
 

 

 

Vapaaehtoisten kysely 
Lukumummi ja -vaari -toiminta 

 

 

1. Taustatiedot  

Syntymävuotesi:__________________________________________________________  

Työtaustasi:______________________________________________________________  

Teetkö muuta vapaaehtoistyötä: kyllä        en   

 
 
 
 

2. Kysymykset yleisesti vapaaehtoistyöstä 

Kuinka tärkeää sinulle on, että vapaaehtoistyössä tapaat muita ihmisiä?  

□ ei lainkaan tärkeää 

□ vähän tärkeää 

□ kohtalaisen tärkeää 

□ melko paljon tärkeää  

□ erittäin tärkeää  
 

Kuinka tärkeää sinulle on, että vapaaehtoistyössä autat muita?  

□ ei lainkaan tärkeää 

□ vähän tärkeää 

□ kohtalaisen tärkeää 

□ melko paljon tärkeää  

□ erittäin tärkeää  

 

 

 



3. Toimintaan liittyvät kysymykset 

Valitse vaihtoehto, joka sopii parhaiten väittämään. Lukumummi ja -vaari -toiminnan 
aikana...  

 
Olen tuntenut itseni hyödylliseksi. 

□ en lainkaan  

□ vähän  

□ kohtuullisesti  

□ melko paljon 

□ erittäin paljon  

 

Olen saanut iloa toiminnasta. 

□ ei lainkaan totta 

□ vähän totta 

□ jonkin verran totta 

□ paljon totta 

□ erittäin paljon totta 

 

Minusta tuntui paremmalta. 

□ ei lainkaan totta 

□ vähän totta 

□ jonkin verran totta 

□ paljon totta 

□ erittäin paljon totta 

 

Sosiaalinen toimintani kasvoi.  

□ ei lainkaan totta 

□ vähän totta 

□ jonkin verran totta 

□ paljon totta 

□ erittäin paljon totta 

 



Elämänlaatuni parani.  

□ ei lainkaan totta 

□ vähän totta 

□ jonkin verran totta 

□ paljon totta 

□ erittäin paljon totta 

 

4. Voimavarat 
 

Koen, että minulla on riittävästi aikaa Lukumummi ja -vaari -toiminnalle. 

□ ei totta 

□ vähän totta 

□ jonkin verran totta 

□ erittäin totta 

 

Kuinka hyödyllistä toiminta on ollut sinulle itsellesi? 

□ ei lainkaan hyödyllistä  

□ vähän hyödyllistä  

□ kohtalaisen hyödyllistä  

□ melko paljon hyödyllistä  

□ erittäin paljon hyödyllistä 

 

5. Vertaistoiminta (vertaisryhmätapaamiset) 
 

Vertaisryhmätapaamisissa mielestäni tärkeintä on… 

□ muiden kokemusten kuuleminen 

□ muiden Lukumummien ja -vaarien tapaaminen 

□ omien kokemusten jakaminen 

□ mukava tapa viettää aikaa 

□ kahvitus 

□ joku muu syy, mikä 
________________________________________________________ 



 

 

6. Risut ja ruusut -osio 

Mitä muuta haluat kertoa meille (palaute, kehitystoiveet, koulutustarpeet jne.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Opettaja- ja jatkotiedot  

Koulun ja opettajani nimi  

Kirjoita tähän koulusi ja opettajasi nimi, kenen luokalla olet vieraillut. 

 

 

 

 

 

 

Jatko 

Tähän voit kertoa vapaasti, oletko jo sopinut jatkosta tai toivotko että koordinaattori ottaa 
sinuun yhteyttä ja auttaa koulun valinnassa? Jos sinulla on koulupaikka ja kaikki opettajan 
kanssa selvää, voit jatkaa koululla omaan tahtiisi! Muista ilmoita koulun ja opettajan nimen 
koordinaattorille! 

 

 


