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1. Johdanto 

 

Suomalainen yhteiskunta muuttuu yhä monimuotoisemmaksi. Henkilöiden määrä, 

jotka eivät tunnusta mitään uskontoa tai ideologiaa, kasvaa. Suomen väestöstä 

kuitenkin edelleen noin 75 % kuuluu Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.1 

Mediassa ja seurakuntalaisten keskuudessa kysytään usein, voiko kirkko 

huonosti? Onko nuorilla ja nuorilla aikuisilla tänä päivänä aikaisempaa enemmän 

perusteltuja syitä vieraantua kirkosta? Onko tässä kehityksessä kyse tämän päivän 

modernista ilmiöstä? Tätä tutkielmaa tehdessäni hankin itselleni teoksen Digital 

Religion, Social Media and Culture, joka haastoi minut kysymään, voisivatko 

digitaaliset mediat, internetin ja sosiaalisen median kautta tapahtuva vuoropuhelu 

tarjota kirkolle uusia mahdollisuuksia kirkon sanoman levittämiseksi ja 

ylläpitämiseksi jatkuvan muutoksen keskellä? Kirkon uusi rooli yhdistäisi kirkon 

vakaan tradition, opit lähimmäisenrakkaudesta ja auttamisesta uudeksi ja uudella 

tavalla viestittäväksi arvoksi, joka kommunikoidaan tämän päivän uudella 

teknologialla jokaiselle, myös nuorille ja nuorille aikuisille.2 

Osa kirkon jäsenistä on ilmaissut tyytymättömyytensä kirkon 

nykytilaan eroamalla siitä. Kirkkoa pidetään joko liian vapaamielisenä tai liian 

vanhoillisena. Kirkko koetaan joskus liian suvaitsemattomana ja jopa 

tuomitsevana. Tähän ovat osaltaan vaikuttaneet kirkon joidenkin edustajien 

vahvat kannanotot, jotka ovat saaneet negatiivista julkisuutta. Nämä kannanotot 

leviävät nopeasti sosiaalisten medioiden ja mobiilipalveluiden kautta, ne 

ärsyttävät ja ovat johtaneet kirkosta eroamisiin. Kirkosta eroaminen ja mediassa 

esitetyt esimerkkitapaukset eroamisista asettavat haasteita kirkon uskottavuudelle 

ja olemassaololle. Toisaalta, tässä kehityksessä voi nähdä positiivisiakin 

merkkejä. Ainakin kirkosta, sen uskosta ja asemasta keskustellaan. Kärjistyneet 

mielipide-eroavaisuudet kirkon jäsenten välillä saavat yhä useamman kysymään, 

mikä kristittyjä yhdistää, miksi pysyä kirkon jäsenenä ja miten eri tavoilla uskovat 

voisivat elää samassa kirkossa. Nykyinen tilanne vaatii myös uudenlaisia 

toimintatapoja. Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia kirkon työntekijöiden 
                                                           
1http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/kotimaa/4178/vahvistetut_jasentilastot_2013_kolme_nelja
sta_suomalaisesta_kuuluu_kirkkoon 
2 Hoover teoksesta Cheong, Fischer-Nielsen, Gelfgren, Ess (toim.) 2012, vii-xii  
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näkemyksiä ja kokemuksia nuorten ja nuorten aikuisten tavoittamisessa uuden 

median keinoin ja tarvitaanko kirkossa uusia keinoja tavoittaa, osallistaa ja 

vuorovaikuttaa heidän kanssaan. 

Kirkon toimintaympäristöä muokkaavat erilaiset tekijät, joista 

keskeisimpiä ovat yhteiskunnan ja sen arvomaailman muutokset. Nuorilla ja 

nuorilla aikuisilla on yhä enemmän uusia tavoitteita kirkon suhteen. 

Moniuskontoistuminen lisääntyy ja kirkon jäsenrakenne muuttuu. Uskonnollinen 

monimuotoistuminen ja uudenlainen spiritualiteetti eli hengellisyys on lisääntynyt 

niin Suomessa kuin koko globaalissa maailmassa.  

Kristinusko tarjosi useiden vuosisatojen ajan Euroopassa koko 

elämän kattavan viitekehyksen, mutta maallistumisen myötä kirkon rooli on 

muuttunut. Maallistuminen on tosiasia. Elämme kulutus- ja tietoyhteiskunnassa, 

jossa suuri osa päivittäisestä vuorovaikutuksesta tapahtuu sosiaalisen medioiden 

kautta ja vapaa-ajan käyttömuotoja on laajasti valittavissa. Kaikilla tuntuu olevan 

ajanpuute. Ihmiset kokevat markkinavoimien säätelevän yksilön tarpeita. 

Yhteiskunta korostaa tehokasta tuottamista, suorittamista ja kilpailu on kovaa. 

Tästä huolimatta on myös selviä merkkejä hengellisyyden noususta ja uskontoon 

liittyvän julkisen keskustelun lisääntymisestä. 

Myös maahanmuuttajien määrä on lisääntynyt ja sitä kautta 

erilaisten kulttuurien ja uskontojen kirjo on tullut näkyvämmäksi. 3 

Pääkaupunkiseudulla joka neljännen suomalaisen arvioidaan omaavan 

maahanmuuttajataustan vuonna 2025. Maahanmuuttajat tuovat mukanaan omat 

uskonnolliset perinteensä säilyttääkseen oman, kotimaastaan periytyvän 

identiteettinsä. Pääkaupunkiseudulla vaikuttaa kymmenittäin pieniä 

maahanmuuttajakirkkoja. Monikulttuurisuus haastaa uskontojen väliseen dialogiin 

ja ekumeeniseen kohtaamiseen. Kirkon tulevaisuusselonteon mukaan luterilaisen 

kirkon tulee aloittaa ekumeenisen yhteistyön tekeminen uusien seurakuntien 

kanssa ja pyrkiä tarjoamaan hengellinen koti niille kristityille, jotka eivät löydä 

omaa kirkollista elämää uudesta asuinympäristöstään.4 

                                                           
3 Monikasvoinen kirkko 2008, 380 
4 Kirkko 2020 2010, 27-29 
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Huomionarvoinen muutostekijä on kantasuomalaisten parissa 

vahvistuva vaihtoehtoinen uskonnollisuus. Voidaan jopa sanoa, että suomalaiset 

ammentavat näkemyksiään aiempaa useammista lähteistä. Tämä tarkoittaa sitä, 

että he haluavat kokeilla uusia vaihtoehtoja luterilaisen kirkon rinnalla 

täydentääkseen omia näkemyksiään ja uskonelämäänsä uusilla kokemuksilla. 

Useiden suomalaisten asenne kirkkoa kohtaan on myös muuttunut. 

Yhtenäisyyskulttuuri on rapautumassa ja talouselämä näyttää muodostavan 

kulttuuria yhtenäistävän voiman. Pekka Hiltusen ja Timo Vaskon mukaan kirkon 

on osattava saattaa talouselämän etiikka, oma etiikkansa ja arvokkaina pitämänsä 

sosiaaliset käytännöt keskinäiseen vuorovaikutukseen.5 

Kirkolle vaihtoehtoisia arvomalleja on syntynyt runsaasti uudessa 

avoimessa maailmassa. Työelämään siirtyvät nuoret ja nuoret aikuiset eivät 

luovuta työpanostaan työpaikkoihin, joissa he eivät pääse vaikuttamaan ja 

rakentamaan yhteistä tavoitetilaa. Uudet sukupolvet edellyttävät työltä 

avoimuutta, osallistumista, hyvää tiimityötä ja etenemismahdollisuuksia urallaan. 

