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Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia työntekijöiden kokemuksia kiusaamisesta ja 
siihen puuttumisesta rippikouluissa. Tavoitteena oli myös selvittää työntekijöi-
den tuen ja koulutuksen tarvetta kiusaamiseen liittyvissä teemoissa. Kokemuk-
sia ja tuen tarvetta selvitettiin työntekijöille tehdyin teemahaastatteluin.  

Työ on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimuksen aineisto kerättiin 
haastattelemalla seitsemää Vantaan seurakuntayhtymän seurakunnissa työs-
kentelevää työntekijää, joiden työtehtäviin rippikoulut kuuluvat. Haastattelut 
nauhoitettiin ja litteroitiin, jonka jälkeen haastatteluaineistoa analysoitiin teemoit-
telun avulla.  

Rippikoulussa kiusaamista tapahtuu monissa muodoissa ja koko kuuden kuu-
kauden kestävän rippikoulun aikana. Yleisimmäksi kiusaamisen muodoksi tut-
kimuksessa osoittautuivat suorat tai epäsuorat sanalliset negatiiviset teot, eli 
esimerkiksi haukkuminen, mustamaalaaminen tai pilkallinen naureskelu. Sanal-
listen negatiivisten tekojen lisäksi rippikoulussa kiusaaminen voi olla sanatonta 
kiusaamista, ryhmän ulkopuolelle jättämistä, fyysistä kiusaamista tai omaisuu-
teen kohdistuvaa kiusaamista.  

Rippikoulun työntekijät pyrkivät työssään puuttumaan kaikkeen näkyvään kiu-
saamiseen. Työntekijät arvioivat kuitenkin näkevänsä tai kuulevansa vain osan 
kaikesta rippikoulussa tapahtuvasta kiusaamisesta. Kiusaamista pyritään ennal-
taehkäisemään vaikuttamalla rippikoulun ryhmäjakoon, ryhmäyttämällä ja työs-
kentelemällä ihmisarvoon liittyvien teemojen ympärillä. Sanattomaan kiusaami-
seen sekä kiusaamiseen, joka liittyy seksuaalisuuteen tai hengellisyyteen, puut-
tuminen koettiin haastavaksi. Työntekijät kokivat, että kiusaamiseen puuttumi-
nen on tehokasta ja näkyvä kiusaaminen loppuu tai vähenee puuttumisen jäl-
keen.

Yhtenäisiä toimintaohjeita kiusaamiseen puuttumisesta ei työntekijöiden mu-
kaan seurakunnissa ollut, mutta ne nähtäisiin tarpeellisiksi. Tarvetta kiusaamis-
aiheiselle lisäkoulutukselle työntekijöiden mukaan on. Työntekijät haluaisivat, 
että koulutuksessa käsiteltäisiin kiusaamisen määritelmiä, muotoja ja vaikutuk-
sia, erilaisia puuttumisen välineitä sekä sitä, minkälaisiin toimenpiteisiin työnte-
kijällä on lupa ryhtyä kiusaamiseen puuttumiseksi.  
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ABSTRACT

Tuominen, Joni; Tuovila Aino. Employees’ view about bullying in confirmation 
preparation. 54 p., 1 appendix. Language: Finnish. Autumn 2014. Diaconia Uni-
versity of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option in 
Christian Youth Work. Degree: Bachelor of Social Services. 

The aim of the thesis was to study how the employees of confirmation prepara-
tion in the Evangelical Lutheran church of Finland see and feel about the bully-
ing during the confirmation preparation and how they act in bullying situations. 
The other aim was to find out the employees’ need of support and education 
about bullying.  

The thesis was based on qualitative methods. The material was collected from 
seven theme interviews. The interviewees were the workers of the Vantaa Lu-
theran parishes, who participated in the confirmation work. The interviews were 
recorded and transcribed. The material was analyzed with themes.  

Bullying occurs in many forms during the confirmation preparation. The most 
common form were verbal negative acts like name calling, gossiping and laugh-
ing at somebody. Other forms were non-verbal negative acts, physical acts 
such as hitting, leaving somebody out of the group and negative acts towards 
someone’s belongings.  

The employees tried to intervene with all the noticed bullying. They also were 
aware of the fact that plenty of bullying happens without their knowledge. Em-
ployees try to prevent bullying in many different ways. Challenging bullying situ-
ations were related to sexuality and spirituality. Non-verbal bullying was men-
tioned to be problematic to intervene with.  

The employees mentioned that there are no common directives on how to inter-
vene with bullying situations. The employees thought it would be useful to have 
more education about bullying. The education should include presentation 
about different definitions, forms and influences that bullying has and what em-
ployees are allowed to do in intervention situations. The employees also wanted 
to learn more about practical tools that would make intervening easier.  

Key words: 
Bullying, confirmation preparation, qualitative research, intervention, theme in-
terview 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyötutkimus käsittelee kiusaamista rippikouluissa. Erityisesti 

keskitymme työntekijöiden puuttumisen tapoihin ja heidän kokemuksiinsa kiu-

saamistilanteissa. Rajasimme tutkimuksemme erityisesti rippikouluihin, joihin 

sisältyy leirijakso. Lisäksi tavoitteenamme oli kartoittaa työntekijöiden tuen ja 

koulutuksen tarvetta suhteessa kiusaamiseen. Kiinnostuksemme kiusaamisen 

tutkimiseen rippikouluissa nousi kokemuksistamme haastavista tilantanteista 

työskennellessämme rippikouluissa. Tutkimustuloksien avulla toivoimme löytä-

vämme työvälineitä kiusaamisen havaitsemiseen ja siihen puuttumiseen rippi-

kouluissa työskentelevien työntekijöiden käyttöön. Tutkimus toteutettiin haastat-

telemalla Vantaan seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien työntekijöitä. 

Vantaan seurakuntayhtymä valikoitui tutkimuksemme kohteeksi oman työkoke-

muksemme kautta kyseisessä seurakuntayhtymässä.  

Suomessa rippikoulun kävi vuonna 2013 84,6 % 15-vuotiaiden ikäluokasta 

(Suomen ev.lut. kirkon tilastot 2013). Pääkaupunkiseudulla kouluterveys-

kyselyyn vuonna 2013 vastanneista 8.–9.-luokkalaisista oppilaista 26 % koki 

kohdanneensa kiusaamista lukukauden aikana (Kouluterveyskysely 2013). On 

siis perusteltua olettaa, että kiusaamista tapahtuu myös rippikouluissa. Kiusaa-

mista koskevaa tutkimusta on tehty runsaasti. Iso osa kiusaamistutkimuksista 

keskittyy kuitenkin koulussa tapahtuvaan kiusaamiseen. Kouluja, joissa ei kiu-

saamista näy, on hyvin vähän (Peura, Pelkonen & Kirves 2009, 5). Nuorista 

86,7 % käyvät oman seurakuntansa järjestämän rippikoulun, (Suomen ev.lut. 

kirkon tilastot 2013) jolloin ryhmäjakojen huolellisuudesta huolimatta saattaa 

samaan ryhmään päätyä sekä kiusaajia että kiusattuja samasta koulusta. Ko-

kemuksemme mukaan osa kiusaamisesta saattaa myös alkaa rippikoulussa. 

Kiusatun hyvinvoinnin takia olisi ensiarvoista, että pienimpäänkin havaittuun 

kiusaamiseen puututaan. Kiusaamisesta voi seurata uhriksi joutuneelle vakavia 

psykososiaalisia ongelmia, kuten esimerkiksi masentuneisuutta, ahdistuneisuut-

ta ja itsetuhoajatuksia. Kiusaaminen ei rajoitu pelkästään kouluun. (Mäntylä, 
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Kivelä, Ollila & Perttola 2013, 29–32.) Ryhmässä on aina riski, että joku ryhmän 

jäsenistä ei koe kuuluvansa joukkoon, tai että häntä systemaattisesti yritetään 

sulkea joukon ulkopuolelle (Salmivalli 1998, 14). Kiusaamistapojen moninai-

suuden vuoksi kiusaamista voi olla rippikoulun ohjaajan vaikea havaita. Kiu-

saaminen voi tapahtua täysin ohjaajan silmien ulottumattomissa, esimerkiksi 

internetissä. Oli rippikoulussa näkyvää kiusaamista tai ei, on selvää, että rippi-

koulussa kohdataan kiusaamisen uhriksi joutuneita nuoria sekä kiusaajia ja 

kenties myös nuoria jotka ovat molempia. 

Kiusaaminen rippikouluissa on ajankohtainen aihe, vaikka siihen ei ole rippikou-

lututkimuksissa juurikaan kiinnitetty huomiota. Mediassa on esillä jatkuvasti eri-

laisia koulukiusaamista käsitteleviä uutisia ja kampanjoita, joissa toisinaan nos-

tetaan esiin traagisiakin esimerkkejä. Yle uutisoi 28.8.2014 Suomen Lukiolais-

ten liiton perustamasta #kutsumua -haastekampanjasta, joka sai sosiaalisessa 

mediassa suurta näkyvyyttä. Kampanjan tavoitteena oli luoda ilmapiiriä, jossa 

jokaisen ihmisen ainutlaatuisuus tulee näkyviin. Kampanja sai suojelijakseen 

tasavallan presidentin Sauli Niinistön. (Yle uutiset, 28.8.2014.) Tämän lisäksi 

Yle järjesti koulukiusaamista käsittelevän keskusteluillan, jossa keskusteltiin 

kiusaamisesta sekä uhrien että kiusaajien näkökulmasta. Illassa pohdittiin, millä 

eri tavoin kiusaamiseen voitaisiin puuttua yksilö ja instituutiotasolla. (Yle uutiset, 

7.10.2014.) Rippikouluissa tapahtuva kiusaaminen on päässyt uutisointiin har-

vemmin.   
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2 RIPPIKOULU 

Rippikoululla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon seurakunnissa tai järjestöissä pidettävää rippikoulua eli kasteopetusta. 

Rippikoulusuunnitelman (2001) mukaan kaste merkitsee Kristuksen opetuslap-

seksi ja kirkon jäseneksi tulemista. Rippikoulussa pyritään ohjaamaan ja opet-

tamaan nuorelle kasteessa lahjaksi saamaansa uskon todellisuutta. Mikäli nuori 

ei ole vielä seurakunnan jäsen, pyrkii rippikoulu myös valmistamaan häntä kas-

teelle. (RKS 2001, 6–7.) Yhtenä tavoitteena rippikoulussa on vahvistaa nuorelle 

ajatusta lähimmäisen rakastamisesta (RKS 2001, 18).  

Rippikoulu on kestoltaan noin puoli vuotta, ja rippikoulun teemoja opiskellaan 

yhteensä 80 tuntia. Rippikoulusuunnitelma jakaa rippikoulun neljään jaksoon: 

aloitusjaksoon, perusjaksoon, päätösjaksoon ja seurakuntayhteysjaksoon. Aloi-

tusjakson tavoitteena on tutustua rippikouluryhmään, työntekijöihin ja isosiin. 

Rippikoulusuunnitelmassa (2001) painotetaan ryhmän tutustumisen tärkeyttä. 

Tutustumisen toteuttamiselle on löydettävä tarpeeksi aikaa. (RKS 2001, 13–14.)  

Rippikoulu tulisi toteuttaa yhdessä perheiden kanssa, ja yhteydenpito on hyvä 

aloittaa jo heti rippikoulun aloituksesta lähtien. Perusjaksolle on asetettu tavoit-

teiksi etsiä vastauksia elämän tärkeisiin kysymyksiin sekä tukea nuoren kasvua 

kristittynä. Päätösjaksolla tähdätään rippikoulussa opittujen asioiden arviointiin 

ja niiden liittämiseen nuoren oman elämän todellisuuteen. Seurakuntayhteys-

jaksolla tavoitteena on, että nuori löytää oman paikkansa seurakuntayhteydes-

sä. (RKS 2001, 18–28.) Rippikoulun yleistavoite on asetettu rippikoulusuunni-

telmassa seuraavasti: 

Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa 
kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otet-
tu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seu-
rakuntayhteydessä. (Rippikoulusuunnitelma 2001, 17.) 

Suurin osa rippikouluista on leirimuotoisia. Leirin sisältävien rippikoulujen lisäksi 

on olemassa myös päivä- ja iltarippikouluja, jotka käydään usein lähellä omaa 
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asuinaluetta. Rippikouluista suurin osa käydään ryhmässä toisten nuorten 

kanssa. (Suomen ev. lut. kirkon tilastot 2013.) Rippikoulun malliohjesäännön 

mukaan rippikoulun opetusryhmässä voi olla enintään 25 nuorta, mutta kirkko-

/seurakuntaneuvosto voi erityisen painavien syiden nojalla päättää ryhmäkoon 

kasvattamisesta yksittäiseen rippikouluun (Rippikoulun malliohjesääntö 2002). 

Sosiaalipsykologisessa viitekehyksessä ryhmästä puhuttaessa tarkoitetaan ih-

misjoukkoa, joka on vähintään kolmen ihmisen muodostama, mutta kuitenkin 

suhteellisen pieni. Ryhmässä ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa 

ja kokevat olevansa saman ryhmän jäseniä. (Salmivalli 1998, 11.) 

Kaiken rippikoulussa tapahtuvan toiminnan tulisi tähdätä rippikoulun yleistavoit-

teen toteuttamiseen (RKS 2001, 18). Yleistavoite koskettaa siis muutakin toi-

mintaa sekä vapaa-aikaa, ei ainoastaan erityisiä opetustilanteita. Tutkimusten 

mukaan juuri tällaisissa vapaamuotoisissa, epämuodollisissa yhteyksissä oppi-

mista tapahtuu enemmän kuin järjestetyissä oppimistilanteissa. (Hämäläinen 

2009, 91–92.) Rippikoulussa on monia erilaisia ryhmätilanteita, joiden tavoittee-

na on tukea oppimista tai ryhmän turvallisen ilmapiirin luomista. Tällaisia ovat 

esimerkiksi isosen johdolla toteutettava pienryhmätoiminta, työntekijöiden pitä-

mät oppitunnit, hartaudet, leirijumalanpalvelukset sekä vapaamuotoinen yhdes-

säolo. Hämäläisen (2009) mukaan useilla rippikoululeireillä rippikoulusuunnitel-

man 2001 vaatima, hyvää ilmapiiriä luova vapaamuotoinen yhdessäolo on to-

teutettu iltaohjelman muodossa. Iltaohjelma koostuu usein yhteislauluista ja –

leikeistä, sketseistä sekä vapaaehtoisohjelmanumeroista. (Hämäläinen 2009, 

91.)

Rippikoulun yleistavoitteeseen, uskon vahvistamiseen, liittyy olennaisena osana 

rippikoulussa toteutettavat oppitunnit. Vaikka opetuksen avulla ei voi päästä 

uskon ytimeen, voi se auttaa ymmärtämään kristillistä uskoa, kristinuskon kuvaa 

Jumalasta sekä sitä, mitä usko merkitsee käytännössä. (Pruuki & Tirri 2004, 

35.)  Rippikoulun työntekijästä riippuen rippikoulun opetusta voidaan toteuttaa 

erilaisin toiminnallisin menetelmin ja esimerkiksi erilaisina ryhmätöinä. Ryhmät 

saattaa jakaa joko työntekijä tai rippikoululaiset voivat muodostaa ne itse va-

paamuotoisesti.  
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Työntekijällä tässä tutkimuksessa tarkoitetaan rippikoulussa työskentelevää 

aikuista. Rippikoulusuunnitelma (2001) suosittelee, että rippikoulussa on aina 

yhtä alkavaa kymmentä nuorta kohden läsnä kokoaikaisesti yksi työntekijä. 

Rippikoulussa työntekijänä voi toimia seurakunnan pappi tai lehtori, nuoriso-

työnohjaaja, diakoniatyöntekijä, lastenohjaaja, lapsityönohjaaja, harjoittelija tai 

muu tilapäisesti palkattu työntekijä. Pappi tai lehtori toimii rippikoulun johtajana. 

(RKS 2001, 42.) 

