Radio City, Åbo Underrättelser, 
Turkulainen, Aamuset, Kaarina-lehti, 
Kunnallislehti tai muu paikallinen 
media 
4. Turun ja Kaarinan seurakuntien 

 

18 Tapahtumat Turun ja Kaarinan seurakuntien  
19 Toiveet Turun ja Kaarinan seurakunnille  
20A Seurakuntalehti Lilja –lehden  
20B Seurakuntalehti Lilja –lehteä  
21 Seurakuntalehti Lilja-lehti – Lilja-lehteen  
22 Seurakuntalehti Lilja-lehdessä 

1. vaihtoehtoon Turun ja 
Kaarinan seurakuntien … 

 

25A Seurakunnat  Henrikinseurakunta 
 Kaarinan seurakunta 
 Katariinanseurakunta 
 Maarian seurakunta 
 Martinseurakunta 
 Mikaelinseurakunta 
 Paattisten seurakunta 
 Piikkiön seurakunta 
 Turun tuomiokirkkoseurakunta 
 Åbo svenska församling 
 

kysytään seurakunta 1. kysymyksessä. 
2. kysymyksessä ei kysytä mitään.  
 
 

 
Turun ja Kaarinan paikalliset kysymykset 
 
23A) Miten hyvin tunnet Jouluradion? 
 

 Tunnen sen ja kuuntelen sitä etupäässä joulun alla radiosta 
 Tunnen sen ja kuuntelen sitä etupäässä joulun alla verkosta 
 Tunnen sen ja kuuntelen sitä ympäri vuoden verkkosivuilla jouluradio.fi 
 Tunnen jouluradion, mutta en ole kuunnellut sitä 
 En tunne Jouluradiota 



 

23B) Tunnetko jonkun Turun ja Kaarinan seurakuntien työntekijän, vapaaehtoisen tai 
luottamushenkilön? Voit nimetä useammankin henkilön 

Avoin vastaus 

23C) Mitkä ovat sinulle kolme tärkeintä mediaa? Ne voivat olla mitä tahansa lehtiä, verkkomedioita, tv-
kanavia, radiokanavia tai sosiaalisen median sovelluksia. (KOMMENTTI: piiloluokat, mutta niitä ei lueta 
vastaajalle) 

• sanomalehdet (7 krt/vko): esim Turun Sanomat, HBL, IS, IL… 
• sanomalehtien verkkomediat: esim. hs.fi, iltasanomat.fi… 
• ilmaisjakelulehdet ja kaupunginosalehdet: esim., Turkulainen, Aamuset … 
• tilattavat paikallislehdet esim. Kaarina-lehti, Åbo Underrättelser, Kunnallislehti 
• aikakauslehdet (tilattuna tai irtonumerot) 
• aikakauslehtien verkkomediat ja –yhteisöt: esim. vauva.fi, menaiset.fi… 
• muut verkkokeskustelufoorumit: suomi24, ylilauta, Hommaforum… 
• TV- ja on-demand-kanavat: esim. Yle, MTV, Netflix, Viaplay, HBO, Nelonen, Katsomo, 

Ruutu… 
• valtakunnalliset radiokanavat: Yle, Nova, Radio City 
• paikallisradiot: esim. Yle Turku, Radio Vega Åboland, Auran Aallot 
• nettiradiot 
• sähköisten medioiden verkkosivut: esim. yle.fi, mtv.fi… 
• vain verkossa julkaistavat mediat ja valemediat: verkkouutiset, MV-lehti, Aitomedia… 
• uutispalvelut ja koosteet: esim. ampparit 
• Facebook 
• Instagram 
• Youtube 
• muut some-kanavat: mitä? 
• Muut mediat? Mikä 

 



Vantaa 
Vantaa 
Kys Aihe Selitteen teksti tai kentän arvot Huomio lomakkeeseen 
3 Asuinkuntasi Vantaa  
4 Millainen Vantaan seurakunnat  
5 Mielikuva Vantaan seurakunnista  
6 Mikä sinulle … Vantaalla  
7 Sanaparit Vantaan seurakunnista – Vantaan 

seurakuntia 
 

8 Arviointi Vantaan seurakunnat  kaikkiin kohtiin myös vaihtoehdoissa 
9 Tärkeimmät asiat Vantaan seurakuntien  
10 Kohtaamiset Vantaan seurakuntia  
11 Osallistuminen Vantaan seurakuntien  
15 Kokemukset Vantaan  
16 Tietoa Vantaan seurakunnista 

 
1. Kirkko ja Kaupunki -lehdestä 
2. Vantaan Sanomat tai muu 
paikallinen media 
4. Vantaan seurakuntien 

 

18 Tapahtumat Vantaan seurakuntien  
19 Toiveet Vantaan seurakunnille  
20A Seurakuntalehti Kirkko ja Kaupunki –lehden  
20B Seurakuntalehti Kirkko ja Kaupunki –lehteä  
21 Seurakuntalehti Kirkko ja Kaupunki -lehti – Kirkko ja 

Kaupunki -lehteen 
 

22 Seurakuntalehti Kirkko ja Kaupunki -lehdessä 
1. vaihtoehtoon Vantaan 

seurakuntien … 

 

25A Seurakunnat  Hakunilan seurakunta 
 Hämeenkylän seurakunta 
 Korson seurakunta 
 Rekola seurakunta 
 Tikkurilan seurakunta 
 Vanda svenska församling 
 Vantaankosken seurakunta  
 

kysytään seurakunta 1. kysymyksessä. 
2. kysymyksessä ei kysytä mitään.  
 
