
KYSELYLOMAKE: FSD3586 SEURAKUNTIEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVAKYSELY 2021

QUESTIONNAIRE: FSD3586 PARISH IMAGE AND KNOWLEDGE SURVEY 2021

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 2021  
  
Tämän kyselyn tarkoituksena on auttaa  xxx seurakuntia/seurakuntaa palvelemaan seurakunnan jäseniä ja 
alueen asukkaita entistä paremmin. Vastaajat kyselyyn on poimittu satunnaisesti. Vastauksesi on arvokas 
riippumatta siitä, mikä on suhteesi seurakuntaan. 
 
1. Mikä on ikäsi? portinvartijakysymys  

• alle 18 >> tutkimus päättyy  
• 18–24 vuotta  
• 25–34 vuotta  
• 35–44 vuotta  
• 45–54 vuotta  
• 55–65 vuotta  
• 65 +  
 

2. Sukupuoli  
• mies  
• nainen  
• muu  
• en halua määritellä  
 

3.A) Asuinkuntasi portinvartijakysymys  
• XXXXX >> 3B; Mikä on postinumerosi:_____  
• muu >> tutkimus päättyy ’ 

 
4. Millainen XXX seurakunta/nat on? Mainitse yksi adjektiivi eli laatusana. 
 
5.Mitä tunnetta Suomen ev.lut. kirkko sinussa herättää? 

Lue ensin huolella läpi kaikki esitetyt vaihtoehdot ja valitse vasta sitten se tunne, joka parhaiten kuvaa 
kokemustasi. Älä käytä vastatessasi sarkasmia, jotta vältytään vääriltä tulkinnoilta. 

• Suru (1) 

• Syyllisyys (2) 

• Katumus (3) 

• Häpeä (4) 

• Pettymys (5) 

• Pelko (6) 

• Inho (7) 

• Halveksunta (8) 

• Viha (9) 

• Suuttumus (10)  

• Kiinnostus (11) 

• Huvittuneisuus (12) 

• Ylpeys (13) 

• Ilo (14) 

• Mielihyvä (15) 

• Tyytyväisyys (16) 

• Rakkaus (17) 

• Ihailu (18) 

• Helpotus (19) 

• Myötätunto (20) 

• ei tunnetta 



 
6. Mitä tunnetta oma tai lähin seurakuntasi XXX:ssa/lla (=paikkakunnalla) sinussa herättää? 

Lue ensin huolella läpi kaikki esitetyt vaihtoehdot ja valitse vasta sitten se tunne, joka parhaiten kuvaa 
kokemustasi. Älä käytä vastatessasi sarkasmia, jotta vältytään vääriltä tulkinnoilta. 

• Suru (1) 

• Syyllisyys (2) 

• Katumus (3) 

• Häpeä (4) 

• Pettymys (5) 

• Pelko (6) 

• Inho (7) 

• Halveksunta (8) 

• Viha (9) 

• Suuttumus (10)  

• Kiinnostus (11) 

• Huvittuneisuus (12) 

• Ylpeys (13) 

• Ilo (14) 

• Mielihyvä (15) 

• Tyytyväisyys (16) 

• Rakkaus (17) 

• Ihailu (18) 

• Helpotus (19) 

• Myötätunto (20) 
 

• ei tunnetta 
 
 
7. Millainen mielikuva sinulla on XXX seurakunnasta/ista yleisesti?  
1=Erittäin kielteinen, 2=kielteinen, 3=neutraali, 4= myönteinen, 5=erittäin myönteinen. 
 
8. 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  

erittäin  melko  melko  erittäin  
rohkea  ___  ___  ___ ___  varovainen  
liberaali ___  ___ ___  ___  konservatiivinen  
läheinen ___  ___  ___  ___  etäinen  
suvaitsevainen ___  ___  ___ ___  suvaitsematon  
avoin  ___  ___  ___  ___  sulkeutunut  
rento  ___  ___  ___  ___  vakava  
luotettava  ___  ___  ___  ___  epäluotettava  
kokeilunhaluinen ___ ___  ___  ___  kangistunut  
henkilökohtainen ___  ___  ___  ___  rutiininomainen  
tärkeä  ___  ___  ___  ___  merkityksetön  
uskottava  ___  ___  ___  ___  epäuskottava  
  
 

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

Asteikko: 1 = ei merkitystä … 7 = erittäin tärkeä  



9. B. Arvioi lisäksi, miten hyvin XXX seurakunta/nat ovat mielestäsi onnistuneet samoissa asioissa.  

Asteikko: 1 = onnistunut erittäin huonosti ... 7 = onnistunut erittäin hyvin.   