Isoset rippikouluissa ovat vuoden tai muutamaa vuotta rippikoululaisia vanhem-

pia nuoria, jotka toimivat rippikoulussa vertaisohjaajina. Isosilla on perinteisesti 

oma pienryhmä, joka koostuu pienestä määrästä rippikoululaisia. Isosen tär-

keimmäksi tehtäväksi seurakuntien työntekijät näkevät omasta pienryhmästä 

huolehtimisen. Muita isosen tärkeitä tehtäviä ovat innostaminen, yleisen tun-

nelman luominen, päivittäisten iltaohjelmien suunnitteleminen ja toteuttaminen 

ja vapaa-ajalla tapahtuvan ohjelman järjestäminen. (Porkka 2004, 62.) Isoskou-

lutuksen käyminen edellytyksenä isosena toimimiselle on yleistynyt seurakun-

nissa. Isoskoulutuksia järjestetään seurakuntien nuorisotyössä. Isoskoulutuksen 

kesto vaihtelee seurakunnissa yhden vuoden koulutuksesta neljän vuoden kou-

lutukseen. (Porkka 2004, 70–71.) Tavallisesti ainakin osa koulutetuista nuorista 

pääsee toimimaan isosina ensimmäisen vuoden koulutuksen jälkeen (Porkka 

2004, 34–35). 

Porkan (2004) isostutkimuksessa käy ilmi isosen tärkeä rooli tunnelman ja hy-

vän ilmapiirin luojana (Porkka 2004, 62). Hyvä ilmapiiri ryhmässä vaikuttaa 

myös rippikoulun onnistumiseen merkittävästi. Se vaikuttaa sekä motivaatioon 

opiskella että nuoren näkemykseen siitä, kuinka hyvin hänen mielestään rippi-

koulu onnistui. Turvattomaan ryhmäilmapiiriin liittyvät asiat rippikoululeirillä, ku-

ten ahdistavat vapaaehtoisleikit, koetaan niiksi negatiivisiksi asioiksi, jotka ovat 

rippikoulusta jääneet päällimmäisiksi mieleen. (Hämäläinen 2009, 91.) 
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3 KIUSAAMINEN 

Kiusaamista on määritelty useilla erilaisilla tavoilla. Dan Olweuksen tekemä 

määritelmä kiusaamisesta on saanut laajasti hyväksyntää, ja se on mahdollista-

nut kansainväliset tutkimukset kiusaamisesta yhdistämällä erilaiset näkemykset 

yhteen määritelmään. Määritelmän saama laaja hyväksyntä on kasvattanut tut-

kimusten vertailukelpoisuutta. (Hamarus 2006, 45–49.) 

Yksilöä kiusataan tai hän on kiusaamisen uhri, jos hän on toistuvas-
ti tai pidempään alttiina yhden tai useamman muun henkilön nega-
tiivisille teoille. (Hamarus 2006, 49.) 

Negatiiviset teot Olweus määrittelee sanallisiksi tai fyysisiksi. Negatiivisiin tekoi-

hin kuuluvat myös eleet, ryhmästä ulos sulkeminen ja toisen toiveiden noudat-

tamatta jättäminen. Teot ovat toistuvia ja tahallisesti tuotettuja tai yrityksiä tuot-

taa epämiellyttävää oloa tai vammoja. (Hamarus 2006, 45–49.)  

Toistuvuuden lisäksi olennaisessa osassa kiusaamisessa on sen osapuolten 

valta- ja voimasuhteet ryhmässä. Kiusaajalla on valtaa tai voimaa, jota kiusatul-

la ei ole. Valta tai voima voi olla kiusaajan iän tai fyysisten ominaisuuksien tuo-

maa. Valtaa tai voimaa voi tuoda myös kiusaajan tukijoukot tai se, että kiusaaja 

on kiusattua vaikutusvaltaisemmassa asemassa ryhmässä. (Salmivalli 2003, 

10–11.) Tommi Hoikkala ja Petri Paju (2013) tutkivat vuoden ajan peruskoulun 

yhdeksännen luokan yhteisöllisyyttä etnografisessa tutkimuksessaan. Vaikutus-

valtaisimmiksi nimettiin ne ryhmän jäsenet, jotka uskalsivat käyttää ääntään eri 

tilanteissa läsnäolijoista riippumatta. Vaikutusvaltaisimmat nuoret eivät välttä-

mättä olleet kuitenkaan luokan suosituimpia tai pidetyimpiä. (Hoikkala & Paju 

2013, 126–128.) Vaikutusvaltaisten henkilöiden kiusaamiskäyttäytyminen voi 

toimia esimerkkinä ryhmän niille jäsenille, jotka kokevat että oma asema ryh-

mässä ei ole vahva (Salmivalli 1998, 80). 

Ryhmäturvallisuus esiintyy ryhmässä niin, että ryhmän jäsenet kokevat olonsa 

turvalliseksi, eikä pelkoon ole syytä. Kiusatuksi tulemisen pelko on merkittäväs-

sä osassa turvattomassa ryhmässä. Pelko kiusatuksi tulemisesta voi jo itses-
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sään aiheuttaa kiusaamista. Ryhmän sisäiset normit, kuten esimerkiksi arvostel-

luksi tuleminen, voi aiheuttaa myös pelkoa ja luoda turvattoman ilmapiirin ryh-

mään. Turvallisessa ryhmässä ryhmän jäsenet kuuluvat tasavertaisesti ryh-

mään. (Hamarus 2006, 211.) 

Kiusaaminen voidaan jakaa suoraan ja epäsuoraan kiusaamiseen. Suora kiu-

saaminen käsittää negatiiviset fyysiset tai verbaaliset teot, jotka kohdistetaan 

suoraan kiusaamisen kohteelle. Suora kiusaaminen on tavallista erityisesti mie-

hille ja pojille. Epäsuora kiusaaminen on negatiivisia tekoja, jotka eivät tavoita 

kiusattua suorinta tietä. Tällaisia epäsuoria kiusaamisen tapoja ovat esimerkiksi 

manipulointi ja juoruaminen, jolla voidaan saada aikaan kiusatun ryhmän ulko-

puolelle jääminen. Tämän tyyppinen kiusaaminen on tavanomaisempaa tyttöjen 

ja naisten keskuudessa. (Salmivalli 1998, 35–36.)  

Kiusaamista tapahtuu myös internetin ja puhelinten välityksellä. Internetissä 

tapahtuvaa kiusaamista on määritelty muun muassa niin, että se on herjaavaa, 

järjestelmällistä toimintaa, häirintää ja syrjimistä, jossa saatetaan paljastaa hen-

kilökohtaista sisältöä tai se sisältää loukkaavia tai halventavia kommentteja. Se 

kuvataan ilmiönä, jota lapset ja nuoret kasvavassa määrin käyttävät toisen va-

hingoittamiseen. Internetissä tai puhelinten välityksellä tapahtuvaan kiusaami-

seen löytyy aina yleisö. Tämän vuoksi erilaiset juorut tai videomateriaalit leviä-

vät laajalti ja nopeasti. Internetissä saattaa helposti joutua sivustakatsojan roo-

lissa osalliseksi kiusaamisesta. (Shariff 2009, 41–44.) 

Kouluterveyskyselyyn pääkaupunkiseudulla vuonna 2013 vastasi 8060 poikaa 

ja 8237 tyttöä. Peruskoulun 8.–9.-luokkalaisista vastanneista pojista 4 % kertoo, 

että heitä on lukukauden aikana kiusattu useita kertoja viikossa. Noin kerran 

viikossa kiusattuja poikia oli myös 4 %. Harvemmin kuin kerran viikossa kiusat-

tuja poikia oli kyselyn mukaan 21 %. Pojista 71 % kokee, että heitä ei ole kiusat-

tu lainkaan. Kyselyn mukaan tyttöjä, joita on kiusattu useita kertoja viikossa, on 

2 %. Noin kerran viikossa kiusattuja tyttöjä on vastanneista 3 %. Harvemmin 

kuin kerran viikossa kiusatuiksi koki tulleensa 19 %. Tytöistä 76 % ei ole koke-

nut kiusaamista kyselyn mukaan lainkaan. (Kouluterveyskysely 2013.) 
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Kiusaamiseen osallistumista koskevaan kysymykseen vastanneita poikia oli 

8046 ja tyttöjä 8238. Kiusaamiseen useita kertoja viikossa osallistuneita poikia 

oli 3 % ja noin kerran viikossa 4 %. Harvemmin kuin kerran viikossa kiusaami-

seen osallistuneita poikia oli 21 %. Kyselyyn vastanneista pojista 64 % kokee, 

ettei ole osallistunut kiusaamiseen lainkaan. Useita kertoja sekä noin kerran 

viikossa kiusaamiseen osallistuneita tyttöjä oli molempia 1 %. Harvemmin kuin 

kerran viikossa kiusaamiseen osallistui 15 %. Tytöistä 83 % kokee, ettei ole 

osallistunut kiusaamiseen lainkaan. (Kouluterveyskysely 2013.) 

Kouluterveyskyselyssä kysyttiin myös erilaisten kiusaamisten muotojen esiinty-

vyyttä poikien ja tyttöjen parissa. Kiusaamisen muotoja kysyttiin niiltä, jotka vii-

meisimmän lukukauden aikana olivat tulleet kiusatuiksi tai osallistuneet kiusaa-

miseen. Kyselyssä kysyttiin: ”Jos sinua on kiusattu tai olet osallistunut muiden 

oppilaiden kiusaamiseen tämän lukukauden aikana, miten se on tapahtunut?” 

Yleisin kiusaamisen muoto oli ilkeä nimittely, naurunalaiseksi tekeminen tai 

loukkaava kiusoittelu, jota oli kohdannut 37 % pojista. Pojista 19 % oli valinnut 

kohdan ”huomiotta jättäminen tai ryhmän ulkopuolelle sulkeminen”. Fyysistä 

väkivaltaa oli tehnyt tai kokenut yhteensä 15 % pojista. 14 % pojista oli kohdan-

nut valheiden levittämistä toisille oppilaille loukkaamistarkoituksessa. Omaisuu-

teen kohdistunutta kiusaamista oli pojilla 8 % tapauksista. Pojista 6 % oli koh-

dannut uhkailua tai pakottamista tekemään asioita vastentahtoisesti. Kyselyyn 

vastanneista pojista 10 % oli kohdannut loukkaamista, joka oli tapahtunut kän-

nykän tai internetin välityksellä. (Kouluterveyskysely 2013.)  

Tytöistä 27 % oli valinnut kouluterveyskyselyssä ilkeän nimittelyn, naurunalai-

seksi tekemisen tai loukkaavan kiusoittelun. Kyselyyn vastanneista tytöistä 25 

% oli valinnut kohdan ”huomiotta jättäminen tai ryhmän ulkopuolelle sulkemi-

nen”. Fyysistä väkivaltaa tytöistä oli kohdannut 5 %. Tyttöjen parissa valheiden 

levittämistä loukkaamistarkoituksessa oli kohdannut 16 %. Omaisuuteen koh-

distunutta kiusaamista tytöillä esiintyi 6 %. Tytöistä 3 % valitsi kohdan ”Uhkailtu 

tai pakotettu tekemään asioita vastentahtoisesti”. 10 % vastanneista tytöistä oli 

kohdannut loukkaamista, joka oli tapahtunut kännykän tai internetin välityksellä. 

(Kouluterveyskysely 2013.) 
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Kiusaaminen nähdään ryhmäilmiönä, minkä vuoksi kiusaamiseen puuttumises-

sa on tärkeää työskennellä koko ryhmän kanssa. Ryhmässä olisi hyvä pyrkiä 

vaikuttamaan kiusaajan tukijoukkojen ja hiljaisten hyväksyjien toimintaan. Kiu-

saajaan vaikuttaminen on usein haastavaa. Ensimmäiseksi ryhmän jäsenet olisi 

hyvä saada oivaltamaan, että jokainen ryhmäläinen voi osaltaan vaikuttaa hy-

vinvointiin ryhmässä. Toiseksi ryhmäläisiä tulisi auttaa oman toimintansa tark-

kailussa. Kolmanneksi ryhmäläisten kanssa voisi pohtia, minkälainen käyttäy-

tyminen ylläpitää kiusaamista ryhmässä ja miten sitä voisi muuttaa. Ryhmän 

kanssa voidaan valmistaa kiusaamisen vastaiset pelisäännöt, kiusaamisesta 

voidaan keskustella. Kiusaamista voidaan käsitellä ryhmässä myös eläytymis- 

ja rooliharjoittein. (Salmivalli 2003, 55–56.) 

Yksilötason puuttuminen on tärkeää silloin, kun akuutti kiusaamistapaus tulee 

ilmi. Yksilötason puuttumista ovat keskustelut kiusaajan/kiusaajien ja kiusatun 

kanssa. Keskusteluiden tavoitteena on kiusaamisen välitön loppuminen ja tuen 

tarjoaminen kiusatulle. Christina Salmivalli esittelee teoksessaan Koulukiusaa-

miseen puuttuminen ruotsalaisdosentti Anatol Pikasin 1970-luvulla esittämän 

keskustelumenetelmän, jonka avulla kiusaamistapauksia voidaan selvittää kiu-

saamiseen osallistuneen oppilaan kanssa. Mallissa on kaksi keskustelun kul-

kuun vaikuttavaa menetelmää: Suggestiivisen käskyn menetelmä ja Yhteisen 

huolen menetelmä. (Salmivalli 2003, 63–70.) 

Suggestiivisen käskyn menetelmässä aikuisen auktoriteetti on perustavanlaa-

tuisessa roolissa. Keskustelussa on neljä vaihetta, joista ensimmäisessä opetta-

ja kertoo, että tietää kiusaamisesta. Toisessa vaiheessa oppilaalle annetaan 

mahdollisuus tulla kuulluksi ja yritetään todeta yhdessä, että kiusaamisen on 

loputtava. Kolmas keskustelun vaihe on ratkaisukeskeinen. Tiedetään, että kiu-

saamista on tapahtunut, mutta mitä sille voidaan tehdä? Oppilas saa itse esittää 

ratkaisuehdotuksia, joista hyviä tuetaan. Ratkaisuehdotusten jälkeen neljännes-

sä vaiheessa sovitaan tulevasta seurantakeskustelusta, jossa tarkastetaan on-

ko ratkaisu toiminut. (Salmivalli 2003, 65.) 

Yhteisen huolen menetelmässä kiusaamisasia esitellään oppilaalle, mutta tätä 

ei syytetä tapahtumasta. Oppilasta pyydetään kertomaan tapahtuneesta sen 
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mitä tietää. Toisessa vaiheessa keskustelussa pyritään oppilaan kanssa yhtei-

seen ymmärrykseen pahasta olosta, jota kiusaaminen kiusatulle aiheuttaa. 

Kolmannessa vaiheessa suunnataan yhteiseen ratkaisuun: mitä me voisimme 

tehdä / sinä voisit tehdä, jotta kiusatulla ei olisi enää kurja olla. Ratkaisun jäl-

keen edetään seurantakeskustelun sopimiseen, jolloin tarkastetaan onko yhtei-

nen ratkaisu toiminut. (Salmivalli 2003, 66–67.) 

Internetissä tapahtuva kiusaaminen on saanut viime aikoina paljon me-

diahuomiota. Yle uutisoi vuoden 2014 alussa nuorten suosimasta Ask.fm sivus-

tosta, jossa nuoret voivat kysyä toisiltaan anonyymisti kysymyksiä. Sivustolla 

kysytään nuorilta paljon positiivisia kysymyksiä, mutta myös negatiivisia seksiin, 

ulkonäköön ja väkivaltaan viittaavia kysymyksiä. Ikävät kysymykset ja kommen-

tit täyttävät kiusaamisen tunnusmerkit. (Yle uutiset 28.1.2014.) Ask.fm:n lisäksi 

kiusaamista voi tapahtua missä tahansa sosiaalisessa mediassa. Muita nuorten 

käyttämiä sosiaalimedian palveluita ovat muun muassa teksti- ja kuvaviestipal-

velut Whatsapp ja KiK, sekä yhteisöpalvelut Facebook, Youtube ja kuvanjako-

palvelu Instagram. (Rahja 2013, 10.) 
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4 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

Koulukiusaamista käsitteleviä tutkimuksia on runsaasti. Niina Mäntylän, Jonna 

Kivelän, Seija Ollilan ja Laura Perttolan tutkimus ”Pelastakaa koulukiusattu!” 

käsittelee koulukiusaamista ja siihen puuttumisen keinoja. Tutkimusraportti on 

osana suurempaa hanketta ”Lastenoikeudet ja yhdenvertaisuus perusopetuk-

sessa” (Mäntylä, Kivelä, Ollila & Perttola 2013, 11–12). Tutkimus pyrkii vastaa-

maan kysymyksiin, kenen vastuulla koulukiusaamiseen puuttuminen on sekä 

minkälainen puuttuminen kiusaamiseen on riittävää. Tämän lisäksi etsitään rat-

kaisumalleja kiusaamiseen puuttumisen problematiikkaan sekä kiusaamisen 

ennaltaehkäisyyn. Tutkimus on tehty kiusaamisen uhreiksi joutuneiden näkö-

kulmasta.  

