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1 JOHDANTO 
 

Selviytyäkseen tämän päivän yhteiskunnassa organisaation on kohdattava 

monia haasteita. Sen on vahvistettava asemaansa ja legitimiteettiään, olemas-

saolonsa oikeutusta. (Malmelin 2011, 11). Toimintansa ja olemassaolonsa 

kannalta organisaation on tärkeä myös tietää, mitä sidosryhmät ja yleisöt 

siitä ajattelevat, sillä heidän ajattelunsa vaikuttavat organisaation toimintoi-

hin sen sosiaalisessa ympäristössä. (Vos & Shoemaker 2006, 10–11.) Freeman 

(1984; 2010, 6) määritteli sidosryhmäteoriassaan organisaation ulkoiset ryh-

mät organisaation sidosryhmiksi tai yksilöiksi, jotka vaikuttavat organisaati-

oon, ja johon organisaatio vaikuttaa (Freeman 1984; 2010, 6). 

Asemansa, olemassaolonsa ja toimintansa vahvistamiseksi organisaati-

on tulee kiinnittää huomiota maineeseensa, identiteettiinsä ja brändiinsä 

ammattimaisen viestinnän avulla (Malmelin 2011, 11). Organisaation identi-

teetti rakentuu organisaation tekemistä strategisista valinnoista sekä tavasta 

kertoa niistä (Abratt & Kleyn 2011, 1048). Sen lisäksi identiteetti määrittyy 

organisaatioon liitettävistä mielikuvista. (Gray & Balmer 1998, 699; Vos & 

Shoemaker 2006, 45–47). Mielikuva on kokemus, joka ottaa muodon ihmisten 

mielissä. Se on henkilökohtainen, ei vain heijastumaa organisaatiosta, ja vas-

taanottaja muodostaa oman mielikuvansa itse. Mielikuva on aikaan sidottu ja 

se saa vaikutteita uusista tapahtumista, jotka liittyvät organisaatioon tai or-

ganisaation sosiaalisen ympäristön kehittymiseen. (Vosin & Shoemaker 2006, 

16.) Mielikuvien muodostuksessa keskeisessä asemassa on organisaation 

brändi, jonka tarkoituksena on koota organisaatioon liitettävät mielikuvat 

ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. (Malmelin 2011, 12, 49.) Maine on ainee-
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ton ominaisuus, joka rakentuu sidosryhmien mielissä esimerkiksi silloin, kun 

sidosryhmät kuulevat organisaation nimen tai näkevät logon. (Gray & Bal-

mer 1998, 695, 697; Luoma-aho 2007, 127.) Se voidaan nähdä tuloksena, joka 

syntyy, kun sidosryhmät ovat vuorovaikutuksissa organisaation kanssa. 

(Abratt & Kleyn 2011, 1050). Maineeseen vaikuttavat myös odotukset, joita 

sidosryhmillä on organisaatiota kohtaan (Fombrun & Low 2011, 20).  

Organisaation ammattimaisen viestinnän, organisaatioviestinnän, teh-

tävänä on toimia keskuksena, jossa kootaan yhteen organisaatioon, sen mai-

neeseen ja identiteettiin liittyviä viestejä virallisista ja epävirallisista lähteistä. 

Samalla organisaatioviestinnän tehtävänä on heijastaa organisaation identi-

teettiä sidosryhmille ja yleisöille sekä vastaanottaa palautetta siitä, minkälai-

sena organisaatiokuva ja maine näyttäytyvät sidosryhmien ja yleisöjen jou-

kossa. Viestinnällä voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia välitettyihin vies-

teihin niin, että maine heijastaisi sellaista identiteettiä, jollaisena organisaatio 

haluaa itsensä näkyvän. (Gray & Balmer 1998, 696, 701.) Saavuttaakseen ta-

voitteensa on organisaatioviestinnän vahvistettava kanssakäymistä ulkoisten 

sidosryhmien ja yleisöjen lisäksi myös organisaation sisäisten ryhmien väillä. 

(Vos & Shoemaker 2006, 10–11.)  

Uusien viestintäteknologioiden kehittymisen myötä sidosryhmien kes-

kuudessa siirrytään kohti uusia, organisaation hallinnan ulkopuolella olevia 

näyttämöjä (Luoma-aho & Vos 2010, 316). Näille näyttämöille, teema-

areenoille, osallistuvat voivat olla enemmän tai vähemmän aktiivisia julki-

sessa keskustelussa. Jos teema-areenoilla keskusteltava teema liittyy organi-

saatioon, on myös organisaation se huomioitava. Organisaation selviäminen 

nyky-yhteiskunnassa ei riipu ainoastaan siitä, kuinka organisaatio kommu-

nikoi sen toiminnan kannalta oikeiden sidosryhmien kanssa, vaan myös siitä, 

että löytääkö organisaatio oikean teema-areenan, jossa se voi osallistua kul-

loisestakin teemasta käytävään keskusteluun (Luoma-aho & Vos 2010, 319.) 

Organisaatiossa luotaaminen tarkoittaa organisaation sidosryhmien eli orga-

nisaatioon liittyvien teemojen ympärille muodostuvan yleisön luotaamista 

sekä sen selvittämistä, mistä teemoista teema-areenoilla kulloinkin keskustel-

laan. Tärkeää on myös ottaa selville, onko jokin niistä organisaation kannalta 

merkityksellinen. Organisaatiolle tärkeät teemat voidaan tunnistaa siitä, kun 

yleisöt nostavat teeman agendalleen. (Bridges 2004, 55.) Teema-areenoilla 

esillä olevien teemojen tunnistamiseksi on ensin tunnistettava organisaation 

sidosryhmät (Luoma-aho & Vos 2010, 316). 

Kirkko taistelee asemastaan ja olemassaolostaan suomalaisessa yhteis-

kunnassa. Kuluvan vuosikymmenen aikana kirkosta eroamisten määrä on 

lisääntynyt eikä vastaavaa tiedetä tapahtuneen koskaan aikaisemmin kirkon 

historiassa. Kirkon jäsenmäärän lasku on ollut tasaista ainakin jo viimeisen 
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kahdeksan vuoden ajan. Vuonna 2006 kirkkoon kuului vielä 82,4 prosenttia 

suomalaisista, kun vuonna 2014 kirkon jäsenmäärä oli 73,7 prosenttia suoma-

laisista. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2014e.) Vaikka edelleen noin 

kolme neljästä suomalaisesta kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, näyt-

tää jäsenmäärän suunta pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna huolestuttaval-

ta, sillä erityisesti nuorten aikuisten ikäryhmässä on tapahtunut jäsenten no-

peaa vähenemistä. Tulevaisuuden kannalta nuorten aikuisten ikäryhmä aset-

taa kirkolle merkittävän haasteen. (Kohtaamisen kirkko 2014, 10.) 

Kirkko on ollut osana eri teemoista käytyjä yhteiskunnallisia keskuste-

luja. Kirkon kannalta yksi merkittävistä tapahtumista oli Yle TV2:n Homoil-

ta-niminen keskusteluohjelma, joka lähetettiin 12.10.2010 suorana lähetykse-

nä. Intensiivisenä käydyn keskustelun myötä kansanedustaja Päivi Räsäsen 

Raamattuun perustuvat mielipiteet avioliitosta miehen ja naisen välisenä 

suhteena saivat erityishuomiota. Ohjelmaa seurasi vilkas, julkinen keskustelu 

ja kolme viikkoa ohjelman jälkeen kirkosta oli eronnut 40 000 ihmistä. (Pal-

mu, Salomäki, Ketola & Niemelä 2012, 266.) Eronneiden määrä oli historialli-

nen, sillä vielä 1970-luvulla erityisen korkealla kirkosta eronneiden lukemalla 

viitattiin noin 17 500 eronneeseen (Antila 2014, 17). 

Jotta kirkko voi löytää toimintansa, olemassaolonsa ja asemansa kannal-

ta tärkeät teemat, on sen selvitettävä mitä sidosryhmät ja yleisöt siitä ajatte-

levat. Tämä voidaan tehdä keräämällä tietoa siitä, minkälaisia mielikuvia 

organisaatioon liitetään ja mitä organisaatiolta odotetaan. Kirkon strategia 

kertoo, minkälaisena kirkko haluaa näkyä ja minkälaisia painopisteitä se 

toiminnalleen asettaa. Nuoret aikuiset ovat kirkon tulevaisuuden kannalta 

tärkeä sidosryhmä, sillä heidän jäsenyytensä vaikuttaa kirkon käytettävissä 

oleviin taloudellisiin resursseihin. Tässä tutkimuksessa selvitetään nuorten 

aikuisten mielikuvista ja odotuksista koostuvia ajatuksia kirkosta. Tutkimus-

tulokset kertovat, mitkä teemat kirkkoon liitetään, ja mitkä teemat kirkko-

organisaation ympärillä puhututtavat. Tutkimustuloksilla tarjotaan kirkolle 

mahdollisuutta ottaa selvää, onko jokin nuorten aikuisten ajatuksista nouse-

vista teemoista sellainen, josta käytävään keskusteluun kirkon olisi hyvä ak-

tiivisesti osallistua eri teema-areenoilla. Samalla tutkimustulokset tarjoavat 

kirkolle yhden sidosryhmän ajatukset, joihin kirkko voi peilata omia strategi-

sia tavoitteitaan ja onnistumistaan niiden saavuttamisessa.  
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2 ORGANISAATION VUOROVAIKUTUS SIDOS-

RYHMIENSÄ KANSSA 
 

Tässä luvussa kohdassa 2.1 tutustutaan organisaation sidosryhmiin Freema-

nin (1984; 2010) sidosryhmäteorian avulla. Sen jälkeen luvussa 2.2 määritel-

lään tutkimuksen kannalta keskeisimmät käsitteet ja luvun loppupuolella 

kohdassa 2.3 luodataan kohti teemoja ja teema-areenoja sidosryhmäteoriasta 

johdetun Luoma-ahon ja Vosin (2010) teema-areena-ajattelun avulla. Sen 

taustalla vaikuttaa useita eri teorioita, mutta tässä tutkimuksessa nostetaan 

esiin juuri Freemanin (1984; 2010) sidosryhmäteoria, sillä Luoma-ahon ja Vo-

sin (2010, 316) mukaan teemojen tunnistamiseksi on ensin tunnistettava or-

ganisaation sidosryhmät (Luoma-aho & Vos 2010, 316).  

 

 

2.1 Sidosryhmät tekevät organisaation  

 

Organisaation ympärillä on organisaation kanssa vaikutuksessa olevia ryh-

miä, joita kutsutaan organisaation sidosryhmiksi tai yksilöiksi. Sidosryhmät 

ovat yksilöitä tai yhteisöjä, jotka vaikuttavat organisaatioon ja joihin organi-

saatio vaikuttaa. Organisaation sidosryhmät voivat koostua työntekijöistä, 

asiakkaista, osakkeenomistajista, erilaisista valtiollisista ryhmistä ja muista 

organisaation kanssa vuorovaikutuksessa olevista ryhmistä. Sidosryhmiä 

määriteltäessä on mietittävä, että mitkä ryhmät tai yksilöt voivat joko auttaa 

tai loukata organisaatiota. (Freeman 1984, 6.) Organisaation ja edellä mainit-

tujen ryhmien tai yksilöiden suhteesta syntyvän vuorovaikutuksen taustalla 

vaikuttaa sidosryhmäteoria, joka kehitettiin alun perin kartoittamaan organi-
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saatiomaastoa ja auttamaan organisaatioita identifioimaan ja tasapainotta-

maan organisaation ympärillä olevia erilaisia tarpeita. (Freeman 1984; Luo-

ma-aho & Vos 2011, 315.) Nykyäänkin tunnetun sidosryhmäteorian loi Free-

man (1984; 2010, 6) William H. Newmanin esittämän sidosryhmäkartan poh-

jalta. Sidosryhmäteoriaa edeltäneessä Newmanin mallissa sidosryhminä 

tunnettuja, organisaation toiminnan kannalta tarpeellisia ryhmiä kutsuttiin 

ulkoisiksi ryhmiksi. Näihin ryhmiin kuuluvat myös Freemanin (1984; 2010, 

6) määrittelemät ryhmät kuten asiakkaat, toimittajat, osakkaat, liitot ja vero-

viranomaiset. Tavoitteena oli saavuttaa näiden ryhmien välillä kaikkia osa-

puolia tyydyttävä suhde. (Freeman ym. 2010, 89–90.) Saavuttaakseen menes-

tystä, organisaatiot ovat riippuvaisia toimintaympäristöstään. Organisaatiot 

voivat vaikuttaa itse siihen, mihin suuntaan organisaatio rakentuu ja siten 

olla itse määrittelemässä omaa kohtaloaan. Modernin sidosryhmäteorian tär-

kein ominaisuus on Freemanin (2010, 89) mukaan se, että organisaatio pystyy 

löytämään tasapainon siihen, miten paljon se antaa sidosryhmien vaikuttaa 

strategiseen työskentelyynsä vai jätetäänkö sidosryhmät kokonaan huomi-

oimatta organisaation toiminnassa ja sen suunnittelussa. (Freeman 2010, 89.) 

Fombrunin ja Low’n (2011, 21) mukaan strategialla voidaan vaikuttaa yleisön 

mielipiteen muodostamisen myötä epäsuorasti myös siihen, minkälainen 

arvo organisaatiolle syntyy (Fombrun & Low 2011, 21).  

 

Kuvio 1 Organisaation tai yrityksen sidosryhmät Freemanin sidosryhmäteorian mu-

kaan (Freeman 1984, 25). 
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Organisaatioviestinnän tavoitteena tulisikin olla organisaation kanssakäymi-

sen vahvistaminen organisaation sisäisten ja ulkoisten sidosryhmin välillä. 

(Vos & Shoemaker 2006, 10–11.) 

Organisaatioiden on Freemanin mukaan (1984; 2010, 8) kiinnitettävä si-

dosryhmäsuhteissaan enemmän huomiota siihen, mikä on organisaation ul-

kopuolelta tulevan paineen merkitys sen toiminnalle. Samalla organisaatios-

sa on ymmärrettävä se, että ulkoinen paine voi myös aiheuttaa muutostar-

vetta organisaation toimintaan. (Freeman 1984; 2010, 8.) Jos organisaatio ha-

luaa huomioida sidosryhmien merkityksen toiminnalleen, tulee sen voida 

asettaa toiminnalleen jonkinlainen suunta riippumatta siitä, onko kyse voit-

toa tavoittelevasta organisaatiosta vai palveluorganisaatiosta. (Freeman 1984, 

6.) Freemanin (1984; 2010, 26) mukaan organisaation on tärkeä ymmärtää 

mikä on sen strategia jokaisen organisaation sidosryhmän kohdalla ja samal-

la täytyy kehittää taitoja, joilla tullaan toimeen näiden sidosryhmien kanssa. 

Samalla on mietittävä organisaation strategioiden vaikutusta sidosryhmiin. 

(Freeman 1984; 2010, 26.)   

Vaikka sidosryhmä-käsite on luotu vuosikymmeniä sitten, heijastaa se 

edelleen organisaatioihin kohdistettuja odotuksia myös nyky-

yhteiskunnassa. Sidosryhmä-ajattelun pohjalta syntyneessä näkemyksessä 

tarkastellaan organisaatiota sidosryhmälähtöisesti (kuvio 1). Vuorovaikutus 

on kaksisuuntaista sidosryhmien ja organisaation välillä. Määriteltäessä or-

ganisaation sidosryhmiä, huomioidaan organisaation kannalta ne tärkeät 

ryhmät tai yksilöt, jotka ovat vaikutuksissa organisaatioon ja sen toimintaan. 

Jokainen ryhmä vaikuttaa organisaation toimintaan ja menestykseen, sillä 

jokaisella ryhmällä on jonkinlainen sidos organisaatioon. Siksi heitä kutsu-

taan organisaation sidosryhmiksi (stakeholder). (Freeman 1984, 25.) Freema-

nin sidosryhmäteorian avulla pyritään selittämään sidosryhmien rooleja or-

ganisaatiosysteemissä. Vaikka Freemanin vuosikymmeniä aiemmin kehittä-

mä sidosryhmäteoria, jossa organisaatio on keskeisessä roolissa, saattaa näyt-

täytyä tämän päivän yhteiskunnassa vanhahtavalta sidosryhmien siirryttyä 

toimimaan enemmän teemojen kuin organisaation ympärillä, Bridges (2004, 

55) näkee kuitenkin yhä sidosryhmäteorian ajankohtaisena. Hänen mukaan-

sa sillä on erityinen rooli erityis- ja kriisitilanteissa, joissa organisaation joh-

don tulisi kiinnittää erityistä huomiota juuri sidosryhmiin. (Bridges 2004, 55.)  

Sidosryhmien ajattelu ja niiden organisaatiolle antama tuki vaikuttavat orga-

nisaation olemassaoloon ja toimintaan sen sosiaalisessa ympäristössä. (Luo-

ma-aho 2008, 447; Vos & Shoemaker 2006, 10–11.) Tuen puuttuessa organi-

saatiolla ei ole edellytyksiä olla olemassa. (Luoma-aho 2008, 447.) Sidosryh-

mäsuhteet osoittavat jokaisen organisaation riippuvuuden toisista organisaa-

tioista ja sidosryhmistä pystyäkseen toimimaan yhteiskunnassa. Mielikuvien 
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ja odotusten tutkimisen merkittävyys perustuu organisaation olemassaolon 

oikeutuksen saamiseen. Se saadaan ansaitsemalla sidosryhmien luottamus. 

(van Riel 1997, 295.) Lisäksi Freemanin sidosryhmäteoria huomioi sen, että 

sidosryhmillä voi olla keskenään erilaisia odotuksia organisaatiota kohtaan. 

Tokikaan kaikilla sidosryhmillä ei ole organisaatioon samanlaista vaikutusta, 

mutta omaksumalla sidosryhmänäkökulman, on helpompi ymmärtää ja vai-

kuttaa organisaation ja sidosryhmien välisiin suhteisiin. (Abratt & Kleyn 

2012, 1057–1058.) 

Yhteiskunnan muutokset haastavat Freemanin sidosryhmäteoriaa, sillä 

sidosryhmäteoriassa keskitytään tarkastelemaan organisaatiota ja sen sidos-

ryhmiä ainoastaan organisaatiosta käsin (Roloff 2007, 235). Ylläpitääkseen 

mainettaan organisaation tulee seurata sidosryhmiä, mutta myös sidosryh-

mien uskotaan jatkuvasti muodostavan arvioita organisaatiosta, ja yhdessä 

organisaation arvioiden kanssa ne muodostavat organisaatiolle näkymättö-

män, itsenäisen asenteiden kokonaisuuden, aineettoman toimintaympäris-

tön. (Luoma-aho 2008, 447.) Myös Freeman (2010, 26) tiedostaa sidosryhmien 

ympärille rakentuvien teemojen merkityksen osana organisaatioon liitettävää 

keskustelua. Näiden teemojen tunnistaminen ja teemojen syntyminen on or-

ganisaation kannalta tärkeää. (Freeman 2010, 26.) Teemat voivat syntyä or-

ganisaatioon liittyvien sidosryhmien joukosta ja ne voidaan tunnistaa ole-

malla yhteydessä useisiin organisaation kannalta tärkeisiin sidosryhmiin.  

(Vos & Shoemaker 2006, 87.) Teemoja selvitettäessä on selvitettävä myös se, 

haluavatko organisaation kanssa vuorovaikutuksessa olevat sidosryhmät 

käyttää resurssejaan organisaation hyödyksi vai vahingoittaakseen omien 

intressiensä mukaisilla teemoilla. (Freeman 2010, 26.)  

 

 

2.2 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

Selviytyäkseen yhteiskunnassa organisaation on vahvistettava asemaansa ja 

olemassaolonsa oikeutusta, legitimiteettiä, kiinnittämällä huomiota mainee-

seensa, identiteettiinsä ja brändiinsä ammattimaisen viestinnän avulla (Mal-

melin 2011, 11). Maine muodostaa yhdessä organisaation identiteetin ja 

brändin kanssa yhtenäisen kokonaisuuden, jossa organisaatioviestinnän teh-

tävä on koota yhteen organisaatioon ja sen maineeseen liittyviä viestejä viral-

lisista ja epävirallisista lähteistä mukaan lukien mediasta (kuvio 2). Organi-

saatioviestintä toimii keskuksena organisaation identiteetin, maineen ja nii-

hin liitettävien mielikuvien välillä. Viestintä heijastaa organisaation identi-

teettiä sidosryhmille ja yleisöille samalla vastaanottaen palautetta siitä, min-
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kälaisena organisaatiokuva ja maine näyttäytyvät. Viestinnällä voidaan tar-

vittaessa tehdä muutoksia välitettyihin viesteihin niin, että maine heijastaisi 

sellaista identiteettiä, jollaisena organisaatio haluaa itsensä näkyvän. (Gray & 

Balmer 1998, 696, 701.) 

Kuvio 2 Organisaation maineen ja organisaatiokuvan toimintamalli (Grey & Balmer 

1998, 696). 

 

Organisaation identiteetti rakentuu organisaation tekemistä strategisista 

valinnoista sekä tavasta kertoa näistä valinnoista. Strategia antaa suunnan 

organisaation toiminnalle. Valinnoista kertominen liittää organisaation iden-

titeetin yhteen organisaation brändin kanssa, ja näin ollen identiteetti integ-

roituu yhteen maineen kanssa. (Abratt & Kleyn 2011, 1048.) Strategisten va-

lintojen lisäksi identiteetin rakentumiseen vaikuttavat organisaation filosofia, 

kulttuuri ja organisaatiomalli. Organisaation filosofia heijastaa organisaation 

arvoja ja uskomuksia.  Organisaatiokulttuuria kuvastaa se, miten työhön ja 

toisiin työntekijöihin liitettävät arvot ja uskomukset jakautuvat työntekijöi-

den keskuudessa. Organisaatiomalli puolestaan käsittää organisaation joh-

don tavan kehittää organisaatiosuhteita. (Gray & Balmer 1998, 697.) Vos ja 

Shoemaker (2006, 45–47) täydentävät organisaatioidentiteettiä Greyn ja Bal-

merin (1998, 696) määritelmien lisäksi vielä neljällä muulla tavalla. Identiteet-

ti on visio organisaation tavoitteista, ja jos siinä keskitytään liikaa toivottuun 

tilanteeseen todellisen tilanteen sijaan, voivat seuraukset olla kohtalokkaat. 

Johtamisen työkaluna identiteetti on strategisesti suunniteltu ja käytännössä 

sovellettu konsepti organisaation asenteista. Sen perustana ovat organisaati-

on filosofian lisäksi pitkän tähtäimen tavoitteet ja organisaatiosta määritelty 

mielikuva. Ominaispiirteiden kokonaisuutena identiteetti käsittää sen, miten 

organisaatio tuo esiin itsensä ja ominaispiirteensä. Osana organisaation iden-

titeettiä visuaaliseen viestintään kuuluva graafinen ilme kokoaa yhteen or-

ganisaation toiminnan, logon ja viestinnän. (Gray & Balmer 1998, 699; Vos & 

Shoemaker 2006, 45–47.) Logo on organisaation visuaalisen viestinnän sydän 
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ja se voidaan vaihtaa ajan kuluessa, jos organisaatio haluaa modernisoida ja 

kehittää identiteettiään. Mediasuhteiden hoitaminen on tärkeä osa organisaa-

tioviestintästrategiaa siksi, että media on ratkaisevan tärkeä organisaation 

mielikuvien ja maineen rakentajana. Näiden lisäksi työntekijät tulee moti-

voida ja kouluttaa luomaan positiivista mielikuvaa organisaatiosta. Työnteki-

jät ovat avainasemassa, kun halutaan pitää asiakkaat tyytyväisinä. Myös pu-

heluihin vastaaminen on osa viestintää. (Gray & Balmer 1998, 700.)  

Vosin ja Shoemakerin (2006, 16) määritelmän mukaan mielikuvat voivat 

muodostua seitsemällä tavalla. Ensinnäkin mielikuva on kokemus, joka ottaa 

muodon ihmisten mielissä. Se on henkilökohtainen, ei vain heijastumaa or-

ganisaatiosta, ja vastaanottaja muodostaa oman mielikuvansa itse. Mielikuva 

on aikaan sidottu ja se saa vaikutteita uusista tapahtumista, jotka liittyvät 

organisaatioon tai organisaation sosiaalisen ympäristön kehittymiseen. Mie-

likuva voi vaihdella epämääräisestä selkään ja rajoitetusta monipuoliseen. 

Nämä riippuvat muiden asioiden ohella reaktion voimakkuuden vahvuudes-

ta sekä aikavälistä nykyhetken ja tarkkailuhetken välillä. Mielikuva voi olla 

yhdenmukainen suhteessa siihen, minkälaisena organisaatio näkee itse itsen-

sä.  Mielikuva voi poiketa todellisuudesta, sillä mielikuvia luodaan joko suo-

rista, henkilökohtaisista tai epäsuorista kokemuksista, usein viestinnän kaut-

ta huhujen ja mediaraporttien muodossa. Mielikuva käsittää vaikutelmat ja 

arvioinnit organisaatiosta. Mielikuva voi vaikuttaa myös ihmisten käyttäy-

tymiseen, ja se on tärkeä tekijä, kun tarkastellaan sidosryhmien käyttäyty-

mistä organisaatiota kohtaan. Yksilöillä saattaa olla todella erilaiset mieliku-

vat organisaatiosta ja niiden pohjana ovat heidän erilaiset odotukset organi-

saatiota kohtaan. Tietoisesti tai tiedostamatta yksilöt vertaavat organisaatiota 

heidän aikaisempiin kokemuksiinsa, ihanteisiin ja toiveisiin. On siis tärkeää 

tietää, mitkä ovat heidän henkilökohtaiset intressinsä ja mihin sidosryhmään 

he kuuluvat. (Vos & Shoemaker 2006, 16–18, 20.) Organisaatioon liitettävät 

mielikuvat sisältävät sen tiedon, joka yksilöllä on organisaatiosta. Mielikuvi-

en muodostuksessa keskeisessä asemassa on organisaation brändi, jonka tar-

koituksena on koota organisaatioon liitettävät mielikuvat ymmärrettäväksi 

kokonaisuudeksi. Brändi voi olla esimerkiksi tuote tai palvelu, joka antaa 

organisaatiolle kasvot ja ”sielun”. (Malmelin 2011, 12, 49.) 

Mielikuvat ja maine heijastavat katsojan käsitystä organisaatiosta. Mai-

ne on aineeton ominaisuus, joka rakentuu sidosryhmien mielissä esimerkiksi 

silloin, kun sidosryhmät kuulevat organisaation nimen tai näkevät logon. 

(Gray & Balmer 1998, 695, 697; Luoma-aho 2007, 127.) Se voidaan nähdä tu-

loksena, joka syntyy, kun sidosryhmät ovat vuorovaikutuksissa organisaati-

on kanssa. (Abratt & Kleyn 2011, 1050). Maineeseen vaikuttavat myös odo-

tukset, joita sidosryhmillä on organisaatiota kohtaan (Fombrun & Low 2011, 
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20). Maine on strateginen voimavara, joka luo kilpailuetua organisaatiolle 

(Abratt & Kleyn 2012, 1059). Maine kuvaa sitä oletusten kokonaisuutta, joka 

useilla sidosryhmillä on organisaatiosta, sekä heidän käsityksiään siitä, miten 

organisaatio on toiminnassaan ja saavutuksissaan. Näiden lisäksi myös odo-

tukset heijastavat organisaation sidosryhmien mielipiteitä ja asenteita. (Fom-

brun ym. 2000, 242; Helm 2007, 239–240.) Organisaation saavutuksiin vaikut-

tavat organisaation taloudellinen suorituskyky, sosiaalinen herkkyys sekä 

kyky täyttää sidosryhmien odotukset ja heille tarjotut palvelut. (Pang 2012, 

360.) Maine rakentuu siis erilaisista ominaispiirteistä, joista Fombrun (1996) 

nimeää tärkeimmiksi uskottavuuden, luotettavuuden, vastuullisuuden ja 

luottamuksen. Organisaation maine onkin yksinkertaistaen organisaation 

sidosryhmien joukossa kerrottujen tarinoiden summa. Maine kehittyy usein 

pitkän ajan kuluessa ja sitä muokkaavat erilaiset historialliset tapahtumat 

sekä organisaation toiminta. (Luoma-aho 2008, 449–450). Tyypillinen tapa 

tarkastella mainetta, on tarkastella niitä odotuksia, joita sidosryhmillä on or-

ganisaatiota kohtaan. Organisaation on mahdollista parantaa mainettaan, 

mikäli se pystyy ylittämään sidosryhmien sille asettamat odotukset. Epäon-

nistuminen odotuksien täyttämisessä luo organisaatiolle maineuhkia. Mai-

neen kasvaessa myös sidosryhmien odotukset kasvavat. (Fombrun & Low 

2011, 22; Olkkonen & Luoma-aho 2014). 

Kun organisaation mainetta tarkastellaan sidosryhmänäkökulmasta, 

voidaan maine ymmärtää kollektiivisena ominaisuutena, joka luo organisaa-

tiolle positiivista toimintaympäristöä (Luoma-aho 2007, 127). Organisaation 

oma käsitys maineestaan voi olla yhtenevä tai eriävä sidosryhmien käsityk-

sen kanssa. Organisaatiolla voi myös olla samanaikaisesti yhtä monta mai-

netta, kun sillä on sidosryhmiäkin (Helm 2007, 240).  Maineiden määrä riip-

puu sidosryhmien määrästä (Abratt & Kleyn 2011, 1050) ja sidosryhmien vä-

lillä voi olla maine-eroja. Sidosryhmien sisällä maineiden uskotaan kuitenkin 

olevan homogeenisia eli saman ryhmän sisällä vallitsee samanlainen käsitys 

organisaation maineesta. Homogeenisuus syntyy, kun ryhmään kuuluvien 

yksilöiden roolit ovat keskenään yhdenmukaisia, mutta suhteessa organisaa-

tioon, ne ovat vastakkaisia. Edellä mainittujen maineen määritelmien lisäksi 

mainetta voidaan tarkastella myös suhtautumisrakenteena, jolloin maine 

nähdään vain ihmisten mielissä olevana asiana. Tällöin jokaisella ihmisellä 

on omanlaisensa henkilökohtainen käsitys organisaatiosta, joka rakentuu, 

kun yksilön erilaiset kokemukset, tiedot ja vaikutelmat jäsentyvät hänen mie-

lessään (Vos & Shoemaker 2006, 16–18). Tässä tutkimuksessa maine näyttäy-

tyy suhtautumisrakenteena, johon vaikuttavat nuorten aikuisten mielissä 

rakentuvat, kirkkoon kohdistetut ajatukset ja odotukset.  
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Onnistuneen organisaatiotoiminnan edellytyksenä on, että organisaati-

ossa on tarkka ymmärrys siitä, mitä sidosryhmät organisaatiosta ajattelevat. 

Maineen kannalta on tärkeää, että organisaatiossa tehdyt päätökset perustu-

vat tietoon siitä, miten sidosryhmät näkevät organisaation ja mitkä organi-

saation ja sidosryhmien ympärillä olevat teemat voivat vaikuttaa sidosryh-

mien asenteisiin. Nämä teemat voidaan löytää tutkimalla organisaation mai-

netta eli selvittämällä sidosryhmien mielikuvia ja odotuksia. (Vosin & Shoe-

maker 2006, 71.) Näiden lisäksi organisaation on tunnistettava ne teemat, 

jotka voivat aiheuttaa organisaatiolle maineuhkia. Organisaation maineeseen 

liittyvät ongelmat voivat ilmaantua monessa eri muodossa, monista eri syistä 

ja monien eri sidosryhmien joukosta. Jotkut maineongelmat ilmaantuvat yl-

lättäen ja toiset ovat syntyneet pitkällä ajanjaksolla. (Greyser 2009, 591.) Jotta 

organisaatio voi rakentaa maineesta kilpailuvaltin itselleen, ovat organisaati-

ot lisääntyvässä määrin osallistuneet maineen mittaamiseen ja vertailuun. 

Maine voi olla elinvoimainen lähde aineettomalle arvolle. (Fombrun & Low 

2011, 20.) Saavutettua mainetta on pidettävä jatkuvasti yllä.  

Maineeseen vaikutetaan sidosryhmäviestinnällä (Graham 1997, 277). 

Epäonnistuminen organisaation toiminnassa ja siihen liittyvässä viestinnässä 

kasvattaa riskiä epäonnistua maineen ylläpitämisessä (Fombrun & Low 2011, 

21). Organisaation maine on haavoittuvainen, sillä organisaation ympärillä 

oleva yleisö havaitsee nopeasti teemat, mielipiteet ja vaihtoehtoiset näkö-

kulmat. Jatkuvassa muutoksessa oleva organisaation toimintaympäristö ja 

median nopeus tiedonvälityksessä ajankohtaisista tapahtumista haastavat 

julkisen sektorin organisaatiot jatkuvasti monitoroimaan mainettaan ja py-

syttelemään valppaana sidosryhmien suhteen. (Luoma-aho 2007, 126.)  

Organisaatiokuva on maineen rinnakkaiskäsite, ja se kertoo, minkälainen 

käsitys sidosryhmillä on organisaation identiteetistä (Vos & Shoemaker 2006, 

53–57). Organisaatiokuvan ja maineen määritelmät sivuavat toisiaan, sillä 

molemmat osoittavat organisaatiolle, miten tärkeää on ymmärtää yleisön 

rooli organisaatiokuvan ja maineen muodostamisessa. (Luoma-aho 2007, 124; 

Vosin & Shoemakerin 2006, 15.) Organisaatiokuva koostuu sanoista corporate 

eli yritys, organisaatio sekä imago, joka viittaa kuvaan, samankaltaisuuteen 

tai mielissämme jostakin asiasta muodostuneeseen kuvaan (Vos & Shoema-

ker 2006, 14). Kuten maine, myös organisaatiokuva muodostuu arvioinnista 

ja vaikutelmasta, jonka yleisö, mukaan lukien organisaation sidosryhmät, 

tekevät organisaatiosta näkemänsä ja kokemansa perusteella (Vos & Shoe-

maker 2006, 15; Pang 2012, 360.) Vos ja Shoemaker (2006, 74) määrittelevät 

yrityskuvan tutkimisessa peruselementeiksi organisaation tuttuuden eli or-

ganisaatioon liitettävät ominaispiirteet ja organisaation arvojen arvioinnin. 

Organisaation asema suhteessa muihin organisaatioihin pitää myös huomi-



 

12 

 

oida tutkittaessa organisaation yrityskuvaa. (Vos & Shoemaker 2006, 74.) 

Niin organisaation maineeseen kuin organisaatiokuvaankin vaikuttaa orga-

nisaation vuorovaikutus sen sidosryhmien kanssa (Puncheva 2008, 272). Sil-

miinpistävä organisaatiokuva voidaan luoda nopeammin ja helpommin kuin 

laadukas maine. Organisaatiokuva rakennetaan nimestä, logosta, viesteistä, 

mainonnasta ja suhdetoiminnasta (PR). Miellyttävä maine vaatii enemmän 

kuin panostus tehokkaaseen viestintään. Se vaatii ansiokasta identiteettiä, 

joka voidaan muotoilla johdonmukaisen toiminnan kautta useiden vuosien 

aikana. (Gray & Balmer 1998, 696.) 

 

 

2.3 Luotaamalla kohti teemoja ja teema-areenoja 

 

Organisaation on ylläpidettävä mielikuvaa, jonka se on itsestään luonut si-

dosryhmilleen vaikuttaakseen sidosryhmien ajatuksiin. Tämä on mahdollis-

ta, jos sidosryhmät saadaan sitoutettua organisaatioon olemalla heihin yh-

teydessä, vaikuttamalla heidän käsityksiinsä, tarjoamalla palautetta ja suoris-

tamalla sidosryhmien organisaatiolle asettamia odotuksia. (Pang 2012, 365–

366.) Organisaation ja sen sidosryhmien välillä esiintyviä eroja voidaan halli-

ta teemojen avulla. Tämän toiminnan tulee olla enemmän proaktiivista kuin 

reaktiivista, sillä organisaation on helpompi valita mitkä teemat piirtyvät 

ihmisten mieliin kuin yrittää jälkeenpäin korjata syntyneitä väärinkäsityksiä. 

(Vos & Shoemaker 2006, 88.) Teemoja syntyy organisaation ympärille 

Coombsin (2002, 216–217) mukaan silloin, kun sidosryhmät kokevat suhteen-

sa organisaatioon ongelmallisena ja organisaation toiminnan heidän kannal-

taan epäedullisena.  Tällöin seurauksena on konflikti. Ongelma muuttuu 

teemaksi (issue), kun sidosryhmään kuuluvan yksilön huoli muuttuu kollek-

tiiviseksi huoleksi ja siitä ruvetaan keskustelemaan julkisesti. Näin tapahtuu, 

jos organisaatio ei ratko ongelmaa ajoissa. (Coombs 2002, 216–217.) Hallaha-

nin (2001, 28) mukaan teema tulee esiin ongelmana, kun sitä ruvetaan käsit-

telemään kollektiivisesti viestintää hyödyntäen (Hallahan 2001, 28). Yleisö on 

organisaation käytöksen lopullinen tuomari (Vos & Shoemaker 2006, 87). 

Selviytyäkseen muuttuvassa ympäristössä ja säilyttääkseen yhteyden sidos-

ryhmiinsä, Vosin ja Shoemakerin (2010, 22) mukaan organisaation viestinnän 

tulee luodata organisaatiolle tärkeitä teemoja (Vos & Shoemaker 2010, 22). 

Organisaatiot voivat siten valmistautua teemojen aiheuttamiin kriiseihin 

(Pang 2012, 365). Luotaamisen avulla voidaan arvioida mitä teemoja organi-

saatioon liitetään ja milloin niihin on reagoitava (Bridges 2004, 55; Coomps 

2002, 215; Roloff 2008, 235). Organisaation on tärkeä ymmärtää toimintaym-
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päristössään esiintyviä heikkoja signaaleja ja kuulla siitä kumpuavia varhai-

sia varoituksia (Luoma-aho & Vos 2010, 317). 

Organisaatiota ympäröivän maailman muuttuessa myös asiakkaiden 

mieltymykset muuttuvat. Organisaatio ja sen sidosryhmät muodostavat mo-

nimutkaisen voimakentän, jossa vaikuttavat organisaatiota ympäröivästä 

maailmasta tulevat muutokset niin organisaatioon kuin sen sidosryhmiinkin. 

Voimakentästä nousee erilaisten trendien kuten mediatrendien, poliittisten 

trendien, sosiaalisten trendien, teknologisten trendien ja taloudellisten- ja 

työmarkkinatrendien, vaikutuksesta jatkuvasti uusia teemoja, joista toiset 

liittyvät organisaatioon kiinteämmin kuin toiset. Selvitäkseen muuttuvassa 

ympäristössä, organisaatio alkaa operoida useammassa kuin yhdessä sidos-

ryhmistä rakentuvassa toimijoiden verkostossa kuitenkaan ollen vain enää 

harvoin toiminnan keskipisteenä. Muutoksen myötä sidosryhmien muodos-

tama organisaation ympärillä oleva toimijoiden verkosto on järjestäytynyt 

enemmän teeman kuin organisaation ympärille. (Bridges 2004, 55; Roloff 

2008; 235 Vos & Shoemaker 2006, 93; 2010, 22.) Organisaation kannalta tärke-

ät teemat voidaan tunnistaa seuraamalla, mitä teemoja isot yleisöt nostavat 

agendalleen. (Bridges 2004, 55.) Muutostilassa elävien sidosryhmien erilaiset 

intressit voivat tuoda organisaatiolle uudenlaista epävarmuutta (Luoma-aho 

& Vos 2011, 315).   

Uusien viestintäteknologioiden kehittymisen myötä sidosryhmien kes-

kuudessa siirrytään kohti uusia näyttämöjä, jotka ovat organisaation hallin-

nan ulkopuolella (Luoma-aho & Vos 2010, 316). Organisaation selviäminen 

nyky-yhteiskunnassa ei riipu ainoastaan siitä, kuinka organisaatio kommu-

nikoi sen toiminnan kannalta tärkeiden sidosryhmien kanssa, vaan myös 

siitä, löytääkö organisaatio oikean paikan, teema-areenan, jossa se voi osallis-

tua kulloisestakin teemasta käytävään keskusteluun. Teema-areenoille osal-

listuvien toimijoiden osallistumisaktiivisuus julkisesti käytävään keskuste-

luun voi vaihdella, mutta jos teema liittyy organisaatioon, on organisaation 

kiinnitettävä siihen huomioitava. Jos organisaatio ei osallistu oikeille teema-

areenoille ja siellä käytävään keskusteluun, saattaa organisaation maine olla 

uhattuna. (Luoma-aho & Vos 2011, 315.) Sidosryhmien odotusten ja tarpei-

den ymmärtämisen johtaminen tulee olemaan yhä keskeisemmässä roolissa 

myös julkisen sektorin organisaatioilla, sillä meneillään oleva aikakausi 

mahdollistaa tyytymättömien sidosryhmien julkaista heidän mielipiteitään 

internetissä ja siten aiheuttaa organisaatiolle mahdollisesti vahinkoa (Luoma-

aho & Mäkikangas 2014, 40).  

Aiemmin organisaatioviestinnässä keskityttiin viestintään ja suhdetoi-

minnan harjoittamiseen. Nyt on kiinnitettävä näiden lisäksi huomiota myös 

organisaation toimintaympäristön luotaamiseen, jotta oikeat teema-areenat ja 



 

14 

 

teemat löydettäisiin, niillä käytävään keskusteluun voitaisiin osallistua ja 

siten olla hallitsemassa organisaation mainetta. (Luoma-aho & Vos 2010, 

316.)  Organisaation tulevaisuuden kannalta on tärkeämpää miettiä, mikä 

teema-areenoista tarjoaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen organisaatiosta 

kiinnostuneiden ryhmien kanssa kuin pohtia, ketkä vaikuttavat organisaati-

oon tai keihin organisaatio vaikuttaa. Teema-areenojen teemojen tunnistami-

nen edellyttää kuitenkin, että ensin on tunnistettu organisaation sidosryh-

mät. (Luoma-aho & Vos 2010, 316.) Sidosryhmäteoria yhdistettynä teemojen 

hallintaan antaa aiempaa laajemman käsityksen organisaation toimintaym-

päristöstä (Luoma-aho & Vos 2010, 325). 

Internet tarjoaa erinomaisen ympäristön teemojen levittämiselle ja 

kasvamiselle ja siten se onkin muuttanut luodattavaa toimintaympäristöä. 

Teemat leviävät nopeasti internetissä ja ne voivat kasvaa lyhyen ajan kulues-

sa virtuaalisesti tuntemattomista teemoista laajasti tunnetuiksi teemoiksi. 

(Coombs 2002, 216.) Organisaatiot käyttävät internetin ja sosiaalisen median 

luotaamiseen muun muassa hakukoneoptimointia (Luoma-aho & Vos 2010, 

321), sillä perinteisen uutismedian lisäksi teemoja voi löytää myös sosiaali-

sesta mediasta (Vos & Shoemaker 2010, 22). Laajetessaan sosiaalinen media 

lisää myös potentiaalisten teema-areenojen määrä ja muuttaa ympäristöä 

monimuotoisemmaksi ja nopeammin muuttuvaksi. Jokaisen organisaation 

tulee löytää omaan toimintaympäristöönsä sopivat toimintatavat ja mietittä-

vä, mikä on organisaation suhde sen teema-areenoihin, sillä organisaation on 

kyettävä operoimaan samanaikaisesti useilla eri teema-areenoilla useiden eri 

teemojen ja sidosryhmien parissa. (Luoma-aho & Vos 2010, 322–233.) Luoma-

ahon ja Vosin (2010) mallin mukaan yhdellä areenalla organisaatio voi olla 

sidosryhmien tapaan aktiivinen toimija ja toisella puolestaan passiivinen 

yleisö, joka seuraa sivusta aktiivisten osallistumista. Aktiivisuuden taso riip-

puu siitä, mitä teema-areenalla kulloinkin tapahtuu. Vihainen debatti saattaa 

houkutella lisää osallistujia areenalle. Toisaalta huomio yhdeltä areenalta voi 

siirtyä toiselle areenalle ja samalla muuttaa useiden teemojen tärkeyttä. 

(Luoma-aho & Vos 2010, 321.) 

Tulokset eri teema-areenoille osallistuvien toimijoiden välillä vaikut-

tavat suoraan organisaation maineeseen. Organisaatioviestinnän tavoitteena 

onkin ylläpitää vastavuoroisesti hyödyllisiä suhteita. Yleensä tämä vaatii sen, 

että kuullaan läsnä olevien toimijoiden mielipiteitä. Sidosryhmät, jotka ha-

luavat tehdä yhteistyötä organisaation kanssa teemaan liittyen, voivat lisätä 

organisaation sosiaalista pääomaa. Organisaatiot voivat puolestaan hankkia 

heille parhaiten sopivat areenat osallistuakseen teemasta käytävään keskus-

teluun ja kertoa näin mielipiteensä. Organisaatio voi myös yrittää luoda itse 
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uusia teema-areenoja tai hankkia alustan keskustelulle. (Luoma-aho & Vos 

2010, 321.)  

Menestyksekkään vuorovaikutuksen kannalta verkkoläsnäolo on or-

ganisaatiolle tänä päivänä välttämättömyys. Verkkoläsnäololla tarkoitetaan 

organisaation kokonaisvaltaista läsnäoloa ja viestintää verkossa niin organi-

saation omilla verkkosivuilla kuin eri sosiaalisen median palveluissakin. 

Verkkoläsnäolossa organisaatio keskittyy nimenomaan olemaan läsnä ver-

kossa ja tuottamaan itse viestinnän avulla verkkosisältöjä. Organisaation 

verkkoläsnäolon taustalla vaikuttaa käsitys organisaation identiteetistä ja 

organisaatiokuvasta. Verkkoläsnäoloa rakennetaan ulkoisella viestinnällä, 

mutta myös organisaation sisäisissä verkkopalveluissa voidaan nähdä orga-

nisaatiolla olevan verkkoläsnäolo. Sen avulla on tarkoitus lisätä sidosryhmi-

en tietoisuutta organisaation tuotteista ja palveluista sekä heijastaa organi-

saation identiteettiä positiivisessa valossa. (Tauriainen 2014, 8-10.) 

Useilla teema-areenoilla muodostuneet sidosryhmien odotukset antavat 

suuntaa siihen, miten organisaatio hahmotetaan. Karjaluoto (2008, 2) mainit-

see sosiaalisen median mediaksi, jonka toimintaan käyttäjät voivat helposti 

osallistua ja vaikuttaa (Karjaluoto 2008, 2).  Kaplanin ja Haenlainin (2010, 61) 

määritelmän mukaan sosiaalinen media on joukko internet-pohjaisia sovel-

luksia, jotka on rakennettu ideologisen ja teknologisen keksinnön, Webin, 

päälle. Sosiaalinen media sallii käyttäjäpohjaisen sisällön luomisen ja muut-

tamisen. Suurin osa ihmisistä luokittelee Wikipedian, YouTuben ja Faceboo-

kin laajemmaksi sosiaalisen median ryhmäksi. (Kaplan & Haenlain 2010, 61.) 

Karjaluoto (2008, 2) lisää tähän joukkoon vielä blogit, keskustelufoorumit, 

virtuaaliympäristöt ja sosiaaliset verkostot (Karjaluoto 2008, 2). Suurin ero 

sosiaalisen median ja perinteisen median, kuten sanomalehtien, television, 

radion ja kirjojen, välillä löytyy sosiaalisen median dynaamisuudesta ja jous-

tavuudesta. Sosiaalinen media pystyy muuttumaan ajan kanssa ja on kirjoit-

tajan tai tekijän, joissakin tapauksissa yhteisön, muokattavissa. Yleisö voi olla 

vuorovaikutuksessa julkaisijan kanssa ja uudelleen julkaista sosiaalisen me-

dian sisältöä. (Karjaluoto 2008, 2.) Internet ei ole ainoastaan yleinen tiedon 

jakamisen ja hakemisen paikka, vaan se tarjoaa merkittävänä tietolähteenä 

tietoa myös uskontoon liittyvissä kysymyksissä. Kun oikeat keskustelun 

teemat ja paikat löydetään, verkossa on mahdollisuus osallistua myös laa-

jempaan kirkkoon liitettävään keskusteluun erilaisten ajasta ja paikasta irral-

listen alustojen, kuten sosiaalisen median, kautta. Kaikessa yksinkertaisuu-

dessaan verkko voi täyttää yksiköiden uskonnolliset tarpeet ja siten uskonto 

voi vakiinnuttaa paikkansa myös verkossa, jossa vallitsee uskonnollisen il-

maisun vapaus. (Seppänen 2014, 34–36.)  
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Kaplan ja  Haenlain (2010, 67) näkevät kaiken nykyään olevan sosiaalis-

ta mediaa, joka mahdollistaa yritysten oikea-aikaisen ja suoran sitoutumisen 

loppukuluttajakontakteissa melko pienin kustannuksin ja korkeammilla te-

hokkuustasoilla kuin mitä voitaisiin saavuttaa perinteisillä viestintävälineil-

lä. Tämä tekee sosiaalisesta mediasta hyödyllisen monikansallisille yrityksil-

le, mutta myös pienille, keskisuurille yrityksille ja jopa voittoa tavoittelemat-

tomille ja valtiollisille toimistoille. (Kaplan & Haenlain 2010, 67.) Sosiaalises-

sa mediassa markkinoiden viesteihin liittyvä hallinta jaetaan käyttäjien kans-

sa ja todellinen palaute saadaan välittömästi. Toisin kuin perinteisen median 

kanssa, organisaatioiden on mahdollista sosiaalisessa mediassa kerätä yksi-

tyiskohtaista tietoa käyttäjistä ja heidän tavoistaan. Selville saatu todellinen 

palaute ja suositukset auttavat organisaatioita parantamaan heidän viestejä 

paremmin käyttäjien vaatimuksiin sopiviksi. (Karjaluoto 2008, 2-3.) Organi-

saation tavoite on lunastaa sidosryhmien odotuksia, mieltymyksiä ja vaati-

muksia. Vaatimuksilla on tapana nousta esimerkiksi organisaation läpinäky-

vyydestä ja tiedottamisesta. Organisaatio ei siis voi olla enää viestinnän kes-

kiössä ja menestys voi vaatia huomioimaan toimijoiden erilaiset mielipiteet. 