Nämä samat nuoret ja nuoret aikuiset ovat uusia, mahdollisia seurakuntien jäseniä. 

He hakevat itselleen toisen hengellisen kodin, mikäli kirkko ei pysty tarjoamaan 

heille heidän arvomaailmaansa sopivaa, osallistavaa, läpinäkyvää ja avointa 

vuorovaikutusta. 

Työnteko ja työstä saatava taloudellinen korvaus eivät 

itseisarvoisesti enää riitä tyydyttämään nuorten ja nuorten aikuisten sukupolvea 

työelämässä. He priorisoivat vapaa-aikaa ja ottavat mieluummin vastaan 

freelancer- ja lyhyempiä työsuhteita, käyttääkseen vapaa-aikansa esimerkiksi 

Australian matkaan tai lähteäkseen kiertämään stipendiaattina ympäri maailmaa. 

Samat arvot ja valinnanvapaus heijastuvat myös heidän suhteessaan kirkkoon. 

Nuoret ja nuoret aikuiset haluavat valita, mikäli ja miten he investoivat aikaansa 

hengelliseen elämään. Uusi sukupolvi ei välttämättä tyydy yhteen kirkkoon ja sen 

oppiin, vaan poimii ja yhdistää erilaisten kirkkojen ja uskontojen piiristä ne 

elementit ja arvot, joista he ovat kiinnostuneita tai joiden he arvioivat vastaavan ja 

turvaavan heidän omaa elämäntilannettaan. Tässä ilmenee sekä haaste että 

mahdollisuus kirkolle. Pystyykö se tavoittamaan uuden sukupolven ja ottamaan 

                                                           
5 Hiltunen & Vasko 2011, 8 
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huomioon sen tarpeet vai jääkö tämä uusi sukupolvi vaille huomiota kirkon 

piirissä? 

2. Kirkon jäsenkehitys, sosiaalinen media ja dialogi 

2.1. Kirkon jäsenkehitys 

 

Kirkon haasteena on ottaa huomioon se, että sen jäsenistö moninaistuu. Kirkon 

tutkimuskeskuksen julkaisun, Monikasvoinen kirkko, Suomen evankelis-

luterilainen kirkko vuosina 2004-2007, mukaan monien perinteisten 

instituutioiden roolit ovat heikentyneet. Varsinkin länsimaista ajattelutapaa 

hallitsevat omaehtoinen elämä, vapaus valita oma elämänmallinsa ja 

individualistiset eli yksilölliset ratkaisut. Tämä on johtanut siihen, että monien 

perinteisten yhteisöjen jäsenmäärä on laskussa. Sama kehityssuunta on 

vaikuttanut myös kirkkoon, tosin vähäisemmässä määrin. Kirkosta eroaminen 

lisääntyi 2000-luvulla, ja jäsenmäärä kääntyi laskuun. Kuitenkin valtaosa 

suomalaisista on edelleen luterilaisen kirkon jäseniä ja he ovat myös monin tavoin 

sitoutuneita jäsenyyteensä. Jäsenyyden perusteet eivät kuitenkaan ole yhtenäisiä. 

Jäsenyyden taustalla on erilaisia syitä ja kirkon jäsenet profiloituvat kirkkoon eri 

tavoin. Voitaneekin sanoa, että kirkko ilmenee monikasvoisena.6 

Uudistukset kirkossa ja sen traditioissa ovat aiheuttaneet runsaasti 

keskustelua. Toisinaan ne ovat aiheuttaneet myös voimakasta vastustusta, sillä 

kirkon aktiivijäsenistöstä suurempi osa haluaa pitää kiinni vanhoista traditioista 

toisin kuin kirkosta vieraantuneet jäsenet. Tämäntyyppinen konservatiivinen 

liikehdintä kirkon sisällä on enimmäkseen kanavoitunut kirkon sisäisten 

herätysliikkeiden kautta. Monien uudistusten taustalla ja tavoitteena on ollut 

tavoittaa uudelleen kirkosta vieraantuneita jäseniä. Tosin tilastojen perusteella ne 

eivät aina ole vaikuttaneet halutulla tavalla. Muun muassa uskonnollinen 

osallistuminen, esimerkiksi jumalanpalveluksissa käyminen, on verrattain 

vähäistä. Maamme kristillistä kirjoa lisää maahanmuuttajakristillisyys; valtaosa 

maahanmuuttajista tulee kristillisen kulttuuritaustan maista, ja näistä maista 

tulevat aktiiviset kristityt ovat hyvin harvoin luterilaisia.7 Nämä tekijät heijastuvat 

                                                           
6 Monikasvoinen kirkko 2008, 380 
7 Hiltunen & Vasko 2011, 7 
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kirkon jäsenkehitykseen ja uskonnottomien määrä Suomessa on yli 

nelinkertaistunut vuoden 1970 jälkeen. Vuoden 2013 lopussa kirkkoon 

kuului 75,2 % suomalaisista eli 4 100 432 henkilöä. Vuonna 2013 kirkkoon liittyi 

14 653 henkilöä ja kirkosta erosi 58 965 henkilöä. Rippikoulun kävi yli 48000 15-

vuotiasta. 8  Viime vuonna avioliitoista alle puolet, 49 prosenttia, solmittiin 

kirkollisin menoin. 

 

Espoon hiippakunnan emerituspiispa Mikko Heikka on todennut, 

että neljätoistatuhatta ihmistä ei voi olla väärässä. Heikan mielestä kirkkoon 

liittyminen on tänä päivänä aidosti rohkea teko. Mistään yleisen muodin 

seuraamisesta tuskin on kysymys, koska kirkosta eronneiden määrä oli viime 

vuonna lähes 60.000 henkeä. Heikka toteaa edelleen kirkon ilmiselvästi 

onnistuneen jossakin viitaten yli 14.000 liittyneeseen. Täytyy kuitenkin 

huomioida, että samalla kirkko on menettänyt lähes kolminkertaisen määrän 

jäseniä. Historiallisesti katsoen kirkosta eroaminen tuli mahdolliseksi vuonna 

1923 ja eroaminen oli verrattain vähäistä 1970-luvun alkuun saakka, mutta on 

lisääntynyt siitä lähtien. Kirkkoon liittyneiden määrä on ylittänyt eronneiden 

määrän vain lyhyen aikaa 1960-luvulla.9  

Pääkaupunkiseudulla alle puolet nuorista ja nuorista aikuisista 

identifioi itsensä uskonnolliseksi. Uskonnollisuuden sijaan nuoret ja nuoret 

aikuiset puhuvat mieluummin henkisyydestä, korostavat uskoa luottamuksena 

totuuden julistamisen sijaan ja painottavat hyvän ja eettisesti kestävän elämän 

merkitystä tässä ja nyt. Nuoret ja nuoret aikuiset ovat spirituaalisesti 

tiedostavia ihmisiä. Monet heistä eivät halua profiloitua tai sitoutua jonkin 

tietyn uskonnollisen järjestelmän kannattajiksi, vaan korostavat yksilön omaa 

pohdintaa valmiiden oppirakennelmien sijaan. Erityisesti nuoret miehet 

kokevat todellisen uskonnollisuuden toteutuvan aidoimmillaan kirkon ja 

muiden uskonnollisten instituutioiden ulkopuolella. Kirkon toimintamuodot, 

sen käyttämä kieli ja ilmaisut eivät aina puhuttele nuoria ja nuoria aikuisia. 

