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TIIVISTELMÄ 
 
Ahvalo, Pauliina & Jääskeläinen, Piia. Kynnyskysymys – mitä työikäiset toivovat seu-
rakunnalta?  
Diak Itä, Pieksämäki, syksy 2013, 69 s., 2 liitettä.  
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, diakonisen sosiaalityön 
suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus.  
  
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, mitä työikäiset aikuiset kaipaavat evankelis-
luterilaiselta seurakunnalta, kuinka läheiseksi he kokevat seurakuntansa. Lisäksi halut-
tiin selvittää, millaisia toivomuksia työikäisillä on seurakunnan toiminnalta sekä millai-
siin toimintoihin ja tapahtumiin he olisivat kiinnostuneita tulemaan, jos niitä järjestettäi-
siin seurakunnassa. 
 
Tutkimuksemme toteutettiin yhdessä Siilinjärven evankelisluterilaisen seurakunnan ja 
Siilinlahden alakoulun ja Ahmon yläkoulun kanssa. Siilinjärven seurakunnan tavoittee-
na on tänä vuonna suunnitella erilaisia toimintamuotoja, jotka voisivat tavoittaa työikäi-
siä seurakuntalaisia enemmän.  
 
Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena kvantitatiivista menetelmää käyttäen. Myös 
avoimia kysymyksiä sisältäneet kyselylomakkeet palautuskuorineen toimitettiin Siilin-
järven alakoululle ja Ahmon yläkoululle, joista oppilaat toimittivat kyselyt vanhemmil-
leen. Jaoimme jokaiseen ikäryhmän yhteen luokkaan lomakkeet, yhteensä 196 kpl. Vas-
tauksia saapui 67 eli noin 30 %. Tutkimuksen määrällinen aineisto syötettiin ja analy-
soitiin SPSS-Statistics-tilastotieto-ohjelmalla. Tutkimuksen laadullinen aineisto litteroi-
tiin ja analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. 
 
Tutkimuksen perusteella suurin osa vastaajistamme koki, että seurakunnalla on heidän 
elämässään melko vähäinen osa. Yleisin kontakti kirkkoon tuli kirkollisten toimitusten, 
kuten hautajaisten, häiden ja ristiäisten myötä. Toiseksi eniten kävijöitä oli konserteissa 
sekä kauneimmissa joululauluissa,  kolmanneksi eniten joulu- ja pääsiäiskirkossa, sekä 
erilaisissa lapsiperhetapahtumissa. 
 
Vaikka ihmiset kokivatkin, että seurakunta on melko vähäisessä osassa heidän elämään-
sä, suurin osa vastaajista kaipasi kuitenkin seurakunnalta tukea erilaisissa muodoissa. 
Eniten kaivattiin sosiaalista tukea, toiseksi eniten hengellistä tukea ja  kolmanneksi eni-
ten taloudellista tukea. Nuoret perheet toivoivat eniten sosiaalista tukea, vanhemmat 
työikäiset hengellistä tukea seurakunnaltaan.  
 
Tutkimuksessamme vastaajia kiinnostavimmat toiminnot olivat musiikkiin liittyvät toi-
minnot, luennot elämän eri aihealueista, liikunnalliset perhetapahtumat sekä erilaiset 
ryhmät, kuten naisten käsityö/taidepaja ja liikuntaryhmät. 
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ABSTRACT 

 
Ahvalo, Pauliina & Jääskeläinen, Piia 
Treshold Question – What Do the Working-Age People Expect From the Church? 
68 p., 2 appendices. Language: Finnish. Pieksämäki, Autumm 2013.  
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option  
in Diaconal Social Work. Degree: Bachelor of Social Services. 
 
The aim of this thesis was to study the expectations of working-age adults towards the 
Evangelical Lutheran Church and how close they feel to be their congregation. Another 
aim was to discover what kind of wishes working-age adults have for the church's 
activities, as well as in what kind of activities and events they would like to participate. 
 
Our study was carried out in conjunction with Siilinjärvi Evangelical Lutheran 
Congregation, a primary school called Siilinlahti and a secondary school called Ahmo. 
The objective of the Siilinjärvi Congregation -at this year is to devise different kind of 
activities that can reach more the working age people of the congregation.  
 
The study was conducted by using quantitative method. Semi-structured questionnaires 
were submitted to the schools of Siilinjärvi. The students submitted the questionnaires 
further to their parents. We divided the forms to one class in every age group, a total of 
196 forms. In total, 67 or about 30 % of the parents answered the questionnaire. The 
quantative material of the study was entered into a SPSS statistics program and 
analyzed with this program. The qualitative material was transcribed and analyzed using 
a material-based content analysis. 
 
The results of the study show that majority of the respondents consider that the church 
has a relatively small part in their lives. The most common contact to the church became 
through the religious services, such as funerals, weddings and baptisms. In the past year 
some of the respondents had also participated in the concerts and Christmas carols, 
Christmas and Easter Services, as well as in different kind of family events. 
 
Although people considered that the church has a relatively small part in their lives, the 
majority of the respondents, however, needed support from the congregation in various 
forms. Social, spiritual and financial support were needed the most. Young families 
wanted the most social support, older people of working age spiritual support. 
 
In this study, the respondents were mostly interested in features of music-related 
activities, fitness enhancing family events, lectures on various fields of life, as well as 
different kind of groups such as women’s handicraft/art workshop and fitness groups. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Evangelical Lutheran church, church, congregation, activities, people of 
working age, adults, expectations, forms of support, quantitative method.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Evankelis-luterilaisesta kirkosta on eronnut paljon ihmisiä viime vuosina. Työikäisiä 

ihmisiä käy seurakunnan tapahtumissa suhteellisen vähän. Seurakunnan työ tuntuu pai-

nottuvan ikääntyviin ihmisiin sekä lapsi-, nuoriso- ja perhetyöhön. Itse aikuisväestölle 

tarkoitettuja tapahtumia ja tilaisuuksia sekä säännöllisiä kohtaamisia on suhteessa vä-

hemmän, jumalanpalveluksia lukuun ottamatta. Ihmiset elävät kuitenkin yhä enemmän 

yhteiskunnan paineiden alla työelämässä, perhe-elämässä sekä vapaa-ajan toiminnoissa. 

Perheiden paine menestyä ja pärjätä on kova. Pahoinvointi ja syrjäytyminen näyttävät 

lisääntyvän kaikissa ikäryhmissä ja sosiaaliluokissa. Ihmiset tuntevat olevansa entistä 

enemmän yhteiskunnan ”rattaiden” uhreja, ja väsymys ja pahoinvointi alkaa näkyä ih-

misten keskuudessa yhä enemmän. Yksinäisyys ja syrjäytyminen näyttävät periytyvän 

sukupolvelta toiselle.  

 

Jotta kirkko tukisi ihmisiä heidän arjessaan, sen pitäisi tulla tällaisena aikana yhä lä-

hemmäksi ihmistä. Seurakunnan toiminnan pitäisi olla matalakynnyksistä, jotta myös 

yksinäiset ja aratkin ihmiset uskaltautuisivat osaksi seurakunnan toimintaa. Seurakunta 

tuntuu etääntyneen ihmisten arkielämästä, ja seurakunnan merkitys tuntuu kutistuvan 

vain erikoistilaisuuksiin, kuten ristiäisiin, vihkimisiin, ja siunauksiin. Ihmiset kaipaavat 

kuitenkin elämäänsä hengellisyyttä, sekä paikkaa, jossa voisi kohdata toisia aikuisia ja 

jakaa ajatuksia uskosta sekä elämästä.  

 

Erilaiset tutkimustulokset tuovat esille ihmisten pahoinvoinnin, elämän merkityksettö-

myyden, ja tarkoituksettomuuden kokemuksia. Nämä ilmiöt ovat yhteydessä perusluon-

teisiin elämänkatsomuksellisiin kysymyksiin. Syrjäytyminen sekä osattomuuden koke-

mukset ihmiselle itselleen tärkeisiin ihmisiin ja yhteisöihin, ovat todellisuutta. Kirkko-

kin joutuu pysähtymään ja pohtimaan, kuinka voitaisiin ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja 

tukea ihmisiä enemmän osattomuuden kokemuksissa. (Ketola, Niemelä, Palmu & Sa-

lomäki 2012, 57.) Tämän vuoksi myös me halusimme tutkia paikallisesti, mitä työikäi-

set ihmiset toivoisivat omalta seurakunnaltaan.  
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Opinnäytetyömme aihe sai ensikipinän seurakuntaharjoittelusta sekä omista havainnois-

ta vapaa-ajallamme, jossa huomasimme, että työikäisille aikuisille on kovin vähän toi-

min- 

taa. Jonkin ajan kuluttua opinnäytetyön aihe oli selvä: oli tutkittava, mikä saisi ihmiset 

palaamaan kirkon pariin. Aiemmin on tutkittu nuorten aikuisten eli 18–30-vuotiaiden 

toiveita kirkkoa kohtaan, mutta sitä vanhemmat työikäiset ovat jääneet taka-alalle. Tut-

kimme opinnäytetyössämme, mitä työikäiset aikuiset kaipaavat evankelis-luterilaiselta 

seurakunnalta, kuinka läheiseksi he kokevat seurakuntansa ja millaisia toivomuksia 

heillä olisi seurakunnan toiminnalta. Tutkimme myös, millaisiin toimintoihin ja tapah-

tumiin he voisivat olla kiinnostuneita tulemaan, jos niitä järjestettäisiin seurakunnassa. 

Tuntevatko ihmiset kynnyksen olevan liian korkea tullakseen seurakunnan tilaisuuk-

siin?  

 

Työmme teoreettisessa osiossa käsittelemme suomalaisten uskonnollisuutta, kirkon tu-

levaisuuden suunnitelmia, kirkkoon liittymisen-, ja kirkosta eroamisen syitä sekä seura-

kunnissa tehtävää aikuistyötä. Lähteenä käytimme laajalti osin Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon nelivuotiskertomusta Haastettu kirkko – Suomen evankelis-

luterilainen kirkko vuosina 2008–2011, ja vertailimme tutkimuksemme tuloksia tähän 

tutkimukseen.  

 

Koemme, että kyseistä asiaa tutkimalla saamme arvokasta tietopohjaa tulevaan työ-

hömme diakoneina sekä kirkon työntekijöinä. Työntekijät ovat keskeisessä asemassa 

pohdittaessa aikuistoimintaa, sen suunnittelua ja sen kutsuvuutta (Rikkinen 2012, 45). 

Haluamme omalta osaltamme olla luomassa kutsuvaa julkisuuskuvaa kirkosta. Tutki-

malla ja perehtymällä jo tehtyihin tutkimuksiin ja vertailemalla tuloksia meidän tutki-

mustuloksiimme, voimme hahmottaa nykyihmisen asennetta ja toivomuksia seurakun-

taa kohtaan myös paikallisesti. Näiden tietojen pohjalta voimme kehittää itseämme tule-

vina ammattilaisina. Tulevaisuudessa voimme pyrkiä muokkaamaan oman seurakun-

tamme toimintaa siihen suuntaan, että myös työikäiset ihmiset osallistuisivat seurakun-

nan toimintaan. Tämä palvelisi silloin yhteiskuntaa, jossa elämme, tukisi omien seura-

kuntalaisten arkea ja siinä jaksamista, sekä koko evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa.  
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2 USKONNOLLISUUS SUOMESSA 

 

 

2.1 Usko Jumalaan ja kirkon oppiin 

 

Suomalaisten suhdetta uskoon voidaan luonnehtia laimeaksi ja maltilliseksi. Uskonnol-

lisesti ääripäitä, joko erittäin uskonnollisia tai uskontovastaisia, ihmisiä on Suomessa 

kuitenkin vähän. Kymmenesosa suomalaisista piti itseään erittäin uskonnollisena, ja alle 

viidesosa piti itseään uskontovastaisena. (Ketola ym. 2012, 28.)  

 

Haastettu kirkko -tutkimuksessa käytetyn Gallup Eccleciastica 2011 -kyselyn mukaan 

runsas neljännes ilmoitti uskovansa kristinuskon Jumalaan. Vastaajista 21 % ilmoitti, 

ettei usko Jumalan olemassaoloon. Vuonna 2007 heitä oli 11 % mikä tarkoittaa, että 

niiden osuus, jotka eivät usko Jumalaan on kaksinkertaistunut vain neljässä vuodessa. 

(Ketola ym. 2012, 42). Siihen, että suomalaisten jumalausko on horjunut, on mahdolli-

sesti vaikuttanut suomalaisia viime vuosina koskettaneet tragediat, kuten koulusurmat ja 

perhesurmat sekä muut koko maailmaa järkyttäneet tragediat, ja luonnonkatastrofit. 

Uskomme, että myös terrorismi ja uskon näkyminen negatiivisessa mielessä mediassa 

voivat horjuttaa jumalauskoa. 

 

Yhä harvempi uskoo kirkon oppeihin, vaikka olisi kirkon jäsen. Vajaat 80 % suomalai-

sista kuuluu kirkkoon, mutta viidesosa heistä ei usko siihen mitä kirkko opettaa. He 

eivät usko, että Jeesus on Jumalan poika, ja että Raamatun ihmeet ovat totta. Voisi siis 

ajatella, että osa kuuluu kirkkoon vain tavan vuoksi. Kuinka pitkälle tapa kantaa? Periy-

tyykö se seuraavaan sukupuoleen tai enää siihenkään? Miksi jälkipuolet vaalisivat ta-

paa, jonka tarkoitusta eivät ymmärrä? Jäljelle jää ydinkysymys, miksi kirkon sanoma ei 

enää puhuttele? Uskontotieteilijä Ilkka Pyysiäisen mukaan sanoma on niin vaikeasti 

miellettävissä. Syyllistä voi hakea vaikka tieteestä. Luterilainen kirkko ei ole lähtenyt 

kiistämään tieteen saavutuksia, mikä taas on tarkoittanut sitä, että Raamatun tulkinnat 

ovat muuttuneet entistä abstraktimmiksi. Esimerkiksi Jumala ei ole luonut maailmaa 

kuudessa päivässä konkreettisesti vaan Jumala on olemassaolon perusta, eivät ihmiset 

tällaista sanomaa ymmärrä, ei sillä ole käyttöä arkielämässä. Taivaan isää ihmiset rukoi-

levat eivätkä olemassaolon perustaa. (Järvinen 2008,34.)  
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Uskontotieteilijä Kimmo Ketolan mukaan konkreettinen Jumala olisi tietenkin helpompi 

käsittää, mutta jos uskoa ajatellaan rationaalisesti, se ei oikein enää toimi. Kirkon eri-

mielisyydet Raamatun tulkinnoista hämmentävät myös ihmisiä. Osa Raamatun tulkitsi-

joista sanovat, että Raamatun teksti olisi otettava kirjaimellisesti, toiset ovat sitä mieltä, 

että sitä pitäisi tulkita soveltaen. Tästä syystä seurakuntalainen on voinut menettää luot-

tamuksensa kirkkoon. Kirkko ei ole osannut sanoittaa asioita niin, että ne uppoaisivat 

nykyihmiseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita etteivätkö ihmiset uskoisi. He vain uskovat 

eri tavalla kuin kirkko opettaa. Ihmiset ajattelevat mitä haluavat, uskovat omaan juma-

laansa. Vaikutteita tulee kaikkialta. Yhteistä on ehkä usko jonkinlaiseen hyvään hen-

keen tai elämänvoimaan. Hengellisyyttä kaivataan nykyään omiin tarpeisiin, Jumala 

joka tuomitsee, on pois muodista. Ketola uskoo, että sellainen Suomi ei palaa, jossa 

kaikki kuuluvat kirkkoon. Hän uskoo, että tulevaisuudessa evankelisluterilainen kirkko 

on uskonnollinen yhdyskunta muiden joukossa. (Järvinen 2008, 37.) 

 

 

2.2 Uskonnollisia muutoksia 

 

Evankelis-luterilainen kirkko on haastettu viimeisten vuosien aikana monelta suunnalta. 

Individualismi vallitsee yhteiskunnassamme, ja perinteiset yhteisöllisyyden ajat ovat 

haastettu myös uskonnollisessa elämässä. Suomalaisten arvomaailma on muuttunut ja se 

tuo myös kirkkoon muutospaineita. Uskontokriittisyys on vahvistunut, ja kirkon asema 

yhteiskunnassa on monen haasteen edessä. (Ketola ym. 2012, 7.) Seurakuntien talouslii-

tokset ja seurakuntayhtymät ovat tuoneet omat haasteensa kirkon toimintaan. (Ketola 

ym. 2012, 7.) 

  

Nykyään uusia kansainvälisiä vaikutuksia virtaa yhä enemmän ihmisten tietoisuuteen. 

Ihmisistä on tullut kuluttajia, joiden elämässä vaikuttavat kansainvälinen informaatio, 

materiaali, valuutta, ihmiset, sekä erilaiset kulttuuriset vaikutteet. (Ketola ym. 2012, 

11.) Alueellisessa kehityksessä on ollut nähtävillä väestön ja työvoiman keskittyneen 

suurimpiin kasvukeskuksiin. Ihmisten kynnys muuttaa kotiseudulta pois on madaltunut. 

(Ketola ym. 2012, 12.) Tämä vähentää paikkakuntasidonnaisuutta, sekä yhteisöllisyy-

den tunnetta, mikä seurakunnan toiminnassa on tärkeää.  
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Internetin käyttö on myös kasvanut räjähdysmäisesti. Maailmassa internetin käyttäjiä oli 

jo 2,45 miljardia vuonna 2011. Osuus on 35 % maailman väestöstä. Viestintäympäristön 

muutos on vaikuttanut syvällisesti ihmisten arkeen. (Ketola ym. 2012, 12.) Informaatio-

tekniikan käyttö on myös muuttanut oleellisesti ihmisten maailmankuvaa ja tavoitetta-

vuutta. Tämän vaikutus on nähtävillä myös seurakunnan toiminnassa. Seurakunta on 

pyrkinyt tuomaan omaan toimintaansa uudenlaisia muotoja ihmisten tavoitettavuuteen, 

kuten nettipappien, seurakuntatyöntekijöiden, seurakunnan omien sivustojen ja uuden-

laisen vapaaehtoistoiminnan, Suurella Sydämellä -toiminnan kautta. Internetin kautta 

tapahtuvaa toimintaa on kuitenkin jatkossakin kehitettävä. Tärkeää olisi, että ihmiset 

voivat ottaa yhteyttä omaan seurakuntaansa mahdollisimman vaivattomasti internetin 

välityksellä. 

 

Myös uskonnolliset kiistat leviävät internetin vaikutuksesta koko maailmaan ja värittä-

vät ihmisten uskonnollista ajatusmaailmaa. Sosiaalisen median sekä muun median, ku-

ten television ja radion kautta tapahtuva keskustelu uskonnollisista kysymyksistä antaa 

ihmisille mahdollisuuden osallistua ajankohtaisiin ja polttaviin keskusteluihin. (Ketola 

ym. 2012, 12.) Median tuoma huomio kirkolle ei ole aina hyvää, vaan voi olla hyvinkin 

kriittistä ja väärinkäsityksiä luovaa. Toisaalta ihmisillä on oikeus pohtia uskon asioita 

kriittisestäkin näkökulmasta. 

 

Uskonnollisuus tuntuu olevan muutosten alla jälkimodernissa yhteiskunnassamme. On 

oletettu, että vaihtoehtoiset uskontomuodot tulevat syrjäyttämään perinteiset uskonto-

muodot, kuten kristinuskon. Näin ei kuitenkaan uskota tapahtuvan, vaan ihmiset pyrki-

vät löytämään sellaisia uskollisen elämänmuotoja, jotka sopivat yhteen modernin maa-

ilman arvojen kanssa. Tätä uutta vaihdetta uskonnollisuudessa kutsutaan progressiivi-

seksi hengellisyydeksi. (Ketola ym. 2012, 39.) Progressiivisessa ajattelutavassa pyritään 

löytämään sellaisia uskonnollisia tapoja, jotka sopivat tasa-arvon, suvaitsevuuden, ja 

yksilöllisyyden arvojen rinnalle. Lisäksi naisia aidosti vapauttava hengellisyys, sekä 

patriarkkasitoutumattomuus on progressiivisen ajattelumallin mukaista. Progressiivinen 

ajattelumalli pyrkii sopeuttamaan uskoa yhteen tieteellisen tiedon kanssa sekä ekologi-

seen tietoisuuteen. (Ketola ym. 2012, 39.)  

 

Nykyaikana varsinkin nuoret aikuiset haluavat uskonnolta yhteisöllisyyttä. He haluavat 

valita kuitenkin itse mihin yhteisöön kuuluvat. Heillä yhteisöön sitoutuminen ei ole 
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tiukkaa eikä pysyvää, vaan erilaisia yhteisöjä voi olla samanaikaisesti useita. (Häkkinen 

2010, 220.) Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan riippumattomuus ja omaehtoi-

suus korostui uskonnollisuudessa. Kyselyn mukaan kolme viidestä suomalaisesta kyse-

lyyn vastanneista pitivät tärkeämpänä omaa henkilökohtaista suhdetta Jumalaan, kuin 

mitä uskontojen opetukset ja pyhät kirjat opettavat. (Ketola ym. 2012, 40.) Tutkimuk-

seen osallistuneista suomalaisista yli kolme viidestä koki olevansa luterilaisia kristittyjä. 