Organisaation on oltava valveilla ja kykenevä tulkitsemaan ympäristönsä 

ärsykkeitä. (Luoma-aho & Vos 2010, 322.) 
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3 KIRKKO ORGANISAATIONA 
 

Tässä luvussa tutustutaan kirkkoon organisaationa. Luvussa 3.1 tutustutaan 

luterilaisuuden historiaan Suomessa ja Ruotsissa. Yhteinen kirkkohistoria 

Ruotsin luterilaisen kirkon kanssa tuo näkökulmaa suomalaisen, luterilaisen 

kirkon tilaan. Luvussa 3.2 tutustutaan kirkon hallintoon ja organisaation 

toimintaan. Luvussa 3.3 määritellään kirkon sidosryhmät Freemanin (1984) 

sidosryhmäteorian pohjalta ja asetetaan nuoret aikuiset osaksi tätä vuorovai-

kutteista kokonaisuutta. Kohdassa 3.4 tarkastellaan kirkon herätysliikkeitä ja 

luvussa 3.5 tutustutaan tämän tutkimuksen kannalta kiinnostaviin nuoria 

aikuisia ja kirkkoa koskeviin tutkimuksiin. Lopuksi luvussa 3.6 tarkastellaan 

kirkon strategisia, tämän tutkimuksen kannalta olennaisia suuntaviivoja.  

 

 

3.1 Luterilaisuus Suomessa ja Ruotsissa 

 

Suomessa muiden maiden tapaan uskonnon- ja omantunnonvapauden kehit-

tyminen liittyy läheisesti yleiseen sosiokulttuuriseen tilanteeseen ja sen muu-

tokseen. (Seppo 1998, 843). Uskonto voidaan määritellä yhtenäiseksi koko-

naisuudeksi uskomuksia, arvoja ja käyttäytymistä. Tähän kokonaisuuteen 

liittyvä poikkeuksellinen todellisuus, joka yhdistää niitä, jotka kiinnittyvät 

yhteisöön. Uskonto voidaan nähdä myös subjektiivisena poikkeuksien aisti-

misena, yliluonnollisena todellisuutena. (Hagevi 2002, 760.) Uskonnonvapa-

us on toteutunut asteittain ja muokannut muuttuessaan myös valtion ja kir-

kon suhdetta. Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 500 vuotta reformaatiosta, us-

konpuhdistuksesta, Suomessa. Suomen luterilaisuuden historiaa on syytä 
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tarkastella suhteessa Ruotsin luterilaisuuteen ja siinä tapahtuviin muutok-

siin, sillä Ruotsilla on vaikutuksensa Suomen luterilaisuuteen. Myös kirk-

koon ja sen asemaan vaikuttaneissa yhteiskunnallisissa muutoksissa esimer-

kiksi teollistumisessa ja poliittisissa muutoksissa on nähtävissä yhteneväi-

syyksiä Suomessa ja Ruotsissa. Monet näistä muutoksista tapahtuivat Ruot-

sissa ennen Suomea. 

Reformaation aikaan 1500-luvulla Suomi oli osa silloista Ruotsi-Suomea 

ja kuului Uppsalan kirkolliseen provinssiin pienenä haarana ylikansallista 

paavillista katolilaista kirkkoa (Seppo 1998, 843). Vanhat tavat muuttuivat 

Suomen seuratessa uskonnollisessa muutoksessa Ruotsia, jossa 1520-luvulla 

alkanut protestanttinen reformaatio saatiin päätökseen, kun evankelis-

luterilaisesta kirkosta tuli virallisesti valtion kirkko 1590-luvun lopulla. Sen 

lisäksi, että Ruotsin kansallisesta kirkosta tuli evankelis-luterilainen, muutos 

tarkoitti myös roomalaiskatolilaisen kirkon aseman heikkenemistä. Ruotsi on 

yhä yksi tärkeimpiä protestanttisuuden alueita, sillä useimpien Euroopan 

unionin maiden kansalaiset ovat katolilaisia. Lisäksi mukaan mahtuu suuri 

joukko ateisteja ja agnostikkoja. (Alwall 2000, 147; Hagevi 2002, 759.) Suomen 

pitkään kestänyt valtiollinen side Ruotsin kanssa päättyi 1809. Päättyminen 

ei kuitenkaan tarkoittanut jyrkkää muutosta kirkon ja valtion suhteissa. Kir-

kon näkökulmasta oli uutta se, että luterilaisen Ruotsin kuninkaan sijaan lu-

terilaisen kirkon johtoon tuli Venäjän ortodoksinen tsaari. Samalla ortodok-

sikirkko oli hallinnollisesti rinnastettu olemassa olevaan kirkko-

organisaatioon. (Seppo 1998, 852.) Ruotsissa 1800-luvun lopun teollistumi-

nen, urbanisoituminen sekä vapaiden kirkkosuuntien tulo yhdessä työväen-

liikkeen kanssa haastoivat Ruotsin evankelis-luterilaista kirkkoa. (Gustafsson 

2010, 53–54.) Samaan aikaan 1800-luvun puolivälissä Suomessa otettiin en-

simmäinen askel kohti uskonnonvapautta todeten, että kansalaisten ei pitäisi 

olla sidottu luterilaisen kirkon jäsenyyteen vastoin omaa tahtoaan. Tsaarin ja 

ortodoksikirkon aseman takia uskonnonvapauden laajentaminen Suomessa 

eteni hitaasti. (Seppo 1998, 852) Ruotsissa 1900-luvun alussa kirkko etsi teo-

logialleen perustunutta identiteettiä ja se löydettiin lopulta kansankirkkona. 

(Gustafsson 2010, 53–54.) Suomi itsenäistyi 1917 ja samalla uskonnonvapau-

den käyttöönotolle luotiin uusia poliittisia mahdollisuuksia. Vuosikymmeniä 

kestänyt uskonnonvapausprojekti saatiin päätökseen, kun uskonnonvapaut-

ta koskeva laki pantiin täytäntöön. Sen myötä Suomen kansalaisella oli oike-

us harjoittaa uskontoaan julkisesti ja yksityisesti, ja jokaisella oli oikeus jättää 

se uskonnollinen yhteisö, johon oli kuulunut ja liittyä toiseen uskonnolliseen 

yhteisöön. Uuden lain myötä perustettiin siviilirekisteri, johon uskonnotto-

mat kirjattiin ja samalla mahdollistettiin siviilivihkimiset. Merkittävintä 

muutoksen seuraus oli vuonna 1923 voimaan tullut uskonnonvapauslaki, 
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joka mahdollisti kaikkien 18 vuotta täyttäneiden itse päättää kuulumisestaan 

uskonnolliseen yhteisöön. (Seppo 1998, 857.) Tätä ennen vuonna 1889 voi-

maan tullut eriuskoislaki mahdollisti kirkosta eroamisen vain, jos liittyi toi-

seen protestanttiseen yhteisöön. (Niemelä 2006, 5.) Uuden lain voimaantulo 

ei saanut suomalaisia kuitenkaan jättämään evankelis-luterilaista kirkkoa. 

Vuonna 1923 kirkkoon kuului 3,4 miljoonaa jäsentä ja uuden lain tultua voi-

maan vain 22 600 jäsentä erosi kirkosta. Eroavien määrä laski nopeasti ja tä-

män jälkeen kirkosta erosi vuosittain noin 3000–5000 jäsentä. Syyt kirkosta 

eroamisiin olivat tuolloin enemmänkin poliittisia ja taloudellisia kuin uskon-

nollisia. Vuonna 1945 kirkkoon kuului 96 prosenttia kansalaisista ja viisitois-

ta vuotta myöhemmin vuonna 1960 jäseniä kirkossa oli 92,4 prosenttia koko 

kansasta. (Seppo 1998, 14–15.) 

Sekä Ruotsissa että Suomessa toisen maailmansodan jälkeisinä vuosi-

kymmeninä yhteiskunnalliset muutokset politiikassa, teollistuminen ja kan-

sainvälisten ideologisten trendien tuleminen vaikuttivat yhteiskunnan muut-

tumiseen ja osaltaan loivat painetta myös uskonnollisiin muutoksiin. 1970-

luvulle tultaessa ehdotettiin, että Ruotsin kirkon tulisi asteittain luopua oi-

keudestaan kerätä veroja ja 1990-luvulla otettiin jälleen askel suuntaan, jossa 

kirkko ja valtio tulisi erottaa toisistaan kokonaan todeten, että modernissa 

yhteiskunnassa valtiolla ei ole enää syytä osoittaa erityistä suosiota tietyille 

uskontokunnille. Valtion tulisi olla mahdollisimman neutraali kaikkia uskon-

tokuntia kohtaan. Ruotsin kirkon tulisi näyttäytyä yhtenä osana useiden us-

kontojen kokoelmassa moniarvoisessa yhteiskunnassa. (Alwall 2000, 167–

169; Gustafsson 2010, 51.) Vuosisatoja uskonpuhdistuksen jälkeen Ruotsissa 

kysymykseen uskonnosta yhdistyy kysymykseen maahanmuutosta. Monille 

uskonnollisilla maahanmuuttajaryhmillä ei juuri ole kokemusta elämisestä 

sekulaarissa yhteiskunnassa. Kun uskonto yhdistyy kulttuuriin, tulee siitä 

enemmänkin elämäntapa, joka vaikuttaa koko perheeseen, uskonnolliseen 

sosiaaliseen ryhmään ja yhteiskuntaan, jossa muilla, kuin evankelis-

luterilaisilla uskonnollisilla, uskonnolliset riitit ja symbolit ovat läsnä arjessa 

ja uskonnolliset säännöt vaikuttavat päivittäiseen elämään tavalla, joka tun-

tuu monista sekulaarista ruotsalaisista käsittämättömältä. Monet Skandina-

vian ulkopuolelta tulleet maahanmuuttajat ovat roomalaiskatolilaisia tai or-

todokseja, joilla on omat kirkkonsa Ruotsissa. (Alwall 2000, 164; Hagevi 2002, 

760; Seppo 1998, 20.) Neljän vuosisadan aikana Ruotsi on muuttunut valtios-

ta, jossa ei käytännössä juuri ollut uskonnonvapautta valtioksi, jossa on laaja-

alainen suoja uskonnollisille oikeuksille. 2000-luvulle tultaessa kirkon ja val-

tion suhde on muuttunut merkittävästi ja Ruotsin kirkko pitää itseään itse-

näisenä kirkkona. Ruotsi on hyvin sekularisoitunut yhteiskunta, sillä noin 

yksi kymmenestä ruotsalaisesta osallistuu evankelis-luterilaisen kirkon toi-
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mintaan vähintään kerran kuukaudessa. Kirkon sisällä voidaan erottaa viisi 

erilaista uskonnollista suuntautuneisuutta. Suurin ryhmä käsittää täysin pas-

siiviset jäsenet. Toiseksi suurin ryhmä käsittää jäsenet, jotka osallistuvat kir-

kon juhlallisiin tapahtumiin, kuten häihin ja hautajaisiin. Kolmanneksi suu-

rin uskonnollinen suuntaus Ruotsin kirkossa koostuu heikosti aktiivisista. 

Passiiviset jäsenet ovat melko pieni ryhmä ja kaikkein pienin uskonnollinen 

suuntaus kirkossa on sen sisältämä aktiivisten jäsenten joukko. Siitä huoli-

matta, että suurin osa ruotsalaisista on Ruotsin evankelis-luterilaisen kirkon 

jäseniä ja evankelis-luterilainen kirkko on edelleen hallitseva kirkko Ruotsis-

sa, löytyy uskonnollisten ihmisten joukosta kohtalaisesti myös uskonnollista 

monimuotoisuutta. (Hagevi 2002, 762–763.) Suomalaisten uskonnollisuutta 

on tutkittu menneiden vuosikymmenien aikana. Ketolan (2011, 11–12) mu-

kaan suomalaisten oman uskonnollisen aktiivisuuden arviointi liittyy siihen, 

minkälaisessa ympäristössä vastaaja elää. Vaikka suomalaisista yli kaksi 

kolmasosaa uskoo Jumalaan, on aktiivisesti uskonnollisiin tilaisuuksiin osal-

listuvia merkittävästi vähemmän. Eri maiden vertailussa suomalaisten us-

konnollisuus vaikuttaa varsin maltilliselta. Suomalaisista noin kaksi viidestä 

(39 %) piti itseään uskonnollisena ja ei-uskonnollisina pitäviä oli vajaa kol-

mannes (29 %). Suomalaismiehistä pitivät itseään hyvin ei-uskonnollisena 

lähes neljännes (23 %), naisista joka kuudes (16 %). Aineiston kokonaisuu-

dessa suomalaiset sijoittuivat lähelle muita protestanttisia Pohjois-Euroopan 

maita kuten Saksaa, Iso-Britanniaa ja Norjaa. Uskonnottomimpien maiden 

kärjestä löytyi esimerkiksi Ruotsi, jossa vain alle viidennes (18 %) piti itseään 

uskonnollisena. (Ketola 2011, 11–12.) Suomessa kirkon ja valtion suhteet ovat 

selvinneet vuosisatojen aikana erilaisista yhteiskunnallisista muutoksista ja 

kriiseistä. Kuten Ruotsissa, Suomessakaan ei evankelis-luterilainen kirkko 

käytä itsestään enää nimitystä valtion kirkko kuvatessaan suhteitaan valti-

oon. Monimuotoistunut suomalainen yhteiskunta pyrkii laskemaan kirkkoon 

tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön kuulumisen painetta ilman uskonnol-

lista vakaumusta. (Seppo 1998, 871.)  

Kuten perehtyminen Suomen ja Ruotsin luterilaiseen historiaan osoit-

taa, on monilta osin maiden luterilaisesta historiasta löydettävissä saman-

suuntaisia muutoksia. Viimeisimmät 2000-luvun puolella tehdyt tutkimukset 

osoittavat, että luterilainen kirkko on edelleen valtakirkko molemmissa 

maissa uskonnonvapaudesta huolimatta. Ruotsissa yhteiskunta on kuitenkin 

Suomea selkeämmin maallistunut, sillä vaikka suomalaiset kuuluvat Euroo-

pan passiivisimpien maiden joukkoon mitattaessa osallistumista julkisiin 

uskonnollisiin tilaisuuksiin, osallistuvat ruotsalaiset ja norjalaiset vielä suo-

malaisiakin harvemmin. Suomessa vain seitsemän prosenttia kertoi osallis-

tuvansa uskonnollisiin tilaisuuksiin vähintään kerran kuukaudessa ja vain 
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viidesosa mainitsi käyvänsä vähintään useita kertoja vuodessa. Yli kolmas-

osa suomalaisista ilmoitti käyvänsä kerran tai kaksi vuodessa. Ketolan (2011, 

18) tämä viittaa siihen, että valtaosalle suomalaisista kirkossa käynti kuuluu 

kirkkovuoden juhlien yhteyteen, kuten jouluna, ja sen lisäksi ehkä kerran 

jossakin muussa tilaisuudessa. Lähes saman verran suomalaisia ilmoitti käy-

vänsä harvemmin kuin kerran vuodessa. Merkillepantavaa on kuitenkin, että 

vain kymmenesosa suomalaisista ilmoittaa, ettei käy koskaan uskonnollisissa 

tilaisuuksissa. Esimerkiksi Norjassa kaksi viidesosaa ja Ruotsissa yli kolmas-

osa ilmoitti, ettei käy koskaan uskonnollisissa tilaisuuksissa. Ketola (2011, 18) 

arvioi Suomen lukeutuvan maltillisen keskitien uskonnollisuuden hallitse-

vaan asemaan. (Ketola 2011, 18.) Näin ollen Ruotsissa luterilaisuuteen ja laa-

jemmin uskonnollisuuteen liittyvät muutokset ovat Suomea pidemmällä. 

 

 

3.2 Kirkkolaki, kirkkojärjestys ja demokratia 

 

Kirkko on julkisoikeudellinen organisaatio, jossa yksiköt toimivat osittain 

toistensa alaisina ja osittain itsenäisinä (kuvio 3). Evankelis-luterilaisella kir-

kolla on hautaustoimilain nojalla oikeus kerätä kirkollisveroa. Käytännössä 

veron kerää verohallinto, joka tilittää verot seurakunnille. Seurakunnat puo-

lestaan maksavat lailla määritetyn osuuden verotuskustannuksista. Merkit-

tävä osuus kirkon vuosittain käyttämistä taloudellisista resursseista tulee 

kirkon jäsenten maksamasta kirkollisverosta. Kirkollisvero kerätään valtion- 

ja kunnallisveron yhteydessä, josta kertyvät kustannukset kirkko korvaa val-

tiolle. Hautaustoimilain, kirkonkirjojenpitotehtävien hoitamiseen sekä kirk-

kojen korjaukseen nojalla kirkko on perinteisesti saanut osuuden yhteisöve-

rosta, joka koostuu yritysten ja yhteisöjen valtiolle tilivuoden voitostaan 

maksamasta yhteisöverosta. Evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon 

yhteinen osuus yhteisöveron tuotosta vuonna 2014 oli 2,81 prosenttia. (Suo-

men evankelis-luterilainen kirkko 2014n.) Syksyllä 2014 kirkolliskokous päät-

ti kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutoksesta, joka muuttaa kirkon rahoi-

tuspohjan valtiovarainministeriön ehdotuksen mukaisesti. Eduskunnan vah-

vistettua ehdotetun rahoituslain, seurakuntien hoitamista yhteiskunnallisista 

tehtävistä kertyneitä kuluja korvataan 1.1.2016 alkaen valtion talousar-

viomäärärahasta maksettavalla rahoituksella. Samalla luovutaan seurakunti-

en yhteisövero-osuudesta. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 201g.) 

Muilta osin kirkon toimintaa määrittelevät kirkkolaki ja kirkkojärjestys. 

Muutoksia kirkkolakiin voi ehdottaa ainoastaan kahdesti vuodessa kokoon-
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tuva kirkon ylin päättävä elin, kirkolliskokous. Eduskunnan rooli kirkollises-

sa päätöksenteossa on ainoastaan  

Kuvio 3 Kirkon nykyhallintoa kuvaava kaavio. 

kirkolliskokouksen lakimuutoksien hyväksyminen tai hylkääminen. Kirkol-

liskokouksen 109 jäsenen joukko koostuu niin papeista kuin seurakunta-

laisistakin. (Antila 2014, 16; Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2014h.) 

Suomi jakautuu kirkollisiin alueisiin, joita kutsutaan hiippakunniksi, 

jotka on jaettu alueellisesti pienempiin yksiköihin, rovastikuntiin. Jokaista 

hiippakuntaa johtaa piispa ja hiippakunnan hallintoeliminä toimivat hiippa-
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kuntavaltuusto ja tuomiokapituli. Suomessa on yhdeksän luterilaista hiippa-

kuntaa (Turku, Tampere, Oulu, Mikkeli, Porvoo, Kuopio, Lapua, Helsinki ja 

Espoo) ja kymmenen piispaa. Turun arkkihiippakunnassa on sekä arkkipiis-

pa että piispa, joista molemmat ovat piispoja ja toimivat hiippakunnassaan 

täysin piispallisin valtuuksin sovitun työnjaon mukaisesti. Arkkipiispalla on 

kokonaiskirkollisia vastuita muita piispoja enemmän. Hiippakunnan seura-

kunnat ja papit kuuluvat tuomiokapitulin valvonnan piiriin. Tätä tehtävää 

varten piispan apuna on lääninrovasteja, jotka edustavat piispaa paikallista-

solla rovastikunnissa. Lääninrovastit toimivat kirkkoherroina paikallisseura-

kunnissa. Jokaisessa rovastikunnassa on yksi lääninrovasti. (Suomen evanke-

lis-luterilainen kirkko 2014m.) 

Tuomiokapituli puolestaan hoitaa hiippakunnallista toimintaa, hallin-

toa ja taloutta. Se tukee ja valvoo seurakuntien toimintaa ja hallintoa sekä 

hoitaa papiston ja lehtorien henkilöstöasioita ja valvoo heidän ja seurakun-

nan muiden työntekijöiden tehtävien hoitoa ja elämää. Tuomiokapituli val-

mistelee ja panee täytäntöön hiippakuntavaltuuston päätökset. Tuomiokapi-

tulilaitos siirtyi vuonna 1997 valtiolta kokonaan kirkon kustannettavaksi. 

(Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2014c; Suomen evankelis-luterilainen 

kirkko 2014d.) Seurakunta on paikallinen kirkon osaa, hallinnollinen paikal-

lisseurakunta, joka kuuluu johonkin rovastikuntaan ja siten myös piispan 

kaitsemaan hiippakuntaan. Seurakunta on myös kulloinkin jumalanpalve-

luksissa tai kirkollisissa toimituksissa läsnä oleva joukko ihmisiä sekä lisäksi 

kaikki sen kastetut jäsenensä. Kirkko on myös yhtä kuin kaikki kristityt yh-

dessä. Vuoden 2015 alussa Suomessa oli yhteensä 412 seurakuntaa (Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko 2015k). Kirkkolain mukaan seurakunnan on 

huolehdittava jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimit-

tamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta 

ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähetystyöstä sekä muista kristil-

liseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä toteuttaakseen 

kirkon tehtävää. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2014f; Suomen evan-

kelis-luterilainen kirkko 2014i.) 

Kirkon jäsen kuuluu siihen paikallisseurakuntaan, jonka alueella hän 

asuu. Seurakuntajaossa noudatetaan pääsääntöisesti kuntajakoa. Usein kau-

pungeissa on saman kunnan alueella useita seurakuntia ja silloin nämä seu-

rakunnat muodostavat seurakuntayhtymän. Seurakunnat ovat suomen- tai 

ruotsinkielisiä tai kaksikielisiä. Seurakunnilla on laaja toiminnallinen, talou-

dellinen ja hallinnollinen itsenäisyys. Seurakuntayhtymissä taloutta ja omai-

suutta hoidetaan yhteisesti. Seurakunnissa toimii viranhaltijoiden ja muiden 

työntekijöiden lisäksi myös paljon vapaaehtoisia, jotka osallistuvat monin eri 

tavoin seurakunnan hengelliseen palvelutehtävään. Seurakuntalaisia on 
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myös erilaisissa toimielimissä luottamushenkilöinä. Ylintä päätösvaltaa käyt-

tää seurakuntavaaleilla seurakunnan jäsenistä valittu kirkkovaltuusto ja seu-

rakuntayhtymässä yhteinen kirkkovaltuusto. Seurakuntavaalit järjestetään 

joka neljäs vuosi. Viimeksi vaalit pidettiin syksyllä 2014 ja seuraavan kerran 

syksyllä 2018.  Kirkkoherra on paikallisseurakunnan johtaja. Kirkkojärjestyk-

sen nojalla kirkkoherra on vastuussa jumalanpalvelusten, pyhien sakrament-

tien, kirkollisten toimitusten ja sananjulistuksen oikeasta hoitamisesta, rippi-

koulujen pidosta sekä yksityisen sielunhoidon ja ripin harjoittamisesta. Kirk-

koherra valvoo seurakunnan kaikkea elämää ja työtä, kuten kristillistä kasva-

tusta ja opetusta, diakoniaa sekä evankelioimis- ja lähetystyötä. Hänen vel-

vollisuutenaan on vastata, että seurakunnassa asiat ovat kirkon tunnustuk-

sen ja tehtävän mukaisia. Kirkkoherra on kaikkien seurakunnan toiminnalli-

sessa työssä olevien työntekijöiden esimies. Seurakunnan jäsenet valitsevat 

kirkkoherran vaaleilla kolmen tuomiokapitulin asettaman ehdokkaan jou-

kosta. Kirkkoherran vaali voidaan toimittaa myös välillisesti, jolloin valinnan 

kirkkoherrasta tekee itsenäisissä seurakunnissa kirkkovaltuusto tai yhty-

mään kuuluvissa seurakunnissa seurakuntaneuvosto. (Suomen evankelis-

luterilainen kirkko 2014a; Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2015o.) 

 

 

3.3 Kirkko ja sen sidosryhmät 

 

Organisaationa kirkko on omasta tahdostaan riippumattomasti vaikutuksissa 

ympäristönsä kanssa. Kirkkoon voidaan soveltaa Freemanin sidosryhmäteo-

riaa (kuvio 4), sillä vaikka kirkko onkin voittoa tavoittelematon, julkisoikeu-

dellinen yhteisö, on se organisaationa vaikutuksessa toimintaympäristönsä 

kanssa, tarjoaa palveluja jäsenilleen ja luo mielikuvia sekä odotuksia. Määri-

teltäessä kirkon sidosryhmiä, tulee myös kirkon kohdalla huomioida ne or-

ganisaation kannalta tärkeät ryhmät tai yksilöt, jotka ovat vaikutuksissa or-

ganisaatioon ja sen toimintaan. Jokainen ryhmä vaikuttaa organisaation toi-

mintaan ja menestykseen, sillä jokaisella ryhmällä on jonkinlainen sidos or-

ganisaatioon. Siksi heitä kutsutaan organisaation sidosryhmiksi. (Freeman 

1984, 25.) 

Organisaation sisäisen sidosryhmänä nähdään organisaation työnteki-

jät. He ovat usein myös organisaation asiakkaita ja jäseniä erityisissä intressi-

ryhmissä ja siten myös osa organisaation ulkoisia sidosryhmiä (Freeman 

2010, 10). Kirkon kohdalla se tarkoittaa sitä, että lähes aina kirkon työntekijät 

ovat myös kirkon jäseniä, jolloin heidät voidaan nähdä myös asiakkaina. 

Kirkon työntekijät voivat olla kiinnostuneita myös erilaisista teemoista, joi-
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den ympärille muodostuneet ryhmät ovat myös kirkon sidosryhmiä erityisi-

nä intressiryhminä. (Freeman 2010, 21; Vos & Shoemaker 2006, 93). Kirkkoon 

liittyvistä teemoista kiinnostuneisiin ryhmiin voidaan lukea kuuluviksi esi-

merkiksi luonnonsuojelusta ja ympäristöasioista kiinnostuneet ihmiset, jotka 

osallistuvat näiden aiheiden ympärille rakentuvien ryhmien tai järjestöjen 

toimintaan. Kirkkoon he liittyvät sidosryhminä kirkkoon kirkon kanssa yh-

teisten ympäristö- ja luonnonsuojeluteemojen kautta.  

 

 

Kuvio 4 Kirkko ja sen sidosryhmät Freemanin sidosryhmäteorian pohjalta (Freeman 

1984). 

 

Erilaiset valtakunnallisesti tai paikallisesti seurakuntien kanssa vuoro-

vaikutuksessa olevat yritykset voidaan nähdä kirkon sidosryhminä. Useilla 

paikkakunnilla kirkon diakoniatyössä annetaan vähävaraisille asiakkaille 

maksusitoumuksia, joilla he voivat käydä ostamassa lähikaupasta ruokaa. 

Tällöin lähikauppa yrityksenä on luonnollisestikin yrityksiin lukeutuva si-

dosryhmä. Viranomaisten, kuten poliisin, kanssa näkyvintä yhteistyötä kirk-

ko tekee erityisesti kriisitilanteessa. Asiakkaat ovat yksi kirkon tärkeimmistä 

sidosryhmistä. Freemanin (2010, 25) mukaan jokainen organisaation sidos-

ryhmäkategorioista voidaan jakaa pienempiin kategorioihin (Freeman 2010, 

25), ja erityisesti asiakas-sidosryhmän kohdalla sekä tämän tutkimuksen 

osalta segmentointi lienee tarpeen. Asiakkaat voivat olla jäseniä tai muita, 

kuin kirkon jäseniä. Asiakkaat voidaan luokitella lisäksi erilaisten kiinnos-

tuksien mukaan tai ikäryhmittäin, mikä on kirkon toiminnan näkökulmasta 
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katsottuna vahva luokitteluperiaate. Näin ollen siis tässä tutkimuksessa koh-

deryhmänä olevat nuoret aikuiset voidaan sijoittaa kirkon sidosryhmänä kir-

kon asiakas-sidosryhmän alakategoriaan iän mukaan luokiteltuna ”nuoret 

aikuiset”. Muita vastaavia alakategorioita voisivat olla ”vanhukset”, ”lap-

set”, ”nuoret”, ”työikäiset” jne. Myös nuoret aikuiset voivat olla asiakas-

sidosryhmän lisäksi jäseninä muissa kirkon sidosryhmissä kuten työnteki-

jöissä, kirkkoon liittyvistä teemoista kiinnostuneissa ryhmissä, toimittajina 

mediassa tai esimerkiksi viranomaisina.  Muut uskonnolliset toimijat voi-

daan nähdä myös kirkon sidosryhmänä. Suomen evankelis-luterilainen kirk-

ko toimii toisten kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja ekumeenisten järjestöjen 

kanssa yhteistyössä (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2014b; Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko 2015j). Media kirkon sidosryhmänä on tärkeä, 

sillä sen kautta kirkko voi saada erilaista tietoa eteenpäin sidosryhmilleen. 

Samalla riippumattomana toimijana media voi olla vaikuttamassa mieliku-

viin, joita ihmisillä on kirkosta. Jos media luo organisaatiosta positiivista ku-

vaa, rakentaa se positiivisen kuvan organisaatiosta myös organisaation si-

dosryhmien keskuudessa. Mediaa voidaankin siis pitää mielikuvayhteistyön-

tekijöinä ja journalisteja mielikuvaluojina, jotka auttavat rakentamaan todel-

lisuutta. Usein sidosryhmien kuva kokonaisuudesta rakentuu juuri median 

kautta. (Pang 2012, 370.) Kirkon sidosryhmiin voidaan lukea myös kilpailijat, 

jotka edustavat erilaisia ei-kristillisiä aatesuuntia, joille kirkko voi menettää 

asiakkaitaan ja erityisesti jäseniään. Asiakas-sidosryhmän alakategoriana 

”jäsenet” on kirkon kannalta taloudellisessa mielessä tärkeä sidosryhmä, sillä 

jäsenten myötä kirkko saa taloudellista hyötyä, jolla se voi ylläpitää toimin-

taa.  

Kirkolla on tiettyjä toimintoja, jotka on tarkoitettu vain jäsenille, kuten 

vaalit. Seurakuntavaaleissa voi äänestää ainoastaan kirkon jäsenet ja seura-

kuntavaaleissa luottamushenkilöehdokkaana voi olla vain konfirmoitu yli 

18-vuotias kirkon jäsen. Veroja maksavat vain kirkon jäsenet, välillisesti yh-

teisövero-osuuden myötä myös muut suomalaiset.  Kirkon palveluja voi kui-

tenkin käyttää ja tilaisuuksiin voi osallistua kuka tahansa jäsenyydestä riip-

pumatta. Kaikki ne, joilla on kokemuksia kirkosta, voivat jakaa mielipiteitään 

kirkosta vapaasti. Näin ollen kirkon sidosryhmiin voi kuulua kuka tahansa. 

Kirkko on julkisoikeudellinen organisaatio ja Luoma-ahon (2007, 126) julki-

sen sektorin sidosryhmään liittyvän määritelmän mukaan voidaan löytää 

kirkon sidosryhmät. Julkisen sektorin sidosryhmään voi kuulua melkein ku-

ka tahansa, joka on tekemisissä julkisen sektorin kanssa, äänestämisestä ja 

verojen maksamisesta aina tuotteiden ostamiseen, palvelujen käyttämiseen ja 

muiden informoimiseen suosituista ja epäsuosituista kokemuksista, voidaan 

lukea sidosryhmiksi. (Luoma-aho 2007, 126.) Luoma-ahon (2007, 126) mu-
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kaan dialogin ylläpitäminen organisaation ja sen sidosryhmien välillä on eri-

tyisesti tärkeää, koska sidosryhmät pääsevät nykypäivänä hyvin käsiksi tie-

toon ja heillä on valtuudet toimia useissa reaaliaikaisissa medioissa.  

Kirkko on organisaatio, jonka tuotteet ovat tuotteisiin verrattuja palve-

luja kaikille niitä tarvitseville. Vuokko (1996, 164) jakaa kirkon tuotteet tasoi-

hin. Ulkokehällä on niin sanottu laajennettu tuote, joka käsittä miljöön, suori-

tuspaikan, toteutustavan, kahvitarjoilun, kuljetukset ja suorittavat henkilöt. 

Siirryttäessä kohti ydintä, on seuraavalla tasolla konkreettinen tuote, joka käsit-

tää erilaiset toiminnalliset osa-alueet, kuten jumalanpalveluksen, päiväker-

hot, pienryhmät, toimituskeskustelut, henkilökohtaiset keskustelut, rippi-

koulun ja kasuaalitoimitukset eli kirkolliset toimitukset. Näitä toimituksia 

tehdään seurakunnissa ja ne ovat toimituksia, joihin sisältyvät kaste, konfir-

maatio, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen, rippi ja kodin siu-

naaminen. Kirkolliset jumalanpalvelukset ja hengellinen elämä käsittävät 

jumalanpalvelukset pääsääntöisesti sunnuntaisin ja juhlapyhinä, viikkomes-

sut ja ehtoolliset ja erityisjumalanpalvelukset sekä raamattu- ja rukouspiirit ja 

retriitit. Lasten ja nuorten osalta kirkollista toimintaa ovat lasten päiväkerhot, 

koululaisten iltapäiväkerhot, perhekerhot, varhaisnuorten kerhot, pyhäkou-

lu, partio, rippikoulu ja nuorten illat, leirit, ”raamikset”, leirit ja retket. Myös 

seurakunnissa tarjottava sielunhoidollinen apu, perheneuvonta ja parisuhde-

työ perheiden ja parien tueksi voidaan lukea kirkon tuotetasojen konkreetti-

siin tuotteisiin. Palvelevan Puhelimen toiminta auttaa puhelimitse ja verkos-

sa tapahtuvan chat-keskustelun avulla keskustelun tarpeessa olevia ihmisiä. 

Lisäksi kirkko on mukana erilaisissa elämäntilanteissa sairaalasielunhoidon 

ja sururyhmien myötä. Kirkollinen musiikkielämä tarjoaa eri-ikäisille mu-

siikkikasvatusta ja mahdollisuuden osallistua kuorotoimintaan. Lisäksi lap-

silla on mahdollisuus osallistua ”muskaritoimintaan”, soitonopetukseen, 

soittaa soitinyhtyeissä ja musiikkiryhmissä. Kirkko järjestää kaiken ikäisille 

myös musiikkitilaisuuksia ja konsertteja. Diakonian kautta kirkko tekee työtä 

vanhusten parissa, järjestää lähimmäispalvelua, kotikäyntejä, on mukana 

tekemässä vammaistyötä, tukee työttömiä, toimii työpaikoilla työpaikka-

pappien kautta, tekee työtä pakolaisten parissa, auttaa taloudellisesti, järjes-

tää tukiasuntoja, tukee päihde- ja huumeongelmaisia sekä vankeja ja vanki-

loista vapautuvia. Diakonia järjestää myös erilaisia piirejä ja mielenterveys-

ongelmaisten tukiryhmiä. Yhteiskunnallisten tehtävien osalta kirkko antaa 

ympäristökasvatusta, osallistuu väestökirjanpitoon, tekee työtä puolustus-

voimissa ja ylläpitää hautausmaita. Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian 

myötä kirkko tekee yhteistyötä ulkomailla ja kriisikohteissa. (Suomen evan-

kelis-luterilainen kirkko 2015l.) Kirkon tuotetason ytimessä Vuokko (1996, 

164) mainitsee ydintuotteen, joka käsittää perusluottamuksen, pelastussano-
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man, traditiot, sosiaaliset tarpeet ja uskonnolliset kokemukset. Jokainen tuo-

tetaso vastaa erilaiseen kysymykseen, mutta ytimestä voidaan löytää vastaus 

siihen, miksi uskonto on tärkeä. Konkreettinen tuote puolestaan antaa vasta-

uksen siihen, mitä konkreettista kirkko tarjoaa ydinhyötynsä välittämiseksi ja 

laajennettu tuote antaa vastauksen siihen, miten kirkko voi toteuttaa konk-

reettisia tuotteitaan.  Asiakaslähtöisyys ydintuotteessa tarkoittaa sitä, että 

kirkon tulee pohtia, mitä sellaista se voi tarjota, jota ihmiset haluavat ja toi-

vovat, ja jota muut eivät pysty heille tarjoamaan. Tämä puolestaan edellyttää 

sitä, että kirkon on kyettävä määrittelemään toimintansa ja tavoitteensa asi-

akkaidensa näkökulmasta käsin ja miten se saavuttaisi parhaiten viestillään 

erilaiset asiakasryhmänsä. (Vuokko 1996, 163–165). 

Vuokko (1996, 43) toteaa ainakin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

olevan yritys, jota voidaan tarkastella voittoa tavoittelemattomana organisaa-

tiona, sillä kirkon ei tarvitse kattaa kaikkia toiminnasta aiheutuvia kustan-

nuksia omilla tuloillaan. Kirkon asiakkaiksi on perinteisesti ymmärretty kir-

kon jäsenet myös Vuokon (1996, 43) mukaan, joka määrittelee jokaisen kirk-

koon kuuluvan kansalaisen asiakkaaksi, mikäli asiakkuus määritellään kirk-

koon kuulumisen perustella. Näin kirkon asiakasmäärä kohoaa noin neljään 

miljoonaan. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2014e; Vuokko 1996, 43.) 

Palvelut ovat kuitenkin kaikkien niiden käytettävissä, jotka niitä kokevat 

tarvitsevansa. Sijoittamalla Suomen evankelis-luterilaisen kirkko Freemanin 

(kuvio 1, luvussa 2.1) malliin, voidaan yrityksen kohdalla nähdä kirkko, jota 

aiempaa määritelmää käyttäen voidaan tarkastella julkishallinnollisen orga-

nisaation rinnalla voittoa tavoittelemattomana yrityksenä. Kuten edellä ole-

vasta sidosryhmämäärittelystä voidaan nähdä, useiden kirkon sidosryhmien 

rajoja ei voida määritellä tarkasti, sillä sama yksilö voi kuulua useaan eri si-

dosryhmään. Organisaation kannalta tämä on haastavaa, sillä sen tulee kyetä 

rakentamaan yksilöitä ja niistä koostuvia sidosryhmiä miellyttävää mainetta 

usean eri sidosryhmän suuntaan. Yksi maine ei riitä, vaan kuten todettiin 

luvussa 2 organisaation vuorovaikutus sidosryhmiensä kanssa, organisaatiolla on 

useita maineita. Niiden hallitseminen vaatii kokonaisvaltaista viestinnän 

suunnittelua aina identiteetin rakentamisesta ja sen taustalla vaikuttavasta 

strategisista linjauksista kohti viestinnän avulla rakennettua organisaatioku-

vaa ja mainetta.  

 

 

3.4 Kirkon herätysliikkeet 

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä ja osana seurakuntien toimintaa 

toimii erilaisia herätysliikkeitä. Herätysliikkeet ovat organisoituja kansan-
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liikkeitä, joiden synty ajoittuu pääasiassa 1700-luvun lopulle ja 1800-luvun 

alkuun. Herätysliikkeet ovat syntyneet laajemman kansanherätyksen seura-

uksena ja usein herätysliikkeissä korostetaankin henkilökohtaisen uskon 

merkitystä. Herätysliikkeisiin luetaan kuuluviksi rukoilevaisuus, herännäi-

syys, evankelisuus ja lestadiolaisuus. Viidenneksi herätysliikkeeksi kutsu-

taan neljän vanhemman herätysliikkeen jälkeen syntyneitä liikkeitä, joissa 

painotetaan omankohtaista uskoa ja parannuksen tekoa. Myös evankelioimi-

sen merkitys näkyy vahvasti näissä herätysliikkeissä, joihin luetaan kuulu-

vaksi Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Raamattuopisto 

ja Kansan Raamattuseura. Nämä suunnat täyttävät herätysliikkeille tyypilli-

set piirteet. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2014b; Palmu ym. 2012, 

378, 397–399.) Herätysliikkeiden lisäksi kirkon piirissä toimii erilaisia kristil-

lisiä karismaattisia 1970-luvulla syntyneitä liikkeitä, joissa korostetaan erityi-

sesti Pyhän Hengen toimintaa. Näistä tunnetuin lienee Hengen Uudistus kir-

kossamme -järjestö. (Palmu ym. 2012, 401.)  

Kirkon piirissä toimiville herätysliikkeille on tyypillistä vahva sitoutu-

minen kirkon oppiin, aktiivinen uskonnonharjoitus julkisesti ja yksityisesti 

sekä sitoutuminen kirkon jäsenyyteen. Herätysliikkeissä yhteisöllisyys ja 

ryhmään sitoutuminen korostuu tekemisen kautta, sillä useissa järjestöissä 

työntekijämäärä on pieni. Samalla luodaan ja vahvistetaan sosiaalisia verkos-

toja, jolloin sosiaalisuus yhdistyy uskonnollisuuteen. (Seppänen 2014, 47.) 

Herätysliikkeissä mukana olevat ihmiset ovat aktiivisia vastuunkantajia sekä 

seurakunnissa että valtakunnallisesti, ja heidän järjestämänsä toiminta tarjo-

aa laajempaa toiminnan kirjoa myös liikkeisiin kuulumattomille suomalaisil-

le. (Palmu ym. 2012, 381.) 

Seurakunnat ja herätysliikkeet järjestävät yhteistyössä toimintaa ja liik-

keet käyttävät seurakuntien tiloja toiminnan järjestämiseen. Osa herätysliik-

keistä on kirkon virallisia lähetysjärjestöjä ja näin ollen saavat seurakunnilta 

taloudellista tukea työnsä järjestämiseen.  Herätysliikkeistä laajimmin yhteis-

työtä seurakuntien kanssa tekee Kansanlähetys, mutta aktiivista yhteistyötä 

tekevät myös herännäisyys ja vanhoillislestadiolaisuus. Vähiten yhteistyötä 

seurakunnilla on Evankelisen liikkeen, Kansan Raamattuseuran ja Suomen 

Raamattuopiston kanssa. (Palmu ym. 2012, 402–404.) 

 

 

3.5 Aiempia tutkimuksia nuorista aikuisista ja kirkosta 

 

Tämän tutkimuksen kannalta on kiinnostavaa tietää, että kirkkoon liittyen on 

tutkittu muun muassa kirkosta eroamisten syitä ja nuorten aikuisten uskon-
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nollisuutta. Yhteiskunnan liberalisoituminen ei ole vain ruotsalainen ilmiö, 

vaan universaalina kristittyjen yhteisönä kirkko on maailmanlaajuisessa 

muutoksessa. Muutos näkyy erityisesti kirkon jäsenmäärän laskussa ja nuor-

ten aikuisten heikentyneessä osallistumisessa kirkon toimintaan. Tutkimalla 

muutosta voidaan pyrkiä selvittämään, mitkä tekijät muutoksen taustalla 

vaikuttavat. Suomen ja Ruotsin luterilaisen historian tarkempi tarkastelu lu-

vun alussa osoitti, että poliittiset muutokset yhdessä yhteiskunnan moniar-

voistumisen kanssa ovat vaikuttaneet ihmisten suhtautumiseen kirkkoon 

jäsenmäärää ja kirkkoaktiivisuutta laskien. Tästä huolimatta uskonnollisuu-

den vähetessä länsimaisessa yhteiskunnassa hengellisyys kasvaa. Yhdysval-

loissa kirkon jäsenmäärät ovat vähentyneet tasaiseen tahtiin jo 1970-luvulta 

lähtien. Rogdigue (2002, 35) näkee nuorten aikuisten olevan uskonnon kulut-

tajia ja arvelee, että kirkko voisi paremmin markkinoida itseään ja hengellistä 

toimintaansa. Aiemmin markkinoinnille ei ollut tarvetta, sillä ihmiset kas-

voivat kirkon yhteyteen, mutta nykyään tämä ei enää pidä paikkansa. Monil-

le kirkko ja sen tarjoama sisältö ovat vieraita. Asteittainen sekularisoitumi-

nen, johon myös useat muut uskontoa tutkineet viittaavat, saa nuoret aikui-

set etsimään henkisyyttä, mutta sisältö siihen löytyy muualta kuin perinteistä 

instituutionaalisista kirkoista. (Rodrigue 2002, 34–37.)  

Nuorten aikuisten uskonnollista osallistumista tutkineet Van der Mer-

we, Grobler, Strasheim ja Orton (2013) toteavat nuorilla yhteiskunnan jäsenil-

lä olevan suunnattoman suuret työpaineet ja samalla yltäkylläisesti valin-

nanvaraa, miten viettää vapaa-aikaansa. Postmoderni ajattelutapa viittaa sii-

hen, että runsaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksien lisäksi nuorten aikuis-

ten on helppo saada runsaasti tietoa, joka tekee heistä valveutuneita myös 

tuotteiden ja palveluiden suhteen. Tämä näkyy siinä, että kirkon toimintaan 

ei osallistuta enää perinteiden vuoksi, vaan nuoret aikuiset päättävät itse ha-

lustaan osallistua, osallistumisaktiivisuudestaan ja jopa minkä tyyppiseen 

toimintaan he mieluiten osallistuvat. Vapaa-ajanviettomahdollisuudet sekä 

työelämän paineet voivat häiritä ja rajoittaa heidän osallistumistaan kirkon 

toimintaan. (van der Merwe ym. 2013, 1.) 

Kootessa kuvaa nuorten aikuisten suunnasta ja tunteista, Scott (2014) 

nostaa esiin kolme tutkimuksissa esiintyvää näkökulmaa. Ensimmäisenä hän 

mainitsee nuorten aikuisten olevan henkisiä (spiritual), vaikka he eivät ole-

kaan uskonnollisia (religious). (Scott 2014, 474–473.) Samaan loppupäätel-

mään tulivat Rodriguen (2002) lisäksi Hauta-aho ja Tornivaara (2009, 45). 

Myös Ketola (2011, 11) viittaa monien tutkimusten mukaan osoittavan erityi-

sesti sellaisen uskonnollisuuden lisääntyneen, jossa enemmän tai vähemmän 

tietoisesti sanoudutaan irti uskonnollisten instituutioiden edustamasta opista 

ja elämäntavasta. Tästä yksilöllisestä ja epämuodollisesta uskonnollisuudesta 
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käytetään nimitystä henkisyys (spirituality). (Ketola 2011, 11.) Henkisyys 

tarkoittaa matkaa itsensä löytämiseen ilman muodollisia uskonnollisia yhte-

yksiä. Uskonnollisuus liitetään nykyään vahvasti oppiin, kireyteen, jäykkyy-

teen ja ahdasmielisyyteen. Institutionaalinen kirkko uskontunnustuksineen, 

sääntöineen ja hierarkkisine papillisine rakenteineen vaikuttaa rajoittavan 

monia. Useat eivät halua tehdä vaadittuja sitoumuksia jäsenyyteen missään 

järjestäytyneessä uskonnollisuudessa. Samalla kun uskonnollisuus vähenee, 

lisääntyy henkisten harjoittajien kuten joogaajien ja meditoijien määrä. Hen-

gellisyys käy läpi laajamittaista renessanssia. (Scott 2014, 474–473.) Perinteis-

tä irtautumiseen liittyy vahvasti henkisyys, joka on uskonnollista irrallista, 

sillä Scottin (2014, 476–478) mukaan nuoret aikuiset vastustavat instituutioita 

ja siten myös kirkkoa. Näiden hedelmänä näkyy uususkonnollisuus, jossa 

henkisyys on irrotettu uskonnollisuudesta. Uususkonnollisuus on juuretonta 

ja siten irrallaan perinteistä. Sen taustalla vaikuttaa lisääntynyt sekularisoi-

tuminen, joka voidaan nähdä erityisesti juuri Ruotsissa. Uskonnollinen insti-

tutionaalisuus merkitsee nuorille aikuisille kylmyyttä, ahdasmielisyyttä, per-

soonattomuutta ja tyhjiä rakenteita. Uskonnollisten instituutioiden merkitys 

on vähäistä niille, jotka etsivät uskonnollista identiteettiä tai hengellisyyttä. 

(Scott 2014, 476–478.) Kolmantena Scott (2014) mainitse piittaamattomuuden 

ja vähättelevän asenteen perinteitä kohtaan. Tämä liittyy osittain myös uus-

uskonnollisuuteen. Piittaamattomuudella yritetään kumota, riistää tai pur-

kaa perinteet mieluummin kuin olemalla kriittinen niitä kohtaan, ja tällaisen 

asenteen hän näkee kirkon kannalta katastrofaalisena. Tässä ajassa uskonnol-

liset perinteet merkitsevät selviytymisprosessia, jossa yritetään selvitä asen-

teiden kirjosta, uskomuksista ja harjoituksista. (Scott 2014, 483, 481.) 

Kirkon toimintojen markkinointi on kasvussa ja kuten tiedetään, kirkon 

tarjoama palveluntarjonta voi vaikuttaa asiakaspalvelukokemukseen joko 

positiivisesti tai negatiivisesti. Palvelun markkinointi on usein haastavampaa 

kuin tuotteen markkinointi, koska tuotteen kuluttajat voivat nähdä ja tuntea, 

sitä koskettaa. Aineettoman palvelun kohdalla tämä ei ole mahdollista. Kir-

kon kaltaisilla voittoa tavoittelemattomilla organisaatioilla olemassaolon syyt 

eivät perustu liikevoiton saavuttamiseen tai markkinoilla olemiseen. (van der 

Merwe ym. 2013, 1-2.) Van der Merwe ym. (2013) tutkivat kirkkoon kuuluvia 

nuoria aikuisia ja heidän kokemuksiaan kirkosta. Heidän tutkimustuloksen-

sa osoittavat, että se, minkälaiseksi nuoret aikuiset kokivat kirkon ilmapiirin, 

oli heille merkityksellistä. Lämminhenkinen, kotoisa, viihtyisä ja ystävällinen 

ilmapiiri oli koettu tärkeämmäksi kuin se, minkälainen sisustus ja ulkoasu 

ovat siinä tilassa, johon nuori aikuinen osallistuu. Heidän mukaansa ilmapii-

riin liittyvät kokemukset ovat liitettävissä kristillisiin arvoihin, kuten hyväk-
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syntään, ystävällisyyteen, kärsivällisyyteen ja rakkauteen. (van der Merwe 

ym. 2013, 6-7.)  