Tutkimuksessa otettiin huomioon erityisesti kiusattua turvaava lainsäädäntö, 

sekä kiusaajaa koskeva rikosoikeudellinen vastuu. Lainsäädäntöä tarkasteltiin 

myös kiusaamiseen puuttumisen näkökulmasta: kuka on velvoitettu puuttumaan 

kiusaamiseen, ja minkälainen puuttuminen on lain mukaan riittävää? Aineistoa 

kerättiin koulukiusatuille suunnatulla sähköisellä kyselylomakkeella. Lomaketta 

jaettiin erityisesti nuorten käyttämillä foorumeilla ja sosiaalisessa mediassa. 

(Mäntylä ym. 2013, 15–18.) Tutkimuksessa kävi ilmi, että vaikka kiusaamiseen 

puututaan nykyisin aiempaa enemmän, silti osa kiusaamistapauksista jää käsit-

telemättä, vaikka koululla olisi tieto kiusaamisesta (Mäntylä ym. 2013, 13–14). 

Tuloksista käy myös ilmi, että vaikka kiusaamiseen on puututtu, vain 28 % ta-

pauksissa kiusaaminen on saatu loppumaan kokonaan (Mäntylä ym. 2013, 

104–108). Tutkimuksen mukaan kiusaaminen voi alkaa uudelleen erilaisissa 

tilanteissa, vaikka se olisikin saatu loppumaan (Mäntylä ym. 2013, 13–14). Tä-

mä asettaa mahdollisuuden sille, että kiusaaminen voi alkaa uudelleen myös 

rippikoulussa, etenkin, jos työntekijät eivät ole tietoisia aikaisemmasta kiusaa-

misesta. 

Yksi vaikuttava tekijä kiusaamiseen puuttumisessa on se, kenelle kiusattu kiu-

saamisesta kertoo. Lähes kolmasosa kiusaamisen uhreista ei kerro tapahtu-

neesta aikuisille. Kiusatut kokevat usein, että opettajilla tai vanhemmil-
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la/huoltajilla ei ole keinoja lopettaa kiusaamista. Yhtenä syynä kertomatta jättä-

miseen vastattiin myös kiusatun kokema häpeä kiusaamisesta, jolloin asiasta ei 

kehdata kertoa. (Mäntylä ym. 2013, 76–80.) Haasteena nuorten parissa työs-

kenteleville aikuisille on siis ansaita nuorten luottamus niin, että kiusatut kokevat 

kertomisen auttavan kiusaamiseen eivätkä pelkäisi sen mahdollisesti pahenta-

van tilannetta. Kiusaamisesta kertominen on yksi edellytys siihen puuttumiseen. 

Hyviksi keinoiksi puuttua kiusaamiseen kiusatut nuoret vastasivat yhteiset ta-

paamiset, joihin osallisina olivat molempien osapuolten huoltajat (Mäntylä ym. 

2013, 110). Joidenkin vastaajien näkemykset sopiviksi rangaistuksiksi olivat 

jopa kiusaajan väliaikainen erottaminen koulusta tai pakote koulun vaihtami-

seen. Kiusaamisen ennalta ehkäisemisessä yksi keskeisin ehkäisemisen muoto 

on ryhmäyttäminen. (Mäntylä ym. 2013, 116–117.) 

Päivi Hamarus (2006) tutki väitöstutkimuksessaan yläkoulun oppilaiden koke-

muksia kiusaamisesta. Hamarus pyrki tutkimuksessaan ymmärtämään kiusaa-

misprosesseja ja prosessien ylläpitämistä luokka- ja kouluyhteisön kulttuurissa. 

Aineisto Hamaruksen väitöstutkimukseen koostui yläkouluikäisten tukioppilai-

den haastatteluista ja kirjoituksista. Tutkimustulosten mukaan kiusaamisella 

kiusaaja/kiusaajat hakevat paikkaansa ryhmässä, asemaa, valtaa ja/tai suosio-

ta. (Hamarus 2006, 17.) 

Normit muodostuvat helposti hallitsemaan ryhmän kulttuuria. Kiusatun erilai-

suus suhteessa ryhmään muodostuneisiin normeihin, muun muassa kiusatulle 

luodun maineen vuoksi, toimii usein kiusaamista motivoivana tekijänä. Välttyäk-

seen kiusatuksi joutumiselta yhteisön jäsenet saattavat pyrkiä nostamaan omaa 

asemaansa ryhmässä kiusaamisella. (Hamarus 2006, 204–206.) 

Kiusaamisen määrittelyssä nähdään kiusaajan/kiusaajien olevan usein ylivoi-

maisessa asemassa suhteessa kiusaajaan (Hamarus 2006, 49). Kiusaa-

jan/kiusaajien valtasuhdetta kiusattuun korostaa se, että kiusaajat toimivat 

usein ryhmänä. Kiusaajaryhmään kiusaaminen luo yhteenkuuluvuutta ja osallis-

taa myös muita ryhmän jäseniä kiusaamiseen. (Hamarus 2006, 204–206.) Kiu-

saamisilmiön tunteminen on välttämätöntä aikuisen puuttumisen näkökulmasta, 

ja nuorten kokemukset auttavat etsimään nuoren kannalta turvallisimpia keinoja 
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kiusaamiseen puuttumiseen. Hamarus toteaa itsekin, että tutkimuksen tuloksia 

voidaan tarkastella myös kiusaamiseen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn näkö-

kulmista (Hamarus 2006, 209). 

Kirsi Tirri selvitteli artikkelissaan (2009) rippikoulutyöntekijöiden kohtaamia eet-

tisiä ongelmia rippikoulun aikana. Tirrin mukaan suurin osa heidän kohtaamis-

taan eettisistä ongelmista käsittelee rippikoulun yhteisiä pelisääntöjä. Toiseksi 

suurin artikkelissa noussut ryhmä käsitteli ongelmanuoria. Tähän kategoriaan 

sisältyi myös kiusaaminen. Työntekijöiltä kysyttiin myös tapoja, joilla he olivat 

ratkaisseet kohtaamansa ongelmatilanteet. Kiusaamistilanteet työntekijät olivat 

ratkaisseet keskustelemalla, välttelemisellä sekä vanhemmille tiedottamisella. 

(Tirri 2009, 230–232.) 

Tamperelaisten rippikoululaisten pitkittäistutkimuksessa (Niemelä 2002 & Nie-

melä 2007) selvitettiin nuorten ajatuksia rippikoulusta rippikoulun alussa, ja sen 

lopussa sekä viisi vuotta rippikoulun jälkeen. Tuloksista ilmeni, että rippikoulu oli 

suurelle osalle nuoria myönteinen kokemus. Noin 10 %:lla tutkimukseen osallis-

tuneista oli kielteisistä kokemuksista rippikoulusta. Kielteisiä kokemuksia olivat 

muun muassa huono ilmapiiri ja tunnelma sekä yksin jääminen rippikoulussa. 

Kokemukset huonosti onnistuneesta rippikoulusta näkyivät vastauksissa sekä 

välittömästi rippikoulun jälkeen että viiden vuoden päästä jopa vahvistuneesti. 

Kokemukset rippikoulusta vaikuttavat myös siihen, haluaako vanhempi omien 

lastensa käyvän joskus rippikoulun. (Niemelä 2007, 162–172.) 

Kristiina Brisk-Mosander tutki ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyös-

sään ”Rippikoulun haastavat tilanteet – Työntekijöiden kokemuksia nuorten 

kanssa työskentelystä” ongelmatilanteita ja erityishaasteita rippikouluissa työs-

kentelevien pappien ja nuorisotyönohjaajien kokemusten näkökulmasta. Aineis-

to tutkimukseen koostui kahdeksan rippikoulussa työskentelevän teemahaastat-

teluista Lapuan hiippakunnassa. Tutkimuskysymykset koskivat työntekijöiden 

valmiuksia ja toimintatapoja sekä mahdollisia koulutustarpeita ja tukea. (Brisk-

Mosander 2013, 8–9.) Ongelmallisilla ja haastavilla tilanteilla tutkimuksessa tar-

koitetaan tilanteita, joissa työntekijä on tuntenut huolestuneisuutta tai rasittunei-

suutta, sekä tilanteita, jotka ovat olleet työntekijän mielestä pulmallisia, vaikeita 
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tai jopa vaarallisia. (Brisk-Mosander 2013, 49.) 

Haastavista tilanteista yhtenä ryhmänä esiin nousevat ihmissuhteisiin liittyvät 

tilanteet, jotka tutkimuksessa käsittävät myös kiusaamisen rippikoulussa. Tut-

kimuksessa on nähty kiusaamisen olevan samankaltaista rippikoulussa kuin 

koulussakin. Kiusaamisen kohteeksi joutuvat joiltain ominaisuuksiltaan poikkea-

vat nuoret. Kiusaamiseksi on saatettu kokea myös tilanteet, joissa kiusaaminen 

ei ole ollut tekijöiden varsinainen motiivi, mutta hauskanpito toisen kustannuk-

sella on ylittänyt hauskanpidon kohteen kokemuksen kiusatuksi tulemisesta. 

Tutkimuksessa todetaan, että kiusaamiseen puuttuminen rippikoulussa on työn-

tekijöille hankalaa muun muassa siksi, että nuoret eivät ole työntekijöille kovin 

tuttuja ennen rippikoulun alkamista. (Brisk-Mosander 2013, 63–66.) Tutkimuk-

sessa on kerätty työntekijöiden kehittämistoiveita työnantajalle. Työntekijät eivät 

tutkimusraportin mukaan suoraan nosta kiusaamista yhtenä kehittämis- ja kou-

lutusteemana, mutta toivovat rippikoulutyöhön selkeitä ohjeita, pelisääntöjä ja 

linjauksia koskien rippikoulun toimintatapoja. (Brisk-Mosander 2013, 77–80.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimuksen tavoitteet ja toimintaympäristö 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia kiusaamista ja siihen puuttumista leirimuotoi-

sessa rippikoulussa. Opinnäytteessä kartoitetaan erityisesti työntekijöiden ko-

kemuksia kiusaamisesta sekä kiusaamiseen puuttumisen tapoja rippikoulussa. 

Tutkimuskysymyksinä ovat: 

1. Millaista kiusaaminen rippikoulussa on?  

2. Miten kiusaamiseen rippikoulussa puututaan? 

3. Onko työntekijöillä tarvetta kiusaamisen kohtaamiseen liittyvään 

koulutukseen tai toimintaohjeisiin? 

Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä kartoitetaan erilaisia kiusaamisen muoto-

ja, joita esiintyy rippikouluissa. Tämän lisäksi pyrkimyksenä on selvittää, missä 

eri tilanteissa ja vaiheissa kiusaamista esiintyy sekä millä tavalla erilaiset roolit 

näkyvät rippikoululaisten ja isosten keskellä. Toisessa tutkimuskysymyksessä 

käsitellään kiusaamiseen puuttumista, ja siinä keskitytään erityisesti kiusaami-

sen havaitsemiseen, erilaisiin puuttumisen keinoihin sekä yhteistyöhön, jota 

tehdään eri toimijoiden kanssa suhteessa kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen 

puuttumiseen. Kolmas tutkimuskysymys kartoittaa työntekijän mahdollista tar-

vetta lisäkoulutukselle tai selkeille yhteisille toimintaohjeille kiusaamiseen liitty-

en.

Vantaan seurakuntayhtymä muodostuu kuudesta suomenkielisestä ja yhdestä 

ruotsinkielisestä seurakunnasta. Vantaan ruotsinkielinen seurakunta, kuten 

muutkin Suomen ruotsinkieliset seurakunnat, kuuluu Porvoon hiippakuntaan, 

suomenkieliset seurakunnat ovat osa Helsingin hiippakuntaa. Vantaan seura-

kuntien jäseninä on 67 % Vantaan kaupungin asukkaista, jäsenmäärä on noin 

135 000 henkeä. (Vantaan seurakunnat – Kirkko Vantaalla i.a.) Vantaan seura-

kuntien strategian 2012–2016 mukaan seurakuntien tehtävänä on olla ”armon 

asialla vaativassa maailmassa”. Visiona on: ”Ihmisiä kohtaava ja vahvistava 
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sekä työssään uudistuva kirkko Vantaalla.” Seurakuntien arvoihin kuuluvat: Py-

hän kunnioitus, hengellisyys, oikeudenmukaisuus, palveluhaluisuus, luovuus, 

yhteisöllisyys, vastuullisuus ja totuudellisuus. (Vantaan seurakunnat 2011.) 

Vuonna 2014 Vantaan suomenkielisissä seurakunnissa pidetään yhteensä 62 

leirimuotoista rippikoulua ja 13 päivärippikoulua. Tämän lisäksi seurakuntien 

yhteisiä rippikouluja järjestetään kolme. (Vantaanriparit 2014.) Yhteensä rippi-

kouluihin on Vantaan seurakunnissa vuonna 2013 osallistunut 1651 henkeä 

(Vantaan seurakunnat 2013). 

5.2 Aineiston keruu ja analyysimenetelmät 

Tämä opinnäytetutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen. Kvalitatiivisella tutki-

muksella pyritään ymmärtämään toimijoiden näkökulmaa. Sen avulla pyritään 

tutkimaan jonkin ilmiön tai asian merkityksiä. Taustaoletuksena on, että tutkitta-

va asia tai ilmiö on monimutkainen ja hankalasti mitattavissa. Sosiaalista toimin-

taa tutkittaessa erityisesti yksilön tai vuorovaikutuksen näkökulmasta on miele-

kästä käyttää kvalitatiivisia menetelmiä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 22–27.) 

Aineiston keruu tapahtui yksilöhaastatteluina. Haastattelut olivat teemahaastat-

teluja. Teemahaastattelua käytettiin, koska tutkimuksen aineisto perustuu työn-

tekijöiden kokemuksiin ilmiöstä. Aineistonkeruumenetelmänä haastattelu on 

suosittu tapa kerätä laadullista aineistoa. Haastattelu on haastateltavan ja tutki-

jan vuorovaikutusta, jonka avulla pyritään selvittämään tutkimuksen aihepiiriin 

kuuluvaa ilmiötä. (Eskola & Vastamäki 2007, 25.) Teemahaastattelussa oli etu-

käteen valittu teemat, joista haastateltavan kanssa haluttiin keskustella. Ky-

seessä oli siis puolistrukturoitu haastattelu, koska haastatteluiden teemat olivat 

kaikille samat. (Hirsjärvi & Hurme 200, 48.)  