(Ketola ym. 2012, 41.)  

 

Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan suomalaisten mielikuvat uskonnollisista 

yhteisöistä vaihtelevat suuresti. Suomalaisten mielikuvat evankelis-luterilaisesta kirkos-

ta, ortodoksisesta kirkosta sekä pelastusarmeijasta, olivat kaikkein myönteisimpiä. (Ke-

tola ym.  2012, 52.) Suomalaisten luottamus kirkkoa kohtaan on kuitenkin heikentynyt 

2009 European Values Study -kyselyn mukaan. (Ketola ym.  2012, 54.) Vuoden 2005 

lukemista luottamus oli tipahtanut jopa 18 %. Vuonna 2009 vain 45 % vastanneista 

luotti kirkon antamaan hengelliseen tukeen. Perhe-elämän ongelmiin ja moraalisiin on-

gelmiin kirkolta uskoi saavansa apua noin kolmannes vastaajista. (Ketola ym. 2012, 55.)  

 

Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan tärkeimpiä kirkon tehtäviä oli olla hei-

koimmassa asemassa olevien puolestapuhujina (75 %), tukea köyhiä ja syrjäytyneitä 

päättäväisemmin (75 %), auttaa heikompiosaisia (73 %) sekä puhua suoremmin yhteis-

kunnallisista epäkohdista (73%). (Ketola ym. 2012, 55.) 62 % oli sitä mieltä, että kirkon 

tulisi uudistaa oppejaan nykyajan valossa. Yli puolet vastanneista oli sitä mieltä, että 

seksuaalivähemmistöjä kohtaan pitäisi olla suvaitsevampi. (Ketola ym. 2012, 56.)  

 

Vuoden 2012 loppuun mennessä kirkkoon kuului enää 76,4 % suomalaisista (Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko i.a). Toiseen Suomen kansankirkkoon, eli ortodoksiseen 

kirkkoon kuului noin 1,1 % suomalaisista, ja muihin rekisteröityihin uskonnollisiin yh-

dyskuntiin 1,5 % suomalaisista. (Ketola ym. 2012, 28–29.) Evankelis-luterilaiseen kirk-

koon kuuluu siis huomattavan suuri enemmistö suomalaisesta väestöstä.    
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2.3 Arvojen ja asenteiden muutos 

 

Muutaman vuosikymmenen aikana on tapahtunut merkittäviä asennemuutoksia erilais-

ten moraalikysymysten kohdalla. Homoseksuaalisuuden, avioerojen, avoliittojen sekä 

aborttien suhteen on tapahtunut selkeä moraalikäsitysten muutos. Ihmiset ovat muuttu-

neet tietyltä osin suvaitsevammaksi. (Ketola ym. 2012, 25.) Koulutustason huomattiin 

vaikuttavan asenteiden jyrkkyyteen. Kouluttamattomilla henkilöillä oli selvemmin jyr-

kempi suhtautuminen moraalikysymyksiin. (Ketola ym. 2012, 26.) Uskonnollisuus vai-

kuttaa myös oleellisesti moraalikäsityksiin. Vahva uskonnollisuus sekä Raamatun pitä-

minen Jumalan sanana vaikuttivat jyrkempiin moraalisiin asenteisiin. Näin on syntynyt 

merkittävä eroavaisuus uskollisesti aktiivisten sekä passiivisempien väestön keskuuteen. 

Myös kirkontyöntekijöillä on erilaisia moraalikäsityksiä. (Ketola ym. 2012, 27.)  

 

Maailmanlaajuinen modernisaatiokehitys on lisännyt ihmisten tietoutta, sosiaalisia voi-

mavaroja sekä aineellisia voimavaroja. Koulutuksen, tiedotusvälineiden sekä tietotyön 

lisääntyminen ovat tehneet ihmisestä autonomisempia ajattelijoita. Auktoriteetit eivät 

ole niin vahvasti ohjaamassa ihmisten ajattelua ulkopuolelta, vaan ihminen voi itsenäi-

sesti tehdä omia johtopäätöksiä oman tietopohjan mukaan. Sosiaalinen riippumattomuus 

antaa myös ihmisille mahdollisuuden olla omaa mieltä asioista. (Ketola ym. 2012, 28.) 

Ihmisten selviytyminen ei enää riipu yhteisöllisestä arvostuksesta ja samojen arvojen 

kannattamisesta. Omaehtoisuudella on myös kolikon kääntöpuoli. Valinnanvapaus us-

konnollisessa ja moraalisissa käsityksissä ovat ajaneet ihmisen arvottomaan maailman-

katsomukseen. Kaiken salliva, arvoton elämännäkemys heijastuu seksuaalimoraalin, 

sukupuoliroolien, perhearvojen, työmoraalin, luontosuhteen, sekä uskollisuuden rappeu-

tumiseen. (Ketola ym. 2012, 28.) Voidaankin kysyä voivatko ihmiset paremmin tässä 

arvottomassa elämänkatsomuksessa, vai luoko se lisää pahaa oloa ja turvattomuutta 

keskuuteemme? 

  

 

2.4 Perhetilanteiden muutos  

 

Haastetun kirkon -tutkimusten mukaan ihmisten perhetilanne on muuttunut yhä moni-

muotoisemmaksi. Kuviosta 1 nähdään, että alle puolet suomalaisista on avioliitossa. 

Eronneiden osuus tästä on noin neljännes, ja yhä kasvussa. Lapsettomia sekä lapsellisia 
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pariskuntia on Suomessa suunnilleen yhtä paljon, yksi viidesosa. Yksineläviä ihmisiä on 

myös Suomessa suhteellisen paljon. Rekisteröidyt parisuhteet olivat kasvussa nelivuo-

tiskertomuksen aikana. (Ketola ym. 2012, 16.) Perheiden monimuotoisuus on otettava 

huomioon yhä enemmän seurakunnan toiminnan suunnittelussa. 

 

 

KUVIO 1. Suomalaisten perhetilanteet. (Ketola ym. 2012, 16) 

 

Suomalaiset kodit ovat hyvinkin monimuotoisia, mutta perustoiveet hyvästä perhe-

elämästä ovat samanlaisia. Rakkaus, läheisyys, turvallisuus, sekä hyvä kasvuympäristö 

ovat perustarpeita ja toiveita, joita jokainen perhe kaipaa. Kuitenkin oman nautinnon 

hakeminen, elämysperäiset kokemukset ja omien oikeuksien korostaminen velvolli-

suuksien ylitse, tuovat perheisiin ristiriitaa sekä huonovointisuutta. (Björkstrand, ym. 

2008, 10–11.) Kirkolla onkin suuri tehtävä tukea ja kannustaa perheitä epäitsekkääm-

pään elämänmuotoon hyvinvoinnin edistämiseksi.  

 

 
2.5 Uskonnollinen osallistuminen 
 

Kansainvälisessä vertailussa suomalaisten aktiivinen uskollinen osallistuminen kuului 

vähiten aktiivisiin maihin. ISSP 2008 -kyselyssä suomalaisilta kysyttiin, kuinka usein 

he osallistuvat jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin tai hengellisiin tilaisuuk-

siin. Noin 45 % suomalaisista osallistuu kirkolliseen toimitukseen vähintään kerran 
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vuodessa ja vain 7 % osallistuu uskonnollisiin tilaisuuksiin kerran kuukaudessa. Yksi 

kolmasosa vastanneista ilmoitti käyvänsä vain kerran tai kaksi vuodessa kirkollisissa 

toimituksissa. (Ketola ym. 2012, 38.)  

 

Yksityinen uskonnonharjoitus oli kuitenkin yleisempää suomalaisessa yhteiskunnassa, 

kuin julkinen uskonnonharjoittaminen. Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan noin 

puolet suomalaisista rukoili vähintään kerran vuodessa, ja viidennes kertoi rukoilevansa 

päivittäin. 37 % ilmoitti, ettei ole rukoillut ollenkaan viime vuosien aikana. (Ketola ym. 

2012, 37.) Raamattua ilmoitti lukevan noin neljännes vastanneista. Muita hengellisiä 

menetelmiä, kuten joogaa tai taiji-lajia harjoitti vastanneista 14 %. (Ketola ym. 2012, 

38.)  

 

Kirkon toimintaan osallistuminen on yksi osa uskonnollisuutta ja kirkkoon sitoutumista, 

jossa on kyse käytännöllisestä ulottuvuudesta. Veikko Huotari on jakanut suomalaisten 

kirkkoon sitoutumisen osallistumisen perusteella viiteen tasoon (Häkkinen 2003, 234.) 

Ensimmäinen sitoutumisen aste on kirkollisten toimitusten käyttäminen ja osallistumi-

nen niihin. Uskonnollinen kiinnostus on yleensä voimakkainta elämän suurissa käänne-

kohdissa. Useimmilla suomalaisilla on kosketuskohta seurakuntaan avioliittoa solmitta-

essa, lapsen syntyessä, hänen aikuistuessaan sekä jonkun läheisen kuoltua. Näihin elä-

män käännekohtiin halutaan liittää Jumalan sanan kuulemista. Kuviosta 2 (sivulla 16) 

käy ilmi, että kirkko tavoittaakin suomalaiset kattavimmin kirkollisten toimitusten yh-

teydessä. (Häkkinen 2003, 234.)  

 

Toinen nykyiseen elämäntapaan liittyvä sitoutumisen aste näkyy osallistumisena kirk-

kovuoden juhlien seurakuntaelämään. Painopiste on joulunajan jumalanpalveluksissa ja 

muissa tilaisuuksissa. Joulunajan osallistujamäärät ovat noin 1,5–2 miljoonaa kävijää 

siitä riippuen, mitkä tilaisuudet lasketaan mukaan. Pääsiäinen ja muut kirkkovuoden 

juhlat eivät houkuttele ihmisiä osallistumaan kirkollisiin toimituksiin, kuten joulunajan 

kirkolliset tapahtumat. (Häkkinen 2003, 234.)  

 

Kolmas sitoutumisen tapa on osallistuminen jumalanpalveluselämään muutenkin kuin 

juhla-aikoina ja kirkollisten toimitusten kautta (Häkkinen 2003, 234). Jumalanpalveluk-

siin osallistuminen oli Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan laskenut vuoden 

2007 tuloksista 7 %. (Ketola ym. 2012, 97). Kuusi prosenttia kaikista suomalaisista käy 
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jumalanpalveluksissa vähintään kerran kuukaudessa, 14 % muutamia kertoja vuodessa ja 15 

% vähintään kerran vuodessa. Kirkkoon kuuluvista taas 7 % osallistuu jumalanpalvelukseen 

vähintään kerran kuussa ja 39 % vähintään kerran vuodessa. (Ketola ym. 2012, 96). 

 

Nuoret aikuiset osallistuivat harvoin jumalanpalvelukseen. 25–34-vuotiaista miehistä 

joka viides ilmoitti käyvänsä jumalanpalveluksissa kerran vuodessa. (Ketola ym. 2012, 

96). Nyt jo entisen Espoon tuomiorovasti Marjatta Laitisen mielestä vähäinen jumalan-

palveluksiin osallistuminen on todella harmillista, koska juuri jumalanpalveluksessa 

voisi saada viikoittaisen kokemuksen, siitä ettei ole yksin. Onneksi suomalaiset sentään 

käyvät vielä kirkollisissa toimituksissa, kuten ristiäisissä, konfirmaatioissa, häissä ja 

hautajaisissa. Niissäkin puhutaan Jumalan kanssa, rukoillaan, pyydetään siunausta. 

Kuunnellaan mitä Jumala tahtoo sanoa. Siksi nekin ovat jumalanpalveluksia, ainakin 

kirkon kannalta, sanoo Laitinen. (Järvinen 2008, 32.) 

 

Erityisjumalanpalveluksiin osallistui 44 % kaikista jumalanpalveluskävijöistä. Huomat-

tavan osa erityisjumalanpalveluksista oli suunnattu lapsiperheille ja nuorille. (Ketola 

ym. 2012, 101.) Erilaiset perheille, lapsille ja nuorille suunnatut messut kokosivat 40 % 

kaikista jumalanpalveluskävijöistä. (Ketola ym. 2012, 103). Suosituimmat erityismessut 

aikuisväestölle olivat konfirmaatiomessut, lasten kirkkohetket, perhemessut, ekaluokka-

laisten kouluun siunaaminen, tuomasmessut, rippikoulusunnuntai, sekä erilaiset ulkoil-

majumalanpalvelukset. (Ketola ym. 2012, 102.) Taize-, ja afrikkalaisia gospelmessuja 

järjestettiin joka kymmenennessä seurakunnassa. Pop- ja metallimessut vetosivat nuo-

riin.  Sateenkaarimessuja järjestettiin vain yhdessä prosentissa seurakunnista. (Ketola 

ym. 2012, 103.) Seurakunnissa, joissa oli panostettu erilaisiin jumalanpalveluksiin, oli-

vat kävijämäärätkin lisääntyneet. Jumalanpalveluksien suunnittelussa tulisikin kiinnittää 

huomiota tavoittavuuteen sekä monipuolisuuteen. (Ketola ym. 2012, 119.)  

 

Neljäs sitoutumisen taso on osallistumista tilaisuuksiin ja pienpiireihin. Useimmiten 

tämä on ihmisille jumalanpalveluksia täydentävä ja syventävä osallistumismuoto. Seu-

rakunnan tilaisuuksiin osallistuu vuosittain yli 6 miljoonaa henkilöä. Aikuisten pien-

ryhmä- ja kerhotoiminnassa on vuosittain 100 000–150 000 osallistujaa. (Häkkinen 

2003, 235.) Seurakunnassa järjestettävään toimintaan osallistuu 17 % suomalaisista vä-

hintään kerran vuodessa (Ketola ym. 2012, 96). 
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Viides sitoutumisen taso on osallistumista seurakuntavastuuseen. Lukuisa joukko seura-

kuntalaisia toimii pienpiirien vetäjinä, kuorossa laulajina, lähimmäispalvelutehtävissä ja 

hallintoelimissä. Esimerkiksi lapsi- ja nuorisotyön piirissä on vapaaehtoisia ohjaajia 

mukana noin 30 000, samoin diakoniatyössä 30 000, musiikkiryhmissä ja kuoroissa yli 

40 000. (Häkkinen 2003, 235.)  

 

 

KUVIO 2. Suomalaisten julkinen uskonnollinen osallistuminen, vähintään kerran vuo-

dessa. Gallup Ecclesiastica 2011(N=4930) (Ketola ym.  2012, 37, 96.) 
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3 EVANKELIS-LUTERILAISEN KIRKON TULEVAISUUS 
 

 

3.1 Meidän kirkko -strategia vuoteen 2015 

 

Meidän kirkko -strategian mukaan evankelis-luterilaista kirkkoa on kehitettävä vastaa-

maan tämänpäivän haasteisiin. Kirkkomme perustehtävä on kutsua ihmisiä armollisen 

Jumalan yhteyteen sekä tuoda elämään kestävä perusta. Kirkon perustehtävä on rohkais-

ta ihmisiä välittämään lähimmäisestämme ja luomakunnastamme. Kirkko on osa muut-

tuvaa yhteiskuntaamme ja siksi sen on pyrittävä muuntautumaan ja vastaamaan tämän 

ajan ihmisten tarpeisiin ja elämäntilanteisiin. Kirkkomme onkin tehnyt tutkimustyötä 

aiheeseen liittyen ja luonut kirkon strategiat tulevaisuuden varalle. Kirkon visiossa kirk-

komme jäsenet näkevät kirkkonsa arvon ja kuulevat siellä Jumalan äänen. Tulevaisuu-

den visiossa kirkkoon tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja sieltä 

lähdetään palvelemaan rakkaudella Jumalan maailmaa. (Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon keskushallinto 2007.) 

 

Meidän kirkko -visiossa strategisiin suuntaviivoihin kuuluu muun muassa hengellisen 

elämän vahvistuminen. Tähän pyritään tarjoamalla monipuolista jumalanpalveluselä-

mää, joka sisältäisi inhimillistä lämpöä ja hengellisyyttä. Tähän tavoitteeseen tuntuu 

olevan vielä pääsemistä monissa pienissä seurakunnissa. Jumalanpalveluselämä tuntuu 

keskittyvän perus-jumalanpalveluksiin, mitkä ovat tietysti kulmakivi kirkolle, mutta silti 

moni seurakuntalainen tuntee kaipaavansa jotain uutta jumalanpalveluselämään. Lisäksi 

monet tuntevat olonsa ulkopuolisiksi. Lämmön välittymisessä seurakuntalaisille tuntuisi 

näin ollen olevan vielä tekemistä. (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto 

2007.) 

 

Jumalanpalveluksen yhteydessä papit ja seurakunnantyöntekijät voisivat ottaa enemmän 

kontaktia seurakuntalaisiin, eikä vain ” suorittaa työtehtävänsä” ja poistua paikalta. Mo-

ni voisi kaivata lämmintä tervehdystä ovella, tai poistuessa haluta vaihtaa muutama sana 

papin tai diakonin kanssa. Tämä pienikin ele toisi seurakuntalaiselle tunnetta, että hä-

nestä oikeasti välitetään ja hän on tervetullut seurakunnan tilaisuuksiin. Inhimillinen 

hengellisyyskin tuntuisi tarvitsevan uusia muotoja esimerkiksi uusien toimintamuotojen 

ja kohtaamisten kautta. Tuntuu, että seurakuntatyöntekijöiden kohtaaminen kaventuu 
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vain tapahtumiin ja pintapuoliseksi kohtaamiseksi. (Suomen evankelis-luterilaisen kir-

kon keskushallinto 2007.) 

 

Myös kotiemme hengellisen elämän tukemisessa ja perheiden arkielämän vaikeuksissa 

ja ristiriidoissa kohtaamista olisi kehitettävä. Nykyajan perheet elävät suurien paineiden 

kanssa taloudellisti ja henkisesti. Moni perhe kokee, että seurakunta on etäinen heidän 

arkielämästään, ja kuuluu siihen vain erityistilaisuuksissa. Kirkon yksi tavoitteista on 

kehittää toimintamuotoja, joissa pystyisimme tavoittamaan ja tukemaan kiireisiä lapsi-

perheitä heidän arjessaan. Kirkon visiossa onkin tavoitteena seurata toimintaympäristön 

muutoksia, ja uudistaa toimintaa perustehtävälle uskollisena. (Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon keskushallinto 2007.) 

 

Jumalan eteen pysähtyminen ja hengellisen etsinnän tukeminen on mielestämme kirkon 

tärkeimpiä tehtäviä. Myös nykyajan ihminen kiireestään huolimatta tarvitsee hengelli-

syyttä, ja moni etsiikin sitä mitä erilaisimmin keinoin. Meihin on sisäänrakennettu tarve 

etsiä hengellisyyttä itsestämme, vaikka sen tiedostaminen onkin vaikeaa nykyihmiselle. 

Kirkolla on tärkeä tehtävä siinä, että mahdollistaisimme ihmisille vaivattoman ja moni-

puolisen mahdollisuuden pysähtyä Jumalan kasvojen eteen. Ihmiset haluavat myös saa-

da vastauksia hengellisiin kysymyksiin. Tätä varten pitäisi pystyä luomaan luottamus-

suhde seurakuntalaisten ja työtekijöiden väliin. Luottamus-suhteen rakennuttua ihmiset 

uskaltautuisivat esittämään hengellisiä kysymyksiä, ja pohtimaan Jumalan olemusta. 

Evankeliumin julistaminen antaa tälle kaikelle pohjan, ja herättää ihmisissä tarpeen ja 

halun pohtia hengellistä elämäänsä. Matalan kynnyksen toimintojen kautta luottamus-

suhdetta voisi kasvattaa, ja mahdollistaa näin hengellisten kysmysten äärelle pääsemi-

sen. Tämän vuoksi koemmekin tutkimuksemme tärkeäksi. 

 

Huolehtiminen heikoimmista ja vähäosaisimmista kuuluu myös kirkon tärkeimpiin teh-

täviin. Tähän diakoninen-, sekä lähetystyö pyrkii vastaamaan parhaalla mahdollisella 

tavalla resurssiensa puitteissa. Vaikka kirkon taloudellinen puoli ei pystyisikään vas-

taamaan aina kaikkeen, niin ihmisten kohtaaminen ja heidän hätänsä todesta ottaminen 

ja rinnalla kulkeminen voikin saada aikaa enemmän välittämisen tunnetta kuin pelkkä 

taloudellinen apu. (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto 2007.) Kirkko 

tarvitsee tulevaisuudessa tähän tehtävään vapaaehtoisia, ja mahdollisuuden kantaa vas-

tuuta ja toimia lähimmäisenrakkauden puolesta. Tähän kirkko on pyrkinyt löytämään 
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uusia keinoja, esimerkiksi Suurella sydämellä –nettiohjelma tarjoaa seurakuntalaisilleen 

nykyaikaisen tavan tehdä hyvää lähimmäiselle. Seurakunnantyöntekijöiden on osallis-

tuttava yhteiskunnallisiin keskusteluihin yhä rohkeammin. Kirkon tehtävä on toimia 

yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten puolestapuhujana, sekä pyrkiä 

toimimaan oikeudenmukaisuuden ja rauhan hyväksi. (Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon keskushallinto 2007.) 