Kati Niemelän vuonna 2006 tekemä tutkimus selvitti kirkosta eroami-

sen syitä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa sen jälkeen, kun Suomessa 

tuli voimaan uskonnonvapauslaki vuonna 1923. Uuden uskonnonvapauslain 

tultua voimaan elokuussa 2003, kasvoi kirkosta eroamisen merkittävästi. Uu-

si uskonnonvapauslaki helpotti kirkosta eroamista ja vuoden 2004 loppuun 

mennessä oli kirkosta eronnut noin miljoona ihmistä. (Niemelä 2006, 5.) Tut-

kimuksessa kerättiin kirkosta eronneilta kokemuskertomuksia, joilla halut-

tiin selvittää kirkosta eroamisen syitä. Pyyntö julkaistiin suurimmissa päivä-

lehdissä sekä useissa paikallislehdissä. Kokemuskertomuksia Niemelä sai 

yhteensä 579 kappaletta. Kirjoittajista 266 oli naisia ja 183 miehiä, neljä oli 

miehen ja naisen yhdessä kirjoittamia ja 126 kirjeessä kirjoittajan sukupuoli ei 

tullut ilmi. (Niemelä 2006, 33.) Kirkosta eroamisen ensisijaiseksi syyksi vas-

tattiin uskonnollisiin ja katsomuksellisiin kysymyksiin liittyviä tekijöitä. Ko-

ko aineistosta joka kolmas kirje luokittuu tähän joukkoon. 26 prosenttia vas-

taajista oli sitä mieltä, että kirkosta eroamisen syyt löytyvät kirkon yleiseen 

linjaan ja kannanottoihin liittyvistä ristiriidoista. Kirkkoon liittyvillä tilanne- 

ja henkilökohtaisilla pettymyksillä eroamista perusteli 19 prosenttia koke-

muskertojista. Kirkollisvero ja muut taloudelliset tekijät olivat eroamisen syy 

11 prosentille vastaajista ja myös muu kielteinen kuva kirkosta ja yleinen 

kirkkokriittisyys oli 11 prosentille syy erota kirkosta. Muita syitä eroamiselle 

kertoi 3 prosenttia. (Niemelä 2006, 216–219.) Samassa tutkimuksessa Niemelä 

hyödynsi Pääkaupunkiseudun nuorten aikuisten uskonnollisuus 2004 -

tutkimuksen aineistoa, johon haastateltiin tuhat nuorta 20–39-vuotiasta ai-

kuista puhelimitse Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta. Tämän ikäryhmän 

keskuudessa kirkosta eroaminen oli erityisen yleistä jo vuonna 2004. Lisäksi 

suurin kirkosta eronneiden määrästä oli pääkaupunkiseudulla. Tämä tutki-

mus osoittaa, että 44 prosenttia vastaajista kertoi eroamisen syyksi sen, ettei 

kirkolla ole merkitystä eikä halua maksaa kirkollisveroa. Pettymys kirkon 

kannanottoihin ja usein myös kirkon merkityksettömyys oli syy erota 33 pro-

sentille vastaajista. 16 prosentin eron syynä oli se, että muu uskonnollinen 

yhdyskunta vastaa paremmin omaa ajattelua ja 7 prosenttia oli eronnut van-

hempien mukana. (Niemelä 2006, 221.) 

Pro gradu -tutkielmassaan Kristoffer Seppänen (2014) selvitti kirkon 

työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia nuorten ja nuorten aikuisten ta-

voittamisessa uuden median keinoin. Seppäsen tavoitteena oli selvittää voi-

sivatko uusi media, internet ja sosiaalisen median kautta tapahtuva vuoro-

puhelu tarjota kirkolle uusia mahdollisuuksia kirkon sanoman rakentami-

seksi ja levittämiseksi sekä nuorten ja nuorten aikuisten tavoittamiseksi jat-



 

33 

 

kuvan muutoksen keskellä. Seppäsen tutkimuksessa nuoria aikuisia lähestyt-

tiin työntekijänäkökulmasta, sillä tutkimustaan varten hän haastatteli evan-

kelis-luterilaisen kirkon ja kirkon piirissä toimivien organisaatioiden työnte-

kijöitä heidän kokemuksistaan nuorten ja nuorten aikuisten osallistamisesta 

ja sitouttamisesta. Teemahaastattelulla toteutettu kvalitatiivinen tutkimus 

osoitti, että peruslähtökohtana nuorten aikuisten sitouttamisessa kirkkoon on 

heidän aito kuuntelu. Jäsentilastojen valossa tutkimukseen haastatellut olivat 

kokeneet, että uudessa mediassa käyty vuoropuhelu ei ole ollut onnistunut-

ta. Haastateltavien mukaan juuri nuoret ja nuoret aikuiset olivat niitä, jotka 

eroavat kirkosta. Seppäsen tutkimustulosten mukaan nuorten ja nuorten ai-

kuisten esittämiä erilaisia mielipiteitä ja ehdotuksia tulee kuunnella arvosta-

en ja kunnioittaen. Näin ei koettu, että seurakunnassa olisi aina toimittu. 

Mielipiteiden huomioimisesta pitäisi kulkea kohti käytännön tekoja. Nuorten 

ja nuorten aikuisten ottaminen mukaan toimintaan ja sen suunnitteluun vah-

vistaa ihmisen perustarvetta kokea saavansa vaikuttaa ja tuntea. Seppänen ei 

tulostensa perusteella näe tämän uhkaavan kirkon ydinsanomaa, sillä yhteis-

tä tavoitetilaa rakennettaessa juuri ydinsanoma ja sen eteenpäin vieminen 

tulee pitää lähtökohtana tekemiselle ja suunnittelulle. Kirkon työntekijän tu-

lisi välttää kieltä, joka on nuorelle tai nuorelle aikuiselle liian vaikeasti ym-

märrettävää, sillä vuorovaikutusta ei välttämättä heidän välilleen synny. 

Vuoropuhelua voi Seppäsen mukaan vaikeuttaa myös kirkon sisäänraken-

nettu sanelupolitiikka. (Seppänen 2014, 52.) 

Myös kirkolla itsellään on ollut erilaisia nuoriin aikuisiin liittyviä kehi-

tyshankkeita. Näistä mainittakoon tämän tutkimuksen kohderyhmän kan-

nalta kiinnostava Kirkkohallituksen ja Kirkkopalvelut ry:n vuosina 2006–

2009 toteuttama kolmivuotinen Nuori aikuinen kirkon jäsenenä –projekti, 

jolla pyrittiin kehittämään seurakunnan toimintaa erityisesti nuorten ja nuor-

ten aikuisten osalta sekä haastamaan seurakuntia tarkastelemaan valitsemi-

aan  painopisteitä, kohderyhmiä ja toteutustapoja. Projekti rakentui neljästä 

osa-alueesta: kristillisestä identiteetistä, seurakuntatyöstä, vaikuttamisesta ja 

viestinnästä. Projektin tuotteena syntyi seurakuntien ja järjestöjen työnteki-

jöille tarkoitettu Kirkosta kiinni! -kirja, jossa painottuu vahvasti työnteki-

jänäkökulma. Projektin tavoitteena oli ottaa nuorten aikuisten elämänkysy-

mykset ja hengelliset tarpeet paremmin huomioon kirkon perustoiminnassa. 

Tarkoituksena ei ollut luoda nuorille aikuisille omaa kirkon työalaa, vaan 

katsoa kirkon toimintaa ”nuorten aikuisten läpi” kiinnittäen huomiota erityi-

sesti jumalanpalveluselämään, kirkollisiin toimituksiin ja musiikkiin. Lisäksi 

nuorilla aikuisilla haluttiin olevan mahdollisuus vaikuttaa kirkon päätöksen-

tekoon, resurssien jakoon ja toimintaan esimerkiksi kirkon luottamushenki-

löinä. Hengellinen elämä verkossa –hankeen oli yksi viestinnällisiä painopis-
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teitä oli tuoda kirkko ihmisten luo verkkoon. (Hauta-aho & Tornivaara 2009, 

11, 16.)  

Seppänen (2014, 34) mukaan kirkon tulee kiinnittää entistä enemmän 

huomiota siihen, miten internet on muuttanut ja muuttaa tulevaisuudessa 

käsitystä uskonnosta. Kyse ei ole vain suomalaisesta, vaan maailmanlaajui-

sesta ilmiöstä, jossa kyberavaruus muodostaa jatkumon yhdessä reaalielä-

män kanssa, sillä ihmiset tekevät samoja asioita reaalimaailmassa ja kyber-

maailmassa, mutta vain eri tavalla. (Seppänen 2014, 34.) On siis luonnollista, 

että myös uskonto ottaa paikkansa tässä todellisuuden ja virtuaalimaailman 

sekoituksessa. Heidi Campbell (2010, 9) on verrannut kristinuskoa juutalai-

suuteen ja islamiin todeten, että näistä kolmesta suuresta monoteistisesta 

uskonnosta todennäköisesti kristinusko on ollut vahvimmin edustettu us-

konto verkossa aina internetin alkuajoista lähtien. Kristityt eri seurakunnista 

ja kristinuskon haaroista ovat vaivattomasti hyväksyneet, että internet voi 

muuttaa perinteisiä uskonnon harjoittamisen muotoja. He ovat hyödyntäneet 

teknologiaa uskonnollisiin tarkoituksiin. Yksittäiset kristityt ovat visioineet 

uusia tapoja tuoda kirkkoa esiin kyberseurakuntien muodossa. Näin verkos-

sa tapahtuva reaaliaikainen toiminta laajensi heidän ymmärrystään seura-

kunnasta maailmanlaajuisena Kristuksen ruumiina. Kristityt näkivät interne-

tin myös uudenlaisena lähetyskenttänä ja keinona viedä evankeliumia eteen-

päin. Uuden tietokonekulttuurin avulla kirkko voi vaivattomasti kertoa maa-

ilmalle uskomuksistaan ja kertoa asenteestaan tiettyihin teemoihin tai tilai-

suuksiin. Verkon avulla kirkko voi kuulla paremmin julkisen mielipiteen ja 

osallistua ympärillään käytävään päättymättömään keskusteluun. (Campbell 

2010, 35–36) Myös uskonnollisen organisaation rakenne vaikuttaa vahvasti 

siihen, miten organisaatiossa hyödynnetään virallisessa, preskriptiivisessä ja 

laillisessa yhteydessä.  Organisaatiossa, jota johdetaan ylhäältä alaspäin, joh-

tajat ja muut siinä asemassa olevat, jotka voivat määritellä, mitä tietoa orga-

nisaatiosta kerrotaan, ottavat ohjailevamman roolin luodessaan mediasääntö-

jä. Niissä yhteisöissä puolestaan, joissa organisaation rakenne on enemmän 

kerroksittainen, suositusten ja ohjeiden mukaiset lausunnot medialle antaa 

yksittäiset jäsenet. Useimmissa protestanttisissa kristillisissä yhteisöissä on 

löyhempi autoritäärinen rakenne kuin muissa yhteisöissä. (Campbell 2010, 

183.) Seppänen näkee uuden mediateknologian mahdollistavan uudenlaisen 

kokemuksen saamisen. Internet tulkitaan hengelliseksi tilaksi ja sen sanotaan 

tarjoavan uusia mielikuvia perinteisistä hengellisistä konsepteista. Näin in-

ternetistä muodostuu kasvavassa määrin hengellinen tai pyhä tila nuorten ja 

nuorten aikuisten siirtäessä heidän hengellisiä ja uskonnollisia käytänteitään 

verkkoon. (Seppänen 2014, 38.) 
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3.6 Kirkon strategisia suuntaviivoja  

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiassa Meidän kirkko, osallisuuden 

yhteisö määritellään suuntaviivoja vuoteen 2015 saakka. Strategiassa kerrotun 

kirkon vision mukaan kirkon jäsenet näkevät kirkkonsa arvon ja kuulevat 

siellä Jumalan sanan äänen. Kirkon missiossa todetaan, että kirkon tehtävä 

on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä pe-

rusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kirkko mää-

rittelee arvoikseen pyhän kunnioituksen, vastuullisuuden, oikeudenmukai-

suuden ja totuudellisuuden. Vuoteen 2015 vieviin suuntaviivoihin kuuluivat 

hengellisen elämän vahvistuminen, heikoista huolehtiminen ja maailmanlaa-

juisen vastuun kantaminen. Kirkossa halutaan vahvistaa kirkon jäsenyyden 

merkitystä ja tavoitteena on tavoittaa jokainen jäsen laadukkaasti vähintään 

viisi kertaa vuodessa. Tulevien vuosien aikana kiinnitetään erityistä huomio-

ta nuorten ja nuorten aikuisten jäsenyyteen sekä seurakuntaan muuttavien 

uusien jäsenten vastaanottamiseen. Kirkon elämään osallistuvien määrä 

käännetään kasvuun kaikissa ikäluokissa ja kirkossa luovutaan työntekijä-

keskeisestä ajattelutavasta sekä luodaan seurakuntalaisille mielekkäitä toi-

mintamahdollisuuksia. Kirkon strategiassa maalataan myös viestinnällisiä 

suuntaviivoja. Viestin viemisessä lisätään vuorovaikutusta ja tuetaan hengel-

listä elämää myös median välityksellä. Tavoitteena on osallistua aktiivisesti 

mediassa käytävään keskusteluun, lisätä panostusta uuden median käyttöön, 

kehittää sisäistä viestintää sekä kouluttaa keskeisiä toimijoita viestinnän tai-

doissa. (Kirkkohallitus 2007, 43.) 

Kirkon uudistumisen jatkumiseen liittyen, strategisia tavoitteita on seu-

rata toimintaympäristön muutoksia ja uudistaa toimintaa perustehtävälle 

uskollisena. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiaa vuoteen 2015 

laatineen työryhmän mietinnössä (Kirkkohallitus 2007, 18) todetaan nuorten 

aikuisten olevan erityinen haaste kirkolle. Alle 25-vuotiaista vain joka viides 

ei voisi kuvitella eroavansa kirkosta, ja joka viides suunnittelee kirkosta 

eroamista. Mietinnön tekijät näkevät nuorten ja nuorten aikuisten yleisen 

asennemaailman olevan haastava kirkon jäsenyyttä ajatellen. Vanhemmille 

ikäpolville luterilaisuus on selkeästi suomalaisen kansalliseen identiteettiin 

kuuluva ominaisuus. Nuoret näkevät itsensä enemmän eurooppalaisina ja 

näin luterilaisuuden merkitys on muuttunut. Tilastojen valossa nähdään, että 

valtaosa evankelis-luterilaisesta kirkosta eronneita tai ikäluokastaan kirk-

koon kuulumattomia on nuoria aikuisia. Vastaavasti elinkaaren toisessa 

päässä alkavat olla suuret ikäluokat, joista monet vielä ovat jäseniä. Vuosit-

tainen kirkosta eroamisten määrä on vielä pientä, mutta suurten ikäluokkien 
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luonnollisen poistumisen myötä laskevat jäsenmäärät lisättynä kirkkoon 

kuulumattomien ja kirkosta eronneiden määrään voivat kiihdyttää kirkon 

jäsenmäärän laskua nopeastikin. (Kirkkohallitus 2007, 18.) 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa suunnataan vuoteen 

2020 ajatuksen Kohtaamisen kirkko –pohjalta. Siitä voidaan erottaa kaksi pe-

riaatetta, joista ensimmäisessä keskitytään ihmisen ja jäsenen näkökulmaan 

ja toisessa paikallistasoon. Näistä kahdesta periaatteellisesta näkökulmasta 

kirkko pyrkii vastaamaan muutoksesta seuranneisiin tarpeisiin ja haasteisiin 

sekä ottamaan etäisyyttä työntekijäkeskeiseen toimintakulttuuriin. Vuosiksi 

2016–2020 kirkko määrittelee toimintansa keskiöön kohtaamisen ja suhteet. 

(Kirkkohallitus 2014, 5.) 

Kohtaamisessa kirkko pyrkii nostamaan esille muutosten ja valintojen 

keskellä keskeisinä pidettyjä asioita. Kuitenkin jokainen seurakunta toimin-

taympäristöineen, voimavaroineen ja erityishaasteineen määrittelee itse toi-

mintansa suunnan. Kohtaamisen kirkko keskittyy viestintään, jonka tulee 

läpäistä kaikki muut periaatteet. Jokainen jäsen huomioidaan ainutlaatuisena 

ja korvaamattomana. (Kohtaamisen kirkko 2014, 5.) Kohtaamisen kirkko -

suuntaviivoja tarkastellaan tarkemmin vain tämän tutkimuksen kannalta 

olennaisista näkökulmista: nuoret aikuiset kirkon sidosryhmänä sekä organi-

saation viestintä. 

Kirkossa arvellaan, että muuttoliikkeen myötä kristinuskon lisäksi 

Suomessa vahvistuu myös muiden uskontojen asema. Ruotsin luterilaisen 

kirkon historiaa tarkasteltaessa voidaan nähdä, miten kulttuurien ja uskonto-

jen monimuotoisuus ovat vaikuttaneet suurimman kirkon asemaan. Muutto-

liike mitä todennäköisimmin monimuotoistaa yhteiskuntaa myös Suomessa 

ja samalla uskonto saa uusia ilmenemismuotoja, kun uushenkisyyden ilmiöt 

sekoittuvat perinteiseen uskonnollisuuteen ja muihin katsomuksiin. Näiden 

arvellaan näkyvän erityisesti nuorissa ikäpolvissa. Nuorten aikuisten ikä-

ryhmästä ateisteja on nyt noin viidesosa. Ihmisten riippuvuus valintoihin 

vaikuttavista ja arvoja ohjaavista auktoriteeteista heikkenee ja samalla yksi-

lökeskeisten arvojen määrä lisääntyy. Auktoriteettisesta asemasta lausuttuja 

käsityksiä enemmän henkilökohtaiset kokemukset vaikuttavat katsomuksel-

lisiin valintoihin. (Kohtaamisen kirkko 2014, 6.) Noin kaksi kolmasosaa seu-

rakunnista on laatinut Meidän kirkko –strategian pohjalta seurakunnan 

oman strategian. Moni seurakunnista on laatinut myös toimintaympäristö-

analyysin, mutta jäsenten odotuksia ja toiveita on selvitetty harvemmin. 

(Kohtaamisen kirkko 2014, 11.) 

Vaikka aiemmin tässä luvussa mainitut tutkimuksetkin osoittavat, mi-

ten suomalaisten suhde kirkkoon on muuttunut kuluneiden vuosien aikana 

ja samalla sitoutuminen kirkon oppiin, toimintaan ja jäsenyyteen on ohentu-
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nut, ei tämä kuitenkaan tarkoita sitä, että välinpitämättömyys hengellisyy-

teen ja elämänkatsomuksellisiin kysymyksiin olisi vähentynyt. Uskonnolli-

sen moniäänisyyden katsotaan lisääntyneen ja johtaneen vahvoihin ristirii-

toihin voimakkaasti ja heikosti uskonnollisten ihmisten välillä. Suomen 

evankelis-luterilaisessa kirkossa tämän arvellaan näkyvän näkemysten jakau-

tumisena ja arvokysymysten osalta vastakkainasetteluna. Uskonnollisen kas-

vatuksen heikkeneminen ja irrallisuus suhteessa uskonnolliseen yhteisöön 

nähdään keskeisinä maallistumista edistäviä tekijöinä. Osallisuuden koke-

muksen malli tulee suurelta osin vapaaehtoisvoimin toimivista herätysliik-

keistä. Tulevaisuuden kannalta lasten ja nuorten osallistuminen kirkon toi-

mintaan jäsenyyden myötä on keskeisessä asemassa. Myös vapaaehtoistoi-

minnan kehittyminen vaikuttaa tuleviin vuosiin. (Kohtaamisen kirkko 2014, 

13, 24.) 

Viestinnällisesti kirkko haluaa panostaa viestinnän koulutukseen kaikil-

la tasoilla. Viestinnän ammattilaiset antavat tukea niin työntekijöille, luotta-

mushenkilöille kuin vapaaehtoisillekin. Lisäksi viestinnän suunnittelussa ja 

johtamisessa tulee huomioida ihmisten ja yhteisöjen erilaiset odotukset ja 

tarpeet. Sen lisäksi, että kirkko näkee viestivänsä uskonnollisena yhteisönä, 

se viestii myös julkisoikeudellisena yhteisönä. Viestinnän tuleekin kirkon 

mukaan olla avointa ja ennakoivaa. Myös kipeistä ja vaikeista asioista tulee 

kirkon voida viestiä. Kirkko tiedostaa, että mielikuvat kirkosta rakentuvat 

vahvasti kohtaamisissa niin kasvokkain kuin mediassakin. (Kohtaamisen 

kirkko 2014, 26–27.)  
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4 KVALITATIIVINEN TUTKIMUS AJATUSTEN 

TULKITSIJANA 
 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksessa käytettyjä tutkimusmenetelmiä. 

Kohdassa 4.1 määritellään tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset. Lu-

vussa 4.2 käsitellään tutkimusmenetelmän valintaa ja luvussa 4.3 selvitetään, 

miten kokemuksia voidaan tutkia. Luvussa 4.4 esitellään tutkittavien valinta 

ja luvussa 4.5 käydään läpi tutkimuksen toteutus. Luvussa 4.6 käsitellään 

aineiston käsittely ja analysointi ja luvussa 4.7 esitellään vastaajien taustatie-

dot. 

 

 

4.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitä 20–35-vuotiaat nuoret ai-

kuiset ajattelevat evankelis-luterilaisesta kirkosta Suomessa. Tutkimus-

ongelmaan haetaan vastauksia tutkimuskysymyksien avulla:  

 

1. Minkälaisia mielikuvia nuorilla aikuisilla on Suomen evankelis-

luterilaisesta kirkosta? 

 

2.    Mitä nuoret aikuiset odottavat Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta? 

 

3.  Minkälaisia nuorten aikuisten ajatukset evankelis-luterilaisesta kirkosta 

ovat verrattuna evankelis-luterilaisen kirkon strategisin tavoitteisiin?  
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Kuten todettiin luvussa 2 organisaation vuorovaikutus sidosryhmiensä kanssa, 

yhtäältä viestinnän tehtävänä on luoda kuvaa organisaation identiteetistä sen 

kanssa vaikutuksessa oleville ryhmille ja yleisöille, ja toisaalta viestinnän teh-

tävänä on vastaanottaa palautetta siitä, minkälaisina organisaatiokuva ja or-

ganisaation maine näyttäytyvät. (Gray & Balmer 1998, 696, 701.) Tämän tut-

kimuksen tarkoituksena on toteuttaa toista näistä viestinnän tehtävistä: Vas-

taanottaa organisaatiokuvaan ja maineeseen liittyvää palautetta selvittämällä 

minkälaisia mielikuvia ja odotuksia nuorilla aikuisilla on evankelisluterilai-

sesta kirkosta. Heidän mielikuvansa ja odotuksensa heijastavat kirkon identi-

teettiä sidosryhmänäkökulmasta katsottuna. Tämän tutkimuksen tarkoituk-

sena on saada tietoa siitä ympäröivästä maailmasta, johon kirkko kuuluu, ja 

kirkkoa ympäröivän maailman toiminnasta, jotta sitä olisi mahdollista ym-

märtää ja selittää. (Patton 2002, 215.) 

Tutkimusongelmassa mainittu ajattelun selvittäminen vaatii sen, että 

määritellään, mitä ajatteleminen on. Ajattelua voidaan ymmärtää sen lähikä-

sitteen mentalizing kautta. Sillä viitataan kykyyn ennakoida jonkin käyttäy-

tymistä ottaen huomioon henkilön oletettu olotila. Toisin sanoen, termi tar-

koittaa, että ihminen ymmärtää jonkin toisen ihmisen käyttäytymistä oloti-

laan perustuvana mielen tuotteena. Kyse on sosiaalisen älykkyyden näkö-

kulmasta ja kyvystä ennakoida ihmisen reaktiota ja menestyksekkäästi navi-

goida sosiaalisissa tilanteissa. Koska ihmiset reagoivat tilanteisiin heidän tie-

tojensa ja tavoitteidensa pohjalta, kyky ennakoida heidän käytöstään vaatii 

sen hetkisen mielen tilan ymmärtämistä käsittäen tiedot, tunteet, aikeet ja 

tavoitteet. Jos ymmärtää, että ihmisten mielen tilat voivat olla keskenään eri-

laisia, voidaan selittää myös ihmisten käyttäytymistä.  (Hooker, Verosky, 

Germine, Knight, & D’Esposito 2008, 204.) Ajatuksella voidaan viitata myös 

ajatuksen tekijään eli ajattelijaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että voidakseen olla 

ajatuksen lähde, on oltava tarkoituksellisesti tietoinen itse ajatuksesta. (See-

ger 2015, 838.) Molemmat ajatteluun liittyvistä määrittelyistä viittaa ajattelua 

seuraavaan käyttäytymiseen eikä siten kumpikaan edellä mainituista ajatuk-

seen viittaavista käsityksistä vastaa suoraan sitä, mitä tässä tutkimuksessa 

halutaan selvittää, sillä tässä tutkimuksessa ajatuksilla ei ole tarkoitus viitata 

tiettyyn käyttäytymismalliin, sen ennakointiin tai käyttäytymiseen vaikutta-

viin tekijöihin. Tässä tutkimuksessa ei ole myöskään tarkoitus pohtia ajatusta 

ja sen syntyä, vaan mielikuvia ja odotuksia, jotka ovat osa ihmisen ajatusko-

konaisuutta, ja joiden avulla pyritään rakentamaan kokonaiskuvaa tutkitta-

vasta organisaatiosta. Näin ollen tutkimusongelmaa lähestytään tutkimus-

ongelmaa tarkentavien mielikuviin ja odotuksiin liittyvien tutkimuskysy-

mysten kautta. 
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4.2 Tutkimusmenetelmän valinta 

 

Usein tutkimukset ovat joko kvalitatiivisia tai kvantitatiivisia tutkimuksia 

(Stake 2010, 14). Perinteisesti kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta ku-

vataan toisilleen vastakkaisina (Tuomi & Sarajärvi 2013, 65). Erot edellä mai-

nittujen menetelmän välillä liittyvät siihen, mihin tutkimuksella pyritään. 

Yhtäältä tavoitteena on selittää ja toisaalta ymmärtää. (Stake 2010, 19–20.) 

Tässä tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista menetelmää, sillä se avasi 

mahdollisuuden tutkittavan asian ymmärtämiselle. Näin ollen voidaankin 

perustellusti kysyä Tuomea ja Sarajärveä (2013, 68) mukaillen ”Miten minä 

voin ymmärtää toista?”. Kysymyksen pohjata syntyy roolijako subjektiin eli 

minään ja objektiin eli toiseen. Yhtälö avaa useita näkökulmia ymmärtämi-

selle, joista useimmiten ymmärtämisen kokonaisuus muodostuu tutkittavan 

näkökulman ymmärtämisestä. Samanaikaisesti tulee kuitenkin huomioida se, 

että ymmärtämisen yhtälöön kuuluu myös tutkijan ulottuvuus, sillä tutkitta-

van henkilön tai ilmiön ymmärtäminen ja siitä kertominen rakentuu aina 

tutkijan oman ymmärryksen päälle. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 68–69.)  

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemakir-

joitusta. Kuten teemahaastattelussa, myös teemakirjoittamisessa voidaan tie-

tyiltä osin soveltaa Tuomen ja Sarajärven (2013, 75) teemahaastatteluun liit-

tyviä määrityksiä. Teemakirjoittamisessa on syytä miettiä tarkasti, että mitkä 

teemat ohjaavat kirjoittajaa löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimus-

ongelman ja tarkentavien tutkimuskysymysten kannalta keskeisimpiin asioi-

hin. Toisin kuin teemahaastattelussa, jossa avoimuuden aste määrittelee sen, 

miten tiukasti tai vapaasti kysymysrungon kanssa voi haastattelutilanteessa 

edetä (Tuomi & Sarajärvi 2013, 75), teemakirjoittamisessa on mietittävä koko 

kysymyskokonaisuus kerrallaan niin selkeäksi kokonaisuudeksi, että tutkija 

saa sen avulla kerättyä riittävän määrän aineistoa vastaamaan esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin. Teemakirjoituslomaketta varten on mietittävä huolel-

la, miten lomakkeen kysymykset laaditaan, jotta tutkija ei johdattelisi tutkit-

tavaa liikaa. Toisaalta saadakseen tutkimuksen kannalta riittävän laajan ai-

neiston, on tutkijan kyettävä luomaan kysymyslomakkeeseen riittävän selke-

ät teemat tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten johdattelemana. Tee-

makirjoittamisessa tavoitteena on, että tutkittavat kertoisivat avoimen haas-

tattelun tapaan tutkittavasta aiheesta ja oman ymmärryksensä mukaisesti. 

Myös teemakirjoitusta tehdessä oletetaan, että tutkittavat ymmärtävät kysy-

myksissä esitetyt asiat keskenään samalla tavalla. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 

77.)  
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Aineiston keruuta lomakkeen avulla voidaan tarkastella kriittisesti metodo-

logisesta näkökulmasta käsin. Tutkijan taitamattomuus ja kokemattomuus 

voivat tulla esiin kysymyksien muodostamisessa ja asettelussa. Näiden aihe-

uttamilta ongelmilta voidaan välttyä huolehtimalla, että tutkijalla on riittävä 

koulutus ja kokemuksen tuoma näkemys. (Tuomi & Sarajärvi, 72.) Toinen 

teemakirjoittamiseen liittyvä menetelmällinen heikkous tulee esiin varsinai-

sessa aineiston keräämisessä, sillä tutkijalla ei ole mahdollisuutta esittää tut-

kittavalle lisäkysymyksiä. Teemakirjoittamisessa tutkijan ei ole mahdollista 

myöskään toistaa kysymystä tutkittavalle, oikaista väärinkäsityksiä, selven-

tää ilmaisujen sanamuotoa ja käydä keskustelua tutkittavan kanssa. Teema-

kirjoittamisessa tutkija ei ole fyysisesti läsnä siinä hetkessä, jossa tutkittava 

vastaa kysymyksiin, ja näin ollen aineistonkeruussa on kysymysten osalta 

väärinkäsityksen mahdollisuus. Tutkijan on tarkasteltava vastausta sellaise-

na kuin se tekstissä esitetään. Myös suulliselle puheelle ominainen spontaani 

ajatusten ja tunteiden ilmaisu voi jäädä tekstin ulkopuolelle. (Tuomi & sara-

järvi 2013, 73.) Aineistonkeruun epäonnistuessa tutkija jää vaille riittävää 

tutkimusaineistoa. Onnistuessaan tutkija puolestaan saa käyttöönsä laajan ja 

runsaan aineiston. Koska ihmisten ajatukset rakentuvat erilaisista mielikuvis-

ta, teemakirjoittamisessa tämä ongelma ratkaistiin kysymällä teemakirjoitus-

lomakkeessa tutkittavan mielikuvien sijaan ajatuksia, joka on käsitteenä hel-

pommin ymmärrettävä, mutta joka kuitenkin riittää antamaan vastaukseksi 

runsaasti erilaisia mielikuvia.  

Kun aineistoa analysoidaan ja tekstiä tulkitaan, on tutkijalle kuitenkin 

etua siitä, että kirjoitettuun asuun muotoiltu vastaus on useimmiten harkittu 

ja jäsennelty. Kirjoittajalla on ollut aikaa miettiä mitä, miten ja missä järjes-

tyksessä hän haluaa asiat kertoa. Oman kirjoituspöydän ääressä kirjoittajan 

on helpompi kertoa myös arkaluonteisista asioita lukijalle, kuin haastattelijal-

le. (Laurén 2010, 435–436.) Kirjoitetussa aineistossa kiinnostus kohdistuu ih-

misen ajatusmaailmaan, joka ilmaistaan suullisesti tuotetun sijaan kirjoitta-

malla. (Laurén 2010, 428–429). Tutkimuksen aiheen arkaluontoisuuteen viita-

ten, tämä puolsi aineistonkeruumenetelmän valitaa myös tässä tutkimukses-

sa, jossa haluttiin selvittää uskontoon ja uskoon liittyviä asioita.  Aineiston-

keruuseen teemakirjoittamisella liittyy vielä kolmas haaste, joka puolestaan 

on sidoksissa tutkittavan ikään ja kypsyyteen. Tuomen ja Sarajärven (2013, 

84) mukaan kun tutkimusaineistona käytetään kirjoitusta, on tiedonantajan 

ikä ja kirjalliset kyvyt usein pullonkauloja, sillä aineistosta saattaa tulla liian 

laiha. Kun laadullisessa tutkimuksessa valitaan tiedonantajat harkinnanva-

raisesti, on ikään ja kirjallisiin kykyihin kiinnitettävä erityishuomiota. (Tuo-

mi & Sarajärvi 2013, 84.)  
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Riippumatta aineistonkeruutavasta, on laadullista tutkimusta tehtäessä tutki-

jan tiedettävä mitä on tekemässä, jotta ymmärtää eettisten ongelmien ole-

massaolon. Tutkittaessa ihmisten vakaumukseen liittyviä asioita, nimettö-

mänä tehty vastaaminen suojaa tutkittavia ja heidän identiteettiään arka-

luontoisen tutkimusaiheen äärellä. (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 67.) Tämän tut-

kimuksen tutkimusmenetelmän ja aineistonkeruutavan valintaa tehdessä 

huomioitiin kohderyhmään kuuluvilta kerätty suullinen palaute, jonka mu-

kaan uskonnollisista asioista puhuminen vieraalle ihmiselle koettiin vieraaksi 

ja vaikeaksi asiaksi. Sen sijaan kokemuksista kirjoittaminen anonyymisti koet-

tiin helpommaksi. Eettisistä kysymyksistä on syytä nostaa esiin myös tutki-

muksen tekijän sidonnaisuus tutkimuksen kohdeorganisaatioon. Tämän tut-

kimuksen tekijä työskenteli tutkimusta tehdessä itse siinä organisaatiossa, 

johon kohdistuivat tässä tutkimuksessa selvitetyt mielikuvat ja odotukset. 

Tukijan oli kuitenkin mahdollista tehdä tutkimusta kohdeorganisaatiosta 

riippumattomana tutkijana, sillä tutkimus ei ollut osa tutkijan työtehtäviä 

organisaatiossa, vaan työn ulkopuolella toteutettu, organisaatiosta riippuma-

ton projekti. Näin ollen organisaatio ei asettanut tutkijalle vaatimuksia tut-

kimuksen toteutuksen tai tulosten suhteen. 

 

 

4.3 Kokemusten tutkiminen  

 

Laurénin (2010, 482) mukaan kokemuksia tutkiva tutkija pyrkii tulkitsemaan 

ja ymmärtämään tutkimuksessaan ihmisten tekemiä ja ihmisille tapahtuneita 

asioita. Ihmisten kokemuksien tutkiminen onkin pyrkimystä ymmärtää kva-

litatiivisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti ihmisten toimintaa ja mer-

kitysmaailmaa. Henkilökohtainen kirjoitettu kokemus on muisteltua,  vasta 

koettua tai kymmenienkin vuosien päähän menneisyyteen palautuvaa. Tut-

kittavan kertoma kokemus yksi kokemus monien kokemusten joukossa. Tut-

kija ei pysty arvioimaan sitä, miksi tutkittava on valinnut juuri tietyn koke-

muksen kerrottavaksi tutkimuksessa. Kokemuksen tärkeyttä voidaan arvioi-

da vain suhteessa tutkittavaan, joka itse näkee oman kokemuksensa merki-

tyksen ja on siten tehnyt valinnan kertoa juuri tietystä kokemuksesta tutkijal-

le. Kirjoittajan tiedetään ilmaisseen sen, minkä hän näkee merkittävänä ja 

kertomisen arvoisena. Kertoessaan kokemuksistaan ihmiset tekevät Laurénin 

(2010, 428) mukaan selkoa siitä, mitä heille on tapahtunut ja mitä he ovat 

tehneet. Tässäkin tutkimuksessa merkitykset rakentuivat niistä tutkittavien 

valikoiduista kokemuksista, joita he itse nostivat esiin ja antoivat tutkimuk-
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sen käyttöön. Valitessaan itse kokemuksiaan, tutkittavat antoivat he koke-

muksilleen merkityksen. (Laurén 2010, 428.)  

Kokemusten tutkiminen teemakirjoituksilla on erityisen hyvä menetel-

mä silloin, kun halutaan selvittää mitä, tutkittava ajattelee jostakin asiasta. 

Moniaistillisista havainnoista rakentuva kokemus saa merkityksen, kun kir-

joittaja kiinnittää huomionsa kokemaansa, muistelee sitä ja kertoo siitä. 

(Laurén 2010, 426–427; Moilanen & Räihä 2010, 52.) Tutkittavan kertoessa 

kokemuksestaan, avautuu tutkijalle tilaisuus kokemuksen käsittämiselle juu-

ri siinä kontekstissa, johon tutkittava päättää oman kokemuksensa tutkimus-

ta ja tutkijaa varten asettaa. Kertomassaan kokemuksessa tutkittava heijastaa 

elämäänsä siten, kuin hän sen näkee, ymmärtää ja haluaa kertoa. Siksi on siis 

mahdotonta luokitella kokemusta oikeaksi tai vääräksi tai jopa muunnelluk-

si. (Laurén 2010, 436–437.) Toista ihmistä voidaan ymmärtää vain hänen 

omista lähtökohdistaan käsin (Moilanen & Räihä 2010, 47). Koska kokemuk-

sia voidaan sanoittaa tai purkaa teksteiksi, voidaan kokemuksia myös tutkia. 

(Laurén 2010, 426–427; Moilanen & Räihä 2010, 52.) 

Kokemukset muodostuvat mielikuvista, ja Laurén (2010, 438) näkee mie-

likuvien ja kokemuksen muodostumisessa yhteyden organisaatioon, johon 

saatu kokemus liittyy. Kokemus voi rakentua suorassa yhteydessä organisaa-

tion tai sen ilmentymän kanssa. Epäsuorasti rakentuessaan kokemus tulee 

viestinnän kautta esimerkiksi mediasisällön tai huhujen muodossa. Kirkolli-

nen kokemus saadaan esimeriksi osallistumalla kirkon toimintaan. Usein se 

tarkoittaa osallistumista seurakunnan toimintaan, joka on kirkon paikallisesti 

toimiva yksikkö. Koska mielikuvat rakentuvat ympäröivän maailman pohjal-

ta, ne myös reflektoivat sitä kulttuuria, jossa ovat syntyneet. Usein mieliku-

vat ovat tiedostamattomia, mutta sellaisinakin ne muokkaavat käsityksiä ja 

suhtautumista eri asioihin ja niiden kokemiseen. Mielikuvat voivat synnyttää 

mielihyvän tunteita, jännitystä, pelkoa tai ahdistusta.  (Laurén 2010, 438.) 

Mielikuvat organisaatiosta toimivat siis pohjana yksilön kokemuksille silloin, 

kun yksilö on yhteydessä organisaatioon. Kokemuksen taustalla vaikuttavat 

mielikuvat voivat saada aikaan erilaisia tunnetiloja. Kun yksilö kokee asioita 

omassa kulttuurissaan, muodostuu kokemuksesta kulttuuriin sidottu merki-

tys. Jos kokemus ja siitä syntyvä merkitys liittää kokijan osaksi yhteisöä, syn-

tyy kollektiivisia merkityksiä, sillä kokemuksista rakentuu merkityksiä ja 

niihin vaikuttavat muun muassa se kulttuuri, jossa yksilö elää ja kokee asioi-

ta. Koska mielikuvat vaikuttavat kokemuksiin, joita seuraa tunnetilat ja 

mahdollinen toiminta, voidaan kokemuksiin liittyvien mielikuvien ja odotus-

ten tutkiminen liittää osaksi sitä organisaation viestintää, jossa pyritään luo-

taamaan organisaation toimintaympäristöä, ymmärtämään sidosryhmien 
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käyttäytymistä ja vaikuttamaan siihen, minkälaisen kuvan organisaatio itses-

tään sidosryhmille antaa.  

Kuten aiemmin jo todettiin, että mielikuvat ovat yhteydessä kokijan 

ympäröivän maailman kanssa, myös asiat saavat kulttuuriin ja kokijan 

omaan viiteryhmään sidottuja merkityksiä. Laineen mukaan (2010, 30) erilai-

sissa kulttuurisissa ympäristöissä elävät ihmiset elävät erilaisissa todelli-

suuksissa ja siksi asioilla on heille erilaiset merkitykset. Riippumatta siitä, 

mihin yhteisöön kuulutaan, yhteisön jäsenyys luo aina yhteisiä piirteitä jä-

sentensä välille ja näin syntyy yhteisiä merkityksiä. (Laine 2010, 30.) Eri kult-

tuureilla on yhteisiä merkityksiä joillekin asioille. (Moilanen & Räihä 2010, 

47.) Kirkko rakentuu seurakunnista, joiden välillä voi olla suuriakin eroja 

ominaispiirteidensä ja käytännön toiminnan suhteen. Seurakunnat luovat 

erilaisia yhteisöjä ja se on kulttuuri, joka vaikuttaa kokemuksiin. Vaikka yksi-

löt kuuluvat yhteisöihin, samaan aikaan jokainen yksilö on kuitenkin erilai-

nen. Vaikka merkitykset eivät olekaan subjektiivisia, voidaan tietyt merki-

tyksenannot nähdä universaaleina. Näitä Moilasen ja Räihän (2010, 49) mu-

kaan ovat muun muassa syntymä ja kuolema, nälkäisyys ja kylläisyys sekä 

muut sellaiset asiat, jotka kuuluvat inhimilliseen olemassaoloon (Moilasen & 

Räihä 2010, 49). 

Kokemusten tutkimiseen kuuluu olennaisesti tutkijan ymmärrys tutki-

muksensa mahdollisuuksista ja rajoitteista suhteessa todellisuuteen ja toisiin 

tutkimuksiin (Tuomi & Sarajärvi 2002, 11). Mahdollisuuksia ja rajoitteita 

pohdittaessa on kokemuksien tutkimista voitava tarkastella myös kriittisesti. 

Tutkittavien kokemuksien selvittäminen siksi, että voitaisiin selvittää ja ym-

märtää tutkittavien ajatuksia, sisältää myös riskejä. Tässäkin tutkimuksessa 

tutkija oli tutkittavan teeman äärellä sen aineiston kanssa, jonka tutkittavat 

olivat tutkijan laatimien kysymysten pohjalta tutkijalle antaneet. Tutkijan 

ymmärrys tutkittavien kokemuksista oli rajallinen, sillä tutkija ei voinut tie-

tää eikä ymmärtää tutkittavien kokemuksien taustalla vaikuttavia asioita, 

ellei tutkittava ollut niistä kertonut. Kirjoittamalla tiettyyn teemaan liittyviä 

kokemuskertomuksia, ei tutkijalla ole mahdollisuutta esittää tutkittaville tar-

kentavia kysymyksiä tai pyytää perusteluja sille, miksi juuri tietty kokemus 

oli valikoitunut kerrottavaksi. Nämä korostavat teemakirjoituslomakkeen 

kysymysten laatimisen huolellisuuden merkitystä. Kokemuksen tutkimiseen 

liittyvistä haasteista huolimatta, kun halutaan selvittää ihmisten kokemusta, 

käsitystä tai tapaa kuvata jotakin ilmiötä, tutkimusaineisto voidaan koota 

vapaamuotoisen kirjoitus- tai kerrontapyynnön avulla. (Laurén 2010, 426–

427;  Moilanen & Räihä 2010, 52.)   
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4.4 Tutkittavien valinta 

 

Kirkon jäsenmäärän lasku on ollut tasaista ainakin jo viimeisen kahdeksan 

vuoden ajan. Lähtökohdat tälle tutkimukselle olivat vuoden 2013 Tilastokes-

kuksen tilastot (Suomen virallinen tilasto: Väestörakenne 2013; Kirkon tilas-

tot: Seurakuntien väestömuutokset 2013), jotka kertoivat Suomessa vakinai-

sesti asuvien kirkon jäsenten määräksi 4 100 432 henkilöä eli 75,2 prosenttia 

koko maan väestöstä. Vuonna 2013 kirkosta eronneita oli 43,5 prosenttia 

enemmän kuin edellisenä vuonna. Samat tilastot osoittavat, että suurin kir-

kosta eronneiden joukko vuonna 2013 oli 20–29-vuotiaat yhteensä 30 pro-

senttia ja toiseksi suurin joukko oli 30–39-vuotiaat 23 prosentilla. Toisaalta 

tilastot osoittavat myös, että kaikista vuonna 2013 kirkkoon liittyneistä suu-

rin joukko oli 20–29-vuotiaita 24 prosenttia ja toiseksi suurin liittyneiden 

joukko puolestaan 30–39-vuotiaita yhteensä 22 prosenttia kaikista kirkkoon 

liittyneistä. Kirkkoon liittymistä perusteltiin elämäntilanteisiin liittyvillä 

muutoksilla kuten avioliitolla. Kirkkoon kuului vuonna 2013 vähiten 20–29-

vuotiaita (68 %) sekä 30–39-vuotiaita (65 %) koko väestön vastaavasta ikä-

luokasta. Samana vuonna 10–19-vuotiaita kuului kirkkoon koko ikäluokasta 

vielä 85 prosenttia ja 40–49-vuotiaiden keskuudessa jäsenten määrä koko ikä-

luokasta alkaa jälleen kasvaa. (Kirkon virallinen tilasto: Seurakuntien väes-

tönmuutokset 2013.) Tämä asetelma herätti kysymyksen siitä, mitä tapahtuu 

19. ja 40. ikävuosien välissä, jossa ikäluokan osuus kirkkoon kuuluvissa not-

kahtaa merkittävästi. Näiden tilastojen valossa tässä tutkimuksessa kohde-

ryhmäksi rajattiin 20–35-vuotiaat, jotka ikänsä puolesta voitiin määritellä 

nuoriksi aikuisiksi.  

Nuori aikuinen –käsite määritellään usein ikään liittyvien muutosten 

kautta. Hauta-aho ja Tornivaara (2009, 21) määrittelevät nuoren aikuisen 

henkilöksi, joka on itsensä etsimisen keskellä, mutta kuitenkin itsenäisesti 

toimeentulostaan ja itsestään huolehtiva aikuinen ihminen. Yhteys lapsuu-

den perheeseen ei ole niin tiivis kuin se on ollut ja sosiaalinen viiteryhmä on 

siirtynyt perheestä ystäviin, harrastuksiin, opiskelu- ja työyhteisöihin. Nuo-

ren aikuisen elämä koostuu erilaisista elämäntilanteista, asenteista ja ominai-

suuksista, jotka rajaavat elämää nuoruuden ja aikuisuuden välillä. Nuori ai-

kuinen siirtyy aikuisuuteen vähitellen. (Hauta-aho & Tornivaara 2009, 21–

22.) 

Grönlundin mukaan (2012, 10) nuoret aikuiset on joustava käsite. Hän viittaa 

määritelmällään Eriksonin ja Havighurstin perinteisiin kehitysteorioihin, 

joiden mukaan nuoret aikuiset voidaan määritellä 18–40-vuotiaiksi. Tänä 

päivänä ikää enemmän määrittelyyn vaikuttaa kuitenkin elämänvaihe, sillä 
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nuorten aikuisten ikävaihe voidaan nähdä identiteetin muodostamisen kau-

tena, jossa etsitään kumppania, perustetaan perhettä ja rakennetaan uraa. 

(Grönlund 2012, 10.) Samaan elämän asettumattomuuden tilaan viittaavat 

myös Hauta-aho ja Tornivaara (2009, 22) määritelleessään nuorta aikuisuutta 

elämänvaiheena, jolle tyypillistä on perheettömyys, opiskelu, itsensä etsimi-

nen, arvomaailman ja perinteen kyseenalaistaminen, kulutuskulttuurin ko-

rostuminen, vaihtuvat asuinpaikat ja parisuhteet. (Hauta-aho & Tornivaara 

2009, 22). 

Länsimaissa on huomattavissa tähän elämänvaiheeseen liittyviä muu-

toksia, sillä yksilöt asettuvat aloilleen aiempaa myöhemmin. Mukaan lukien 

Suomessa ammattiin valmistumisen, avioitumisen ja lasten saamisen keski-

ikä on noussut parilla kolmella vuodella vuosikymmenen aikana. Vuonna 

2010 ensisynnyttäjien keski-ikä oli 28 vuotta, naiset avioituivat keskimäärin 

30-vuotiaina ja miehet 32,6-vuotiaina. (Grönlund 2012, 10.) Seppänen määrit-

teli nuoria ja nuoria aikuisia käsittävässä pro gradu –tutkielmassaan (2014, 

17) nuoren aikuisen kirkon näkökulmasta henkilöksi, jota seurakuntien lapsi- 

ja nuorisotyö ei enää tavoita. Tämän määritelmän rinnalla Seppänen tarkas-

teli nuorta aikuista Grönlundin (2012, 10) tapaan myös elämänvaiheena, jo-

hon liittyy tietynlainen elämänasenne tai maailmankuva. Seppäsen mukaan 

nuorten aikuisten ikäryhmä ei ole homogeeninen, vaan sen voidaan nähdä 

sisältävän hyvin erilaisia ryhmiä niin elämäntilanteiltaan, arvoiltaan kuin 

kulttuureiltaan. (Seppänen 2014, 17.) Näiden tilastojen ja muissa tutkimuk-

sissa nousseiden nuorten aikuisten iän määritelmien perusteella tämän tut-

kimuksen kohderyhmäksi rajautui 20-35-vuotiaat nuoret aikuiset.  