Opinnäytetyötutkimuksessa haastateltiin seitsemää Vantaan seurakuntayhty-

män seurakunnissa työskentelevää työntekijää, joiden työtehtäviin kuuluu rippi-

koulu. Haastatteluiden teemat nousivat tämän työn tekijöiden kokemusten ja 

luetun teorian vuorovaikutuksen tuloksena, tutkimuskysymykset mielessä pitä-
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en. Haastatteluissa oli kolme laajaa teemaa: kiusaaminen, puuttuminen, sekä 

tuki ja koulutus. Pääteemojen alle listattiin teemaa tarkentavia aihealueita ja 

aihealueiden alle edelleen tarkentavia aputeemoja. (Eskola & Vastamäki 2007, 

34–38.) Haastatteluissa tarkentavia aputeemoja käytettiin silloin, kun niitä ei 

haastateltavan puheessa ilmennyt jo aikaisemmin. Haastatteluiden kestot vaih-

telivat 45–75 minuuttia. Haastattelut nauhoitettiin ja haastattelunauhat purettiin 

aineistoksi litteroinnin avulla. Haastattelut litteroitiin melko tarkasti, vain muuta-

mat täytesanat ”niinku” ja ”tavallaan” jätettiin pois, mikäli niiden poisto ei muut-

tanut kertomuksen tulkintaa. Haastatteluista purettua litteroitua materiaalia tuli 

yhteensä 90 sivua (A4). 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Hirsjärven ja Hurmeen (2000) mukaan tutkimuksen eettisyyttä tulee tarkastella 

kaikissa tutkimuksen vaiheissa, tarkoituksesta ja suunnitelmasta tutkimuksen 

raportointiin ja sen julkaisun vaikutuksiin asti. Tutkimuksen tarkoitusten eetti-

syyttä arvioidessa tulee ottaa huomioon, miten tutkimus parantaa tutkimuksen 

kohteena olevaa ilmiötä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 20.) Tämän tutkimuksen ta-

voitteista kiusaamisilmiöiden ja kiusaamiseen puuttumisen tapojen sanoittami-

nen voi parhaassa tapauksessa tuoda uusia välineitä kiusaamisen ennaltaeh-

käisyyn, havainnointiin ja puuttumiseen.  

Tutkimussuunnitelmavaiheessa on pohdittava tutkimuksen luottamuksellisuutta 

ja mahdollisia seurauksia joita tutkimuksesta saattaa aiheutua (Hirsjärvi & Hur-

me 2000, 20). Näkemyksemme mukaan tämän tutkimuksen tekeminen ja rapor-

tointi eivät voi aiheuttaa merkittäviä haittoja kohdehenkilöille. Päinvastoin tutki-

mus saattaa lisätä työntekijöiden herkkyyttä esimerkiksi havainnoimaan riskite-

kijöitä, jotka saattavat aiheuttaa kiusaamista. Haastatteluiden toteutuksessa on 

otettava huomioon haastateltavien antamien tietojen luottamuksellisuus ja 

haastattelutilanteiden mahdolliset vaikutukset haastateltaviin. (Hirsjärvi & Hur-

me 2000, 20). Haastateltava saattaa antaa sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauk-

sia, minkä vuoksi haastattelun luotettavuus voi heikentyä (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 35 ). 
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Haastattelijoiden haastattelukokemus voi vaikuttaa haastatteluiden onnistumi-

seen (Hirsjärvi & Hurme 2000, 35). Tämän opinnäytetyötutkimuksen haastatte-

luiden sisältöön on saattanut vaikuttaa haastattelijoiden vähäinen haastattelu-

kokemus. Haastatteluista saadun palautteen mukaan haastattelutilanteet eivät 

ole aiheuttaneet ei-toivottuja vaikutuksia haastateltaviin, päinvastoin haastatel-

tavat kertoivat haastatteluiden positiivisista vaikutuksista. Tällaisia olivat esi-

merkiksi mahdollisuus tarkastella ja kehittää omaa työtään suhteessa kiusaa-

misilmiöön. Haastatteluiden litterointivaiheessa on tärkeää huomioida, kuinka 

hyvin puretut haastattelut vastaavat haastateltavien suullisia vastauksia (Hirs-

järvi & Hurme 2000, 20). Haastatteluiden litteroinnit on tehty melko tarkasti, jät-

täen pois vain joitakin täytesanoja. Tarkalla litteroinnilla on haluttu varmistua 

siitä, että aineiston analyysivaiheessa ei olennaisia kiusaamisilmiöön liittyviä 

asioita jää pois.  

Raportointivaiheessa on tärkeää huomioida raportin luottamuksellisuus sekä 

raportin aiheuttamat mahdolliset seuraukset (Hirsjärvi & Hurme 200, 20). Tä-

män opinnäytetyötutkimuksen luottamuksellisuutta arvioidessa on huomioitu, 

että tutkimustuloksissa kiusaamisilmiötä kuvataan vain työntekijän näkökulmas-

ta, tutkimusraportista ei voi saada kokonaiskuvaa kiusaamisilmiöstä. Haastatte-

luotos ei ole kovin suuri, ja se koostuu vain tietyn paikkakunnan työntekijöistä. 

Tosin vaikka haastateltavia oli vain seitsemän, haastatteluiden määrässä on 

huomioitu se, että haastattelut alkoivat toistaa itseään. Tällöin haastatteluiden 

määrän lisäämistä ei ole pidetty tarpeellisena. Haastatteluiden kyllääntymistä, 

eli sitä, että uutta tietoa ei enää saada, kutsutaan saturaatioksi (Eskola & Vas-

tamäki 2007, 41). 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Kiusaamisen muodot rippikoulussa 

Rippikoulun työntekijät kuvaavat erilaisia kiusaamisen muotoja, joita he ovat 

havainnoineet rippikoulussa. Haastatteluaineiston perusteella kiusaaminen voi-

daan jakaa erilaisiin pääryhmiin: suoraan ja epäsuoraan kiusaamiseen, henki-

seen, fyysiseen ja hengelliseen kiusaamiseen, sekä sanalliseen ja sanattomaan 

kiusaamiseen. Ryhmät ovat osittain päällekkäisiä: esimerkiksi haukkuminen on 

suoraa, henkistä ja sanallista kiusaamista. Haastatteluaineistosta käy ilmi, että 

sanalliset negatiiviset teot ovat työntekijöiden mukaan yleisimpiä rippikouluissa. 

Tällainen kiusaaminen oli yleisintä myös koulumaailmassa tapahtuneessa kiu-

saamisessa (Kouluterveyskysely 2013). Negatiiviset teot voivat kohdistua kiu-

saamisen kohteeseen joko suoraan tai välillisesti.  

Suoraa sanallista kiusaamista kuvattiin muun muassa haukkumiseksi, loukkaa-

miseksi, nolaamiseksi, sarkastiseksi kommentoinniksi, nälvimiseksi, epämiellyt-

tävien asioiden kuiskimiseksi kiusatulle, vitsailuksi ja porukkamollaukseksi. Yh-

deksi suoran sanallisen kiusaamisen tavaksi esille nousi myös epämääräiset 

yskähdykset, joihin on piilotettu haukkumasana. 

Et sieltä saattaa tulla tämmösiä niinku, anteeks nyt kiroilu, mut ”vi-
tun homo” ”sä oot ihan spede, pelle” et tämmösiä. (Haastattelu 1.) 

Haastatteluaineistosta käy ilmi epäsuoria sanallisia negatiivisia tekoja kuten 

pahan puhuminen, juoruilu, manipulointi, mustamaalaaminen ja negatiivisen 

tiedon levittäminen. Tällaiset epäsuorat kiusaamistavat eivät tavoita kiusattua 

suorinta tietä vaan välillisesti jotain muuta kautta.  

On sellasta paljon, puhutaan pahaa ja kerrotaan sellasia olematto-
mia asioita myös, et liiotellaan… (Haastattelu 2.) 
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Työntekijät ovat havainneet myös kiusaamista, joka kohdistuu kiusatun omai-

suuteen. Tällaisia tekoja ovat tavaroiden piilottaminen, varastaminen, henkilö-

kohtaisten tavaroiden sotkeminen tai rikkominen.  

On varmaan semmostakin ollu, on itse asiassa, piiloteltu tavaroita 
ja ollut jotain tämmöstä et on karkit syöty. Kerran oli tyhjennetty rip-
pikoululaisen suihkusaippua tai vastaava laukkuun kaikkien kamo-
jen päälle. Ja se oli vitsi muka. (Haastattelu 2.) 

Se oli sitä, et ne pölli sen merkkivaatteet ja niitä ei koko leirin aika-
na löydetty mistään… (Haastattelu 1.) 

Sanattomaksi kiusaamiseksi työntekijät kuvasivat useita tekoja. Tällaisia olivat 

muun muassa eleet ja ilmeet, katseella mittaileminen, katseiden vaihto, toisen 

huomiotta jättäminen sekä erilaiset käsimerkit ja viittomiset.  

Esimerkiks, jos vaikka jotakuta sanotaan vaikka Tissi-Iitaksi (--) ja 
käsillä tehään semmonen tissien kuva, tavallaan niinkun et sit se Ii-
ta myöskin tietää sen, et häntä tässä pilkataan. (Haastattelu 6.) 

Rippikoulussa tapahtuu työntekijöiden mukaan ryhmän ulkopuolelle jättämistä 

tai ryhmästä eristämistä. Tällaista voi esiintyä erilaisten leikkien tai ryhmässä 

toimimisen yhteydessä, esimerkiksi jos rippikoululaiset muodostavat pienryhmiä 

itsenäisesti. Ryhmän ulkopuolelle jättämistä kuvataan myös syrjimisenä.  

Jotenkin ihan konkreettisesti ei oteta mukaan joihinkin leikkeihin tai 
ei jotenkin muka pystytä puhumaan tai niissä pienemmissä ryhmis-
sä ei jotenkin pystytä ottamaan sitä siihen porukkaan mukaan. 
(Haastattelu 7) 

Haastatteluaineistosta käy ilmi, että rippikouluissa esiintyy myös fyysistä kiu-

saamista, mutta useassa haastattelussa sen mainittiin olevan harvinaista. Fyy-

sisen kiusaamisen esimerkeiksi nousivat tuuppiminen, töniminen sekä lyömi-

nen.

Esimerkiksi semmonen tilanne on tapahtunut (--) siellä oli yks poi-
kien huone, missä oli yks poika boksereissa köytetty pöytään. 
(Haastattelu 1) 
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Haastatteluaineistosta kävi ilmi se, että tyttöjen ja poikien välillä kiusaamisessa 

on joitakin yleispäteviä eroja. Kouluterveyskyselyssä (2013) sanallista kiusaa-

mista vastaajien mukaan poikien parissa oli 37 % kiusaamistapauksista, kun 

vastaava luku tyttöjen parissa oli selkeästi pienempi, 27 %. Koulumaailmassa 

tytöillä hieman yleisempää kiusaamista on ryhmän ulkopuolelle sulkeminen kuin 

pojilla. Kyselyyn vastanneet pojat ovat kohdanneet fyysistä väkivaltaa 15 %:ssa 

kiusaamistapauksista, kun tytöillä vastaava prosenttiluku oli vain 5 %. (Koulu-

terveyskysely 2013.)  

Työntekijöiden näkemyksen mukaan tytöillä kiusaaminen on sekä sanallista että 

non-verbaalista ja useassa tapauksessa epäsuoraa. Tyttöjen kiusaamista ku-

vattiin huomiotta jättämisenä, mulkoiluna, kuiskimisena, ryhmän ulkopuolelle 

jättämisenä ja manipulointina. Yhdellä työntekijällä oli kokemus siitä, kuinka rip-

pikoululeirillä oleva tyttöporukka oli yrittänyt manipuloida hänestä liittolaista.  

(--) vetäjänä mut on yritetty saada niinkun liittolaiseks. Mulle on 
niinku mustamaalattu jotain leiriläistä niinku ihan hirveesti. (Haas-
tattelu 1.) 

Tyttöjen parissa on joku tietty tyttöryhmä, joka sit päättää et joku ei 
nyt saa kuulua siihen. Joku jätetään ulkopuolelle. (Haastattelu 3.) 

Mun mielestä tytöt vähän enemmän silleen ignooraa ja kattoo 
enemmän nenän vartta pitkin. (Haastattelu 1.) 

Poikien kiusaaminen havaittiin olevan enemmän fyysistä tai suoraa sanallista 

kiusaamista, kuten haukkumista. Poikien kiusaamistyyleistä erityistä huomiota 

sai toisen tuuppiminen ja nimittely. Tällaisista poikien parissa tapahtuvista tilan-

teista on työntekijöiden mukaan välillä hankala erottaa, mikä on leikkiä ja mikä 

todellista kiusaamista.  

Pojat on sitten semmosia, et ne saattaa tuuppia siihen pisteeseen 
asti, et toinen räjähtää et ”nyt lopeta!” (Haastattelu 2.) 

Poikien kesken ehkä. (fyysistä) Pikkusen vaikee aina erottaa, et 
onks se niinku semmosta luontevaa painia vai eiks se oo. (Haastat-
telu 4) 
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Pojilla se voi, tai sanotaan näin että puhutaan aina keskiarvoista, 
mutta varmaan keskimäärin semmoista tavallaan suorempaa vies-
tintää. (Haastattelu 4.) 

Yksi työntekijöistä nostaa esille eron siinä, kiusaavatko pojat poikia vai tyttöjä. 

Poikien tyttöihin kohdistuva kiusaaminen voi työntekijöiden mukaan olla juorui-

lua ja erityisesti ulkonäköön liittyvää haukkumista. Miia Sainion (2013) osatut-

kimuksessa käy ilmi, että vastakkaiseen sukupuoleen kohdistuva kiusaaminen 

vaikuttaa enemmän kiusatun itsetuntoon kuin samaa sukupuolta olevan kiu-

saaminen. Erityisesti tyttöjen hyvinvointiin myöhemmällä iällä negatiivisesti vai-

kutti se, että he olivat tulleet poikien kiusaamaksi. (Sainio 2013, 41–42.) Haas-

tatteluaineistosta esille nousi myös se, että työntekijänä oli koettu helpommaksi 

puuttua samaa sukupuolta itsensä kanssa olevien rippikoululaisten kiusaami-

seen, etenkin kun oli vasta aloittanut rippikoulutyön.  

(--) itsessäni huomaan sen, tai ainakin sanotaan ekoissa rippikou-
luissa ni mä olin täysin kujalla siis siitä niinku tyttöjen keskenäisestä 
ryhmädynamiikasta. Mä luulen et moni jakaa tän kokemuksen, et 
sen vastakkaisen sukupuolen joka on itselle vastakkainen, niin sen 
jotenkin sitä niinkun dynamiikkaa on vaikeempi hahmottaa. (Haas-
tattelu 4.) 

(--) pojat kiusaa tyttöjä haukkumalla, et se on sit semmosta et hau-
kutaan läskiks tai jotain muuta imartelevaa. (Haastattelu 2.) 

6.2 Kiusaaminen rippikoulun eri ryhmätilanteissa 

Haastatteluaineistosta käy ilmi, että kiusaaminen voi näkyä rippikoulussa jo heti 

puolen vuoden mittaisen prosessin alussa. Rippikoulun alkujaksolla näkyy eri-

tyisesti sellainen kiusaaminen, jolla on taustaa jo koulumaailmasta. Jos kiusaa-

minen alkaa rippikoulussa, työntekijät arvioivat sen useimmiten alkavan hieman 

ennen leirijakson puoltaväliä. Toisaalta haastatteluista käy ilmi, että työntekijöi-

den mielestä usein kiusaaminen vähentyy ja laimenee leirijakson loppua kohti. 

Laimenemisen syiksi haastatteluissa arvioidaan ryhmäytymisen merkitys sekä 

monipuolinen toiminta, joka ohjaa kiusaajien ajatukset muualle.  
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Rippikouluissa on monia erilaisia ryhmätilanteita, jotka ovat luonteeltaan joko 

ohjattuja tai vapaamuotoisia. Työntekijöiltä kysyttiin, minkälaisissa tilanteissa 

heidän havaintojensa mukaan kiusaamista tapahtuu. Usean työntekijän mukaan 

kiusaamiselle on mahdollisuus kaikissa rippikoulussa tapahtuvissa tilanteissa. 

Selkeästi eniten kiusaamista arvioitiin tapahtuvan vapaa-ajalla, silloin kun mi-

tään ohjattua yhteistä toimintaa ei ollut tarjolla. Toisaalta kiusaamista oli haas-

tatteluiden mukaan havaittu myös vapaamuotoisten pelien ja leikkien keskellä.  

Sitten mä nään sitä urheilupelien keskellä. Nimittelyä ja syrjimistä. 
(Haastattelu 1.) 

Jonkin verran sit yhteisissä tilanteissa, et just tämmönen, et jos on jo-
tain kilpailuu tai iltaohjelmaa niin siinä sit saatetaan tokasta jotain.  
(Haastattelu 2.) 

Kyllä se on enemmän sitten niinkun vapaa-ajalla. (Haastattelu 3.) 

Työntekijät arvioivat kiusaamista tapahtuvan myös oppitunneilla, mutta selkeästi 

vähemmän. Kiusaaminen voi olla toisten vastauksille naureskelemista tai ilkeä-

mielistä kuittailua. Työntekijöiden kokemusten mukaan oppitunneilla tapahtu-

vaan nälvimiseen ja kuittailuun on helppo puuttua.  