 

Meidän kirkko -strategiassa pyritään vahvistamaan kirkon jäsenyyden merkitystä ihmis-

ten keskuudessa. Tämä vahvistuisi, jos ihmiset kokisivat kirkkoaan enemmän omaksi 

kirkoksi, jossa heidät otettaisiin vastaan sellaisina kuin he ovat, ja jossa he kokisivat 

olevansa osa yhteistä kristillistä perhettä. Mielestämme yhteisöllisyyden vahvistamista 

pitäisi siis kehittää. Kirkon tavoite tavoittaa jäsenensä vähintään viisi kertaa vuodessa, 

ei valitettavasti tunnu täyttyvän. Tähän kirkon olisikin keksittävä uusia toimintamuoto-

ja, jotta seurakuntalaiset voisivat löytää itselleen sopivia tapahtumia. Erityisesti nuorten 

jäsenien ja uusien jäsenien vastaanottamiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. 

Kirkon strategian tavoite on, että seurakunnan elämään osallistuvien määrä nousisi kai-

kissa ikäryhmissä. (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto 2007.) 

 

Meidän kirkko -strategian (2007) mukaan työntekijäkeskeisyydestä luopuminen on hy-

vä tavoite. Jos seurakuntalainen olisi enemmän osallisena oman seurakuntansa toimin-

noissa, hän voisi kokea yhteenkuuluvuutta ja motivoituisi sitoutumaan omaan seurakun-

taansa. Mielestämme ihmisillä on nykyaikana paljon erityisosaamista, jota olisi hyvä 

saada valjastettua vapaaehtoistoiminnan kautta. Tällöin toimintamuotomme rikastuisi 

valtavasti. Monessa seurakunnassa todellisuus on kuitenkin toinen. Toiminnot ovat 

työntekijäkeskeisiä, ja uusia vapaaehtoisia ei ole saatu houkuteltua mukaan toimintaan 

tai heitä otetaan liian varovaisesti osaksi toimintaan. Jotkut työntekijät kokevat jopa 

kuormittavana vapaaehtoisten ohjaamisen. Erityisesti työikäiset puuttuvat lähes koko-

naan vapaaehtoisista.  

 

Viestinnän uusiin muotoihin kirkko pyrkii löytämään uusia väyliä ja lisäämään viestin-

nän keinoja. Facebook, internet, tv ja muu media ovat nykyään tärkeitä kanavia monelle 

ihmiselle tiedon ja sisällön hakemiseen elämäänsä. Tähän kirkko pyrkiikin vastaamaan, 

sekä löytämään uusia muotoja tavoittaa ihmisiä median kautta. Median käyttö voi tun-

tua edelleen vieraalta ikääntyvistä työntekijöistä, mutta nuoremmat sukupolvet kokevat 
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nämä kanavat luontevaksi viestinnän keinoiksi. Myös sisäiseen viestintään pitää panos-

taa yhä enemmän tulevaisuudessa. Työntekijöiden koulutus on varmasti yksi keino tä-

män tavoitteen saavuttamiseksi. (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto 

2007.)  

 

 

3.2 Kirkko 2020 -tulevaisuusselonteko 

 

Kirkolta edellytetään tulevaisuudessakin uskollisuutta perustehtävälleen. Kirkko 2020-

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteon mukaan kirkon kohtaamat 

haasteet edellyttävät tulevaisuudessa yhä enemmän toimintaympäristöjen analysointia, 

strategista suunnittelua, seurantaa ja palautetta. Suomen historian kehitys on vahvistanut 

kirkon asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirkolla on ollut oikeudellinen erityis-

asema suhteessa valtioon ja sen henkilökunta on kuulunut kansan eliittiin. Tämä erityis-

asema on kuitenkin nyt joutunut kyseenalaiseksi muiden kirkkokuntien ja uskontojen 

yleistyessä Suomessa. (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus 2010).   

 

Yhdessä muiden Euroopan kirkkojen kanssa meillä on suuri kulttuurinen ja hengellinen 

perintö ja rikkauden lähde. Kirkko haluaisikin tukea Euroopan unionia kasvamaan yh-

teisvastuulliseksi unioniksi, jonka luonne olisi avoin, keskusteleva ja demokraattinen. 

Myös kotimaassamme yhteiskuntamme liitokset muodostavat uudenlaisia seurakuntayh-

teisöjä omine haasteineen. Hyvinvointiyhteiskunta on muuttunut kilpailuyhteiskunnaksi 

ja kuluttajayhteiskunnaksi. Niin myös seurakuntalaiset kokevat itsensä, asiakkaiksi ja 

kuluttajiksi, joille kirkon täytyy tarjota erilaisia palveluja. Kirkko haluaisi ihmiset yhtei-

söllisiksi omasta seurakunnastaan, eikä vain asiakkaiksi. Sitoutuminen on kuitenkin 

heikentynyt, kun kohtaamisille on jäänyt vähemmän aikaa. Seurakunnan vaihtoehtojen 

kasvu on johtanut ”kevytyhteisöllisyyteen” jossa sitoutuminen on heikentynyt. Aiem-

min elämää ohjanneet arvot ja normit ovat vaihtuneet vertaisryhmiin, rahan valtaan ja 

kilpailuyhteiskuntaan, jossa yhä useammat jäävät ulkopuolisiksi. Tätä varten diakonia-

työtä on kehitettävä jotta yhä useammat syrjäytyvät saisivat avun. Valtaosa ihmisistä 

kuitenkin kaipaavat yhteisöllisyyttä ja elämän hengellisiä arvoja. Kirkon tehtävä onkin 

pitää yllä toivon näköalaa. (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus 2010). 
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Jumalauskon muoto on muuttunut, kristinuskon Jumalaan uskovia on yhä vähemmän, ja 

yhä enemmän niitä, jotka uskovat ”toisin kuin kirkko opettaa”. Kirkkoon liittyvät arvot 

ja elämäntapa koetaan kyvyttömäksi puhutella modernia ihmistä. Perhekeskeiset ja kris-

tilliset arvot koetaan toisarvoiseksi, eivätkä ne vetoa nykyajan idealistisiin nuoriin ja 

aikuisiin.  Tulevaisuuden kirkko tulisikin näyttäytyä joustavana ja nopealiikkeisenä, 

jossa otetaan huomioon seurakuntalaisten moninaisuus. Kirkon kaikkea toimintaa kui-

tenkin pitää värittää uskollisuus kirkon perustehtävälle. (Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon kirkkohallitus 2010). 

 

Kirkon työn johtajuus ja visiointi pitäisi tapahtua ihmisten keskellä. Vapaaehtoistyössä 

mikään ryhmä ei ole vain avun kohde, vaan vertaisuuden asetelma tekee jokaisesta seu-

rakuntalaisesta toimijoita. Tulevaisuudessa vapaaehtoiskentän tulee ollakin selkeästi 

organisoitu ja tuettu työntekijöiden taholta. Myös erilaisten hengellisten liikkeiden tul-

kinnoille pitäisi antaa kirkossa tilaa, ja nähdä ne voimavarana, sekä rikkautena kirkolle. 

Järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä on kehitettävä valtion tukirakenteiden heikenty-

essä. Kaiken toiminnan keskellä on kuitenkin muistettava kirkon ajaton perustehtävä: 

Kristillisen kirkon perustehtävä on synnyttää uskoa Pyhään Kolmiyhteiseen Jumalaan, 

rakkautta lähimmäisiimme sekä keskinäisen yhteyden ja osallisuuden vahvistaminen. 

(Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus 2010). 

 

 

3.3 Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten kehittäminen 

 

Jumalanpalvelus on seurakuntaelämän ydin. Jumalanpalvelus on kirkon päätehtäviä ja 

muodostaa selkärangan koko seurakunnan toiminnalle. Meidän kirkko – Osallisuuden 

yhteisö -strategian tavoitteena on pohtia myös jumalanpalveluselämän kehityslinjoja. 

Jumalanpalveluselämän monipuolisuutta, luontevuutta, inhimillistä lämpöä sekä hengel-

lisyyttä pitäisi lisätä. Pääkirkon pyhäpäivän messu on seurakunnan jumalanpalveluksen 

ydin. Tämän lisäksi seurakunta voi pitää muita erityylisiä hengellisiä tilaisuuksia ja ju-

malanpalveluksia omien voimavarojensa mukaan. Jumalanpalveluksen elementit, sana, 

rukous, uskontunnustaminen ja kiitos, voi esiintyä monessa erilaisessa muodossa. (Ke-

tola ym. 2012, 92.) 
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Kirkkoon kuuluvat ihmiset pitävätkin tärkeänä mahdollisuutta osallistua jumalanpalve-

luksiin. Kirkkoon kuuluvista 39 % osallistuu jumalanpalveluksiin vähintään kerran 

vuodessa. Nuorten aikuisten ja aikuisväestön osallistuminen jumalanpalveluelämään on 

kuitenkin vähäistä. Nämä ryhmät tuntuvat vierastavan jumalanpalveluksiin osallistumis-

ta.  

 

Kirkkohallitus käynnistikin 2011–2013 kehittämishankkeen Tiellä – på väg, jonka tar-

koitus oli tarkastella jumalanpalveluselämää ja sen kehittämismahdollisuuksia. Hank-

keen tavoitteena oli lisätä ihmisten osallistumista jumalanpalveluselämään. Hankkeessa 

kerättiin eri paikkakunnilta tietoa ihmisiltä, mitä he toivoisivat jumalanpalveluksilta. 

Leinosen ja Niemelän tutkimuksen Jumalanpalvelus arjen voimavarana – Seurakunta-

laisten jumalanpalvelusodotukset ja kokemukset  mukaan ihmiset toivoivat ennen kaik-

kea rauhoittavia tunnekokemuksia. Ihmiset hakevat jumalanpalveluksista myös voimaa 

arkeen, Jumalan läsnäoloa sekä uskonvahvistusta. (Ketola ym. 2012, 93.) Jumalanpalve-

luselämän odotetaan ensisijaisesti hoitavan ihmistä. Aktiivisempi jumalanpalveluksissa 

kävijä kokee tulleensa enemmän hoidetuksi, kuin sellainen joka on satunnainen kävijä. 

Satunnaiskävijä ei koe saavansa uskon vahvistusta jumalanpalveluselämän kielen vie-

rauden vuoksi, niin kuin aktiivi kävijä kokee saavansa. (Ketola ym. 2012, 94.)  
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4 KIRKKOON KUULUMINEN 
 

 

4.1 Kirkon jäsenyyteen sitoutuminen 

 

Evankelis-luterilainen kirkko on haastettu viimeisten vuosien aikana monelta suunnalta. 

Individualismi vallitsee yhteiskunnassamme, ja perinteiset yhteisöllisyyden ajat ovat 

haastettu myös uskonnollisessa elämässä. Suomalaisten arvomaailma on muuttunut ja se 

tuo myös kirkkoon muutos paineita. Uskontokriittisyys on vahvistunut, ja kirkon asema 

yhteiskunnassa on monen haasteen edessä. (Ketola ym. 2012, 7.) Seurakuntien talouslii-

tokset ja seurakuntayhtymät ovat tuoneet omat haasteensa kirkon toimintaan. (Ketola 

ym. 2012, 7.) 

 

Kirkon jäsenyyteen sitoutumisen mittari on kirkkoon kuuluminen, jossa on kyse uskon-

nollisuuden sosiologisesta ulottuvuudesta. Voidaan todeta, että naiset kuuluvat kirkkoon 

miehiä useammin, maaseutuväestö enemmän kuin kaupunkilaiset, lapset ja vanhukset 

keski-ikäisiä runsaammin. (Häkkinen 2003, 233.) Tärkeimpinä kirkkoon kuulumisen 

syinä pidetään kirkollisia toimituksia, kastetta, auttamistyötä, avioliittoon vihkimistä ja 

hautaan siunaamista ja sitä, että kirkko ylläpitää hautausmaita. Yhdeksän kymmenestä 

pitää näitä tärkeinä syinä kirkkoon kuulumiseen. Muita tärkeitä syitä ovat muun muassa 

mahdollisuus olla kummina ja se, että kirkko ylläpitää kristillisten juhlapyhien perinnet-

tä ja opettaa oikeita elämänarvoja lapsille ja nuorille. Myös kirkon tekemä auttamistyö 

koetaan tärkeäksi. (Ketola ym. 2012, 78.) Kirkko kuitenkin painottaa, että tärkeää olisi 

kirkon jäsenyyden hengellinen merkitys. (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kes-

kushallinto 2007.) Selkeästi hengelliset syyt ovat tärkeitä vain alle puolelle seurakunta-

laisista. Hyvin tärkeitä nämä syyt ovat joka kymmenelle jäsenelle. Määrä vastaa uskon-

nollisesti hyvin aktiivisten seurakuntalaisten määrää. (Ketola ym. 2012, 78–79.) 

 

Kirkkoon kuulumisen kiinteydessä on eri asteita. Siten sosiologisesti, kirkon jäsenet 

voidaan luokitella erilaisiin ryhmiin. (Häkkinen 2003, 223.) Professori Jouko Sihvo on 

kirkollissuutta tutkiessaan luokitellut kirkon jäsenet neljään tyyppiin: (1) kantajäsenet, 

(2) tavalliset jäsenet, (3) loitontuneet jäsenet ja (4) eroavat jäsenet. Kantajäsenten ryhmä 

muodostuu niistä, jotka eivät missään nimessä voi ajatella eroavansa kirkosta. Tavalliset 

jäsenet eivät ole tulleet ajatelleensa kirkosta eroamista. Loitontuneiden ryhmässä on 
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niitä, jotka ovat joskus ajatelleet eroavansa kirkosta tai ajatelleet sitä usein. Eroavat jä-

senet taas todennäköisesti eroavat kirkosta jossain vaiheessa. (Häkkinen 2010, 206– 

207.) Edellä mainitun luokittelun kyselyjä on tehty vuodesta 1976 lähtien ja luonnolli-

sesti kirkosta eroamiskysymykseen eri tavalla vastanneiden määrät ovat vaihdelleet, 

mutta luokittelun suhteelliset osuudet ovat pysyneet lähes samoina. Hyvin karkeasti 

luokiteltuna kantajäseniä on noin 2/5, samoin tavallisia jäseniä 2/5 sekä loitontuneita ja 

eroavia yhteensä noin 1/5 kirkon jäsenistä. (Häkkinen 2010, 207.) 

 

Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö -strategian tavoitteena on kirkon jäsenyyden mer-

kityksen vahvistaminen ja jokaisen jäsenen tavoittaminen vähintään viisi kertaa vuodes-

sa. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä erityistä nuoriin ja nuoriin aikuisiin. (Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto 2007.) On siis selvää, että tutkimuksen 

kohderyhmäämme on panostettava.  

 

Vuoden 2005 lopussa Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 83,1 % suoma-

laisista eli yhteensä 4 366 255 henkeä. Vuotta aiemmin kirkkoon kuuluvia oli 83,6 %. 

Kirkkoon kuuluvien määrä väheni siten yhden keskisuuren seurakunnan jäsenmäärän 

verran, 13 256 henkeä. (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 2006.) Vuoden 2012 lop-

puun mennessä kirkkoon kuului enää 76,4 % suomalaisista (Suomen evankelis-

luterilainen kirkko i.a ). Vuosina 2008–2011 kirkkoon kuuluvien osuus oli alhaisin 26– 

32-vuotiaiden keskuudessa, heistä kirkkoon kuuluu noin 67 %. On selvää myös, että 

nuoret aikuiset olivat aktiivisimpia kirkkoon liittyjiä, mutta myös kirkosta eroajia. Yk-

sittäisistä ikävuosista vähiten kirkkoon kuuluvia oli 30-vuotiaiden keskuudessa 

(66,6 %). (Ketola ym. 2012, 73–76.) Seuraavassa luvussa tarkastelemmekin kirkosta 

eroamista, joka ei ole pysähtynyt.   

  

 

4.2 Kirkosta eroaminen 

 

Kirkosta eroaminen on joinakin vuosina tavallista runsaampaa, ja yleensä taustalla ovat 

yhteiskunnalliset muutokset tai kirkossa tapahtuneet muutokset. Suomessa kirkosta on 

voinut erota vuodesta 1923 uskonnonvapauslain voimaantulon myötä. Tätä ennen kir-

kosta oli voinut erota vain, mikäli liittyi toiseen protestanttiseen yhteisöön. (Niemelä 

2006, 5–9) Kirkosta eroaminen kasvoi tuntuvasti uuden uskonnonvapauslain tultua 
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voimaan vuonna 2003, kun kirkosta erosi yhteensä 26 857 henkeä. (Niemelä 2006, 12.) 

Uuden lain myötä kirkosta eroaminen helpottui, sille se ei enää edellytä henkilökohtais-

ta käyntiä eroilmoituksen täyttämiseksi. Eroilmoitus voidaan toimittaa myös postitse 

omalle seurakunnalle tai mihin tahansa maistraattiin. Vapaamuotoinen kirjallinen ilmoi-

tus voidaan toimittaa myös sähköpostilla. Eroilmoitus astuu heti kirjallisen ilmoituksen 

saavuttua maistraattiin tai seurakuntaan. (Niemelä 2006, 6.)  Käytännössä yleisin 

eroamistapa on Vakaumuksien tasa-arvo -yhdistyksen ylläpitämä Eroa kirkosta.fi-

palvelu, joka laatii valmiin eroilmoituksen. Käyttämällä sivuston automaattista palvelua 

voi erota kirkosta joko täysin sähköisesti tai vaihtoehtoisesti lähettämällä kirjeen postit-

se. (Vakaumusten tasa-arvo VATA Ry 2013.) Myös viranomaisten järjestämän Suo-

mi.fi-palvelun kautta voi erota (Suomi.fi-toimitus Valtiokonttori i.a). Vuonna 2003 

voimaan tulleen uuden lain jälkeen kirkosta on eronnut vuosittain 0,6–0,8 % kirkon jä-

senistä. (Suomen evankelis-luterilainen. kirkko 2006.)  Samana vuonna astui voimaan 

myös uusi hautaustoimilaki, jonka myötä hautaustoimesta peritään kirkkoon kuuluvilta 

ja kuulumattomilta samansuuruiset maksut. Osin näiden muutosten seurauksena kirkos-

ta eronneiden määrät nousivat edellisestä vuodesta 67 %. (Niemelä 2006, 6.) Vuonna 

2004 kirkosta eroaminen ei vähentynyt, vaan päinvastoin nousi vähän. (Niemelä 2006, 

12.)  

 

Se, että kirkosta erosi suuri määrä ihmisiä vuonna 2003, ei ole historiallisesti kuitenkaan 

mikään erityinen ilmiö. Yhteiskunnassa ja kirkossa tapahtuneet muutokset ovat aina 

vaikuttaneet ihmisten eroamispäätöksiin. Suurin nettotappio kirkon jäsenmäärässä koet-

tiin 1950-luvulla, jolloin kirkosta erosi noin 170 000 ihmistä. Tähän vaikuttivat muun 

muassa poliittiset syyt ja kirkollisvero. Aiemmin pelätty kommunistinen liike oli saanut 

keskeisen aseman maan poliittisessa elämässä, ja hävityn sodan johdosta monien kir-

konmiesten arvostamat ihanteet olivat kokeneet romahduksen. Kirkonvastaiset ilmauk-

set näkyivät myös vapaissa lehdissä, joissa kirkollisero nostettiin esille sopivana syynä 

kirkosta eroamiseen. Kritiikki kirkkoa kohtaan kasvoi vapaamielisyyden ja edistyksen 

nimissä. Kirkon arvoista ja opetuksesta vieraannuttiin. (Niemelä 2006,11.) Seuraava 

isompi jäsenkato tapahtui vuonna 1984, kun kirkolliskokous ei hyväksynyt naispappeut-

ta. Vaikka naispappeus hyväksyttiin vuonna 1986, suurin eronneista ei liittynyt takaisin 

kirkkoon. Uusiin ennätyslukemiin kirkosta eroaminen nousi 1990-luvun lamavuosina.  

1990-luvulla kirkosta erosi yhteensä 180 000 henkeä, eniten vuonna 1992, yli 30 000 

henkeä. (Niemelä 2006, 12.) Vielä enemmän kirkosta erosi ihmisiä vuonna 2005, kaik-
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kiaan 33 043 henkeä eli 0,8 % kirkon jäsenistä. Vuoden 2005 lopussa Suomen evanke-

lis-luterilaiseen kirkkoon kuului 83,1 % suomalaisista eli yhteensä 4 366 255 henkeä. 