 

 

4.5 Tutkimuksen toteutus 

 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin teemakirjoituksina, joissa tutkittavat 

kertoivat organisaatioon liittyvistä kokemuksistaan. Aineiston keräämistä 

varten luotiin teemakirjoituslomake, jonka kysymykset laadittiin tutkimus-

ongelman ja –kysymysten johdattelemana. Lomakkeen alussa tutkittavaa 

pyydettiin vastaamaan sekä tutkittavia taustoittaviin kysymyksiin että tut-

kimusongelman kannalta keskeisiin, avoimiin kysymyksiin. Taustoittavat 

kysymykset koskivat tutkittavien sukupuolta, ikää syntymävuoden mukaan 

määriteltynä ja kotipaikkakuntaa. Lisäksi tutkittavia pyydettiin arvioimaan 

suhdettaan kirkkoon annettujen vaihtoehtojen pohjalta sekä arvioimaan 

osallistumistaan kirkon toimintaan. Myös toiminnan osalta vastaajille 

annettiin vaihtoehdot. Näiden kysymysten avulla oli tarkoitus selvittää, 
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minkälaisia nuoria aikuisia tähän tutkimukseen vastasi. Tutkimuksen kan-

nalta olennainen tieto teemakirjoituslomakkeessa oli kolmessa avoimessa 

kysymyksessä, joiden avulla pyrittiin keräämään tietoa kokemuksien avulla 

nuorten aikuisten ajatuksista kirkosta. Avoimissa kysymyksissä kerättiin 

vastauksia tutkimusongelman ratkaisemiseksi tutkimuskysymysten 

ohjaamina. Ensimmäinen avoin kysymys käsitteli nuorten aikuisten ajatuksia 

omakohtaisten kokemusten pohjalta kerrottuna. Tällä kysymyksellä haettiin 

vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ”minkälaisia mielikuvia 

nuorilla aikuisilla on Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta?”. Toinen 

avoin kysymys liittyi nuorten aikuisten kirkkoon liittyviin odotuksiin, jolla 

haettiin vastauksia toiseen tutkimuskysymykseen ”mitä nuoret aikuiset 

odottavat Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta?”. Kolmannessa 

avoimessa kysymyksessä vastaajaa pyydettiin kertomaan jokin kirkkoon 

liittyvä, mieleenpainunut kokemus.  

Tutkimuskysymysten kannalta erityisesti avoimet kysymykset olivat 

aineistonkeruussa kiinnostavimmat. Niiden lisäksi täydennettiin avoimen 

kysymysten varsinaisten kysymysten rinnalla tarkentavia kysymyksiä. En-

simmäisessä avoimessa kysymyksessä kysyttiin vastaajalta ajatuksia Suomen 

evankelisl-uterilaisesta kirkosta ja kysymystä tarkennettiin lisäkysymyksillä 

”Minkälaisia sinun mielestäsi evankelisluterilainen kirkko ja sen toiminta 

ovat? Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet käsitykseesi evankelis-luterilaisesta kir-

kosta ja sen toiminnasta?” Vastaajaa pyydettiin kertomaan vapaasti, mutta 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti omien kokemuksiensa ja käsitystensä 

pohjalta vastaajalle tärkeistä asioista. Toisessa avoimessa kysymyksessä 

pyydettiin nuoria aikuisia kertomaan odotuksistaan Suomen evankelis-

luterilaiseen kirkkoon liittyen ja kolmannessa vastaajia pyydetään kertomaan 

ja kuvailemaan jotakin erityisen hyvin mieleen jäänyttä yhtä tai useampaa 

evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai sen toimintaan liittyvää kokemusta. Tar-

kentavina kysymyksinä kysyttiin ”Missä koit sen ja milloin? Kerro myös, että 

miksi valitsit juuri sen kokemuksen. Minkälainen tunne sinulle jäi tuosta ko-

kemuksesta?”  

Ennen varsinaista aineistonkeruuta lomake (liite 1) lähetettiin kymme-

nelle testaajalle, joista kuusi vastasi testikyselyyn. Saadun palautteen pohjalta 

tehtiin vastausteknisiä korjauksia Webropol-kyselyohjelmalla tehtyyn lo-

makkeeseen vastaamisen helpottamiseksi. Lisäksi korjattiin lomakkeessa ol-

leita kirjoitusvirheitä. Testivastaajat pohtivat taustatiedoissa esitetyn koti-

paikka-kohdan muuttamista asuinpaikaksi. Tätä ei kuitenkaan muutettu, 

koska erilaisten merkitysten takaa löytyy usein ihmisten erilaiset kulttuuriset 

ympäristöt ja erilaiset todellisuudet (Laine 2010, 30). Yhteisöön kuuluvien 

jäsenten väliltä löytyy aina yhteisiä piirteitä, joita jäsenyys luo jäsenten välille 
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yhteisöstä riippumatta. Samalla syntyy yhteisiä merkityksiä, vaikka jokainen 

yksilö onkin erilainen. (Laine 2010, 30.) Toiselle kotipaikka on asuinpaikka ja 

toisille asuinpaikka ei ole kotipaikka. Se, mieltääkö yksilö kotipaikakseen 

asuinpaikkakunnan vai paikkakunnan, josta on kotoisin, haluttiin jättää vas-

taajan valittavaksi. Tässä tutkimuksessa kysymys ei ollut tutkimusongelman 

ja –kysymysten kannalta olennainen, vaan ainoastaan tutkittavien taustoja 

selventävä, ei tutkija nähnyt tarpeelliseksi muuttaa kotipaikkaa asuinpaikak-

si.  

Koska tutkittavat olivat nuoria aikuisia iältään 20–35-vuotiaita ja monet 

iän mukaan ovat opiskelijoita, kohderyhmän tavoittamisessa hyödynnetään 

yliopistojen ainejärjestöjen ja ammattikorkeakoulujen oppilaskuntien sähkö-

postilistoja. Kyselyn linkki lähetettiin saatetekstin (liite 2) kanssa Aalto-

yliopiston ainejärjestöjen yhteyshenkilöiden lisäksi Helsingin, Tampereen, 

Turun, Oulun, Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen ainejärjestöjen yhteys-

henkilöille. Nämä yhteystiedot poimittiin kunkin yliopiston ainejärjestöjen 

yhteystiedoista. Ammattikorkeakoulujen oppilaskuntien yhteystietojen pe-

rusteella linkki kyselyyn lähetettiin yhdessä saatetekstin (liite 3) kanssa Hä-

meen, Jyväskylän, Kajaanin, Kymenlaakson, Lahden, Lapin, Tampereen, 

Hämeen, Mikkelin, Satakunnan, Seinäjoen, Saimaan, Rovaniemen, Turun, 

Oulun ja Vaasan ammattikorkeakoulujen sekä Joensuun Karelia-

ammattikorkeakoulun, Helsingin Metropolian, Humanistisen ammattikor-

keakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikor-kea-koulun, 

Centria-ammattikorkeakoulun ja Diakonia-ammattikorkea-koulun oppilas-

kuntien yhteyshenkilöille. Yhteyshenkilöitä pyydettiin välittämään kysely 

eteenpäin oman järjestönsä tai oppilaskuntansa jäsenille. Tutkija olisi halun-

nut ottaa mukaan myös niitä kohderyhmään kuuluvia nuoria aikuisia, jotka 

ovat jo siirtyneet työelämään. Tätä varten ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta 

käyttää oppilaskuntien ja ainejärjestöjen postituslistoihin verrattavaa järjes-

telmää, jolla työelämään siirtyneet olisi voitu tavoittaa. Näin ollen tutkittavat 

rajautuivat pääasiassa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoihin. 

Korkeakoulujen ainejärjestöjen ja oppilaskuntien lisäksi kyselyä jaettiin 

myös sosiaalisessa mediassa, jolla toivottiin tavoitettavan niitä, jotka eivät ole 

opiskelijoita edellä mainituissa oppilaitoksissa, mutta muuten kuuluvat tut-

kimuksen kohderyhmään. Lomakkeessa ei kuitenkaan kysytty, mitä kautta 

tutkittava oli tutkimuksesta tiedon saanut, sillä sen selvittäminen ei tässä 

tutkimuksessa ollut tavoitteena. Sen lisäksi, että tutkittavilta ei kysytty, mitä 

kautta vastaajat olivat kyselyyn päätyneet, ei selvitetty myöskään vastaajien 

koulutusta, sillä tässä tutkimuksessa haluttiin keskittyä vastaajien ajatuksiin 

ja odotuksiin vastaajan koulutustaustasta riippumatta. Ja olihan ennalta jo 
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tiedossa, että suurin osa vastaajista olisi yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-

opiskelijoita.  

Kysely julkaistiin 5.6.2014 klo 11.30, joka on monille lounasaika ja siten 

otollinen aika sähköpostin lukemiselle. Tutkimukseen oli mahdollisuus osal-

listua 18.6.2014 saakka, jonka jälkeen lomake suljettiin. Linkki kyselyyn jul-

kaistiin lisäksi julkisena päivityksenä tutkijan Facebook-sivulla (liite 4) sekä 

tviitattiin Twitterissä erilaisilla tunnisteilla eli hästägeillä, joiden arveltiin 

kyselyn julkaisuajankohta huomioiden tavoittavan nuoria aikuisia. Kyselyä 

edeltävinä kuukausina oli keskustelu erilaisista kirkkoonkin liittyvistä yh-

teiskunnallisista aiheista, joita hyödynnettiin tviittauksissa. Maaliskuussa 

Suomessa keskusteltiin Suvivirrestä, kun apulaisoikeuskansleri Mikko Puu-

malainen tulkitsi Suvivirren uskonnolliseksi ja kehotti opetushallitusta tar-

kistamaan kouluille antamiaan ohjeita uskonnollisten tilaisuuksien järjestä-

misestä (Yle, 24.3.2014). Puumalaisen Suvivirsi-kanta ärsytti kansanedustajia 

(Savon Sanomat, 26.3.2014) ja asia päätyi lopulta eduskunnan perustuslaki-

valiokunnan käsittelyyn (Ilta-Sanomat, 4.4.2014). Suvivirsi aiheutti palaute-

tulvan apulaisoikeuskanslerille (Helsingin Sanomat, 25.4.2014). Jo aiemmin 

ennen Suvivirsi-keskustelua keväällä keskusteltiin arkipyhistä, joihin liittyi 

työnantajien haave siirtää arkipyhät viikonloppuun (Helsingin Sanomat, 

4.1.2014). Aihe jakoi niin arkipyhien asemaa selvittelevää työryhmää kuin 

kansaakin. Mukana keskustelussa oli myös evankelis-luterilainen kirkko. 

(Ilta-Sanomat, 8.1.2014.) Myös kesä ja loma olivat ajankohtaisia tutkimuksen 

aikaan.  

Ensimmäisen tunnin aikana kyselyyn tuli 66 vastausta ja kuudessa tun-

nissa vastauksia oli jo lähes 200. Vajaassa viikossa tutkimukseen oli osallis-

tunut noin 500 nuorta aikuista ja kahdessa viikossa 751 henkilöä. Näistä 

kymmenen vastaajaa oli iältään kohderyhmän ulkopuolella, joten heidän 

vastauksensa lopulta poistettiin analysoitavien vastauksien joukosta ja tut-

kimuksen tuloksissa tarkasteltiin 741:ä vastausta. 

 

 

4.6 Aineiston käsittely ja analysointi  

 

Kvalitatiivisen tutkimusaineiston analysoinnin haaste on saada massiivisesta 

datan määrästä aikaan jotakin järkevää (Anfara & Mertz 2006, 432). Teema-

kirjoituksin saatu, tutkittavien tuottama aineisto jäsentyi teemoittain val-

miiksi kirjallisessa muodossa. Sisällönanalyysissä oli tärkeää pitää mielessä 

koko analyysin ajan se, mitä tutkitaan aina aineiston läpikäynnistä alkaen 

läpi teemoittelun yhteenvetoon saakka, sillä kvalitatiivinen tutkimusaineisto 

tarjoaa aina useita kiinnostavia aiheita. Tämän tutkimuksen aineisto haastoi 
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tutkijan myös laajuudellaan keskittymään aineistoon tutkimuskysymysten 

ohjaamana, vaikka aineisto itsessään tarjosi runsaasti mielenkiintoista ana-

lysoitavaa. 

Analyysin aluksi tutkijan on inventoitava aineisto. Samalla tutkijan tu-

lee tarkistaa kerätyn tiedon laatu ja saada jonkinlainen kokonaiskuva aineis-

tosta. (Patton 2002, 440.) Vasta tämän jälkeen tutkimusaineisto jaetaan osiin ja 

synteesissä osat laitetaan takaisin yhteen eri tavalla, kuin ne olivat ennen ja-

kamista osin. Usein kvalitatiiviset tutkimukset perustuvat aineiston keräämi-

seen ja sen osien tulkintaan. Osia pidetään henkilökohtaisena tiedonantona 

enemmän kuin tietojen kokonaisuutena ja jokaisella osalla on omat toimin-

tansa, järjestyksensä, paikkansa, ihmisensä ja sisältönsä. (Stake 2010, 133.) 

Kvalitatiivinen analyysi muuttaa saadun datan löydöiksi. Tutkija toimii kata-

lysaattorina raa’alle aineistolle saaden aikaan vuorovaikutuksen, joka yhdis-

telee uuden materiaalin katalyyttiseksi muunnokseksi. (Anfara & Mertz 2006, 

432.)Sisällönanalyysi eteni vaiheittain alkaen tutkijan tekemästä päätöksestä 

sen suhteen, mikä aineistossa kiinnostaa. Kiinnostuksen taustalla vaikuttivat 

tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on 

merkitystä sillä, miten pieniin osiin tutkija haluaa aineiston pilkkoa. Lopuksi 

kirjoitetaan yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 92–93.) Aineiston analy-

sointi aloitettiin käymällä läpi tämän tutkimuksen tutkimusaineiston. En-

simmäisessä vaiheessa tutkija luki läpi kaikkien 741 tutkittavan vastaukset 

kaikkien kysymysten, myös taustoittavien kysymysten, osalta tutustuen ai-

neistoon ja saadakseen itselleen mahdollisimman laajan kokonaiskäsityksen 

tutkimusaineistosta.  

Ennen tutkimuskysymyksiin vastauksia antavien avointen kysymysten 

analysointia, tutkija kävi läpi taustakysymysten tarkentavat, avoimet kysy-

mykset, lukien läpi kaikki vastaukset ja siirtäen mielikuvat ja odotukset nii-

den avointen kysymyksien vastausten jatkoksi teemoja varten. Pattonin 

(2002, 442, 446) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen analyysiin kuuluvat 

luovuus, älykäs järjestys ja analyyttinen tarkkuus sekä paljon kovaa työtä. 

Tietokoneohjelmat voivat hänen mukaansa helpottaa analyysiä, mutta ne 

eivät voi antaa luovuutta ja älykkyyttä, jotka tekevät jokaisesta analyysistä 

ainutlaatuisen. Tietokoneavusteinen analysointi ei ole kuitenkaan välttämät-

tömyys ja voi jopa haitata niitä, jotka kokevat pitkiä aikoja tietokoneen näy-

tön ääressä istumisen epämiellyttävänä. (Patton 2002, 442, 446.) Tämä vahvis-

taa tutkijan valitseman analyysitavan sopivaksi tähän tutkimukseen. Tutkija 

analysoi niin taustakysymysten kuin varsinaisten tutkimuskysymyksiin vas-

tauksia antaneiden kysymysten vastaukset vastauskokonaisuus. Viidennessä 

kysymyksessä ”minkälaiseksi määrittelet suhteesi kirkkoon?” tutkittavien oli 

mahdollista valita annetuista vaihtoehdoista enintään kaksi: Olen ev.lut. kir-
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kon jäsen, olen eronnut ev.lut. kirkosta, olen liittynyt ev.lut. kirkkoon muul-

loin kuin vauvana kasteessa, en ole koskaan ollut ev.lut. kirkon jäsen, kuulun 

johonkin muuhun kirkkokuntaan. Lisäksi tutkittavien oli mahdollista perus-

tella tai tarkentaa suhdettaan kirkkoon ohjaavien kysymysten avulla: Miksi 

olet kirkon jäsen? Miksi erosit kirkosta tai liityit kirkkoon? Miksi et ole kos-

kaan kuulunut kirkkoon? Miksi kuulut johonkin muuhun kirkkokuntaan? 

Myös kuudennen kysymyksen ”minkälaista on osallistumisesi evankelis-

luterilaisen kirkon toimintaan?” jälkeen oli tutkittavien mahdollista tarkentaa 

valitsemaansa annettua vaihtoehtoa vastaamalla kohtiin: Osallistun säännöl-

lisesti, osallistun melko säännöllisesti, osallistun satunnaisesti esim. joulu-

kirkkoon, en osallistu kirkon toimintaan, jotakin muuta, mitä? Näillä kysy-

myksillä haluttiin selvittää, minkälaisia nuoria aikuisia osallistui tutkimuk-

seen. Tutkittavien kaikki vastaukset analysoitiin kokonaisuutena kaikkien 

kysymysten osalta. Tutkittavat olivat saattaneet kertoa ajatuksiin liittyvässä 

kohdassa odotuksistaan ja odotuksiin liittyvässä kohdassa he saattoivat viita-

ta ajatuksiin, jotka vastasivat mielikuviin liittyvään tutkimuskysymykseen. 

Edellä mainittujen taustoittavien kysymysten tarkentavien kohtien lisäksi 

myös kolmannessa avoimessa kysymyksessä pyydetystä kokemuskertomuk-

sesta oli mahdollista löytää mielikuvia ja odotuksia. Näissä kohdissa kerrotut 

mielikuvat ja odotukset siirrettiin osaksi mielikuvia ja odotuksia käsitteleviä 

vastauskokonaisuuksia. Lopulta tutkija kävi läpi jokaisen tutkittavan vasta-

uksen niin, että riippumatta kysymyksestä, jokaisesta kohdasta poimittiin 

mielikuvat ja odotukset molemmat omiksi kokonaisuuksikseen.  

Aineiston keruun yhteydessä pohditaan yleensä kuinka paljon aineistoa 

on kerättävä, jotta tutkimus olisi tieteellistä, edustavaa ja yleistettävissä. Kva-

litatiivisella tutkimuksella ei kutienkaan pyritä tilastollisiin yleistettävyyk-

siin, vaan aineiston kokoa tärkeämpää on tulkintojen kestävyys ja syvyys. 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 85.) Kun tämän tutkimuksen aineisto oli käyty läpi 

mielikuvien ja odotusten osalta, saatiin 300 sivua mielikuvia ja sata sivua 

odotuksia.  

Tutkimuksen aineiston analysointitavaksi valittiin sisällönanalyysi, 

jonka avulla kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan analysoida kirjoitettuja, 

kuultuja tai nähtyjä sisältöjä. Sisällönanalyysiä voidaan käyttää yksittäisenä 

metodina tai teoreettisena kehyksenä, joka liitetään erilaisiin analyysikoko-

naisuuksiin. Sisällönanalyysi on perinteisesti laadullisessa tutkimuksessa 

käytetty perusanalyysimenetelmä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 91). Tässä tutki-

muksessa sisällönanalyysiä hyödynnettiin kirjoitetun sisällön analysoinnissa.  

Jotta tämän tutkimuksen tutkimusongelmaan eli siihen, mitä nuoret ai-

kuiset ajattelevat evankelis-luterilaisesta kirkosta, saatiin vastaus, valittiin 

analyysitekniikaksi teemoittelu. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luokittelu olisi 
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antanut vastauksen luokitellun aineiston toistuvuuteen. Toistuvuus ei olisi 

vastannut tutkimusongelmaan, jossa haluttiin selvittää ajatusten sisältöä. 

Myöskään tyypittely ei olisi vastannut tässä tutkimuksessa esitettyyn tutki-

musongelmaan ”mitä nuoret aikuiset ajattelevat evankelis-luterilaisesta kir-

kosta?”.  Aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti, jolloin teemat nousivat itse 

aineistosta eivätkä siis olleet etukäteen sovittuja. Tuomen ja Sarajärven (2013, 

95-96) mukaan aineistolähtöisessä analyysissä myöskään tutkittavasta ilmiös-

tä tehdyt aiemmat havainnot, tiedot tai teoriat eivät vaikuta siihen, mitä ol-

laan tutkimassa. Analyysiin liittyvä teoria koskee vain analyysin toteuttamis-

ta. Aineistolähtöisen analyysin haasteet liittyvät tutkimustulosten objektiivi-

suuteen. Objektiivisia tuloksia ei varsinaisesti ole olemassa, jolloin ongel-

maksi muodostuu tutkijan kyky kontrolloida aineiston analysointia tutkitta-

vien ehdoilla, eikä tutkijan ennakkoluulojen saattelemana. Ongelma voidaan 

ratkaista siten, että tutkija kirjoittaa ilmiöön liittyvistä ennakkokäsityksistään 

ja tiedostaa analyysin aikana niiden olemassaolon. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 

95–96.) Kuten luvussa 4.5 tutkimuksen toteutus tuli esiin, kirkko on vuoden 

2014 aikana niin ennen aineiston keruuta kuin sen jälkeenkin ollut osallisena 

mediassa käytävissä keskusteluissa. Näiden keskustelujen pohjalta tutkijalla 

oli ennakko-oletuksia siitä, mitä nuorten aikuisten mielikuvat kirkosta tulisi-

vat olemaan keskenään hyvin erilaisia. Tutkija arveli ennalta, että aineistossa 

esiintyisi teemoja kirkollisveroon, jäsenyyteen ja samaa sukupuolta olevien 

avioliittoon liittyen. Myös Suvivirren tutkija odotti esiintyvän aineistossa, 

sillä näistä teemoista oli keskusteltu julkisuudessa ennen tutkimuksen teke-

mistä.  

Aineistolähtöisen analysoinnin malleista hyödynnettiin tämän tutki-

muksen kohdalla mallia, jossa aineistosta nostetaan esiin tutkimuskysymys-

ten näkökulmasta olennainen sisältö. Tuomi ja Sarajärvi (2013, 101) kutsuvat 

mallia Laineen malliksi. Kun aineistoon on paneuduttu riittävästi, on siitä 

mahdollista saada esiin merkitysten muodostamia kokonaisuuksia yhteen-

kuuluvuuden ja samankaltaisuuden perusteella. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 

101-102.) Tässä tutkimuksessa käytettiin yleisimpien kuvauksien teemoitte-

lua, joiden avulla rakennettiin aineistosta analysoitu kokonaisuus. Pelkistä-

minen ja ryhmittely kuuluvat kaikkeen aineistolähtöiseen analysointiin. Ne 

aloittavat merkityskokonaisuuksien jäsentämisen ja ovat siten siis osa aineis-

ton tulkintaa. Yhdistävien kategorioiden luominen ja koordinoivat tulkinta 

ovat merkityskokonaisuuksien syntetisointia. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 103.) 

Sisällönanalyysin tavoitteena oli tämän tutkimuksen aineistoa analysoi-

taessa luoda tiivistetty kuva tutkittavasta ilmiöstä eli siitä, mitä nuoret aikui-

set ajattelevat evankelis-luterilaisesta kirkosta. Sisällönanalyysiä kritisoidaan 

analyysimenetelmänä, sillä se koetaan usein vain aineiston järjestämiseksi 
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johtopäätöksiä varten ja jättäen näin analysoinnin ikään kuin keskeneräisek-

si. Aineistolähtöisen analyysin tarkoituksena on kuitenkin luoda kuvaa tut-

kittavasta ilmiöstä ja saattaa se sanalliseen ja selkeään muotoon. Sanallinen 

selkeys riippuu siitä, miten hyvin tutkija pystyy jäsentämään analyysin tu-

lokset kokonaisuudeksi johtopäätöksissä. Aineistolähtöisen analyysin tavoit-

teiden perusteella voidaan tutkimustuloksilta ja niiden pohjalta jäsennellyiltä 

johtopäätöksiltä odottaa vastausta siihen, minkälaisista mielikuvista ja odo-

tuksista nuorten aikuisten evankelis-luterilaiseen kirkkoon liittyvät ajatukset 

muodostuvat. Prosessina aineistolähtöinen analyysi käsittää aineiston järjes-

tämisen tiiviiseen muotoon, mikä edellyttää, että ensin aineisto on hajotetta-

va osiin, jotta se voidaan koota informaation säilyttäen koota uudelleen tut-

kimuskysymysten ohjaamana antamaan vastauksen tutkimusongelmaan. 

(Patton 2002, 453; Tuomi & Sarajärvi 2013, 108.) Tämän tutkimusaineiston 

analyysissä noudatettiin induktiivisen eli aineistolähtöisen kvalitatiivisen 

analyysin vaihteita. Aineisto saatiin teemakirjoituksin kerättynä valmiiksi 

kirjallisessa muodossa informaation redusointia varten. Näin ollen kvalitatii-

visen tutkimuksen aineistolähtöiselle analyysille tyypillinen litterointi jäi täs-

sä tutkimuksessa väliin.  

Tutkijan tutustuttua saatuun aineistoon ja käytyään sen perusteellisesti 

läpi, saatu aineisto redusointiin siten, että aineistosta karsittiin kaikki tutki-

muksen kannalta epäolennainen tieto pois. Raamit aineiston karsimiselle saa-

tiin tutkimuskysymyksistä. Tutkija kävi aineistoa läpi kysymyskokonaisuuk-

sina poistaen vastauksista sen informaation, joka ei ollut tutkimuskysymys-

ten kannalta olennaista. Tämän jälkeen tutkija kävi redusoidun aineiston läpi 

uudelleen pelkistäen jäljelle jäänyttä aineistoa etsien ilmaisuja, joissa viitat-

tiin evankelis-luterilaisesta kirkosta muodostettuihin mielikuviin ja odotuk-

siin. Määriteltäessä analyysiyksikköä ennen varsinaisen sisällönanalyysin 

aloittamista, huolellinen aineistoon tutustuminen osoitti, että analyysiyksik-

kö mielikuvien redusoinnissa rakentui adjektiivien tai adjektiivimaisesti käy-

tettyjen sanojen ympärille viittamaan tässä tapauksessa kirkon ominaisuu-

teen tai laatuun (Korhonen & Maamies 2015, 342). Odotuksia tutkittavat il-

maisivat usein kertoen odottavansa kirkolta jotakin tai konditionaalein eli 

mahdollisuutta, mahdollisena kuviteltua vaihtoehtoa viitaten siihen, mitä 

kirkon esimerkiksi tulisi, saisi, pitäisi ja voisi (Korhonen & Maamies 2015, 395). 

Samalla tutkija kuitenkin huomioi koko aineistoa niin, että mikäli mielikuvia 

tai odotuksia kuvattiin muilla tavoin, eivät ne jääneet huomioimatta (Tuomi 

& Sarajärvi 2013, 108). 

Tuomen ja Sarajärven (2013, 87) mukaan tietty määrä aineistoa riittää 

tuomaan esiin sen teoreettisen peruskuvion. Saturaatio liittyy siihen, kun 

aineisto alkaa toistaa itseään. Samalla kuitenkaan ei voida olla täysin varmoja 
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siitä, etteikö jotakin uutta olisi voinut tulla esiin, mikäli aineisto olisi ollut 

laajempi. Tämän tutkimuksen aineistolähtöisen analyysin edetessä redusoin-

tiin, 300 sivua mielikuvia pelkistettiin sataan sivuun ja sata sivua odotuksia 

pelkistettiin 30 sivuun. Mielikuvien kohdalla aineisto alkoi toistaa itseään 

noin kolmenkymmenen sivun jälkeen ja odotusten kohdalla noin kahden-

kymmenen sivun kohdalla. Tuomen ja Sarajärven (2013, 87) mukaan saturaa-

tioon vetoaminen ei sovi kaikkeen laadulliseen tutkimukseen, koska laadulli-

sen tutkimuksen aineistolla ei lähtökohtaisesti edes pyritä tieteelliseen yleis-

tykseen. Saturaation takia ja sen varmistamiseksi, ettei mitään uutta olisi 

voinut enää aineistosta tulla esiin, tutkija kävi analyysin päätteeksi vielä ko-

ko aineiston kertaalleen läpi verraten sitä saatuun analyysiin. Mitään olen-

naista ei ollut jäänyt puuttumaan. Pelkistetyistä ilmaisuista muodostui lista, 

josta tutkijan oli luonteva edetä klusterointiin, sisällönanalyysin seuraavaan 

vaiheeseen, jossa aineiston ryhmittelyssä alkuperäisilmaisuista etsitään sa-

maa tarkoittavia käsitteitä tai eroavaisuuksia. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 87.) 

Tämän tutkimuksen aineistossa eroavaisuudet korostuivat samankal-

taisuuksia enemmän odotuksia analysoitaessa. Eroavaisuudet ilmenivät vas-

takkaisina odotuksina. Mielikuvien kohdalla oli löydettävissä sekä saman-

kaltaisuuksia että eroavaisuuksia, jotka molemmat ovat mahdollisia kluste-

roinnissa kvalitatiiviselle aineistolle. Luokitteluyksikkönä voidaan pitää esi-

merkiksi tutkittavan ilmiön ominaisuutta, piirrettä tai käsitystä. (Tuomi & 

Sarajärvi 2013, 110.) Tutkimusaineistosta kootut käsitteet luokiteltiin ryhmik-

si teemojen mukaan. Klusteroinnin jälkeen aineisto abstrahoidaan eli sen 

pohjalta luodaan teoreettisia käsitteitä. Tuomen ja Sarajärven (2013, 95–96) 

mukaan analyysiyksiköt eivät ole etukäteen sovittuja tai harkittuja (Tuomi & 

Sarajärvi 2013, 95-96). Tutkittavien kirjoitetut ilmaisut sisältävät Laineen 

(2010, 31) mukaan merkityksiä, joita voidaan lähestyä vain ymmärtämällä ja 

tulkitsemalla. Tulkinta rakentuu kahdesta tasosta, jotka ovat tyypillisiä sekä 

fenomenologiselle että hermeneuttisellekin tutkimukselle. Ensimmäinen taso 

eli perustaso muodostuu tutkittavan koetun elämän esiymmärryksessä, joka 

on arkielämän luontaista ymmärrystä. Itse tutkimus tapahtuu toisella tasolla 

ja se kohdistuu ensimmäiseen tasoon. (Laine 2010, 31–32.) On huomattava, 

että analyysin on tapahduttava aineiston tiedonantajien ehdoilla eikä tutkijan 

ennakkoluulojen saattelemana. Ymmärryksen tasolla tapahtuvassa tutki-

muksessa fenomenologis-hermeneuttiselle tavalla tyypillisesti tutkijan on 

kiinnitettävä huomiota tutkimuksessa tutkija kirjoittakin omat käsityksensä 

auki osana tutkimusta ja näin analyysin aikana on mahdollista tiedostaa 

omat ennakkokäsitykset osana analyysiä (Tuomi & Sarajärvi 2013, 95–96). 

Abstrahoinnissa kuljetaan aineiston kanssa kohti johtopäätöksiä luokitellen 

teemojen pohjalta muodostettuja ryhmiä ylempiin luokkiin. Samalla kootaan 
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kokoavia teemoja päättelyn ja tulkinnan johdattelemana yleiskäsitteiksi, yh-

distäviksi teemoiksi.  

Tässä tutkimuksessa aineisto analysoitiin kulkemalla vaiheittain kohti 

ylempiä kategorioita. Pääluokiksi muodostuivat mielikuvat ja odotukset. Näi-

den pääluokkien alle muodostui alaluokkia. Vastaajien mielikuvia kirkosta ja 

kirkkoon liittyviä odotuksia oli luettavissa jokaisen kysymyksen kohdalla. 

Näin ollen kysymystä numero kymmenen, jossa pyydettiin vastaajia kerto-

maan erikseen jokin mieleen painunut kokemus, ei ole analysoitu erikseen, 

vaan kysymyksen numero kymmenen vastauksista on poimittu ajatukset ja 

odotukset muiden ajatusten ja odotusten joukkoon ja huomioitu näin ollen 

kysymyksen numero kahdeksan ”mitä ajattelet Suomen evankelis-

luterilaisesta kirkosta?” ja kysymyksen numero yhdeksän ”mitä odotat Suo-

men evankelis-luterilaiselta kirkolta” -analyyseissä. Jokainen tutkimukseen 

annettu 20-35-vuotiaan nuoren aikuisen vastaus on huomioitu analyysissä. 

Aineiston analyysin luotettavuutta voidaan tarkastella validiteetin ja re-

liabiliteetin avulla. Validiteetilla varmistetaan se, että tutkimuksessa on tut-

kittu sitä, mitä on luvattu tutkia, ja reliabiliteetti kertoo tutkimustulosten 

toistettavuudesta. Vaikka käsitteiden liittäminen kvalitatiiviseen tutkimuk-

seen sisältää kritiikkiä siksi, että käsitteet ovat syntyneet alun perin kvantita-

tiivisen tutkimuksen tutkimusalueella, voidaan niitä kuitenkin käyttää kvali-

tatiivisen tutkimuksen laadunarvioinnin kriteereinä, tosin ilman yksiselittei-

siä ohjeita. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 136, 140.) Luotettavuutta parantaviksi 

tekijöiksi Tuomi ja Sarajärvi (2013, 142) arvioivat muun muassa sen, että tut-

kimuksen tiedonantajat arvioivat tulosten ja johtopäätösten osuvuutta. Face-

validiteetisssä tulokset esitetään henkilöille, joita aineistot koskevat tai jotka 

tuntevat tutkittavan ilmiön. Heitä pyydetään arvioimaan tuloksia tutkittuun 

ilmiöön. Myös lukijoiden ja tutkimusta käyttävien kommentit tuloksista ja 

johtopäätöksistä voi olla tutkimuksen luotettavuutta parantava tekijä. (Tuo-

mi & Sarajärvi 2013, 142.) Tämän tutkimuksen analyysissä käytettiin rinnak-

kaiskoodaajaa varmistamaan aineiston analyysin oikea tulkinta. Rinnakkais-

koodaaja sai osan aineistoa eli noin 15 sivua nuorten aikuisten ajatuksia, jon-

ka hän luki ja teemoitteli. Nämä teemat vastasivat tutkijan tekemää teemoit-

telua. Vain joissakin sanoissa oli eroavaisuuksia synonyymien käytön vuoksi. 

Vaikka Tuomen ja Sarajärven (2013, 142) mukaan luokittelijoiden käyttämi-

nen laadullisen tutkimuksen analyysin luotettavuuden parantamisessa vie 

aikaa (Tuomi & Sarajärvi 2013, 142), oli tällainen validiteettiä parantava me-

netelmä mahdollista toteuttaa tämän tutkimuksen kohdalla lisäten näin tut-

kimustulosten luotettavuutta. Laajan aineiston sekä aiheen herkkyyden ja 

ajankohtaisuuden kannalta tutkija piti tärkeänä rinnakkaiskoodaajan käyt-

tämistä. 
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4.7 Tutkittavien taustatiedot 

 

Tähän tutkimukseen vastasi 751 henkilöä. Näistä henkilöistä 741 oli 20–35-

vuotiasta ja 10 vastaajaa yli iältään tutkimuksen ikäryhmän ulkopuolelta. Yli 

35-vuotiaiden tutkimukseen osallistuneiden vastauksia ei ole huomioitu 

taustatiedoissa eikä aineiston analysoinnissa. Siten taustatietoja tarkasteltaes-

sa tulee muistaa, että mainittaessa kaikki tutkittavat viitataan 741:een tutkitta-

vaan, ei 751:een tutkittavaan. Tutkimuksessa olevat kysymykset olivat kaikki 

vapaavalintaisia ja siksi on mahdollista, että jokainen kyselyyn vastannut ei 

ole kuitenkaan vastannut jokaiseen kysymykseen, vaan vastaajien määrässä 

voi olla vaihtelua. Kysymykseen sukupuolesta vastasi 731 henkilöä (kuvio 5). 

Naiseksi itsensä määritteli 74 prosenttia ja mieheksi 26 prosettia. Kymmenen 

vastaajaa jätti vastaamatta sukupuolta koskevaan kysymykseen. Jotkut vas-

taajat ilmoittivat erikseen sähköpostitse tutkijalle olevansa sukupuoleltaan  

Kuvio 5 Ensimmäisessä kysymyksessä vastaajaa pyydettiin kertomaan onko mies vai 

nainen. Kysymykseen vastasi 731 henkilöä.  

 

transsukupuolisia, eivätkä siksi olleet määritelleet itseään naiseksi eikä mie-

heksi Kyselyyn vastanneista 741 vastaajasta jokainen vastasi ikään liittyvään 

kysymykseen valitsemalla syntymävuoden (kuvio 6). Vastaajista selkeästi 

eniten oli vuonna 1990 syntyneitä. Tämän jälkeen eniten vastaajia löytyi ta-

saisesti vuonna 1990 syntyneiden molemmilta puolilta niin vuosina 1991 ja 

1992 kuin myös 1989 syntyneitä. Selkeästi vähiten vastaajia oli ikähaarukan 

molemmissa ääripäissä, niin 20-vuotiaissa kuin 33–35-vuotiaissa. 

Kolmannessa taustoittavassa kysymyksessä selvitettiin vastaajien 

kotipaikkakuntaa (kuvio 7). Tutkittavan oli mahdollista määritellä 

kotipaikkakunnakseen joko sen paikkakunnan, josta on kotoisin tai sen 

paikkakunnan, jossa kyselyyn vastatessa asuu riippuen siitä, kumman 

vastaaja kokee enemmän kotipaikkakunnakseen. Kotipaikkakuntaan 

liittyvään taustakysymykseen vastasi kaikki kyselyyn 741 tutkittavaa. Eniten 

eli lähes viidennes kaikista tutkittavista (145 henkilöä) oli Varsinais-

Suomesta. Tämän jälkeen eniten tutkittavia oli Uusimaalta, Pirkanmaalta, 

Pohjois-Pohjanmaalta ja Keski-Suomesta. Kotipaikkakunnan perusteella 

vähiten vastaajia löytyi Etelä-Karjalasta,  Kainuusta ja Pohjanmaalta. Muualla  
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Kuvio 6 Toisessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin valitsemaan oikea syntymävuo-

si. Tähän kysymykseen vastasi 741 henkilöä. 

 

asuvia oli kaksi henkilöä ja kotipaikkakunnakseen he määrittelivät ulkomaat. 

Ahvenanmaata lukuunottamatta kaikista Suomen maakunnista osallistuttiin 

tähän tutkimukseen. Neljännessä taustakysymyksessä selvitettiin vastaajien 

suhdetta kirkkoon (kuvio 8). Tähän kysymykseen vastasi kaikki 741 

henkilöä. Tutkittavista yli puolet (434 henkilöä) ilmoitti kuuluvansa 

evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja kirkosta eronneita oli noin kolmannes 

(247 henkilöä) kaikista tutkittavista. 50 henkilöä ei koskaan ollut kuulunut 

evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja muuhun kirkkokuntaan kuului 32 

henkilöä. Kirkkoon muulloin kuin vauvana kasteessa liittyneitä oli 22 

henkilöä. Lähes kaikki, jotka kertoivat eronneensa kirkosta, kertoivat myös 
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eroamisen ajankohdan. Heistä eniten (26 henkilöä) oli eronnut vuonna 2011 

ja vuonna 2008 oli eronnut lähes yhtä paljon (24 henkilöä). Sekä vuonna 2009 

että 2012 erosi 23 vastaajaa ja vuonna 2013 kirkosta erosi 21 vastaajaa.  

 

Kuvio 7 Kolmannessa kysymyksessä vastaajaa pyydettiin kertomaan 

kotipaikkakunta. Kysymykseen vastasi 741 henkilöä. 
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Vuonna 2010 eroajia oli 17 henkilöä, 2006 erosi 14 henkilöä, 2005 erosi 13 

henkilöä ja vuosina 2004 ja 2007 erosi 12 henkilöä. Muita kirkosta eroamisen 

vuosia olivat 2003 (seitsemän vastaajaa), 2000 (kuusi vastaajaa), 2002 (viisi 

vastaajaa) ja 2001 erosi kaksi vastaajaa. 1990-luvun puolella oli eronnut yh- 

 

Kuvio 8 Neljännessä kysymyksessä vastaajia pyydettiin arvioimaan suhdettaan 

kirkkoon annettujen vaihtoehtojen pohjalta. Vastaajilla oli mahdollisuus valita 

enintään kaksi vaihtoehtoa. Tähän kysymykseen vastasi 741 henkilöä. 

 

teensä seitsemän vastaajaa. Osa tutkittavista määritteli 

kirkostaeroamispäivän omien ikävuosiensa mukaan, joista 

merkittävimmäksi ryhmäksi muodostui vuosi, jolloin vastaaja täytti 18. 

Jotkut vastaajat ilmoittivat eroamisvuotensa epämääräisemmin ”muutama 

vuosi sitten”. Syitä eroamiseen olivat muutto kotipaikkakunnalta, 

vanhempien ero kirkosta ja rippikoulu.Kirkkoon liittyneitä pyydettiin 

kertomaan, että milloin he olivat liittyneet kirkkoon. Liitymisestä lisätietoa 

antoi 19 vastaajaa, joista yhdeksän vastaajaa mainitsi rippikoulun 

ajankohdaksi kirkkoon liittymiselle. Jotkut olivat liittyneet rippikoulussa, 

toiset juuri ennen rippikoulua ja jotkut 15-vuotiaana. Muut määrittelivät 

liittymisajankohtansa vuosiluvun perusteella. Liittymisvuosissa oli hajontaa 

ja kirkkoon liittyikin vastaajajoukosta jäseniä vuosien 1998 ja 2013 välillä. Jos 

tutkittava ilmoitti kuuluvansa johonkin muuhun kirkkokuntaan kuin 

evankelis-luterilaiseen kirkkoon, pyydettiin häntä tarkentamaan vastaustaan. 

Muihin kirkkokuntiin kuuluvista kymmenen ilmoitti kuuluvansa 

ortodoksiseen kirkkoon, kuusi vastaajaa helluntaikirkkoon ja viisi 

helluntaiseurakuntaan. Vapaakirkkoon ilmoitti kuuluvansa kolme vastaajaa. 

Muita vastaajien taustayhteisöjä, joita mainittiin oli Cityseurakunta, 

roomalaiskatolinen kirkko, vapaat suunnat, mormonit, babtistikirkko sekä 

Suomen Adventtikirkko. Tässä tutkimuksessa huomioitiin kaikkien 20-35-

vuotiaiden vastaukset jäsenyydestä ja kristillisestä taustajärjestöstä tai 
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kirkosta riippumatta. Taustakysymyksissä pyydettiin vastaajia arvioimaan 

osallistumistaan  Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintaan (kuvio 9). 

Osallistumistaan arvioi lähes kaikki tutkittavat eli 739 henkilöä. Eniten heistä 

arvioi osallistuvansa satunnaisesti kirkon toimintaan esimerkiksi 

joulukirkkoon. Toiseksi eniten ilmoitti, ettei osallistu kirkon toimintaan 

lainkaan.  

 

Kuvio 9 Kuudennessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin arvioimaan 

osallistumistaan kirkon toimintaan annettujen vaihtoehtojen pohjalta. Kysymykseen 

vastasi 739 henkilöä. 

 

Tutkittavista selkeästi kahta aiempaa ryhmää vähemmän arvioi 

osallistuvansa melko säännöllisesti kirkon toimintaan ja säännöllisesti kirkon 

toimintaan osallistuu vain 47 tutkittavaa. Jotakin muuta -kohtaan vastasi 60 

henkilöä. Tätä kysymystä tutkittavat saivat tarkentaa avoimessa kohdassa, 

jossa 30 ilmoitti osallistuvansa kirkon toimintaan, kun on kyse perhejuhlista 

tai hautajaisista. Näitä kutsuttiin myös ”satunnaisiksi” ja ”pakollisiksi” 

tilaisuuksiksi, joihin jotkut tutkittavat kertoivat osallistuvansa vain ”erittäin 

harvoin”. Myös kirkolliset juhlapyhät kuten joulu ja pääsiäinen mainittiin 

ajankohtana, jolloin osallistutaan kirkon toimintaan. Muita mainittuja 

kirkkoon tuovia tapahtumia olivat mm. konsertit, vapaaehtoistyö, lasten 

kerhoharrasus, nuorisotyö, työtehtävät kirkossa, aiempi aktiivisuus 

seurakunnassa, kummin tehtävät, luottamustehtävät ja kirkkoon kuuluvat 

kaverit.  
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5 NUORTEN AIKUISTEN MIELIKUVAT KIRKOSTA 
 

Tutkimukseen vastanneilla nuorilla aikuisilla oli keskenään monenlaisia mie-

likuvia kirkosta. Eroja mielikuvissa oli jopa samojen teemojen sisällä. Tässä 

mielikuvia käsittelevässä luvussa on pyritty esittelemään sisällönanalyysissä 

saadut tärkeimmät teemat mahdollisimman kattavasti. Kaikki analyysissä 

saadut teemat eivät toistuneet kuitenkaan kaikkien 741 tutkimukseen osallis-

tuneiden nuorten aikuisten vastauksissa. Jokaisen teeman kohdalla teemaa 

käsitellään sen vastaajajoukon näkökulmasta, joka kyseisen teeman on ko-

kemuskertomuksissaan tuonut esiin. Mielikuvat on jäsennelty teemoittain 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin tuloksena. Analyysissä saadut teemat on 

jaettu tämän luvun alaluvuiksi. Luvussa 5.1 tarkastellaan mielikuvia kirkosta 

osana suomalaista kulttuuria. Luku 5.2 käsittelee kirkkoa yhteisönä ja yhtei-

söllisyyden kokemisen paikkana. Luvussa 5.3 tarkastellaan kirkkoa tapojen ja 

perinteiden ylläpitäjänä. Luvussa 5.4 tarkastellaan kirkkoa auttajana ja lu-

vussa 5.5 tarkastellaan kirkkoa osana suomalaista yhteiskuntaa.  

 

 

5.1 Kirkko osana suomalaista kulttuuria 

 

Kirkkoon liitettävissä mielikuvissa tutkimukseen osallistuneet nuoret aikui-

set näkivät kirkon osana suomalaista kulttuuria, jossa kirkolla on pitkät, his-

torialliset juuret. Tutkimusaineiston mukaan nämä juuret näkyvät tänä päi-

vänä pitkään, usein keskellä kylää, kuntaa tai kaupunkia seisovissa kirkko-

rakennuksissa ja niiden historiassa sekä kirkon toimintaan liittyvässä kult-
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tuuritarjonnassa käsittäen niin musiikin kuin myös muun taiteen. Tässä lu-

vussa tarkastellaan niiden tutkittavien vastauksia, jotka liittivät kirkkokoke-

mukseensa kirkollisen kulttuuriperinnön (luku 5.1.1), kirkkorakennukset 

(luku 5.1.2) sekä kirkkomusiikin ja –taiteen (luku 5.1.3). Näihin teemoihin 

mielikuvansa liittäneet näkivät kirkon ja sen suhteen kulttuuriin pääasiassa 

myönteisenä asiana. 

 

 

5.1.1 Kirkollinen kulttuuriperintö 

 

Kirkollista kulttuuriperintöä käsitelleet tutkittavat mielsivät kirkon olevan 

monella tavalla tärkeä osa suomalaista kulttuurielämää. He kokivat kirkon 

kulttuurisen merkityksen tärkeäksi ja kirkon ylläpitämät kirkkorakennukset 

miellettiin tärkeäksi osaksi suomalaista ”kulttuuriperintöä”. Kirkko ja sen 

paikalliset yksiköt, seurakunnat, näyttäytyivät osana paikalliskulttuuria, jota 

tutkittavat kertoivat arvostavansa. 

 

”Nykyään evlut kirkon merkitys minulle on lähinnä siinä, että kirkko yl-

läpitää vanhoja kirkkorakennuksia, jotka muodostavat tärkeän osan Suo-

men kulttuurihistoriasta.” 

 

Kirkkorakennusten historiaa pidettiin mielenkiintoisena, mutta syitä siihen, 

miksi se koettiin mielenkiintoisena, ei määritelty tarkemmin. Kirkon kerrot-

tiin huolehtivan verovaroin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkkora-

kennusten suojelusta, ylläpidosta ja kunnossapidosta. Rakennuksista huoleh-

timista ei vastauksissa kritisoitu, vaan sitä pidettiin tärkeänä, vaikka evanke-

lis-luterilaisella kirkolla tai sen toiminnalla ei muuten olisikaan ollut vastaa-

jalle suurta merkitystä. Mielikuvat kirkkorakennuksista liittyivät vahvasti 

paikallisuuteen, osaksi suomalaista kulttuuria ja historiaa.  

 

”Kirkon ja vanhojen kirkkorakennusten kulttuurihistoria kiinnostaa it-

seäni kovasti, mutta itse kirkon tarjoamat palvelut eivät tällä hetkellä 

vastaa omia tarpeitani.” 

 

Vastaajien mukaan kirkoissa voi käydä ilman uskonnollista merkitystä. Vas-

tauksissa tuli esiin myös ajatus läntisen ja pohjoismaisen kristillisen kulttuu-

riperinnön vaalimisesta, jota Suomen evankelis-luterilainen kirkko edustaa. 

Evankelis-luterilainen kirkko miellettiin kiinteäksi osaksi Suomea ja suoma-

laisuutta. Myös itseään vähemmän uskonnollisina pitäville kirkko ja seura-



 

63 

 

kunta olivat tärkeitä paikalliskulttuurin kautta.  

 

”En ole varsinaisesti erityisen uskovainen enkä ole saanut uskonnollista 

kasvatusta. Kirkko merkitsee minulle läntisen kristillisen kulttuuriperi-

män vaalimista ja myös suomalaista kulttuuriperintöä. Arvostan kirkon 

avoimuutta ja sen tekemää työtä esim. köyhien ja perheiden parissa.” 

 

Kirkko-sanan käytön kerrottiin korostavan kirkon kulttuurista, dominoivaa 

voimaa. Sen ajateltiin usein jättävän muut uskonnot ja kirkkokunnat var-

joonsa esimerkiksi kouluissa. Kirkon kulttuurinen valta-asema miellettiinkin 

osittain ongelmallisena juuri tämän takia. Toisaalta uskonnollisen yhteisön 

hajanaista, yhdysvaltalaista mallia ei yksiselitteisesti Suomeen myöskään 

kaivata. Kirkollinen, kulttuurinen yhtenäisyys nähtiin tärkeänä asiana. 

 

” [--] Se [kirkko] on kuitenkin tarpeeksi tiivis, jotta Suomen uskonnolli-

nen kenttä ei muistuta villiä länttä esimerkiksi Yhdysvaltojen tapaan.” 

 

 

5.1.2 Kirkkorakennukset 

 

Tutkittavista osa viittasi kirkolla hengellisen yhteisön tai instituution sijaan 

kirkkorakennukseen fyysisenä tilana. Nämä tutkittavat tarkastelivat kirkko-

rakennusta rakennuksen ulkoisten ominaisuuksien pohjalta tilana, joka vas-

taa ihmisten tarpeisiin. Kirkkorakennuksista puhuttaessa fyysisellä tilalla 

tarkoitettiin myös tilan muita ominaisuuksia, kuten väriä, muotoa tai histori-

aa. Kun fyysinen tila vastasi ihmisten tarpeisiin, nähtiin rakennus paikkana, 

jossa tunnettiin ja koettiin erilaisia tunnelmia. Kirkot edustivat tilaa, jossa 

vastaajat kokivat mahdollisuuden rauhoittua ja hiljentyä. Tilana kirkko luo 

turvallisuudentunnetta.  