Tällöin se lisäarvo, jonka he kokevat kirkon jäsenyydestä saavansa, on 

                                                           
8http://evl.fi/EVLfi.nsf/Documents/68ED832793E78AF5C22575EF003AD029?OpenDocument&l
ang=FI 
9 http://suomenkuvalehti.fi/tahanontultu/evankelisluterilaisen-kirkon-jasenmaaran-kehitys-
pidemmalla-aikavalilla/ 



6 

 

vähäinen. Kun suhde kirkkoon on löyhä, voi jokin yksittäinen oman 

näkemyksen vastainen kannanotto, mediakirjoitus tai huono 

asiakaspalvelukokemus lopulta johtaa eroamiseen kirkosta.10 

Yhä useammat kyseenalaistavat jäsenyytensä kirkossa. Vuonna 2011 

vain viidennes oli sitä mieltä, ettei eroaisi kirkosta missään olosuhteissa. 

Vuonna 2007 näin ajattelevia oli vielä kaksi viidestä. Sen sijaan niiden osuus, 

jotka ovat ajatelleet usein kirkosta eroamista tai pitävät sitä todennäköisenä, 

on kasvanut nopeasti. Tämän kaltaisia mahdollisia kirkosta eroajia on jo 

neljännes suomalaisista. Alimmillaan kirkon jäsenten osuus on 30-39-

vuotiaiden joukossa. Tästä ikäluokasta vain 65 % kuuluu kirkkoon. Yli 80-

vuotiaista kirkkoon kuuluu peräti 89 %. Kirkon jäsenyydestä näyttää tulleen 

entistä tietoisempi ratkaisu ja erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset tekevät 

tietoisia ratkaisuja, koska he ovat aktiivisimpia kirkosta eroajia ja liittyjiä. 

Tarkastelua hankaloittaa se, että jäsenlukujen tilastointitapa on 

muuttunut vuonna 1970 niin, että sitä edeltäneet prosenttiluvut eivät ole 

vertailukelpoisia nykyisiin prosenttilukuihin. Jäsenlukutilastojen 

aloitusvuodeksi on valittu 1920, koska kirkosta eroaminen tuli mahdolliseksi 

vuonna 1923. Sitä ennen Suomessa ei ollut käytännöllisesti lainkaan 

uskonnonvapautta, vaan kaikkien oli kuuluttava johonkin kirkkoon. Tuolloin 

vaihtoehtoina olivat evankelisluterilainen tai ortodoksinen kirkko, 

eriuskolaisuus ja vuodesta 1918 alkaen juutalaisuus. Näistä 

evankelisluterilainen kirkko käsitti 98 % Suomen kansasta.  

Vuosi 1970 on useassa mielessä suuri taitekohta. Tilastollisen 

analyysin kannalta merkittävintä on tilastointitavan muutos, joka ajoittuu 

vuoteen 1970. Joissakin tilastoissa kirkon jäsenten osuudeksi mainitaan 

92,4 % kun taas toisissa jäsenten osuudeksi on merkitty 95 %. Kenties 

suomalaisten määrä on laskettu toisenlaisin perustein, esimerkiksi mukaan 

lukien ulkomailla asuvat, tai toisinpäin. Laskentatavan muutoksesta aiheutuu 

se, etteivät tätä pistettä edeltävät ja seuraavat jäsenluvut ole täysin 

vertailukelpoisia, koska ne perustuvat eri väkilukuun. 

                                                           
10 http://evl.fi/nuoriaikuinen.nsf/sp3?Open&cid=content35AD59 
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1970-luku on ollut taitekohta myös siinä mielessä, että kun 

edeltäneen vuosikymmenen ajan jäsenmäärä säilyi samana, 70-luvun aikana 

jäsenmäärä romahti liki 5 %-yksikköä. Tätä edeltävän 50 vuoden aikana 

kirkon jäsenmäärä laski vain 6 %-yksikköä. Nyt sama muutos tapahtui vain 

kymmenessä vuodessa. 1970-luvun taitteesta alkanut jäsenmäärän 

kaventuminen on jatkunut siitä eteenpäin ajoittaen hidastuen, ajoittain 

kiihtyen. Seuraavat 5 %-yksikköä kaventuivat kirkon markkinaosuudesta 80-

90-lukujen aikana. 90-luvun laman jälkeisellä nousukaudella kirkosta 

eroaminen hidastui, mutta etenkin vuoden 2003 uskonnonvapauslain 

uudistuksen myötä kirkosta eroaminen alkoi jälleen voimistua.  

Kirkon suosiota voidaan tarkastella myös jäsenten määrällä. Suomen 

väestö on kasvanut tasaisesti kuluneen 40 vuoden aikana. Samaan aikaan 

kirkon jäsenluku ei ole kasvanut lainkaan, vaan päinvastoin 2000-luvulla se on 

kääntynyt laskusuuntaan. Suomen väkiluku on vuodesta 1970 kasvanut 750 

000 henkilöllä. Samaan aikaan kirkon jäsenmäärä on laskenut 100 000 

jäsenellä. Vaikka kirkon jäsenmäärä pysyykin näennäisesti vakiona, on 

merkittävää havainnoida, ettei se seuraa lainkaan väkiluvun normaalia kasvua. 

Jos kirkon jäsenmäärä olisi noudattanut normaalia väestönkasvua, kirkossa 

olisi nykyään noin 5 miljoonaa jäsentä. Jäseniä on kuitenkin vain noin 4,1 

miljoonaa, ja nykyinen kehityssuunta on alaspäin. Kirkko on 40 vuodessa 

menettänyt 900 000 jäsentä, kun sen jäsenmäärä suhteutetaan väestönkasvuun. 

Kirkon jäsenmäärään vaikuttaa kaksi vaihtuvuutta: kirkko saa joka 

vuosi uusia jäseniä, kun vauvoja kastetaan kirkkoon. Samalla kirkko siunaa 

hautaan lähes saman verran jäseniään. Kasteiden määrä on ollut viime vuosina 

laskussa, kun taas kuolleet ovat suurelta osin vanhuksia jotka kuuluvat 

kirkkoon keskimääräistä uskollisemmin. Vuosittain kirkosta myös eroaa tietty 

määrä jäseniä, mutta samalla siihen liittyy uusia jäseniä. Tämä vaihtuvuus on 

ollut kirkolle tappiollinen lähes vuosisadan ajan, ainoana poikkeuksena lyhyt 

jakso 60-luvulla, jolloin kirkkoon liittyi enemmän ihmisiä kuin siitä ehti 

erota.11 

                                                           
11 http://personal.inet.fi/private/bucket/evl/ 
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Samaan aikaan vuodesta 1970 lähtien uskontokuntiin 

kuulumattomien määrä on kasvanut voimakkaasti. Siinä missä vuonna 1970 

uskonnottomia oli vasta 240 000, vuoteen 2012 mennessä määrä on kasvanut 

yli nelinkertaiseksi ollen nyt reilusti yli miljoonan. Tämä havainto vahvistaa 

myös sen, että suomalaiset maallistuvat voimakkaasti. Evankelisluterilaisesta 

kirkosta eroavat eivät juurikaan liity muihin rekisteröityihin uskonnollisiin 

yhdyskuntiin vaan nimenomaan jättäytyvät uskontokuntien ulkopuolelle. 