 

 
 

Vantaan paikalliset kysymykset 
 
23A) Miten hyvin tunnet Jouluradion? 
 

 Tunnen sen ja kuuntelen sitä etupäässä joulun alla radiosta 
 Tunnen sen ja kuuntelen sitä etupäässä joulun alla verkosta 
 Tunnen sen ja kuuntelen sitä ympäri vuoden verkkosivuilla jouluradio.fi 
 Tunnen jouluradion, mutta en ole kuunnellut sitä 
 En tunne Jouluradiota 

 
23B) Keitä henkilöitä sinulle tulee mieleen Vantaan seurakunnista tai yhteisöstä nimeltä Kirkko 
Vantaalla? Voit luetella useitakin nimiä. 



Avoin vastaus 

 
23C) Tunnetteko Vantaan seurakuntia tai niiden toimintaa omasta mielestänne... 
 

 Erittäin hyvin 
 Melko hyvin 
 Melko huonosti 
 En lainkaan 
 En osaa sanoa (Kommentti: täytetään jos vastaaja epäröi tai ei halua vastata) 

 
23D) Valitse seuraavista kaksi mieleisintä vaihtoehtoa. Vantaan seurakunnat ovat mielestäni: 
 

 Yhteiskunnan heikoimpien puolestapuhuja 
 Perinteiden säilyttäjä 
 Aktiivinen yhteiskunnallisessa keskustelussa 
 Keskittynyt vain uskonnollisiin kysymyksiin 
 Ihmisen arkea lähelle tuleva 
 Hengellisesti uudistuva 
 Yhteiskunnan muutosta ajava 

 
23E) Haluaisin, että Vantaan seurakunnat  
 

1. tarjoaa minulle etuja, koska olen jäsen    kyllä   ei 
2. on minuun yhteydessä nykyistä useammin   kyllä   ei 
3. näkyy katukuvassa    kyllä   ei 
4. tarjoaa minulle kohdennettuja tapahtumia ja palveluita  kyllä   ei 
5. pitää enemmän esillä ympäristökysymyksiä   kyllä   ei 
6. tarjoaa minulle sopivia vapaaehtoistehtäviä   kyllä   ei 

 
 
 



Salo 
Salo 
Kys Aihe Selitteen teksti tai kentän arvot Huomio lomakkeeseen 
3 Asuinkuntasi Salo  
4 Millainen Salon seurakunta  
5 Mielikuva Salon seurakunnasta  
6 Mikä sinulle … Salossa  
7 Sanaparit Salon seurakunnasta – Salon 

seurakuntaa 
 

8 Arviointi Salon seurakunta  kaikkiin kohtiin myös vaihtoehdoissa 
9 Tärkeimmät asiat Salon seurakunnan  
10 Kohtaamiset Salon seurakuntaa  
11 Osallistuminen Salon seurakunnan  
15 Kokemukset Salossa  
16 Tietoa Salon seurakunnasta 

 
1. Salon Seurakuntasanomat -
lehdestä 
2. Salon Seudun Sanomista, 
Salonjokilaaksosta tai muusta 
paikallisesta mediasta 
3. Salon seurakunnan 

 

18 Tapahtumat Salon seurakunnan  
19 Toiveet Salon seurakunnalle  
20A Seurakuntalehti Salon Seurakuntasanomat -lehden  
20B Seurakuntalehti Salon Seurakuntasanomat -lehteä  
21 Seurakuntalehti Salon Seurakuntasanomat – Salon 

Seurakuntasanomiin 
 

22 Seurakuntalehti Salon Seurakuntasanomat –lehdessä 
 
1. vaihtoehtoon Salon seurakunnan 
… 

 

25A Alueet ei mitään valittavaa  
 

 
Salon paikalliset kysymykset 
 
23A) Kuinka usein käyt Salon seurakunnan verkkosivuilla? 

 Päivittäin 
 Kerran tai pari viikossa 
 Kerran tai pari kuukaudessa 
 Harvemmin 
 En ole käynyt koskaan 

 
23B) Mitä ensisijaisesti etsit seurakunnan verkkosivuilta? (2 tärkeintä?) 

 Yhteystietoja  
 Tapahtumatietoja 
 Tietoa kirkollisista toimituksista 
 Hengellistä sisältöä 
 Jotain muuta, mitä? 



23C) Salon seudun seurakunnat yhdistyivät lähes kymmenen vuotta sitten yhdeksi Salon seurakunnaksi. 
Vertaa nykyistä toimintaa aikaan ennen yhdistymistä. Onko seurakunnan toimintaa omalla 
asuinseudullasi 

 Enemmän kuin ennen 
 Saman verran kuin ennen 
 Vähemmän kuin ennen 
 En osaa sanoa 

 