 

”Tärkeää evankelis-luterilaisessa kirkossa on mielestäni myös kirkkora-

kennusten konkreettinen oleminen, sillä paikat ovat ihmisille merkittäviä 

rauhoittumisen tiloja. Toivoisin Suomeen muitakin uskonnollisia raken-

nuksia.” 

 

Kirkkorakennuksia käsitelleissä vastauksissa viitattiin kirkkoihin myös turis-

tikohteina. Kirkko ajateltiin näkemisen arvoisena kulttuurihistoriallisena ra-

kennuksena riippumatta siitä, millä vuosikymmenellä rakennettuja muita 

rakennuksia sen ympäriltä löytyy. Sen lisäksi, että kirkkorakennusta kuvail-
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tiin rauhoittumisen paikaksi, kirkko nähtiin myös turvaksi elämän ja maail-

man jatkumisesta. Kirkon ja kristinuskon ympärille kehittynyt suomalainen 

kulttuuri, kulttuuriset elämykset ja kokemukset vaikuttavat myös matkoilla. 

vastaajien mukaan myös Suomen rajojen ulkopuolella käydään tutustumassa 

kirkoissa, sillä niiden arkkitehtuuri ja aikaansa heijastava kirkkotaide kiin-

nostavat.  

 

”Kirkko on ennen kaikkea tapa ja osa paikalliskulttuuria. Käyn usein kir-

koissa erityisesti ulkomailla, ja Suomessakin on tullut vierailtua kymme-

nissä. Monessa pitäjässä kirkko on näkemisen arvoinen kulttuurihistori-

allinen rakennus, vaikka muu kylä olisikin rakennettu uusiksi vuosi-

kymmenten aikana.” 

 

 

5.1.3 Kirkkomusiikki ja kirkkotaide 

 

Mielikuviin liittyvissä tutkimustuloksissa kirkko näyttäytyi myös kirkkomu-

siikin ja kirkkotaiteen kautta. Kirkkomusiikkia ajatteleville kirkko näyttäytyi 

hyvin akustiikan ja musiikkinautintojen paikkana. Tutkittavissa oli mukana 

niitä, jotka kertoivat osallistuneensa kirkon konsertti- ja musiikkitoimintaan, 

ja saaneensa sitä kautta kristinuskolta itselleen jotakin mielekästä sisältöä. 

Kirkko nähtiin siis myös kristinuskoa välittävänä organisaationa ja kirkon 

tarjoamilla yksittäisillä tilaisuuksilla oli ihmisille merkitystä. Näiden tilai-

suuksien sisältö ja kristinusko olivat tärkeämpiä kuin kirkko. Vaikka kirkon 

toivottiin joskus uudistavankin musiikkiaan.  

 

”Itse asiassa kirkolla instituutiona ei taida olla minulle suurta merkitys-

tä. Kristinuskolla itsellään kyllä, ja kirkon harjoittamalla jumalanpalve-

lus- ja konserttitoiminnalla.” 

 

Jotkut tutkittavista olivat itse olleet esiintymässä kirkon järjestämissä mu-

siikkitilaisuuksissa. Musiikkitapahtumiin liittyvissä mielikuvissa nuoret ai-

kuiset kertoivat, että musiikkitapahtumia järjestetään kaiken ikäisille ja eri 

elämäntilanteissa oleville. Heidän mukaan kirkon monipuolinen musiikkitar-

jonta kutsuu mukaan toimintaan ja tarjoaa elämyksiä ja kokemuksia osallis-

tujille. Kirkkomusiikkitilaisuuksista oli pääsääntöisesti hyviä kokemuksia.  
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”Olen osallistunut mielelläni moniin kirkon tilaisuuksiin, kuten pääsi-

äiskirkkoon. Viimeiset kokemukseni kirkosta ovat Bachin urkukonsertti ja 

Sibiksen kuoroesitys, jotka olivat erittäin mukavia tilaisuuksia.” 

 

Kirkko nähdään myös tärkeänä mesenaattina, joka tukee taiteita kuten maa-

lauksia, arkkitehtuuria, musiikkia sekä tekstiilitaidetta. Kirkolla on myös pal-

jon kulta- ja hopeatöitä, joiden konservoinnista ja säilyttämisestä kirkon tie-

detään olevan vastuussa. Kirkkotaiteeseen liittyvät mielikuvat koettiin mer-

kityksellisiksi, kirkkotaiteesta pidettiin ja kirkkomusiikkia arvostettiin.  

 

 

5.2 Kirkko suomalaisessa yhteiskunnassa 

 

Tutkimukseen osallistuneet nuoret aikuiset liittivät mielikuvissaan kirkon 

osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Kirkon roolia yhteiskunnassa tarkasteltiin 

vastauksissa useista eri näkökulmista. Luvussa 5.2.1 käsitellään kirkon ja val-

tion suhdetta, luvussa 5.2.2 käsitellään kirkon ja koulun suhdetta ja luvussa 

5.2.3 käsitellään kirkon ja yhteiskunnallisten arvojen välistä suhdetta. Tutki-

mukseen osallistuneet nuoret aikuiset peilasivat arvomaailmaansa kirkon 

edustamiin arvoihin ja perustelivat toimintaansa näillä arvomaailman yh-

teneväisyyksillä tai eroilla. Tässä luvussa kohdassa 5.2.4 arvoja tarkastellaan 

yksityiskohtaisesti ja selvitetään, minkälaisia arvoja nuoret aikuiset liittävät 

kirkkoon. Myöhemmin luvussa 5.5.1 Yhteiset arvot rakentavat yhteisöjä tarkas-

tellaan minkälaisia yhteisöjä arvojen ympärille voi syntyä. 

 

 

5.2.1 Kirkon ja valtion suhde  

 

Kirkon suhde sitä ympäröivään yhteiskuntaan jakoi tutkimukseen vastan-

neiden nuorten aikuisten ajatukset. Nuoret aikuiset näkivät kirkon yhteis-

kunnassa näkyvänä, luonnollisena toimijana. Samalla kirkon kuitenkin näh-

tiin olevan liian sidoksissa Suomen valtioon ja yhteiskuntaan. Tämän arvel-

tiin johtuvan siitä, että kirkon pitkä historia saa kirkon aseman tuntumaan 

Suomessa liian vahvalta. Kirkon verotusoikeus ja oikeus yhteisöveroon näh-

tiin tarpeettomina. Näin ajattelivat usein ne vastaajat, jotka kertoivat edusta-

vansa erilaisia arvoja kuin kirkko. Joidenkin vastaajien mielestä ”huono-

osaisten auttamista” pidettiin huonona perusteluna kirkollisveron maksami-

selle. Toiset puolestaan kertoivat maksavansa kirkollisveroa juuri siksi, että 
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kuntien lisäksi myös kirkko auttaa köyhiä, yksinäisiä ja sairaita sekä järjestää 

toimintaa eri-ikäisille.  

 

”Vastustan toisaalta ajatusta siitä, että pitäisi maksaa veroa uskonnolli-

selle instituutiolle, sillä koen uskonnon olevan henkilökohtainen, yksilön 

sisäinen asia. Kirkko ei vastaa arvokäsityksiäni (- -] enkä itse perustaisi 

elämää ja toimintaani 2000 vuotta vanhoihin teksteihin.” 

 

Siitä huolimatta, että kirkon nähtiin vaikuttaneen positiivisesti yhteiskunnas-

sa vallitseviin arvoihin, vastauksissa pohdittiin myös kirkon suhdetta poli-

tiikkaan siitä näkökulmasta, että kirkolla ei tulisi olla mitään tekemistä poli-

tiikan tai poliittisten puolueiden kanssa. Perusteluina käytettiin samaa syytä 

kuin aiemminkin: Kirkko on vaikuttanut liikaa yhteiskunnassa vaikuttaviin 

arvoihin. Samalla kirkon ja valtion suhteen purkamisen ajateltiin muuttavan 

kirkkoa myös vähemmän poliittiseksi organisaatioksi. Kirkon tai uskonnon 

ja politiikan yhdistämisen ei nähty koskaan olleen ”toimiva yhdistelmä”. 

Mielikuvat tällaisesta yhdistelmästä koettiin painostavina. Useat poliittiset 

tahot, kuten kokoomus, keskusta, perussuomalaiset ja Soini, kristillisdemo-

kraatit ja Päivi Räsänen sekä vihreät, liitettiin kirkkoa ja yhteiskuntaa koske-

vaan keskusteluun. Politiikan ja kirkon yhdistämistä ei kuitenkaan pidetty 

uutena asiana, sillä se liitettiin myös pohjoismaiseen kristinuskon varhaishis-

toriaan, joka sisältää ”poliittista kähmintää”. Kirkon nähtiin edustavan valta-

keskittymää suomalaisessa yhteiskunnassa johtuen kirkon asemasta ”kan-

sankirkkona”. Kirkon ja valtion suhteen uskotaan muuttuvan ratkaisevasti 

tulevina vuosina. Mikäli kirkko hellittäisi otettaan valtiosta, sen uskottiin 

parantavan kirkon mainetta ja asemaa merkittävästi.  

 

” [--] Kuinka pappi voi työssään puhua siitä kuinka vähempiosaisia on 

autettava [--] ja työnsä ulkopuolella he toteuttavat Kokoomuksen riveissä 

sellaista politiikkaa, minkä seurauksena julkiset palvelut ovat ahdingossa 

[--] Näkyvä ja vahva politikointi ei sovi mielestäni papille. Etenkään kun 

puheissa on selviä ristiriitaisuuksia.” 

 

”Koen myös uskonnon pitämisen yhteiskunnan peruspilareina negatiivi-

sena. Tämä diskurssi näkyy erityisesti vaalien aikaan keskustan vaalipu-

heissa, koska heillä löytyy tarvetta painottaa koti-uskonto-isänmaa -

ilmapiiriä.” 

 

Mielestäni Suomen ev-lut-kirkko kuuluu hyvin rauhanomaiseen ja täys-

järkiseen uskonnonharjoittamisen haaraan. Siksi minua ärsyttää välillä, 



 

67 

 

kun monet vihreät ja "tiedostavat" henkilöt sekä lehdistö hyökkäävät niin 

voimakkaasti kirkkoa vastaan. 

 

”Erilaiset keskusteluillat, päiviräsästelyt ja tiettyjen perussuomalaisten 

kannanotot ynnä muut saaneet minut sille kannalle, että olisi parempi 

kun ev.lut. kirkkoa [--] tuotaisiin huomattavasti vähemmän esille ja se 

erityisesti erotettaisiin valtiosta.” 

 

Vastauksissa evankelis-luterilaisuus nähtiin yhtenä osana kärsimyksen ja 

vaatimattomuuden kulttuuria, joka tuntui vastaajien mielestä yhteiskunnassa 

välillä ”äityneen kurjuuden ihailemiseksi tai siihen alistumiseksi”.  Silti tut-

kimukseen vastanneista nuorista aikuisista löytyi niitä, jotka näkivät protes-

tanttisuuden parempana, kristillisenä valtauskontona Suomessa kuin katoli-

laisuuden tai ortodoksisuuden, ja protestanttisuuden arveltiin sopivan pa-

remmin ”moderniin demokraattiseen kulttuuriin”. Kirkon yhteiskunnallisten 

tehtävien osalta vastauksissa nostettiin esiin kirkon monopoliasema yhteis-

kunnallisten tehtävien hoidossa kuten hautauspalveluissa. Yhtäältä kirkon 

rooli hautauksissa nähtiin luontevana ja toisaalta täysin järjettömänä. Hauta-

uspalvelut ehdotettiin myös siirrettäväksi kirkolta valtiolle. 

 

”Mielestäni rooli valtionkirkkona pitäisi purkaa ja esim. hautausvelvolli-

suus siirtää puhtaasti valtiolle.” 

 

Kirkon erityisaseman ajateltiin aiheuttavan muun muassa verotuksen osalta 

negatiivisia ajatuksia nykynuorille. Vaikka kirkosta kirjoitettiin vatauksissa 

kansankirkkona, tutkittavien mielessä eli edelleen käsitys myös valtionkir-

kosta, sillä vastauksissa kirkon ajateltiin toimivan valtion kirkkona ja siksi 

kirkon toiminnan edellytettiin olevan samassa linjassa Suomen valtion peri-

aatteiden kanssa. Kirkon nähtiin olevan yksi uskontokunta, joka on määrää-

vässä asemassa suhteessa toisiin uskontoihin ja uskonnottomuuteen, ja täl-

laista asetelmaa pidettiin epäoikeudenmukaisena, vaikkakin samalla kirkolla 

kuitenkin nähtiin olevan asema suomalaisessa yhteiskunnassa. 

 

” [--] Evankelisluterilaisen kirkon tulisi olla yksi kirkkokunta muiden 

joukossa. Luterilaisella kirkolla on hyvä olla paikkansa Suomessakin: 

maailma tarvitsee tahoja, jotka ovat rakkauden, anteeksiannon ja lempey-

den, pehmeiden arvojen puolustajia. Suomen evankelisluterilaisessa kir-

kossa tämä ehdottoman positiivinen puoli jää kuitenkin liian monien epä-

kohtien peittoon, byrokratian, konservatiivisuuden ja vihan varjostaessa 

luterilaisuuden ydinsanomaa.” 
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Vaikka ajatuksissa nostettiin esiin se, että historiallisia etuoikeuksia ei voi 

perustella nykyaikana ja kirkon toivottiin luopuvan erityisasemastaan aset-

tuen tavalliseksi yhdistykseksi muiden ideologisten liikkeiden tavoin, annet-

tiin kirkolle myös kiitosta. Kirkon olemassaoloon ja kirkollisveroon oltiin 

tyytyväisiä. Uskonnot, mukaan lukien kristinusko, nähtiin tärkeänä osana 

kulttuuria, sillä uskonnot voivat opettaa toisten ihmisten huomioimista. Kir-

kon saavutuksena nähtiin juhlapyhiin liittyvät lomat. Niistä kirkolle annet-

tiin kiitosta.  

 

”[- -] Ei todellakaan huvittaisi olla töissä sunnuntaisin, jouluna, pääsiäi-

senä ja juhannuksena.” 

 

Kirkon ja valtion suhteeseen liitettiin myös kirkon osallisuus puolustusvoi-

missa. Nuorten aikuisten mielestä armeijan ei tulisi olla sidoksissa kirkkoon, 

vaan se tulisi vapauttaa uskonnollisuudesta muun muassa valan osalta. Ar-

meijassa saadut kirkkoon liittyvät kokemukset liittyivät lähinnä hartauksiin 

ja isompien asioiden äärellä olemiseen. Vastauksissa kerrottiin myös armei-

jan yhteydessä käydystä rippikoulusta. Uskonnon rooli armeijassa nousi 

myös esiin vastauksissa.  

 

”Armeijan päättyminen oli jo hyvin lähellä ja meidät komennettiin vii-

meiseen iltahartauteen, jossa tarjoiltiin myös ehtoollinen. Armeija-aika 

oli ollut minulle henkisesti todella raskasta ja mielessä liikkui itsemurha. 

Kävelimme jonossa isoon saliin, jossa hartaus pidettiin. Sotilaspappi oli 

jo paikalla salin edessä ja jostain syystä jo saliin tullessa minut valtasi 

yhtäkkiä valtava tarve purskahtaa itkuun. [--]En tietenkään voinut alkaa 

ulvomaan siinä kaikkien nähden, joten nielin pahan ja surullisen olon, 

kuten olin tehnyt siihenkin asti koko armeija-ajan. [--] Ehtoollismalja- ja 

leipä tuli kohdalleni ja nielaisin ne ajatellen, että tämä on vaan pahvin 

makuista keksiä ja laihaa viiniä. Hartauden loppua kohden tunteiden hal-

linta helpottui, mutta samalla minulle tuli karmealla tavalla sellainen 

olo, että käänsin juuri Jumalalleni selkäni. Tuo tapahtuma on viimeinen 

kokemani ns. "hengellinen" kokemus [--] Tuntuu, kuin olisin sillä hetkel-

lä menettänyt jotain itsestäni. Jotain, jota en vieläkään ole saanut takai-

sin.” 
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5.2.2 Kirkon ja koulun suhde  

 

Tutkimusaineistossa oli mukana tutkittavia, jotka kertoivat saaneensa kirk-

koon liittyvän kokemuksensa koulun kautta. Näitä kokemuksia olivat olleet 

uskontotunnit, aamuhartaudet ja koulujumalapalvelukset sekä ruokaruko-

ukset. Joillekin koulun kautta saatu kokemus kirkollisesta toiminnasta oli 

innostanut osallistumaan aktiivisemmin seurakunnan toimintaan myös va-

paa-ajalla joko yhdessä vanhempien tai kavereiden kanssa käymällä esimer-

kiksi kerhoissa. Myös kuorolaulun harrastajia löytyi ja jotkut kertoivat esiin-

tyneensä kuoron kanssa erilaisissa seurakunnan tilaisuuksissa. Koululaisten 

siirryttyä opiskelemaan uudelle paikkakunnalle, olivat he muuton myötä 

saattaneet irtautua seurakunnan toiminnasta, koska vieraalla paikkakunnalla 

seurakuntaelämään sulautuminen oli koettu vaikeammaksi kuin kotipaikka-

kunnan seurakunnan toimintaan osallistuminen. Toiset puolestaan olivat 

löytäneet itselleen oman viiteryhmän joko paikallisseurakunnan toiminnan 

kautta tai herätysliikkeiden nuoriso- ja opiskelijatoiminnan kautta. Myös yli-

opistopapin kanssa oli käyty juttelemassa. 

 

”Itsekin olen ollut opiskelupaikkakunnalle muuton jälkeen paljon vä-

hemmän mukana seurakunnan toiminnassa kuin kotipaikkakunnallani, 

koska on tuntunut vähän vaikealta mennä mukaan uuteen porukkaan, ei-

kä omaa paikkaa ole siellä heti löytynyt.” 

 

”Opiskeluaikana kävin monta vuotta eräässä opiskelijaseurakunnassa, 

joka oli yhden opiskelukaupunkini ev.lut. seurakunnan ja erään herätys-

liikkeen yhteistoimintaa. Se oli merkittävää, ja siellä solmin myös merkit-

täviä ystävyyssuhteita.” 

 

Koulun uskonnon- ja elämänkatsomustiedon tunteihin liittyvät kokemukset 

kuin myös koulujen aamunavaukset ja koululaisjumalanpalvelukset olivat 

jääneet vastaajille mieleen. Nämä kokemukset saattoivat olla vain kokemuk-

sia tai niihin liitettiin tunnetiloja. Kirkon ja koulun suhdetta pohtineet nuoret 

aikuiset ajattelivat, että ihmisen tulisi saada itse päättää, että kuuluuko us-

konto ihmisten arkeen vai ei. Kirkko koettiin painostavaksi, koska sen koet-

tiin olevan niin vahvasti mukana ”koulutusorganisaatiossa”. Vaikka Suo-

messa uskonto ei rajoita samalla tavalla ihmisten elämää kuin joissakin muis-

sa maissa eikä kristinusko näy erityisen vahvasti Suomessa, koettiin ”kirkon 

kuitenkin tyrkyttävän itseään” sekä uskonnonopetuksen että aamunavauksi-

en muodoissa.  
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”Esimerkiksi uskonnonopetus ja muun muassa uskonnolliset aamunava-

ukset kuuluisi mielestäni jättää pois kouluista. Uskonto on niin henkilö-

kohtainen asia, että sen oppiminen kuuluu joko lähipiiriin tai ei minne-

kään.” 

 

Kirkon ja verovarojen yhteys suhteessa koululaitokseen koettiin ongelmalli-

seksi. Kirkkoa tästä näkökulmasta tarkastelleiden vastaajien ajatuksena oli-

kin, että kirkko voisi olla vähemmän tekemisissä koulutoimen kanssa. Kou-

lujen seremonioiden uskonnollisuuden koettiin rikkovan nuorten aikuisten 

ajatusten mukaan valtion sitoutumattomuutta ja asettaa katsomukset keske-

nään epätasa-arvoiseen asemaan.  

 

”Esim. tunnustuksellinen uskonnonopetus kouluissa pitäisi lopettaa ja 

ottaa tilalle kaikille yhteinen "uskonto"-oppiaine, joka kävisi läpi mitä eri 

uskontoja maailmassa on. Se olisi yleissivistävää ja suvaitsevuutta lisää-

vää.” 

 

Myös koulun ruokarukoukset oli koettu jossain määrin liian tunnustukselli-

siksi. Samalla vastauksissa kuitenkin ymmärretään se, että ei ole kirkon pää-

tettävissä, minkälaista uskonnonopetusta kouluissa annetaan. Siksi kaikki 

eivät odotakaan kirkolta muutosta uskonnonopetuksen ja sen sisällön suh-

teen. Kouluympäristössä uskonnonopetuksen lisäksi kirkon kerrottiin näky-

neen koulujumalanpalvelusten ja riparimainosten muodoissa. Mielikuvat 

kirkon näkymisestä kouluympäristössä koettiin joiltakin osin ärsyttäviksi. 

Niihin liittyivät muistot ala-asteelta uskonnollisista toimituksista läheisessä 

kirkossa sekä seurakuntien ja kirkon välisestä yhteistyöstä kirkollisia juhla-

pyhiä edeltävistä tilaisuuksista.  

 

”Ala-asteella joka aamu lauloimme virsiä ja uskonnon opetuksessa ei 

saanut kriittisesti pohtia tai kyseenalaistaa. [--] Kuri oli muutenkin kova 

ja mielestäni vanhoillinen ja leimaava. Tämä jätti varsin negatiivisen 

kuvan kirkosta.” 

 

Vastaajan käsitellessä vastauksissaan aamunavauksia, oli ne koettu ahdista-

vina tai niihin ei ollut tarvinnut osallistua. Kokemukset seurakuntien aa-

munavauksista kerrottiin olleen uskonnottomille vaikeita, sillä uskonnolliset 

asiat koettiin satuina tai muuten epätosina asioina. Aamunavauksiin oli ollut 

pakko osallistua, sillä vastaajien mukaan korvaavaa toimintaa ei aina ollut 

tarjottu. Kaikille seurakunta ei ollut niin vahvasti läsnä alakoulussa ja joille-

kin jättäytyminen pois kevät- ja joulukirkoista olisi luonut tunnetta ulkopuo-
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lelle jäämisestä. Vastaajien mielestä peruskoululaisten osallistuminen kirk-

koon voisi olla valinnaista. Myös erilaiset hartaustilaisuudet näyttäytyivät 

osalle vastaajista luonnollisena osana seurakunnan toimintaa eivätkä kaikki 

vastaajat kokeneet hartauksia uskonnon tuputtamisena. Seurakuntien tapah-

tumissa lyhytkin hartaus ja hengelliset laulut olisivat riittäviä. Kirkon harta-

uksista oli myös positiivisia kokemuksia.  

 

”Jouluyön hartaus Kangasalan kirkossa. Kiireetön ilta perheen kanssa ta-

kana [- -] kirkko tupaten täynnä seurakuntalaisia, harrasta musiikkia ja 

lyhyt saarna. [- -] Lopuksi koko kirkkoväki siirtyy ulos laulamaan "Maa 

on niin kaunis" tähtitaivaan alla. Ei paljon sykähdyttävämpää kokemusta 

voisi olla. [- -.]” 

 

 

5.2.3 Kristilliset arvot yhteiskunnassa 

 

Kirkkoon liittyvissä mielikuvissa vastaajat vertasivat omaa arvomaailmaansa 

kirkon edustamiin ”perinteisiin, kristillisiin arvoihin”. Arvokysymyksistä 

merkittävimpänä esiintyi tasa-arvo. Vastaajien mukaan kirkon tulee kohdella 

ihmisiä tasa-arvoisina. Arvoista puhuttaessa mainittiin myös ”kirkon perin-

teiset arvot”. Sitä, mitä perinteisillä arvoilla tarkoitettiin, ei kuitenkaan seli-

tetty. Määritelmää ”perinteisille arvoille” voidaan hakea muiden arvoihin 

liittyvien vastausten kautta.  

 

”[--] En pidä siitä, että nuorille yritetään syöttää puhtaasti kristillisiä 

arvoja nuorisotyön ohessa vaikka luterisen kirkon arvot eivät äärettömän 

paljoa eroa yleisistä sivistyksellisistä ihmisarvoista.” 

 

Kirkon edustamiin kristillisiin arvoihin liitettiin lähimmäisenrakkaus, joka 

koettiin hyväksi arvoksi. Lähimmäisenrakkauden lisäksi ”ydinarvoihin” lii-

tettiin kristinuskon ydinsanoma, sen symboliikka ja niiden välittäminen ih-

misille. Vastaajat olivat oppineet kirkon arvoja muun muassa rippikoulussa. 

Evankelisluterilaisen kirkon arvojen ei nähty eroavan juurikaan yleisistä si-

vistyksellisistä ihmisarvoista tai moraalista, mutta samalla todettiin olevan 

hyvä asia, että kirkolla on omiakin arvoja. Yhteiskunnassa vallitsevien arvo-

jen nähtiin kovenevan ja niihin verrattuna vastaajat näkivät kirkon edusta-

van pehmeitä arvoja ja sen kerrottiin näkyvän köyhien ja heikkojen puolusta-

jana. Armo teki kirkosta kotoisan ja tärkeän. Vastaajat ajattelivat, että tasa-

arvon nimissä kirkko kuuluu kaikille. Heidän mukaansa jokaisella, joka ha-
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luaa lähestyä kirkkoa ja uskoa, tulee olla oikeus siihen riippumatta henkilön 

muista ominaisuuksista. Kirkkoon kuuluminen uskon ja uskonnon takia näh-

tiin olevan enemmän vanhojen ihmisten ”sydäntä lähellä oleva asia.” Nuor-

ten puolestaan nähtiin olevan asioiden suhteen monesti kirkkoa suvaitsevai-

sempia. Uskonnon ja kirkon nähtiin kuvastavan enemmän vanhojen ihmis-

ten maailmankuvaa.  ”Perinteiset arvot” nähtiin myös aika- ja kulttuu-

risidonnaisina.  Vastauksissa ”perinteiset arvojen” yhteydessä mainittiin ah-

dasmielisyys, konservatiivisuus, raamatullisuus ja vanhoilliset arvot, mutta 

myös ”ns. kristilliset arvot”. Perinteiset arvot edustivat vastaajille jotakin, 

mikä on kulkenut sukupolvelta toiselle ja on edelleen olemassa 

 

”Koen kirkon perinteiset arvot mielekkäiksi, mutta en pidä ajoittain ah-

dasmielisestä ja konservatiivisesta lähestymistavasta elämään.” 

 

”Olen omaksunut omien vanhempieni arvot [--.]”  

 

Ne, jotka eivät halunneet olla kirkon kanssa tekemisissä, kokivat kirkon ar-

vojen ja oppien kuitenkin olevan osa heidän elämäänsä. Tällaisessa tilantees-

sa kirkon ja valtion erottamisen arveltiin olevan oikea ratkaisu. Jotkut totesi-

vat suoraan, että eivät koe olevansa kirkon kanssa samaa mieltä monista ar-

vokysymyksistä. Kirkon koettiin myös hidastavan tasa-arvon ja modernin 

ajattelun kehitystä pitämällä kiinni ”ns. perinteisistä arvoista silloinkin, kun 

ne ovat jo osoittautuneet turhiksi tai haitallisiksi ja ajasta jälkeen jääneiksi.” 

Eri tavalla ajatteleminen ei ollut kaikille ongelma, vaan yhteiselon jatkami-

nen kirkon kanssa ja jäsenyyden säilyttäminen nähtiin mahdollisena mielipi-

de-eroista huolimatta. Joidenkin vastaajien mielestä kirkko syrjii seksuaali-

vähemmistöjä. Tätä tutkittavat käsittelivät elämänmuutoksiin liitetyn avio-

liittoa koskevan kysymyksen yhteydessä, jota on käsitelty tarkemmin luvus-

sa 5.3.1 Kirkko mukana elämänmuutoksissa. Homoseksuaalisuuden ja samaa 

sukupuolta olevien avioliiton lisäksi tutkimukseen osallistuneiden vastauk-

sissa pohdittiin arvoja naispappeuden näkökulmasta todeten, että nykypäi-

vänä ei pitäisi enää edes miettiä, että voivatko naiset olla pappeja. Naispap-

peutta pohtineiden nuorten aikuisten mukaan 2000-luvulla kuuluisi olla it-

sestään selvää, että papin tehtävät kuuluvat myös naisille. Samalla kuitenkin 

oli vastaajia, jotka kertoivat suhtautuvansa kielteisesti naisten toimimiseen 

pappeina perustellen Raamatulla papin tehtävää miesten tehtäväksi. 

 

”Suhtaudun nihkeästi naispappeuteen. Hyväksyn sen, koska en näe jär-

kiperustetta sen vastustamiselle (naiset ja miehet ovat henkisesti tasa-

arvoisia).” 
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5.3 Kirkko tapojen ja perinteiden ylläpitäjänä 

 

Nuorten aikuisten vastauksissa kirkkoon liitettiin mielikuvia tavoista ja pe-

rinteistä. Tästä näkökulmasta kirkkoa pohtineet tutkittavat näkivät kirkon 

ylläpitävän erilaisia tapoja ja perinteitä. Luvussa 5.3.1 tarkastellaan kirkon 

läsnäoloa erilaisissa elämänmuutoksissa ja luvussa 5.3.2 tarkastellaan kirkon 

mukanaoloa juhlapyhien vietossa. Luvussa 5.3.3. tarkastellaan kirkkoon kuu-

lumista perinteenä. Näitä tapoihin ja perinteisiin liittyviä mielikuvia käsitel-

lään tässä luvussa.  

 

 

5.3.1 Kirkko mukana elämänmuutoksissa  

 

Kirkon roolista elämänmuutoksissa kertoneet nuoret aikuiset viittasivat elä-

mänmuutoksilla ensisijaisesti kirkollisiin toimituksiin, kuten kasteeseen, rip-

pikouluun ja siihen liittyvää konfirmaatioon, häihin ja hautajaisiin. Nämä 

koettiin tärkeiksi ja niihin liitettiin mielikuvia erilaisista juhlan tuntua lisän-

neistä rituaaleista ja turvallisuuden tunteesta. Kirkko miellettiin jonkinlaisek-

si ”seremoniamestariksi”. Kirkon läsnäolo loi tutkittaville mielikuvan juhlas-

ta tärkeänä tilaisuutena ja kirkolliseen toimintaan liittyneitä juhlia pidettiin 

juhlallisempina kuin muita juhlia. 

 

”Kirkolla on erittäin suuri merkitys esimerkiksi perinteiden ylläpitäjänä. 

[--] Kirkkojuhlat ovat aina juhlallisempia kuin muut ja niissä on oma ar-

vokkuutensa.” 

 

Juhlien kohokohdissa korostui kirkon työntekijän rooli, jolla tutkittavat viit-

tasivat rituaalit toimittaneeseen pappiin, kanttoriin tai nuorisotyöntekijään, 

toisinaan myös muuhun seurakunnan työntekijään. Joillekin perinteiset juh-

lat toivat esille kirkon perustehtävää ja toteuttivat pyhiä sakramentteja.  

 

”Olen huomannut, että kirkon merkitys korostuu elämänmuutoksen 

kohdilla: lapsen syntymä, vihkiytyminen, kuolema. Silloin kirkkoa kai-

paa, eikä vain juhlallisen toimituksen vuoksi.” 

 

Kirkkoa tarkasteltiin elämänmuutoksissa läsnä olevana. Kirkon nähtiin ole-

van mukana erilaisissa elämänmuutoksissa, jotka koettiin henkisesti suurina 

ja syvästi koskettavina. Usein elämänmuutokset, joissa kirkko oli mukana, 

liittyi vihkimiseen. Häät koettiin usein mukaviksi tilaisuuksiksi, mutta toisia 
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tutkittavia kirkossa pidetyt perhejuhlat ahdistivat lähinnä niihin liittyvän 

kirkollisen sisällön takia. Jotkut olivat kokeneet kirkolliset toimitukset vai-

vaannuttavina eikä niihin siksi lähdetty mukaan kovin mielellään. Kirkossa 

pidetyt juhlat eivät olleet aina merkinneet uskonnollista tilaisuutta, vaan 

enemmänkin perinnettä, johon kirkko liittyy. Kirkollisia juhlia arveltiin voi-

tavan viettää myös ilman uskontunnustuksia Jumalaan. 

 

”Positiivisetkin uskonnonharjoitustilaisuudet, esimerkiksi häät ja kaste-

juhlat, jättävät aina pahan maun suuhuni, koska niissä puhutaan mieles-

täni aivan järjettömiä asioita. [--]” 

 

Sen lisäksi, että kirkon koettiin olevan läsnä ja tuovan juhlan tuntua erilaisiin 

elämän taitoskohtien tilaisuuksiin, kuten ristiäisiin, rippikouluun, häihin ja 

hautajaisiin, sen nähtiin tuovan niihin myös erityisen merkityksen. Näihin 

tilaisuuksiin oli moni vastaaja osallistunut ja näissä tilaisuuksissa kirkon näh-

tiin yhdistävän sukupolvia toisiinsa. Nämä olivat olleet syitä käydä kirkossa, 

jonne ei muuten kovinkaan usein tai omasta tahdosta menty. Elämän taitos-

kohtien tilaisuudet koettiin perinteiksi ja kirkon osallistuminen tilaisuuksiin 

oli luonut turvallisuuden tunnetta ja jatkuvuutta. Tutkittavien vastauksissa 

tuli esiin myös näkökulma, jonka mukaan elämän huippuhetkissä ei kuiten-

kaan saanut puhua synnistä tai vääristä teoista ja valinnoista. Elämän taitos-

kohtiin liittyvät tilaisuudet nähtiin tapoina, jotka olivat jäsentäneet elämää. 

Vastauksissa tuotiin esiin, että perinteitä on hyvä säilyttää, mutta samalla 

pitäisi voida kyseenalaistaa niiden itsestäänselvyys.  

 

”Kirkon toiminta ja opit ovat kuitenkin lähtökohtaisesti hyviä, ja erilaiset 

tilaisuudet joissa kirkko on perinteisesti ollut mukana, kuten häät, ris-

tiäiset ym. Tärkeitä.” 

 

Kirkon perinteitä kuten kirkkohäitä pohdittiin useasta eri näkökulmasta. Jot-

kut toivoivat kirkkohäitä, vaikka eivät kuitenkaan kokeneet itseään kovin 

uskonnollisiksi. Toiset puolestaan hämmästelivät tällaista tapaa, sillä he eivät 

itse uskoneet avioliittoon instituutiona. Kirkkohäitä verrattiin myös maist-

raattivihkimiseen, jota kuvattiin ”tylsäksi, kuivaksi ja jumalattomaksi toimi-

tukseksi”.  Omien häiden lisäksi monille myös läheisten häätilaisuudet olivat 

olleet ”mukavia, kauniita ja arvokkaita tilaisuuksia”. Jotkut pohtivat asioita 

toisten kannalta ja totesivat, että vaikka he eivät itse kokeneet olevansa kovin 

uskonnollisia, se ei kuitenkaan häirinnyt, että joku muu halusi kirkolliset 

häät. Näin myös silloin, jos tutkittavat kokivat kirkon ”vastenmielisenä”. Su-

vaitsevaisuutta löytyi toisten vakaumusta kohtaan. 
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”Minulla ei ole väliä sillä, jos joku haluaa pitää esim. kirkkohäät, ja kirk-

koon pitää mennä. Kunnioitan ainakin ulkoisesti kohtuullisissa määrin 

ystävieni uskonnollista vakaumusta.” 

 

Kysymys samaa sukupuolta olevien vihkimisestä esiintyi myös vastauksissa 

pohdittaessa avioliittoa perinteenä ja tapana. Tätä kysymystä pohtineet vas-

taajat edustivat lähinnä vastakkaisia mielipiteitä: Toiset olivat ehdottomasti 

puolesta ja toiset ehdottomasti avioliittoa vastaan. Jotkut toivoivat kirkon 

ehdottomasti vihkivän samaa sukupuolta olevia samoin heteropareja. Kysy-

mys samaa sukupuolta olevien aivoliitosta nähtiin ihmisoikeus- ja tasa-

arvokysymyksenä.  

 

”Vihaan sitä, miten kirkonmiesten - ja naisten käsitykset avioliitosta, 

aborteista ja muista moraalikysymyksistä vaikuttavat Suomessa niin 

vahvasti esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain toteutumiseen. Kirkko 

saa linjata miten haluaa ja jäsenet voivat tehdä siitä omat johtopäätök-

sensä, mutta lain ja valtioin silmissä Jumalan sanalla ei ole minusta mi-

tään sijaa.” 

 

Toiset puolestaan olivat yhtä ehdottomasti vastaan samaa sukupuolta olevi-

en avioliittoa niin yhteiskunnallisesti kuin kirkollisen vihkimisen näkökul-

masta. Heidän mielestään kirkon ei tulisi missään tapauksessa vihkiä samaa 

sukupuolta olevia ja myös samaa sukupuolta olevien parien parisuhteen siu-

naamiseenkin suhtauduttiin negatiivisesti. Vastaajat eivät löytäneet peruste-

luja sille, miksi kirkon pitäisi muuttaa käsitystään avioliitosta ainoastaan 

miehen ja naisen välisenä liittona. Asiaa pohtineiden mielestä kirkko näyttää 

myyneen monia periaatteitaan, joista yhtenä esimerkkinä mainittiin juuri 

”liberaalimpi suhtautuminen homoavioliittoihin”. Se nähtiin ”lipsumisena” 

siitä, mitä Raamattu opettaa homoseksuaalisuudesta.  

 

”Mielestäni ev.lut. kirkon ei tulisi siunata homoavioliittoja. Minulla on 

monia homo- ja lesboystäviä, ja he ovat minulle erittäin tärkeitä. Jumala 

rakastaa heitä aivan saman verran kuin minuakin - äärettömän paljon.” 

 

Samaa sukupuolta olevien avioliittoa pohtineiden joukossa kuului myös niitä 

vastaajia, jotka ajattelivat, että on kirkon oma asia, ketä se vihkii. Vaikka sa-

maa sukupuolta olevat saisivat yhteiskunnallisesti samat avioliitto-oikeudet 

kuin heteroparit, kirkko pitäisi saada itse päättää, että vihkiikö kirkko heitä 

vai ei. Samaa sukupuolta olevien avioliitot koettiin myös yhteiskunnallisena 

ilmiönä ja vastaajille itselleen yhdentekevänä. He eivät kuitenkaan halunneet 
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”homoliittoja” kirkkoon, mutta eivät pitäneet itseään myöskään ”homoja 

vastustavaa missään nimessä”. Vastauksissa todettiin myös, että homoseksu-

aalisuus-kysymyksessä tuomitseminen kuuluu Jumalalle, ei ihmisille. Ho-

moseksuaalisuus ja kysymys samaa sukupuolta olevien avioliitosta todettiin 

myös helpoksi esimerkiksi eikä sitä aina pidetty ainoana syynä olla kuulu-

matta kirkkoon tai olla jakamatta kirkon ajatusmaailmaa. 

 

”Kirkko saa omassa piirissään vihkiä avioliittoon juuri niin kapeakatsei-

sesti kuin haluaa.” 

 

”Itse koen, että jatkuvat uudistukset heikentävät kirkon uskottavuutta. 

Koen myös, ettei kirkon tarvitse vihkiä samaa sukupuolta olevia, sillä 

heidän uskontonsa sen kieltää. Kannatan siviilivihkimisessä tasa-arvoista 

avioliittolakia.” 

 

”Tarkemmin sanottuna kirkon olisi täytynyt vahvemmin painottaa sitä, 

että kirkon suhtautuminen samaa sukupuolta olevien parien avioliittoon 

on kirkon sisäinen asia, ja sillä ei pitäisi olla mitään vaikutusta lainsää-

däntöön.” 

 

Vastauksissa esiintyi myös pelkoa siitä, että samaa sukupuolta olevien avio-

liitto-oikeuden myötä kirkko luopuisi vihkioikeudestaan kokonaan. Näin 

vastaajat eivät pääsisi kirkossa naimisiin. Kirkkovihkimisen tärkeyttä kuvas-

taa myös se, että toive kirkkohäistä oli myös syy jäsenyyteen monelle vastaa-

jalle. Jos tuleva puoliso ei ollut enää kirkon jäsen, ei omaakaan jäsenyyttä 

nähty merkityksellisenä. Kirkosta eroaminen tuntui varteenotettavalta vaih-

toehdolta, ”koska kirkkohäät on jo menetetty”.  

 

”Aikomus on erota kirkosta, koska en usko enkä arvosta sitä mitä se edus-

taa, mutta avopuolisoni haluaa kirkkohäät, joten eroan luultavasti naimi-

siinmenon jälkeen kirkosta. Ajatellen myös isovanhempiani, jotka arvos-

tavat kirkkovihkimistä.” 

 

Kirkkohäätoiveiden lisäksi myös kummin tehtävät sitoivat jotkut vastaajat 

kirkon jäsenyyteen. Vaikka joidenkin mielestä lapsen kastaminen rikkoi us-

konnonvapautta ja itsemääräämisoikeutta, osaa vanhemmiksi haluavia sitoi 

kirkkoon myös halu kastaa lapsi ja siten saattaa hänet kirkon uskoon ja kir-

kon yhteyteen. Perinteen lisäksi lapsia haluttiin kastaa myös siksi, että he 

näin voivat osallistua seurakunnan kerhoihin.  
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” [--] Yritän pitää huolta siitä, etten vieraannu kirkosta liikaa, vaikken 

aktiivisesti käykään tapahtumissa. Haluan tulevaisuudessa kastaa omat 

lapseni kirkon jäseniksi, ja tarjota heille mahdollisuuden seurakuntayh-

teyteen.” 

 

 

5.3.2 Kirkko mukana juhlapyhien vietossa  

 

Kirkkoon liitettävissä mielikuvissa kirkko nähdään kuuluvan osaksi suoma-

laisten juhlapyhien viettoa. Juhlapyhiin liitettävissä vastauksissa pääsiäistä 

enemmän korostuivat erityisesti joulun ajan tilaisuudet kuten joulukirkko, 

joka liitettiin lapsuuden mukaviin muistoihin ja yhdessäoloon. Kirkossa oli 

käyty yksin tai yhdessä perheiden ja sukujen kanssa ja mielikuvat joulukir-

kosta olivat lämpimiä: Siellä oli laulettu kauniita lauluja ja tunne sukupolvi-

en jatkumosta oli koettu ”taianomaisena”.  

 

”[ -] Myös joulukirkolla on minulle jokin selittämätön merkitys, ja kysyn 

usein äitiäni sinne (vaikka äitini on uskovainen, minä olen se, joka halu-

aa joulukirkkoon).” 

 

Perinteen mukaan kirkko kuuluu suomalaiseen elämään ja perinteiden jat-

kaminen koettiin arvostettavana asiana. Joillekin vastaajista perinteet ja jou-

lukirkko olivat tärkeintä koko kirkossa. Joulu on usein ainoa kerta, kun kir-

kon toimintaan osallistutaan.  

 

”Joulukirkkoa en kuitenkaan jättäisi mistään hinnasta väliin, joulu ei 

tuntuisi joululta ilman joulujumalanpalvelusta ja kauneimpia joululau-

luja ym. hengellistä rauhoittumista.” 

  

Toki joidenkin vastaajien mielestä joulukirkoissa oli ollut rutiininomainen 

ote ja sellainen oli herättänyt ”puistatusta”. Tästä huolimatta kirkon oli koet-

tu kuitenkin antaneen juhlapyhille merkityksen. Joulukirkkoa ei nähty Juma-

lan sanan levittämisenä, vaan tapahtumana, johon oli helppo lähteä mukaan 

perinteen vuoksi. 

 

”Osallistun joulukirkkoon, koska se on perinne. Muuten kirkkoon mene-

minen tuntuu vähän oudolta, ellei tule selalinen tunne. Sellainen tunne 

että tekee mieli käydä tulee ehkä kerran vuodessa. Myös pääsiäiskirkossa 

olen käynyt.” 
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Niille vastaajille, joille lapsuudessa ei kirkko ollut ollut osa arkea, joulukir-

kon kaltaisilla kirkollisilla perinteilläkään ollut merkitystä. Perinteisiin tilai-

suuksiin osallistuttiin myös muiden takia. Joulu nähtiin myös kyseenalaistet-

tavana perinteenä, sillä kristillisten perinteiden ajateltiin olevan alun perin 

suomalaisia, ei-kristillisiä perinteitä, jotka kirkon myötä ovat muuttuneet 

kristillisiksi. Kaikille joulu ei kuitenkaan tarkoita osallistumista kirkon toi-

mintaan. Joulua voi viettää myös ilman kirkollisia perinteitä. 

 

”Aiemmin osallistuin satunnaisesti esim. joulukirkkoon, nykyään en 

osallistu käytännössä lainkaan.” 

 

Vastaajat näkivät kirkon perinteisenä ja sen arvostaminen koettiin tärkeäksi. 

Esimerkkinä perinteiden tärkeydestä ja ihmisten perinteiden kaipuusta mai-

nittiin kevään 2014 Suvivirsi-kohu.  

 

”[--]Mielestäni on ihan ok laulaa Suvivirsi kevätjuhlassa ja joululaulut 

on ihan ok.” 

 

Samalla kuitenkin kirkkoon liittyvien ajatusten mukaan nähtiin vääränä pyy-

tää ihmisiä laulamaan Suvivirren säettä ”armon Herraa kiitä, kun laupias 

hän on”, sillä sanat nähtiin liian tunnustuksellisina kouluissa laulettaviksi. 

Saman virren ensimmäinen säkeistö tunnustettiin kuitenkin sopivaksi laulet-

tavaksi myös kouluissa. Yleisemmin ottaen virret mainittiin osana perinteitä 

ja niiden laulamisen ei pitäisi loukata ketään. Joululaulujakin pidettiin pää-

osin sopivina. Joidenkin vastaajien mukaan perinteiden vaaliminen voi tarjo-

ta elämyksiä myös ei-uskoville. Vaikka perinteiden arvostamista ei aina pi-

detty tärkeänä tai riittävänä syynä liittyä takaisin kirkkoon, mainittiin kirkko 

silti osaksi lapsuutta ja myönteinen kuva kirkosta saattoi olla myös van-

hemmilta perittyä. Samalla tavalla kuin arvot, myös näiden juhlapyhäperin-

teiden nähtiin kulkevan sukupolvelta toiselle.  

 

”Joulukirkkoon menen kohteliaisuus syistä. Se on ollut suvulla tapana ja 

on vain pieni epämukavuus.” 

 

 

5.3.3 Kirkkoon kuuluminen on perinne 

 

Tutkimukseen vastanneet pohtivat vastauksissaan kirkon jäsenyyttä. Kirk-

koon kuuluttiin, kirkosta oli erottu tai kirkkoon ei haluttu kuulua. Kirkko ja 
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uskonto nähtiin yhtäältä suurena ja pelottavana asiana, mutta toisaalta läm-

pimänä ja turvallisena. Kirkon jäsenyydestä puhuttiin enemmänkin perin-

teenä, eikä niinkään yhteisöön kuulumisena. Koska lapsena oli kastettu, py-

syttiin kirkon jäsenenä siihen kuuluvan tavan mukaisesti. Tällä tavalla ajatte-

levien tutkittavien joukossa ei nähty mitään syytä erota kirkosta. Kirkkoon 

kuulumista pidettiin myös itsestään selvänä asiana. Eroamisen arveltiin kat-

kaisevan tutut perinteet ja näin ollen kirkosta eroamista ei pidetty vaihtoeh-

tona. Kirkkoon haluttiin kuulua myös siksi, että haluttiin olla uskollisia omil-

le uskomuksille. 

 

”Kirkon jäsenyys on tullut automaationa vanhempien kautta ilman sen 

suurempaa dramatiikkaa.” 

 

Kirkkoon kuulumisen ei nähty edellyttävän jäseneltä uskovaisuutta, vaan 

kirkkoon arveltiin voivan kuulua vain tavan vuoksi. Toisaalta Jumalaan us-

kominen ei edellytä kirkkoon kuulumista ja jäsenenä olemista, vaan Juma-

laan voi uskoa myös ilman kirkkoa. Riippumatta siitä kokiko vastaaja itsensä 

uskonnolliseksi vai ei, läheisten uskonnollisuutta arvostettiin siinä määrin, 

että se oli joillekin riittävä syy olla kirkon jäsen. 

 

”Kuulun kirkkoon myös perhesyistä: kirkkoon kuulumiseni oli tärkeää 

isovanhemmilleni.” 

 

Jäsenyydellä perinteenä ei ollut kaikille jäsenyyttä pohtineille merkitystä ja 

siksi kirkosta eroaminen ei ollut kovin suuri juttu. Jäsenyyttä ei koettu sitout-

tavaksi tai välttämättä pitkäkestoistakaan, vaan vastaajat kertoivat kuulu-

vansa kirkkoon, koska halusivat kirkon palveluja. Jos kirkon palveluja ei tar-

vittu, kirkkoon ei myöskään aina kuuluttu. Jotkut pitivät kummallisena kuu-

lua kirkkoon, jos kirkko tai uskonnon harjoitus ei näy mitenkään henkilön 

elämässä. 

 

”Miksi kuulua yhteisöön, jos se on itselle yhdentekevä tai jopa taakka?” 

 

 

5.4 Kirkko auttajana 

 

Nuorten aikuisten kirkkoon liittyvissä mielikuvissa kirkko nähtiin auttajana. 

Kirkon tekemää auttamistyötä pohdittiin runsaasti ja auttamistyötä pohtineet 

vastaajat olivat kirkon tekemästä auttamistyöstä varsin yksimielisiä: Kirkon 
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auttamistyö nähtiin hyvänä ja tärkeänä asiana. Luvussa 5.4.1 tarkastellaan 

kirkkoa diakonisena auttajana, luvussa 5.4.2 tarkastellaan kirkkoa kansainvä-

lisenä auttajana ja luvussa 5.4.3 tarkastellaan kirkkoa hengellisenä auttajana.  

 

”Kirkko tekee paljon tärkeää työtä sellaisten ihmisten auttamiseksi, joita 

muut tahot eivät auta. Tämä on tärkein syyni kuulua kirkkoon.” 