Uskontokuntiin kuulumattomuus on erityisen korostunutta 

pääkaupunkiseudulla. Mikäli kehitys jatkuu samansuuntaisena, vaikuttaisi 

siltä, että ei mene kauaakaan, kun Helsingissä on yhtä paljon 

evankelisluterilaisen kirkon jäseniä kuin rekisteröityihin uskonnollisiin 

yhdyskuntiin kuulumattomia henkilöitä.12 

2.2.  Sosiaalinen media vuorovaikutuksen välineenä 

 

Seuraavassa esitän muutamia sosiaalisen median määrittelyjä alan uusimmista 

artikkeleista ja tutkimuksista. Esittämäni määrittelyt täydentävät mielestäni 

toisiaan eivätkä sulje toisiaan pois. Olen yhdistänyt Andreas Kaplanin ja Michael 

Haenleinin artikkeleihin ja tutkimuksiin pohjautuvia määrittelyjä ja lisännyt 

tarvittaessa omia kommenttejani niihin. 

Andreas Kaplanin ja Michael Haenleinin mukaan sosiaalisen median 

voidaan määrittää tarkoittavan verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella 

käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja 

sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi. Sosiaalisessa mediassa 

viestintä tapahtuu siis vuorovaikutuksessa monelta monelle eli perinteisille 

joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja vastaanottajan välinen roolijako 

puuttuu. Sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, joka on muuttanut 

yhteiskunnan tuotanto- ja jakelurakennetta, taloutta ja kulttuuria. Professori 

Andreas M. Kaplanin ja Michael Haenleinin mukaan sosiaalinen media on joukko 

internet-sovelluksia, joiden ideologinen ja tekninen perusta on Web 2.0:ssa ja 

                                                           
12 http://personal.inet.fi/private/bucket/evl/ 
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jotka mahdollistavat loppukäyttäjien tuottaman sisällön luomisen ja 

välittämisen.13  

 Sanastokeskus TSK:n julkaiseman sosiaalisen median sanaston 

mukaan sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä 

viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti 

tuotettua sisältöä ja luodaan sekä ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita.14 

Sosiaalisesta mediasta puhuvat kaikki, mutta tiedetäänkö, miten 

sosiaalisessa mediassa kannattaa olla ja miten taas ei? Siinä, missä perinteinen 

media on toimitettua, yksisuuntaista viestintää, on sosiaalinen media useista 

erilaisista mielipiteistä koostuvaa käyttäjätuotettua sisältöä. Sosiaalinen media ei 

ole kenenkään omaisuutta eikä sitä näin ollen voi kontrolloida. Tästä syystä monet 

ovatkin pohtineet, kuinka sosiaalisessa mediassa sitten tulisi olla mukana ja 

kuinka siitä voisi parhaalla tavalla hyötyä. 

Facebook, Twitter, Instagram, blogit ja IRC-Galleria ovat 

esimerkkejä sosiaalisen median palveluista. Näiden palvelujen kautta lähes puolet 

suomalaisista keskustelee asioista ja ilmiöistä päivittäin. Keskustelu ei ole 

kuitenkaan vain ääntä ja sanoja, vaan myös tekstiä, kuvia, videoita ja 

äänitiedostoja. Näitä keskusteluja voidaan kommentoida, arvioida ja jakaa, joka 

muodostaa yhteisen sosiaalisen median ytimen. Sosiaalisen median voidaan 

ajatella olevan keskustelumedia, joka mahdollistaa reaaliaikaisen 

vuorovaikutteisen viestinnän monelta monelle, kun kirkon saarnaperinteessä viesti 

kulkeutuu yhdeltä monelle. Kuten todettu, sosiaaliselle medialle on 

luonteenomaista, että sen käyttäjät tuottavat itse sisällön. Näin sosiaalinen media 

poikkeaa niin sanotusta perinteisestä mediasta, jonka piirissä yleensä päätetään 

ennalta, mitä sisältöjä tuotetaan ja kuka saa äänensä kuuluviin. Sosiaalinen media 

ei siis rajoita käyttäjiään kuten niin sanottu perinteinen media tekee. 

 

Sosiaalinen media ei tarkoita vain tiettyjä tunnetuimpia sosiaalisen 

median sovelluksia vaan kaikkea verkossa tapahtuvaa käyttäjälähtöistä 

sisällöntuotantoa. Blogit, keskusteluforumit sekä tunnetuimmat yhteisöpalvelut 

                                                           
13 Kaplan & Haenlein 2010, 59-68  
14 TSK Sanastokeskus: Sosiaalisen median sanasto 2010  



10 

 

Facebook ja Twitter ovat nykyään kiinteä osa yhä useamman organisaation ja 

työyhteisön yksilön viestintää. Läsnäolo, aktiivinen ja tavoitteellinen dialogi 

sosiaalisessa mediassa esimerkiksi yhteisösivuston kautta antaa erittäin edullisen 

viestintäkanavan kanssakäyntiin yhteisistä asioista kiinnostuneiden kanssa.  

 

Sosiaalinen media auttaa kuuntelemaan, mahdollistaa 

kanssakäymisen, haastaa aktiiviseen vuoropuheluun ja sitouttaa. Tällä hetkellä 

isoimmat kanavat tälle dialogille sosiaalisessa mediassa ovat isojen 

käyttäjämääriensä oikeuttamina Facebook ja Twitter, mutta dialogia voi käydä 

missä vain käyttäjien suosimassa kanavassa. Paljon puhutun SoLoMo-kehityksen 

(sosiaalinen, paikallinen, mobiili) myötä muun muassa uudet paikkatietoon 

perustuvat verkkopalvelut, kuten Foursquare, ovat tuoneet uuden kanavan 

käyttäjien väliseen keskusteluun.  

 

Sosiaalisen median kanssa yhä useammat ihmiset, varsinkin nuoret 

ja nuoret aikuiset viettävät suuren osan vapaa-ajastaan ja sen käyttö on vain 

kasvamassa. Sosiaalisen median avulla voidaan vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin, 

arvoihin, sitoutumiseen, uskollisuuteen ja asenteisiin tiettyjä organisaatioita ja 

yhteisöjä, kuten esimerkiksi seurakuntaa ja kirkkoa kohtaan.  

 

Mainitsin aikaisemmin, että kirkko saa paljon palautetta sosiaalisen 

median keskustelufoorumeilla. Keskustelua tapahtuu erityisesti seuraavien viiden 

eri teeman ympärillä: 1. kirkkoon kuuluminen ja kirkosta eroaminen, 2. 

seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen liittyvät teemat, 3. perheen ja läheisten 

ihmissuhteiden arvostus, 4. yhteisöllisyys sekä 5. voimakas hengellisyys. Näille 

teemoille on myös olemassa hyviä perusteluja. Ensinnäkin kirkosta voi helposti 

erkaantua ja erota sosiaalisen median avulla. Toiseksi sosiaalisessa mediassa on 

käyty hyvinkin vilkasta keskustelua siitä, miten kirkko suhtautuu esimerkiksi 

samaa sukupuolta edustavien parien parisuhteen siunaamiseen. Verkossa kirkon 

kannalta hyvänä asiana voidaan pitää sitä, että perhe ja läheiset ihmissuhteet ovat 

kenties tämän ajan ihmisten suurin arvo ja tämä lisää myös yhteisöllisyyttä, jota 

kirkko on aina pitänyt vahvuutenaan. 

Juha Kauppinen on tutkimuksessaan Takaisin kirkkoon jakanut 

kirkkoon takaisin liittymisen syyt kolmeen eri osa-alueeseen: elämänkaarisyyt, 
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henkiset ja hengelliset syyt ja arkielämän syyt. Monet Kauppisen tutkimuksessaan 

haastattelemista henkilöistä toivoivat, että kirkon pitäisi pyrkiä muuttamaan 

itseään siten, että se olisi helpommin lähestyttävä. Kirkko ei kuitenkaan saisi tässä 

uudistustyössä sortua viihteellisyyteen ja liialliseen tyrkyttämiseen.15 Tämä luo 

kirkolle haasteen. Pystyykö kirkko muuttamaan itseään sosiaalisesti helpommin 

lähestyttäväksi, ja näin tavoittamaan nuoria ja nuoria aikuisia? 