1. XXX seurakunta/nat huolehtii/huolehtivat vähäosaisista  

2. XXX seurakunta/nat tukee/tukevat elämän kriiseissä  

3. XXX seurakunta/nat on/ovat mukana elämän tärkeissä hetkissä  

4. XXX seurakunta/nat osallistuu/osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun  

5. XXX seurakunta/nat tukee/tukevat maahanmuuttajia   

6. XXX seurakunta/nat tukee/tukevat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä  

7. XXX seurakunta/nat järjestää/järjestävät mielekästä tekemistä lapsille ja nuorille  

8. XXX seurakunta/nat ottaa/ottavat huomioon aikuisväestön tarpeet  

9. XXX seurakunta/nat pitää/pitävät huolta vanhuksista  

10. XXX seurakunta/nat tukee/tukevat henkistä ja hengellistä elämää arjessa  

11. XXX seurakunta/nat toimii/toimivat verkossa  

12. Xxx seurakunnan/tien viestintä tavoittaa kaupunkilaiset  

13. XXX seurakunta/nat tukee/tukevat kristillisen perinteen siirtymistä seuraaville sukupolville  

14. XXX seurakunta/nat järjestää monipuolisia jumalanpalveluksia  

15. XXX seurakunta/nat antaa/antavat minulle mahdollisuuden olla kristitty omalla tavallani  

  
10. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät asiat, joihin XXX seurakunnan/tien tulisi toiminnassaan keskittyä?   
(Spontaani, piiloluokat, mutta niitä ei näytetä vastaajalle, raportoidaan myös sanapilvenä)  

• nuorisotyö/lapset  
• auttaminen  
• hengellinen elämä  
• messut  
• toimitukset  
• konsertit/tapahtumat  
• perinteiden säilyttäminen  
• ikääntyneet  
• perheet  
• vapaaehtoistoiminta  
• jokin muu  

  
11. Oletko kohdannut XXX seurakuntaa/ia viimeisen vuoden aikana joissakin seuraavissa 
yhteyksissä? Merkitse kaikki sopivat vaihtoehdot.  

• uutismediassa (seurakuntalehti, muut lehdet, tv, mainokset)  
• sosiaalisessa mediassa (facebook, instagram, twitter)  
• vieraana/osallistujana kirkollisessa toimituksessa (esim. häät, hautajaiset)  
• osallistujana jumalanpalveluksessa  
• tapahtumissa  
• konserteissa  
• oman seurakunnan nettijumalanpalveluksessa  
• tv-/radiojumalanpalveluksessa  
• kerhoissa, ryhmissä  
• olen käynyt seurakunnan kirkossa tai kappelissa  
• olen käynyt muissa seurakunnan tiloissa   
• olen käynyt hautausmaalla  
• vapaaehtoisena  
• olen keskustellut seurakunnan työntekijän kanssa  
• olen saanut taloudellista tai ruoka-apua seurakunnasta  
• olen saanut henkistä tukea  



• olen saanut seurakunnalta postia, tekstiviestin tai puhelinsoiton  
• jossakin muussa yhteydessä, missä________  
• en ole kohdannut XXX seurakuntaa/ia missään  

  
12. Kuinka usein osallistut/olet osallistunut XXX seurakunnan/tien toimintaan?  

• viikoittain  
• kuukausittain  
• pari kertaa vuodessa  
• harvemmin  
• en ole osallistunut kertaakaan  

  
13. Kuinka usein rukoilet?  

• päivittäin  
• vähintään kerran viikossa  
• muutaman kerran kuukaudessa  
• vähintään kerran vuodessa  
• harvemmin kuin kerran vuodessa  
• en koskaan  

   
14. Kun ajattelet viimeisintä kokemustasi kirkollisten palvelujen, tapahtumien, asioiden tai aiheiden 
osalta paikkakunnallasi, millainen kokemuksesi oli?  
(1=Erittäin kielteinen, 2=kielteinen, 3=neutraali, 4= myönteinen, 5=erittäin myönteinen.) 
  