Jonkun verran oppitunnin alussa, ennenkun tilanne rauhoittuu. 
(Haastattelu 1.) 

Et oppituntien aikana sitä ei oo niinkun sillä lailla. Tietysti voi olla jo-
tain tämmöstä pientä nälvimistä. (Haastattelu 3.) 

(--) opetustilanteissa sen tietysti yleensä ottaen huomaa. (Haastattelu 
4.) 

Työntekijät kertoivat kiusaamista tapahtuvan myös iltaohjelmassa. Iltaohjelmas-

sa tapahtuva kiusaaminen on haastattelujen mukaan naureskelua, kuittailua 

sekä toisen naurunalaiseksi tekemistä. Kiusaamisen katsottiin erityisesti liittyvän 

leikkeihin, joissa ollaan esillä tai tarvitaan vapaaehtoisia, mutta myös muissa 

yhteyksissä.  

Et voi olla, jos se on vaikka vapaaehtosena jossakin, niin kuuluu sit 
sellasia epämääräsiä yskähdyksiä (--). (Haastattelu 6.) 
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Joo, siellä se tulee ehkä semmosena, miten mä sen sanoisin, sem-
mosta nolaamiskiusaamista ja nyt mä en tarkota mitään isosten valit-
semia leikkejä. Vaan sitä, ettei välttämättä ees pakoteta vapaaeh-
tosiks tai tämmösiks mut siis siinä leikin ja muun ohella kuittaillaan ja 
silleen. (Haastattelu 1.) 

Mun mielestä se on välillä tosi hämmästyttävänkin avointa miten ih-
miset kykenee siihen. Semmosta yleistä naureskelua jollekin, että jos 
joku nyt vaikka joutuis johonkin leikkiin esille tai tyyliin jotenkin mo-
kais siinä olevinaan. (Haastattelu 7.) 

Saunomisen ja uimisen yhteydessä tapahtuva kiusaaminen arvioitiin vähäiseksi. 

Yhdeksi syyksi tähän haastatteluista nousi se, että nuoret jotka kokevat tule-

vansa kiusatuiksi välttelevät kyseisiä tilanteita. Saunomisen ja uimisen yhtey-

dessä arvioitiin useimmiten vallitsevan hyvä tunnelma ja ilmapiiri. Uinnin ja sau-

nomisen mainittiin olevan ennemminkin ryhmää yhdistävä tekijä. Kuitenkin osa 

haastateltavista oli kohdannut uinnin ja saunomisen yhteydessä erilaisuuteen 

tai ulkomuotoon liittyvää kiusaamista. Yksi haastateltava kertoi tilanteesta, jossa 

rippikoululainen oli työntänyt toisen leiriläisen laiturilta kivikkoon, huolimatta sii-

tä, että häntä oli hetki aikaisemmin kielletty ottamasta minkäänlaista kontaktia.  

Nii sit ihan suoraan kun seiso tyttö laiturilla (--) oltiin viis minuuttia ai-
kasemmin sanottu, että et koske, että et oo missään tekemisissä (--). 
Käveli suoraan ohi ja tuuppas kivikkoon ja nilkka meni siinä. (Haas-
tattelu 2.) 

No kyllä mä aika monesti oon havainnut sitä semmosta juurikin jon-
kun erilaisuuteen liittyvää. Mut sit taas toisaalta mun mielestä ne 
saunahetket et jos niissä on itse mukana saunomassa niin ne on 
monesti kyllä semmosia kokoaviakin ja yhdistäviä juttuja. (Haastatte-
lu 7.) 

Mut siellä missä mä en sitä (kiusaamista) nää on niinku uimassa ja 
veneilemässä ja tälleen. (Haastattelu 1.) 

Rippikoulun erilaisissa ryhmätilanteissa, joko pienryhmissä tai koko rippikoulu-

ryhmän kesken toimiessa, työntekijät arvioivat kiusaamisen vaihtelevasti. Iso-

sten pitämissä raamatturyhmissä kiusaaminen näkyy työntekijöiden mukaan 

joskus, mutta useimmiten ryhmät toimivat ilman häiriöitä. Toisen huomiotta jät-

täminen ja ”ryhmätyökyvyttömyys” oli havaittu toisinaan ongelmaksi isosryhmis-

sä. Yleisesti isosten raamatturyhmien ajateltiin olevan rauhallisia ja sellaisia 

tilanteita, missä kiusaamista ei juurikaan esiinny. Koko rippikouluryhmän yhtei-
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sissä ryhmätilanteissa kiusaamisen ilmenemistä arvioitiin eri tavoin. Toisaalta 

haastateltavat kokivat tällaiset ryhmätilanteet kiusaamiselle otollisiksi paikoiksi 

ja toisaalta työntekijöiden läsnäolon arvioitiin vähentävän kiusaamista. 

Ja tietysti näissä ryhmätilanteissa, kun joutuu erilaisten ihmisten 
kanssa tehdä töitä niin sillon tulee sitä ignooraamista ja sanotaan et 
ryhmätyökyvyttömyyttä. (Haastattelu 1.) 

(--) niin sanotuissa isosryhmissä tai kotiryhmissä (--) kyllä sielläkin 
jonkun verran, must tuntuu et kuitenkin aika vähän, et mun kokemuk-
sen mukaan (--). (Haastattelu 4.) 

Ehkä siinä sitten, jos nyt käy niin että siinä ryhmässä on sellanen 
henkilö, ketä kiusataan niin kyllähän se nyt ryhmiksessäkin tavallaan 
jatkuu. (Haastattelu 6.) 

Se (kiusaamien) voi tapahtua ihan missä vaan, mutta se missä se 
näkyy ni on just niissä kaiken näköisissä ryhmätilanteissa, missä ol-
laan pienemmissä ryhmissä tai missä ollaan ihan yhteisissä tiloissa. 
(Haastattelu 7.) 

Haastatteluaineistosta käy ilmi, että huoneissa vietetty aika sekä yöaika on kiu-

saamisen havainnoinnin kannalta työntekijän näkökulmasta haastavaa. Toisaal-

ta se, että usein rippikoululaiset saavat itse vaikuttaa huonejärjestelyyn, toimii 

monissa tilanteissa kiusaamista ehkäisevänä tekijänä. Kuitenkin suljettujen ovi-

en takana voi tapahtua paljon kiusaamista, jota työntekijällä ei ole mahdollisuut-

ta huomata.  

Huoneissa (kiusaamista) on vähän vähemmän, et ne saa aika pal-
jon itte vaikuttaa siihen huonetoverijakoon. (Haastattelu 2.) 

Yöaika on semmonen, meijän vetäjien kannalta karmein aika kiusa-
ta, koska me ollaan vähiten kartalla ja isoset myös. (Haastattelu 1.) 

(--) pojat ei pystyny nukkumaan, kun ne ties et siinä huoneessa oli 
semmosia tyyppejä, et niillä oli turvaton olo yön ajan, et joku tulee 
ja tekee mulle jotain, niinpä en saa nukkua. (Haastattelu 1.) 

(Kiusaamista esiintyy) varsinkin alkuillasta ja alkuyöstä, kun känny-
köillä pystyy harrastamaan sitä ihan aktiivisesti, niin se on ihan 
mahdollista. (Haastattelu 6.) 
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Internetissä tapahtuva kiusaaminen nostettiin haastatteluissa yhdeksi käsiteltä-

väksi teemaksi. Moni haastateltava sanoi, että sosiaalisessa mediassa tai puhe-

limen välityksellä tapahtuvasta kiusaamisesta ei ole kokemuksia. Sosiaalisen 

median ja älypuhelinten merkitystä kiusaamisen välineenä ei haastatteluissa 

kuitenkaan väheksytty, vaan päinvastoin epäiltiin, että sosiaalinen media toimii 

hyvin kiusaamisen ja kiusatuksi tulemisen välineenä. Osalla työntekijöistä oli 

kokemusta kiusaamisesta, joka oli tapahtunut erilaisten sosiaalisen median pal-

veluiden kautta.   

No sen laajuudesta mulle ei oo varmaan ees käsitystä et kuinka 
laajaa se on, et aivan loistava kiusaamisen väline se on ja kiusa-
tuksi tulemisen väline. Jos haluat tulla kiusatuksi niin liity Ask.fm:n. 
(--) Ja sit varmaan instagramissa ja en mä tiedä kiusataaks Face-
bookissa enää niin paljon, mä en tiedä kuinka paljon nuoria siellä 
enää ees on. Mut siellä, sosiaalinen media mahdollistaa kiusaami-
sen. (Haastattelu 2.) 

Mä luulen et se on ehkä se tän päivän todellisuus enemmänkin siitä 
kiusaamisesta. (Haastattelu 3.) 

Kerran on ollut yksi Facebook-ryhmä, jossa oli muut paitsi kiusattu 
ryhmäläinen. Siellä on haukuttu sitten sitä yhtä. (Haastattelu 5.) 

Sehän soveltuu kaikista parhaiten sellasten juorujen levittämiseen. 
Et jos on vaikka kuva tai videomateriaalia jostakin, niin sitä helposti 
levitellään. (Haastattelu 6.) 

Yhdessä haastattelussa kävi ilmi, että nuorten käsitys yksityisyydestä tuntuu 

olevan muuttunut. Työntekijä arvioi, että toisten puhelimen ottaminen ilman lu-

paa ja toisen nimissä erilaisten päivitysten julkaiseminen on osalle nuorista ny-

kypäivää.  

Nykyäänhän on semmonen käytäntö, et toisen puhelimen voi ottaa 
ihan tälleen vaan ja mennä sinne hänen Facebookiin tai Instagra-
miin ja mennä tekemään ihan mitä huvittaa, et kaikkihan kuulemma 
tekee niin… Se selvittäminen oli tosi vaikeeta, koska just nuorten 
mielestä se on ihan normaalia (--). (Haastattelu 7.) 



 31

6.3 Roolit ja ryhmä kiusaamistilanteissa 

Haastatteluaineistosta käy ilmi, että kiusaaminen rippikoulussa koskettaa usein 

koko ryhmää tai ainakin isoa osaa siitä. Kiusaamista kuvailtiin laajempana il-

miönä kuin yhden kiusaajan yhteen henkilöön kohdistuvina negatiivisina tekoi-

na. Ryhmässä, jossa jotakuta kiusataan, vallitsee Hamaruksen mukaan kauhun 

tasapaino, kuka tahansa voi joutua kiusatuksi (Hamarus 2006, 175). 

(--)et tosiaan tätähän pitää ajatella pikkusen niinkun monimutka-
semmin tätä hommaa, kuin vain tämmösenä kiusaaja–kiusattu-
asetelmana. (--) kyl mä ajattelen näin, että jos tapahtuu rippikoulus-
sa kiusaamista niin se on ryhmäilmiö. Se on jopa ehkä enemmän 
ryhmäilmiö kun koulussa, koska se ryhmä on tavallaan siinä yti-
messä usein rippikoulussa. (Haastattelu 4.) 

Kiusaaminen siirtyy haastateltujen työntekijöiden näkemysten mukaan usein 

koulumaailmasta rippikouluun. Joillakin ryhmän jäsenillä saattaa olla jo valmiiksi 

annettu rooli kiusattuna tai kiusaajana. Kiusaaminen voi myös alkaa rippikou-

lussa, ilman koulukiusaamistaustaa. Salmivallin (1998) mukaan on tavallista, 

että kiusattu joutuu pysymään roolissaan useita vuosia. Kiusaajan rooli näyttäisi 

myös olevan varsin pysyvä. (Salmivalli 1998, 68.)  

Jos semmosta (siirtymää koulukiusaamisesta rippikouluun) taas ei 
ole ni mä sanosin, että ei se nyt ihan siinä ehkä ekana päivänä (lei-
rijaksolla) vielä näy, kun se ryhmä hakee niinku sitä uomaansa, ja 
valitettavasti se voi myös sitten hakea sitä silmätikkuaan siinä, jol-
loin se sitten rupee ehkä näkyy siinä toisena, kolmantena päivänä. 
(Haastattelu 4.) 

Työntekijöiden mukaan tavallista on, että kiusaaja on niin sanotusti pienen ryh-

män johtohahmo tai promoottori. Kiusaajan nähtiin toimivan yksin vain harvoin. 

Kiusaamiseen osallistuu usein pieni ryhmä. Työntekijät nimittävät tätä ryhmää 

muun muassa kiusaajien turvajoukoksi. Kiusaajaa kuvaillaan haastatteluaineis-

tossa johtohahmon ja promoottorin lisäksi sanoilla: pääkiusaaja, aktiivikiusaaja 

sekä päätekijä. Osassa haastatteluista kiusaajien ajateltiin kokevan pelkoa 

oman asemansa menettämisestä ryhmässä tai kaveriporukassa. Jotkut kokivat 

kiusaajan purkavan pahaa oloaan tai ongelmallista elämäntilannettaan kiusaa-

malla. Toisissa haastatteluissa kerrottiin kiusaajan voivan olla kuka tahansa. 
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Myös Salmivalli toteaa, että kiusaajan tarve hallita, säilyttää tai parantaa omaa 

asemaansa ryhmässä sekä itsensä esiin tuominen ovat usein kiusaamisen 

taustalla (Salmivalli 1998, 31). 

Et on se ryhmäilmiö, mut se vaatii niinku sen promoottorin, et siinä 
mielessä voidaan puhua ihan kiusaajasta. Pienellä kirjaimella kui-
tenkin, eikä isolla kirjaimella. (Haastattelu 4.) 

Mä nään että se joka kiusaa on sellanen, joka joutuu turvautumaan 
kiusaamiseen, koska se pelkää siinä tilanteessa tai ihmisissä joten-
kin sitä, omaa asemaa. Se tarvii ympärilleen sellasen kiusaajien 
turvajoukon joka on alempiarvosempi ja huonompi kuin hän, että 
kokee olonsa turvalliseks. (Haastattelu 7.) 

Työntekijöiden mukaan kiusatuksi joutuu herkästi ihminen, joka poikkeaa joiltain 

ominaisuuksiltaan muusta ryhmästä. Poikkeavuus voi olla ylipainoa, alipainoa, 

pituutta, lyhyyttä tai fyysistä kypsyyttä. Muusta ryhmästä eroava pukeutumistyy-

li, heikkous motorisissa tai sosiaalisissa taidoissa tai homoseksuaalisuus saat-

tavat työntekijöiden mukaan altistaa kiusatuksi joutumiselle. Muita mainittuja 

tekijöitä, jotka saattoivat edesauttaa kiusatuksi joutumista, olivat yksinäisyys, 

erityinen kauneus tai jonkun ryhmän silmissä vääräksi koettu urheiluharrastus. 

Myös Päivi Hamaruksen (2006) väitöstutkimuksessa kiusaamisen syyksi mainit-

tiin monesti erilaisuus. Poikkeavat ominaisuudet nähtiin asioina, jotka edustavat 

ryhmässä alempaa sosiaalista asemaa (Hamarus 2006, 160–161). Työntekijöi-

den haastatteluissa kiusaamisen katsottiin usein siirtyvän koulusta rippikou-

luympäristöön, jolloin jo valmiiksi koulukiusaamisesta kärsinyt henkilö joutui 

helposti kiusaamisen kohteeksi.  

Yksinäistä on helppo kiusata. Sit voi olla esimerkiksi jollain tavalla 
valtavirrasta poikkeava (--) Voi olla sellanen ihminen joka on tosi 
rohkeesti erilainen ja ei sitä häpeä, niin joutuu kiusatuksi välillä. Mut 
yleensä sellasissakin tapauksissa, jos niillä on sellanen tiivis kave-
riporukka ja niitä on useempia, niin ne pitää niinku puoliaan siinä 
porukassa, niin niitä ei kiusata. (Haastattelu 1.) 

Rippikouluryhmästä löytyy työntekijöiden näkemysten mukaan vaihtelevasti 

myös kiusaamisen sivustaseuraajia, kiusatun puolustajia sekä kiusaamisen eh-

käisijöitä. Sivustaseuraajien määrän nähtiin olevan suhteessa isoin, puolustaji-

en taas pienin. Sivustaseuraajien rooli työntekijöiden kuvauksissa vaihteli pas-
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siivisista kiusaajista hiljaisiin hyväksyjiin. Näkemykset vaihtelivat myös siinä, 

millainen mahdollisuus sivustaseuraajilla on puuttua tai osallistua kiusaamiseen. 