2.3.  Dialogi ja sosiaalinen media  

 

Sosiaalisen median kautta ihmiset luovat ja välittävät sisältöä toisilleen ja kun 

näistä sisällöistä käydään keskustelua, syntyy vuoropuhelu eli dialogi, joka tekee 

tiedosta, ajatuksista ja arvoista yhteisöllisiä. Näiden yhteisten ja yhteisöllisten 

merkitysten kasvu johtaa niin pieniin kuin suuriin tekoihin ja muutoksiin meitä 

ympäröivässä maailmassa. Se, että tehdään yhdessä, lisää mahdollisuuksia 

vaikuttaa ja vuorovaikuttaa, mikä puolestaan lisää hyvinvointia. Sosiaalinen 

media muuttaa monologin aktiiviseksi dialogiksi ja se tarjoaa mahdollisuuden 

nuorten ja nuorten aikuisten tavoittamisessa aktiivisen dialogin avulla. 

Dialogi on määritelmällisesti kahden tai useamman ihmisen välistä 

keskustelua. Se on vuoropuhelua, jolla on tavoite. Dialogin ideana on järkevä, 

toiset huomioon ottava keskustelu jostakin olennaisesta. Dialogiin liittyy usein 

argumentointi, jolla tuodaan esille omat näkökannat asiasta ja perustelut omaan 

näkemykseen. Kyseessä on tavoitteellinen vuorovaikutus ja vuoropuhelu, jonka 

avulla päästään asioissa eteenpäin ja positiiviseen ratkaisuun ja yhteistoimintaan. 

Sosiaalinen media laajentaa dialogin mahdollisuudet uusiin mittasuhteisiin.16 

Dialogi voidaan myös käsittää kristillisten kirkkojen ja uskontojen 

väliseksi, ekumeniaa vahvistavaksi dialogiksi sekä kirkon, nuorten ja nuorten 

aikuisten väliseksi osallistavaksi ja sitouttavaksi dialogiksi. Jenlink ja Carr 

puhuvat keskusteluiden neljästä eri tyypistä. Heidän mukaansa nämä neljä 

keskustelun tyyppiä ovat dialektiikka, keskustelu, dialogi ja design. 

Dialogikeskustelu on keskustelun muoto, jossa merkitys rakennetaan jakamisen 

kautta. Dialektinen keskustelu keskittyy loogisen argumentoinnin kehystämiseen 

                                                           
15 Kauppinen 2008, 7-8 
16 Aarnio ja Enqvist teoksesta Montgomerie & Viteli (toim.) 2001, 2-3 
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suodattaakseen totuuden. Designkeskustelu keskittyy jonkin uuden luomiseen. 

Lave ja Wenger puolestaan argumentoivat, että kokemus voi olla pedagogisesti 

arvokasta vain yhdellä ehdolla: kokemus ei rakennu yksilöllisesti varastoiduista 

muistoista, vaan se koostuu ensisijaisesti monimutkaisista vuorovaikutuksista ja 

dialogista yhteiskunnassa. Verkko-pohjainen ympäristö on hyvä tämänkaltaiselle 

työlle, jossa osanottajat voivat jakaa osaamistaan ja samanaikaisesti edistää 

toistensa tiedon ja pätevyyden rakentamista. Vastaanottaminen on yhtä tärkeää 

kuin edistäminen. 

Dialogi on tehokas työkalu, jonka avulla pystytään myös 

ymmärtämään, mitä ajattelu prosessina tarkoittaa. Tosiasiassa kaikki tieto, joka 

meillä on mielessämme, on läpinäkyvää ajattelussa ja tieto toimii välittäjänä 

ajattelussa. Taito saada selville, miten nuoret ja nuoret aikuiset ajattelevat sekä, 

miten he selittävät toimintatapojaan, voisi olla merkittävä taito. Jos jollakulla on 

tämä taito, hän voi auttaa tekemään dialogiprosessista läpinäkyvää ja 

samanaikaisesti, kuuntelijana ja puhujana, tarkastelemaan omaa ajattelun 

prosessia ja erityisesti sitä, minkälainen tämä prosessi on ja miten se etenee. 

Verkkopohjainen yhteisö tarjoaa hyviä mahdollisuuksia kehittää omia 

ajattelutaitojaan dialogin kautta. 17  Kirkon työntekijöillä voi olla suuriakin 

haasteita dialogissa. Nämä haasteet ja niihin vastaaminen kirkon piirissä ovat yksi 

tämän tutkielman tutkimuskohteista. Näitä haasteita on eritoten tiedustelevassa, 

verkkopohjaisessa ympäristössä. Osanottajat on pyrittävä ottamaan dialogiin 

mukaan ja näin jatkamaan dialogia kunnollisesti. 

3. Muut aiheeseen liittyvät tutkimukset 

Heidi A. Campbell tarkastelee kirjassaan When Religion Meets New Media. 

Media, Religion & Culture sitä, miten erilaiset juutalaiset, islamilaiset ja 

kristilliset yhteisöt kokevat median. Yksinkertaistaen voisi olettaa, että nämä 

uskonnolliset yhteisöt joko torjuvat tai hyväksyvät uuden median, mutta asia ei 

ole näin yksinkertainen.  

                                                           
17 Aarnio ja Enqvist teoksesta Montgomerie & Viteli (toim.) 2001, 2-3 
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Campbellin mukaan mediassa ajatellaan usein stereotyyppisesti, että 

uskontojen ja uskonnollisten yhteisöjen piirissä suhtaudutaan kriittisesti 

nykytekniikkaan ja ihmetellään suuresti sitä, miten on mahdollista, että 

uskonnolliset yhteisöt ja eri uskontojen edustajat käyttävät sosiaalista mediaa 

hyödykseen esimerkiksi oppiensa ja sanomansa julistamisessa. Campbell haluaa 

osoittaa, että asia ei ole suinkaan näin. Yksinkertaistaen voidaan Campbellin 

mukaan todeta, että jopa kaikkein konservatiivisimmat uskonnolliset yhteisöt 

eivät täysin torju mediateknologiaa, lähtien amishien puhelimen käytöstä aina 

ääriortodoksisten juutalaisten innovaatioon kosherkännykästä.18 

Campbell määrittelee uutta mediaa toteamalla uuden median 

tarkoittavan kahta asiaa. Ensinnäkin uusi media viittaa ideaan, että jossain 

vaiheessa historian aikana kaikki mediateknologiat koettiin uutena. Nämä median 

piirissä tapahtuvat innovaatiot johtavat usein jännitteisiin, koska ne saattavat 

mahdollisesti haastaa aikaisemmin syntyneet teknologian muodot ja näiden 

teknologioiden käyttötavan. Uusi media on sen sukupolven media, joka nousee 

nykyisyydestä ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, 

tiedon jakamiseen ja välilliseen kommunikaatioon. Toiseksi termiä uusi media 

käytetään ilmaisemaan uusien digitaalisten ja verkkoteknologioiden esiintuloa. 