15. Mistä etsit/saat tietoa XXX seurakunna/ista?  

• paikallisen seurakuntalehden nimi  
• paikallisten lehtien nimiä tai muu paikallinen media  
• valtakunnallinen media (radio, televisio, lehdet)  
• XXX seurakunnan/tien verkkosivut  
• sosiaalinen media  
• uutiskirje  
• ystävät ja tuttavat  
• tiedotteet, julisteet, mainostaulut ja muut esitteet  
• paikallisradio  
• Kyrkpressen-lehti 
• muualta, mistä? ______________________  
• en tarvitse tietoa  

   
16. Kuinka tärkeänä pidät seuraavia ev. lut. seurakuntien toimintoja koronakriisissä?  

(5-portainen asteikko: 1-ei tärkeää-- 5-erittäin tärkeää)  

• Kirkko antaa henkistä ja hengellistä tukea ihmisille 

• Seurakunnat tarjoavat ruoka-apua 

• Seurakunnat antavat taloudellinen tukea vähävaraisille kotitalouksille 

• Seurakunnat tarjoavat asiointiapua eristyksissä oleville ihmisille (esim. vanhukset)   

• Seurakunnat tarjoavat hartauksia ja jumalanpalveluksia verkon kautta 

• Seurakunnat tarjoavat verkon kautta mm. musiikkia, lasten ja nuorten toimintaa ja 

mahdollisuuksia kohtaamiseen  

• Kirkkorakennukset ovat auki yksityistä hiljentymistä ja sielunhoitoa varten 

• Kirkossa rukoillaan Suomen ja suomalaisten puolesta  

  

17. Oletko itse käyttänyt seuraavia seurakuntien palveluja koronakriisin aikana? (kyllä/ei)  



• Seurakunnan/seurakuntien tarjoama henkinen/hengellinen apu  

• Seurakunnan/seurakuntien ruoka-apu 

• Seurakunnan/seurakuntien taloudellinen apu   

• Seurakunnan/seurakuntien asiointiapu (esim. kaupassakäynti)   

• Verkossa lähetetyt hartaudet ja jumalanpalvelukset  

• Mahdollisuus käydä kirkossa hiljentymässä tai keskustelemassa jonkun kanssa 

 

18. Seurakunnat ovat tarjonneet erilaista tukea ja apua ihmisille koronapandemian johdosta. Miten 

hyvin seurakunta on mielestäsi onnistunut ihmisten tukemisessa pandemian aikana?  

(5-portainen asteikko: 1-erittäin huonosti -- 5-erittäin hyvin, plus EOS).   

• henkinen/hengellinen apu 

• ruoka-apu  

• taloudellinen apu  

• asiointiapu eristyksissä oleville (esim. kaupassakäynti).   

• verkossa lähetetyt hartaudet ja jumalanpalvelukset  

• yksityinen sielunhoito 

• ihmisten puolesta rukoileminen 

   
19. Onko sinulla mielessäsi jotain muuta palautetta tai toiveita XXX seurakunnalle/ille?  
  
  
20. A) Miten hyvin tunnet seurakuntalehden (korvaa lehden nimellä)?  

• En tunne lehteä → kys. 20 ja 21  
• Tiedän nimeltä, mutta en ole lukenut sitä → kys. 20 ja 21  
• Tunnen lehden ja olen lukenut / selaillut sitä → B- kohta ja C-kohta ja kys. 21 (ei kysymystä 
20)  

  
20. B) Kuinka usein sinulla on tapana lukea tai selailla seurakuntalehteä (korvaa lehden nimellä)?  Luen 
tai selailen 

• jokaisen lehden  
• noin joka toisen lehden  
• harvemmin  

  
20. C) Kuinka usein luet seurakuntalehden (korvaa lehden nimellä) verkkojuttuja?   

• päivittäin 

• viikoittain  

• noin kerran kuukaudessa  

• harvemmin  

• en koskaan  

  
21. Seurakuntalehti (korvaa lehden nimellä) ilmestyy sekä painettuna että verkkolehtenä. Mitkä ovat 
tärkeimmät syyt, ettet ole tutustunut seurakuntalehteen tarkemmin?  