Kyllähän passiivisia on eniten. Jos ryhmässä on esimerkiksi 20. Ja 
sitten siellä on tämä tyttö, ketä kiusataan niin passiivisia on niinkun 
tästä kymmenen joukosta kakstoista, eli yli puolet. Ja hikiseen yks 
tai kaks on puolustajia. Sit loput on sitä aktiivista kiusaamisporuk-
kaa. (Haastattelu 6.) 

No hiljaset hyväksyjät, jotka on vähän niinku sillain ku opetetaan, et 
jos tyrannosaurus rex tulee paikalle niin älä liiku, älä hengitä, älä 
räpäytä silmiä. Ne on niinku tälleen. Ne ei tykkää siitä, niit inhottaa 
se, mut ne ei pysty tekee sille mitään. (Haastattelu 2.) 

Kiusatun puolustajina nähtiin olevan kiusatun hyvät ystävät. Rippikoulun isosten 

rooli kiusatun puolustajina ja kiusaamisen ehkäisijöinä nähtiin merkittävänä. 

Puolustajia kuvailtiin haastatteluissa usein hyvän itsetunnon omaavina ja roh-

keina nuorina.  

Ne ei niinku pelkää sitä et ryhmä asettuu mua vastaan jos mä sa-
non tässä. Niillä on itseluottamusta et ne aattelee who cares, tää on 
musta ihan suolesta tää juttu et tota kiusataan. (Haastattelu 7.) 

6.4 Isoset ja kiusaaminen 

Työntekijät asettivat isoset merkittävään rooliin kiusaamisen havaitsemisen ja 

siihen puuttumisen näkökulmista. Isosten nähtiin haastatteluissa olevan rippi-

koululaisten vanhempien ohella merkittävin tekijä kiusaamisen havaitsemises-

sa. Isoset saattavat tulla rippikoululaisten kanssa samasta koulusta, tällöin iso-

set ovat kertoneet työntekijöille koulussa tapahtuvasta kiusaamisesta. Rippikou-

lun yhteysjaksolla ja intensiivijaksolla isoset ovat työntekijöiden mukaan lähem-

pänä rippikoululaisia ja näkevät kiusaamista jota työntekijät eivät havaitse. 

Myös Porkan (2004) tutkimuksessa isoset nähtiin osana rippikoulun johtoa, mut-

ta kuitenkin lähempänä rippikoululaisten elämää ja ajattelua, tämänkaltainen 

isosten rooli korostui kun tehtiin erilaisia rippikoulua koskevia päätöksiä (Porkka 

2004, 60). Työntekijät luottavat isosiin. Luottamus korostuu erityisesti kiusaa-
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mista koskevissa kysymyksissä, joissa isoset nähdään työntekijöiden työtove-

reina.

(--)me aina rohkastaan isosia ja sanotaan niille, että on tosi tärkee-
tä, että te ootte meijän silmiä ja korvia niiden joukossa. Et valitetta-
vasti, vaikka me kuinka haluttais tajuta, niin me ei vaan tajuta kaik-
kea samalla tavalla. Niin heillä on se ymmärrys siellä. Niin me aina 
rohkastaan heitä, et tulee kertoo meille ja osa tosi tunnollisesti tu-
leekin. Ja puuttuvat tilanteisiin myös. (Haastattelu 2.) 

Työntekijöiden mukaan isonen voi teoriassa olla rippikoulussa myös kiusaajan 

roolissa, tosin tätä pidetään harvinaisena. Haastattelutilanteissa työntekijät eivät 

tuoneet esille yhtään esimerkkitapausta, jossa isonen olisi kiusannut rippikoulu-

laista aktiivisesti. Sen sijaan isosten keskinäistä kiusaamista rippikouluissa 

saattoi tapahtua. Sivustaseuraajina ja passiivisina kiusaamisen osallistujina iso-

set ovat työntekijöiden mukaan toimineet. Syyksi isosten kiusaamattomuuteen 

kerrottiin muun muassa selkeät pelisäännöt, hyvin omaksuttu rooli ja siihen kuu-

luva vastuu sekä pelko siitä, että ei pääse isoseksi uudestaan. Yleisempää kuin 

isosten kiusaaminen oli isosen joutuminen rippikoululaisen kiusaamaksi.  

Siis teoriassa se on mahdollista, et isonen rupee kiusaamaan, mut-
ta jos tällasta tapahtuu, niin hän ei meillä enää isosena toimi. (--) 
mutta isoset ei meillä kiusaa. Meillä on tiukka linja. (Haastattelu 2.) 

Isoskoulutuksen ja isosena toimimisen nähtiin olevan positiivinen kokemus kiu-

satuksi tulleelle nuorelle. Isoskoulutuksessa nuoret kokevat työntekijöiden nä-

kemyksen mukaan hyväksyntää ja löytävät parhaassa tapauksessa ryhmän 

jossa ei kiusata.  

Et se on ollu tosi monelle kiusaamisen saralla tosi merkittävä juttu, 
mikä on mun mielestä aika mielenkiintoista, et seurakunnan nuori-
sotyössä on mahdollisuus tarjota jollekkin sellasta et se on ihan 
käänteen tekevä juttu sen elämän kannalta. Huikeeta. (Haastattelu 
1.) 
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6.5 Kiusaamisen ennaltaehkäisy rippikoulussa 

Kiusaamista pyritään työntekijöiden mukaan ennaltaehkäisemään rippikoulussa 

monin eri tavoin. Yhtenä tärkeänä ennaltaehkäisevänä tekijänä pidettiin yhteis-

työtä vanhempien kanssa. Työntekijät kertoivat haastatteluissa, että vanhem-

mat ottavat nykyisin aktiivisesti yhteyttä työntekijöihin, jos heidän lastaan on 

kiusattu aikaisemmin. Yhteyttä otetaan silloin, jos toivotaan mahdollisia ryhmä-

vaihtoja sen vuoksi, että kiusaaja ja kiusattu ovat päätymässä samaan ryh-

mään. Tällaisissa erityistilanteissa vanhemmat saattavat ottaa yhteyttä puheli-

mitse, sähköpostilla tai jäämällä esimerkiksi vanhempainillan tai infotilaisuuden 

jälkeen keskustelemaan asiasta työntekijöiden kanssa.  

Osassa haastatteluissa kävi myös ilmi se, että kahden keskeiselle keskustelulle 

oli varattu oma aikansa työntekijän ja kaikkien rippikoululaisten vanhempien 

kanssa. Tällaisissa tilanteissa työntekijät kertoivat mahdollisten kiusaamistilan-

teiden tulevan esille. Yhdessä haastattelussa työntekijä uskoi, että vanhempien 

kanssa käytävät keskustelut olisivat erittäin hyödyllisiä, vaikka ne eivät hänen 

seurakunnassaan olleet käytössä.  

Ja joka kevät mun mielestä kun riparit lähtee pyöriin ni on soittoja 
vanhemmilta, että nää on nyt laitettu samalle leirille, et nää kaks 
ihmistä ei voi olla ja näillä pitkä koulukiusaamishistoria ja semmosia 
tapauksia. (Haastattelu 7.) 

(--) jos ei sitä (kiusaamista) tuu siihen kirjallisesti niin usein van-
hempi sitten haluu sen infotilaisuuden tai vanhempainillan jälkeen 
sitte puhua siitä jonkun ohjaajan kanssa. (Haastattelu 4.) 

Ennen on tietysti vanhempien kanssa tehtävät keskustelut. (Haas-
tattelu 1.) 

Kiusaamista ennaltaehkäisevässä työssä yhteistyötä koulun kanssa pidetään 

merkittävänä. Haastatteluiden mukaan yhteistyö koulujen kanssa on vaihtele-

vaa. Osa työntekijöistä kuvasi yhteistyön koulujen ja erityisesti koulukuraattorien 

kanssa tiiviiksi, kun taas osassa haastatteluissa yhteistyön mainittiin olevan kiu-

saamisen kannalta lähes olematonta. Haastatteluissa kävi ilmi, että koulut toi-

mivat usein erityisesti tiedonantajan roolissa. Rippikoulutyöntekijät olivat saa-
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neet kouluilta tietoja, jotka vaikuttivat ryhmäjakoihin. Koulukuraattorit koettiin 

hyvänä yhteistyötahona, koska nämä olivat parhaiten perillä esimerkiksi nuorten 

kiusaamistilanteista. Haastattelussa seurakunta nousi myös tietoa antavaksi 

osapuoleksi. Osassa haastatteluissa korostettiin kuitenkin sitä, että kouluyhteis-

työ asian tiimoilta on vähäistä. 

Info koulun ja seurakunnan välillä toimii molempiin suuntiin, me ker-
rotaan, jos huomataan kiusaamista ja meille kerrotaan myös. Sitten 
ryhmäjako näytetään aina koululla ja kysytään pitäiskö meidän tie-
tää tästä ryhmästä jotain erityistä. (Haastattelu 5.) 

(--) mut en mäkään nyt muista yhtäkkiä et olis ollu kovin montaa 
sellasta tapausta, et olis koulukiusaamisesta ollu kauheesti puhetta. 
Niinkun opettajien kanssa. Enemmän ne onkin ollu sit oppimisvai-
keuksista ja muista, mitkä on tullu tietoon. (Haastattelu 3.) 

Erilaisilla rippikoululaisten kanssa tehtävillä työskentelyillä katsottiin olevan 

merkitystä kiusaamisen ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Työskentelyt voivat 

sisältyä rippikoulun opetukseen. Esimerkkeinä tällaisista työskentelyistä mainit-

tiin ihmisarvon näkemiseen ja toisen kunnioittamiseen sekä auttamiseen täh-

täävä työskentelyt. Yhteisten sääntöjen luominen nähtiin haastatteluissa myös 

yhdeksi ennaltaehkäisyn keinoksi. Yhteisiin pelisääntöihin ja niiden noudattami-

seen liittyvät ongelmat nousivat kuitenkin Tirrin (2009) artikkelissa yhdeksi suu-

rimmaksi haasteeksi, johon liittyviä eettisiä ongelmia työntekijät kohtaavat rippi-

kouluissa (Tirri 2009, 230). 

Ja mä näkisin myös ennaltaehkäsyks sen, että meillä on tällanen (--
) lyhyt näytelmä ja siitä keskustellaan erilaisista aiheista, ja siinä on 
yhtenä aiheena koulukiusaaminen ja kiusaaminen ylipäätänsä. Ja 
sit siinä nuoret saa vähän pohtia, et miten se kiusaaminen ja kertoa 
et miten se näkyy niillä. Ja siinä on semmonen tietty kaava, mitä 
käydään. (Haastattelu 2.) 

 Myös sillä miten me sanotetaan pelisäännöt (on vaikutusta). Et jos 
me tiedetään et kiusaamista on oikeesti tosi vahvaa niiden keskuu-
dessa. (Haastattelu 1.) 
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6.6 Kiusaamiseen puuttumisen keinot 

Työntekijöiden mukaan yleisin ensisijainen keino puuttua kiusaamiseen rippi-

koulussa on keskustelut kiusaajan kanssa. Keskustelut tulisi työntekijöiden mu-

kaan käydä välittömästi kun kiusaamista on ilmennyt. Non-verbaaliin kiusaami-

seen liittyviin eleisiin ja ilmeisiin puuttuminen on hyvä tehdä välittömästi sitä 

huomatessa, koska näihin jälkeenpäin puuttuminen koetaan hankalaksi tai 

mahdottomaksi. Rippikoulun alussa läpikäydyt säännöt helpottavat keskustelua, 

koska niihin voidaan vedota kiusaajan tai kiusaajien kanssa. Haastatteluaineis-

tosta käy ilmi, että keskusteluja käydään tilanteista ja työntekijästä riippuen joko 

kahden kesken kiusaajan kanssa tai yhdessä kaikkien osapuolten kanssa. Osa 

työntekijöistä piti tärkeänä, että kahdenkeskiset keskustelut käydään vaikka kiu-

saajia on monta. Osassa haastatteluja koko ryhmälle tehty muistutus pelisään-

nöistä koettiin hyväksi tavaksi puuttua kiusaamiseen. 

Periaatteessa oon niissä tilanteissa sitten ikään kuin halunnut esi-
merkiksi, jos on joku tietty tapaus olemassa niin käydä se läpi niin, 
että he kertoo kaikki vuorollaan et mitä siinä on sitten tapahtunut. 
Ja sitten sen jälkeen myös kertoo, miltä heistä tuntuu kun näin ta-
pahtuu. (Haastattelu 6.) 

 Yks on semmonen mitä näkee, ni on ehkä semmonen, on sellasta 
mihin täytyy puuttuu siinä tilanteessa, jos sellasta näkee ni on 
tämmönen katseiden vaihto et katotaan näin niin siinä vois sanoo, 
et jos sä näät, et joku nuori tekee toiselle et hei mitä sä katot tolleen 
noi et lopeta tommonen tykkääksä itte et sua mittaillaan näin. Sit on 
niinku hankala puuttuu (jälkeenpäin) siihen et joku sanoo, et noi tui-
jottaa. (Haastattelu 2.) 

Työntekijöiden mukaan vanhemmille soitetaan, jos leirillä oleminen ja yhteisten 

pelisääntöjen noudattaminen ei puheeksi ottamisen jälkeenkään tunnu sujuvan. 

Kiusaamistilanteissa vanhempiin otetaan yhteyttä joko hyvin matalalla kynnyk-

sellä tai vaihtoehtoisesti riippuen nuorten, erityisesti kiusatun, mielipiteestä. Mi-

käli kiusaaminen on ollut fyysistä, osan haastatteluiden mukaan yhteys kotiin on 

otettu viipymättä. Haastatteluaineistosta käy ilmi, että kiusaajan/kiusaajien van-

hempien kanssa tehdään enemmän yhteistyötä leirijaksolla kuin kiusatun. Vii-

meisenä puuttumisen keinona työntekijät näkivät kiusaajan lähettämisen kotiin 

leirijaksolta.  
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Sanotaanko näin, että se (vanhemmille ilmoittaminen) on nuoresta 
kiinni, joka on joutunut kiusaamisen kohteeksi. (Haastattelu 3.) 

Mutta ollaan hyvin herkästi kotiin yhteyksissä, niinkun molempien. 
(Haastattelu 2.) 

Tarpeen vaatiessa ollaan valmiita menee siihenkin, et jos on esi-
merkiksi fyysistä kiusaamista, ihan siis tälleen et on käyty käsiks, 
niin sit mietitään sitä että lähteekö kiusaaja kotiin. Meillä ei lähde 
kiusattu kotiin todellakaan. Ellei hän siis itse halua. (Haastattelu 2.) 

6.7 Kiusaamiseen puuttumisen vaikuttavuus ja haasteet 

Puuttumisen vaikuttavuutta arvioidessa työntekijät kertoivat kiusaamisen aina-

kin vähentyvän ja poistuvan aikuisten silmistä puuttumisen seurauksena. Työn-

tekijöistä osa mielsi kiusaamisen loppuvan lähes kokonaan puuttumisen seura-

uksena, ainakin leirijakson loppuun saakka. Esille tulleen kiusaamistilanteen ja 

siihen puuttumisen jälkeen valvontaa leirijaksolla tehostetaan.  

Vaikee kysymys siinä mielessä, että se loppuu niin, että sitä ei kyllä 
sitten tapahdu enää meidän silmien edessä. Mutta sitähän ei pysty 
takaamaan, etteikö se sit ole sellasissa tilanteissa, joissa me ei olla 
paikalla, eikä isoset ole paikalla. (Haastattelu 3.) 

Rippikoulussa sanoisin, että se loppuu. Se on paljon helpompi, kun 
se on kakskytneljä seittemän. (--) Mut kyl jos sä tiedät et on joku 
kiusaamistilanne ja sä mietit, et leirillä on kolme ohjaajaa ja siellä 
on isosia viidestä kymmeneen riippuen leirin koosta. Niin kyllä siellä 
on aika paljon enemmän arsenaalia leiriläistä kohden kattoo sitä 
meininkiä siellä. (Haastattelu 2.) 