Internet muodostuu erilaisista teknologioista, joissa yhdistyvät teksti, kuvat ja ääni 

uuden median foorumeiksi, jotka toimivat digitaalisina leikkikenttinä jakamisen ja 

kokemisen uusille mahdollisuuksille. Juutalaisuus, islaminusko ja kristinusko 

sisältävät kaikki yhteneväisyyksiä sen suhteen, miten näiden uskontojen parissa 

suhtaudutaan mediaan.19  

Toimittamassaan kirjassa Digital Religion Heidi A. Campbell kysyy, 

mitä digitaalinen uskonto on? Viimeisten vuosikymmenien aikana olemme 

nähneet merkittäviä muutoksia siinä, miten kommunikaatioteknologia vaikuttaa 

siihen, miten ihmiset harjoittavat uskontoa. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat 

virtuaalikirkkojen synty ja kehittyminen. Aikaisemmat virtuaalikirkot olivat usein 

nettisivuja, joita ylläpitivät itsenäiset ryhmät. Tämän jälkeen tulivat 

virtuaalikirkot, jotka yrittävät jäljitellä internetin ulkopuolella olevia kirkkoja ja 

                                                           
18 Campbell 2010, 1, 4-5, 9-10 
19 Campbell 2010, 14-15  
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niiden tarjoamia palveluita verkossa käyttämällä erilaisia teknisiä apuvälineitä 

tarjoten sivuston käyttäjille saarnoja, laulua ja rajoitettua kohtaamista 

seurakuntalaisten välillä. Virtuaalisen maailman nousemisen myötä pystytään 

luomaan verkossa tapahtuvaa palvontakokemusta. Internetistä on tullut työkalu, 

jonka avulla verkon ulkopuolella oleva kirkkojen papisto saadaan verkkoon. 

Monien kirkkojen piiristä on noussut esiin internetkampuksia ja monet palvelut, 

joita kirkko mainostaa verkon kautta, ovat yleistyneet. Niinpä digitaalinen 

teknologia ei ole vain harvoille ja valituille suunnattu sosiaalinen työväline, vaan 

siitä on tullut monelle tärkeä tapa laajentaa ja osallistua uskonnon 

harjoittamiseen.20 

On mielenkiintoista pohtia, miten uskonto verkossa ja sen 

ulkopuolella ovat sekoittuneet tai yhdistyneet. Voimme ajatella digitaalista 

uskontoa siltana, joka yhdistää ja laajentaa verkossa tapahtuvaa uskonnon 

harjoittamista verkon ulkopuolella tapahtuvaan uskonnolliseen elämään. Tämän 

uuden digitaalisen uskonnon harjoittamisen esiin tuleminen tarkoittaa sitä, että 

digitaalista uskontoa tulkitaan sekä verkkokulttuurin että perinteisen uskonnon 

avulla. Konseptina digitaalinen uskonto ei tunnusta pelkästään digitaalisen 

teknologian ainutlaatuista luonnetta, vaan myös sitä, miten uskonnot etsivät tapoja 

päästä osaksi uusia mediakonteksteja.21 

Viimeaikaisista hengellistä työtä ja dialogia sosiaalisessa mediassa 

käsittelevistä tutkimuksista käytän lähdeteoksena muun muassa Meri-Anna 

Hintsalan, Esko Kähkösen ja Teemu Pauhan toimittamaa tutkimusta Verkkoa 

kokemassa. Hengellisyys ja vuorovaikutus nettiyhteisöissä sekä Meri-Anna 

Hintsalan pro gradu-tutkielmaa Mammapalstat. Voimaantuminen 

vanhoillislestadiolaisten äitien internetyhteisöissä. 

Verkkoa kokemassa- tutkimuksessa tutkimuksen keskiön 

muodostavat kirkon työntekijöiden erilaiset tavat kokea verkko ja työskennellä 

verkossa sekä heidän kokemuksensa siitä, miten he ovat onnistuneet tukemaan 

kirkon ydinsanomaa ja pitämään sitä esillä ymmärrettävällä tavalla verkossa. 

Tutkimuksen mukaan tämä ei ole kuitenkaan helppoa, sillä kirkon palvelujen 

                                                           
20 Campbell teoksesta Campbell (toim.) 2013, 1 
21 Campbell teoksesta Campbell (toim.) 2013, 3-4  
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erottuminen verkossa on haasteellista. Tästä syystä on tärkeää kiinnittää huomiota 

siihen, murtaako ja muuttaako verkko kirkon hierarkioita ja toimintatapoja. 

Kirkon työtä verkossa voidaan tutkia sekä ihmisten välisenä yhteytenä että kirkon 

sosiaalisena mediana. Omassa tutkimuksessani keskityn näihin molempiin. 

Kirkon toiminta verkossa ja sosiaalisessa mediassa on saanut osakseen sekä 

kannatusta että vastustusta. Tämä tulee ilmi erityisen selvästi tutkimuksessa 

todetuissa lausumissa: ”Kirkon tulee olla siellä missä ihmisetkin ovat”. ”Verkko 

ei korvaa kohtaamista kasvokkain”. Hintsalan, Kähkösen ja Pauhan tutkimuksen 

toinen kysymys voidaan tiivistää kysymykseen Kuuleeko kirkko? Tämä kysymys 

on ajankohtainen, kun otetaan huomioon kirkosta eroamiset. Herää kysymys, 

kykenisikö verkko vahvistamaan kokemusta kuulluksi tulemisesta, mikäli nuoret 

ja nuoret aikuiset tällä hetkellä kokevat, ettei kirkko kuule heitä. Toinen tärkeä 

asia, joka korostuu verkossa työskenneltäessä, on luottamus, sillä ilman 

luottamusta ei synny oikeaa vuorovaikutusta eikä hengellisyyttä. 22  

Verkon ja sosiaalisen median merkitys perustuu siihen, että luodaan 

ja rakennetaan yhdessä, sillä yhteisten merkitysten ja yhteisöllisyyden syntyminen 

lisää hyvinvointia. Voidaan todeta, että sosiaalinen media on merkittävä 

muutosvoima. Se on myös postmoderni ilmiö, jonka vaikutus ulottuu lähes 

kaikkeen, myös ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, läheisyyteen ja 

lähimmäisyyteen. Sosiaalinen media vaikuttaa jopa kuvaan itsestä yhteisön ja 

yhteiskunnan jäsenenä. Se mahdollistaa ihmisten ja ryhmien välisen jatkuvan 

kommunikaation sekä viestinnän ja tiedon määrällisen kasvamisen informaation 

jakelun muuttuessa reaaliaikaiseksi.23 

Sosiaalisen median mahdollisuuksiin on vähitellen herännyt myös 

kirkko. On huomattu, että lisääntynyt vuorovaikutus tarjoaa kirkolle uudistumisen 

mahdollisuuden. Keskustelufoorumien ja sosiaalisen median kautta kirkko saa 

palautetta toiminnastaan, koska juuri sosiaalisessa mediassa ja 

keskustelufoorumeissa keskustellaan hyvinkin paljon kirkosta ja uskosta. Näissä 

verkkokeskusteluissa on tullut erityisen selvästi ilmi se, että kirkko ei tavoita 

erityisesti nuoria jäseniään. Kirkon ja sen jäsenten välillä näyttää vallitsevan 

                                                           
22 Hintsala, Kähkönen, Pauha (toim.) 2011, 9-10 
23 Hintsala, Kähkönen, Pauha (toim.) 2011, 11-13 
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viestinnällinen katkos. Voidaankin kysyä, kuuleeko kirkko, mitä siitä sanotaan ja 

