
Seniorihaastattelut 
 
PERUSTIEDOT  

 

Haastattelija ja haastattelu  

Nämä tiedot tallennetaan ”nauhalle” haastattelun yhteyteen puhuttuna, mutta myös 

tietokoneelle tallennettavan tiedoston tietoihin, jotta tiedostosta jo tiedoston nimen 

perusteella näkee, mistä on kysymys: 

- kuka haastatteli? 

- ketä haastateltiin? 

- ajankohta 

- missä haastattelu suoritettiin? 

-----  

 

HAASTATTELUN ALUSSA HAASTATTELIJA KYSYY JA ”NAUHALLE” KERÄTÄÄN 
HAASTATELTAVAN PERUSTIEDOT: ( nimi, syntymävuosi, perhe (puoliso, lapset), missä ja 

milloin opiskeli, opiskelujen kesto, eläkkeelle jäämisvuosi)  

 

KATSAUS TYÖHISTORIAAN   
 

- Kerro siitä, milloin ja missä työpaikoissa työskentelit?  
- Kerro myös millä työaloilla työskentelit? 

 

KIRKON NUORISOTYÖNOHJAAJAN URALLE HAKEUTUMINEN 

 

- Kerro siitä, miten sinusta tuli kirkon nuorisotyönohjaaja (tai muu kirkon 

kasvatustyössä työskennellyt)? Mikä sai sinut hakeutumaan tälle alalle? 

- oliko joitakin seikkoja, jotka erityisesti vaikuttivat siihen, että hakeuduit tälle 

alalle? 

 

KOKEMUKSET KIRKON NUORISOTYÖNOHJAAJANA TYÖSKENTELYN MERKITYKSESTÄ JA 

TÄRKEYDESTÄ  

 

- Millaisena olet kokenut työsi lasten, nuorten ja perheiden parissa 

merkityksen? 

- Kerro jostain mieleesi jääneestä konkreettisesta onnistumisen kokemuksesta 

tai onnistumisen kokemuksista työuraltasi? 

- Millaisissa tilanteissa olet kokenut, että työtäsi on arvostettu? 

 

 



TYÖN TAVOITTEET JA TYÖTAVAT 
 

- Millaisia tavoitteita olet työssäsi asettanut? Mihin olet pyrkinyt? 

- Millaisia työhön liittyviä unelmia sinulla on ollut? 

- Miten ja millaisin menetelmin olet työssäsi pyrkinyt kohtaamaan tyttöjä, 

poikia, perheitä?  

- Oletko voinut hyödyntää työssäsi jotakin sinulla ollutta erityisosaamista, 

joitakin erityislahjoja? Jos olet, niin millaista osaamista, millaisia lahjoja ja 

millä tavoin olet voinut niitä hyödyntää? 

- Oletko kokenut olleesi ”uudisraivaaja” joissakin asioissa työurasi aikana ja jos 

olet, niin missä asioissa? 

- Ketkä ja mitkä tahot ovat olleet sinun ja seurakunnan tärkeimpiä 

yhteistyökumppaneita? 

 
TYÖSSÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET SEKÄ AMMATTITAIDON KEHITTYMINEN 

 

- Millaisissa asioissa olet työurasi aikana havainnut eniten työhösi vaikuttaneita 

muutoksia?  

- Oletko huomannut, että muutokset suomalaisessa yhteiskunnassa ovat 

vaikuttaneet työhösi? Jos, niin kerro millaiset muutokset ja miten ne ovat 

vaikuttaneet?   

- Miten pyhäkoulu-/varhaisnuoriso-/nuoriso-/rippikoulutyön jne. tekeminen on 

työssä oloaikanasi kehittynyt?  

- Millaista kehitystä on tapahtunut työn puitteissa esim. työskentelytilojen ja 

leirikeskusten kohdalla? 

- Miten virkaehdoissa, viran sisällöissä tapahtuneet muutokset ovat 

vaikuttaneet työn tekemiseen? 

- Millaisena olet kokenut asemasi ja arvostuksesi työyhteisöissä, joissa olet 

työskennellyt? 

- Miten mahdolliset työpaikkojen vaihtumiset ovat vaikuttaneet työn 

tekemiseen ja muuttaneet sitä? 

- Miten näet ammattitaitosi kehittyneen työurasi aikana ja millaisissa asioissa se 

on näkynyt? 

 

TYÖN HAASTEET JA VAIKEUDET 
 

- Mitkä ovat olleet merkittävimpiä haasteita työssäsi? 

- Mikä työssäsi on tuntunut vaikeimmalta? 

- Miten olet kokenut työajattoman työn tekemisen? 

 



NUORISOTYÖNOHJAAJAN TYÖHÖN SITOUTUMINEN 
 

- Mitkä asiat ovat eniten vaikuttaneet siihen, että olet pysynyt tällä uralla? 

- Mitkä asiat työurasi varrelta ovat sellaisia, joiden huomaat auttaneen 

jatkamaan ja jaksamaan työssäsi? 

- Miten olet kokenut iän karttumisen vaikuttaneen työn tekemiseen? 

 

PERINTÖ 
 

- Onko jotain, mitä jäit kaipaamaan työstä siirryttyäsi pois työelämästä? 

- Mitä haluaisit sanoa kirkon nuorisotyönohjaajiksi aikoville ja sitä työtä juuri 

nyt tekeville? 

 

LOPUKSI 

 

- Nouseeko mieleesi joitain sattumuksia, hauskoja tai muuten merkityksellisiä 

hetkiä, tarinoita, joista haluaisit kertoa? 

- Onko mielessäsi jokin asia, jota en tämän haastattelun aikana ole kysynyt, 

mutta josta mielelläsi jotain sanoisit?  

- Tai jotain sellaista, joka on nyt tämän haastattelun aikana noussut mieleesi ja 

josta mielelläsi vielä kertoisit?  

 

(NÄMÄ OVAT TÄRKEITÄ KYSYMYKSIÄ, JOTKA USEIN TUOTTAVAT TÄRKEITÄ 

ASIOITA! ÄLÄ LOPETATA HAASTATTELUTALLENNUSTA LIIAN AIKAISIN! 

 
 
 
 
 