Vuotta aiemmin kirkkoon kuuluvia oli 83,6 %. Kirkkoon kuuluvien määrä väheni siten 

yhden keskisuuren seurakunnan jäsenmäärän verran, 13 256 henkeä. (Suomen evanke-

lis-luterilainen kirkko 2006.) Vuoden 2012 loppuun mennessä kirkkoon kuului enää 

76,4 % suomalaisista (Suomen evankelis-luterilainen kirkko i.a.), joten kirkosta eroami-

nen ei ole pysähtynyt.  

 

Suhteellisesti eniten kirkosta erotaan isojen kaupunkien kuten Helsingin, Espoon ja 

Tampereen alueella ja vähiten Porvoon ja Lapuan hiippakunnissa. Kirkosta eroaminen 

lisääntyi vuonna 2005 suurista kaupungeista eniten Kuopiossa (+61 %), Oulussa (+59 

%) ja Vaasassa (+52 %). Näissä kaupungeissa myös kirkkoon liittyminen lisääntyi eni-

ten. Enemmistö, noin 70 %, kirkosta eroajista on 18–39-vuotiaita nuoria aikuisia. Kir-

kosta eronneista miehiä oli yli puolet eli 57 %.  (Suomen evankelis-luterilainen kirkko 

2006.) 

 

 

4.3 Kirkosta eroamisen syyt 

 

Kirkosta eroamisen taustalla on monenlaisia syitä. Yleisimmin kirkosta erotaan siksi, 

ettei kirkolla koeta olevan henkilökohtaisesti riittävästi merkitystä ja kirkko koetaan 

suvaitsemattomaksi. Kirkosta eroavien nuorten aikuisten - joita eroajista on enemmistö - 

keskuudessa kyse ei ensi sijassa ole siitä, että kirkkoon oltaisiin pettyneitä. Enemmistöl-

lä kirkosta eronneista nuorista aikuisista on myönteinen tai neutraali kuva kirkosta. Kui-

tenkin kykenemättömyys sitoutua kirkon sanomaan tekee monella jäsenyyden mahdot-

tomaksi. Kahdelle kolmesta kirkosta eronneesta nuoresta aikuisesta uskolla ei ole mi-

tään tai juuri mitään merkitystä. Myös heillä kirkosta eroaminen vaatii kuitenkin usein 

jonkin ulkoisen kimmokkeen kuten ärtymyksen kirkon kannanottoon. (Niemelä 2006, 

223.)  

  

Vanhemmilla ihmisillä eli yli 39-vuotiailla kirkosta eroamisen taustalla on usein henki-

lökohtaisia pettymyksiä.  (Niemelä 2006, 223.) Useimmiten kirkkoa kohtaan koettu 

pettymys liittyy yksittäiseen tilanteeseen ja kirkon työntekijän toimintaan siinä. Tutki-

mukset osoittavat myös, että kirkosta eroon johtaneita henkilökohtaisia pettymyksiä 
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olivat se, että kirkolta ei oltu saatu apua hädässä tai uskonnollisessa etsinnässä sekä 

kielteiset kokemukset kirkosta työnantajana. (Niemelä 2006, 97.) Apua myöskään ei 

oltu uskallettu aina hakea, koska seurakunnan työntekijät olivat vaikuttaneet etäisiltä ja 

tavallisen kansan yläpuolella olevilta (Niemelä 2006, 105). Moni korostaa eronneensa 

kirkosta ja paikallisseurakunnasta, ei Jumalasta eikä uskosta. (Niemelä 2006, 229.) Ai-

emmissa tutkimuksissa taloudelliset syyt ovat vaikuttaneet kirkosta eroamiseen. Lama-

vuosina köyhimmät erosivat kirkosta puhtaasti kirkollisveron ja taloudellisen ahdingon 

vuoksi. Nykyään kirkollisveroa ei haluta maksaa, koska ei koeta saavan sille riittävästi 

vastinetta, ei siksi etteikö olisi varaa. (Niemelä 2006, 224.) Nyt jo entinen Espoon tuo-

miorovasti Marjatta Laitinen arveli, että kaikesta muusta on tullut tärkeämpää kuin 

kirkko, kaikesta ulkoisesta. Ja kun ulkoisesti menee hyvin, tulee illuusio, että pärjää 

omillaan. Ei tarvita mitään yhteisöä eikä Jumalaa. (Järvinen 2008, 32.) 

 

Kirkosta lähtee myös voimakkaasti uskonnollisia, jotka eivät koe löytävänsä paikkaa 

kirkosta ja kaipaavat näin ollen toisenlaista uskonnollista yhteisöä. Kirkosta erotaan 

myös usein sen vuoksi, että kirkko koetaan liian suvaitsemattomaksi, konservatiiviseksi 

sekä epätasa-arvoiseksi. Vastaavasti kirkosta erotaan myös sen vuoksi, että se koetaan 

liian sallivaksi ja selkärangattomaksi. Usealla kirkosta eronneelle eroaminen onkin pro-

testi ja kannanotto kirkon päätöksentekoa kohtaan, käytännössä usein yksittäisiä työnte-

kijöitä kohtaan. (Niemelä 2006, 223.) Erityisesti protestoidaan kirkon homoseksuaalei-

hin suuntautumista tai naispappeuteen liittyviä kannanottoja. (Niemelä 2006, 224.)  

 

Heinäkuussa 2013 kirkosta eroamista kiihdytti kristillisdemokraattisen puolueen pu-

heenjohtaja, sisäministeri ja luterilaisen kirkon sisällä toimivan Kansanlähetyksen aktii-

vi Päivi Räsäsen kannanotto lainsäädäntöön. Hänen mielestään Raamattu ajaa joissakin 

asioissa lakien ohitse. Ministeri arvosteli voimakkaasti myös nykyistä aborttilainsäädän-

töä. Räsäsen kannanotto aiheutti 3500 kirkosta eronnutta kahdessa päivässä. Voimak-

kaimman eropiikin aiheutti kuitenkin Räsäsen homoseksuaaleja koskenut kannanotto 

Ylen Ajankohtaisen kakkosen teemaillassa vuonna 2010. Teemailta herätti myrskyisän 

reaktion ja johti kirkosta eroamisen tilapäiseen kiihtymiseen. (Yle Uutiset 2013.) 

  

Niemelän (2006) tutkimus Vieraantunut vai pettynyt? – Kirkosta eroamisen syyt Suo-

men evankelis-luterilaisessa kirkossa, osoittaa kansankirkkona olemisen vaikeuden. 

Tutkimus pohjautuu yli viidensadan kirkosta eronneen kirjoittamaan kirjeeseen ja laa-
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joihin tilastollisiin tutkimusaineistoihin. Sellaisten näkökantojen korostaminen, joiden 

kanssa enemmistö voisi olla samaa mieltä, on mahdoton. Toiset odottavat kirkolta vah-

vasti perinteessä pysyviä kannanottoja ja toiset taas aikaan mukautumista. Osa ihmisistä 

odottaa Raamatun kirjaimellista tulkintaa, osa puolestaan lähimmäisenrakkauden koros-

tamista. (Niemelä 2006, 224.)  

 

On selvää, ettei kirkko mitenkään pysty vastaamaan kaikkien hengellisiin tarpeisiin. 

Moni uskoon tullut, ja muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan liittynyt kirkosta eroaja 

kokee, ettei kirkko pysty tarjoamaan sellaista hengellisyyttä mitä yksilö kaipaa, vaan 

kirkko näyttäytyy hengellisesti kylmänä ja eteisenä. Ajallemme tyypillistä onkin kaipuu 

tunne-elämyksiin. Osa hakee niitä vapaista suunnista, osa luonnonuskonnoista. Heidän 

mukaansa uskon pitäisi tuntua ja kirkko ei anna mahdollisuuksia hengellisille kokemuk-

sille. Heidän ohellaan näiden kokemusten kaipuusta kertovat myös maailmankatsomuk-

sellisista syistä kirkosta eronneet. Osan mielestä Jumala ei millään tapaa osoita olemas-

sa oloaan ja esimerkiksi vastaa rukouksiin, joten hän ei voi olla olemassa. (Niemelä 

2006, 225.) 

 

Niemelän tutkimus nostaa esiin myös kristillisen kasvatuksen merkityksen. Valtaosa 

kirkosta eronneista ei ole saanut uskonnollista kasvatusta kotona. Jos uskonnollista kas-

vatusta oli saatu, eroaja oli usein kokenut sen ankaran tuomitsevaksi. Niemelän mukaan 

kirkosta eronneiden kokemusten perusteella uskonnollinen kasvatus, joka perustuu yk-

sipuoliselle ja ankaralle opettamiselle ja saa aikaan enemmän pahaa kuin hyvää. Uskon-

nollisen kasvatuksen niin kouluissa, kirkoissa kuin kodeissakin tulisi antaa tilaa lapsen 

ja nuoren kysymyksille ja pohdinnalle ja perustua ennen kaikkea lämpimään ja hyväk-

syvään tunneilmastoon. (Niemelä 2006, 226.)   

 

Kirkon yhteiskunnallisella ja diakonisella työllä on merkitys siihen, että kirkosta ei ero-

ta. Kirkosta etäällä olevat ja kirkosta eroamista harkitsevat näkevät kirkossa myönteise-

nä sen tekemän työn heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi. Asia, joka pitää hei-

tä kirkon jäseninä, on yleensä juuri kirkon tekemä yhteiskunnallinen auttamistyö. (Nie-

melä 2006, 229.) 
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4.4 Aikuisena kirkkoon liittyminen  

 

Kirkosta eroaminen on lisääntynyt, mutta 2000-luvulla kirkkoon on liittynyt kuitenkin 

yli 100 000 ihmistä. Pääosa kirkkoon liittyjistä on aiemmin eronnut kirkosta, mutta pa-

laa takaisin kirkon jäseneksi. Kauppisen (2008) tutkimuksen Takaisin kirkkoon – Tut-

kimus aikuisena kirkkoon liittyneistä Tampereella 1996–2006 mukaan, liittymisen syyt 

voidaan jakaa kolmeen ryhmään: elämänkaarisyiksi, hengellisiksi tai henkisiksi  ja arki-

elämän syiksi. Suurin pääryhmä oli elämänkaarisyyt. Elämänkaarisyistä kirkkoon liittyi 

yhteensä 60 % postikyselyyn vastaajista (n=441). Nämä syyt voidaan jakaa kuuteen 

tekijään: kummiksi pyytäminen, kirkkohäät, nuorisorippikoulu, oman lapsen syntymä ja 

kaste, sekä vakava sairaus tai kuoleman läheisyys. Henkinen tai hengellinen syy oli en-

sisijainen 33 %:lla liittyjistä. Näitä hyvin moninaisia syitä olivat siirtyminen toisesta 

uskonnollisesta yhteisöstä, uskon selkiintyminen, paluu kirkosta eroa katuen, tuki kir-

kon arvoille ja työlle, kysymys naisten pappeudesta sekä yhteisöllisyyden kaipuu. Arki-

elämän syiksi (9 %) katsottiin maahanmuutto, ulkomailta paluu ja kirkolta saatu talou-

dellinen tai henkinen apu. (Kauppinen 2008, 58–59.) 

 

Vuonna 2006 nuorisorippikouluun (Tampereen seurakunnissa) osallistumisiän ohitta-

neita eli yli 17-vuotiaita liittyjiä oli 370. Määrä oli suurempi kuin vuosina 1996 (346) ja 

2001(343). Valtaosa liittyjistä oli aiemmin kirkosta eronneita, sillä 326 henkeä oli eron-

nut kirkosta rippikoulun jälkeen. (Kauppinen 2008, 47.) Vuonna 2006 aikuisena kirk-

koon liittyneiden ikäryhmät painottuivat nuoriin aikuisiin enemmän kuin aiemmin. Suu-

rimmat ikäluokat olivat noin 25- ja 30-vuotiaiden ikäluokkia, kun Kauppisen (2008) 

tutkimuksen aiemmissa tarkastelujaksoissa vuosina 1996 ja 2001 suurimmat ikäluokat 

olivat viisi vuotta tätä vanhempien. Aikuisena kirkkoon liittyneiden ikämediaani oli 35 

vuotta. (Kauppinen 2008, 48.) Tämä selittynee sillä, että halutaan kirkkohäät, lapsen 

kummiksi tai oman lapsen syntymän ja kasteen vuoksi. Kastettavan lapsen edellytykse-

nä on, että ainakin toinen vanhemmista on kirkon jäsen (Kauppinen 2008, 60).  
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5 SEURAKUNNAN AIKUISTYÖ, ONKO SITÄ? 

 

 

5.1 Tarve aikuistyölle 

 

Meidän kirkko –strategiassa sekä Kirkko 2020 – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

tulevaisuusselonteossa korostettiin aikuisväestön merkitystä tulevaisuuden kirkossa ja 

kansalaisyhteiskunnassa. (Ketola ym. 2012, 165.) Mielestämme aikuisväestöä ei kuiten-

kaan ole otettu tarpeeksi huomioon. Omakohtaisten kokemustemme perusteella olemme 

huomanneet, että evankelis-luterilainen seurakunta tuntuu tarjoavan niukasti tapahtu-

mia, jotka olisi suunnattu juuri työikäisille aikuisille. Jumalanpalvelusten lisäksi toimin-

ta tuntuu olevan suunnattu joko lapsiperheille, nuorille tai ikääntyville. Aikuistyön ryh-

miä löytyy paljonkin diakonisen työalan alta. Esimerkiksi päihde- ja mielenterveyskun-

toutujien ryhmiä, mutta työikäisille, jotka haluavat osallistua seurakunnan toimintaan 

sosiaalisessa ja uskonnollisessa mielessä, ei niin helposti löydykään ryhmiä. Myös 

Kauppisen (2008) Takaisin kirkkoon -tutkimuksen mukaan kirkolta odotetaan enemmän 

aikuisille järjestettävää toimintaa. Erityisesti nuorille aikuisille ja lapsettomille keski-

ikää lähestyville ei ollut löytynyt sopivaa toimintaa. Ne, jotka olivat löytäneet paikkansa 

uskon vahvistamiseen pyrkivästä ryhmästä, toivoivat toimintaa helposti lähestyttäväm-

mäksi. Toiselta paikkakunnalta muuttaneet kokivat vaikeaksi päästä mukaan toimintaan, 

jossa entuudestaan on tietyt toimintatavat. Koettiin myös tärkeäksi, että on mahdollisuus 

osallistua monenlaiseen toimintaan, vaikkei olisikaan aktiivinen osallistuja. Ihmisten 

elämäntilanteet muuttuvat nopeasti ja tarve aikuistoimintaan voi syntyä äkisti. (Kauppi-

nen 2008, 157–158.)  

 

Tarvetta aikuistyölle selvästi on. Aikuisten rooliin seurakunnassa ja heidän huomioimi-

seensa herättiin ennen kaikkea 2000-luvun alussa, jolloin kirkosta eroaminen alkoi kiih-

tyä (Rikkinen 2012, 5). Kaikissa ikäluokissa tapahtuva yksinäisyys ja syrjäytyminen 

ovat yksi kirkon suurista haasteista.  Yhteisöllisyyden tukeminen ja tukiverkostojen 

tarjoaminen, on yhä tärkeää myös tulevaisuudessa. Kirkon toiminta voi tarjota kestäviä 

sosiaalisia suhteita ja lieventää yksinäisyyttä. Verkossa toiminen on esimerkki yhdestä 

tulevaisuuden kanavasta löytää yhteisöllisyyttä. (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

kirkkohallitus 2010).  
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Ihmisten on yhä enenemässä määrin vaikea löytää yhteisöä, tai tarvittavaa tukiverkostoa 

ympärilleen nykyajan yhteiskunnassa. Ihmiset kokevat helpommaksi ottaa vastaan apua 

viereltään, kuin ”yläpuolelta”. Tämän vuoksi ihmiset kaipaavat myös kirkolta tukiver-

kostoja. Osallistuessaan seurakunnan toimintaan, ihminen voi lieventää yksinäisyyttään 

ja saada toivottua vertaistukea yhteisöltä. Suuret seurakuntayksiköt kuitenkin ohentavat 

paikallista yhteisöllisyyden tunnetta. Suurempien alueiden yhteisöllisyyden tunteen 

vahvistamiseen tarvitaankin tulevaisuudessa uudenlaisia välineitä, tapahtumia ja keino-

ja. Internetverkko voisi olla yksi mahdollisuus ihmisten yhdistämiseen yli aluerajojen. 

Verkon hyödyntämiseen ihmisten tavoittamisessa ja uusien toimintamuotojen kehittä-

misessä onkin panostettava tulevaisuudessa enemmän. Verkossa voi pitää yllä sosiaali-

sia suhteita, vaihtaa ajatuksia sekä luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta. Nykyaikana on 

paljon aikaan ja paikkaan sitoutumattomia ihmisiä, seurakuntalaisia, jotka haluavat hoi-

taa hengellisyyttään netin kautta. (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus 

2010).  

 

 

5.2 Aikuistyön kehittämisen historia  

 

Kirkossa herättiin jo 1950-luvulla aikuiskasvatuksen tärkeyteen. Vuonna 1977 kirkossa 

hyväksyttiin kasvatustoiminnan kokonaisohjelma (k-ohjelma) kasvatustoimintaa varten. 

Vuonna 1990 päättyneen ohjelman seurannan jälkeen kerättiin palaute, ja siinä kritisoi-

tiin ohjelman byrokraattisuutta ja ruohonjuuritason näkökulman unohtamista; ohjelma 

koettiin ylhäältä annetuksi ja käytännölle vieraaksi. Aikuiskasvatuksen työotetta on ke-

hitetty myös Kirkon koulutuskeskuksessa. Koulutuskeskuksen mahdollisuudet tukea 

seurakuntien aikuistyötä henkilöstön koulutuksen kautta vähenivät merkittävästi koulut-

tajapanoksen siirroksella, jolloin aikuiskasvatuksen roolia koulutustarjonnassa vähen-

nettiin merkittävästi ja siirrettiin painopistettä työyhteisö- ja johtamiskysymyksiin. Jo 

1990 todettiin Kirkon koulutuskeskuksen resurssit riittämättömiksi kasvatustoiminnan 

seuraamiseen ja kehittämiseen. Kokonaisuudessa on kuitenkin keskeistä muistaa, että 

kasvatustyötä on koko ajan tehty yhteistyössä seurakuntien kanssa, vaikka keskusorga-

nisaatio ei ole sitä ohjannutkaan. (Rikkinen 2012, 21.) 

 

Kirkon aikuiskasvatusta tutkineen Leppisaaren mukaan aikuiskasvatus koettiin kirkossa 

vaikeasti hahmotettavaksi työalueeksi, minkä johdosta työalueen aktiivinen ja suunni-
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telmallinen kehittäminen kärsi. Yleinen yhteiskunnan keskustelu aikuiskasvatuksesta 

vaikutti myös kirkkoon. Aikuiskasvatuksessa tähdennettiin jatkuvan kasvun ajatusta, ja 

sisäisen sekä persoonallisen kasvun painotus sai kirkossa entistä vahvemman sijan. Kun 

yhteiskunnallisessa aikuiskasvatuskeskustelussa korostuu aikuisen itseään kasvattava 

luonne, kirkon aikuiskasvatuksessa nostetaan esille kasvamisen yhteisöllistä puolta. 

Kristillisessä aikuistyössä keskeisenä pidetään kristittynä kasvamista, ja kirkon rooliksi 

muodostuu tämän kasvun tukeminen ja seurakunnan tarjoaminen kasvuympäristöksi. 

(Rikkinen 2012, 21.) 

 

K-ohjelman valmistumisen jälkeen käynnistyi Kirkko 2000 -projekti, jossa lähdettiin 

liikkeelle k-ohjelman kritiikki huomioiden seurakuntien paikalliset toimintamuodot ja 

uudistustarpeet. Kirkko 2000 -projektin ajatuksena oli välittää seurakunnissa hyviksi 

koettuja toimintamalleja ja rohkaista seurakuntia itse kehittämään omaa toimintaansa 

paikallisten tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena oli luoda persoonallinen, lämmin ja inhi-

millinen seurakuntayhteisö. (Rikkinen 2012, 22.) 

 

Aikuistyön näkökulmasta k-ohjelman anti on nähtävissä aikuisuuden saaman huomion 

lisääntymisenä. Seurakunnissa on toimittu 1960-luvulta lähtien työmuotolähtöisesti, 

jolloin on korostunut työntekijän erikoistuminen tiettyyn työalaan. Työalakeskeisyys on 

saanut vahvistusta kirkon k-ohjelmasta, jonka idea elämänkaaren eri vaiheiden huomi-

oimisesta on johtanut myös työntekijöiden keskittymisen pitkälti yhteen ihmisen elä-

mänkaaren vaiheeseen. (Rikkinen 2012, 22.) 