olisiko viestintäkulttuurin uudistaminen riittävää kirkon uudistamiseksi?24 

Internet sekä kirkkoon että uskoon liittyvät keskustelut verkossa 

paljastavat myös ihmisen hengellisen nälän, vaikka jumalanpalveluksissa käynti 

onkin vähentynyt huomattavasti. Tulevaisuudessa verkkojumalanpalvelukset 

tulevat todennäköisesti yleistymään. Näissä verkkojumalanpalveluksissa 

yhteisöllisyyden kokeminen saattaa olla voimakkaampaa kuin perinteisessä 

jumalanpalveluksessa. Tämä johtuu siitä, että verkossa uskalletaan olla 

avoimempia ja suorempia kuin kasvotusten. Verkkokeskusteluissa on tullut 

hyvinkin selvästi ilmi jumalanpalveluksen toimimattomuus. Tämän ei kuitenkaan 

tarvitse olla kirkolle uhka, vaan mahdollisuus.25 

Meri-Anna Hintsalan pro gradu-tutkielman mukaan lestadiolaisäitien 

sosiaalisen mediaan luomat mammapalstat toimivat henkisenä tilana äitiyteen 

kasvamisessa. Toisin sanoen nämä mammapalstat toimivat tukena ja 

voimaannuttajina näille lestadiolaisäideille, jotka joutuivat elämään oman 

yhteisönsä painostuksessa, Voimaannuttamiseen vaikutti se, että nämä äidit 

hyväksyttiin tähän verkkoyhteisöön sellaisina kuin he olivat ja jossa he saivat 

avoimesti keskustella erityisesti äidiksi tulemisestaan sekä kokivat olevansa 

turvassa muiden arvostelulta. Näin nämä mammapalstat toimivat lestadiolaisäitien 

voimaannuttajana ja tukiverkkona heidän toimiessaan äiteinä ankarassa 

uskonnollisessa yhteisössä.   

Mammapalstat toimivat myös tietynlaisena henkisenä tilana 

lestadiolaisäitien elämäntilanteissa. Palstat tarjosivat heille paikan, jossa he 

saattoivat purkaa tunteitaan rauhassa. Mammapalstat auttoivat myös 

sopeutumisessa vanhoillislestadiolaisuuteen ja auttoivat näitä äitejä sitoutumaan 

oman hyvinvointinsa edistämiseen. Mammapalstat ohjasivat näitä äitejä kohti 

parempaa elämänhallintaa, joka tapahtui dialogin, voimaantumisen, sopeutumisen 

                                                           
24 Hintsala, Kähkonen, Pauha (toim.) 2011, 23 
25 Hintsala, Kähkönen, Pauha (toim.) 2011, 26-29 
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ja sitoutumisen kautta.26 Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten sosiaalinen media 

voi toimia vuorovaikutuskanavana ja auttaa ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa.  

4. Tutkimusmetodi ja tutkielman kulku 

4.1. Tutkimuskysymys, tutkielman tavoite ja tärkeimmät määritelmät 

Tässä tutkielmassa selvitän kirkon työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia 

nuorten ja nuorten aikuisten tavoittamisessa uuden median keinoin. Tutkielman 

tavoite on analysoida uuden median käyttöä kirkon dialogityökaluna ja tuoda 

esille myös uusia ehdotuksia kirkon vuorovaikutukseen nuorten ja nuorten 

aikuisten parissa. Uudella medialla tarkoitetaan tässä tutkielmassa sosiaalisen 

median viestintäkanavia ja verkkoympäristöjä.  

Kirkon näkökulmasta nuori aikuinen on henkilö, jota seurakuntien 

lapsi- ja nuorisotyö ei enää tavoita. Nuoren aikuisuuden voi määritellä myös 

tietynlaisena elämänasenteena tai maailmankuvana. Nuorelle aikuiselle 

tyypillisinä piirteinä pidetään asettumattomuutta, itsenäistymisen ja oman 

identiteetin muodostumisen vaihetta ja toisaalta elämän ruuhkavuosia. Myös 

monet pienten lasten vanhemmat pitävät itseään nuorina aikuisina vakiintuneesta 

elämäntilanteesta huolimatta.27 Nuorten aikuisten ikäryhmä ei ole homogeeninen, 

vaan sisältää elämäntilanteiltaan, arvoiltaan ja kulttuureiltaan hyvinkin erilaisia 

ryhmiä. Nuori aikuinen on käsitteenä haasteellinen jo yksin ikämäärittelyn osalta. 

Esimerkiksi valtionhallinnossa nuorina aikuisina pidetään 18-29-vuotiaita. 

Pidentyneen nuoruuden kulttuurissa nuori aikuisuus voi kuitenkin jatkua pitkälti 

yli 30-vuotiaaksi. Tässä tutkielmassa nuorella aikuisella tarkoitetaan henkilöä, jota 

seurakuntien lapsi- ja nuorisotyö ei enää tavoita. Tutkimustehtäväni perustuu 

aikaisempaan tutkimukseen ja teoreettiseen viitekehykseen. 

 Päätin rajata tutkimusteknisistä syistä kohderyhmäni nuoriin ja 

nuoriin aikuisiin, koska he ovat kirkon kriittisin jäsenryhmä, joka tällä hetkellä 

katoaa kirkon jäsenyydestä ja vaikutuspiiristä. Monet heistä eivät lähtökohtaisesti 

tunne tarvetta osallistua kirkon toimintaan tai kirkon yhteyteen.  

                                                           
26 Hintsala 2007, 90-99 
27 http://evl.fi/nuoriaikuinen.nsf/sp2?Open&cid=content34DB5F 
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4.1.1. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä 

 

Kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan tutkimuslajia, jolla 

pyritään tutkimaan tutkimuskohdetta kokonaisvaltaisesti havainnoiden. 

Laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tästä 

johtuen kvalitatiivinen tutkimusaineisto kootaan yleensä luonnollisissa eli 

todellisissa tilanteissa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään usein 

tutkimusmetodeja, joissa tutkittavan henkilön näkökulmat tulevat selkeästi esille 

haastatteluiden tai keskusteluiden muodossa. Tämä tarkoittaa, että tutkimuksen 

onnistumiseksi kvalitatiivisessa tutkimuksessa niin tutkijan kuin tutkittavan tulee 

olla aktiivisia tutkimuksen aikana. Tästä syystä kvalitatiiviseen tutkimukseen 

valitaan kohdejoukko yleensä tarkoituksenmukaisesti eikä satunnaisesti. 

Laadullisessa tutkimuksessa ollaan usein tekemisissä tunteiden, odotusten, 

oletusten, kertomuksien ja merkityksien kanssa. Tutkimuksella ei ole mahdollista 

saada määrälliselle eli kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillistä tilastollisesti 

yleistettävää tietoa. Kvalitatiivisen tutkimuksen kohderyhmän edustajia tulee 

käsitellä ainutlaatuisina, ja tämän vuoksi ainutlaatuisuus tulee ottaa huomioon 

myös aineiston tulkinnassa. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on myös löytää 

aineistosta odottamattomia tulkintoja. Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa 

on todellisen kokemisen ja näkemyksen kuvaaminen, jossa sosiaalista mediaa 

kirkon työvälineenä pyritään kuvaamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija ei voi täysin eliminoida arvolähtökohtia, jotka 

saattavat muokata tulkintoja.28 

Käytän tutkielmassani laadulliselle tutkimukselle tyypillistä 

harkinnanvaraista otantaa eli keskityn pienempään määrään haastateltavia, joiden 

teemahaastattelut pyrin analysoimaan mahdollisimman tarkasti. Aineistoni 
                                                           
28https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/laadullin
en-tutkimus 
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tulkinnassa korostuu siis laatu, ei määrä. Aineistolähtöinen analyysi tarkoittaa 

