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Teemahaastattelun runko 

  
OMAT MERKITYKSET 
 
(TÄRKEÄ) Miten tulit lähteneeksi toimintaan mukaan? Kuinka kauan olet ollut mukana? 
(Millaisia motiiveja oli lähteä toimintaan? Mikä heräte saanut liikkeelle?) 
 
(Tilanteen mukaan: Liittyykö ansiotyösi millään lailla tämäntyyppiseen toimintaan vai eroaako 
täysin? Onko taustalla omaa erokokemusta; käsitteletkö omaa erokokemusta samalla uudesta 
näkökulmasta, aktivoituuko siitä jotakin uudelleen, vertaistukea?) 
 
Oletko aiemmin tehnyt jotain muuta vapaaehtoistyötä? Jos olet, niin eroaako eroauttaminen siitä 
jollain lailla? 
 
Miten olet kokenut työn? Oletko hyötynyt siitä jotenkin omassa elämässä, tuottaako 
antamisen/auttamisen iloa? Oletko saanut hyviä, mukavia, kannatettavia kokemuksia? Entä mistä et 
pitänyt, tai et osannut odottaa? 
 
Mikä on saanut jatkamaan toiminnassa? Kauanko on ajatellut jatkaa? 
 
Mikä on ollut parasta osallistumisessa? Mikä huonointa? (Jos joku kysyisi, miksi tällaiseen 
toimintaan kannattaa lähteä, millä houkuttelisit mukaan? Entä mitä varoituksen sanoja sinulla 
olisi?) 
 
 
 
TOIMINTA KÄYTÄNNÖN TASOLLA 
 
Miten koet, että perheet suhtautuvat sinuun tapaamisissa? 
 
Minkälainen oma roolisi on ollut perhetapaamisissa? Mitä olet konkreettisesti tehnyt? Onko rooli 
vaihdellut eri tilanteissa tai eri perheiden kanssa? Oletko ollut ”tilanteessa mukana” vai ”sivusta 
seuraaja”? 
 
Oletko kohdannut vaikeita tilanteita? Miten niistä on selvitty?  
 
Kuinka paljon aikaa vapaaehtoistyö on vienyt?  
 
Onko kysyntää ollut tarpeeksi, liikaa, liian vähän odotuksiin nähden? Onko syntynyt ns. omia 
perheitä, joiden tapaamisia on toistuvasti/paljon? 
 
 
 
 
 
 



TOIMINTA ORGANISAATIOSSA 
 
Minkälainen koulutus toimintaan oli? Minkälainen tunne koulutuksesta jäi? 
 
Vastasiko toimintaan osallistuminen omia odotuksia ja mielikuvia? 
 
Onko yhteistyö järjestön kanssa sujunut ongelmitta? Millaista tukea olet koulutuksen jälkeen 
saanut/kokenut tarvitsevasi vapaaehtoisena toimimiseen? (=Työnohjaus?) 
 
Onko sinulla parannusehdotuksia toimintaan? 
 

 