 

 

5.3 Aikuistyö nykypäivänä 

 

Nykypäivänä kirkossa järjestetään aikuisille suunnattua toimintaa, jota kutsutaan aikuis-

työksi. Tämän katsotaan kuuluvan kirkon kasvatustyön alle niin kuin muutkin työalat, 

kuten lapsi-, varhaisnuoriso ja nuorisotyö. Vastaavasti muun muassa diakonia- ja yh-

teiskuntatyöhön ei liitetä termiä aikuistyö, vaikka työ kohdentuu pitkälti aikuisiin. (Rik-

kinen 2012, 20.) Suurimmaksi osaksi seurakunnan aikuistyöstä vastaavatkin diakonia-

työntekijät. Viimeaikaisessa kansainvälisessä keskustelussa onkin nostettu esille karika-

tiivisen auttamisen rinnalle diakonian sosiaalinen ja yhteiskunnallinen rooli (Thitz 2006, 

94). Jo varhaiskirkon ajoista lähtien yhteisöllisyys on kuvattu seurakunnan ominaisuu-
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deksi. Collinsin mukaan diakoniaan kuuluu yhteyksien luominen ja sellaisen yhteisön 

rakentaminen, joka vastaa seurakuntalaisten tarpeisiin ja ehkäisee syrjäytymistä. (Thitz 

2006, 94.)  

 

Aikuistyön selvityksen (2012) mukaan osa seurakunnista toteuttaa toimintaa aikuistyön 

työalana, kun taas osa järjestää toimintaa aikuisille eri toimintamuotoihin tai työaloihin, 

kuten diakoniaan ja lähetystyöhön, kuuluvina. Toiminnan painopiste on raamattuaihei-

sessa ryhmätoiminnassa ja toisena painopisteenä ovat aikuisille suunnatut suuremmat 

tilaisuudet, joihin on kutsuttu vierailevia puhujia kristillisistä järjestöistä tai yhteisöistä. 

(Rikkinen 2012,4.) 

 

Aikuisten parissa työskentelevät diakoniatyöntekijät, lähetyssihteerit, kanttorit kuin 

myös papit. Lasten ja nuorten parissa työskentelevätkään eivät jää työssään vaille ai-

kuiskontakteja muun muassa varhaiskasvatuksen perhetyön, perheiden yhteisten tilai-

suuksien, vanhempainiltojen ja avointen ovien myötä. (Rikkinen 2012, 22.) Varhaiskas-

vatuksen kentässä aikuisten kohtaaminen ja sen myötä perhetyön tekemisen painotukset 

ovatkin onneksi saaneet jo huomiota.  

  

Aikuistyön selvityksestä (2012) kävi ilmi, että aikuistoiminnan tavoitteet olivat yleis-

luontoisia ja kohdentamattomia. Aikuisuuden eri vaiheita ja tasoja huomioitiin kaikessa 

toiminnassa heikosti. Yhteistä selvityksessä mukana olleiden seurakuntien kotisivuille 

oli, että niiden perusteella oli vaikea hahmottaa aikuisille suunnatun toiminnan kokonai-

suutta ja sitä, kenelle toiminta oli erityisesti suunnattu. (Rikkinen 2012, 4.) Täytyy ottaa 

huomioon, että selvitys tehtiin 81 seurakunnan kotisivujen perusteella. Kotisivuille ei 

välttämättä ole niin tarkasti laadittu aikuistyön toiminnan kokonaisuutta, vaikka se oli-

sikin todellisuudessa hyvin organisoitu ja mietitty. 

 

 

5.4 Seurakunnan toimintoja aikuisille 

 

Seurakuntatoiminnasta suosituimpia vuonna 2011 olivat musiikkitilaisuudet, muut tilai-

suudet, hartaustilaisuudet, alueelliset, sekä valtakunnalliset tilaisuudet, seurat sekä raa-

matunopetustilaisuudet. (Ketola ym. 2012, 113.) Haastetun kirkon -tutkimuksen mu-

kaan vapaaehtoistyöhön osallistuvia oli noin 12 % (Ketola ym. 2012, 37).  
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 Musiikilla on aina ollut suuri vaikutus ihmisiin. Musiikki on koettu yhteyttä vahvista-

vaksi elementiksi seurakuntalaisten keskuudessa. Musiikin vahvuus on sen kyvyssä ta-

voittaa niitäkin ihmisiä, jotka käyvät muuten harvemmin seurakunnantilaisuuksissa. 

Lutherin teologian mukaan itse Kristus on läsnä laulujen sanojen myötä. Musiikki kuu-

luukin suurena osana itse jumalanpalveluksia sekä muita hengellisiä tilaisuuksia. Mu-

siikkitilaisuudet olivat kuitenkin laskeneet kertomuskaudella kuusi prosenttia. (Kerto-

muskaudella tarkoitamme tässä sekä jatkossa Haastettu kirkko -tutkimuksen nelivuotis-

kertomusta vuosilta 2008–2011.) Se, että musiikkitilaisuuksien määrä oli vähentynyt, 

vaikutti osallistujien määrän vähenemiseen 14 %:lla. (Ketola ym. 2012, 120.) Tästä voi-

si päätellä, että musiikkitapahtumiin kannattaisi panostaa seurakunnissa, jolloin osallis-

tujamäärätkin nousisivat. Suosituimpia musiikkitapahtumia olivat kauneimmat joululau-

lut, virsi- ja yhteislaulutilaisuudet, kuorokonsertit, urkukonsertit, gospel- jazz tai vastaa-

vat konsertit. Näitä tapahtumia järjestettiin alle puolessa seurakunnista. (Ketola ym. 

2012, 123.) Kuorojen määrä oli pudonnut vuosina kertomuskaudella hieman yli 3 %, 

mutta soitinyhtyeiden määrä noussut melkein puolella (Ketola ym. 2012, 122). Voi-

simme päätellä tästä, että ihmiset olisivat innokkaita osallistumaan erilaisiin soitinyhty-

eisiin. 

 

Kirkkokonsertteihin tai muuhun hengelliseen musiikkitapahtumaan vähintään kerran 

vuodessa osallistuvia oli noin 34 % Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyyn vastanneista. 

Muuhun seurakunnassa järjestettyyn toimintaan osallistui vähintään kerran vuodessa 

noin 22 % kyselyyn vastanneista. Seurakunnissa järjestettiin jumalanpalvelusten lisäksi 

66 000 muuta seurakunnan tilaisuutta. Musiikkitilaisuuksia oli 14 000. Muita seurakun-

nan tilaisuuksia olivat muun muassa raamatunopetustilaisuudet, kinkerit, seurat sekä 

hartaushetket. Näissä tilaisuuksissa kävijöiden määrä oli laskenut vuosina kertomuskau-

della 23 %. (Ketola ym. 2012, 113.) 

 

Muita yleisimpiä aikuistyön muotoja olivat ryhmäkeskustelut, parisuhteeseen liittyvvät 

pienryhmät sekä muut aikuistyön ryhmät. Kertomuskaudella on kehitetty lisäksi aikuis-

katekumenaatti -toimintaa. Se on seurakuntalaisten vetämää toimintaa, jonka sisältö 

nousee seurakuntalaisten omista toiveista. Toiminta liittyy kirkkovuoden rytmiin sekä 

jumalanpalveluselämään. Katekumenaatin jumalanpalveluselämää on kehitetty suoma-

laisiin oloihin sopivaksi, ja lisäksi on kehitetty ryhmäohjaajien koulutusta. Kirkkohalli-

tuksen julkaisema Katekumenaatin ohjaajan opas (2011) sisältää tietoa ryhmäohjaajan 
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koulutuksesta sekä tietoa jumalanpalveluselämän kehittämisestä. (Ketola ym. 2012, 

166.)  

 

 

5.5 Sielunhoito 

 

Sielunhoidollinen kohtaaminen on yksi tärkeä osa seurakunnan aikuistyötä. Papit ja 

diakoniatyöntekijät käyvät vuosittain noin 190 000 sielunhoidollista keskustelua. Perhe-

neuvottelujen parityöskentelyt kasvoivat kertomuskaudella, kävijöitä oli yli 16 500.  

Palvelevan puhelimen kautta keskusteluja käytiin kertomuskaudella 54 000, ja Päivys-

tävään nettiin tuli viestejä yli 1000. (Ketola ym. 2012, 173.) Meidän kirkko -strategian 

mukaan seurakuntien toimintaympäristöjen muutokset tulevat tuomaan haasteita. Hen-

kinen hätä tulee kasvamaan ihmisillä, ja kirkon tulisi tuoda armon sanoma arkipäivään 

mukaa entistä vahvemmin. (Ketola ym. 2012, 174.) Lisäksi strategian mukaan kirkollis-

ten toimitusten yhteydessä olisi hyvä mahdollisuus saada kosketus pintaa seurakuntalai-

siin. Kirkollisten toimitusten jälkeen käydyt keskustelut ovat kuitenkin laskeneet. (Keto-

la ym. 2012, 175.) 

 

 

5.6 Perheneuvonta 

 

Seurakunnan perheneuvontatyö tarjoaa keskusteluapua parisuhteeseen, perheen kriisei-

hin sekä perhe-elämään ja kasvatukseen liittyviin kysymyksiin. Perhetyössä pyritään 

tukemaan ihmistä ja perhettä kokonaisvaltaisesti. Meidän kirkko -strategian mukaan 

tärkein yhteistyökumppani seurakunnalle on perhe. Perheiden ja lasten hyvinvointiin 

kiinnitetään huomiota, tukemalla henkisesti, sosiaalisesti, ja taloudellisesti. (Ketola ym. 

2012, 176.)  

 

Rakkauden lahja- kirja on piispojen puheenvuoro perheestä, avioliitosta sekä seksuaali-

suudesta. Kirjassa linjataan perhe-elämän tärkeimmät asiat sekä korostetaan rakkauden, 

seksuaalisuuden, avioliiton sekä lasten olevan Jumalan lahja. (Ketola ym. 2012, 176.) 

Vuonna 2010 hyväksyttiin kirkon perheneuvonnan strategia Meidän kirkko mukana 

perheiden arjessa – Kirkon perheneuvonnan strategia vuoteen 2016.  Se pyrkii linjaa-

maan perheneuvonnan suuntauksia muuttuvassa seurakuntarakenteessa. Strategia antaa 
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suuntaviivoja paikallisten seurakuntien toiminnan suunnitteluun, ja päätöksen tekoon 

sekä tiedottaa linjauksista yhteistyökumppaneille. Tavoitteena on turvata perheille laa-

dukas perhetyön apu seurakunnilta valtakunnallisesti.  

 

Perheneuvonnan asiakkaina oli kertomuskaudella yli 16 500 ihmistä. Keskusteluista 

suurin osa oli parityöskentelyä. Kuviosta 3 käy ilmi, että yleisimpinä ongelmina pa-

risuhteissa olivat vuorovaikutusongelmat, erokysymykset, elämänvaihe kriisit, psy-

kososiaaliset kriisit sekä uskottomuus. Asiakkaista 42 % oli miehiä. Useimmiten asiak-

kaiksi hakeutuivat nuoret aikuiset ja pikkulapsiperheet. Noin puolet asiakkaista oli 18–

39-vuotiaita. (Ketola ym. 2012, 177.)  

 

 

KUVIO 3. Perheneuvonnan aiheet prosentteina. (Ketola ym. 2012, 117.) 

 

Perhetyöksi lasketaan kaikki toiminta, joka vahvistaa perheiden ja niiden jäsenten hen-

gellistä elämää, kasvua ihmisenä, keskinäistä välittämistä, kunnioittamista ja jaksamista 

vaikeissa elämäntilanteissa. Perhetyön muotoja ovat myös parisuhdekurssit, leirit sekä 

pienryhmät. (Ketola ym. 2012, 179.)  

 

Yksi tärkeä perhetyön työkalu ja hanke on vuonna 2009 virallisesti alkanut Parisuhteen 

palikat -hanke. Parisuhteen palikat -hankkeessa on tavoitteena rakkauden ja uskollisuu-

den vaaliminen sekä sitoutumisen lisääntyminen parisuhteessa. Tavoitteena on myös 

saada parisuhdetyölle laajempi medianäkyvyys sekä parisuhde- ja perhetyölle lisää re-

sursseja, ja saada parisuhdetaitojen lukeminen kansalaistaidoiksi. Hanke on ensimmäi-
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nen valtakunnallinen kristillinen yhteishanke. Virtaa välillemme -projektissa taas tue-

taan nuoria aikuisia parisuhteessa. Projekti tavoitti hengellisyydeltään erilaisia nuoria 

aikuisia ja kynnys osallistua muihin seurakunnan tapahtumiin madaltui. Kolmasosassa 

seurakunnista toteutettiin perhetyön tiimiä, joissa toimi vapaaehtoisia tukihenkilöitä 

perheisiin. (Ketola ym. 2012, 181.) Säännöllistä perhetyötä kunnan kanssa tapahtui yli 

puolessa seurakunnista (52 %). Julkaisussa Minäkö perhetyön tekijä – suuntaviivoja 

perhelähtöisen työotteen vahvistamiseen seurakunnassa korostuu kohtaamisen merkitys 

seurakunnan perhetyössä. Perhetyö tarjoaa mahdollisuuden kohdata itsensä, toisensa ja 

Jumalan. Linjausten perhetyön tavoitteet ovat perhe ja oma kasvu,  parisuhde, avioliitto, 

perhe ja vanhemmuus, isovanhemmuus, kummius, sekä perhe haasteellisissa ja muuttu-

vissa olosuhteissa. (Ketola ym. 2012, 182.) Vaikka perhetyötä on jatkuvasti kehitetty, 

suomalaisten mielestä kirkon tulisi ottaa voimakkaammin kantaa avioliiton ja perheiden 

puolesta. (Ketola ym. 2012, 179.)  

 

 

5.7 Yhteistyön mahdollisuudet  

 

Ihmiset kaipaavat seurakunnan ”jalkautuvan” ihmisten pariin, näkyvämmäksi osaksi 

yhteiskuntaamme. Seurakunta tekeekin paljon yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa, 

kuten koulujen, päiväkotien, vanhainkotien, kunnan ja erilaisten järjestöjen kanssa. Seu-

rakunta tekee yhteistyötä myös musiikkiopistojen, kotisairaanhoidon, kylätoimikunnan, 

terveydenhuollon, kulttuuritoimen, neuvolatoiminnan, kriminaalityön, kansalaisopisto-

jen, sekä velkaneuvonnan kanssa. (Ketola ym. 2012, 116.) Yhteistyömuotojen kehittä-

minen on tärkeää seurakunnan toiminnalle, jotta voitaisiin tavoittaa yhä monipuolisem-

pia ihmisryhmiä. Uudenlaisia yhteistyömuotoja on löydettävä ja olemassa olevia yhteis-

työmuotoja kehitettävä. Uskomme, että seurakunnan näkyvyyden ja monipuolisen toi-

minnan myötä, ihmiset voisivat kokea kirkkoa enemmän kansankirkoksi. Yhteisöllisyy-

den vahvistaminen seurakunnan toiminnassa voisi tuoda kirkkoa lähemmäksi ihmistä. 

Tällöin myös ihmisten oman osallistumisen kynnys seurakunnan toimintaan voisi ma-

daltua. 
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6 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA 
 

 

Aiemmin ei ole tehty näin yksityiskohtaista tutkimusta työikäisten toiveista kirkkoa 

kohtaan. Aikaisemmat tutkimukset ovat käsitelleet nuorten aikuisten toiveita sekä ylei-

sesti suomalaisten ja aikuisena kirkkoon liittyneiden odotuksia kirkkoa kohtaan.  

 

Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisu Haastettu kirkko (2012) käsittelee Suomen evanke-

lis-luterilaisen kirkon toimintaa vuosina 2008–2011. Nelivuotiskertomus kuvaa ja ana-

lysoi kirkossa ja kirkon toimintaympäristössä tapahtuneita muutossuuntia, ja siinä ker-

rotaan myös suomalaisten suhtautumisesta uskonnollisuuteen ja kirkkoon. Suomalaisten 

uskonnollisuutta selvitettiin Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyllä. Aineiston tiedonke-

ruumenetelmänä käytettiin sähköiseen tiedonkulkuun perustuvaa tiedonkeruualustaa eli 

web-pohjaista tiedonkeruuta, TNS Gallup Forumia. TNS Gallup Forum muodostuu noin 

40 000 suomalaisesta jäsenestä, jotka edustavat Suomen aktiiviväestöä ikäryhmässä 15–

75 vuotta. Kyselyyn vastanneita oli yhteensä 4930 jäsentä. (Ketola ym. 2012, 7–9.) 

 

Kyselyn mukaan suurimmalle osalle suomalaisista kosketuspinta kirkkoon syntyy kir-

kollisten toimitusten kautta. Yksityinen uskonnonharjoitus on Suomessa kuitenkin ak-

tiivisempaa. Runsas viidennes kyselyyn vastanneista ilmoitti rukoilevansa päivittäin. 

Viime vuosina yksityisen ja hengellisen harjoituksen muodot ovat moninaistuneet ja 

kirkossa käynnin tilalle on tullut muun muassa taiji ja jooga. (Ketola ym. 2012, 409.) 5 

% harjoitti tällaisia menetelmiä viikoittain. Gallup-kyselyssä kysyttiin myös, mitä kir-

kon tulisi tehdä ja millainen sen pitäisi olla. Noin kolme neljäsosaa oli sitä mieltä, että 

kirkon tulisi toimia enemmän heikommassa asemassa olevien puolestapuhujana yhteis-

kunnallisessa keskustelussa, tukea köyhiä ja syrjäytyneitä nykyistä päättäväisemmin ja 

ennen kaikkea keskittyä heikompiosaisten auttamiseen. Yli kolme viidestä suomalaises-

ta oli myös sitä mieltä, että kirkon tulisi osallistua ponnekkaammin elämänarvoista käy-

tävään keskusteluun ja uudistaa oppiaan nykyajan tiedon valossa. Yli puolet oli lisäksi 

sitä mieltä, että kirkon tulisi olla nykyistä suvaitsevampi seksuaalivähemmistöjä koh-

taan ja lisätä yhteistyötään muiden kirkkojen kanssa. (Ketola ym. 2012, 414–415.) On 

siis selvää, että kirkko tarvitsi jonkinlaista uudistusta, jotta suomalaisia saataisiin liitty-

mään seurakuntaan ja käymään aktiivisesti seurakunnan tilaisuuksissa. 
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Kauppinen (2008) on tutkinut aikuisena kirkkoon liittymistä. Tutkimuksen tehtävänä oli 

selvittää, millaisia ihmisiä kirkkoon liittyjät ovat, miksi he liittyvät kirkkoon ja miten 

pysyvä heidän jäsenyytensä on. 2000-luvulla kirkosta on eronnut paljon ihmisiä, mutta 

siihen on myös liittynyt jo yli 100 000 ihmistä. Pääosa kirkkoon liittyjistä on aiemmin 

eronnut kirkosta, mutta palaa takaisin kirkon jäseneksi. Viidesosa kastetaan kirkkoon 

liittymisen yhteydessä, ja heidän jäsenyytensä on osoittautunut hyvin pysyväksi.  Liit-

tymisen syyt voidaan jakaa kolmeen ryhmään: elämänkaarisyiksi, hengellisiksi tai hen-

kisiksi ja arkielämän syiksi. (Kauppinen 2008, 171–173.) 

 

Tutkimuksesta selviää myös, että kirkolta odotetaan enemmän aikuisille järjestettävää 

toimintaa. Erityisesti nuorille aikuisille ja lapsettomille keski-ikää lähestyville ei ollut 

löytynyt sopivaa toimintaa. Seurakunnan toiminnan koettiin painottuvan liiaksi lapsi-

perheisiin. Myös jumalanpalvelus koettiin vieraaksi. Saarnat koettiin liian syyllistävinä 

tai synkkinä ja arvosteltiin sitä, että monet papit eivät ole opetuksessaan Raamatulle 

uskollisia. Ihmiset toivoivat jumalanpalveluksilta enemmän positiivisuutta ja toivon 

antamista. (Kauppinen 2008, 151–158.) Eniten aikuisena kirkkoon liittyneet toivoivat 

kirkolta turvallisuutta ja rauhan tunnetta sekä oman paikan ja yhteisön löytymistä. Tut-

kimuksen aineisto on koottu postikyselyllä ja teemahaastatteluilla Tampereen seurakun-

tiin vuosina 1996, 2001 ja 2006 liittyneistä. Tutkimuksen havainnot voidaan kuitenkin 

yleistää koskemaan kaikkia Suomen suuria kaupunkiseutuja. (Kauppinen 2008, 171–

176.) 
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7 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 
 

 

Tutkimuksemme tavoitteena oli saada tietoa lähiseurakuntamme alueella asuvien ihmis-

ten toiveista seurakuntaa kohtaan. Toivoimme saavamme myös vastauksia siihen kysy-

mykseen, onko kirkon toiminnassa jotain sellaista, joka muodostaa kynnyksen seura-

kunnan toimintaan osallistumiseen. Tutkimuksemme tavoite oli kerätä tärkeää tietoa 

seurakuntalaisten toiveista, jotta seurakunta voisi suunnitella toimintaansa toiveet huo-

mioiden, sekä kehittää mahdollisesti uudenlaisia tapoja kohdata ihmisiä.  

 

Tutkimustehtävät ovat: 

1) Millaista tukea työikäiset ihmiset toivovat seurakunnalta? 