 

 

5.4.1 Kirkko diakonisena auttajana 

 

Tarkasteltaessa kirkkoa auttajan roolissa, diakoniatyö nähtiin, joidenkin 

miestä tärkeimpänä kirkon työmuotona. Kirkon sanottiin tekevän paljon hy-

vää ja siitä esimerkkeinä mainittiin juuri diakoniatyö sekä sen rinnalla van-

hus- ja nuorisotyö. Myös kirkon tekemä perhetyö sai arvostusta samaten 

kuin varhaiskasvatus, jonka yhteydessä mainittiin lasten ja perheiden parissa 

tehtävä työ. Vastaajien mielestä auttajan rooli sopi kirkolle, sillä kirkon arvot 

lähimmäisenrakkauteen liittyvien arvojen nähtiin liittyvän auttamiseen. Dia-

koniatyö oli usein se kirkon toimintamuoto, jossa puheet konkretisoituvat 

käytännön teoiksi ihmisten hyväksi.  

 

”Mielestäni kirkolla on erityisen tärkeä merkitys diakoniatyössä, jossa 

puheet muutetaan teoiksi. Lähimmäisen auttaminen on mielestäni yksi 

tärkeimmistä asioista yhteiskunnassa ja kirkolle on luonnollisesti lan-

gennut tämä vastuu osittain. Mielestäni tämä on yksi tärkeimmistä asi-

oista ev.lut. kirkossa.” 

 

Nuorten aikuisten mielikuvat diakoniatyöstä liittyivät työn arvostukseen. 

Diakoniatyötä pidettiin erittäin tärkeänä monille perheille, sillä diakoniatyö 

auttaa aina apua tarvitsevia ja huolehtii heikoimmista. Osalle vastaajista ar-

vostus syntyi sen jälkeen, kun oli ollut kirkolla töissä. Toisille arvostuksen 

pohjana oli yleinen ajatus auttamisesta ja sen tärkeydestä. Diakoniatyön rooli 

oli vastaajien mielikuvissa vahva, sillä joillekin se oli ainoa asia, jota kirkossa 

voi tukea tai ainoa syy kuulua kirkkoon. Myös niissä tilanteissa, joissa tutkit-

tava koki omien näkemystensä ja arvojensa olevan ristiriidassa kirkon tai 

kristinuskon kanssa, tutkittava halusi olla tukemassa kirkon tekemää dia-

koniatyötä. Hengellinen ja aineellinen ihmisten tukeminen nähtiin tärkeäm-

pänä kuin kirkon harjoittama ihmisten ”miellyttämiseen ja kosiskeluun” 

keskittyvä toiminta.  
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”Kirkkoon ei pitäisi houkutella sirkustempuilla, vaan keskittyä hoita-

maan parhaalla mahdollisella tavalla kirkon tehtäviä, siis sanan julistus-

ta, sakramenttien toimittamista ja diakoniaa, johon pitäisi yhä enemmän 

satsata.” 

 

Diakoniatyön kerrottiin vaikuttavan positiivisesti mielikuviin kirkosta. Sen 

merkitystä tulisikin vastaajien mukaan pitää enemmän esillä kirkossa ja yh-

teiskunnassa. Myös muista ihmistä lähellä olevista työmuodoista, kuten lap-

si-, perhe- ja nuorisotyöstä pitäisi kirkon puhua enemmän. Yhteisvastuuke-

räys sai vastaajilta kiitosta, sillä kirkon ajateltiin tekevän hyviä asioita myös 

erilaisten keräysten kautta. Yhteisvastuukeräyksestä oli vastaajilla myös 

omakohtaisia kokemuksia. 

 

”Maksan mielelläni kirkollisveroa, koska olen aktiivisesti mukana kirkon 

tarjoamassa toiminnassa ja tiedän, ettei kirkolle ole ilmaista järjestää 

esimerkiksi leirejä. Kirkko tukee myös paljon yhteiskuntaa ja yksityisiä 

ihmisiä diakonia-työllä ja minua harmittaa, että monet ihmiset eivät tätä 

huomaa.” 

 

Uskonnottomien elämässä kirkko miellettiin melko näkymättömäksi toimi-

jaksi. Mahdollisena auttajana uskonnottomien elämässä kirkko voisi olla 

elämän alun ja lopun välillä. Vastaajille, joille kirkko kokonaisuutena näyt-

täytyy vastenmielisenä organisaationa, oli kirkon tekemä auttamistyö mo-

nesti ainoa positiivisena mielikuva koko kirkosta. 

 

”Suomen ev.lut. kirkon näkyvyys uskonnottoman ihmisen elämässä ko-

rostuu elämän alku- ja loppuvaiheessa. [- -] Kirkon läsnäolo näiden pis-

teiden välillä on kuitenkin uskonnottomalle varsin näkymätöntä, ellei 

syystä tai toisesta joudu diakoniatyön piiriin.” 

 

Kirkon miellettiin olevan läsnä ihmisten elämässä auttamalla erilaisissa elä-

mäntilanteissa, hädässä ja kriiseissä. Kirkon koettiin olevan velvollinen aut-

tamaan ihmisiä ja tämän tehtävän kirkon nähtiin hoitaneen hyvin. 

 

 

5.4.2 Kirkko kansainvälisenä auttajana 

 

Diakoniatyön lisäksi kirkon nähtiin auttavan vähäosaisia ja apua tarvitsevia 

Suomen lisäksi lähetystyön ja kehitysyhteistyön kautta myös ulkomailla. 

Tästä toiminnasta puhuttiin lähetystyönä ja humanitäärisenä työnä. Lähetys-
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työ nähtiin kirkon ydintehtävänä ja se koettiin myös positiiviseksi osaksi kir-

kon hyvän tekemistä. Lähetystyötä ei vastaajien mukaan myöskään tule tu-

levaisuudessa unohtaa eikä jättää ”rakenteiden ylläpidon alle”. Lähetystyötä 

vahvemmin kansainvälisestä auttamisesta puhuttaessa painottui humanitää-

rinen työ. Hyvänä puolena kirkon tekemässä työssä nähtiin se, että auttami-

nen ulottuu kaikkiin ihmisiin uskontokunnasta riippumatta. Toisaalta jossain 

vastauksissa epäiltiin tasa-arvon toteutumista auttamisessa ja pohdittiin, että 

autetaanko kansainvälisessä auttamistyössä sittenkin vain kristittyjä. Pääosin 

vastaajat kuitenkin uskoivat kirkon auttavan myös ulkomailla vilpittömästi 

kaikkia ihmisiä uskonnosta riippumatta. 

 

”Arvostan kirkon tekemää humanitääristä työtä niin Suomessa kuin ul-

komaillakin, ja toivon, että esim. kolmannessa maailmassa se ulottuu 

myös kansoihin, jotka eivät tunnusta kristinuskoa.” 

 

Vastausten perusteella auttamistyöhön lukeutuva nykyaikainen lähetystyö 

nähtiin vääränlaisena toimintana. Lähetystyöhön kohdistuvaan kritiikkiin 

sisältyi ajatus käännyttämisestä. Vastausten mukaan lähetystyötä ei voitu 

hyväksyä vanhentuneena toimintamuotona, jossa vaikuttimina olivat väärät 

motiivit. Konkreettisella auttamisella vastaajat uskoivat kirkon yrittävän 

”käännyttää ihmisiä uskomaan kristilliseen jumalaan.” Kirkon Ulko-

maanavun nähtiin olevan hyvä organisaatio auttamistyössä. Vastaajien mie-

likuvat Kirkon Ulkomaanavusta liittyivät järjestöön, joka auttaa kansainväli-

sesti ja kriisitilanteissa. Sen toiminnassa ei nähty olevan kyse alkuperäiskan-

sojen ja alkuperäisuskontojen muuttamisesta, vaan ihmisten auttamisesta. 

Kirkon Ulkomaanavun kohdalla uskottiin myös vilpittömyyteen: annettu 

raha menee suoraan kohteeseen, ei pomojen taskuun. 

 

”Kirkon ulkomaanapu on mielestäni yksi parhaita tapoja auttaa maail-

man kriisitilanteissa: uskon rahan menevän todella kohteisiin ja autta-

mistyöhön, ei raskaisiin organisaatioihin ja pomojen taskuun.” 

 

Auttamiseen liittyvä kritiikki kohdistui kirkollista auttamistyötä tekevien 

organisaatioiden toimintaan, joiden kohdalla erityisesti toimintaperiaatteita 

ja etiikkaa tulisi tarkastella kriittisemmin. Myös työn tuloksista kaivattiin 

enemmän tietoa.  

 

”Kirkolla on paljon humanitäärisiä ja hienoja toimintamuotoja, mutta 

kantanevatko ne hedelmää?” 
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5.4.3 Kirkko hengellisenä auttajana 

 

Diakonisen ja kansainvälisen avun lisäksi kirkko nähtiin myös hengellisen 

avun tarjoajana. Hengellisen avun yhteydessä kirkkoon liitettiin mielikuvia, 

joiden mukaan kirkko tarjoaa lohtua, täyttymyksen tunnetta sekä mahdolli-

suutta jäädä ”korkeamman voiman haltuun”. 

 

”Ne, jotka kokevat että saavat lohtua tai muuta täyttymyksen tunnetta 

tälläisesta korkeamman voiman haltuun jäämisestiä, kaikin mokomin 

saavat sen itsevaltaisina ja päätöskykyisinä aikuisina tehdä, olin itse siitä 

mitä tahansa.” 

 

Kirkon nähtiin olevan läsnä, kun tarvitaan keskusteluapua. Vastaajat myös 

kertoivat arvostavansa sitä, että vaikean tilanteen yhteydessä pääsee helposti 

keskustelemaan papin kanssa. Monille kirkko ja uskonto nähtiin asioina, jot-

ka auttavat ihmisiä selviämään elämässä eteenpäin. Heidän mielestään oli 

tärkeää, että tällainen mahdollisuus on olemassa. Myös suuren hädän tai 

henkilökohtaisen kriisin kohdatessa uskotaan kirkolta saavan apua, oli kyse 

sitten kotipaikkakunnasta tai asuinkunnasta. Kirkosta ja sen toiminnasta oli 

vastaajien mukaan apua erityisesti niille, joille kytkökset uskontoon eivät ole 

vaivaannuttavia. 

 

 

5.5 Kirkko yhteisönä ja yhteisöllisyyden paikkana 

 

Nuorten aikuisten kirkkoon liittämissä mielikuvissa kirkon nähtiin tarjoavan 

yhteisön ja paikan kokea yhteisöllisyyttä. Toisaalta se saattoi myös jakaa tut-

kittavat me ja ne –asetelmaan, jolloin tutkittava joko koki kuuluvansa kirk-

koyhteisöön tai tarkasteli kirkkoa kirkkoyhteisön ulkopuolelta. Yhteisöön 

kuulumisen taustalta löytyi arvoja, jotka joko yhdistivät tai erottivat tutkitta-

van kirkosta. Luvussa 5.5.1 tarkastellaan sitä, miten arvot rakentavat yhteisö-

jä. Luvussa 5.2.3 käydään läpi kristillisiä arvoja yhteiskunnassa. Luvussa 

5.5.2 tarkastellaan yhteisöllisyyttä paikallisseurakunnassa ja luvussa 5.5.3 

tarkastellaan kirkkoa hengellisenä yhteisönä.  
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5.5.1 Yhteiset arvot rakentavat yhteisöjä 

 

Kirkossa koettuun yhteisöllisyyteen liitettiin yhteisöstä, jonka koettiin raken-

tuvan yhteisön jäseniä yhdistävien asioiden ympärille. Näitä asioita olivat 

erilaiset universaalit merkityksenannot kuten ilo tai suru, mutta myös yhtei-

sön jakamat arvot niin erottavina kuin yhdistävinäkin tekijöinä.  

 

”Kirkko luo myös yhteisöllisyyttä ja kokoaa ihmiset yhteen ilon ja surun 

hetkellä ja se luo myös "levähdystä" kiireiseen arkeen.” 

 

Arvot olivat pitäneet vastaajat kirkon jäseninä ja kirkon yhteydessä. Näin 

kokeneille vastaajille kirkko ei näyttäytynyt ikävänä tai ärsyttävänä instituu-

tiona, vaan koettiin enemmän kuuluvansa kirkkoon kuin jäävänsä sen ulko-

puolelle. Kirkon arvoihin oli tutustuttu rippikoulussa, mutta myös kotona. 

Vaikka nämä tutkittavat eivät olleet aktiivisia kirkossa kävijöitä, oli heille 

kirkon kanssa jaetut arvot niin tärkeitä, etteivät he olleet nähneet syytä erota 

kirkosta. Jotkut vastaajat olivat myös kokeneet arvojen yhdistävän ihmisiä 

seurakunniksi. Kristillisistä arvoista puhuminen on auttanut myös rakenta-

maan omaa arvopohjaa. Samanlaisten arvojen ja kirkon jäsenyyden koettiin 

mahdollistavan hyvän tekeminen toisille ihmisille. Kristillisten arvojen näh-

tiin luovan ihmisarvoa.  

 

”Kuulun kirkkoon, koska haluan tukea sen toimintaa ja koska monet ns. 

kristilliset arvot ovat minulle tärkeitä, vaikken varsinaisesti uskokaan 

jumalaan. Arvostan esimerkiksi kirkon diakoniatyötä.” 

 

Kirkosta puhuttiin myös sanoilla ”arvoyhteisö” ja ”uskonyhteisö”. Kirkosta 

yhteisöllisyyttä löytäneet tutkittavat olivat kokeneet hengellistä täyttymystä 

ja paikan jakaa hengellisiä kokemuksia. Ne tutkittavista, jotka kokivat seura-

kuntansa vastanneen heidän odotuksiinsa, olivat kokeneet seurakuntansa 

kautta koko kirkon lämpimäksi yhteisöksi.  

 

” Kirkko on minulle siis myös arvoyhteisö ja toivon, että kirkon jäsenten 

rivit tiivistyisivät puolustamaan niitä arvoja, joita  

 

Jos tutkittavat eivät olleet kokeneet olevansa kirkon oppien ja toiminnan 

kanssa samaa mieltä, koettiin kirkko ja seurakunta usein etäännyttävänä ja 

kaukana ihmisistä olevana. Monille kirkon arvot olivat myös syy luopua jä-

senyydestä. Kun vastaajan arvot eivät enää kohdanneet kirkon edustamien 

arvojen kanssa, ei vastaaja ollut enää kokenut tarpeelliseksi olla yhteydessä 
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kirkkoon. He eivät kokeneet kuuluvansa kirkon tarjoamaan yhteisöön, vaik-

ka tiedostivatkin, että sellaisia on olemassa. Tällöin kirkko koettiin arvoiltaan 

usein liian vanhanaikaiseksi ja kankeaksi. Vastauksissa myös arvosteltiin 

niitä, jotka kokivat kirkon itselleen tärkeäksi. 

 

”Erosin kirkosta, koska en usko Jumalaan, eivätkä kristinuskon arvot osu 

omiin arvoihini. Kirkko myös ärsyttää minua ja siellä käyminen on tyl-

sää. Ja on noloa sanoa kuuluvansa kirkkoon, kun niin moni idiootti kertoo 

siitä ylpeänä.” 

 

”En usko jumalaan (kristinuskon jumalaan tai muuhunkaan juma-

laan/jumaliin), joten uskonnollinen yhteisö ei muutenkaan tunnu omal-

ta.” 

 

Tutkimusaineistossa mainittiin kirkon arvopohjassa tapahtuneen muutoksia, 

jotka olivat vaikuttaneet kirkosta saatuun yhteisöllisyyden kokemukseen. 

Muutoksesta oltiin huolissaan ja tutkittavat pohtivat, että mihin suuntaan 

kirkko tulevaisuudessa kulkee arvojen ja oppinsa kanssa. Tähän arveltiin 

vaikuttavan kirkon halu miellyttää ihmisiä.  

 

”[--] Kirkon tulisi olla instituutio, joka ei muutu, sillä kaikki muu tässä 

maailmassa muuttuu jatkuvasti. Arvot pysyvät, ja ne hämärtyvät jos 

kirkko liikaa miettii "mitä meistä ajatellaan" tai "miten vastaisimme en-

tistä paremmin ihmisten toiveisiin". 

 

”Minua huolestuttaa kehityssuunta, jossa Raamatun arvot eivät ole enää 

itsestään selviä suurimmalle osalle suomalaisista, eikä edes kirkon jäse-

nistä.” 

 

Mikäli kirkossa tapahtuneen arvoihin liittyneen muutoksen koettiin olleen 

ristiriidassa tutkittavien arvojen kanssa, koettiin muutoksen etäännyttäneen 

tutkittavia kirkosta, joka oli aiemmin koettu yhteisöllisyyden paikkana. Yh-

teisöllisyyttä käsitelleissä vastauksissa arvoihin liittyvien muutosten yhtey-

dessä tuotiin esiin huoli kirkon johdon ja kirkon liberaalimmin ajattelevien 

asenteista konservatiivisesti ajattelevia kohtaan. Tätä pohtineet vastaajat ei-

vät olleet varmoja, onko kirkossa enää tilaa niille konservatiivisesti ajattele-

ville, jotka ovat pitäneet evankelis-luterilaista kirkkoa kotikirkkonaan, sillä 

he kuitenkin kokivat jakavansa suuren osan kirkon arvoista. Tämä koettiin 

harmillisena asiana ja hengellistä yhteisöä olikin tämän jälkeen lähdetty et-
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simään herätysliikkeistä. Herätysliikkeet koettiin kirkkoa suvaitsevaisempi-

na paikkoina konservatiiveille uskoville. 

 

”Luterilainen kirkko on kotikirkkoni mutta Suomen ev.lut. kirkko on mo-

nessa asiassa loitontunut niin kauas Raamatusta ja sen totuuksista, että 

kirkko instituutiona tuntuu kaukaiselta. Lähinnä hengelliseksi yhteisök-

seni koen evankelisen herätysliikkeen, joka kylläkin on osa kirkkoa, vaikka 

varsinkin kirkon johto ja äänekäs liberaalisiipi eivät meille halua sijaa 

enää antaa.” 

 

Yhteisöllisyys ja yhteisöön kuuluminen eivät tutkittavien mukaan velvoitta-

neet olemaan aktiivisesti osa jotakin ryhmää tai osallistumaan säännöllisesti 

kirkon, seurakunnan tai ryhmän toimintaan. Vastaajien mielikuvissa yhtei-

söllisyys oli myös sitä, että saa olla itsekseen hiljaisuudessa. Kirkon nähtiin 

tarjoavan rauhaa ja hiljaisuutta niin fyysisenä tilana kuin myös hengellisenä 

yhteisönäkin.  

 

”Se on hiljaista, rauhallista ja yksityistä. En ole koskaan ymmärtänyt 

monien muiden uskontojen tai uskonlahkojen tavatonta yhteisöllisyyttä. 

En haluaisi olla osa sitä.” 

 

Kirkon tai seurakunnan tarjoama yhteisöllisyys näyttäytyi myös toisten ih-

misten kokeman yhteisöllisyyden kautta. Jotkut tutkittavista heijastelivat 

uskonnollisuutta ja käsitystä kirkosta sen kautta, mitä ne merkitsevät tutkit-

tavien ystäville. Jotkut tutkittavat olivat kokeneet saaneensa seurakunnan 

toiminnasta tukea ja kokeneensa tulleensa hyväksytyksi. Seurakunta oli tar-

jonnut monelle seurakunnan toimintaan osallistuneelle ”toisen perheen”, 

jossa oli ollut mahdollista puhua hengellisistä ja maallisemmistakin asioista. 

Myös uskon puutteesta olivat jotkut kokeneet voineensa puhua avoimesti ja 

kriittisestikin. Nuoret aikuiset näkivät seurakunnan toiminnan tärkeyden eri-

ikäisten ihmisten joukossa. Erityisesti vanhusten parissa tehtyä seurakunnan 

työtä arvostettiin, sillä sen tiedettiin lievittävän vanhojen ihmisten yksinäi-

syyttä.  

 

”Hienoa että seurakunta pyrkii aktivoimaan myös vanhuksia, jotka ovat 

jotenkin liikuntarajoitteisia.” 

 

Mielikuvat kirkon yhteisöllisyydestä ja paikallisseurakuntaan kuulumisesta 

eivät olleet yksiselitteiset. Seurakunnassa koettu hengellisyys oli voinut täyt-

tää vastaajan odotukset, mutta samalla kirkon saatettiin todeta olleen ”auto-
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ritäärinen, etäännyttävä, jähmeä, musiikin kamalaa ja opin perustuvan yh-

teen hirveään lähdeteokseen”. Kirkon roolin yhteisönä ja yhteisöllisyyden 

kokemisen paikkana arveltiin tulevaisuudessa muuttuvan yksilökeskeisem-

pään suuntaan. Muutoksen arveltiin johtuvan suomalaisten suhtautumisesta 

uskoon henkilökohtaisena asiana, mutta siihen arveltiin vaikuttavan myös 

työntekijöiden suhtautuminen hengellisiin asioihin. 

 

”Viime vuosikymmeninä kirkollisessa ajattelussa on mielestäni tapahtu-

nut valitettava muutos uskon yhteisöllisyydestä yksilöuskon suuntaan. 

Uskoa ajatellaan niin henkilökohtaisena, ettei siitä haluta puhua. Työnte-

kijöissä on valtavan paljon mukana sellaisia, jotka eivät itse usko kirkon 

virallisenkaan linjan mukaan ja se on mielestäni valitettavaa.” 

 

 

5.5.2 Yhteisöllisyys paikallisseurakunnassa 

 

Tutkimukseen osallistui nuoria aikuisia, jotka kertoivat saaneensa kirkkoon 

liittyvän kokemuksensa osallistuttuaan seurakuntien päiväkerhojen, perhe-

kerhojen, kouluikäisille suunnattujen seurakunnan kerhojen, pyhäkoulun, 

kuoro- ja musiikkitoiminnan kautta. Vastaajien joukosta löytyi myös kinke-

reillä käyneitä ja lähetystoimintaan osallistuneita sekä rippikoulun käyneitä 

ja isostoiminnassa mukana olleita. Kirkkoon liittyviä kokemuksia oli saatu 

myös partiotoiminnasta. 

 

”Kirkko on ollut minulle pienenä merkittävä kasvattaja, sillä päiväkerho-

toiminassa arvo-ja moraalipohjani sai hyvän pohjan ja koen että sillä tiel-

lä olen nykyäänkin, ainakin pääpiirteisesti. Vaikka perheeni ei ole kovin 

uskonnollinen tai harras, enkä itseäni voi sellaiseksi täysin kutsua, koen, 

että seurakunnan päiväkerhossa sain parhaat mahdolliset eväät elämää-

ni.” 

 

”Varhaislapsuuteni olin kirkon jäsen, kävin päiväkerhossa ja tyttökerhos-

sa ja muutamalla leirillä, niistä on jäänyt lämpimiä muistoja.” 

 

Ennen kouluikää kirkosta saadut kokemukset oli saatu lähinnä seurakunnan 

kerhosta. Osallistumistaan kirkon toimintaan pohtineet vastaajat kertoivat 

saaneensa olla omia itseään kirkon toiminnassa. Joillakin vastaajilla mieliku-

vat seurakunnan toiminnasta olivat ikäviä ja ahdistavia. Nämä mielikuvat 

perustuivat kokemuksiin kanssakäymisestä seurakuntien työntekijöiden 
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kanssa. Työntekijöistä oli myös myönteisiä kokemuksia, jotka olivat jättäneet 

hyviä mielikuvia vastaajalle seurakunnasta.  

 

”Pikkusisko nuorisohommiin osallistumisen kautta on tullut hyväksyvät 

ja monipuoliset vibat.” 

 

Paikallisseurakunnassa koetusta yhteisöllisyydestä kertoneille tutkittaville 

oli ollut tärkeää tuntea olonsa hyväksytyksi myös muiden yhteisöön kuulu-

vien ihmisten taholta. Myös sillä oli koettu olevan merkitystä, miten seura-

kunnassa oli otettu vastaan. 

 

”Seurakunnalla ihmiset tervehtivät aina iloisesti ja tulevat juttelemaan. 

Se on avoin ja iloinen yhteisö, jossa voi kokea yhteyttä muihin, itseen ja 

Jumalaan. Mitä muuta enää kaipaisin?” 

 

Tutkittavien vastauksissa kirkossa koettu yhteisöllisyys liitettiin nuoruus-

vuosina koettuihin rippikoulu- ja isostoimintakokemuksiin. Näissä koettu 

yhteisöllisyys rakentui vahvasti toiminnan puitteissa rakennettuihin ja yllä-

pidettyihin ystävyyssuhteisiin. Ystävien kanssa oli vietetty paljon aika seura-

kunnan toimintaan osallistuen ja juuri ihmissuhteiden takia nuoret aikuiset 

olivat nuoruudessaan kokeneet seurakunnan tärkeänä yhteisönä. Monet 

nuoret asuivat nuorisotyön kautta saatujen yhteisöllisyyden kokemusten ai-

kaan vielä kotipaikkakunnallaan ja siten kirkko näyttäytyikin vastaajille 

usein kotipaikan paikallisseurakunnan muodossa. 

 

”Mielikuvani liittyy henkilökohtaisiin kokemuksiin lähinnä rippileiriltä 

ja isostoiminnasta, millä näytti niihin osallistuville olevan tärkeä merki-

tys yhteisöllisyyden kokemiseen ja kavereiden saamiseen, ja itsellekin 

oli.” 

 

Joidenkin vastaajien mukaan ystävyyssuhteet, joilla oli ollut merkitystä teini-

iässä, rippikoulussa ja isostoiminnassa, olivat olleet olemassa jo ennen näihin 

seurakunnan toimintoihin osallistumista. Seurakunnan nuorisotoiminta oli 

tarjonnut puitteet yhteisöön kuulumiselle, kaveri- ja ystävyyssuhteiden yllä-

pitämiselle sekä yhteisöllisyyden kokemukselle. Näiden myötä vastaaja oli 

saattanut kokea hengellistä aktiivisuutta ja sitoutuneisuutta myös seurakun-

nan tarjoamaan hengelliseen sisältöön. Toimintaan osallistumisessa joillekin 

vastaajille hengellisellä sisällölläkin oli ollut merkitystä, mutta sitä tärkeäm-

pää oli kuitenkin ollut sosiaalinen kanssakäyminen muiden samanikäisten 

kanssa.  
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”[- -] Pitkälti osallistuin tapahtumiin niissä vallitsevan yhteishengen ja 

yhteisöllisyyden takia, mutta toki uskokin tuli minulle tuolloin tärkeäm-

mäksi osaksi elämääni. Aloitin tuolloin jopa Raamatun lukemisen alusta 

alkaen, mutta melko lyhyeksi se luku-urakka taisi sitten loppujen lopuksi 

jäädä.” 

 

Koska tutkimuksessa selvitettiin 20-35-vuotiaiden kokemuksia kirkosta, vas-

tauksissa kerrottiin monesti rippikoulukokemuksista sekä kokemuksista 

muuhun seurakunnan nuorisotyöhön osallistumisesta. Nuorille järjestettyyn 

toimintaan osallistuminen koettiin vähemmän uskonnollisenkin ihmisen 

kannalta helpoksi, koska ”hartaushetket ohitettiin kepeästi pakollisena pa-

hana, kun kaikki muu ohjelma oli niin hauskaa.” Joillekin kokemukset har-

taushetkistä olivat olleet myös vaikeita.  

 

”Rankin kokemukseni oli rippileirin iltahartaus jonain viimeisistä illois-

ta. Puhuttiin Jeesuksen rakkaudesta, meidät laitettiin makaamaan lattial-

le ja kerrottiin jokin Jeesukseen liittyvä tarina. Se oli ihan kaunista [--] 

minulle tuli kuitenkin paha mieli. Tiesin, että siinä ympärillä oli ihmisiä, 

joille tarina tarjosi lohtua, mutta minä en kuulunut heihin.” 

 

”Mielestäni rippileiriin tiivistyy hyvin kuva kirkosta. Ollaan uskon ää-

rellä, yhteydessä toisiin, yhteydessä Jumalaan. Eletään arkista elämää ja 

välillä on juhlan vuoro. Pidetään hauskaa, mutta tarvittaessa vakavoidu-

taan. Kaikki hyväksytään joukkoon ja jokainen saa tuoda oman panoksen-

sa yhteiseen elämään. Jokaisella on oma tehtävänsä ja paikkansa, ja jokai-

sen lahjoille on käyttöä yhteiseksi hyväksi.” 

 

Kristinuskosta oli lapsena esimerkiksi kerhoa käydessä saatettu pitää, mutta 

rippileiri oli avartanut vastaajan käsitystä kristinuskosta ja rippikoulu joko 

vahvisti vastaajan sitoutumista kirkkoon tai erkaannutti vastaajaa kirkosta, 

sillä ”rippileirillä läpikäydyt kristilliset moraalikäsitykset ja uskonkappaleet 

iskivät aika yhteen oman maailmankatsomuksen kanssa” tai vastaaja koki, 

että hänellä ei vain ollut uskoa. Toisaalta tästä huolimatta rippikoulu oli ko-

ettu myös mielekkääksi eettisten ja moraalisten pohdintojen paikaksi. Tärke-

ää vastaajille oli ollut se, että rippikoulussa oli tai olisi saanut keskustella 

avoimesti vaikeistakin asioista yhdessä leirin vetäjien kanssa ja erilaiset nä-

kökulmat ja ajatukset oli voitu perustella. Nuoret aikuiset pitivät tärkeänä 

sitä, että työntekijät ja ohjaajat rippileireillä olivat osoittaneet kiinnostusta 

nuorten ajatuksia kohtaan ja olivat ottaneet ne vakavasti. Näin ei aina ollut 

ollut ja se oli jättänyt vastaajalle ”negatiivisen kokemuksen”. Myös nuorten 
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harrastuneisuuden ja osaamisen huomioiminen ohjelman järjestämisessä oli 

jäänyt vastaajille hyvänä kokemuksena mieleen. Onnistunut rippikoulu oli 

antanut ”laajemmin positiivisen mielikuvan” papeista ja muista seurakunti-

en työntekijöistä.  

 

”Muistan rippileirillä ajatelleeni, että annan uskonnolle tilaisuuden. Se 

tilaisuus vaan päättyi niin, että minua itketti, koska en pystynyt usko-

maan enkä oikeastaan halunnutkaan.” 

 

Rippikoulussa ei kuitenkaan aina ollut koettu mahdollisuutta keskustella 

erilaisista näkemyksistä ja tutkimukseen vastanneet olivat kokeneet, että 

kriittiselle ajattelulle ei ollut annettu tilaa. Joissakin tilanteissa rippikoulun 

työntekijät eivät olleet vastanneet nuorta askarruttaviin kysymyksiin, jolloin 

nuori oli kokenut, ettei kuulu joukkoon eikä häntä oteta vakavasti. ”Rippilei-

ri tuli lusittua” ja sitä muisteltiin myös ”yhtenä ahdistavimmista kokemuk-

sista koko elämän aikana”. Ahdistusta olivat aiheuttaneet vastaajien saamat 

vaikutelmat pyrkiä ”aivopesemään” nuoria.  

 

”Negatiivisena kokemuksena tulee mieleen rippileiriltä opetus 10 käskys-

tä, jonka aikana kirkon nuorisotyöntekijä kertoi, että toisesta ihmisestä 

pahan ajatteleminen on pohjimmiltaan sama asia kuin toisen ihmisen 

tappaminen. Tämä ajatus järkytti kovin 14 vuotiaan mieltä ja siksi muis-

tankin sen edelleen. Myös kanttorin puheet siitä, että kaikki muu musiik-

ki paitsi virret ja klassinen musiikki on saatanasta jäi mieleen. Edellä-

mainitut puheet koin hyvin ahdistavina ja tuomitsevina.” 

 

Myös leirien ohjaajien vilpittömyys oli koettu teennäisenä. Jotkut vastaajat 

olivat täysi-ikäisyyden myötä tai myöhemmässä elämänvaiheessa eronneet 

kirkosta ja yhtenä syynä mainittiin erilaiset näkemykset vastaajan ja kirkon 

välillä. Vastaajilla ei välttämättä ollut aiempia kokemuksia kirkosta, kuin 

”pakollisista koululaisjumalanpalveluksista. Niille, joiden kotona kristilliset 

arvot eivät olleet esillä, rippikoulu oli ollut ainoa kokemus kirkosta ja kristil-

lisistä asioista. 

 

”En ole osallistunut kirkon toimintaan muuten kuin rippileirin ja pakol-

listen, koulun puolesta järjestettyjen tilaisuuksien vuoksi. Sittemmin 

kirkosta eronneena en ole osallistunut kirkon toimintaan lainkaan.” 

 

”Kirkon nuorisotoiminnan koen tärkeäksi. Esimerkiksi rippileiri oli mi-

nulle kokemuksena tärkeä, ei kuitenkaan uskonnolliselta pohjalta. Van-
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hempani eivät ole kovinkaa uskovia, joten kotoa en ole saanut siteitä kirk-

koa kohtaan.” 

 

Vaikka rippikoulu ei olisikaan sitouttanut vastaajaa kirkon toimintaan, eivät 

kaikki vastaajat olleet kuitenkaan nähneet tarpeellisena myöhemmällä iällä 

erota kirkosta, koska ”kirkkoon kuulumisesta ei ollut hyötyä, mutta ei hait-

taakaan”. Rippikoulu koettiin myös ”edulliseksi täyshoidoksi” sekä ”upeaksi 

evankelis-luterilaisen kirkon luomaksi mahdollisuudeksi”.  Jotkut kokivat 

tärkeänä, että esimerkiksi juuri rippikoulun kautta voivat siirtää kristillistä 

perintöä myös lapsilleen.  

 

”Haluan tarjota myös tuleville lapsilleni mahdollisuuden kuulua kirk-

koon ja käydä esim. rippileiri. Kirkosta eroaminen on kuitenkin omasta 

mielestäni helpompaa kuin liittyminen. Tämän päätöksen kirkkoon kuu-

lumisesta lapseni saavat tehdä tulevaisuudessa itse.” 

 

Rippikoulu oli joillekin ollut ”hieno kokemus”, vaikka ”missään vaiheessa 

kirkon opit eivät koskettaneetkaan” vastaajan elämää. Rippikoulu on ollut 

joillekin vastaajille ”elämän parasta aikaa”. Rippikoulun myötä seurakunta 

oli joidenkin vastaajien kokemuksen mukaan koettu tärkeäksi ja kivaksi yh-

teisöksi. Se oli auttanut vastaajia tunnistamaan uskonsa ja vahvistanut jo 

olemassa olevaa uskoa. Jotkut vastaajat kertoivat tulleensa uskoon rippikou-

lussa ja siten rippikoulu oli koettu käänteentekeväksi kokemukseksi elämäs-

sä, sillä sen myötä elämään tuli suunta ja tarkoitus.  Rippikouluun pääsi pa-

koon myös kotioloja ja keskustelemaan turvallisten ja luotettavien aikuisten 

kanssa. Vastauksissa tuotiin esille myös eristäytyminen hetkeksi tutuista ai-

kuisista oman aikuistumisen alkuvaiheessa, ja niiden nähtiin sopivan hyvin 

yhteen rippikoulun kanssa. Hyvien kokemusten jälkeen eivät vastaajat myö-

hemmässäkään elämänvaiheessa olleet löytäneet syitä erota kirkosta. Näitä 

kysymyksiä pohtineet tutkittavat kertoivat usein rippikoulun jälkeen jää-

neensä mukaan isostoimintaan ja löytäneensä siitä itselleen sopivan yhteisön. 

Osalla heistä oli hyviä kokemuksia kirkosta jo rippikoulua edeltävältä ajalta 

tai kristinusko oli kodin ja kasvatuksen kautta tullut luontevaksi osaksi elä-

mää.  

 

”Rippileiri oli kurjan yläasteiän valopilkku, ja osin siitäkin syystä omat 

kirkkoon liittyvät muistot ovat positiivisia. Samoin päiväkerho- ja kuoro-

toiminta lapsuudessa oli mukavaa.” 
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”Osallistuin pienenä seurakunnan kerhoihin, ja viihdyin kohtuullisen 

hyvin rippileirillä ja myöhemmin isosena nuorempien rippileirillä. En ole 

kuitenkaan missään vaiheessa tuntenut olevani uskossa, joten siinä mie-

lessä kirkko on jäänyt itselleni vieraaksi.” 

 

Rippikoulu oli saattanut myös innoittaa vastaajia osallistumaan uskonnolli-

seen toimintaan sisällön ja yhteisön takia, sillä sen nähdään yhdistävän myös 

ikäluokkia. Kuitenkin myöhemmällä iällä osallistuminen oli vähentynyt, 

koska vastaajat kokivat ajatusmaailmansa muuttuneen suhteessa kirkkoon. 

Vain ”pakollisiin perhejuhliin” saatetaan osallistua. Isostoimintaa sen eri 

muodoissa muisteltiin toimintana, jossa oli mukana kavereita ja ”hyvää mei-

ninkiä”. Toiminta tarjosi mielekästä tekemistä ja sosiaalisia suhteita. Se tarjo-

si paikan kokea yhteisöllisyyttä. Sen koettiin kasvattaneen ihmisenä ja vai-

kuttaneen teini-iässä myös kehitykseen esimerkiksi sosiaalisiin taitojen ja 

ihmisten kanssa toimimisen myötä. Jotkut vastaajat olivat jääneet harmitte-

lemaan, etteivät olleet lähteneet mukaan isostoimintaan rippikoulun jälkeen.  

 

”Isosena toimiminen rippileirillä oli mahtavaa, kirkon kannalta kokemuk-

seni oli ehkä huono, koska sain eniten siitä ryhmähengestä ja ihmisten ys-

tävällisyydestä enkä uskonnosta. Itse en osallistunut uskonnollisiin koh-

tiin kuin ulkonäöllisesti koska en tuntenut oloani luontevaksi.” 

 

Suhde paikallisseurakuntaan oli esimerkiksi rippikoulun tai muun nuorille 

suunnatun toiminnan myötä muodostunut monille kiinteäksi osaksi sosiaa-

lista kanssakäymistä. Nuorten kasvettua ohi rippikoulu- ja isostoimintaiän, ei 

seurakunnista ollutkaan enää löytynyt nuorille aikuisille sopivaa toimintaa. 

Tutkittavat olivat löytäneet perheellisille nuorille aikuisille tarkoitettuja eri-

laisia perhekerhoja ja perhejumalanpalveluksia, mutta perheettömät olivat 

kokeneet jääneensä usein toiminnan ulkopuolelle. Tämä harmitti tutkittavia. 

Jumalanpalveluksia ei koettu luontevaksi tapahtumaksi osallistua niiden 

varhaisen ajankohdan ja jäykkyyden vuoksi. Toki jotkut tutkittavat olivat 

ilahtuneita siitä, että ”perinteisissä jumalanpalveluksissa” ei tarvitse olla so-

siaalinen, vaan voi vain käydä kirkossa ja lähteä pois. Erikoismessut koettiin 

hyvinä tilaisuuksina, mutta niiden kautta ei kuitenkaan välttämättä ollut 

löydetty sopivaa, sosiaalista ryhmää. Näin osallistumien seurakunnan toi-

mintaan oli jäänyt vähemmälle tai siitä oli kokonaan luovuttu.  

 

”Lukion jälkeen mieluista toimintaa ei juuri ole ollut. Sen myötä olen hil-

jalleen myös alkanut miettiä omaa suhdettani uskontoon ja todennut, ett-

ei sitä juuri enää ole.” 
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Myös paikkakunnan vaihtaminen esimerkiksi opiskelemaan lähtemisen 

myötä irrotti usein nuoren siitä yhteisöstä ja yhteisöllisyyden tunteesta, jota 

hän oli kotipaikkakunnallaan kokenut. Tiivis suhde seurakuntaan ei ollut 

kulkenut automaattisesti mukana uudelle paikkakunnalle ja siten kirkon tar-

joamaa yhteisöllisyyden kokemisen mahdollisuutta ja tunnetta ei pidetty it-

sestään selvyytenä. Kirkon toiminnassa koettu yhteisöllisyys tai yhteenkuu-

luvuus eivät välttämättä olleet kantaneet nuoruusvuosia pidemmälle. Jotkut 

vastaajista pohtivat, että tarjoaako kirkko entisaikojen tapaan enää mahdolli-

suutta kokea yhteisöllisyyttä. 

 

”Ev.lut. kirkko tai sen toiminta ei merkitse minulle paljoakaan. Perintei-

den jatkaminen ja yhteisöllisyys on yksi arvostettava asia, mutta seura-

kuntien luomasta yhteisöllisyyden toteutumisestakaan en tänä päivänä 

oikein tiedä. Kirkolla ei ole minulle tällä hetkellä merkitystä, se ei miten-

kään kosketa minua. Koulujen kautta siinä viehätti se tietynlainen yhtei-

söllisyys ja iloisuus, kun esim. lukiossa lauloin kuorossa.” 

 

Eri-ikäisille järjestetyssä toiminnassa aina kerhoista rippikouluun ja perhei-

den ja nuorten aikuisten toimintaan kaiken kaikkiaan koettiin tärkeänä se, 

että sai tavata tuttuja ja kavereita ja viettää aikaa yhdessä. Uskontoa, Jumalaa 

ja Jeesusta ei ”tyrkytetty” liian usein, vaikkakin jotkut olivat kokeneet kerho-

jen hartaushetket ja uskonnolliset puheet ahdistavina ja ikävänä ”pakkopul-

lana”.  

 

”Nuorille tarjotaan hyviä ja turvallisia ja monipuolisia mahdollisuuksia 

tehdä asioita ilman Jumalaa ja jeesusta joka välissä.” 

 

 

5.5.3 Kirkko hengellisenä yhteisönä 

 

Kirkon rooli yhteisöllisyyden ylläpitäjänä ja keskeisenä osana ihmisten elä-

mää nähtiin olevan sidoksissa arvojen ja rippikoulu- ja isoskokemusten lisäk-

si tieteeseen ja tieteen kehitykseen. Yhteisöä pohtineiden tutkittavien mu-

kaan kirkko on aiemmin antanut selityksen ihmisten elinympäristöön liitty-

viin asioihin ja ilmiöihin, mutta nykyään kirkon roolin asioiden ja ilmiöiden 

selittäjänä on ottanut tiede. Tiede ja kirkko oppeineen nähdään vastakkaisina 

ja keskenään ristiriitaisinakin, ja kirkon rooli ihmisten elämässä olevana yh-

teisönä nähtiin heikentyneen. 
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”Kirkko on mielestäni instituutiona vanhanaikainen. Ennen kirkolla oli 

merkitystä ihmisten elämässä kun ei vielä osattu selittää ympäröivää 

maailmaa, mutta itselle tiede on korvannut kirkon merkityksen. En 

myöskään tarvitse kirkon tuomaa lohtua tai yhteisöllisyyttä, sillä sellaista 

saa kirkon ulkopuoleltakin.” 

 

Nuorille aikuisille uskonto ja tiede näyttäytyivät toistensa vastakohtina. Joil-

lekin tiede edusti uskontoa, jossa Jumala on korvattu ”terveellä järjellä”. Yli-

luonnollisia ja näkymättömissä olevia asioita ei ihmisten pitäisi enää pohtia 

tätä kysymystä pohtineiden vastaajien mielestä. Tiede ja tutkimus tarjoavat 

uskonnolle järkevän, tämän päivän ajattelua vastaavan hyvän vaihtoehdon. 

Kirkon nähdään lähinnä edistävän haitallista ääriajattelua, johon liitettävät 

mielikuvat liittyvät evoluutioteorian kiistämiseen, homoseksuaalien syrjimi-

seen, oppiin Raamatusta ja tieteellisesti todistamattomista opetuksista.  

 

” [--] En voi olla mukana [kirkossa], koska minusta on jopa suurta hul-

luutta että kun tiede on kehittynyt ja silti Suomen kaltaisessa valtiossa 

on kirkko olemassa ja siihen kuulutaan.” 

 

Toisaalta oli myös tutkittavia, joiden mielestä uskonnolle, yliluonnollisuudel-

le ja Raamatulle on yhä tarvetta. Uskonnon harjoittamisen muodot miellettiin 

erilaisiksi riippuen siitä, minkälainen oli tutkittavan oma suhde hengellisiin 

asioihin. Jotkut kokivat uskonnolliset kysymykset syvästi hengellisinä, elä-

mää muuttavina asioina. Toisille ne puolestaan olivat luonnollinen ja miltei 

itsestään selvä, mutta melko näkymätön osa arkea ja elämää. Kaiken kaikki-

aan uskonnon myönteisenä asiana nähneet tutkittavat mielsivät muuttuvassa 

maailmassa muuttumattomien asioiden tuovan turvaa ja kirkon edustavan 

juuri arvojensa ja oppinsa kautta näitä asioita.  

 

”[--]Minulle ajatus kirkosta luo turvallisuuden tunnetta, tosin ei ehkä 

konkreettista sellaista, mutta kuitenkin jossain aivojen perukoilla on aja-

tus, että sieltä saa tukea ja turvaa jos tarvetta ilmenee.[--]” 

 

Mielikuvat liittyen kirkon mielipiteisiin ja näkemyksiin olivat vastaajien mie-

lestä ristiriitaisia. Kirkolla ei nähty olevan mitään virallista kantaa mihinkään 

asiaan. Mielipiteiden ja näkemysten osalta kirkon arveltiin hakevan konsen-

susta vanhoillisesti ja uudistusmielisesti ajattelevien välillä. Nuoret kertoivat 

muodostaneensa kuvaa kirkosta erityisesti median kautta ja median välittä-

mä viesti kirkosta on heidän mielestään ristiriitainen. Ristiriitaisuudella saat-

toi joissakin tapauksissa olla vaikutusta myös kirkosta eroamiseen. 
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6 NUORTEN AIKUISTEN ODOTUKSET KIRKKOA 

KOHTAAN 
 

Tässä luvussa tarkastellaan odotuksia, joita tähän tutkimukseen osallistuneet 

nuoret aikuiset asettivat kirkolle. Odotuksissa toistuivat osittain samat tee-

mat kuin mielikuvissa ja joidenkin odotusten voidaan todeta olevan hyvin-

kin vastakkaisia. Selkeimmin vastakkaisuudet näkyivät siinä, että yhtäältä 

kirkon odotettiin pysyvän nykyisellään ja toisaalta sen odotettiin muuttuvan. 

Näiden vastakkaisten odotusten lisäksi muutosta odottaneiden jakautui vielä 

osiin käsittäen ne, jotka odottivat kirkon muuttuvan nykyaikaisemmaksi ja 

ne, joiden mielestä kirkon tulisi muuttua perinteisemmäksi. Tässä odotuksia 

käsittelevässä luvussa on pyritty tuomaan esiin sisällönanalyysissä saadut, 

odotuksiin liittyvät tärkeimmät teemat mahdollisimman kattavasti. Kaikki 

aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä esiin tulleet teemat eivät toistuneet 

kaikkien tutkimukseen osallistuneiden nuorten aikuisten vastauksissa. Jokai-

sen odotukseen liittyvän teeman kohdalla teemaa käsitellään sen vastaaja-

joukon näkökulmasta, joka on kertonut kirkosta kyseisen teema näkökulmas-

ta. Tässäkin luvussa tulee muistaa, että odotukset perustuvat tutkittavien 

kokemuksiin kirkosta. Odotukset on jäsennelty teemoittain aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin tuloksena. Analyysissä saadut teemat on jaettu tämän lu-

vun alaluvuiksi.  

Luvussa 6.1 tarkastellaan sitä, miten kirkolta odotetaan pysyvyyttä. Lu-

vussa 6.2 käsitellään muutokseen liittyviä odotuksia käsittäen sekä kirkon 

muuttumista perinteisemmäksi (luku 6.2.1) että nykyaikaisemmaksi (luku 

6.2.2). Lisäksi tämä muutoksia käsittelevä luku kattaa toimintaan liittyvät 
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odotukset (luku 6.2.3) että odotukset, joita asetetaan kirkon ja valtion väli-

seen suhteeseen (luku 6.2.4). Luvussa 6.3 tarkastellaan vuorovaikutteisuu-

teen liittyviä odotuksia ja luvussa 6.4 käsitellään osallisuuteen liittyviä odo-

tuksia. Luvussa 6.5 tarkastellaan vastauksia, joissa kirkolta ei odoteta mitään.  

 

 

6.1 Kirkon odotetaan pysyvän nykyisellään 

 

Tutkimukseen osallistuneiden nuorten aikuisten kirkolle asettamissa odo-

tuksissa pohdittiin kirkon ja sen muuttumattomuuden merkitystä. Tässä lu-

vussa on käsitelty pysyvyyttä yleisesti ja pysyvyyttä erityisesti kirkon opin 

suhteen. Pysyvyyttä pohtineet tutkittavat kertoivat odottavansa kirkon ole-

van jatkossakin sellainen, kuin se on nyt.  Heidän mielestään kirkon tulisi 

olla pääasiassa muuttumaton. Kirkon ei heidän mielestään tule muuttua lii-

kaa, sillä muuttumattomuus luo turvallisuudentunnetta. Pysyvyyteen liitet-

tiin vastauksissa myös käsitys periksiantamattomuudesta. Kirkon ei pitäisi 

antaa periksi niille paineille, joita se kohtaa, vaan kirkon tulisi pysyä nykyi-

sellään.  

 

”Toivon ja odotan, että kirkko pitää kiinni perustehtävistään. Jakaa sanaa 

ja sakramentteja, julistaa evankeliumia. Odotan, että kirkko iloitsee yh-

dessä seurakuntalaistensa elämän ilon hetkissä ja tuo lohtua surussa.” 

 

Pysyvyyteen liitettiin myös kirkon osallisuus elämän tärkeissä tapahtumissa 

kuten kasteissa, häissä ja konfirmaatioissa. Kirkon nähtiin olevan jo nyt läsnä 

näissä ja sitä samaa kirkolta odotetaan jatkossakin. Toimitukset tulisi tutkit-

tavien mukaan säilyttää ennallaan, jotta jatkossakin kirkko kastaisi lapsia, 

hautaisi kuolleita kirkkomaahan ja kirkossa olisi mahdollisuus päästä naimi-

siin. Näiden tulee olla mahdollisia myös niille, jotka eivät usko Jumalaan, 

mikäli he haluavat kirkon tarjoamia ”palveluja” käyttää. Myös avioliitto näh-

tiin osana pysyvyyttä ja sen suhteen pysyvyyttä haluavat odottavat kirkon 

pysyvän avioliittokäsityksessään nykyisellään säilyttäen avioliiton miehen ja 

naisen välisenä liittona. Tulevaisuudessa kirkon ei siis tämän pysyvyyttä 

pohtineen tutkittavajoukon mukaan toivota vihkivän samaa sukupuolta ole-

via pareja. 