• Lehti ei tule kotiini  
• Minulla ei ole aikaa  
• Saan kirkosta/seurakunnasta riittävästi tietoa muuta kautta  
• En ole kiinnostunut ko. lehdestä  
• En lue lehtiä ylipäänsä  
• En tiennyt, että lehteä on mahdollista lukea verkossa  



• Jokin muu syy, mikä __________  
  
22. Seurakuntalehdessä (korvaa lehden nimellä) käsitellään mm. seuraavia asioita. Kuinka kiinnostavina 
pidät näitä asioita ja teemoja?  
Asteikko: 1=ei lainkaan…7=erittäin paljon  

• XXX seurakunnan/tien toiminta   
• Paikalliset aiheet ja ilmiöt  
• Kansainväliset asiat ja monikulttuurisuus  
• Yhteiskunnalliset aiheet  
• Auttamistyö ja diakonia  
• Hyvinvointi ja terveys  
• Ihmissuhteet  
• Henkilöhaastattelut  
• Kristillisen uskon peruskysymykset ja etiikka  
• Ajankohtaiset uskonnolliset ilmiöt ja virtaukset  
• Ympäristönsuojelu ja ilmastonmuutoksen torjuminen 

  
PAIKALLISET KYSYMYKSET  
23. A)  
23. B)  
23. C)  
  
TAUSTATIEDOT 
Lopuksi vielä muutama taustatieto, vastaathan myös näihin.  
 
24. Ammattiryhmä  

• opiskelija   
• kotona lasten kanssa 
• työntekijä  
• toimihenkilö  
• johtavassa asemassa  
• yrittäjä  
• työtön  
• omaishoitaja 
• eläkkeellä  
• muu, mikä? ______________  

  
25. Koulutustausta  

• Peruskoulu  

• Ylioppilas  

• Ammatillinen tutkinto  

• Alempi korkeakoulututkinto  

• Ylempi korkeakoulututkinto  

• Ei tutkintoa  

  

26. Kuinka vaikeaa tai helppoa kotitaloudellesi on kattaa tavanomaiset pakolliset menot kotitalouden 

kokonaistuloilla (ota huomioon kaikkien perheenjäsenten kaikki tulonlähteet)  

Asteikko 1-5: Hyvin vaikeaa (1), melko vaikeaa, ei helppoa eikä vaikeaa, melko helppoa, hyvin helppoa (5). 

0=en osaa sanoa.  

  



27. A) Kuulutko kirkkoon? 
• kyllä → Mihin seurakuntaan kuulut? Seurakuntien nimet valintalistana → B-kohta  
• en tiedä → B-kohta  
• en → C-kohta  

  
27. B) Miten kuvailisit suhdettasi jäsenyyteen tällä hetkellä?  

• haluan ehdottomasti olla kirkon jäsen koko elämäni  
• toistaiseksi kirkon jäsenyys on minulle merkittävä asia  
• olen joskus ajatellut kirkosta eroamista  
• todennäköisesti eroan joskus kirkosta  
  

27. C) Oletko joskus kuulunut kirkkoon?  
• kyllä  → Haluaisitko kertoa tarkemmin, miksi erosit kirkosta?________________________  
• en  

  
Kiitos ajastasi ja vastauksistasi!  