2) Millaisia toimintoja seurakuntaan toivotaan? 

 

Tavoitteemme olisi tämän työn kautta pohtia, kuinka voisimme tulevina kirkon ammat-

tilaisina mahdollisesti madaltaa kynnyksiä seurakuntaan sekä suunnitella sellaisia toi-

mintoja seurakuntaan, jotka vastaisivat alueella asuvien ihmisten toiveita. Pyrimme 

myös pohtimaan, missä asioissa kirkko voisi tulla enemmän ihmisiä vastaan, jotta kirk-

ko voisi olla ”koko kansan kirkko”, ja mitkä asiat ovat kirkon toiminnassa peruskulma-

kiviä, joista ei haluta luopua.  

 

Tavoitteemme olisi siis saada uusia ideoita uusiin seurakunnan toimintoihin. Tutkimuk-

sen pohjalta suunnittelemme pienen tapahtuman Siilinjärven seurakunnan kanssa, jossa 

asuu paljon lapsiperheellisiä ja perheettömiä kohderyhmään kuuluvia aikuisia. Suunnit-

telemme toiminnan ihmisten omien toiveiden pohjalta ja katsomme, houkutteleeko se 

tapahtumaan sellaisia ihmisiä, jotka olisivat uusia seurakunnan toiminnoissa. Tapahtu-

ma on kiitos seurakuntalaisille kyselyyn osallistumisesta. Tapahtumaa ei tutkita tutki-

muksessamme enää sen erityisemmin.  
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8 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

 

8.1 Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä 

 

Suunnittelimme alustavasti tutkimuksen kohderyhmäksi 25–55-vuotiaat kotipaikkakun-

nillamme Siilinjärvellä, Riistavedellä ja Joensuussa.  Näin olisi tullut ilmi myös se, mi-

ten erikokoisilla paikkakunnilla ihmisten mielipiteet vaihtelevat. Tutkimuksemme ede-

tessä kavensimme kuitenkin kohderyhmämme koskemaan vain Siilinjärven alueen työ-

ikäisiä, jotta tutkimuksemme olisi realistisemmin käsiteltävissä.  

 

Kohdensimme tutkimuksen Siilinjärven koululaisten vanhemmille, jotta tavoittaisimme 

myös heitä, jotka eivät välttämättä ole aktiivisia seurakuntalaisia. Siilinjärven ala- ja 

yläkoululaisten vanhemmat kuuluvat myös tavoite-ikäryhmäämme, työikäisiin aikuisiin. 

Kohderyhmä valikoitui osiltaan myös aineistonkeruun mahdollistamisen takia. Kun 

pohdimme helpointa tapaa saada tavoitettua työikäisiä ihmisiä seurakunnan ulkopuolel-

ta, päädyimme jakamaan kyselylomakkeita koululaisten mukana koteihin. Pohdimme 

myös vaihtoehtoina internetin välityksellä tehtävää kyselyä, mutta arvelimme, että ihmi-

set vastaavat heikosti internetin välityksellä lähetettyihin kyselyihin. Koululaisten mu-

kana kulkee koteihin erilaisia tiedotteita, joten vanhemmat ovat tottuneita saamaan pos-

tia koululaisensa kautta. Arvelimme myös, että jos koululainen tuo konkreettisen vasta-

uslomakkeen kotiin täytettäväksi palautuskuoren kanssa, voisi vanhemman olla helpoin-

ta täyttää lomake arkisten askareiden lomassa. Anonyymisti palautettavat kuoret on 

helppo toimittaa takaisin kouluin koululaisten repun mukana.  

  

Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Menetelmästä käytetään 

myös nimityksiä määrällinen ja tilastollinen tutkimus. Tutkimusmenetelmä valikoitui 

tavoitteemme mukaisesti. Tavoitteemme oli saada mielipiteitä väestöllisesti tarpeeksi 

kattavalta joukolta ja tutkimus vaatii näin ollen tilastollisia menetelmiä. 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa oleellista on aikaisempiin teorioihin ja tutkimuksiin 

tutustuminen sekä niistä tehtyjen johtopäätösten lukeminen. (Hirsijärvi, Remes & Saja-

vaara 2005, 131.) Tutkimuksessamme käytimme laajalti osin yhtä aiempaa tutkimusta 

eli teosta Haastettu kirkko – Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008–2011 
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ja vertailimme tutkimuksemme tuloksia tähän tutkimukseen. Valitsimme tämän laajim-

maksi lähteeksi, koska se on uusin tutkimus aiheeseemme liittyen. 

  

Tutkimuksemme oli puolistrukturoitu, eli siinä oli valmiiksi annettuja monivalintaky-

symyksiä ja suljettuja kysymyksiä, mutta myös avoimia kysymyksiä. Näin ihmiset sai-

vat itse kertoa, millaista toimintaa tarkalleen he haluavat kirkolta. Ihmiset eivät jaksa 

vastata liian pitkiin kyselyihin, joten kaksipuolinen A4 lomake oli mielestämme sopivan 

pituinen, jotta vanhemmat jaksavat sen täyttää työpäivän päätteeksi. Pyrimme ana-

lysoimaan aineistosta esille nousseita teemoja ja yleistyksiä. Pyrimme tukemaan ana-

lyysiamme aiempien aiheeseen liittyvien tutkimusten teoriatiedon avulla. 

 

 

8.2 Aineistonkeruu ja analysointi 

 

Teimme Siilinjärven evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa opinnäytetyötä koske-

van yhteistyösopimuksen. Saimme seurakunnalta tukea ja ohjausta kyselylomakkeen 

laatimisessa sekä luvan käyttää seurakunnan nimeä yhteistyökumppanina kyselylomak-

keessa. Seurakunta tarjosi myös tulosteet ja palautuskuoret kyselylomaketta varten. Sii-

linjärven seurakunnan tavoitteena olikin tänä vuonna pohtia uusia toimintamuotoja seu-

rakuntalaisten tavoittamiseen. Tutkimuksemme tuki seurakunnan tavoitetta.  

 

Tutkimusluvat pyydettiin suullisesti Siilinjärven ala- ja yläkoulujen rehtoreilta. Otimme 

yhteyttä muutamiin kouluihin, mutta vain yksi alakouluista ja yksi yläkouluista suostui 

osallistumaan kyselyiden jakamiseen. Soitimme lisäksi Siilinjärven kunnan sivistystoi-

meen, ja otimme selvää luokkien koosta. Tutkimusaineiston kerääminen tapahtui käy-

tännössä niin, että niputimme lomakkeet kirjekuoriin vastauskuoren kanssa ja jaoimme 

ne jokaisen ikäluokan yhdelle rinnakkaisluokan opettajalle. Koska Siilinjärven kouluis-

sa on yli tuhat oppilasta, emme voineet jakaa lomakkeita kaikille koululaisille, vaan 

jouduimme rajaamaan kohderyhmäämme niin, että jokainen ikäluokan yksi luokka saisi 

kyselylomakkeen. Tutkimusaineisto kerättiin toukokuussa 2013. Lomakkeita jaoimme 

15–20 kpl/luokka, yhteensä 196 lomaketta. Rajasimme tutkimuslomakkeiden määrän 

noin 200 kappaleeseen, sillä lomakkeesta tuli pidempi kuin suunnittelimme.   Lomak-

keen mukaan laitettiin saatekirje (Liite 1), jossa ohjeistettiin luokan opettajia lomakkei-
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den jakamisesta. Lomakkeiden lisäksi jaoimme luokkiin palautuslaatikot, joihin opetta-

jien oli helppo laittaa palautetut kuoret. 

 

Kyselylomake (Liite 2) koostui kuudesta taustamuuttujakysymyksestä sekä struktu-

roiduista ja puolistrukturoiduista kysymyksistä ja yhdestä täysin avoimesta kysymyk-

sestä. Kyselyssämme kartoitimme vastaajien ikää, sukupuolta, parisuhdetilannetta, suh-

detta omaan seurakuntaan, toiveita seurakunnan tukimuodoista, sekä erilaisia toiveita 

toiminnoista. Laadimme kyselylomakkeeseemme erilaisia toiminta- ja tapahtumavaih-

toehtoja, joista vastaaja sai valita itseään kiinnostavat toiminnot. Pyrimme keksimään 

lomakkeeseen uudenlaisiakin vaihtoehtoja toimintoihin sekä jo olemassa olevia toimin-

toja muista seurakunnista.  

 

Annoimme vastausajaksi kaksi viikkoa, jotta kyselyyn vastaaminen ei unohtuisi. Tavoit-

teemme oli saada vastauksia noin 50 kappaletta, mutta vastausprosentti olikin yllättäen 

parempi. Vastauksia saapui 67 eli noin 30 %. Kyselytavan lähestymismuoto oli siis on-

nistunut valinta. Huomiomme oli, että alakoululaisten vanhemmat olivat vastanneet 

suuremmalla prosentilla, kuin yläkoululaisten vanhemmat. Voimme pohtia johtuiko 

tämä koululaisten iästä. Alakoululaiset ovat luultavasti tunnollisempia, kuin yläkoulu-

laiset viemään viestejä koteihin. 

 

Kyselyt kerättyämme ilmoitimme vastausprosenttimme koulujen rehtoreille, ja kiitimme 

yhteistyöstä. Siilinjärven seurakunnan kanssa järjestämme vielä lopuksi vastauksien 

perusteella suunnitellun toimintapäivän. Toimintapäivä ei ole enää varsinaista tutkimus-

ta, vaan tietynlainen lopetus tutkimuksemme päätteeksi. 

 

Tutkimuksen määrällinen aineisto syötettiin ja analysoitiin SPSS-Statistics tilastotieto-

ohjelmalla. Tutkimuksen laadullinen aineisto litteroitiin ja analysoitiin aineistolähtöisel-

lä sisällönanalyysillä. Kyselyssä oli myös neljä puolistrukturoitua kysymystä.  Niiden 

kysymysten avointa kohtaa moni olikin halunnut käyttää. 
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9 TULOKSET 
 

 

9.1 Taustatiedot 

 

Kyselyymme vastanneista (n=66) oli naisia 54 (82 %) ja miehiä 12 (18 %). Vastaajista 

nuorin oli 25-vuotias ja vanhin 60-vuotias. Saimme vastaajia tavoittelemastamme ikä-

ryhmästä, työikäisistä ihmisistä. Jaoimme vastaajat ikäryhmiin. 25–35-vuotiaita vastaa-

jista oli 26 %. 36–45-vuotiaita oli vastaajista enemmistö, 52 % ja 46–60-vuotiaita oli 

vastaajista 22 %. Suurin osa (91 %) vastaajista (N=67) oli työssäkäyviä aikuisia. Vas-

taajista kaksi vastasi olevansa työtön. Yksi vastaajista ilmoitti olevansa opiskelija ja 

neljä vastaajista kotiäitejä/ isiä.  

 

Kysymykseen perhetilanteesta, johon sai valita useamman vastausvaihtoehdon, vastan-

neista (n=66) suurin osa (91 %) ilmoitti olevansa parisuhteessa, 9 % vastaajista oli yk-

sinhuoltajia, ja 2 % vastasi perhetilanteensa olevan muu. Voimme lisäksi olettaa, että 

kaikilla vastanneilla oli huollettavia alaikäisiä lapsia, sillä toimitimme vastauslomakkeet 

vanhemmille koululaisten mukana koteihin.  

 

Vastanneista (n=66) suurin osa (91 %) ilmoitti kuuluvansa evankelis-luterilaiseen seu-

rakuntaan. Yksi vastanneista ilmoitti kuuluvansa evankelis-luterilaisen kirkon lisäksi 

helluntaiseurakuntaan. 67 % vastaajista (N=67) ilmoitti käyneensä jossain seurakunnan 

tilaisuudessa viimeisen vuoden aikana. Vastaajista suurin osa oli käynyt erilaisissa kir-

kollisissa toimituksissa, kuten hautajaisissa, ristiäisissä sekä häissä (n=13). Toiseksi 

eniten kävijöitä oli konserteissa sekä kauneimmissa joululauluissa (n=9).  Kolmanneksi 

eniten kävijöitä oli joulu- ja pääsiäisjuhlakirkossa (n=8), sekä erilaisissa lapsiperheta-

pahtumissa (n=8).  

 

 

9.2 Seurakunta osana elämää  

 

Vastaajilta (N=67) kysyttiin, kuinka suuressa määrin he tuntevat seurakunnan olevan 

osa heidän elämäänsä. Kuviosta 4 käy ilmi, että 16 % (n=11) vastanneista (N=67) koki, 
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että seurakunta ei kuulu heidän elämäänsä ollenkaan ja suurin osa vastaajista eli 70 % 

(n=47) koki, että seurakunta kuuluu heidän elämäänsä melko vähän.  

 

 

KUVIO 4. Tuntemukset, siitä minkä verran seurakunta on osana elämää (N=67) 

 

 

9.3 Toiveet seurakunnan tukimuodoista 

 

Kysyimme vastaajilta millaista tukea he kaipaisivat seurakunnalta. Vastaajat saivat vali-

ta useamman vaihtoehdon. Kuviosta 5 nähdään, että vastaajat (n=48) kaipasivat eniten 

(69 %) sosiaalista tukea. 6 % toivoi muunlaista tukea, kuten vapaata toimintaa, ja nyky-

aikaista kirkonmenoa. Nuoremmat vastaajat kaipasivat eniten sosiaalista tukea, (83 % 

25–35-vuotiaista ja 76 % 36–45-vuotiaista), kun taas 46–60-vuotiailla tuen tarve jakau-

tui melko tasaisesti. Muihin ikäryhmiin verrattuna he kuitenkin kaipasivat enemmän 

hengellistä tukea (46 %). Taloudellista tukea eniten kaipasivat 46–60-vuotiaat 36 %, 

kun vastaava luku 25–35-vuotiailla oli vain 8 %. 

 

 

KUVIO 5. Toiveet seurakunnan tukimuodoista (n=48) 
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Kysyimme vastaajilta lisäksi kuinka he toivoisivat kohtaavansa kirkon työntekijän. Vas-

taajista (n=41) suurin osa (68 %) toivoi vastaanottoja, toiseksi eniten (29 %) kannatusta 

saivat kotikäynnit ja 24 % toivoi muuta kohtaamistapaa, kuten vapaata kohtaamista, 

yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia julkisissa paikoissa, esimerkiksi koulun tilaisuuksis-

sa, leireillä, sekä netin välityksellä kohtaamista. 25–35-vuotiaat toivoivat kotikäyntejä 

muita enemmän (60 %), kun taas vastaava luku 36–45-vuotiailla oli vain 18 % ja 46–

60-vuotiailla 22 %.  

 

 

9.4 Erilaisiin toimintoihin osallistuminen 

 

Kysyimme vastaajiltamme millaisiin toimintoihin he uskoisivat haluavansa osallistua, 

jos niitä järjestettäisiin seurakunnassa. Vastaajat saivat valita useamman vaihtoehdon 

sekä ehdottaa sisältötoiveita tapahtumiin.  

 

9.4.1 Kiinnostus tilaisuuksiin ja tapahtumiin  

 

Erilaisista tilaisuuksista vastaajista (n=53) suurin osa (64 %) haluaisi osallistua musiik-

kitapahtumiin/konsertteihin (kuvio 6). Sisällöksi vastaajat ehdottivat gospelmusiikkia, 

lasten musiikkikonsertteja, joululaulukonsertteja, yhteislaulua, klassisesta kevyeen mu-

siikkiin (esim. Bach Gospel), tunnettujen artistien konsertteja (Juha Tapio, Samuli 

Edelmann). Myös ulkoilutapahtumat olisivat vastaajien mielestä kiinnostavia, sillä 62 % 

vastaajista haluaisi osallistua perheen ulkoilutapahtumiin. Ideoita perheen ulkoilutapah-

tumiin olivat rastitehtävät, urheilutapahtumat, ulkoilua urheillen ja pelaillen, geokätköi-

lyä, lumikenkäkävelyä, makkaran- ja tikkupullien paistoa, koko perheen laskettelureis-

suja, liikunnallista yhdessäoloa, perheiden kesken makkaranpaistoa esim. Ruokonie-

messä. Yksi vastaajista ehdotti, että pikku-Norjan talvipäivä voisi olla idean pohjana 

esim. kevään tai syksyn ulkoiluun. 

 

Retket olivat myös suosittuja. 43 % vastaajista voisi osallistua erilaisille retkille. Sisäl-

tötoiveiksi vastaajat ehdottivat koko perheen laskettelureissua, liikunnallista yhdessä-

oloa, perheiden kesken tapahtuvaa makkaranpaistoa, aviopariretkeä, Isä-poikavaellusta 

sekä perheretkiä.  
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Kiinnostavia retkikohteita vastaajien mielestä olivat luonnon nähtävyydet, Ruokoniemi, 

Lapinlahden kristillinen kansanopisto, Valamon luostari, Power park, Visulahti sekä 

Tuurin kyläkauppa.  

 

Kalastuspäiviin, esimerkiksi rantaongintaan osallistuisi 24 % vastaajista. Kaksi osallis-

tujaa (4 %) toivoi muuta ohjelmaa, kuten raamattuopetusta ja askartelutapahtumia. 

 

 

KUVIO 6. Kiinnostus tilaisuuksiin ja tapahtumiin (n=53) 

 

9.4.2 Kiinnostus teema-aiheisiin päiviin 

 

Valitsimme toiminnoiksi kyselyymme myös teema-aiheisia päiviä ja kiinnostusta erilai-

siin teemapäiviin löytyi. Kuviosta 7 käy ilmi, että suurin osa (69 %) vastanneista 

(n=42), olisi kiinnostunut tulemaan perhe-elämäaiheiseen teemapäivään. Vastaajien 

ehdottamia sisältöjä olivat muun muassa luennot aiheista: perhe, murrosikäiset, jaksa-

minen lapsiperheen arjessa, lapset sekä vanhemmuus. Toiseksi eniten (43 %) oltiin 

kiinnostuneita parisuhdeaiheisesta päivästä. Kolmanneksi kiinnostavin aihe oli luennot 

elämästä yleensä (38 %). Sisältöaiheiksi toivottiin: miten selviät kriiseistä (kuolema, 

tapaturma ym.) sekä miten nautit elämän pienistä asioista.  
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KUVIO 7. Kiinnostus teema-aiheisiin päiviin (n=42) 

 

9.4.3 Kiinnostus ryhmätoimintoihin 

 

Kartoitimme myös työikäisten vastaajien halukkuutta osallistua erilaisiin ryhmätoimin-

toihin. Keräsimme vastauslomakevaihtoehtoihin erilaisia ryhmätoimintamalleja, joita on 

käytössä eri seurakunnissa. Keksimme joukkoon myös uudenlaisia toimintavaihtoehto-

ja, kuten agilitypuistossa kohtaamisen, jossa koiran omistaminen voisi olla ryhmäyttävä 

tekijä ja tapahtuma avoin matalan kynnyksen kohtaamismuoto. Ryhmätoiminnat ovat 

erilaisia matalan kynnyksen ryhmätoimintamalleja. 

 

Suosituin ryhmä olisi vastaajien mielestä naisten käsityöryhmä/taidepajatoiminta (kuvio 

8). Sisällöiksi ehdotettiin maalausta, valokuvausta, huovutusta sekä savitöitä. Tämän 

tyyppiseen toimintaan voisi osallistua vastaajista (n=50) yli kolmannes, 38 %. Toiseksi 

kiinnostavin ryhmämuoto oli mukaan liikunnallinen ryhmä, johon vastaajista 34 % 

(n=17) osallistuisi. Aiheiksi liikunnalliseen ryhmään ehdotettiin lapsille ja aikuisille 

sählyä, parkour-ryhmiä, eri lajien esittelyä, äijäpiiriä, jumppa/perheliikuntaa, mamma-

jumppaa, pilatesta, lentopalloa sekä erilaisia joukkuepelejä. Kolmanneksi kiinnostavin 

ryhmämuoto oli arjen ateriat, joihon voisi osallistua 26 % (n=13) vastaajista. Aiheiksi 

arjen aterioihin vastaajat ehdottivat teemoja: kotiruokaa helposti, perhekerhon ruokailua 

sekä ohjaamista monipuoliseen, terveelliseen ruokavalioon. Parisuhdeillat saivat myös 

kiinnostusta osakseen. Vastaajista 22 % (n=11) olisi kiinnostunut tulemaan seurakunnan 

järjestämään parisuhdeiltaan. Teemoiksi ehdotettiin: murrosikäisten vanhemmat sekä 

keskustelua muiden vanhempien kanssa.  

Kiinnostavia ryhmätoimintoja olivat myös monikulttuuriset ruoanlaittoillat, joissa tutus-
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tuttaisiin eri ruokakulttuureihin, sekä valmistettaisiin yhdessä esimerkiksi maahanmuut-

tajan kanssa heidän ruokakulttuuriin kuuluvaa ruokaa. Toiminta yhdistäisi monikulttuu-

risen työn sekä arjen kohtaamisen. Tällaiseen toimintaan olisi vastaajista (n=50) kiin-

nostuneita tulemaan 20 % (n=10). Monikulttuurinen ryhmätoiminta taas kiinnosti 12 

prosenttia vastaajista (n=6). Teemoiksi monikulttuurisiin ryhmiin toivottiin ”maahan-

muuttajat” sekä mahdollisuutta tutustua muista kulttuureista tulleisiin ihmisiin.  

