
Alkukysely osallistujalle 

Ennen alkukyselyn tekemistä osallistuja on asettanut itselleen tavoitteen  

ja ryhmä on käynnistynyt. 

Alkukysely täytetään ohjaajan kanssa keskustellen. 

Alku- ja loppukysely nidotaan yhteen,  

jotta osallistujan vastaukset pysyvät tallessa kokonaisuutena. 

Osallistujan tiedot 

1. Etunimi  ____________________________  

2. Ikä _________________________________  

3. Sukupuoli 

a. nainen ☐ 

b. mies ☐ 

c. muu / en halua kertoa ☐ 

Kysymyksiä osallistujalle 

1. Osallistutko tämän toiminnan lisäksi jonkin kerhon, järjestön, yhdistyksen, 

harrastusryhmän tai muun yhteisön toimintaan? 

Esim. urheiluseura, asukastoiminta, puolue, kuoro tai seurakunta? 

Valitse sopiva vaihtoehto. 

a. En 

b. Kyllä, silloin tällöin 

c. Kyllä, usein 



2. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mihin toimintaan tai toimintoihin osallistut? 

3. Tunnetko olosi yksinäiseksi? Jos tunnet, kuinka usein?  

Valitse sopiva vaihtoehto. 

a. En koskaan 

b. Hyvin harvoin 

c. Joskus 

d. Melko usein 

e. Jatkuvasti 

4. Mitä toivot tapahtuvan, kun osallistut tähän toimintaan?  

Valitse vaihtoehdoista yksi sinulle tärkein. 

a. Yksinäisyyteni vähenee 

b. Tunnen enemmän iloa 

c. Tapaan muita samassa elämäntilanteessa olevia 

d. Saan uusia ystäviä 

e. Voin auttaa muita 

f. Opin uusia taitoja 

g. Saan päiviini rytmiä ja sisältöä 

h. Saan uutta tietoa 

i. Löydän uuden harrastuksen 

j. Saan uusia kokemuksia 

k. Voin vaikuttaa omiin asioihini 

l. Jotain muuta, mitä? 

  



5. Valitsit edellisessä kysymyksessä kohdan _____. Mitä ajattelet siitä tällä hetkellä? 

Kerro lisää tämänhetkisestä tilanteestasi. 

  

6. Voitko harrastaa tai tehdä niitä asioita, joita haluat?  

Jos et, mikä on siihen syynä? 

  



Loppukysely osallistujalle 2021 

Loppukysely tehdään toiminnan lopussa / loputtua. 

Kysely täytetään ohjaajan kanssa keskustellen.  

Ohjaajalla on sekä alku- että loppukysely nidottuna yhteen, 

jotta hän pystyy käymään keskustelua ja vertaamaan tietoja  

alkukyselyn vastauksiin. 

Kysymyksiä osallistujalle 

1. Mikä on tilanteesi nyt, osallistutko tämän toiminnan lisäksi jonkin kerhon, järjestön, 

yhdistyksen, harrastusryhmän tai muun yhteisön toimintaan?  

Esim. urheiluseura, asukastoiminta, puolue, kuoro, seurakunta. 

Valitse sopiva vaihtoehto. 

a. en 

b. kyllä, silloin tällöin 

c. kyllä, usein 

 

2. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mihin toimintaan tai toimintoihin osallistut? 

3. Tunnetko olosi yksinäiseksi? Jos tunnet, kuinka usein?  

Valitse sopiva vaihtoehto. 

a. En koskaan 

b. Hyvin harvoin 

c. Joskus 

d. Melko usein 

e. Jatkuvasti 



4. Palatkaa aloituskyselyn kysymykseen neljä ja tarkistakaa, minkä toiveen osallistuja valitsi.  

Mitä ajattelet siitä tällä hetkellä? Kerro lisää tämänhetkisestä tilanteestasi. 

 

Ohjaajan palaute osallistujalle 

Ohjaaja: kerro jokin positiivinen tilanne osallistujan ryhmässä toimimisesta ja siihen 

osallistumisesta. 

Kyselyn palautus 

Yhteen nidottu alku-ja loppukysely lähetetään postilla tai skannattuna  

Tukiliittoon lokakuussa 2021. 

Osoite: Anne Vuorenpää, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Pinninkatu 51, 33100 Tampere 

tai sähköpostilla anne.vuorenpää@tukiliitto.fi 

 