 

”Odotan kirkon pysyvän sellaisena kuin se on ollut, eikä lähde muutte-

lemaan perinteisiä arvoja, kuten esimerkiksi avioliiton määritelmää.” 
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Kirkon nähdään tarjoavan apua hädässä ja näin tulee olla jatkossakin niiden 

tutkittavien mielestä, jotka odottavat kirkon pysyvän nykyisellään. Kirkon 

odotetaan auttavan pyyteettömästi, oli kyse sitten tarpeesta saada taloudel-

lista apua tai vastauksia elämää koskeviin kysymyksiin. Tutkittavien mieles-

tä auttaminen on yksi kirkon tärkeimmistä tehtävistä. Auttaminen käsittää 

myös henkisen avun tarjoamisen jatkossakin erilaisissa valtakunnallisissa 

kuin ihmisten henkilökohtaisissa kriiseissä. Kirkon odotetaan olevan paikal-

la, kun tarvitaan keskusteluapua, läsnäoloa sekä pysyvää tukiverkkoa. Pa-

peilta odotetaan tukea ja lohdutusta erityisesti surutilanteissa. Aineellisessa 

hädässä kirkolta odotetaan jatkossakin taloudellista apua ja tukea suomalai-

sen yhteiskunnan vähäosaisille, mutta heikkoja tulee auttaa myös ulkomailla. 

Myös lähetystyön osalta odotuksien mukaan tulee pitäytyä nykyisessä käy-

tännössä ja kirkon tulee jatkossakin tehdä lähetystyötä. Toki joidenkin mie-

lestä sitä voisi tulevaisuudessa tehdä myös ilman käännytystä. Myös dia-

koniatyön odotetaan säilyvän ja kirkon osallistuvan nuorisotoimintaan jat-

kossakin.  

 

”Kirkko tekee juuri sitä, mitä sen kuuluukin tehdä eli auttaa ihmisiä. Lä-

hetystyö ja apu köyhiin maihin, köyhien auttaminen, ikääntyville ihmi-

sille sosiaalista tukea ja muuta apua jne. [--] Diakoniatyöntekijät käyvät 

ikääntyvien kodeissa auttamassa ja pitämässä seuraa. Ruoka-apua, leirejä 

ja muuta toimintaa työttömille. Sinkkutoimintaa yksinäisille ja vaikka 

mitä! [--]” 

 

Kirkon odotetaan jatkavan hyvää hengellistä toimintaansa yhteiskunnassa ja 

toimivan jatkossakin yhteistyössä herätysliikkeiden kanssa saman katon alla. 

Vastauksissa kirkon toimintaa pidettiin myös epäilyttävänä ja uskonnollise-

na, ja sellaisena näin ajattelevat odottavat sen myös jatkuvan.  

 

”Odotan kirkon ja herätysliikkeiden kykenevän jatkossakin toimimaan 

yhteistyössä, saman katon alla.” 

 

Pysyvyyteen viitattiin myös kerrottaessa kirkon toimintaa kohtaan asetetuis-

ta odotuksista. Kirkon odotetaan tarjoavan palveluja, kuten hautaansiunaa-

misia, vihkimisiä, kasteita, mutta myös hengellistä ja taloudellista tukemista, 

järjestettyä toimintaa ja viestinnällisiä palveluja. Nämä palvelut saisivat tut-

kittavien mielestä mieluiten olla maksuttomia. Uskonnollisten tilaisuuksien 

lisäksi kirkolta odotetaan myös vähemmän uskonnollisia tapahtumia. Kirkon 

odotetaan pysyvän osana suomalaista kulttuuria.  
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”Odotan kirkolta tukea uskossa ja suurissa elämänmuutoksissa (häät, lä-

heisten kuolema). Näissä tilanteissa odotan kirkolta erityisesti "hyvää 

palvelua"; onnistunutta tilaisuuksien järjestämistä sekä tiedottamista 

erilaisista tuen saamisen ja toimintaan osallistumisen mahdollisuuksis-

ta.” 

 

Tutkittavien nuorten aikuisten odotuksissa viitattiin myös opillisiin kysy-

myksiin. Kirkolta odotetaan pitäytymistä opissaan ja huolehtivan siitä, että 

evankeliumi pidetään yhteiskunnassa esillä. Kirkon odotetaan oppinsa mu-

kaisesti varustavan ihmisiä evankelioimiseen ja varovan ”kompastumasta 

hengellisissä asioissa omaan näppäryyteensä”. Oppia pohtineiden nuorten 

aikuisten mielestä parasta olisi, jos raamatullisuudesta ja opin perusasioista 

ei annettaisi periksi, vaan kaikki kirkon toiminta tulisi rakentaa Raamatun 

ohjeille niin, että kirkossa seurattaisiin Jumalaa. 

 

”Odotan myös, että kirkolla olisi selkeä raamattuun pohjautuva opetus ja 

arvot. Nämä odotukset eivät ole täysin toteutuneet.” 

 

Kirkon odotetaan antavan vastauksen nuorten aikuisten elämän suuriin ky-

symyksiin, kuten kysymyksiin Jumalan olemassaolosta ja kuoleman jälkei-

sestä elämästä. Kristinuskon opin äärellä olevat nuoret aikuiset odottavat 

kirkon täyttävän niiden ihmisten hengellisiä tarpeita, jotka kirkolta hengelli-

syyttä tulevat hakemaan. Kirkon odotetaan pitävän kiinni perinteistä ja säi-

lyvän ”järkähtämättömänä peruskalliona”, vaikka siitä ”pieniä palasia mur-

tuisikin”. 

 

 

6.2 Kirkolta odotetaan muutosta 

 

Tässä luvussa tarkastellaan niitä muutoksia, joita tutkimukseen osallistuneet 

nuoret aikuiset kirkolta odottavat. Luku tuo esiin sen, miten kirkolle asetetut 

odotukset voivat olla keskenään hyvinkin vastakkaisia. Nämä vastakkaisuu-

det näkyvät erityisesti luvuista 6.2.1 muutosta perinteisemmäksi ja 6.2.2 

muutosta nykyaikaisemmaksi. Perinteisyyttä ja nykyaikaisuutta koskevien 

muutosten lisäksi luvussa 6.2.3 tarkastellaan odotuksia, jotka liittyvät kirkon 

toiminnan muuttamiseen. Luvussa 6.2.4 tarkastellaan kirkon ja valtion suh-

teen muuttumiseen liittyviä odotuksia.  
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6.2.1 Muutosta perinteisemmäksi 

 

Tutkimukseen osallistuneiden nuorten aikuisten vastauksissa kirkolta odote-

taan muutosta perinteisemmäksi. Kirkon odotetaan palavan juurilleen ja pa-

laavan uskollisuuteen Raamatulle. Tämä nähdään myös muutoksena tarkoit-

taen, että arvomaailman osalta kirkon odotetaan palaavan entiseen muuttu-

malla arvojen osalta konservatiivisemmaksi. Myös kirkon johtohenkilöiltä 

odotetaan paluuta takaisin Jumalan läheisyyteen. Kirkon odotetaan ottavan 

enemmän selvää siitä, mitä Jumala oikeasti puhuu Raamatussa. Nykyään 

kirkossa välitetään liikaa muun muassa median suunnalta tulevasta ulkoises-

ta paineista. Tästä kirkon odotetaan pääsevän eroon.  

 

”Paluu perinteisiin nykyisestä toimintamallista, jossa tunnutaan aivan 

liikaa välittävän ulkoisesta paineesta esimerkiksi median osalta. On aivan 

järjetön ajatus, että kirkon pitäisi miellyttää ihmisiä. Jos sitä haluaa, voi 

ottaa oppinsa jostain New Age -hömpästä. Länsimaisen kulttuuriperin-

teen vaalinta on mielestäni kirkon yksi tärkeimmistä tehtävistä. Sen takia 

sen pitää olla kuin peruskallio, joka paineessa korkeintaan murtuu pieni-

nä palasina ja säilyttää järkähtämättömän muotonsa siitä huolimatta.” 

 

Kirkon odotetaan uudistuvan niin, että se voisi olla ”suolana ja valona”. Sen 

odotetaan palaavan juurilleen ja siltä odotetaan palaavan Raamatulle uskolli-

seksi. Muutosta pohtineet, perinteisyyttä kaipaavat nuoret aikuiset odottavat 

kirkon pitäytyvän Jumalan sanassa ja julistavan ”vähemmän väljähtynyttä 

sanomaa”. Papeille tulisi antaa omantunnonvapaus avioliittokysymyksessä 

koskien samaa sukupuolta olevien vihkimistä. Kirkon odotetaan lopettavan 

nöyristely ja anteeksipyytely niiltä, jotka haluavat avioitua samaa sukupuolta 

olevan kanssa ja samalla olevan periksiantamattomampi yleiselle mielipiteel-

le oppi- ja arvokysymyksissä. Kirkon pitäisi pitää tiukemmin kiinni arvois-

taan ja järjestää raamattukeskeisempää toimintaa. Kirkon on tarjottava van-

hanaikaisempia näkemyksiä ja otettava vanhoillisempaa kantaa asioihin. 

 

”Odotan että homma säilyy nykyisellään, en kannata samaa sukupuolta 

olevien avioliittoa, joten toivon että kirkko ei lähde tässä minun kanssani 

eri linjoille. Mikäli näin on, harkitsen jäsenyyttäni kirkossa uudelleen.” 

 

Papeilta odotetaan myös parempaa opetusta ja enemmän sisältöä saarnoihin. 

Samalla kirkko voisi aktiivisesti kehittää tunnustuksellista uskonnonopetusta 

jäsenilleen. Nuoret aikuiset odottavat kirkon olevan tunnollinen Jumalan 

sanaa kohtaan ja ottamaan sen auktoriteetin yhteiskunnassa, jonka Jumala on 
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kirkolle antanut. Kirkon odotetaan sitoutuvan paremmin Raamattuun ja ole-

van perinteiden ylläpitäjä. 

 

”[--] Odotan kirkon pysyvän Raamatun sanassa. Jos se ei tee niin, eroan 

kirkosta. Raamattu on tärkeämpi kuin kirkko.” 

 

 

6.2.2 Muutosta nykyaikaisemmaksi 

 

Nuoret aikuiset odottavat kirkon uudistuvan myös oppiensa suhteen ja päi-

vittävän ne tämän päivän tarpeita vastaaviksi. Kirkon toivotaan kulkevan 

”teologisesti liberaalimpaan” suuntaan ja vähentävän käännytystä ja ”kiih-

koamista” Jeesuksesta. Käännytys voitaisiin lopettaa rippikoulujen osalta 

kokonaan. Kirkon modernisoitumista pohtineiden tutkittavien mukaan kris-

tillisestä opista voisi luopua. Myös Vanhasta testamentista olisi nykyaikai-

sempaa muutosta odottavien vastaajien mukaan luopua. Jeesusta, Jumalaa ja 

muuta voisi korostaa nykyistä vähemmän, ja sen myötä kirkko voisi tehdä 

pesäeroa vahvasti uskonnollisiin ihmisiin. Saarnaavaa otetta ei tarvita, vaan 

siitä kirkon odotetaan luopuvan ja Raamatun toistamisen sijaan kirkolta odo-

tetaan Raamatun tulkintaa ja kokemusta, sillä ne ovat tärkeämpiä. Joulutilai-

suuksista voisi karsia uskonnollisuutta ja vähentää toiminnastaan fundamen-

talistisuutta. 

 

”Odotan kirkolta Rakkauden sanomaa. Jokaisen ihmisen hyväksyminen 

ilman ehtoja. Pelottelun lopettamista. Helvettiopin poistamista kirkon 

sanomasta, koska helvettiä ei ole olemassa muuten kuin maan päällä, jos 

koemme olevamme erossa Luojasta.” 

 

Kirkko voisi myös luoda uusia oppeja ja samalla miettiä uudelleen suhdet-

taan moraalikysymyksiin. Hyvästä ja pahasta voi puhua ilman Raamattua ja 

muutenkin kirkko voisi tulla eettisissä ja moraalisissa kysymyksissä tähän 

päivään. Kirkko voisi myöntää, että Raamattu ei ole viimeinen totuus. Kirkko 

voisi tarjota uskonnon tilalle rationaalista ajattelua. Uudistuminen voisi uu-

distumista pohtineiden tutkittavien mukaan olla radikaaliakin, jos enemmis-

tö niin haluaa. Samalla kirkko voisi ottaa uudistavia askelia kohti uskonnolli-

sesti tasa-arvoisempaa Suomea. Pyhyyden suhteen kirkko voisi muuttua ja 

ottaa mallia islamin harjoittajista, sillä ”jos muslimeilla on selkärankaa puo-

lustaa sitä, mikä on Pyhää, miksei evankelis-luterilaisessa kirkossa pystytä 

siihen”. Kirkon odotetaan olevan rohkeammin ylpeä luterilaisuudestaan. 
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Tasa-arvoon liittyvissä odotuksissa nuoret aikuiset odottavat kirkon hyväk-

syvän samaa sukupuolta olevien avioliiton. Tutkittavien mielestä myös us-

konnolliseen hyväksikäyttöön ja kirkon rasistisuuteen pitäisi puuttua, ja kir-

kon tulisikin palkata kaikenlaisia työntekijöitä. Kirkkoon tulisi liittää jäse-

neksi vasta sen ikäisenä, kun siitä pystyy itse päättämään, ja kirkosta pitäisi 

olla mahdollisuus erota sen ikäisenä, kuin haluaa. Vastauksissa pohdittiin 

myös sitä, että kirkosta pitäisi voida erota ilman vanhempien suostumusta. 

Herätysliikkeiden odotetaan menettävän asemansa kirkon sisäisessä päätök-

senteossa. 

 

”Kirkko ei ole rohkea, kirkolla ei ole munaa potkia kirkon arvovaltaa ja 

arvostusta syöviä herätysliikkeitä ulos jaloistaan.[--]” 

 

 

6.2.3 Muutosta kirkon toiminnassa 

 

Nuoret aikuiset odottavat kirkolta muutosta liittyen kirkon toimituksiin ja 

toimintaan yleisemmin. Kirkkoon kuulumattomille pitäisi olla samanlaiset 

hautaukset samanlaisin kustannuksin kuin kirkon jäsenille. Kirkon sanoman 

odotetaan olevan koskettavampaa, arkisempaa ja toiminnan odotetaan ole-

van ”elämänmakuista”. Heidän mielestään toimitukset voisivat olla ren-

nompia ja messut modernimpia. Vaikka kirkkomusiikkiin liitettävissä mieli-

kuvissa (luku 5.1.3 kirkkomusiikki ja kirkkotaide) ei juurikaan esiintynyt kri-

tiikkiä, odotuksissa todetaan, että musiikkia voisi uudistaa. Lisäksi nuoret 

aikuiset odottavat kirkkoon enemmän hyviä puheita ja lauluja ehtoollisen 

ynnä muiden sijaan. Lähikirkko voisi olla useammin auki ja kesäaikaan 

avoinna vaikka koko kesän. Kaiken kaikkiaan kirkon odotetaan nuorentavan 

ja muokkaavan toimintaansa entistä nykyaikaisemmaksi. 

 

”Odotan sitä että kirkko pitäisi kiinni useimmista perinteistä, mutta toi-

saalta uudistuisi. Ottaisi kantaa Suvivirsi-asiaan mutta vastaavasti itse 

uudistaisi musiikkiaan pois ajalta, jolloin sen oli tarkoitus olla puudutta-

vaa jotta kansalaiset jaksavat istua paikoillaan eivätkä innostu.” 

 

”Kirkko voisi ottaa monttubileet rennommin tilanteen mukaan. Hauta-

jaiset tietysti harvoin ovat iloinen tapahtuma, mutta kyllä sekin vituttaa, 

kun vuosikaudet laitoksen sängyssä liikkumattomana ja puhumattomana 

maannut vanhus on vihdoin päässyt pois, ja sitten hautajaisissa musiikki 

on kuin tuomiopäivänä ja papin höpinät tyyliä: ”Voi miten harmillista, 

kun tämä ihminen ei ole enää kanssamme”. Vastaavissa tilanteissa ne 
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monttubileetkin voitaisiin pitää vähän rennommin menoin ja jopa iloita 

siitä, että kauan kitunut ihminen voi nyt paremmin.” 

 

Nuorten aikuisten mielestä kirkon ei välttämättä tarvitse olla niin piintynyt 

ikivanhoihin toimintatapoihin, kuin se nykyisellään on. Jumalanpalvelukset 

voisivat olla vähemmän kaavamaisia ja ne voitaisiin jossain määrin korvata 

kokonaan ihmisten auttamiseen ja kohtaamiseen keskittyvällä toiminnalla. 

Mikäli jumalanpalveluksia järjestettäisiin jatkossakin, voisin niihin ottaa mal-

lia vaikka Afrikasta, jossa tilaisuudet on rennompia. Myös Suomessa voisi 

käyttää esimerkiksi tanssia ja draamaa osana jumalanpalveluksia. Kirkko 

voisi myös tuottaa verkkojumalanpalveluksia. 

 

”Jos kerhoista mikään ei tunnu houkuttelevalta, jäljelle jäävät jumalan-

palvelukset, ja jos nekään eivät kiinnosta, nuorella aikuisella tai opiskeli-

jalla ei ole juuri mitään syytä osallistua kirkon toimintaan.” 

 

Perheiden osalta nuorten aikuisten odotuksissa mainittiin leirit ja erityisesti 

avioliitto- ja parisuhdeleirit, joita kirkko voisi järjestää useammin. Myös ju-

malanpalveluksien ajankohtiin kirkon tulisi kiinnittää huomiota, sillä tutkit-

tavien mielestä niitä ei pidetä perheille eikä nuorille aikuisille sopivina.  

 

”Kirkon tulisi olla myös vielä lähempänä ihmisten arkea. Sunnutai-

aamun klo 10 jumalanpalvelukset varmasti palvelevat osaa väestöstä, 

mutta ei suurinta osaa kirkkoon kuuluvista. Toisin sanoen, kirkon tulisi 

muuttaa jonkin verran käytänteitään vastaamaan enemmän nykypäivän 

tilannetta ja tarpeita, mikäli kirkko haluaa ihmisten olevan mukana toi-

minnassaan.” 

 

Erityisesti jouluna kirkon odotetaan järjestävän jatkossakin tilaisuuksia, jois-

sa lauletaan kauneimpia joululauluja. Kirkon odotetaan tarjoavan hyviä het-

kiä joulukirkon parissa ja odotetaan tunnetta siitä, että kirkossa ollaan sano-

man kanssa tosissaan.  

 

”Ei kirkko ole sellainen paikka että siltä odotettaisiin mitään. Jos jotain 

odottaisin, niin hyviä (hartaita, rauhallisia, henkeviä) hetkiä joulukirkon 

parissa ja niissä hetkissä kun tuntuu hyvältä käydä kirkossa.” 

 

Nuorten aikuisten odotuksissa tuotiin esiin myös kirkko työyhteisönä. Kir-

kon odotetaan huolehtivan omasta työyhteisöstään ja työntekijöidensä hy-

vinvoinnista karsien pois erilaiset työpaikkakiusaamisen muodot. Kirkon 



 

103 

 

tulee huolehtia työntekijöiden keskinäisestä kunnioituksesta ja palkkauksen 

tulisi olla ajanmukaista niin työntekijöiden kuin kirkon tilaisuuksiin osallis-

tuvien esiintyjienkin kohdalla. Kirkon hallinto nähdään raskaana ja sitä voi-

taisiin keventää vähentämällä byrokratiaa. Taloudellisia, verovaroin kerätty-

jä resurssejaan kirkko voisi käyttää pappien ammatilliseen kouluttamiseen 

niin, ettei papin virka olisi enää valtiollinen virka eikä vaatimuksena olisi 

enää teologian maisterin koulutus. Työntekijöiden tulisi olla avoimia ja va-

kaumuksellisia. 

 

 

6.2.4 Muutosta suhteessa valtioon 

 

Mielikuvissa jo viitattiin siihen, että kirkko on liian sidoksissa Suomen valti-

oon (luku 5.2.1 kirkon ja valtion suhde).  Sama teema toistui odotuksissa, 

joissa viitattiin siihen, että kirkon tulisi irtautua valtiosta kokonaan. Irtautu-

misen yhteydessä kirkolta pitäisi poistaa verotusoikeus tai kirkon odotetaan 

luopuvan itse verotusoikeudesta sekä luopuvan yhteisövero-osuudesta. Kir-

kon ja valtion suhdetta pohtivien tutkittavien mukaan, mikäli kirkko säilyt-

tää verotusoikeuden, tulee sen mukautua yhteiskunnan sääntöihin. Tätä 

suhdetta koskevissa odotuksissa ehdotettiin, että kirkon toiminta voisi muut-

tua vapaaehtoisrahoitteiseksi ja samalla esimerkiksi tilavuokrat kirkko voisi 

yhtenäistää eri paikkakunnilla toimivien seurakuntien välillä samansuurui-

siksi. Joistakin palveluista kirkko voisi rohkeasti pyytää maksua. Samalla 

kuitenkin kirkon on huolehdittava siitä, että kirkon tarjoamat palvelut taa-

taan kaikille kirkkoon kuuluville. Kirkollisvero tulee suunnata muualle kuin 

rahastoihin. 

 

”Toivon kirkon luopuvan omasta valtiollisesta erityisasemastaan, mutta 

en odota sen tekevän niin.” 

 

”Odotan, että kirkko ja valtio eriytyisivät ja keskittyisivät omiin asioi-

hinsa. Se selkiyttäisi asioita paljon, sillä nyky-yhteiskuntaan kuuluu niin 

paljon eri uskontojen tai uskonnottomuuksien edustajia.” 

 

Kirkon lakisääteisistä tehtävistä hautausmaiden hoito ja väestörekisterien 

ylläpito tulisi siirtää kunnallisiksi. Myös turhien rakennusten ylläpidon voisi 

lopettaa, mutta kirkon odotetaan silti ylläpitävän historiallisesti tärkeitä ra-

kennuksia niiden arvon edellyttämällä tavalla. Kaiken kaikkiaan kirkko pi-

täisi vapauttaa sille määrätyistä virallisista tehtävistä.   
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”Toivon kirkon aseman heikkenevän niin, että yhteydet ns. siviiliyhteis-

kuntaan katkaistaan, eikä kirkolle anneta enää virallisia tehtäviä lain-

kaan.” 

 

Nuoret aikuiset odottavat kirkon pysyvän etäällä lastentarhoista ja kouluista 

eikä sen odoteta ”tyrkyttävän” toimintaansa niille, joita se ei kiinnosta. Osa 

tutkittavista odottaa kirkon pysyvän kaikella tavalla mahdollisimman näky-

mättömissä. Samalla kirkon odotetaan aktiivisemmin pyrkivän saamaan us-

koa kirkkoon kuuluvien elämään ja aktivoimaan enemmän jäseniään. Perus-

koulun uskonnonopetusta ei koettu neutraaliksi opetukseksi uskonnoista 

vaan evankelis-luterilaisen kirkon oppien opettamiseksi, jossa opetellaan ul-

koa raamatunkohtia ja kirkon oppia. Tällainen opetus vastaajien mukaan 

pitäisi lopettaa ja kirkko voisi itse ottaa vastuuta jäsentensä tunnustukselli-

sesta opettamisesta esimerkiksi perustamalla luterilaisia kouluja. 

 

”Kirkon tulisi aktiivisesti kehittää omaa tunnustuksellista uskonnonope-

tusta jäsenilleen, jotta tämänkaltainen opetus kouluissa voidaan lopet-

taa.” 

 

 

6.3 Kirkolta odotetaan vuorovaikutteisuutta 

 

Nuoret aikuiset pohtivat odotuksissaan kirkon kykyä vuorovaikutteisuuteen. 

Odotuksissaan tätä miettineet mainitsevat, että kirkon ei tulisi ainoastaan 

kyetä keskusteluun, vaan myös kuuntelemaan jäseniään. Keskustelua kirkon 

tulisi käydä jäsentensä kanssa enemmän odotuksista ja mielipiteistä. Näiden 

pohjalta kirkko sitten voisi muodostaa oman mielipiteensä. Nuoret aikuiset 

odottavat kirkon myös tuovan julki mielipiteensä eri asioista. Tätä asiaa poh-

tineiden mielestä, kirkon tulisi vihdoinkin luopua ”ikiaikaisesta jaarittelus-

ta”. Nuorten aikuisten mielestä kirkko voisi itse toimia keskustelun avaajana 

ja keskusteluareenana esimerkiksi järjestäen enemmän paneeleja ja keskuste-

lutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Kirkon odotetaan ottavan aktiivisem-

min kantaa ajankohtaisiin teemoihin, kuten Suvivirsi-asiaan. 

 

”Kirkon kannattaisi ehkä pyrkiä takaisin varteenotettavaksi toimijaksi 

yhteiskunnassa sillä mandaatilla, että sen piiriin yhä kuuluu suurin osa 

kansasta.” 
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”Toivoisin, että evankelis-luterinen kirkko uskaltaisi ottaa kantaa puoles-

ta tai vastaan kynnyskysymyksissä, kuten esim. naispappeuden puolesta 

on tehty. Vaikka kannat eivät olisi minua miellyttäviä, haluaisin kirkon 

muodostavan mielipiteensä ja tuovan sen julki, koska se olisi rehellistä 

kirkon jäsenille ja veisi joka tapauksessa yhteiskunnallista keskustelua 

eteenpäin.” 

 

Nuorten aikuisten viitatessa vuorovaikutteisuuteen ja mielipiteen ilmaisemi-

seen, he odottavat, että kirkko selkeästi ja yhtenä rintamana ilmoittaisi, mikä 

on oikein ja mikä on väärin. Näin ihmisten olisi helpompi hyväksyä kirkon 

linjaukset, joita odotetaan esitettävän myös julkisuudessa. Vuorovaikuttei-

suudessa viitattiin kirkon sisäisiin ristiriitoihin, kuten kysymykseen homo-

seksuaaleista. Tätä vastauksissaan käsitelleet nuoret aikuiset odottavat kir-

kon kertovan, mitä mieltä se on samaa sukupuolta olevien avioliitosta: hy-

väksyykö kirkko homoavioliitot vai ei. Tämänkin aiheen osalta kirkon odote-

taan olevan avoin julkisesti käytävälle keskustelulle. Myös laajemmin yhteis-

kunnallisiin kysymyksiin kuten työuupumukseen, avioeroihin, työttömyy-

teen, mielenterveysongelmiin, nuorten ongelmiin, kirkon odotetaan ottavan 

rohkeasti kantaa osoittaen siten, että myös kirkolla on selkeä, pysyvä mieli-

pide. Lisäksi kirkon tulee julkisesti puolustaa nykyistä rohkeammin hei-

kommassa asemassa olevia. Rohkeampana yhteiskunnallisena keskustelijana 

kirkko voisi tuoda myös vahvemmin esiin omaa toimintaansa, ja osallistues-

saan yhteiskunnallisista asioista käytävään keskusteluun, kirkon ei odoteta 

olevan aina samaa mieltä kuin muut yhteiskunnan toimijat. Kirkolla on ja 

odotetaan olevan jatkossakin paikka suomalaisessa yhteiskunnassa.   

 

”Kirkon ei pitäisi olla niin miellyttämisenhaluinen. Ei ortodoksinen kirk-

kokaan ole, ja silti se vetää tuvat täyteen. Tai ehkä juuri siksi; se osaa olla 

konstailematon. Luterilaisenkin kirkon sietäisi olla ylpeä omista perin-

teistään. Sillä ne ovat hyviä perinteitä ne.” 

 

”Toivoisin kirkolta vielä rohkeampia kannanottoja esimerkiksi ihmisoike-

uksien puolesta. Vaikka mielipiteitä on monia, asioista voi kuitenkin kes-

kustella. Kirkon ei mielestäni pitäisikään pyrkiä miellyttämään kaikkia, 

vaan ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin.” 

 

Odotuksiin keskustelevasta ja avoimesta kirkosta liitettiin käsitys moniääni-

syydestä. Tutkittavien mielestä aito moniäänisyys voisi tehdä kirkosta avoi-

memman ja kunnioittavamman myös kirkon omasta mielipiteestä poik-

keavia mielipiteitä kohtaan, eikä eri tavalla ajattelevia pidä syyllistää. Moni-
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äänisyys käsittää sen, että niin jäsenistössä kuin työntekijöissäkin on eri ta-

voin ajattelevia ihmisiä. 

 

”Kirkko voisi kuitenkin toimia näkyvämmin ottaa selkeämmin kantaa yh-

teiskunnallisiin asioihin. Tämä on tosin vaikeaa, sillä niin kirkon jäsenis-

sä kuin kirkon työntekijöissä on monella tavalla ajattelevia ihmisiä.” 

 

Kirkon puheiden ja tekojen odotetaan olevan yhtenevät eli miten kirkko 

opettaa, niin siten se myös toimii. Tämän linjan tulisi olla selkeää ja näkyä 

ulospäin. Nuorten aikuisten joukossa arveltiin, että kirkko kosiskelee ihmisiä 

erilaisilla ”julkkispapeilla ja muilla esiintyjillä”. Tällaisesta tavasta toimia, 

nuorten aikuisten joukossa ei pidetty, sillä kirkon ei pidä juosta maksavien 

asiakkaiden perässä eikä ”myydä itseään ruveten nöyristelemään trendeille”, 

vaan riippumatta siitä, mitä kirkko tekee, sen tulee nykyistä vähemmän pyr-

kivä miellyttämään ihmisiä ja mediaa. Kirkon tulisi ottaa ”pää pois pensaasta 

ja olla näkyvämpi”. Sellaiseen toimintaan, jossa arvo mitataan rahassa, ei 

nuorten aikuisten mielestä kirkon tule mennä mukaan. Kirkon odotetaan 

karsivan itsestään kaikenlainen tekopyhyys. 

 

”Ainoa mitä saattaisin kritisoida kirkon suhteen, on sen heittäytyminen 

liian joustavaksi omista periaatteistaan. Vaikka esim. itse olen homoliit-

tojen puolesta, on avioliitto minusta kirkollinen instituutio, jota ei voi 

muuttaa vaikka maailma "muuttuukin". Tälläisissä kysymyksissä (ja 

monessa paljon tärkeämmässä) kirkko on lähtenyt liikaa mielistelemään 

suuria yleisöjä oman perustansa unohtaen.” 

 

Kirkon toivottiin myös sanoutuvan irti politiikasta ja puolueista. Kirkon ei 

tarvitse kommentoida poliittisia asioita, mutta sen toivotaan tunnustavan se 

poliittisen ja taloudellisen valta, joka sillä on. Nuorten aikuisten mielestä kir-

kon ei tule olla ääriliikkeiden, kuten Setan, äänenkannattaja. Kirkon odote-

taan valitsevan puolensa, ettei menetä sekä konservatiiveja että liberaaleja. 

Kirkon tulee tehdä päätökset kumartelematta muille. 

 

”Rohkeaa ja aktiivista keskustelijan roolia yhteiskunnassa. Näkyvyyttä 

arkkipiispalta sekä muilta piispoilta. Vaikka heidän mielipiteensä ovatkin 

yksityisiä ja yksittäisiä (eivätkä edusta koko kirkon kantaa, niin kuin ka-

tolisessa kirkossa paavin kanta on virallinen), ne tarjoavat ihmisille 

maamerkkejä omiien näkemysten muodostamisessa ja omassa Jumala-

suhteessa” 
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Tutkittavien vastauksista kävi ilmi, että paikoin kirkko tekee hyvää ja moni-

puolista viestintää, mutta etenkin seurakuntien välillä on nähtävissä suuria 

eroja, ja kokonaisuudessaan kirkon viestinnässä ja markkinoinnissa nähdään 

vielä parannettavaa. Kirkko voisi näkyä myös näiltä osin nuorekkaampana 

esimerkiksi erilaisten persoonien kautta, sekä uudistua niin, että kirkko näyt-

täytyisi rakastavana yhteisönä, joka puolustaa inhimillisyyttä. Kirkon tulisi 

vahvemmin ja näkyvämmin markkinoida sitä monipuolista toimintaa, jota se 

järjestää. Brändäämisessä kirkko voisi hyödyntää enemmän Jeesusta ja myös 

erilaiset kaupalliset ratkaisut voisivat olla hyödynnettävissä, jos niillä olisi 

mahdollista ”parantaa kirkon huonoa mainetta”. Tekniset sovellukset kan-

nattaisi hyödyntää kirkon markkinoinnissa ja viestinnässä esimerkiksi tuot-

taen erilaisia nuoria aikuisia palvelevia sovelluksia älypuhelimiin. Myös 

vahvempi läsnäolo sosiaalisessa mediassa tekisi kirkosta helposti helpommin 

lähestyttävän.  

 

 

6.4 Kirkolta odotetaan osallisuutta 

 

Osallisuudella tutkittavat viittasivat kirkon läsnäoloon ihmisten elämässä. 

Osittain osallisuus liittyy myös vuorovaikutteisuuteen, mutta siinä missä 

vuorovaikutteisuus korostaa mielipiteiden muodostamista ja keskustelua, 

osallisuus korostaa kirkon läsnäoloa. Kirkon siis odotetaan olevan enemmän 

mukana nykypäivässä ja jäsentensä elämässä. Tämän odotetaan näkyvin si-

ten, että kirkko olisi mukana arjessa erilaisten tapahtumien ja perinteiden 

kautta, huolehtivan ihmisistä ja yhteisön hyvinvoinnista. Lisäksi nuoret ai-

kuiset odottavat kirkon osoittavan enemmän välittämistä käytännön teoissa 

tukien ihmisiä ja kulkien heidän rinnallaan eri elämänvaiheissa oli kyse sit-

ten suomalaisista tai maahanmuuttajista. Verotuloilla tulee auttaa vähem-

piosaisia eikä vaikeinakaan aikoina kirkon tule karsia ihmisläheisestä palve-

lutyöstä. Kirkon tulisi olla inhimillisempi ja keskittyä enemmän ihmisiin ar-

vostaen heitä sellaisina, kuin he ovat.  

 

”Lähimmäisestä välittäminen on tärkeä asia ja odotan kirkon myös tuo-

van sitä toiminnallaan esiin.” 

 

Kirkon osallisuutta pohtineiden vastaajien mukaan kirkon odotetaan olevan 

avoimempi myös niitä kohtaan, jotka eivät ole jäseniä ja muistavan myös 

vähemmän uskovaisia ihmisiä. Kaiken kaikkiaan kirkko voisi tuoda kristilli-

syyden lähemmäs arkea, olla siellä missä ihmiset ovat tai hakea heidät mu-
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kaan järjestämäänsä toimintaan, sillä ihmiset eivät enää itse tule kirkkoon. 

Osallisuuteen liittyy myös ajatus siitä, miten kirkko näkyy ja on läsnä suoma-

laisten arjessa. Tästä näkökulmasta odotuksia pohtineiden tutkittavien mie-

lestä kirkon tulisi näkyä rohkeammin myös katukuvassa. Se voisi tapahtua 

esimerkiksi siten, että papit tulevat niihin paikkoihin ja tiloihin, joissa ihmi-

set ovat. Olemalla läsnä arjessa, kirkosta tulisi helpommin lähestyttävä.  

 

”Kirkon pitäisi olla siellä, missä ihmiset ovat. Ehkä jalkautua kadulle ja 

kauppakeskuksiin, missä olisi matala kynnys tulla juttelemaan. [--

]Uskonto ei ole liian tyrkyllä rakennuksen ulkomuodossa. Se on hyvä, sil-

lä liian näkyvä uskonto ja uskon todistaminen pelottaa ihmisiä. Toisaalta 

kaipaan kirkolta jämäkkyyttä, uskonsa puolella ja hyvyyden puolella ole-

mista.” 

 

Osallisuuteen liittyvät myös odotukset nuorille aikuisille suunnatusta toi-

minnasta. Nuoren muuttaessa uudelle paikkakunnalle, kirkko voisi olla vah-

vemmin läsnä nuoren kotoutumisessa, ja se voisi nykyistä paremmin huomi-

oida toiminnassaan myös nuoret aikuiset. Nuoret aikuiset odottavat kirkon 

järjestävän heidän elämäänsä sopivaa toimintaa, joka olisi suunnattu rippi-

koulun ja perheen perustamisen välillä oleville ikäryhmille, ”kolmekymppi-

sille väliinputoajille”. Toiminnallisina ehdotuksina odotuksissa mainittiin 

jatkorippikoulutyyppiset kurssit tai ”hengailuillat”. Myös kirkon järjestämil-

le ei-uskonnollisille tilaisuuksille on kysyntää.  

 

”Kaipaisin jonkinlaisia "jatkorippikoulu"-tyyppisiä kursseja nuorille ai-

kuisille, joissa voisi kasvattaa omaa uskoaan. Ryhmässä uskonnolliste ky-

symysten pohdiskeleminen olisi mielestäni kiinnostavaa.” 

 

Nuorille aikuisille suunnattu toiminta nähdään tärkeänä, koska kirkon järjes-

tämien tilaisuuksien odotetaan olevan ihmisten näköisiä. Tämä on mahdol-

lista, kun tapahtumien ja toiminnan suunnittelussa ja järjestelyssä nuoret ai-

kuiset huomioitaisiin nykyistä paremmin. Kirkon tulisi toimintaa ja osalli-

suutta pohtineiden nuorten aikuisten mielestä toivottaa jäsenensä paremmin 

tervetulleeksi seurakuntaan. Kirkossa ei pitäisi panostaa niinkään vapaaeh-

toisuuteen, vaan seurakuntalaisuuteen, sillä jokainen on jo lähtökohtaisesti 

seurakunnassa vapaaehtoisesti. Kirkon odotetaan olevan aidosti yhteisölli-

nen paikka, joka kokoaa eri-ikäisille järjestetyistä erityistilaisuuksista huoli-

matta yhteen joukon eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä. 

 

”[--] Se [kirkko] voisi tarjota sylin kaikille, jotka haluavat paikan ja yhtei-
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sön, jossa saisi ilmaista omaa henkisyyttään. Itse en varmaankaan olisi 

tällaisenkaan kirkon jäsen ainakaan tässä elämäntilanteessa, sillä henki-

syys ei ole minulle oleellista” 

 

Strategioiden sijaan kirkon tulisi nuorten aikuisten mielestä olla rohkeammin 

uskonyhteisö tarjoten yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja yhteisöllistä mei-

ninkiä uskonnon kanssa ja ilman uskontoa. Kirkolta odotetaan turvaa ja ko-

dinomaisuutta tarjoten jatkossakin turvapaikkaa ihmisille. 

 

 

6.5 Kirkolta ei odoteta mitään 

 

Nuoret aikuiset, jotka kertoivat, etteivät ole kirkon jäseniä, totesivat usein, 

ettei heillä ole odotuksiakaan kirkkoa kohtaan. Nämä kirkkoa ”ulkopuolelta” 

tarkastelevat nuoret aikuiset odottivat ainoastaan kirkolta sitä, että se esi-

merkiksi noudattaisi toiminnassaan Suomen lakia. Jotkut kirkkoon kuulu-

mattomista nuorista aikuisista odottivat kirkon ja valtion erottamista toisis-

taan. Suurin osa kuitenkin ilmoitti, ettei heillä ole odotuksia, koska eivät ole 

jäseniäkään. 

 

”Periaatteessa minulla ei ole minkäänlaisia odotuksia evankelis-

luterilaista kirkkoa kohtaan, kerta en ole lanttiakaan tietoisesti sinne 

suuntaan jakanut, paitsi ehkä joittenkin veromaksujen osalta. Myöskään 

minulla ei ole kovin hyvää käsitystä mihin kirkko rahansa suuntaa, koska 

jälleen, se ei minua hirveästi ei-uskovana kirkkoon kuulumattomana kos-

keta.” 

 

”Minulla ei ole juurikaan odotuksia, mutta teoriassa jos jaksaisin olla ak-

tiivisempi seurakuntalainen, niin odotukseni täyttyisi erittäin hyvin, sil-

lä omassa seurakunnassani on esimerkiksi huomioitu nuoret aikuiset erit-

täin hyvin.” 

 

Jotkut tutkittavat muotoilivat vastauksensa niin, että oli vaikea sanoa, mitä 

kirkolta voisi odottaa, kun ei kerran ole tekemisissä kirkon kanssa. He saat-

toivat siis olla jäseniä, mutta muuten eivät olleet yhteydessä kirkkoon mil-

lään tavalla. Heidän mukaansa kirkko päättäköön itse, mitä haluaa tehdä. 

Joidenkin tutkittavien mukaan heillä ei ollut kirkkoa kohtaan odotuksia siksi, 

että heidän mielestään kirkko on vanhentunut ja valtansa menettänyt insti-

tuutio. Jotkut tutkittavat, jotka eivät kuuluneet evankelis-luterilaiseen kirk-
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koon, saattoivat olla jäseniä kuitenkin jossakin toisessa kirkossa. Heillä ei 

ollut enää mitään odotuksia evankelis-luterilaiselle kirkolle, koska eivät olleet 

kyseisen kirkon jäseniä ja kertoivat saavansa kaiken tarvittavan omalta kirkol-

taan esimerkiksi ortodoksikirkolta. He myös totesivat, että kirkon ei myös-

kään tarvitse vastata ulkopuolisten odotuksiin. Uskonnottomat tutkittavat 

kertoivat odottavansa, että kirkko jättää heidät rauhaan eikä puutu uskon-

nottomien kirkon ja kirkkoon kuulumattomien elämään. Julkista keskustelua 

kirkko voisi jättää vähemmälle eikä sen tarvitsisi ottaa kantaa yhteiskunnalli-

siin asioihin, jotka eivät kirkolle kuulu. 
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7 POHDINTA 
 

Tässä luvussa pohditaan tutkimustulosten ja teorian välistä yhteyttä. Luvus-

sa 7.1 käydään läpi johtopäätökset. Johtopäätöksissä tutkimustuloksia verra-

taan niihin luvussa 3 kerrottuihin kirkon strategisiin linjauksiin, jotka ovat 

kiinnostavimpia tämän tutkimuksen kannalta. Samalla haetaan vastauksia 

tämän tutkimuksen kolmanteen tutkimuskysymykseen ”minkälaisia nuorten 

aikuisten ajatukset evankelis-luterilaisesta kirkosta ovat verrattuna evanke-

lis-luterilaisen kirkon strategisin tavoitteisiin?”. Johtopäätöksissä tutkimustu-

loksia peilataan myös luvussa 2 esitettyihin teorioihin. Luvussa 7.2 arvioi-

daan tehtyä tutkimusta. Luvussa 7.3 annetaan jatkotutkimusaiheita. 

 

 

7.1 Johtopäätökset 

 

Jo 1990-luvulla kirkon yhteiskunnallisen aseman nähtiin heikenneen vallan ja 

käytännön tehtävien siirryttyä vahvemmin valtion hoidettavaksi. Suomessa 

kirkko ei perinteisesti ole ollut poliittiseen päätöksentekoon tai eduskuntaan 

rinnastettava toimija eikä myöskään valtionkirkko, sillä valtio ei ratkaisevasti 

määrää kirkon hallinnosta tai toiminnasta. Uskonto yleisesti on mielletty sy-

nonyymiksi luterilaiselle kirkolle suomalaisessa yhteiskunnassa. (Vuokko 

1996, 14–15.) Kun tätä tutkimusta aloitettiin, tiedettiin, että vuonna kirkkoon 

kuului 75,2 prosenttia suomalaisista. Vuonna 2014 kirkon jäsenmäärä oli 73,7 

prosenttia suomalaisista. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2014e.) 
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2000-luvulle tultaessa kirkon hengellinen rooli on muuttunut. Kansainväli-

sessä vertailussa Suomi kuuluu julkisen uskonnollisen osallistumisen osalta 

Euroopan vähiten aktiivisiin maihin. Yli kolmasosa kaikista suomalaisista 

ilmoitti käyvänsä kirkon tilaisuuksissa kerran tai kaksi vuodessa. Vuonna 

2011 tehdyn Uskonto suomalaisessa elämässä -tutkimuksen mukaan suoma-

laisten enemmistön suhde uskontoon voidaan määritellä maltilliseksi tai lai-

meaksi. (Palmu ym. 2012, 35.) Tämä nuorten aikuisten ajatuksia selvittävä 

tutkimus tukee näitä tuloksia. Tämän tutkimuksen taustakysymyksissä selvi-

tettiin nuorten aikuisten kirkkoaktiivisuutta (luku 4.7 tutkittavien taustatie-

dot), ja suurin osa tutkittavista kertoi osallistuvansa satunnaisesti kirkon 

toimintaan esimerkiksi jouluna ja toiseksi eniten vastaajista kertoi, ettei osal-

listu lainkaan kirkon toimintaan. Suomalaiset yleensäkään eivät ole kansain-

välisen uskonnollisuutta selvittäneen tutkimuksen mukaan kovin uskonnol-

lisia: Suomalaisista noin kaksi viidestä (39 %) piti itseään uskonnollisena ja 

ei-uskonnollisina pitäviä oli vajaa kolmannes (29 %). Ruotsissa uskonnollisi-

na itseään piti enää vain alle viidennes (18 %). (Ketola 2011, 11–12.)  

Vuosille 2016–2020 laaditussa kirkon strategiassa todetaan, että moniin 

seurakuntiin on laadittu toimintaympäristöanalyysi, mutta jäsenten odotus-

ten ja toiveiden selvittäminen on jäänyt vähäiselle (Kohtaamisen kirkko 2014, 

11). Viestinnän suunnittelua ja johtamista koskevassa vuosille 2016–2020 laa-

ditussa strategiassa todetaan, että kirkon tulee huomioida ihmisten ja yhtei-

söjen erilaiset odotukset ja tarpeet (Kohtaamisen kirkko 2014, 26). Tämä tut-

kimus vastaa strategiassa mainittuihin puutteisiin nuorten aikuisten osalta 

tarjoten kirkolle mahdollisuuden saada selville, minkälaisia odotuksia nuo-

rilla aikuisilla kirkkoa kohtaan on. Jotta kirkko voisi täyttää heidän odotuksi-

aan, on määriteltävä nykytilanne. Nykytilanteeseen voi tutustua perehtymäl-

lä tämän tutkimuksen mielikuvia koskeviin tuloksiin.  

Tämä tutkimus antaa kirkon työntekijöille ja kirkon parissa toimiville 

tietoa siitä, että mitä kirkosta ajatellaan. Taloudellisten resurssien pienenty-

essä nämä ajatukset mielikuvineen ja odotuksineen voivat antaa suuntaa niin 

kirkon keskushallinnossa toimiville kuin yhtymien ja seurakuntien työnteki-

jöillekin siitä, minkälainen on kirkon tulevaisuuden kannalta tärkeä sidos-

ryhmä nuoret aikuiset, miten he näkevät kirkon ja mitä he siitä ajattelevat. 

Vastauksissaan nuoret aikuiset ottivat rohkeasti kantaa siihen, minkälainen 

heidän kirkkonsa on nyt ja minkälainen se heidän mielestään pitäisi olla, mi-

ten heidän kirkkonsa toimii ja missä asioissa kirkon tulisi toimia toisin.  

Kristillisen kirkon rooliin on perinteisesti kuulunut arvomaailman eli 

ohjeiden ja neuvojen antaminen elämään liittyviä ratkaisuja tehdessä. Kirkon 

rooli hengellisenä toimijana tarkoittaa sitä, että kirkko, uskonto tai usko voi 

olla ihmiselle esimerkiksi perinteitä, yhteisyyttä ja pysyviä arvoja. (Vuokko 
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1996, 154–155.) Kirkko arvioi vuosille 2016–2020 tekemässään strategiassa 

muiden uskontojen ja uushenkisyyden ilmiöiden vahvistuvan erityisesti 

nuorten sukupolvien keskuudessa. (Kohtaamisen kirkko 2014, 6.) Käytän-

nössä kirkko ei siis tule enää itsestään selvänä toimijana aiempaan tapaan 

vaikuttamaan yksittäisten ihmisten elämään arvomaailman rakentajana. Ku-

ten tämäkin tutkimuksen tulokset osoittavat, kirkon asema ja rooli arvojen 

rakentajana on muuttunut. Tutkittavien vastauksissa todettiin kirkon vaikut-

taneen suomalaiseen kulttuuriin, mutta myös yhteiskunnassa vallitseviin 

arvoihin. Tutkittavien joukossa on niitä, jotka edelleen kokevat kirkon arvot 

omikseen, mutta mukana oli myös niitä, jotka pitävät kirkon edustamia arvo-

ja vanhanaikaisina. Arvoja käsittelevissä vastauksissa todettiin, että jos omat 

arvot olivat ristiriidassa kirkon edustamien arvojen kanssa, oli kynnys kir-

kosta eroamiseen matalampi. Kuten vastauksissa tuli ilmi, aina kirkon nä-

kemykset, arvot ja oppi eivät olleet selviä vastaajille. Tähän liittyi myös yksi 

selkeimmistä nuorten aikuisten kirkolle asettamista odotuksista: Kirkon tuli-

si olla avoimempi ja keskustelevampi, ja myös vaikeista asioita olisi kyettävä 

keskustelemaan. Myös kirkko itse peräänkuuluttaa strategiassaan avoimuut-

ta ja ennakoivuutta (Kohtaamisen kirkko 2014, 27). Tämän tutkimuksen tu-

loksissa ne liittyvät vuorovaikutteisuuteen, sillä nuoret aikuiset odottavat kir-

kolta avoimuutta liittäen sen mielipiteiden kertomiseen ja kykyyn käydä dia-

logia. Kirkon odotetaan tuovan mielipiteensä julki nykyistä paremmin ja ker-

tovan selkeämmin, mitä näkemyksiä kirkko edustaa ja minkälaisia mielipitei-

tä kirkkoon mahtuu. Näistä asioista olisi hyvä myös keskustella jäsentensä 

kanssa avoimesti esimerkiksi erilaisissa keskustelutilaisuuksissa. Nyt nuor-

ten aikuisten mielestä kirkon virallinen kanta ja kuka sen esittää, toisin sano-

en, kuka on kirkon ääni, tuntui jääneen epäselväksi. Nuoret aikuiset tiedos-

tavat sen, että on asioita, joista ollaan eri mieltä, mutta tästä huolimatta he 

toivovat kuulevansa kirkon äänen, joka voisi olla pohja yhdessä käytävälle 

keskustelulle. Nyt kirkon koetaan ottaneen kantaa ”turvallisiin kysymyksiin” 

eli niihin, joista kaikki ovat yhtä mieltä kuten heikompien auttamisesta. Tu-

losten mukaan yrityksestä miellyttää kaikkia ryhmittymiä, kirkon tulisi pääs-

tä eroon, sillä se koetaan vastuun pakoiluksi ja pelkosi siitä, että kirkko itse 

aiheuttaisi jäsentensä eroaallon ja siten itselleen taloudellista tappiota. Myös 

Seppänen (2014, 30) toi kirkkoon liittyvässä tutkimuksessaan esiin vuoropu-

helun merkityksen nuorten ja nuorten aikuisten tavoittamisessa, sillä kuten 

Seppänen arvelee ja tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, dialogin puute 

voi syventää kirkon jäsenkatoa. (Seppänen 2014, 30.) Koska kirkolta odote-

taan nykyistä enemmän mielipiteitä, keskustelua ja läsnäoloa, tuleekin tut-

kimustulosten valossa kysyä, onko kirkko kyennyt ilmaisemaan itseään riit-

tävästi ja selkeästi. Avoimuus ja ennakoivuus edellyttävät myös viestinnälli-
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siä resursseja, viestinnän tärkeyden tunnistamista ja merkityksen tunnusta-

mista kirkollisessa työssä organisaation eri osissa.  