 

Ryhmätoiminnoista myös agility-puistossa kohtaaminen kiinnosti, innostuneita osallis-

tujia vastaajista oli 20 % (n=10). Kommentteja ja toiveita agility-ryhmästä oli: ”Todella 

hyvä idea, kun perheessä on koiria!!”, ”myös penturyhmä, lapset mukaan”.  

 

 

 
KUVIO 8. Kiinnostus ryhmätoimintoihin (n=50) 
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9.3.4 Kiinnostus vertaisryhmiin 

 

Vertaisryhmistä suosituin oli parisuhderyhmä, johon kiinnostuneita tulijoita olisi vastaa-

jista (n=20) puolet. Yksi vastaajista ehdotti tähän sisällöksi ”Lapsiperheen arjessako 

parisuhde?”. Vastaajista seitsemän (35 %) voisi osallistua yksinhuoltajaryhmään. Vas-

taajista neljä (20 %) taas kannatti jotain muuta ryhmää, kuten vanhemmuuden ryhmä, 

miesryhmä sekä sururyhmä. Kolme (15 %) vastaajista voisi osallistua eroryhmään (ku-

vio 9).  

 

 

KUVIO 9. Kiinnostus vertaisryhmiin (n=20) 

 

9.4.5 Kiinnostus messuihin 

 

Kuviosta 10 nähdään, että eniten osallistujia olisi perhemessuihin, sillä 84 % vastaajista 

(n=25) osallistuisi perhemessuun, joita jo järjestetään seurakunnassa. 

Rock/metallimessuun olisi toiseksi eniten (40 %) tulijoita.  

 

 

KUVIO 10. Kiinnostus messuihin (n=25) 
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9.5 Halukkuus vapaaehtoisena toimimiseen seurakunnassa 

 

Kysyimme vastaajilta voisivatko he kuvitella olevansa mukana vapaaehtoisena edellä 

mainituissa toiminnoissa tai jossain muussa muodossa ja miten. Vastaajista (n=15) löy-

tyi kolme pääryhmää. Kuusi vastaajista voisi tehdä vapaaehtoistyötä eri muodoissa.  

 

Monikulttuurisessa yhteistyössä, on kielitaitoa ja kiinnostusta eri kulttuu-
reista.  
 
Kyllä voisin messuissa, perheen ulkoilutapahtumissa. 
 
Hyvin pieni muotoista apua! 

  
Kotitalous "kerhon" vapaaehtoistyöntekijänä. 
 

 Voisin osallistua talkoo-tyyppisiin juttuihin. 
  

Voisin työskennellä vapaaehtoisena myyjäisissä. 
 

Neljä vastaajista voisi ehkä toimia vapaaehtoisena tulevaisuudessa, jos riittää aikaa. Se, 

että vastaajilla on lapsia, vaikutti siihen, ettei ole aikaa. 

 
Ehkä myöhemmin tulevaisuudessa, nyt ei ole aikaa. 
 
Tässä elämäntilanteessa koen, ettei aikaa riitä sellaiseen. Vajaan 10 vuo-
den kuluttua, kun lapset ovat maailmalla, saattaa tilanne olla aivan toi-
nen.  
 
Kun lapset kasvavat ja ns. oma aika lisääntyy, varmaankin mahdollista. 

 

Loput viisi vastaajista ei ehdi tai ei halua toimia vapaaehtoisena. Yhdellä vastaajista 

eivät riitä voimavarat vapaaehtoistyöhön ja yksi oli sitä mieltä, ettei ole riittävän sosiaa-

linen. 

 
Illat ja viikonloput ovat jo täynnä toimintaa, ei rahkeet riitä lisätoimin-
taan. 
 
Tällä hetkellä ei ole aikaa eikä voimavaroja vapaaehtoistoimintaan seura-
kunnassa.. 
 
En ole oikein sosiaalinen niihin tilanteisiin. 
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10 POHDINTA 
 

 

10.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Kyselyyn valikoitui yhden lähiseurakunnan alue, mutta kyselyn vastaajia ei valikoitu, 

vaan kyselyt jaettiin kouluille, ja opettajat jakoivat kysymyslomakkeet valitun luokan 

oppilaille. Valitsimme luokat oppilaiden lukumäärän mukaan jokaisesta ikäryhmästä, 

jotta saisimme eri ikäisten vanhempien vastauksia. Jaoimme kyselyt jokaisen ikäluokan 

a-luokalle eli luokille 1a- 9a. Opinnäytetyön tekijät eivät missään vaiheessa tunteneet tai 

tavanneet vastaajia. Pyrimme antamaan itsestämme luotettavan kuvan ilmoittamalla 

omat, sekä yhteistyöseurakunnan yhteystiedot kyselylomakkeessamme. Näin vastaajilla 

oli mahdollisuus ottaa tarvittaessa yhteyttä kyselyn tekijöihin tai seurakuntaan.  

 

Tutkimusprosessin eettisyys merkitsee sitä tapaa, millä tutkija suhtautuu työhönsä ja 

niihin henkilöihin, joiden parissa tutkimusta tehdään. Eettisyyden tulee näkyä opinnäy-

tetyöprosessin kaikissa vaiheissa: menetelmien valinnassa, tiedonhankinnassa, miten 

prosessista ja tuloksista puhutaan, miten tuloksia sovelletaan. Tutkimustoiminnassa eet-

tisyys on tasa-arvoista vuorovaikutusta, toisten ihmisten kunnioittamista ja oikeuden-

mukaisuuden korostamista. Eettisyys näkyy myös kriittisenä asenteena tarjottuja tietoja 

kohtaan. (Diakonia ammattikorkeakoulu 2010, 11–12.) Pyrimme valitsemaan lähteem-

me kriittisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Merkitsimme lähdeviitteemme siten, että käyt-

tämämme aineisto on jäljitettävissä.  

 

Tutkijoilla on myös velvollisuus informoida tutkimukseen vastaajia työstä ja sen tavoit-

teista. Samalla tutkija sitoutuu säilyttämään aineiston niin, ettei se joudu vääriin käsiin. 

(Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 12.) Raportoimme tutkimukseen osallistuneiden 

mielipiteet mahdollisimman totuudenmukaisesti. Mietimme koko opinnäytetyöprosessin 

ajan eettisiä näkökohtia ja pyrimme muotoilemaan kysymykset eettisistä näkökulmista 

käsin. Säilytimme vastauslomakkeet niin etteivät ne joutuneet ulkopuolisten käsiin. Ky-

selyyn vastanneille annoimme tietoa tutkimuksestamme kyselylomakkeen yhteydessä, 

jotta vastaaja ymmärtää mihin tietoja käytetään, ja miten niitä hyödynnetään. Koros-

timme kyselyssä myös osallistumisen vapaaehtoisuutta, anonymiteetin säilymistä ja 

luotettavuutta. Avoimet kysymykset mahdollistivat sen, että vastaajat saivat kertoa 
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omista toiveistaan, mutta halutessaan vastaajat pystyivät valitsemaan valmiista vaihto-

ehdoista mieleisensä. Tämä lisäsi vastaajien mahdollisuutta säilyä anonyymeinä. Opin-

näytetyön tekijöille ei missään vaiheessa selvinnyt, ketkä olivat vastanneet kyselyyn ja 

ketkä eivät. Pyrimme työssämme tuomaan asioita esille niin, ettemme tietoisesti louk-

kaa vastaajia, tai seurakuntien työntekijöitä. Opinnäytetyömme tarkoitus oli kerätä ja 

tuottaa uutta tietoa sekä tehdä mahdollisimman pätevästi näkyviksi ihmisten toiveita 

seurakunnan aikuistyötä ja koko seurakuntaa kohtaan. 

 

 

10.2 Johtopäätökset 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaista tukea ja toimintoja työikäiset ihmiset 

toivovat seurakunnaltaan, sekä kuinka läheiseksi ihmiset kokevat seurakuntansa. Tut-

kimustulostemme perusteella suurin osa vastaajista kokee seurakunnan olevan melko 

vähäisessä osassa heidän elämäänsä. Tämä tulos on samansuuntainen tutkimuksen 

Haastettu kirkko -tulosten kanssa. Tutkimuksen mukaan suomalaisilla on laimea ja mal-

tillinen usko. Erittäin uskonnollisia ja uskontovastaisia ihmisiä on Suomessa vähän. 

Vain runsas neljäs ilmoitti uskovansa kristinuskon Jumalaan. (Ketola ym. 2012, 28.) 

Viidesosa suomalaisista ei usko Kristukseen, eikä raamattuun (Järvinen 2008, 34). Silti 

suurin osa suomalaisista, reilut 80 % kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon.  

 

Luottamus kirkkoon ja Raamatun tekstiin on heikentynyt. Ihmiset uskovat eri tavalla 

kuin kirkko opettaa. (Ketola ym. 2012, 11–12). Kuitenkin tutkimuksemme mukaan ih-

miset toivoivat seurakunnalta hengellistä, sosiaalista ja taloudellista tukea. Tästä voim-

me päätellä, että ihmiset toivovat kirkon tukevan heitä hengellisissä ja sosiaalisissa asi-

oissa, vaikka uskovatkin eri tavalla kuin kirkko opettaa. Haastetun kirkon tutkimuksen 

mukaan hengellisyys muotoillaan ”oman näköiseksi”, ihmiset poimivat itselleen sopivat 

hengellisyyden muodot ja muovaavat oman näköisen Jumalakuvan. (Ketola ym. 2012, 

11–12). Ihmiset pyrkivät löytämään sellaisia uskonnollisen elämän muotoja, jotka sopi-

vat yhteen moderninmaailman arvojen kanssa. Tätä uskonnollisuutta kutsutaan progres-

siiviseksi hengellisyydeksi. Moderneihin elämänarvoihin kuuluvat tasa-arvo, suvaitse-

vaisuus, yksilöllisyys, aidosti vapauttava hengellisyys, sekä patriarkkasitoutumatto-

muus. (Ketola ym. 2012, 39.) Tutkimuksemme tuloksesta kävi ilmi, että varsinkin van-

hemmat aikuiset toivoivat kirkolta hengellistä tukea. Tästä voimme päätellä, että kirkon 
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hengellinen tuki koetaan jollain osin sopivan yhteen modernin maailman arvojen kans-

sa.  

 

Tutkimuksemme tulos, jossa työikäiset ihmiset kokevat seurakuntansa olevan melko 

vähäisessä osassa heidän elämäänsä, voisi selittyä myös Haastetun kirkon -tutkimuksen 

valossa. Haastetun kirkon –tutkimuksen mukaan perinteinen yhteisöllisyys on muuttu-

nut. Muuttoliikkeet, seurakuntien yhdistyminen sekä internetin käytön yleistyminen on 

tuonut mukanaan yhteisöllisyyden tunteen heikentymisen. Ihmiset eivät ole enää paik-

kakunta- ja yhteisösidonnaisia. (Ketola ym. 2012, 11–12.) Tutkimuksemme kohteena 

oleva Siilinjärvi on muuttovoittoista lapsiperhealuetta. Työikäiset joutuvat muuttamaan 

usein paikkakuntaansa töiden vuoksi. Tällöin side omaan nuoruuden seurakuntaan voi 

katketa, ja uuden paikkakunnan seurakuntayhteyden luominen voidaan kokea vaikeaksi. 

Yhteisöllisyyden tunne uudella paikkakunnalla voi jäädä heikoksi ja seurakunta vie-

raaksi. Mielestämme tähän asiaan tarvitaankin seurakunnalta panostusta, jotta uudet 

paikkakuntalaiset voisivat myös löytää seurakuntayhteyden. Haastetun kirkon -

tutkimuksen mukaan nuoret aikuiset haluavat yhteisöllisyyttä, mutta yhteisöitä voi olla 

useampia samanaikaisesti (Ketola ym. 2012, 39). Muunlainen yhteisöllisyys voi löytyä 

esimerkiksi internetin keskustelupalstalta. Tähän olisi mielestämme vastattava sosiaali-

sen median näkyvyydellä, myös tutkimuksemme kohteena olevassa seurakunnassa. 

 

Pyrimme myös kartoittamaan sitä, miten sosiaalinen asema mahdollisesti vaikuttaa ih-

misten toiveisiin kirkkoa kohtaan sekä miten se vaikuttaa aktiivisuuteen kirkossa. Suu-

rin osa vastaajista oli työssäkäyviä, parisuhteessa eläviä, evankelis-luterilaiseen kirk-

koon kuuluvia työikäisiä aikuisia. Näin ollen emme voineet vertailla sitä, millaisia eri-

laisia tukimuotoja ja toimintoja työssäkäyvät ja työttömät kaipaavat. Tai miten erilaista 

tukea yksinhuoltajat ja parisuhteessa elävät tarvitsevat, mikä olisi ollut mielenkiintoista.  

 

Tutkimuksessamme kävi ilmi, että yleisin kontakti kirkkoon tuli kirkollisten toimitus-

ten, kuten hautajaisten, häiden ja ristiäisten myötä. Suurin osa vastaajista osallistui vii-

meisen vuoden aikana myös konsertteihin, kauneimpiin joululauluihin sekä joulu- ja 

pääsiäisjuhlakirkkoihin. Lapsiperhetapahtumat olivat yleisimpiä seurakuntatapahtumien 

osallistumismuotoja. Tuloksemme ovat samansuuntaisia työssämme esittelemiemme 

muiden tutkimusten kanssa. Haastetun kirkon -tutkimuksen mukaan uskonnollinen kiin-

nostus nivoutuu yleensä elämän suuriin käännekohtiin, kuten ristiäisiin, häihin ja hauta-
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jaisiin. Osallistuminen kirkkovuoden suuriin juhlapyhiin, kuuluu myös suomalaiseen 

uskontoperintöön. Painopiste on joulunajan jumalanpalvelukset sekä pääsiäispyhät. 

Myös erityisjumalanpalvelukset vetävät osallistujia. Lapsiperheille ja nuorille suunnatut 

jumalanpalvelukset ovat suosittuja. (Ketola ym. 2012, 101.) 

 

Yksi tavoitteistamme oli kartoittaa työikäisten toiveita seurakunnan tukimuodoista. 

Vaikka ihmiset kokivatkin, että seurakunta on melko vähäisessä osassa heidän elämään-

sä, tutkimuksestamme kävi ilmi, että suurin osa vastaajista kaipasi kuitenkin seurakun-

nalta tukea erilaisissa muodoissa. Eniten kaivattiin sosiaalista tukea, toiseksi eniten 

hengellistä tukea sekä kolmanneksi eniten taloudellista tukea. Tästä tuloksestamme käy 

ilmi, että ihmiset toivovat seurakunnalta muunkinlaista tukea kuin taloudellista avusta-

mista. Nuorimmat vastaajistamme kaipasivat eniten sosiaalista tukea, ja vähiten talou-

dellista tukea, kun taas keski-ikäiset kaipasivat tasaisemmin sosiaalista, hengellistä, se-

kä taloudellista tukea. Nuorempien perheiden tuen tarve painottui sosiaalisen tuen tar-

peeseen, mikä viittaa heidän elämäntilanteen kuormittavuuteen. Hengellisen tuen tarve 

oli keski-ikäisillä suurin. Vanhempien työikäisten toive hengellisestä tuesta, voisi mer-

kitä hengellisten kysymysten esille nousemista ikääntyessä. Elämän tapahtumat, sekä 

oma vanheneminen nostaa esille kysymyksiä elämän tarkoituksesta ja kuolevaisuudesta. 

 

Haastetun kirkon tutkimuksen mukaan, ihmisten luottamus kirkon antamaan tukeen on 

laskenut. Ihmiset kokevat kuitenkin kirkon tärkeäksi auttajaksi heikommassa asemassa 

olevien puolestapuhujana, köyhien sekä syrjäytyneiden tukijana. (Ketola ym. 2012, 55.) 

Tämä näkyy myös meidän tutkimuksessa. Vastaajistamme suurin osa toivoi kohtaavan-

sa kirkon työntekijän jossain muodossa. Suosituin kohtaamismuoto oli vastaanotto. Toi-

seksi eniten toivottiin kotikäyntejä, ja kolmanneksi eniten toivottiin vapaata kohtaamista 

yleisissä tilaisuuksissa, julkisissa tapahtumissa, leireillä, sekä netin välityksellä. Nuo-

rimmat perheet toivoivat eniten kotikäyntejä. Tähän voi vaikuttaa mahdollisesti perheti-

lanne. Pienten lasten perheissä kotikäynti on helpompi kohtaamismuoto kuin vastaanot-

to.  

 

Tavoitteemme oli tutkia työikäisten toiveita seurakunnalta. Mielestämme on tärkeää 

kysyä suoraan ihmisiltä, mitä he toivovat seurakunnaltaan. Kirkolla on luovuttamatto-

mat perustukset sakramenteissä ja Raamatun opeissa, mutta jotta kirkkoa saadaan lä-

hemmäksi ihmisten arkea, on kirkon matalankynnyksen toimintoja kehitettävä. Matalan 
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kynnyksen toimintojen kautta voidaan saada ihminen myös hengellisten kysymysten, ja 

sakramenttien ääreen. Haastetun kirkon tutkimuksista kävi ilmi, että ihmiset ovat yhä 

valikoivempia ja vapaampia tekemään omia uskonnollisia johtopäätöksiä. (Ketola ym. 

2012, 27.) Ihmisistä on tullut kuluttajia, joiden elämässä vaikuttavat materiaali, infor-

maatiotulva, valuutta sekä erilaiset kulttuurit (Ketola ym. 2012, 11–12). Seurakunnan 

toiminnoistakin poimitaan itselle kiinostavimmat muodot. Jos kiinnostavia toimintoja ei 

ole tarjolla, ei halua osallistumiseen synny. Tämän vuoksi pyrimme suunnittelemaan 

kyselyymme mahdollisemman erilaisia matalan kynnyksen toimintamuotoja, joista ih-

miset saivat poimia itselleen sopivimmat muodot.  

 

Mielestämme matalan kynnyksen toiminnoissa ihmisten olisi helpompi ottaa yhteyttä 

seurakunnan työntekijään, myös henkilökohtaisella tasolla. Elämän ongelmakohdissa, 

sekä erilaisissa elämäntilanteissa voidaan kaivata ulkopuolista tukea. Toivoimme saa-

vamme vinkkejä siihen, kuinka seurakunta voisi tukea enemmän ihmisten arkielämää. 

Suurin osa vastaajista kirjoittikin avoimiin kysymyskohtiin ideoita toimintojen sisällös-

tä. Tästä voimme päätellä sen, että vastaajat haluavat vaikuttaa toimintojen sisältöön. 

  

Toiminnoista eniten vastaajia kiinnostivat erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet. Suurin osa 

vastaajista olisi kiinnostuneita tulemaan musiikkitapahtumiin tai konsertteihin. Sisällök-

si toivottiin gospelmusiikkia, lasten musiikkikonsertteja, joululaulukonsertteja sekä yh-

teislaulutapahtumia. Tämä kohtaamismuoto olisikin matalan kynnyksen toimintamuoto, 

joka kiinnostaisi työikäisiä kaikista ikäryhmistä. Myös Haastetun kirkon -tutkimuksesta 

käy ilmi, että musiikilla on aina ollut suuri vaikutus ihmisiin. Musiikki on koettu yhteyt-

tä vahvistavana elementtinä seurakuntalaisten keskuudessa. Musiikin vahvuus on sen 

kyvyssä tavoittaa niitäkin ihmisiä, jotka käyvät muuten harvemmin seurakunnan tilai-

suuksissa. Lutherin teologian mukaan itse Kristus itse on läsnä laulujen sanojen myötä. 

(Ketola ym. 2012, 120.) Tästä voisi päätellä, että musiikkitapahtumiin kannattaisi pa-

nostaa seurakunnissa, jolloin tapahtumiin osallistujamäärätkin nousisivat (Ketola ym. 

2012, 123.) Ulkoilutapahtumat ja retket kiinnostivat myös vastaajiamme, josta voimme 

päätellä, että työikäiset ovat kiinnostuneita tekemään ja näkemään uutta yhteisöllisesti.  

 

Ryhmätoiminnot kiinnostivat toiseksi eniten vastaajiamme. Käsillä tekeminen, liikunta 

ja ruoka yhdistävät ihmisiä. Ryhmätoimintamuodoista kiinnostavin oli naisten käsityö-

ryhmä ja taidepajatoiminta. Myös liikunnallinen toiminta kokoaisi mahdollisesti seura-
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kuntalaisia. Esimerkiksi sähly, jumppa, pilates ja erilaiset joukkuepelit kiinnostivat vas-

taajiamme. Liikunnallinen yhdessäolo perheen kanssa oli vastaajiemme mielestä toivot-

tava seurakunnan toimintamuoto. Arjen ateriat toimisivat vastaajiemme mukaan esi-

merkiksi perhekerhojen yhteydessä. Monikulttuurisissa ruoanlaittoilloissa yhdistyy koh-

taaminen ruoan ja monikulttuurisuuden merkeissä. Monikulttuurisuus yhteiskunnas-

samme on siis huomioitu myös paikallisella tasolla Siilinjärvellä.  