  
 



Seurakuntien tunnettuustutkimus 2021, seurakuntien omat kysymykset, kysymys 23A-23C 

 

Kuopion seurakunnat (q23_1a_1, q23_1a_2, q23_1b, q23_1c)  
 

23. A) Ota kantaa Kirkko ja koti -seurakuntalehteen.  

(kyllä 1, ei 2, en osaa sanoa 3) 

• Pidän painettua lehteä tärkeänä myös jatkossa 

• Lukisin lehteä, jos se ilmestyisi vain verkossa  

23. B) Mikä sinulle on tärkein alueen seurakunnallinen paikka Kuopiossa? avoin vastaus 

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

vastaus  

 

Turun ja Kaarinan seurakunnat (q23_2a, q23_2b, q23_2c) 

23. A) Kuka tai keitä henkilöitä sinulle tulee mieleen Turun ja Kaarinan seurakunnista? avoin vastaus 

23. B) Mikä on sinulle tärkeä Turun ja Kaarinan seurakuntien tila tai paikka (kirkko, kappeli, leirikeskus, 

hautausmaa)? Miksi se on tärkeä? avoin vastaus 

23. C) Kerro jokin kokemus tai muisto Turun ja Kaarinan seurakunnista. avoin vastaus 

 

Helsingin seurakunnat (q23_3a_1, q23_3a_2, q23_3a_3, q23_3a_4, q23_3a_5, q23_3b, q23_3c) 

23. A) Joulun 2020 alla Helsingin seurakunnat viestivät kaupunkilaisille monin tavoin. Muistatko 

nähneesi/saaneesi (kyllä/ei) 

a) valoon ja valaisemiseen liittyviä mainoksia tai tempauksia  

b) ilman sinua -kynttilöitä  

c) #ilmansinua-mainoksia mediassa tai somessa 

d) #valaisetpimeän-mainoksia mediassa tai somessa 

e) tekstiviestin jouluviikolla kännykkänumeroosi 

23. B) Millainen mielikuva sinulla on kirkon suhtautumisesta itseesi? Hyväksyykö kirkko sinut sellaisena 

kuin olet?  

1-torjuu täysin, 2-enimmäkseen torjuu, 3-sekä hyväksyy että torjuu, 4-enimmäkseen hyväksyy, 5-hyväksyy 

täysin, 6-EOS. 

23. C) Kuinka hyvin kirkon edustamat arvot vastaavat mielestäsi omia arvojasi?  

1-eivät vastaa lainkaan, 2-enimmäkseen eivät vastaa, 3-sekä vastaavat että eivät vastaa, 4-vastaavat 

enimmäkseen, 5-vastaavat täysin, 9-EOS. 

 

 

 



Jyväskylän seurakunta  

(q23_4a_1, q23_4a_2, q23_4a_3, q23_4a_4, q23_4a_5, q23_4a_6, q23_4a_7, q23_4a_8, q23_4a_9, 
q23_4a_10, q23_4a_11, q23_4a_12, q23_4a_13, q23_4a_14, q23_4a_13_other, q23_4b, q23_4c) 
 

23. A) Millaiset vapaaehtoistehtävät kiinnostaisivat sinua? valinta, voi valita vaihtoehdoista niin monta 

kuin haluaa. 

• Katupäivystäjäksi nuorten pariin 

• Ohjaajaksi lasten ja nuorten leireille 

• Liikuntaryhmien ohjaaminen 

• Hyväntekeväisyyskeräykset 

• Tapahtumien suunnittelu ja toteutus 

• Neulominen ja nikkarointi 

• Yhteisölliset ateriat 

• Bändit, kuorot ja muut musiikkiryhmät 

• Vastuunkantajana messussa   

• Ystäväpalvelutoimintaan osallistuminen 

• Striimaustehtävät 

• Monikulttuuristen siltojen rakentaminen 

• Jokin muu? ______________________ 

• En ole kiinnostunut vapaaehtoistehtävistä 

 

23. B) Onko kysymys Jumalasta sinulle merkityksellinen?  

asteikko 1-5, 1=ei lainkaan merkityksellinen 5=erittäin merkityksellinen 

23. C) Onko kysymys kuoleman jälkeisestä elämästä sinulle merkityksellinen?  

asteikko 1-5, 1=ei lainkaan merkityksellinen 5=erittäin merkityksellinen 

 

Vantaan seurakuntayhtymä  

(q23_5a, q23_5b, q23_5b_1_other, q23_5c) 
 

23. A) Millainen mielikuva sinulla on kirkon suhtautumisesta itseesi? Hyväksyykö kirkko sinut sellaisena 

kuin olet?  