Yhteydenpito vanhempiin leirijakson jälkeen on työntekijöiden haastattelujen 

mukaan harvinaista. Tärkeiksi koettiin kuitenkin välittömästi leirin jälkeen tapah-

tuvat kontaktit, jossa vanhemmat kyselivät nuorensa leirikuulumisia työntekijöil-

tä. Kontaktin merkittävyyttä nosti se, jos aikaisemmin kiusatulla nuorella oli 

työntekijän näkökulmasta onnistunut leiri ja työntekijä sai kertoa siitä vanhem-

mille.  
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Jälkeenpäin leirillä, kun vanhemmat on tullu hakeen niitä lapsiaan 
ja ne ei oo ollu kiusattuja tietysti niinkun koulussa niin vanhemmat 
on niinkun vähän varovasti kysymässä (--). (Haastattelu 1.) 

Haastatteluaineistosta käy ilmi, että vanhempien kanssa toimiminen ei ole aina 

työntekijän näkökulmasta helppoa. Etenkin kiusatun vanhemmilla on suuri rooli 

kiusaamiseen puuttumisen kannalta. Työntekijän ja vanhemman mielipide-erot 

saattavat tuottaa hankaluuksia kiusaamistilanteen selvittelyyn. Osa vanhemmis-

ta kuvattiin myös pelottavina, ja epäiltiin juuri tämän pelon olevan yksi syy sii-

hen, miksi yhteyttä vanhempiin ei oteta, kiusaamistilanteesta huolimatta. Myös 

Tirrin artikkelissa vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö mainittiin yhdeksi eetti-

seksi ongelmaksi, jota työntekijä kohtaa rippikouluissa (Tirri 2009, 234).  

(--) syntyi aika ikäviä tilanteita myös niinkun vanhempien kesken. 
Vanhemmat oli tän lapsen puolella ja me kuitenkin oltiin nähty tää 
tilanne aivan toisin. (Haastattelu 7.) 

Koska monella aikuisella saattaa olla semmonen, että ne saattaa it-
te jotain pelätä, mä en tiedä pelkääks ne vanhempia, koska kiusaa-
jien vanhemmat saattaa olla tosi hankalia. (Haastattelu 2.) 

(--) ehdottomasti ollaan kotiin yhteyksissä, että tiedetään. Se hom-
mahan voi tosin vesittyy sillä, että pikku-Matin vanhemmat on sil-
leen että voi voi, Matti nyt teki näin ja ei välitä. Et nehän pystyy sen 
vesittää aika hyvin. (Haastattelu 2.) 

Haastatteluaineistossa esiintyy erilaisia tilanteita, jotka työntekijät kertoivat ole-

van erityisen hankalia kiusaamisen puuttumisen näkökulmasta. Haastaviksi ti-

lanteiksi kuvattiin non-verbaalinen kiusaaminen sekä seksuaaliseen suuntau-

tumiseen liittyvä kiusaaminen. Tämän lisäksi internetissä tai puhelinten välityk-

sellä tapahtuvaan kiusaamiseen puuttuminen koettiin vaikeaksi. Osa työnteki-

jöistä mainitsi tappeluihin väliin menemisen tuntuvan ajatuksena hankalalta. 

Yksi työntekijä kertoi kohdanneensa rippikoulussa tilanteita, joissa leiriläisen 

seksuaalinen suuntautuminen oli ollut syy siihen, miksi hänet yritettiin sulkea 

ryhmän ulkopuolelle. Esimerkkejä tällaisista tilanteista oli haluttomuus saunoa 

yhdessä tai olla kyseisen henkilön huonekaveri. Yksi työntekijä koki kielellisesti 

älykkääseen kiusaamiseen puuttumisen hankalaksi sen takia, että kyseisissä 

tilanteissa kiusaamisen todeksi näyttäminen muuttui haastavaksi. 
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(--) se on kielellisesti jotenkin semmosta niin älykästä et siihen ei oo 
niin helppo tarttua, et se promoottori pystyy niinkun sanomaan, et 
”enhän mä mitään kiusannut, mähän sanoin vaan, että näin näin ja 
näin.” (Haastattelu 4.) 

Työntekijöiden mukaan haastetta puuttumiseen tuo se, että aina ei tiedetä, on-

ko kyse leikkimielisestä vitsailusta vai kiusaamisesta. Näiden erottamisen vai-

keus on aiheuttanut myös sitä, että kiusaamiseen ei ole puututtu, koska työnte-

kijä on arvioinut tilanteen väärin. Näistä tilanteista työntekijä oli saanut myö-

hemmin kuulla nuorelta, että oli kokenut tulleensa rippikoulussa kiusatuksi. Yksi 

työntekijä ilmaisi haastattelussa keskustelevansa nuorten kanssa rippikouluissa 

siitä, kuinka kavereiden kesken heitettävän herjan lisäksi on samassa puheessa 

osoitettava ystävän tärkeys, jotta tällaisilta väärinkäsityksiltä vältytään.   

Sillä tavalla, että jos on vaikka jälkikäteen kuulee jostakin jutusta, 
mitä on ehkä pitänyt sellasena kavereitten välisenä läskipersejuttu-
na, niin sit se tulee jälkikäteen et niin sekin kiusas mua koko sen 
puoli vuotta (Haastattelu 6.) 

Hankalaa on se läppä kiusaaminen kun mä en aina tiedä mikä on 
vitsiä ja onks sillä vitsillä juuret jossain koulumaailmassa vai onks 
se vaan kevyt hauska juttu, jossa on vähän raflaavat ilmasut. 
(Haastattelu 1.) 

Yhdeksi haastavaksi kiusaamisen muodoksi nousi ”Raamatulla päähän lyömis -

kiusaaminen”, joka lähestyy hengellisen väkivallan piirteitä. Tässä kiusaamisen 

muodossa esimerkiksi nousi isonen, joka oli leirillä käyttänyt omaa tietoaan 

Raamatusta osoittaakseen leiriläisille olevansa heitä paremmassa asemassa 

suhteessa Jumalaan. Huomon ja Kokkosen (2010) mukaan rippikouluissa hen-

gellistä väkivaltaa saattaa tapahtua. Vaikka haastatteluissa hengellisen väkival-

lan tekijänä oli isonen, saattaa hengellistä väkivaltaa toteuttaa myös rippikoulu-

työntekijä. Huomo ja Kokkonen (2010) nostavat rippikoulutyöntekijöiden asen-

teet nuoria kohtaan tärkeään asemaan. Rippikoulua käyvä nuori on iässä, jossa 

sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiä koskevat kysymykset ovat ajankohtaisia. 

Rippikoulutyöntekijän asenteet ja suhtautuminen ovat merkittäviä ja edustavat 

osalle nuorista kristillistä suhtautumista kyseisiin teemoihin. (Huomo & Kokko-

nen 2010, 76–77.) 
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Mä sanon sitä Raamatulla päähän lyömis -kiusaamiseksi. Se on 
semmonen niinkun hengellinen päteminen, oikeessa oleminen. Et 
joskus on sellasia isosia joilla on vahvat näkemykset ja sillon ne 
joskus ottaa niinkun Jumalan omien sanojensa tueksi niin siinä on 
aika paha toisen, heikomman puolustautua, varsinkin jos se rippi-
koululainen, joka tietää asioista vähemmän. Et jotenkin semmonen 
paremmuus Jumalan edessä (--). (Haastattelu 1.) 

Yhdeksi haasteeksi kiusaamiseen puuttumisessa nousi se, että työntekijät epäi-

livät ison osan kiusaamisesta jäävän työntekijän tietoisuuden ulkopuolelle. Kiu-

saamiseen, jota työntekijät tai isoset eivät havainnoi, ei voi puuttua. Työntekijät 

haastatteluiden mukaan pyrkivät rohkaisemaan nuoria siihen, että kiusatut tuli-

sivat myös itse kertomaan kokemastaan kiusaamisesta. Haastatteluista kävi 

ilmi, että kiusaaminen tulee usein tietoon jotain muuta kautta kuin rippikoululai-

selta itseltään. Kertomatta jättämisen syiksi työntekijät epäilivät häpeän tunteen 

tai pelon siitä, että kertomalla aikuiselle kiusaaminen pahentuisi.   

(--) voi olla et on huonoja kokemuksia aikuisten puuttumisesta, et 
sit se kiusaaminen vaan lisääntyy, koska se on ihan fakta, et jos se 
hoidetaan se homma huonosti, niin sit sä saat nurkan takana pa-
himmassa tapauksessa turpaan. (Haastattelu 2.) 

Haastatteluissa kävi ilmi myös se, että joissakin tilanteissa rippikoulun työnteki-

jät eivät puutu kiusaamistilanteisiin niiden vaatimalla tasolla. Heli Pruuki (2004) 

esittelee artikkelissaan erilaisia ansoja, joiden vuoksi rippikoulutyöntekijät eivät 

välttämättä puutu tilanteisiin, vaikka siihen olisi syytä. Yhdeksi ansaksi Pruuki 

nimeää miellyttämisansan, jolloin työntekijä pyrkii miellyttämään nuoria, eikä 

tahdo antaa ryhmälle negatiivista palautetta. Toinen ansa, joka voi vaikuttaa 

työntekijöiden kiusaamiseen puuttumiseen, on välttämisansa. Sen mukaan 

työntekijälle tulee kiusaantunut olo, jos tilanne vaatisi häneltä kriittisen palaut-

teen antamista ryhmälle tai yksittäiselle nuorelle. Tämän vuoksi työntekijä mie-

luummin välttelee tilanteita, joissa hän joutuisi puuttumaan esimerkiksi kiusaa-

miseen. (Pruuki 2004, 154–155.)  Jos työntekijätiimissä kiusaamiseen puuttu-

minen ei jakaudu tasaisesti työntekijöiden kesken, se saattaa johtaa puuttumat-

ta jättämiseen. Yhdessä haastattelussa arvioitiin puuttumatta jättämisen mah-

dollisesti johtuvan pelosta, että esiintyy rippikoululaisten silmissä ainoana työn-

tekijänä negatiivisessa valossa.  



 42

Jos mä vetäjäpuolelta arvioin sitä et miksi kiusaamiseen ei aina 
puututa mun mielestä tarpeeks hanakasti niin mä nään vetäjäpuo-
lelta semmosen pelon, ja kyllä mä tunnistan sen omassakin sydä-
messä, et oonks mä nyt vetäjistä se natsipiru, joka puuttuu leirillä 
joka pienimpäänkin juttuun ja on koko ajan saarnaamassa ”eiei, 
hyihyi.” (Haastattelu 1.) 

Että ei oo enää jaksettu puuttuu tai sitten yks on aikansa puuttunu 
ja se ei jaksa olla koko ajan se natsi ja muut ei löydä siihen rohke-
utta tai ei halua (--). (Haastattelu 1.) 

6.8 Tuen ja koulutuksen tarve  

Haastatteluaineiston mukaan työntekijäkollegat ovat merkittävässä roolissa 

haastavissa tilanteissa. Monissa seurakunnissa oli käytössä erityinen rippikou-

lujen palautepäivä, jossa käsitellään menneen kesän rippikoulukuulumiset. Päi-

vää pidettiin tilanteena, jossa erityisiä purkamista vaativia tilanteita voi tarvitta-

essa jakaa. Työntekijöiden mukaan tarvetta esimiestasolla olevalle purkamiselle 

ei kiusaamistilanteiden tiimoilta juurikaan ollut. Työntekijät kuitenkin mainitsivat, 

että he eivät olleet joutuneet niin vaativien tilanteiden eteen, missä työnantajan 

tukea olisi tarvinnut. Esimiehen tukea tarvittaisiin tilanteissa, jossa työntekijä on 

tehnyt lastensuojeluilmoituksen tai joudutaan miettimään, keskeytyykö rippikou-

lulaisen leiri. Yhdessä haastattelussa esille nousi tilanne, jossa työntekijä oli 

joutunut puuttumaan nuorten väliseen fyysiseen yhteenottoon ja olisi toivonut 

mahdollisuutta käsitellä aihetta enemmän.  

(--) kyllä mä muistan yhen tilanteen, ainut mihin mä oisin ehkä kai-
vannut, siis mä käyn itse työnohjauksessa, niin mä pystyn siellä sit 
purkamaan, mut ne ei oo tässä niinkun leiriaikaan käytössä. (Haas-
tattelu 2.) 

Kyl jos on ollu jotain isompia juttuja, niin kyllähän ne sit vähän sil-
leen debriefingin omaisesti sit käsitellään myöskin työpaikalla, no 
lähinnä kirkkoherra on tietenki siinä tai joku lähiesimies et sitä tilan-
netta voi purkaa. (Haastattelu 7.) 

Rippikoulutyöntekijöiden mukaan seurakunnissa ei ole yhteisiä toimintaohjeita 

koskien kiusaamiseen puuttumista. Yleisesti kiusaamisesta ja sitä koskettavista 

tilanteista saatetaan puhua erilaisissa rippikoulun aloituspäivissä, jotka ovat 
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suunnattu rippikouluja tekeville työntekijöille. Yhteiset toimintaohjeet olisivat 

useiden työntekijöiden mukaan hyvä olla, vaikka he toteavatkin yleispätevän 

kiusaamiskaavan tekemisen olevan mahdotonta. Tilannekohtaisuus tulee aina 

ottaa huomioon, mutta joitakin yleisiä suuntaviivoja työntekijöiden pitäisivät hy-

vinä. Yhdessä seurakunnista tällaiset toimintaohjeet olivat juuri tekeillä. Haas-

tatteluaineistosta käy ilmi, että rippikoulun paikallissuunnitelmassa voisi olla 

oma paikkansa tällaisille yleispäteville ohjeille kiusaamiseen puuttumisesta. 

Muutamassa haastattelussa epäiltiin, että kiusaamiseen puuttumisen taidon 

ajatellaan olevan työntekijöille itsestäänselvyys, eikä sitä sen vuoksi käsitellä.  

Selkeitä ohjeita ei ainakaan ole, et siinä on varmaan tämmönen 
ajatus ja luottamus että työntekijät osaa toimia, mikä itsessään ei 
tietenkään välttämättä ole mikään fiksu lähtökohta jos kuitenkin on 
selkeitä toimintaohjeita monenlaisiin muihin asioihin. (Haastattelu 
4.) 

No en mä osaa sanoa et onko olemassa semmosta, missä lukis et-
tä miten pitää puuttua… Mä luulen et se on olevinaan vähän sem-
monen sisäänrakennettu juttu et kaikki tietää miten kiusaamiseen 
pitäis puuttua. (Haastattelu 7.) 

Haastattelujen mukaan työntekijät ajattelivat mahdollisen kiusaamisaiheisen 

lisäkoulutuksen olevan hyödyllistä. Haastatteluista nousi myös mahdollisen kou-

lutuksen sisältöehdotuksia. Työntekijöiden mukaan koulutuksessa voitaisiin kä-

sitellä kiusaamisen eri määritelmiä, muotoja ja sen vaikutuksia kiusatulle. Tä-

män lisäksi kaivattaisiin erilaisten puuttumismallien esittelyä. Koulutuksessa 

voitaisiin käsitellä myös sitä, mitä työntekijän on lupa missäkin tilanteessa tehdä. 

Tällaisen läpikäymisen ajateltiin edistävän työntekijöiden rohkeutta puuttua kiu-

saamistilanteisiin. 

(--) kyl mä nään et sillä (lisäkoulutuksella) olis paikkansa ja ehkä 
yks iso osa siinä olis se, et mitä mulla on lupa työntekijänä sanoa 
tai tehdä, että ainakin se näkökulma. Et monihan arastelee puuttu-
mista, kun ei tiedä et mitä voi tehdä tai saa tehdä tai mikä ei oo liian 
voimakas reaktio tai niin. (Haastattelu 1.) 