 

Vastaajat olisivat kiinnostuneita hoitamaan parisuhdettaan, tämä näkyy kiinnostuksessa 

osallistua mm. parisuhdeiltoihin, sekä vertaisryhmiin jotka käsittelevät parisuhteeseen ja 

lapsiperhe-elämään liittyviä asioita. Meidän kirkko- strategian mukaan tärkein yhteis-

työkumppani seurakunnalle onkin perhe. Perheiden ja lasten hyvinvointiin pyritään 

kiinnittämään huomiota tukemalla henkisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. (Ketola ym. 

2012, 176.) Myös yksinhuoltajat, miehet, sekä suru- ja erotyötä tekevät kaipasivat tut-

kimuksemme mukaan vertaistukiryhmiä. Tutkimuksemme perusteella vertaisryhmätoi-

minta voisi tukea seurakuntalaisia heidän arjessaan. Aikaisempien tutkimusten mukaan 

yksi sitoutumisen taso onkin osallistumista tilaisuuksiin ja pienpiireihin. Useimmiten 

tämä on ihmisille jumalanpalveluksia täydentävä ja syventävä osallistumismuoto (Häk-

kinen 2003, 235). Myös teema-aiheiset päivät kiinnostivat vastaajiamme. Suosituim-

maksi teema-aiheeksi nousi perhe-elämä, parisuhde, sekä elämä yleensä. Luentoaiheita 

toivottiin murrosikäisen vanhempana olosta, sekä jaksamisesta lapsiperheen arjessa. 

Tästä voimme päätellä, että ihmiset toivovat tietoa ja tukea kirkolta arjen haasteisiin. 

Luennot elämän eri osa-alueista olisikin mainio matalankynnyksen toiminto, jonka 

kautta seurakunta voisi tavoittaa uusiakin seurakuntalaisia. 

 

Tutkimme myös ihmisten toiveita jumalanpalvelusten muodosta. Tavallisten jumalan-

palvelusten lisäksi messuista suosituimpia olivat perhemessut, sekä rock- ja metallimes-

sut. Tämä tulee ilmi myös muista tutkimuksista. Haastetun kirkon tutkimuksen mukaan 

erityisjumalanpalvelukset vetävät osallistujia. Lapsiperheille ja nuorille suunnatut juma-

lanpalvelukset olivat tutkimuksen mukaan suosittuja. (Ketola ym. 2012, 101.) Jumalan-

palveluksien suunnittelussa tulisikin kiinnittää huomiota tavoittavuuteen sekä monipuo-

lisuuteen. (Ketola ym. 2012, 119.) Lapsiperheellinen voi kokea perhemessumuodon 

helpommaksi messumuodoksi, johon voi tulla myös lasten kanssa, ilman tunnetta siitä, 

että lapset häiritsisivät muita jumalanpalveluksessa kävijöitä. 
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Tutkimuksessamme kävi ilmi, että vapaaehtoistyöhön työikäisistä aikuisista olisi vähän 

halukkaita osallistujia. Vastaajiemme mukaan heillä ei ole tarpeeksi aikaa tai voimava-

roja osallistua vapaaehtoistyöhön. Tämä johtuu luultavasti elämäntilanteesta, jossa per-

he-elämä vie vastaajien voimavaroja. Vastaajista osa ilmoitti että he voisivat toimia va-

paaehtoisena tulevaisuudessa kun aikaa on paremmin. Osa vastaajista koki, että vapaa-

ehtoisuuteen tarvitaan sosiaalisia taitoja, joita heillä ei omasta mielestään ollut riittäväs-

ti. Voimmekin pohtia, koetaanko vapaaehtoistyö liian rasittavana tai vaativana, ja mistä 

tämä oletus johtuisi? Ihmisten sitoutumishaluttomuus toimintoihin tai ryhmiin näkyy 

tästä tuloksesta. 

 

Pääasiallisena johtopäätöksenä voimme pitää kyselyyn vastanneiden halusta osallistua 

oman seurakuntansa kehittämiseen. Vastauksiemme mukaan ihmiset ovat kiinnostuneita 

oman seurakuntansa toiminnasta, ja olisivat valmiita tulemaan erialaisiin tapahtumiin ja 

toimintoihin mukaan, jos niitä järjestettäisiin seurakunnassa. Osa toiminnoista onkin jo 

toiminnassa, mutta uusiakin toimintaideoita nousi esille. Saamme tuloksistamme mie-

lenkiintoista, ja tarpeellista tietoa ihmisten toiveista omaan tulevaan työhömme kirkon-

työntekijöinä. 

 

 

10.3 Jatkotutkimusaiheita 

 

Jatkokysymyksenä voisimme tutkia aihetta, mitkä asiat vaikuttavat ihmisten osallistu-

miseen seurakunnan toimintaan. Mitkä ovat näkymättömiä esteitä ja mielikuvia, jotka 

mahdollisesti vaikuttavat ihmisten osallistumiseen? Mitkä asiat ja mielikuvat, ovat ai-

heuttaneet nämä näkymättömät esteet? Ihminen kaipaa alitajuisesti jotain itseään suu-

rempaa, ja haluaa löytää elämälleen tarkoituksen. Miksi seurakunnan toiminta ei houku-

ta ihmisiä pohtimaan yhdessä näitä asioita? Mistä asenteet kumpuavat, mitkä kulttuuri- 

ja perintötekijät vaikuttavat asenteisiin? Miten näitä asenteita saisi muokattua? Miten 

kirkon pitää muuttua, vai pitääkö sen? 
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10.4 Tutkimusprosessin tarkastelua 

 

Tutkimusprosessimme lähti kehittymään mielessämme jo opintojen ollessa vasta puo-

lessa välissä. Seurakuntaharjoittelusta, sekä vapaa-aikanamme tehdyistä huomioista 

kumpusi halu tutkia aihetta mitä me työikäiset oikeastaan toivoisimme omalta seura-

kunnaltamme? Huomasimme että työikäisiä ihmisiä oli seurakunnan toiminnassa hyvin 

vähän mukana. Toisaalta emme itsekään löytäneet omien seurakuntamme toiminnoista 

sellaisia toimintoja joihin olisimme halunneet osallistua. Toimintoja oli tarjolla lähinnä 

lapsiperhe toiminnoissa, kuten perhekerhoja, sekä perhemessuja, sekä nuorille että 

ikääntyville suunnattuja toimintoja. Mutta aikuisille suunnattua toimintaa oli tarjolla 

suhteellisen vähän. Moni aikuinen voisi kaivata seurakuntayhteyttä, matalankynnyksen 

kohtaamispaikkaa, jossa voisi vaihtaa ajatuksia elämästä ja uskosta. Pohdimme minkä-

lainen toiminta saisi ihmiset liikkeelle, ja ylittämään näkymättömän kynnyksen seura-

kunnan toimintaan osallistumisessa? 

 

Saimme yhteistyökumppaniksemme Siilinjärven seurakunnan, jossa panostetaan erityi-

sesti diakoniseen perhetyöhön. Tarkoituksenamme oli tutkia eri alueiden työikäisten 

ihmisten toiveita seurakunnalta, mutta rajasimme työmme käsittelyn vuoksi tutkittavan 

alueen yhteen, Siilinjärven kuntaan. Suunnittelimme alustavasti ”näkymättömän kyn-

nyksen” tutkimista, miksi ihmiset kokevat tietynlaisia ennakkoluuloja seurakunnan toi-

mintaan osallistumisessa. Päädyimme kuitenkin lähestymään asiaa konkreettisemmasta 

näkökulmasta. Tavoitteemme oli kartoittaa millaisiin toimintoihin työikäiset kokisivat 

haluavansa osallistua jos niitä järjestettäisiin seurakunnassa. Pyrimme saamaan siis 

konkreettista tietoa, jota Siilinjärven seurakunta voisi käyttää työvälineenä uusia toimin-

toja suunnitellessa.  

 

Tutkimuskyselymuotoa suunnitellessamme pohdimme erilaisia tapoja saada kerättyä 

tietoa työikäisten toiveista. Koska halusimme tutkimusaineistoa sellaisilta ihmisiltä, 

jotka eivät välttämättä ole ”seurakunta-aktiiveja” päädyimme ottamaan satunnaiskohde-

ryhmäksi koululaisten vanhemmat. Kohderyhmäksi valikoitui Siilijärven koululaisten 

vanhemmat, jotka edustivat tavoittelemaamme ikähaitaria, työikäisiä. Pohdimme, kuin-

ka lähestyisimme koululaisten vanhempia kyselymme kanssa. Internetin välityksellä 

tapahtuvat sähköpostikyselyt ovat tuottaneet huonosti tulosta Siilinjärven kunnassa. 

Tämä voi johtua siitä että ihmisille tulee niin paljon sähköpostia, että kyselyt hukkuvat 
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postitulvaan. Päädyimme siksi perinteiseen kirjeellä lähetettyyn kyselymuotoon. Poh-

dimme, että koululaiset ovat tottuneet viemään erilaisia tiedotteita koulusta koteihin 

reppujen mukana, ja vanhemmat ovat tottuneet tällaiseen tiedottamiseen. Mietimme 

myös että jos kyselykaavake olisi lyhyehkö, ja nopeasti täytettävä, voisi vanhemmat 

jaksaa sen täyttää arkiaskareiden lomassa. Suljetussa palautuskuoressa vastaukset jäisi-

vät anonyymeiksi, ja koululaiset pystyivät palauttamaan lomakkeet takaisin kouluihin.  

 

Otimme selvää Siilinjärven koulujen koululaisten määrästä ottamalla yhteyttä Siilinjär-

ven sivistystoimeen. Valitsimme koulujen opiskelijamäärän mukaan kaksi koulua koh-

deryhmäksi. Rajasimme tutkimuslomakkeiden määrän 200 kappaleeseen, joista toi-

voimme palautettuja vastauksia neljäsosan verran eli noin 50 kpl. Tämä määrä olisi vie-

lä analysoitavissa opinnäytetyön laajuuden rajoissa. Koska halusimme vastauksia työ-

ikäisiltä ihmisiltä kaikista ikäryhmistä, otimme kohderyhmiksi peruskoulun jokaisesta 

1-9 luokista yhden luokan. Otimme yhteyttä Siilinjärven ala- ja yläkoulun rehtoreihin, ja 

pyysimme lupaa tehdä tutkimus heidän koulun kautta. Rehtorit antoivat harkinnan jäl-

keen luvat tutkimuksen tekoon ja suostuivat opettajien välityksellä jaettaviin kyselylo-

makkeisiin.  Suunnittelimme opettajille menevät saatekirjeen, jotta heidän olisi helpom-

pi ohjeistaa oppilaitaan tutkimustulosten keräämisestä. Yhteistyömuodot seurakunnan ja 

koulujen välillä onnistui siis moitteetta. Tuntui että tutkimuksen aihe oli ajankohtainen, 

siksi monia kiinnostava ja sai myönteisen vastaanoton.  

 

Tutkimuskysymyksiä laatiessamme pyrimme alun perin mahdollisemman lyhyeen kyse-

lylomakkeeseen, jotta ihmiset jaksaisivat siihen vastata. Kyselylomaketta muotoilles-

samme keräsimme kuitenkin paljon erilaisia toimintamuotoja vastausvaihtoehtoihin, 

sillä ajattelimme että valmiista vaihtoehdoista ihmisten olisi helpompi rastittaa mieleiset 

toiminnot. Halusimme kuitenkin jättää ihmisille mahdollisuuden kertoa omista toiveista, 

siksi jätimme avoimia vastauskohtia. Halusimme kartoittaa myös heidän perhetilannet-

taan sekä suhdetta seurakuntaan, jotta voisimme paremmin ymmärtää ihmisten taustat ja 

vastauksiin vaikuttavat elämäntilanteet. Erilaisten toimintojen keksiminen olikin mieles-

tämme hauskaa ja innostavaa.  

 

Kyselylomakkeiden toimittaminen kouluihin jäi loppu kevääseen, mutta vastausaikaa jäi 

silti riittävästi ennen kesälomien alkua. Saimme yllättäen palautettuja vastauksia enem-

män kuin odotimme, ja lomakkeet oli täytetty pääasiassa asiallisesti ja paneutuen. 
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Olimmekin erittäin tyytyväisiä saadessamme tarpeeksi analysoitavaa tietoa vastaajil-

tamme. Pääsimme tallentamaan ja analysoimaan tuloksia suunnittelemassamme aikatau-

lussa. Ihmisten vastaukset ja kommentit innostivat tutkimuksen tekemisessä, koimme 

että kyselymme oli otettu vakavasti ja ihmisiä kiinnosti tämä aihe. Koimme että olimme 

yhdessä ihmisten kanssa miettimässä konkreettisia toimintoja seurakuntaan. Saimme 

konkreettista tietoa suoraan seurakuntalaisilta, jonka avulla voimme rakentaa seurakun-

taa enemmän ihmisten näköiseksi. Koimme saavamme myös itsellemme konkreettista 

tietoa ja ideoita suoraan ihmisiltä, mihin suuntaan voisimme olla kehittämässä seura-

kuntaamme tulevassa työssämme diakoneina. Saimme siis oikeita työkaluja tulevaan 

työhömme. 
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LIITE 1. Kyselylomakkeen saatekirje. 
 

HEI,                      7.5.2013 

 

 

Teemme yhteistyössä Siilinjärven ev.lut. seurakunnan kanssa opinnäytetyön  

tutkimuksen. Teemme kyselyn Siilinjärven ala- ja yläkoululaisten vanhemmille 

aiheesta, mitä työikäiset ihmiset toivoisivat ev.lut. seurakunnalta. Ohessa on  

jokaisen ikäryhmän A-luokan oppilaille jaettavaksi kyselylomakkeet kirjekuorissa 

kotiin vietäväksi, jossa vanhemmat voivat ne täyttää. Vanhemmat voivat palauttaa 

täytetyt kyselylomakkeet anonyymisti suljetussa kirjekuoressa oppilaiden mukana 

kouluun, josta käymme ne keräämässä toukokuun lopulla. Jätimme opettajien 

huoneeseen keräyslaatikon, johon voitte palautetut kuoret laittaa. 

 

Kiitämme lämpimästi teitä ja koululaisia yhteistyöstä. Tavoitteenamme on saada 

arvokasta tietoa seurakunnan toiminnasta, jotta seurakunta voisi olla yhä enemmän 

tukena ihmisten ja perheiden arjessa. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Sosionomi-diakoniopiskelijat  

Piia Jääskeläinen 

Pauliina Ahvalo 

Diakonia ammattikorkeakoulu,  

Diak Itä, Pieksämäki 
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LIITE 2. Kyselylomake. 
 
KYSELY TYÖIKÄISTEN IHMISTEN TOIVEISTA SEURAKUNNALTA  2.5.2013 
 
Teemme yhteistyössä Siilinjärven seurakunnan kanssa opinnäytetyötutkimustamme työikäis‐
ten ihmisten toiveista seurannalta. Vastaamalla alla oleviin kysymyksiin annatte meille arvo‐
kasta tietoa seurakunnan toimintojen kehittämiseen. Tämä kysely ei kuitenkaan sido teitä 
mihinkään. Nimettömän vastauksenne voitte toimittaa ohessa olevalla suljetulla kirjekuorella 
lapsenne mukana takaisin koululle 24.5. mennessä,  josta keräämme vastauksenne. Kiitämme 
etukäteen vastauksestanne! 
 

 
Ympyröikää teille sopiva vaihtoehto. 
 
1. Vastaajan sukupuoli      2.    Vastaajan ikä_____vuotta 
 

1 nainen 
2 mies 

 
3. Elämäntilanteenne. Voitte valita useamman molemmista kohdista.   
   

 
a) Työtilanne:        b) Perhetilanne:    

  1    työssä              1    parisuhteessa                
  2    työtön              2    yksinhuoltaja 
  3    opiskelija              3    muu, mikä?_______   
  4    kotiäiti/koti‐isä 
  5    muu, mikä?___________________ 

 
4. Kuulutteko evankelis‐luterilaiseen seurakuntaan?      

 
1 kyllä 
2     ei 

 
5. Jos vastasitte ei, kuulutteko johonkin muuhun seurakuntaan, mihin? 
 
 
6. Oletteko ollut viimeisen vuoden aikana seurakunnan tilaisuuksissa? Jos olette niin milllai‐

sissa? 

 
1 en 
2     kyllä, millaisis‐
sa?______________________________________________________ 

 
 
7. Tunnetteko, että seurakunta on osa Teidän elämäänne? 
 

1  ei lainkaan  
2  melko vähän 
3  melko paljon 
4      paljon 
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8. Millaista tukea toivoisitte seurakunnalta? voitte valita useita vaihtoehtoja.   
 
a) Sisällöltään       b) Kohtaamistapa? 

  1     taloudellista            1     kotikäyntejä 
  2     hengellistä            2     vastaanotto seurakunnassa 
  3     sosiaalista(esim.perheen tuki)          3     muu, mikä?___________ 
  4     muuta,mitä?________________ 
 
 
9. Jos seuraavia toimintoja järjestettäisiin seurakunnassanne, mihin toimintoihin uskoisitte 

haluavanne osallistua? Millaisia sisältöjä toivoisitte toiminnoissa olevan? 

 

TOIMINTO 
 
 
a)TAPAHTUMA/TILAISUUS 

osallistuisin 
(rasti ruu‐
tuun) 

 

SISÄLTÖTOIVEITA 

1 Perheen ulkoilutapahtuma     

2 Musiikkitapahtuma/konsertti     

3 Kalastuspäivä       

4 Retket, minne?     

5 Muu, mikä?     

 

b)TEEMA‐AIHEINEN PÄIVÄ 

1 Terveydestä 

   

 

2 Elämästä     

3 Perhe‐elämästä     

4 Parisuhteesta     

5 Muu, mistä aiheesta?     

 

c)RYHMÄT 

1 Naisten käsityö/taidepaja 

   

2 Miesten käsityö/taidepaja     

3 Juttutupa sanan äärellä     

4 Monikulttuurinen ryhmä     

5 Sinkkuillat     
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6 Parisuhdeviikonloppuja‐ tai 
iltoja 

 7 Arjen ateriat, kohtaaminen 

viikottaisen ruokailun yhteydes‐

sä pienellä rahalla 

   

8 Monikulttuuriset ruoanlaitto 

illat ( teemme yhdessä ku‐

linaristisia makuretkiä eri ruoka 

kulttuureihin, tule mukaan 

tuomaan oman kulttuurisi re‐

septi ja tekemään kulttuuriasi 

tutuksi) 

   

9 Fitness alfa     

10 Liikunnallinen ryhmä, millai‐
nen 

   

11 Agilityryhmä, kohtaaminen 
koirapuistossa 

   

12 Toimikunta, jossa suunnitel‐
laan yhteisiä tapahtu‐
mia/tilaisuuksia 

   

13 Kuoro/musiikkiryhmä 

14 Bändi 

15 Hiljaisuuden retriitti 

   

16 Tanssi, mikä? 

17 Kalastusillat 

18 miesten ja naisten saunaillat 

 

 

d) VERTAISRYHMÄT 

1 Parisuhderyhmät 

   

2 Yksinhuoltajaäidit/ isät     

3 Eroryhmät     

4 Joku muu, mikä? 
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e) MESSUT 

1 Tuomasmessu 

 

2 Rock/metallimessu     

3 Perhemessu     

4 Sateenkaarimessu     

5 Jokin muu, mikä?     

 
  
10. Seurakunta toivoisi olla yhteisöllinen seurakunta, jossa jokainen seurakunnan jäsen voisi 

olla mukana rakentamassa omaa seurakuntaansa. Tähän tarvitsisimme uusia vapaaehtoisia 

myös työikäisistä. Voisitko kuvitella olevasi mukana vapaaehtoisena edellä mainituissa toi‐

minnoissa tai jossain muussa muodossa? Jos voisit kuvitella, niin missä? Vastaaminen ei sido 

teitä mihinkään.   

 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

 
Terveisiä seurakunnalle_________________________________________________________ 
            
        
 
Halutessanne voitte ilmoittautua vapaaehtoiseksi ottamalla yhteyttä Siilinjärven seurakuntaan. 

 
       Puh. 017 288 4600 
       siilinjarven.seurakunta@evl.fi 
 
 
SUURET KIITOKSET VASTAUKSESTANNE! 
 

Kiitokseksi vastauksestanne järjestämme yhdessä Siilinjärven seurakunnan kanssa tapahtuma‐

päivän toiveittenne pohjalta syksyllä 2013. 

 

Ystävällisin terveisin, 
Sosionomi‐diakoniopiskelijat  
Piia Jääskeläinen & 
Pauliina Ahvalo 
Diakonia‐ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki 
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