1-torjuu täysin, 2-enimmäkseen torjuu, 3-sekä hyväksyy että torjuu, 4-enimmäkseen hyväksyy, 5-hyväksyy 

täysin, 6-EOS. 

23. B) Oletko kohdannut kaduilla tai ostoskeskuksissa Kirkko Vantaalla mainontaa?  

• Kyllä ->  Mitä tunnetta se sinussa herätti? avoin vastaus 

• Ei 

23. C) Mainitse jokin tai joitakin vantaalaisia paikkoja, joilla on sinulle henkisesti tai hengellisesti 

merkitystä? avoin vastaus 

 



Lahden seurakunnat  

(q23_6a, q23_6b, q23_6c, q23_6d) 
 

23. A) Lahden seurakunnat päätti joulukuussa 2020 karsia kiinteistöjään taloudellisten 

toimintaedellytyksien turvaamiseksi. Oletko saanut tietoa vähentämissuunnitelmasta? 

• Kyllä -> 23.aa. Mitä ajatuksia kiinteistöjen vähentämissuunnitelma herättää? avoin vastaus 

• Ei 

• En osaa sanoa 

23. B) Lahden seurakuntayhtymään kuuluu viisi paikallisseurakuntaa (Keski-Lahti, Laune, Joutjärvi, 

Salpausselkä ja Nastola). Valitse alla olevista se, mikä sinusta olisi paras vaihtoehto tulevaisuudessa. 

 

• nykyinen malli eli 5 seurakuntaa 

• paikallisseurakuntien yhdistäminen esim. 2−3 seurakunnaksi 

• yksi Lahden seurakunta 

 

23. C) Mitä ajatuksia seurakuntien yhdistäminen sinussa herättää? avoin vastaus 

 

Oulun seurakunnat  

(q23_7a, q23_7b, q23_7c) 
 

Miten hyvin tunnet Jouluradion? yksi valinta seuraavista: 

• 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  

 

Riippumatta siitä missä määrin olette tekemisissä kristillisen kirkon kanssa, pidätkö itseäsi… yksi valinta 

seuraavista 

• hyvin uskonnollisena  

• jossakin määrin uskonnollisena  

• ei kovin uskonnollisena  

• ei lainkaan uskonnollisena  

• en osaa sanoa  

 

Tunnetteko Oulun evankelis-luterilaisia seurakuntia tai niiden toimintaa omasta mielestänne... yksi valinta 

seuraavista 

• En lainkaan  

• Melko huonosti  



• Melko hyvin  

• Erittäin hyvin  

• En osaa sanoa  

 

Kouvolan seurakunnat  

(q23_8a_1, q23_8a_2, q23_8a_3, q23_8a_4, q23_8a_5, q23_8a_6, q23_8a_7, q23_8a_8, q23_8a_9, 
q23_8a_10, q23_8a_11, q23_8a_12, q23_8a_11_other, q23_8b, q23_8bb, q23_8c) 
 

23. A) Mitä vapaaehtoistehtäviä olisit valmis tekemään seurakunnassa? Seurakunnilla on tarjota erilaisia 

vapaaehtoistehtäviä, ja itselle sopivaa tehtävää voi myös ehdottaa. Voit valita listasta kaikki tehtävät, 

joita olisit valmis tekemään. (valinta, voi valita vaihtoehdoista niin monta kuin haluaa.) 

• Ulkoiluystävä vanhukselle 

• Kauppa- ja asiointiapu 

• Leiriavustaja 

• Leipominen ja muut keittiötehtävät 

• Käsityöt hyväntekeväisyyteen 

• Kuoro- ja musiikkitoiminta 

• Järjestelytehtävät tapahtumissa 

• Lastenhoito 

• Some-avustaja 

• Tekniset tehtävät, kuten striimaus 

• Oma ehdotukseni: (Avoin vastaus) _______________ 

• En ole kiinnostunut vapaaehtoistehtävistä 

 

23. B) Millaisena olet kokenut alueesi seurakuntatoimiston palvelut? Anna myös kokemustasi kuvaava 

esimerkki palautekentässä, jos mahdollista.  