Nuoret aikuiset arvioivat niin mielikuvissaan kuin odotuksissaankin 

kirkkoa suhteessa valtioon ja pohtivat kirkon roolia suomalaisessa yhteis-

kunnassa. Mielikuvat kirkosta ja valtiosta (luku 5.2.1 kirkon ja valtion suhde) 

kertovat siitä, että kirkon vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan nähdään 

edelleen vahvana. Kirkolla on lakisääteisiä tehtäviä, kuten velvollisuus vasta-

ta hautausmaiden hoidosta, ja se saa valtiolta taloudellista tukea näiden teh-

täviensä hoitamiseen. Samalla kirkolla on lailla turvattu oikeus kerätä jäsenil-

tään veroa, ”jäsenmaksua”. Vaikka vastauksissa todettiin kirkon saaneen 

yhteiskunnassa aikaan myös hyviä asioita, pidettiin kirkon ja valtion suhdet-

ta tänä päivänä aivan liian tiiviinä. Myös odotuksissa viitattiin kirkon ja val-

tion suhteeseen todeten, että kirkon tulisi kokonaan irtautua valtiosta. Tätä 

puoltaa tutkittavien mielestä myös se, että nykyään Suomessa harjoitettavien 

uskontojen määrä on kasvanut aiemmista vuosista, ja siten kirkon erityis-

asema valtiollisena kirkkona tulisi purkaa. Tutkimus Ruotsin luterilaisesta 

kirkosta viittaa samaan asiaan. Ruotsissa kysymykseen uskonnosta yhdistyy 

kysymys maahanmuutosta.  Ruotsissa valtion haluttiin olevan niin neutraali 

kuin mahdollista kaikkia uskontokuntia kohtaan, ja Ruotsin kirkon haluttiin 

näkyvän vain yhtenä osana useiden uskontojen kokoelmassa moniarvoisessa 

yhteiskunnassa. (Alwall 2000, 167–169; Gustafsson 2010, 51.)  

Kirkon Meidän kirkko, osallisuuden yhteisö –strategiassa määritellään 

kirkon visioksi rohkaista välittämään lähimmäisistä ja huolehtimaan heikois-

ta. Tämän voidaan nähdä toteutuvan kirkon kohdalla, sillä kirkon rooli autta-

jana yhdisti tutkimukseen vastanneita nuoria aikuisia. Kirkon miltei tär-

keimpänä tehtävänä nähtiin auttaminen ja heikoista huolehtiminen (luku 5.4 

kirkko auttajana). Nuoret aikuiset liittivät kirkkoon mielikuvan tahosta, joka 

auttaa kaikkia apua tarvitsevia Suomessa ja kansainvälisesti. Auttajan roolin 

lisäksi kriiseissä ja hädässä nähtiin korostuneen myös uskonnon merkitys. 

Historia osoittaa tämän niin vuoteen 1918 liitetyn sodan kuin myös talvi- ja 

jatkosodan kohdalla. (Vuokko 1996, 16.) Selkeimmin tutkimukseen osallistu-

neet nuoret aikuiset olivat yhtä mieltä jäsenyydestä ja arvoista riippumatta 

kirkon roolista auttajana.  

Auttamisen lisäksi kirkon rooli kulttuurin tarjoajana piti tätä teemaa 

käsitelleen vastaajajoukon mielipiteen melko yhtenäisenä. Tämä lisäksi myös 

perinteiden, kuten joulukirkon, koettiin yhdistävän ihmisiä. Perinteissä kirkon 

työntekijät olivat yhteydessä kaikkiin kirkossa kävijöihin oman toimintansa 

ja puheidensa kautta. Samalla esimerkiksi joulukirkon ympärille muodostu-

nut perinteen nähtiin yhdistävän myös perheiden ja sukujen jäseniä luoden 

samalla sukupolvien jatkumoa ja mielikuvaa muuttumattomasta kirkosta. 
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Perinteet ovat osa kulttuuria, joka siirtyy sukupolvelta toiselle usein hieman 

muuttuneena (Vuokko 1996, 16). Perinteisiin liitettiin myös toimitukset ja 

kirkon läsnäolo elämänmuutoksissa kuten ristiäisissä, rippikoulussa, häissä 

ja hautajaisissa. Näihin tilanteisiin liitettiin kirkosta ajatus myös palveluiden 

tarjoajana. Julkisen sektorin organisaatiot ovat usein tietoon perustuvia toi-

mialoja, joiden mainetta rakentaa sidosryhmien käsitys kyseisen organisaati-

on palveluista (Luoma-aho 2007, 124).  Riippumatta siitä, miten kirkko itse 

itsensä näkee, nuoret aikuiset näkevät kirkon tarjoavan palveluja. Näihin 

luettiin erilaiset perinteet kirkollisista toimituksista kirkolliseen toimintaan. 

Palvelujen tarjoaminen mahdollistetaan jäsenmaksuilla, joita kerätään kirkol-

lisverojen muodossa sekä valtiolta saadulla yhteisöverolla. Vuokon (1996, 

154) mukaan kirkkolaissa kirkon ydintuote on määritelty organisaatiolähtöi-

sesti, jolloin määrittelyn lähtökohtana nähdään kirkon tarjonta, ei jäsenten 

tarve. Sanaa ja sakramentteja ei lähtökohtaisesti potentiaalisen asiakkaan nä-

kökulmasta tarkasteltuna nähdä tärkeinä, sillä tavallinen seurakuntalainen 

harvemmin tietoisesti lähtee hakemaan seurakunnasta sanaa ja sakramentte-

ja. (Vuokko 1996, 154.) Tämä kävi ilmi tässäkin tutkimuksessa, kun esimer-

kiksi toimitusten kuten ristiäisten, häiden ja hautajaisten osalta niin mieliku-

vissa kuin odotuksissa painottuivat näkökulmat kirkon osallistumisesta pe-

rinteisiin elämänmuutostilanteisiin. Vastaajat odottivat saavansa näitä palve-

luja ja kirkon läsnäoloa näissä tilaisuuksissa myös tulevaisuudessa, mutta 

vain silloin, kun heillä itsellään tai heidän läheisillään on näille palveluille 

tarve. Säännöllistä toimintaan osallistumista tai kirkkoon sitoutumista ei tul-

lut vastauksissa juuri esiin. 

Yksilökeskeisyyttä ja yksilökeskeistä uskonharjoitusta korostava yh-

teiskunta ei vastaa Vuokon (1996, 157) mukaan käsitystä siitä, että usko sy-

ventyy ihmisten keskinäisessä yhteydessä, yhdessä olemisessa ja kokemises-

sa (Vuokko 1996, 157). Nuorten aikuisten kirkkoon liittyvien mielikuvien ja 

odotusten perusteella kirkko voidaan nähdä yksilökeskeisenäkin aikana ih-

misiä yhdistävänä organisaationa. Yhteisöllisyys näkyy arjessa kirkon järjes-

tämän toiminnan myötä. Kirkosta haettiin yhteisöllisyyttä, vaikka usein koet-

tiin, että vasta tietyissä elämäntilanteissa kirkon merkitys muuttuu tärke-

ämmäksi. Uskonnollisille vastaajille kirkko tarjosi hengellisen yhteisön.  

Jo nuorten aikuisten mielikuvista voi nähdä, että kuva kirkosta ei ole 

yksipuolinen eikä täysin yhtenäinen. Myös nuorten aikuisten odotuksista 

löytyy vastakkaisuuksia. Kirkko huomioi moniäänisyyden lisääntymisen 

erityisesti uskonnon osalta myös strategiassaan Kohtaamisen kirkko 2016–2020. 

Moniäänisyyden lisääntyessä ovat lisääntyneet myös vahvat ristiriidat voi-

makkaasti ja heikosti uskonnollisten ihmisten välillä. Suomen evankelis-
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luterilaisessa kirkossa tämän arvellaan näkyvän näkemysten jakautumisena 

ja arvokysymysten osalta vastakkainasetteluna. (Kohtaamisen kirkko 2014, 

13.)  

Kuten nuorten aikuisten mielikuvat kirkosta ja kirkolle asetetut odotuk-

set osoittavat, kirkko on isojen haasteiden edessä. Tutkimukseen osallistu-

neet nuoret aikuiset asettivat paljon erilaisia odotuksia kirkolle, ja yhteiskun-

nassa lisääntynyt moniäänisyys korostui erityisesti kirkon luonteeseen liitty-

vissä kysymyksissä, joissa tutkittavien odotukset olivat selkeimmin vastak-

kaisia. Kirkon yhtäältä odotetaan pysyvän nykyisellään ja toisaalta sen odotetaan 

muuttuvan. Näiden kahden vastakkaisen vastaajaryhmän lisäksi muutosta 

odottaneiden joukkoon mahtui sekä niitä, jotka odottivat kirkon muuttuvan 

nykyaikaisemmaksi että niitä, joiden mielestä kirkon tulisi muuttua perinteisem-

mäksi. Nämä odotukset näyttivät jakavan tutkittavat kolmeen ryhmään. Yksi 

ryhmä ajattelee kirkon olevan hyvä nykyisellään. Nämä vastaajat ovat tyyty-

väisiä kirkon toimintaan, palveluihin ja oppiin. Heidän mielestään kirkossa 

on pääosin kaikki niin kuin pitääkin ja kirkon odotetaan olevan jatkossakin 

nykyisenlainen. Toinen vastaajaryhmä odottaa kirkolta muutosta perintei-

semmäksi. Nykyisellään kirkko ei täytä tutkittavien odotuksia joko osittain 

tai ollenkaan, ja muutostoiveita antaneet vastaajat odottavat kirkon palaavan 

sellaiseksi, kuin se on joskus ollut. Tämä ryhmä viittaa erityisesti opillisiin 

kysymyksiin, sillä he näkevät kirkon modernisoituneen liiaksi ja siten luo-

puneen siitä tehtävästä ja opista, joka kirkolle kuuluu. Kolmas ryhmä odottaa 

kirkon muuttuvan nykyaikaisemmaksi niin toiminnan kuin oppinsakin suh-

teen. Nämä ajattelevat kirkon olevan historiallinen jäänne, mutta pienellä 

päivittämisellä kirkosta olisi mahdollista saada nykypäivään sopivaksi. Näi-

den ryhmien lähempi tarkastelu osoittaa, että tutkittavat ovat odotustensa 

kanssa toistensa vastakohtia.  

Luvussa 3 kirkko organisaationa nuoret aikuiset määriteltiin yhdeksi 

kirkon sidosryhmäksi. Nuoret aikuiset voidaan nähdä jakautuvan pienem-

piin ryhmiin tutkimustuloksina saatujen teemojen ympärille. Kuten todettiin 

luvussa 2 organisaatio vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa, organisaation 

liitettävät teemat voivat syntyä organisaation kanssa jollakin tavalla yhtey-

dessä olevien sidosryhmien joukosta. Nämä nuoriin aikuisiin ja kirkkoon 

liittyvät teemat voidaan tunnistaa olemalla yhteydessä näiden sidosryhmien 

kanssa (Vos & Shoemaker 2006, 87) ja tunnistamisessa voidaan hyödyntää 

tätä mielikuvia ja odotuksia selvittävää tutkimusta. Vosin ja Shoemakerin 

(2006, 71, 87) mukaan sidosryhmien ajatusten selvittäminen on onnistuneen 

organisaatiotoiminnan edellytys. Näin ollen kirkolle organisaationa on sen 

maineen kannalta tärkeää, että sen tehdessä päätöksiä, kirkko huomioi myös 

nuorten aikuisten näkemykset organisaatiosta ja heidän asenteisiin vaikutta-
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vat teemat. Kirkon kohdalla maine voidaan nähdä kirkon toiminnan ja sa-

noman sisällön ainutlaatuisuuden kautta. Seppänen (2014, 26) arvioi tutki-

muksessaan kirkon haasteeksi sen, että kirkko ei välttämättä tavoita ja kiin-

nosta niitä nuoria aikuisia, jotka etsivät elämäänsä uusia palveluita ja elä-

myksiä. Kirkko on hänen mukaansa myös menettänyt sen historiallisen val-

ta-aseman, joka sillä on aiemmin ollut ja samalla saanut kilpailijoikseen viih-

teen, internetin, sosiaalisen median ja muut markkinatalouden tuomat va-

paa-ajan uudet muodot. (Seppänen 2014, 26.) Jotta kirkko voisi moniarvois-

tuvassa markkinatalouden hallitsemassa yhteiskunnassa saada oikeutuksen 

olemassaololleen, tulee sen pystyä rakentamaan itselleen ainutlaatuisista asi-

oista kilpailuvaltin. Maine voi olla elinvoimainen lähde aineettomalle arvolle 

(Fombrun & Low 2011, 20), mutta saavutettua mainetta on ylläpidettävä si-

dosryhmäviestinnällä (Graham 1997, 277). Epäonnistuminen organisaation 

toiminnassa ja siihen liittyvässä viestinnässä kasvattaa riskiä epäonnistua 

myös maineen ylläpitämisessä (Fombrun & Low 2011, 21). Kirkkokin on 

haavoittuvainen, sillä sen ympärillä oleva yleisö havaitsee nopeasti teemat, 

mielipiteet ja vaihtoehtoiset näkökulmat, jotka liittyvät myös kirkkoon. Jat-

kuvassa muutoksessa oleva kirkon toimintaympäristö ja median nopeus tie-

donvälityksessä ajankohtaisista tapahtumista haastavat julkisen sektorin or-

ganisaatiot eli myös kirkon jatkuvasti monitoroimaan mainettaan ja pysytte-

lemään valppaana sidosryhmien suhteen. (Luoma-aho 2007, 126; Luoma-aho 

& Vos 2010, 322.) 

Tämä tutkimus on vastannut kirkon strategiassa esitettyyn kysymyk-

seen: Mitä nuoret aikuiset odottavat evankelis-luterilaiselta kirkolta. Odotus-

ten pohjaksi tutkimus antaa vastauksen myös siihen, mitä mielikuvia nuoril-

la aikuisilla on kirkosta. Organisaationa kirkon tavoite on lunastaa sidos-

ryhmien odotuksia, mieltymyksiä ja vaatimuksia. Vaatimuksilla on tapana 

nousta esimerkiksi organisaation läpinäkyvyydestä ja tiedottamisesta. Orga-

nisaatio ei siis voi olla enää viestinnän keskiössä ja menestyminen voi vaatia 

huomioimaan toimijoiden erilaiset mielipiteet. Mielipiteet rakentuvat sidos-

ryhmien mielissä olevista asioista, joita voidaan kutsua myös maineeksi 

(Luoma-aho 2007, 127) ja odotuksiksi organisaatiota kohtaan (Fombrun & 

Low 2011, 20). 

Vastaajilla oli erilaisia kokemuksia kirkosta. Useiden kokemusten taus-

talla oli jonkinlainen vuorovaikutustilanne kirkkoon liitetyn ihmisen tai 

työntekijän kanssa. Työntekijöistä mainittiin pappi, joka oli toiminut kirkon 

edustajana ristiäisissä, rippileirillä, häissä ja hautajaisissa, ja nuorisotyönteki-

jä sekä kerhoissa mukana ollut lastenohjaaja eli ”kerhotäti”. Nämä eri alojen 

ihmiset olivat edustaneet kirkkoa piispojen ja arkkipiispojen rinnalla. Toisille 

se, että pappi oli sanonut vihittävän nimen väärin, oli ollut hilpeää, mutta 
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hautajaisissa puheet vainajasta olivat loukanneet niin syvästi, että omaisten 

joukossa oltiin valmiita eroamaan kirkosta. Kohtaamisten merkitystä ei voi 

liikaa korostaa, minkä voi huomatta esimerkiksi rippikouluun liitettävistä 

kokemuksista. Se, miten yksittäisen seurakunnan työntekijä oli huomioinut 

kasvavassa iässä olevan nuoren kysymyksineen, vaikutti siihen, miten nuori 

oli kirkon kokonaisuutena kokenut.  Seppäsen (2014, 51) tutkimuksessa haas-

tateltuja kirkon työntekijöitä mietitytti, miksi rippikoulun ja isostoiminnan 

jälkeen nuorten ja nuorten aikuisten yhteys kirkkoon katkeaa. (Seppänen 

2014, 51.) Tämä tutkimus osaltaan vastaa tähän kysymykseen. Rippikoulua 

vastauksissaan käsitelleet nuoret aikuiset kokivat rippikoulun paikaksi, jossa 

arvioitiin kirkkoa yhteisönä ja yhteisöllisyyden kokemisen paikkana. Rippi-

koulukokemukset ja rippikoulusta saadut mielikuvat kirkosta vaikuttivat 

nuorten suhtautumiseen kirkkoa kohtaan joko lähentävästi tai etäännyttäväs-

ti. Täysi-ikäisyyden saavuttamisen jälkeen rippikoululla oli saattanut olla 

vaikutusta siihen, että nuori oli päättänyt erota kirkosta (luku 5.5.2 yhteisölli-

syys paikallisseurakunnassa). Rippikoulussa oli opittu tietämään, minkälai-

set ovat kirkon arvot, ja niiden oli huomattu eroavan omista arvoista, eikä 

näin ollen enää koettu tarvetta kuulua kirkkoon. Myös muutto toiselle paik-

kakunnalle, ja se, että kirkolla ei ole tarjota nuorille aikuisille sopivaa toimin-

taa, todettiin syiksi siihen, miksi nuoren aikuisen side kirkkoon katkeaa.  

Tämä tutkimus osaltaan luo kuvaa kirkon maineesta, sillä maineen 

nähdään heijastavan organisaation sidosryhmien mielipiteitä ja asenteita. 

Samalla se kertoo sen, miten organisaatio on toiminnassaan ja saavutuksis-

saan onnistunut. (Fombrun ym. 2000, 242; Helm 2007, 239–240). Maine on 

tulosta siitä, kun sidosryhmät ovat vuorovaikutuksissa organisaation kanssa. 

(Abratt & Kleyn 2011, 1050) ja siihen vaikuttavat ne odotukset, joita sidos-

ryhmillä on organisaatiota kohtaan (Fombrun & Low 2011, 20). Organisaati-

on selviäminen nyky-yhteiskunnassa ei riipu ainoastaan siitä, kuinka organi-

saatio kommunikoi sen toiminnan kannalta tärkeiden sidosryhmien kanssa, 

vaan myös siitä, että löytääkö organisaatio oikean paikan, teema-areenan, 

jossa se voi osallistua kulloisestakin teemasta käytävään keskusteluun. Tee-

ma-areenoille osallistuvien toimijoiden osallistumisaktiivisuus julkisesti käy-

tävään keskusteluun voi vaihdella, mutta jos teema liittyy organisaatioon, on 

organisaation kiinnitettävä siihen huomioitava. Jos organisaatio ei osallistu 

oikeille teema-areenoille ja siellä käytävään keskusteluun, saattaa organisaa-

tion maine olla uhattuna. (Luoma-aho & Vos 2011, 315.) Sidosryhmien odo-

tusten ja tarpeiden ymmärtämisen johtaminen tulee olemaan yhä keskei-

semmässä roolissa myös julkisen sektorin organisaatioilla, sillä meneillään 

oleva aikakausi mahdollistaa tyytymättömien sidosryhmien julkaista heidän 

mielipiteitään internetissä ja siten aiheuttaa organisaatiolle mahdollisesti va-
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hinkoa (Luoma-aho & Mäkikangas 2014, 40). Tämän tutkimuksen teorioita ja 

käsitteitä käsittelevässä luvussa (luku 2) viitattiin verkkoon ja sosiaaliseen 

mediaan, jotka toimivat tänä päivänä luontevana toimintaympäristönä eri-

ikäisille ihmisille. Internet tarjoaa erinomaisen ympäristön teemojen levittä-

miselle ja kasvamiselle, ja siten se onkin muuttanut luodattavaa toimintaym-

päristöä. Teemat leviävät nopeasti internetissä ja ne voivat kasvaa lyhyen 

ajan kuluessa virtuaalisesti tuntemattomista teemoista laajasti tunnetuiksi 

teemoiksi. (Coombs 2002, 216.) Internet ja sosiaalinen media ovat siis teema-

areenojen paikkoja, joita kirkon tulee muun toimintaympäristönsä rinnalla 

luodata tulevaisuudessa entistä tarkemmin, sillä niissä paikoissa käydään 

sidosryhmiä, tässä tapauksessa nuoria aikuisia, kiinnostavat keskustelut. 

Selviytyäkseen muuttuvassa ympäristössä ja säilyttääkseen yhteyden sidos-

ryhmiinsä, organisaation viestinnän tulee seurata organisaation toimintaym-

päristöä ja kyetä löytämään organisaatiolle tärkeät teemat (Vos & Shoemaker 

2010, 22) ja keskittyä organisaation toimintaympäristön kannalta oikeiden 

teema-areenoiden ja teemojen löytämiseen keskustelun mahdollistamiseksi ja 

maineen hallitsemiksi. (Luoma-aho & Vos 2010, 316.)  Nykyään organisaati-

oon liittyvät teemat useimmiten syntyvät, elävät ja kuolevat verkkoympäris-

tössä, ja toisinaan niiden ääni voi kuulua myös verkkoympäristön ulkopuo-

lelle. Samalla tulee pitää mielessä myös muut, eri-ikäiset kirkon jäsenet ja 

huomioida se, että nuorten aikuisten teemat ja teema-areenat eivät välttämät-

tä ole samoja, kuin muiden kirkon jäsenten.  

Kirkolla on ollut erilaisia verkkoprojekteja, joiden tarkoituksena on ol-

lut tavoittaa nuoria. Tähän tutkimukseen osallistuneet nuoret aikuiset toivat 

kertomuksissaan esiin niin paljon avoimuuteen ja vuorovaikutteisuuteen 

liittyviä mielikuvia ja odotuksia, että analyysiä tehdessä vuorovaikutteisuus 

muodosti teemoittelussa oman teemansa. Koska nuoret aikuiset odottavat 

kirkolta enemmän vuorovaikutteisuutta, on tarkasteltava kirkon verkkoläs-

näolon riittävyyttä, sillä menestyksekkään vuorovaikutuksen kannalta verk-

koläsnäolo on organisaatiolle tänä päivänä välttämättömyys. Sen avulla voi-

daan lisätä nuorten aikuisten tietoisuutta siitä, mitä kirkolla on heille tarjota 

sekä heijastaa organisaation identiteettiä positiivisessa valossa. (Tauriainen 

2014, 8-10.) 

Olipa kyse sitten vuorovaikutteisuuden lisäämisestä, osallisuudesta, 

pysyvyydestä tai muutoksesta, joutuu kirkko miettimään, miten se niistä 

viestii. Tämä tutkimus tarjoaa ne teemat, joita nuoret aikuiset liittävät kirk-

koon sekä mielikuvien että odotusten osalta. Kirkko itse päättää siitä, miten 

ja millä areenoilla se halutessaan on vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä 

kanssa. Niin tässä tutkimuksessa kuin Seppäsenkin (2014) tutkimuksessa tuli 

esiin, että verkko ja sosiaalinen media ovat mahdollisia vuorovaikutuksen 
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areenoja nuorten aikuisten kohdalla. Lisäksi Seppänen (2014, 51–52, 54, 59) 

viittasi tutkimuksessaan siihen, että työntekijöillä on oltava riittävät resurssit 

vuoropuheluun seurakuntalaisten kanssa niin osaamisen kuin ajankäytönkin 

osalta. Työntekijöille on annettava riittävät työvälineet ja koulutusta, jolla 

voidaan vahvistaa työntekijöiden taitoa käyttää nykyisiä ja tulevia sosiaali-

sen median tekniikoiden hallintaa ja käyttämistä. Hänen mielestään kirkon 

tulisi kirkastaa omaa strategiaansa sosiaalisen median suhteen, sillä onnistu-

neen ja aidon vuoropuhelun kautta nuori aikuinen saa positiivisen koke-

muksen kirkosta. (Seppänen 2014, 51–52, 54, 59.) Työntekijät tulee myös mo-

tivoida ja kouluttaa luomaan positiivista mielikuvaa organisaatiosta, sillä he 

ovat avainasemassa, kun halutaan pitää asiakkaat tyytyväisinä. Myös puhe-

luihin vastaaminen on osa viestintää. (Gray & Balmer 1998, 700.) 

Vaikka vuorovaikutuksen määrä verkossa ja sosiaalisessa mediassa on 

lisääntynyt, tulee pitää mielessä myös näissäkin tutkimustuloksissa esiin tul-

lut kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus. Viestintää on myös niissä tilanteis-

sa, kun seurakuntalainen tulee asioimaan kirkkoherranvirastossa, tapaa pa-

pin toimituskeskustelussa, osallistuu kanttorin pitämiin kuoroharjoituksiin, 

tuo lapsensa kerhoon tai osallistuu erilaisiin ”elämänmuutostilaisuuksiin”, 

kuten ristiäisiin, konfirmaatioon, häihin tai hautajaisiin. Kaikki nämä ovat 

vuorovaikutusta kirkon kanssa, joista syntyy kokemus. Kokemuksia peila-

taan saatuihin mielikuviin ja luotuihin odotuksiin, voi se saada kokijan toi-

mimaan joko niin, että on hyödyllistä tai haitallista organisaatiolle. Viestintää 

tekevät siis kaikki organisaation parissa työskentelevät. Pienillä, arkisilla asi-

oilla voi olla suuria, kauaskantoisia seurauksia. Jos kirkko haluaa olla tule-

vaisuudessakin, ei vain palveluorganisaatio, vaan myös yhteisö ja yhteisölli-

syyden kokemisen paikka, tulee sen panostaa tässä tutkimuksessa esiin tul-

leiden suurien teemojen lisäksi myös pieniin, arkipäiväisiin asioihin 

 

 

7.2 Tutkimuksen arviointi 

 

Luvussa 4 kvalitatiivinen tutkimus ajatusten tulkitsijana kuvattiin laajemmin 

tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmää. Tutkijan arvion mukaan menetel-

mä soveltui hyvin tämän tutkimusaiheen tutkimiseen erityisesti aineistonke-

ruumenetelmän, teemakirjoittamisen, osalta, sillä menetelmän avulla saatiin 

tutkimukseen osallistuneilta nuorilta aikuisilta analyysin kannalta riittävän 

laajat kokemuskertomukset. Kertomusten riittävyyden mittarina tutkija käyt-

ti tutkimukseen osallistuneiden tutkittavien määrää sekä sitä, miten selkeästi 

tutkimuksessa esitellyt, nuorten aikuisten kirkkoon liittämät mielikuvat ja 
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odotukset tulivat teemoina aineistolähtöisessä analyysissä esiin. Myös tee-

mojen toistuvuuden perusteella voidaan pitää aineistoa riittävänä, sillä sekä 

mielikuvien että odotusten kohdalla teemat alkoivat toistua, kun aineistoa oli 

analysoitu noin kolmasosa. Joidenkin vastausten osalta olisi ollut toivottavaa 

päästä esittämään tarkentavia kysymyksiä, sillä muutaman sanan mittainen 

vastaus ei aina riittänyt kertomaan sitä, mitä kirjoittajan mielessä oli liikku-

nut. Kirjoitetussa kokemuksellisessa aineistossa kiinnostus kohdistuu ihmi-

sen ajatusmaailmaan, joka ilmaistaan suullisesti tuotetun sijaan kirjoittamalla 

(Laurén 2010, 429). Kuten kertomuksia analysoidessa kävi ilmi, usko ja us-

kontoon liittyvät asiat miellettiin henkilökohtaisiksi asioiksi. Myös tämä 

puoltaa aineistonkeruumenetelmän valinnan onnistumista.  

Teemakirjoittamisen käyttäminen aineistonkeruumenetelmänä edellyt-

tää, että tutkija kiinnittää huomiota avoimuuden asteeseen kysymysrunkoa 

luodessa. Teemakirjoittamisessa se tarkoittaa tutkimuskysymysten näkö-

kulmasta tehtyä huolellista kysymysten asettelua. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 

75.) Tässä tutkimuksessa pyrittiin mahdollisimman avoimeen kysymys-

tenasetteluun toivoen vastaajilta mahdollisimman spontaania ajatusta esitet-

tyihin kysymyksiin. Ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä pyydettiin ker-

tomaan ajatuksia Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Kysymyksessä 

mielikuvan sijaan kysyttiin ajatuksia, joka on käsitteenä helpommin ymmär-

rettävä. Toisaalta tutkimukseen osallistuneiden kyky ilmaista itseään oli ole-

tettua rikkaampi ja monipuolisempi, joten terminä mielikuva olisi varmasti 

ollut myös sopiva käytettäväksi. Lisäksi avoimet kysymykset olisi voinut 

asetella niin, että olisi kysytty vain yhtä kokemusta, josta tutkija olisi poimi-

nut tutkimusongelman ja sitä seuraavien tutkimuskysymysten pohjalta mie-

likuvia ja odotuksia. Näin tutkimukseen vastanneiden ei olisi tarvinnut ker-

toa kuin yhdestä kokemuksestansa ja toisaalta tutkijalle olisi riittänyt ana-

lysoitavaa, vaikka jokainen tutkittava olisi kirjoittanut vain yhden kokemus-

kertomuksen. Nämä avoimet kysymykset oli ymmärretty siten, kuin tutkija 

oli toivonutkin, sillä tutkittavien vastaukset vastasivat kysymyksen asettelua 

ja antoivat vastaukset tutkimuskysymyksiin.  

Laineen (2010, 32) mukaan ilmaisut sisältävät merkityksiä, joita voidaan 

lähestyä vain ymmärtämällä ja tulkitsemalla (Laine 2010, 32). Kokemusten 

tutkimiseen kuuluu olennaisesti myös tutkijan ymmärrys tutkimuksensa 

mahdollisuuksista ja rajoitteista suhteessa todellisuuteen ja toisiin tutkimuk-

siin (Tuomi & Sarajärvi 2002, 11). Tutkijan on asetettava itselleen tutkijana 

itseymmärryksensä kannalta kysymys, jossa tutkija pohtii oman subjektiivi-

sen perspektiivin laajentamista siten, että pystyisi ymmärtämään toisen il-

maisujen omalaatuisuutta syvemmältä kuin mitä voi pystyä ymmärtämään 

toisen välittömästi tarkoittamassa merkityksessä, koska esiymmärrys pyrkii 
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tulkitsemaan toisen ilmaisua oman esiymmärryksen mukaisesti. (Laine 2010, 

34.) Vaikka tutkimus tehtiin täysin kirkosta riippumattomana, itsenäisenä 

tutkimuksena, oli tutkijan kuitenkin mietittävä omaa suhdettaan kirkkoon 

tutkimuseettisestä näkökulmasta. Kirkon työntekijänä tutkijan oli otettava 

etäisyyttä työn kautta saatuun taustatietoon, jotta tutkimuksessa saatujen 

kertomusten kvalitatiivinen analysointi oli mahdollista ilman vahvaa, ana-

lysointiin ja tuloksiin vaikuttavaa ennakkokäsitystä. Tässä tutkijaa auttoi ai-

neiston käyminen läpi useampaan kertaan kokonaiskuvan muodostamiseksi 

sekä se, että tutkijan oli mahdollista välillä ottaa myös etäisyyttä tutkimuk-

seen. Vielä myöhemmässä vaiheessa tutkija kyseenalaisti tulkintansa ja ref-

lektoi tuloksia Laineen (2010, 34) suosituksen mukaisesti (Laine 2010, 34) 

pyytäen ulkopuolista henkilöä käymään osan aineistosta läpi ja muodostaen 

oman teemoittelurunkonsa sekä aineistonkeruulomakkeessa kerätyistä aja-

tuksista että odotuksista. Rinnakkaiskoodaajan saamat tulokset vahvistivat 

tutkijalle sen, että oma sidonnaisuus tutkittavana olevaan organisaatioon ei 

ole vaikuttanut tutkimuksen tekemiseen ja tulosten analysointiin tutkimusta 

haittaavasti, sillä tulokset rinnakkaiskoodaajan kanssa olivat yhtenevät. 

Tähän tutkimukseen sopi hyvin laadullinen menetelmä, koska tämän 

tutkimuksen avulla pyrittiin ymmärtämään henkilökohtaisia kokemuksia, 

jotta voidaan muodostaa niiden pohjalta mielikuviin ja odotuksiin liittyvien 

teemojen kokonaisuus. Vaikka vastaajien joukko oli suuri, 741 henkilöä, ei 

tässä tutkimuksessa kvalitatiivisen tutkimuksen luonteen mukaan pyritä 

yleistykseen, vaan kvalitatiivisen tutkimuksen tapaan kokemuksen ymmär-

tämisen ympärille (Stake 2010 14, 19–20). Tutkija olisi voinut rajata vastaaja-

joukon pienemmäksi osajoukoksi esimerkiksi syntymävuoden perusteella. 

Kuitenkin teemakirjoituslomakkeessa saadun palautteen perusteella vastaa-

jat kertoivat kokeneensa tärkeänä asiana sen, että heidän mielipiteensä kir-

kosta tulee kuulluksi, ja siksi tutkija halusi pitää analysoitavien vastausten 

määrän alkuperäisessä. Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena ymmärtää nuor-

ten aikuisten ajatuksia etsimällä kokemuskertomuksista mielikuvia ja odo-

tuksia teemoiksi jäsenneltynä. Tarkoituksena ei ollut luoda yleistettävää 

mainearviota kirkosta. Sellainen voidaan tehdä tämän tutkimuksen teemojen 

pohjalta omana tutkimuksenaan. 

 

 

7.3 Jatkotutkimuskohteet 

 

Tämä tutkimus tehtiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa saatiin kerättyä 

laaja aineisto. Aineistoa voisi hyödyntää jatkotutkimuksissa selvittämällä 
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mielikuvia ja odotuksia taustatietojen muuttujien pohjalta. Aineistosta olisi 

mahdollista selvittää, minkälaisia eroja on tutkimukseen vastanneiden mies-

ten ja naisten ajatusten välillä. Myös syntymävuoden mukaan on mahdollista 

poimia vastauksia ja tehdä eri ikäluokkien välillä vertailua. Kotipaikkakun-

nan perusteella voidaan aineistoa analysoimalla selvittää, ovatko joidenkin 

teemojen osalta eri puolilta Suomea tulevien nuorten aikuisten vastaukset 

yhtenevät tai eroavat. Myös osallistumisaktiivisuuden tai vastaajan kirk-

kosuhteen pohjalta voidaan saada nykyistä segmentoidumpia tai keskenään 

vertailtavia tuloksia. Voisi olla kiinnostavaa tietää, minkälaisia eroja ja yhtä-

läisyyksiä löytyy kirkkoon kuuluvien ja kirkosta eronneiden kirkolle asetta-

missa odotuksissa. 

Jatkossa tämä kvalitatiivinen tutkimus voidaan muuttaa myös kvantita-

tiiviseksi tutkimukseksi. Tämän tutkimuksen tuloksina saatua teemoja voi-

taisiin hyödyntää kvantitatiivisen mainetutkimuksen asteikon luomisessa. 

Näin voitaisiin selvittää kirkon mainetta esimerkiksi määrittäen sitä positii-

viseksi, neutraaliksi tai negatiiviseksi. Aineistoa voitaisiin analysoida myös 

odotusten analysointiin tehdyn mittariston avulla. Olkkosen ja Luoma-ahon 

(2014) luoman mallin avulla voidaan ymmärtää laajemmin odotuksia ja poh-

jaa, jolle odotukset perustuvat. Tämän tutkimuksen kannalta odotusten ana-

lysointiin käytettävä, analysointia tehdessä vielä julkaisematon malli tuli lii-

an myöhään, mutta mallia voitaisiin käyttää myös tämän aineiston sisältämi-

en odotusten analysoinnissa ja samalla teemoittelun sijaan tarkastella odo-

tuksia organisaation näkökulmasta luokittelulla positiiviset ja negatiiviset 

odotukset.  

Tämä tutkimus osoittaa sen, että tällä tutkimusmenetelmällä voidaan 

selvittää myös muiden organisaatioiden esimerkiksi iän perusteella jakautu-

vien jäsenten tai muiden sidosryhmien ajatuksia. Näin organisaatioissa saa-

daan selville, että minkälaisten teemojen ympärillä organisaatiosta käydään 

keskustelua kartoittaen samalla sidosryhmän organisaatiolle asettamia odo-

tuksia.  
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LIITTEET 

 

LIITE 1  WEBROPOL-KYSELYLOMAKE  

 

Nuorten aikuisten ajatuksia kirkosta 

 

Hyvä vastaaja 

 

Olet klikannut itsesi lomakkeeseen, jolla kerätään aineistoa pro gradu -

tutkimusta varten. Tutkimuksessa selvitetään, mitä 20–35-vuotiaat nuoret 

aikuiset ajattelevat Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. 

 

Tässä tutkimuksessa kaikkien vastaukset ovat yhtä tärkeitä, kuuluitpa sitten 

evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai et. Osallistua voi myös riippumatta siitä, 

koetko olevasi kirkollisesti aktiivinen tai et. Alussa sinulta kysytään muuta-

mia taustatietoja, jonka jälkeen sinulla on mahdollisuus kirjoittaa omista ko-

kemuksistasi. 

 

Tutkimukseen osallistuminen kestää noin 10 minuuttia tai pidempään, riip-

puen siitä, miten paljon aikaa päätät käyttää vastausten laatimiseen. Tutki-

muksen tuottama tieto auttaa ymmärtämään paremmin sitä, minkälaisia 

mielikuvia ja kokemuksia nuorilla aikuisilla on kirkosta ja mitä he kirkolta 

odottavat. 

 

Jokainen vastaus käsitellään luottamuksellisesti ja saatua aineistoa käytetään 

ainoastaan tieteellisiin tutkimustarkoituksiin. Osallistuminen tapahtuu ni-

mettömästi ja tulokset raportoidaan niin, että yksittäisen henkilön vastauksia 

on mahdoton tunnistaa. 

 

Kyselyyn on mahdollisuus vastata tiistaihin 18.6.2014 saakka. 

Kiitos, että jaat kokemuksesi tutkimuskäyttöön! 

 

Leena Koski 

opiskelija, Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitos 

Sähköposti: xxx@student.jyu.fi 

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~   



 

 

 

1. Sukupuoli 

 Nainen 

 Mies 

 

 

2. Syntymävuotesi 

 1994 

 1993 

 1992 

 1991 

 1990 

 1989 

 1988 

 1987 

 1986 

 1985 

 1984 

 1983 

1982 

1981 

1980 

1979 

 muu, mikä? 

 

3. Kotipaikkasi 

 Ahvenanmaan maakunta 

 Etelä-Karjala 

 Etelä-Pohjanmaa 

 Etelä-Savo 

 Kainuu 

 Kanta-Häme 

 Keski-Pohjanmaa 

 Keski-Suomi 

 Kymenlaakso 

 Lappi 

 Päijät-Häme 

 Pirkanmaa 

 Pohjanmaa 

 Pohjois-Karjala 



 

 

 Pohjois-Pohjanmaa 

 Pohjois-Savo 

 Satakunta 

 Uusimaa 

 Varsinais-Suomi 

 Joku muu, mikä? 

 

4. Minkälaiseksi määrittelet suhteesi kirkkoon? 

Voit valita enintään 2 vaihtoehtoa. 

 Olen ev.lut. kirkon jäsen 

 Olen eronnut ev.lut. kirkosta. Milloin? 

Olen liittynyt ev.lut. kirkkoon muulloin kuin vauvana kasteessa. 

Milloin? 

 En ole koskaan ollut ev.lut. kirkon jäsen 

 Kuulun johonkin muuhun kirkkokuntaan. Mihin? 

 

5. Tässä kohdassa voit halutessasi perustella tai tarkentaa edellisessä kohdas-

sa tekemääsi valintaa. 

 

Miksi olet kirkon jäsen? Miksi erosit kirkosta tai liityit kirkkoon? Miksi et ole 

koskaan kuulunut kirkkoon? Miksi kuulut johonkin muuhun kirkkokun-

taan? 

 

6. Minkälaista on osallistumisesi evankelis-luterilaisen kirkon toimintaan? 

 Osallistun säännöllisesti 

Osallistun melko säännöllisesti kirkon toimintaan 

 Osallistun satunnaisesti kirkon toimintaan, esim. joulukirkkoon 

 En osallistu kirkon toimintaan 

 Jotakin muuta, mitä? 

 

7. Tässä kohdassa voit halutessasi perustella tai tarkentaa edellisessä kohdas-

sa tekemääsi valintaa. Miksi osallistut kirkon toimintaan? Miksi et osallistu 

kirkon toimintaan? Haluaisitko osallistua kirkon toimintaan? Miksi? 

 

8. Mitä ajattelet Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta? 

Kerro vapaasti omien kokemuksiesi ja käsityksiesi pohjalta, mitä sinulla tulee 

mieleen Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Minkälaisia sinun mieles-

täsi evankelis-luterilainen kirkko ja sen toiminta ovat? Mitkä tekijät ovat vai-

kuttaneet käsityksiisi? Minkälainen merkitys kirkolla ja sen toiminnalla si-



 

 

nulle on? Toivon sinun vastaavan mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja 

tuovan esiin juuri sinulle tärkeitä asioita. 

 

9. Mitä odotat Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta? 

Miten kirkko vastaa odotuksiisi? Miten kirkko ei vastaa odotuksiisi? Toivon 

sinun vastaavan omien kokemustesi pohjalta mahdollisimman yksityiskoh-

taisesti ja tuovan esiin juuri sinulle tärkeitä asioita perusteluineen 

 

10. Kerro kirkkoon liittyvästä kokemuksestasi.  

Kuvaile jotakin erityisen hyvin mieleesi jäänyttä yhtä tai useampaa evanke-

lis-luterilaiseen kirkkoon tai sen toimintaan liittyvää kokemustasi. Missä koit 

sen ja milloin? Minkälainen tunne sinulle jäi tuosta kokemuksesta? Voit 

myös kertoa, että miksi valitsit juuri sen kokemuksen. 

 

11. Kommentteja ja terveisiä tutkijalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 2  SÄHKÖPOSTIN SAATETEKSTI YLIOPISTOJEN AINE-

JÄRJESTÖJEN YHTEYSHENKILÖILLE 

 

Otsikko: Etsitään 20–35-vuotiaita kertomaan kirkkoon liittyvistä kokemuksis-

taan 

Hyvä ainejärjestön viestintävastaava 

Etsin pro gradu -tutkimustani varten 20–35-vuotiaita nuoria aikuisia eri puo-

lilta Suomea kertomaan kirkkoon liittyvistä kokemuksistaan. 

Kirkko on muutaman viime vuoden aikana synnyttänyt paljon keskustelua ja 

yhtä paljon myös mielipiteitä. Eikä vähiten juuri nuorten aikuisten keskuu-

dessa. Tässä Jyväskylän viestintätieteiden laitokselle tehtävässä yhteisövies-

tinnän pro gradu -tutkimuksessani selvitän nuorten aikuisten ajatuksia Suo-

men evankelis-luterilaisesta kirkosta. Kaikkien vastaukset ovat yhtä tärkeitä 

riippumatta siitä, minkälainen suhde vastaajalla on kirkkoon.  

 

Vaikka kesä onkin jo alkanut, toivon, että välittäisit tiedon tästä tutkimukses-

ta ainejärjestösi jäsenille, jotta mahdollisimman moni pääsisi kertomaan 

kirkkokokemuksistaan. 

 

Tutkimukseen voi osallistua keskiviikkoon 18.6.2014 saakka osoitteessa:   

https://www.webropolsurveys.com/S/3CE56280E0A435BD.par 

Taustatietojen lisäksi pyydän vastaajaa kertomaan ja kuvailemaan omia ko-

kemuksiaan kirkosta. Osallistuminen kestää noin 10 minuuttia tai pidem-

pään, riippuen siitä, miten paljon aikaa vastaaja päättää käyttää vastausten 

laatimiseen.  

Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja aineistoa käytetään vain tieteel-

lisiin tutkimustarkoituksiin. Osallistuminen tapahtuu nimettömästi ja tulok-

set raportoidaan niin, että yksittäisen henkilön vastauksia on mahdoton tun-

nistaa. 

Parhain terveisin, 

Leena Koski, opiskelija, Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitos 

S-posti: xxx@jyu.student.fi 
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LIITE 3   SAATETEKSTI AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPPI-

LASKUNTIEN YHTEYSHENKILÖILLE 

 

Otsikko: Etsitään 20–35-vuotiaita kertomaan kirkkoon liittyvistä kokemuksis-

taan 

Hyvä ammattikorkeakoulun oppilaskunnan viestintävastaava 

Etsin pro gradu -tutkimustani varten 20–35-vuotiaita nuoria aikuisia eri puo-

lilta Suomea kertomaan kirkkoon liittyvistä kokemuksistaan. 

Kirkko on muutaman viime vuoden aikana synnyttänyt paljon keskustelua ja 

yhtä paljon myös mielipiteitä. Eikä vähiten juuri nuorten aikuisten keskuu-

dessa. Tässä Jyväskylän viestintätieteiden laitokselle tehtävässä yhteisövies-

tinnän pro gradu -tutkimuksessani selvitän nuorten aikuisten ajatuksia Suo-

men evankelis-luterilaisesta kirkosta. Kaikkien vastaukset ovat yhtä tärkeitä 

riippumatta siitä, minkälainen suhde vastaajalla on kirkkoon.  

 

Vaikka kesä onkin jo alkanut, toivon, että välittäisit tiedon tästä tutkimukses-

ta ainejärjestösi jäsenille, jotta mahdollisimman moni pääsisi kertomaan 

kirkkokokemuksistaan. 

 

Tutkimukseen voi osallistua keskiviikkoon 18.6.2014 saakka osoitteessa:   

https://www.webropolsurveys.com/S/3CE56280E0A435BD.par 

Taustatietojen lisäksi pyydän vastaajaa kertomaan ja kuvailemaan omia ko-

kemuksiaan kirkosta. Osallistuminen kestää noin 10 minuuttia tai pidem-

pään, riippuen siitä, miten paljon aikaa vastaaja päättää käyttää vastausten 

laatimiseen.  

Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja aineistoa käytetään vain tieteel-

lisiin tutkimustarkoituksiin. Osallistuminen tapahtuu nimettömästi ja tulok-

set raportoidaan niin, että yksittäisen henkilön vastauksia on mahdoton tun-

nistaa. 

Parhain terveisin, 

Leena Koski, opiskelija, Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitos 

S-posti: xxx@student.jyu.fi 

 

https://www.webropolsurveys.com/S/3CE56280E0A435BD.par
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LIITE 4 KYSELYLINKIN PÄIVITYKSET FACEBOOKISSA JA 

TWITTERISSÄ 

 

Facebook: 

Minkälaisia kokemuksia sinulla on kirkosta? Nyt etsitään viestintätutkimusta 

varten 20–35-vuotiaita kertomaan kirkkoon liittyvistä kokemuksistaan. Vas-

taaminen vie noin 10 minuuttia. Lomakkeeseen pääset tästä linkistä. 

https://www.webropolsurveys.com/S/3CE56280E0A435BD.par 

 

Twitter:  

#Kesä ja #loma.  #Cool, kun rannalla auringonpaisteessa on aikaa. Kerro 

kirkkokokemuksestasi viestintätutkimuksessa http://urly.fi/dVY 

 

#Suvivirsi #eroakirkosta. #Kirkko synnyttää keskustelua. Kerro kirkkoko-

kemuksestasi viestintätutkimuksessa. http://urly.fi/dVY 

 

#Kirkko mukana kun elämässä on #arki tai #juhla. 20–35-vuotias, kerro 

kirkkokokemuksestasi viestintätutkimuksessa http://urly.fi/dVY 

 

#Häät tai #ristiäiset kesällä? 20–35-vuotias, kerro kirkkokokemuksestasi vies-

tintätutkimuksessa http://urly.fi/dVY 

 

#Kirkollisvero vai kirkosta #ero? 20–35-vuotias, kerro kirkkokokemuksestasi 

viestintätutkimuksessa http://urly.fi/dVY 

 

#Demokratia ja #sananvapaus mahdollistavat mielipiteet. 20–35-vuotias, 

kerro kirkkokokemuksesi viestintätutkimuksessa http://urly.fi/dVY 

 

#Arkipyhä tuo pyhän arkeen: #Työ tauolla ja #opiskelija lomalla. Kerro 

kirkkokokemuksestasi viestintätutkimuksessa http://urly.fi/dVY 

 

Minkälainen on sinun #kokemus kirkosta? Kerro se kirkkoon ja nuoriin ai-

kuisiin liittyvässä viestintätutkimuksessa http://urly.fi/dVY  

 

Mikä on sinun #kirkkogate? 20–35-vuotias, kerro kirkkokokemuksestasi vies-

tintätutkimuksessa http://urly.fi/dVY 
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