Haastateltavat kuvailivat jo saamansa lisäkoulutuksen tärkeyttä tällä hetkellä 

omassa työssään. Haastavat nuoret rippikoulussa -koulutus mainittiin erittäin 

tärkeäksi koulutukseksi ja ajateltiin, että se olisi hyödyllistä kaikille työntekijöille, 
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jotka työskentelevät rippikouluissa. Myös erilaiset ryhmäyttämiseen sekä tuntei-

den käsittelyyn liittyvät koulutukset koettiin hyödyllisiksi. Yhdessä haastattelus-

sa mainittiin motivaation tärkeys koulutuksista puhuttaessa. Jos työntekijä on 

motivoitunut erityisesti jonkin asian tiimoilta, on hän todennäköisesti ottanut jo 

selvää aiheesta ja mahdollisesti käynyt siihen liittyviä koulutuksia. Kiusaami-

seen puuttumisen työntekijä ajatteli enemmän olevan kiinni persoonallisuudesta 

kuin kouluttautumisesta.  

Tai et mä en tiedä onko olemassa sellasta tiettyä formulaa, et millä 
niinkun, tee tän kaavan mukaisesti niin se on hyvin. Vaan se vaatii 
niin paljon siltä työntekijältä semmosta oma-aloitteisuutta ja hok-
saamista, että mä veikkaan et kuitenkin kiusaamistilanteisiin puut-
tuminen on enemmänkin henkilösidonnaista kuin koulutuskysymys. 
(Haastattelu 6.) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kiusaaminen eri muodoissaan on varsin 

tavallista koko puolivuotisen rippikoulujakson aikana. Yhteneväisyyksiä koulu-

maailmassa ja rippikoulussa tapahtuvan kiusaamisen välillä löytyi, mutta myös 

jotain eroja on esimerkiksi puuttumisen ja valvonnan tehokkuudessa. Tilannetta 

tarkkailevien silmien määrä on rippikoulussa moninkertainen suhteessa koulu-

maailmaan. Työntekijöiden ja isosten lukumäärän vuoksi kiusaamiseen puuttu-

minen ja havainnoiminen tulisi rippikoulussa olla hyvinkin mahdollista. Puuttu-

minen ja havainnointi helpottuvat, kun rippikoulu etenee leirijaksolle, mutta se 

arvioitiin hankalaksi erottaa rippikoulun ennakkotapaamisissa alkujaksolla.  

Rippikoululla saattaa olla käänteentekevä vaikutus kiusatun nuoren elämässä. 

Rippikoulu voi olla ensimmäinen kerta nuoren elämässä pitkään aikaan, kun 

hän kokee olevansa hyväksytty osa ryhmää. Työntekijöiden mukaan isoskoulu-

tus olisi tällaiselle nuorelle identiteetin rakentamisen kannalta merkittävä tekijä, 

ja häntä yritetäänkin työntekijöiden mukaan saada isoskoulutukseen, jossa hän 

voi saada lisää kokemuksia hyväksytyksi tulemisesta.  

Vaikka työntelijöitä ja isosia on rippikoulussa varsin paljon, näyttää suuri osa 

kiusaamista jäävän heiltä havaitsematta. Yksi syy tähän oli se, että kiusaami-

sesta ei uskalleta kertoa työntekijöille. Kiusaamista epäiltiin tapahtuvan myös 

silloin, kun työntekijät tai isoset eivät olleet läsnä. Valvonnasta huolimatta rippi-

koulu sisältää vapaa-ajan tilanteita, jolloin nuoret viettävät aikaa keskenänsä.  

Aina isosen läsnäolon ei ajateltu vähentävän kiusaamista, vaan työntekijät ar-

vioivat joissakin tilanteissa isoset passiivisiksi sivustakatsojiksi. Yleisesti isosten 

roolia pidettiin kuitenkin merkittävänä kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja erityisesti 

sen havaitsemisen näkökulmasta. Työntekijöiden tulisikin yhä enemmän vahvis-

taa isosten vastuullista roolia ja heidän työpanoksensa tärkeyttä rippikoululeirin 

onnistumisessa sekä isoskoulutuksessa että rippikoulun aikana.  

Kiusaamisen ennaltaehkäisyllä ajateltiin olevan suuri merkitys kiusaamisessa 

rippikouluissa. Tehokkaimpina menetelminä ennaltaehkäisyssä olivat sääntöjen 
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läpikäyminen, ryhmäyttäminen ja yhteiset työskentelyt erilaisuuden, kiusaami-

sen ja ihmisarvon äärellä. Tällaisten työskentelyjen läpikäymistä tukee myös 

rippikoulusuunnitelman (2001) tavoite käsitellä rippikoulussa nuorten elämää 

koskettavia kysymyksiä. Kiusaamisteemaiset työskentelyt tulisi ottaa osaksi rip-

pikoulun opetussuunnitelmaa. Perusteet työskentelyille löytyy lähimmäisenrak-

kaudesta.

Vaikka yhteisiä toimintaohjeita kiusaamisen puuttumiseen ei ole enempää val-

takunnallisesti kuin Vantaan seurakuntayhtymän sisällä, näyttää kiusaamiseen 

puuttuminen olevan varsin samankaltaista eri seurakunnissa. Tutkimustulosten 

mukaan yleisimpänä ensimmäisenä toimenpiteenä kiusaamisen havainnoinnin 

jälkeen oli keskustelut kiusaajien ja kiusatuksi tulleiden kanssa. Keskusteluja 

käytiin sekä ryhmätasolla että yksilötasolla. Tutkimustuloksissa ei käynyt ilmi, 

että työntekijöiden käymissä keskusteluissa noudatettaisiin olemassa olevia 

menetelmiä. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi edellä esitetyt suggestiivisen 

käskyn ja yhteisen huolen menetelmät (Luku 3). Jos keskustelu ei tehonnut kiu-

saamistilanteessa, seuraavaksi toimenpiteeksi esitettiin soitto vanhemmille. 

Viimeisenä keinona kiusaamiseen puuttumisessa oli kiusatun/kiusattujen lähet-

täminen kotiin leiriltä.   

Rippikoulutyöntekijät mainitsivat tilanteita, joissa kiusaamiseen puuttuminen 

tuntui erityisen vaikealta. Tällaisia olivat nonverbaalinen kiusaaminen, seksuaa-

lisuuteen liittyvä kiusaaminen, sekä kiusaaminen, joka saa hengellisen väkival-

lan piirteitä. Tilanteista haastavia teki työntekijöiden mukaan se, jos kiusaamista 

oli vaikea esittää todeksi. Yksi haastava kiusaamisen muoto on työntekijöiden 

mukaan internetissä tai kännyköillä tapahtuva kiusaaminen. Tällainen kiusaa-

minen tapahtuu täysin työntekijöiden tarkkailun ulkopuolella. Yksi erityishaaste 

internetissä tapahtuvassa kiusaamisessa on sosiaalisen median nopea muut-

tuminen. Erilaisista sovelluksista tehdyt tutkimukset vanhenevat nopeasti.  

Tutkimuksessa ilmeni myös, että kiusaamiseen puuttumisen ongelmana voi olla 

se, että työntekijä ajautuu edellä mainittuihin työntekijäansoihin. Näillä tarkoite-

taan työntekijän suurta halua miellyttää rippikoululaisia tai vältellä tilanteita, jos-

sa joutuisi antamaan ryhmälle negatiivista palautetta. Kiusaamiseen puuttumi-
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sen hankaluutta helpottaa yhtenäinen työntekijätiimi, jossa erilaisiin tilanteisiin 

puuttuminen jakautuu tasaisesti eikä tapahdu vain yhden ihmisen toimesta. Jos 

puuttuminen jää vain yhden työntekijän vastuulle, on yhden haastattelun mu-

kaan todennäköisempää, että tilanteisiin puuttuva työntekijä väsyy ja turhautuu 

eikä enää leirin loppuvaiheessa jaksa puuttua kyseisiin tilanteisiin. Tämän 

vuoksi olisi tärkeää, että työntekijätiimit keskustelisivat keskenänsä kiusaamisen 

määritelmästä ja siihen puuttumisesta leirikohtaisesti.  

Tulosten mukaan työntekijät haluaisivat kiusaamiseen liittyvää lisäkoulutusta. 

Koulutuksen sisältöjä voisivat olla konkreettisten puuttumisen mallien esittelyä 

sekä kiusaamisen määritelmän, muotojen ja vaikutusten avaamista. Yleinen 

viesti kuitenkin oli se, että lisäkoulutuksen ei ajateltaisi menevän hukkaan. 

Työntekijöiden mielestä olisi hyvä, jos kiusaaminen ja siihen puuttuminen nos-

tettaisiin osaksi seurakuntien paikallissuunnitelmia. Vaikka työntekijät korostivat, 

että sellaista kiusaamiseen puuttumisen mallia, joka toimisi kaikissa tilanteissa, 

ei voida tehdä, olisi hyödyllistä, että jonkin näköiset suuntaviivat prosessista 

olisi. Eri haastatteluissa nousi esiin se, että erityisesti nuorisotyöntekijöiden aja-

tellaan hallitsevan kiusaamiseen puuttuminen. Rippikoululeireillä työskentelee 

kuitenkin myös sellaisia työntekijöitä, joille nuorten kanssa työskentely ei ole 

arkipäivää. Koulutuksen tarvetta erityisesti muiden työalojen työntekijöille koros-

tettiin haastatteluissa.  

Tässä opinnäytetyössä kiusaamisilmiötä ja siihen puuttumista kuvataan ainoas-

taan työntekijöiden näkökulmasta. Yksi jatkotutkimusmahdollisuus olisi selvittää 

määrällisillä menetelmillä kiusaamisen yleisyys rippikouluissa. Tässä tutkimuk-

sessa voitaisiin selvittää, millaista kiusaamista rippikoululaiset kohtaavat rippi-

kouluissa omasta näkökulmastaan. Samalla voitaisiin selvittää sitä, kuinka työn-

tekijät puuttuvat kiusaamiseen rippikoululaisten silmin, ja kuinka vaikuttavaa se 

todellisuudessa on. Tutkimuksen haastatteluaineistosta nousi selvästi esiin se, 

että työntekijät arvioivat osan kiusaamista tapahtuvan salassa. Tästä voidaan 

päätellä, että tutkimustulokset eivät kerro todellista rippikouluissa tapahtuvaa 

kiusaamisen määrää. Määrällisessä tutkimuksessa voitaisiin ottaa huomioon 

myös isosten näkemykset kiusaamisesta, työntekijöiden puuttumisesta siihen 

sekä omasta roolistaan kiusaamisen ennalta ehkäisijänä ja siihen väliin tulijana. 
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Toinen mahdollinen jatkotutkimus olisi selvittää etnografisella menetelmällä kiu-

saamisilmiötä osana rippikoulua. Tällöin tutkija voisi tarkastella isosten roolia 

sekä rippikoululeirin ryhmädynamiikkaa osana rippikoululeiriä. 

Opinnäytetyötä tehdessämme huomasimme, että rippikoulua käsittelevässä 

kirjallisuudessa ei erityisesti käsitellä kiusaamista rippikouluissa. Vaikka rippi-

kouluissa tapahtuvaa kiusaamista voi hyvin verrata koulukiusaamisesta tehtyi-

hin tutkimuksiin, on hyvä huomata, että rippikoulu sisältää erityispiirteitä, minkä 

vuoksi ilmiötä olisi syytä tutkia tässä kontekstissa erikseen. Erityisesti leirimuo-

toisessa rippikoulussa intensiivijaksossa on omat haasteensa ja hyötynsä. Rip-

pikoulun ohjelma pyritään rakentamaan työntekijöiden toimesta tiiviiksi, jotta 

ohjattua yhteistä toimintaa olisi mahdollisimman paljon. Verrattuna koulumaail-

maan, työntekijäresurssit rippikoululaista kohden ovat suuremmat. Kiusaami-

seen puuttuminen ja sen havaitseminen tulisi tämän vuoksi olla helpompaa. 

Toisaalta leirijakson intensiivisyyden vuoksi kiusattu ja kiusaaja ovat jatkuvassa 

kanssakäymisessä toistensa kanssa, mikä aiheuttaa myös sen, että kiusaajalla 

on päivässä enemmän mahdollisuuksia kiusata kuin koulupäivän aikana. Pa-

koon kiusaajaa ei pääse samalla tavoin kuin koulupäivän jälkeen. 

Oman haasteensa kiusaamiseen puuttumisessa on rippikoulun intensiivijakson 

lyhyt pituus. Pääsääntöisesti rippikoulun intensiivijakso kestää seurakunnissa 

seitsemän päivää. Vaikka kiusaamiseen onnistuttaisiin puuttumaan tehokkaasti 

leirijaksolla, sen vaikutukset leirijakson jälkeiseen elämään saattavat jäädä ole-

mattomiksi. Haastatteluissa käy ilmi, että yhteistyö kiusaamistilanteissa ei pää-

sääntöisesti jatku rippikoulun päättävän konfirmaation jälkeen. Tällaisessa tilan-

teessa puuttumisen vaikutusten seuraaminen on mahdotonta. Jos seurakunta 

ja koulu tekisivät rippikoulussa esiintyneiden kiusaamistilanteiden kanssa yh-

teistyötä vielä syksyllä koulujen alkaessa, voisi puuttuminen tehostua ja sen 

vaikutukset näkyä merkittävinä nuorten elämässä.  

Jos rippikoulussa tapahtuu kiusaamista, se vaikuttaa negatiivisesti kiusatun ko-

ko leiriviikkoon. Niemelän (2007) tutkimuksessa käy ilmi, että negatiiviset koke-

mukset ovat varsin pysyviä ja vaikuttavat nuoren muistoon rippikoulusta vielä 

viiden vuoden jälkeen. Negatiiviset muistot vahvistuvat ajan myötä (Niemelä 
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2007, 165–166.) Sen lisäksi, että kiusaamisella on syviä kielteisiä vaikutuksia 

kiusattuun, voi rippikoulussa tapahtuva kiusaaminen vaikuttaa myös rippikoulu-

laisen ja koko ryhmän kuvaan kirkosta ja seurakunnasta. Rippikoulun opetuk-

sen sisältöön kuuluu olennaisesti jokaisen ihmisen arvokkuuden ja tasavertai-

sen kohtelun korostaminen sekä lähimmäisenrakkaus. Jos rippikoulussa ei kui-

tenkaan yritetä aktiivisesti toteuttaa tasavertaista kohtelua ja puuttua tällaisiin 

sosiaalisiin epäkohtiin kuin kiusaamiseen, kuva rippikoulusta voi jäädä nuorelle 

melko ristiriitaiseksi. Kokemus tasavertaisesta kohtelusta ja toimivasta puuttu-

misesta voi olla nuoren hyvinvoinninkin kannalta erittäin tärkeässä roolissa. 

Tutkimuksen tuloksistakin selviää, että joskus koulussa ja rippikoulussa kiu-

saamista kokeneet nuoret ovat löytäneet paikkansa seurakunnan nuorten toi-

minnasta sekä rippikoulu- ja isostoiminnasta.  

Rippikoulusuunnitelma ohjaa rippikoulujen toteutusta ja siellä käsiteltäviä tee-

moja. Kuitenkin huomasimme suunnitelman olevan hyvin oppimiskeskeinen. 

Suunnitelmassa puhutaan myös tutustumisen ja hyvän ilmapiirin tärkeydestä, 

mutta sekin esitellään yhtenä tärkeänä näkökulmana oppimisen kannalta. Vaik-

ka rippikoulusuunnitelmassa rippikoulujen yleistavoitteeksi mainitaan uskossa 

vahvistuminen, voidaan pohtia, onko tässä vahvistumisen lähtökohtana todella 

oppiminen. Kiusaamisesta ei puhuta juuri missään rippikoulua käsiteltävässä 

kirjallisuudessa. Kuitenkin rippikoulussa on erityispiirteitä, ja siksi kiusaamista 

tulisi tutkia enemmänkin myös rippikoulun näkökulmasta.  

Tämän opinnäytetyötutkimuksen työstäminen on antanut meille lisää työkaluja 

ja valmiuksia puuttua kiusaamiseen rippikoulussa, se oli yksi työn lähtökohtai-

sista tarkoituksistakin. Työn tekemiseen motivoi juuri oma kokemus epävar-

muudesta, kun rippikoulutyössä olemme kohdanneet kiusaamista. Yksilötason 

puuttumiseen liittyvät keskustelurungot toimivat konkreettisina työvälineinä kiu-

saamiseen puuttumisessa. Ryhmätason työskentelyihin haastateltavat rippikou-

lutyön ammattilaiset ovat antaneet hyviä työkaluja.  
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