Asteikko 1-5: 1=Erittäin kielteinen, 2=kielteinen, 3=neutraali, 4= myönteinen, 5=erittäin myönteinen, 6= ei 

kokemusta/en osaa sanoa. + Avoin vastaus 

23. C) Millaista toimintaa tai läsnäoloa seurakunta voisi tarjota alle kouluikäisille lapsille ja heidän 

perheilleen? Avoin vastaus 

 

Tampereen seurakunnat 

(q23_9a, q23_9b, q23_9c) 
 

23. A) Kuinka tärkeää on, että kirkko osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun tuoden esille kirkolle 

tärkeitä arvoja, kuten ekologisuus, ihmisarvo, ihmisoikeudet ja globaali yhdenvertaisuus?  

1-ei lainkaan tärkeää, 2-ei kovin tärkeää, 3-neutraali kanta, 4- jossain määrin tärkeää, 5-erittäin tärkeää, 6-

EOS 

23. B) Millainen mielikuva sinulla on kirkon suhtautumisesta itseesi? Hyväksyykö kirkko sinut sellaisena 

kuin olet?  



1-torjuu täysin, 2-enimmäkseen torjuu, 3-sekä hyväksyy että torjuu, 4-enimmäkseen hyväksyy, 5-hyväksyy 

täysin, 6-EOS. 

23. C) Kuinka hyvin kirkon edustamat arvot vastaavat mielestäsi omia arvojasi?  

1-eivät vastaa lainkaan, 2-enimmäkseen eivät vastaa, 3-sekä vastaavat että eivät vastaa, 4-vastaavat 

enimmäkseen, 5-vastaavat täysin, 6-EOS. 

 

Espoon seurakunnat  

(q23_10a, q23_10b, q23_10c) 
 

23. A) Mainitse jokin tai joitakin espoolaisia paikkoja, joilla on sinulle henkisesti tai hengellisesti 

merkitystä? Avoin vastaus 

23. B) Mitä palveluja Espoon seurakuntien pitäisi mielestäsi tarjota sähköisesti? Avoin vastaus 

23. C) Mainitse henkilöitä, joita sinulle tulee mieleen Espoon seurakunnista ja kirkosta Espoossa? Avoin 

vastaus 

Seinäjoen seurakunta  

(q23_11a_1, q23_11a_2, q23_11a_3, q23_11a_4, q23_11a_5, q23_11a_6, q23_11a_7, q23_11a_6_other, 
q23_11b, q23_11b_6_other, q23_11c) 
  
23. A) Saan Seinäjoen seurakunnan toiminnasta tietoa (valinta, voi valita niin monta kuin haluaa) 

• Kirkollisista ilmoituksista Eparista  

• Kirkollisista ilmoituksista Pohjankyrö-lehdestä  

• Kirkollisista ilmoituksista JP-Kunnallissanomista  

• Seinäjoen seurakunnan verkkosivuilta  

• Ilkka-Pohjalaisen kalenteripalstalta  

• Joku muu, mikä? avoin kenttä 

• En osaa sanoa  

23. B) Ensisijainen kanava tiedon saamiseen Seinäjoen seurakunnasta on (valinta, voi valita niin monta 

kuin haluaa) 

• Paikalliset lehdet (Ilkka-Pohjalainen, Epari, Pohjankyrö-lehti, JP-Kunnallissanomat)  

• Lakeuden Risti -lehti  

• Seinäjoen seurakunnan verkkosivut  

• Seinäjoen seurakunnan Facebook  

• Seinäjoen seurakunnan Instagram  

• Muu, mikä? avoin kenttä 

• En osaa sanoa 

23. C) Pidätkö painettua Lakeuden Risti -seurakuntalehteä tärkeänä viestintävälineenä?  

• Kyllä 

• En  

• En osaa sanoa 