laadullisessa tutkimuksessa pelkistetyimmillään teorian rakentamista empiirisestä 

aineistosta lähtien, ikään kuin alhaalta ylös. Hypoteesittomuus tarkoittaa, että 

minulla tutkijana ei ole lukkoon lyötyjä ennakko-oletuksia haastattelujen 

tuloksista. Tämän tutkielman aiheena on nuorten ja nuorten aikuisten 

tavoittaminen, kirkon dialogi ja uuden median käyttö kirkon työssä, erityisesti 

seurakuntien ja kirkon piirissä toimivien organisaatioiden työntekijöiden 

näkemyksiin ja kokemuksiin perustuen, jolloin kvalitatiivinen menetelmä on 

mielestäni perusteltu valinta. Tämän tutkielman kvalitatiivisessa osiossa 

keskitytään kirkon ja seurakuntien sekä nuorten ja nuorten aikuisten välisen 

dialogin nykytilaan ja tulevaisuuden tavoitetilaan.29 

Kvalitatiivinen tutkimusote sopii kvantitatiivista tutkimusotetta 

paremmin tutkimukseni aihe huomioon ottaen. Kvalitatiivinen tutkimusote pyrkii 

luomaan tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman ymmärrettävän ja monipuolisen 

kuvan, kun taas kvantitatiivinen pyrkii mahdollisimman suureen yleistettävyyteen, 

ennustettavuuteen ja kausaaliselityksiin. 30  Kvalitatiivinen ote tarjoaa sopivia 

välineitä pyrkiessäni ymmärtämään kirkon työntekijöiden näkemyksiä ja 

kokemuksia uuden median käytöstä ja nuorten ja nuorten aikuisten tavoittamisesta 

sen avulla. Valitsin tutkielmaani kvalitatiivisen tutkimusotteen myös teoriasta 

johtuvien syiden vuoksi. Seurakuntien ja kirkollisten organisaatioiden 

työntekijöiden kokemuksia on helpompi tutkia, kun otetaan huomioon tutkittavien 

konteksti, yksittäisten haastateltavien tulkinnat ja yksittäisten työntekijöiden 

näkökulman ymmärtäminen. Tällöin saadaan muodostettua mahdollisimman 

kattava ja ymmärrettävä kuva ilmiöstä kadottamatta aineiston erityispiirteitä.  

4.1.2. Haastattelut ja havainnoinnit 

 

Tutkielma tehtiin haastattelemalla kirkon ja kirkon piirissä toimivien 

organisaatioiden työntekijöitä heidän näkemyksistään ja kokemuksistaan nuorten 

ja nuorten aikuisten tavoittamisessa uuden median avulla. Tämä tavoittaminen 

edellyttää avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa vuoropuhelua. Dialogin kautta 

                                                           
29https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/laadullin
en-tutkimus 
30 Hirsjärvi & Hurme 2000, 22 
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jokainen tuntee itsensä kuulluksi ja pääsee vaikuttamaan yhteisesti kirkon 

toimintaan, sanoman ymmärrettävyyteen ja toimituksiin. Haastattelujen 

kohderyhmä valittiin nuorten ja nuorten aikuisten parissa työskentelevistä 

työntekijöistä. 

Haastattelu on tutkimusmenetelmä, jonka aineistoa tutkitaan yleensä 

kvalitatiivisesti. Haastattelu käsitetään eräänlaisena keskusteluna, jossa ollaan 

suorassa vuorovaikutuksessa tutkittavan osapuolen kanssa. Haastattelussa 

haastattelijalla on ohjat ja hän ohjaa haastattelua esittämällä kysymyksiä 

tutkittavasta aiheesta. Haastattelua voidaan kuvailla toisaalta ohjatuksi, mutta 

kuitenkin hyvin vapaamuotoiseksi keskusteluksi. Haastattelun eduiksi voidaan 

luokitella joustavan aineistonkeruutavan myötäilevä haastattelu, 

haastatteluaiheiden järjestämisen mahdollisuus kesken haastattelun sekä 

haastattelun vastauksien tulkinnan vapaus, toisin kuin kvantitatiivisessa eli 

määrällisessä tutkimuksessa.31 Haastatteluaineistoa kutsutaan primaariaineistoksi, 

koska tutkija on itse tuottanut sen tutkimuksen käyttöön.32 

4.1.3. Teemahaastattelu ja teemat 

 

Valitsin tutkimusaineistoni keruutavaksi teemahaastattelun. Teemahaastattelu on 

puolistrukturoitu haastattelumuoto, jossa käydään läpi tietyt teemat ja aihepiirit, 

mutta kysymysten muotoilu ja järjestys voivat vaihdella. 33  Perustelen 

teemahaastattelun valintaa tutkimusaiheen uutuuteen perustuen. Päädyin 

puolistrukturoituun haastatteluun eli teemahaastatteluun myös siitä syystä, että 

minulla oli teoriasta ohjatut tietyt teemat, joihin halusin keskittyä haastattelun 

avulla. Teemahaastattelun avulla on mahdollisuus tavoittaa haastateltavien 

elämysmaailmaa, kuten kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita. Siten se 

tarjoaa aineistoksi tutkittavien oman äänen, mutta säilyttää haastattelujen välisen 

vertailtavuuden, koska jokaisen haastateltavan kanssa käydään läpi samat 

teemat.34   

 

                                                           
31 http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_3.html 
32 Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 1997, 73     
33 Ruusuvuori & Tiittula (toim.) 2009, 11 
34 Hirsjärvi & Hurme 2000, 48  
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Seurakuntien ja kirkollisten organisaatioiden työntekijöiden ja 

toimijoiden näkemykset saattavat olla henkilökohtaisia ja sosiaalisen median, 

niihin pohjautuvan dialogin tuttuus ja käyttö kirkon työvälineenä saattaa vaihdella 

haastateltavasta toiseen. Tällaisesta uudesta työvälineestä ja ilmiöstä on hyvin 

vaikeaa kerätä tietoa tiukasti rajatuilla kysymyksillä tai tutkimusasetelmalla. 

Teemahaastattelulla pyritään saamaan merkityksellisiä vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. Etukäteen mietityt teemat pohjautuvat siihen, mitä 

tutkittavasta aiheesta tiedetään jo etukäteen. Teemahaastattelun aihepiirit eli 

teemat on kirjattu ylös, mutta kysymyksiä ei ole muotoiltu tai järjestetty valmiiksi. 

 

Haastattelun osittaisella strukturoinnilla eli teemoittamisella olen 

pyrkinyt rajaamaan ja ohjaamaan haastattelun ennalta määriteltyihin tutkimuksen 

tavoitteisiin. Haastattelujen teemat perustuvat lähtökohtaisesti tutkimukseni 

lähdekirjallisuuden perusteella rakennettuun viitekehykseen. Luvuissa 3 ja 6 

esittämäni Heidi Campbellin ja Zygmunt Baumanin teoriat täydensivät 

tutkimukseni viitekehystä ja kysymyksenasettelua. Teoreettista viitekehystä 

vahvistamaan käytin myös Mika Mannermaan näkemyksiä ubiikkiyhteiskunnasta 

sekä muun muassa Religion Online- tutkimuksen näkemyksiä uskonnon 

ilmenemisestä verkossa. 

5. Aineiston käsittely ja analyysimenetelmät 

5.1. Aineiston keruu 

 

Tutkielmani aineiston keruu perustuu henkilökohtaisiin haastatteluihin. Lähetin 

kaikille kohderyhmään kuuluville henkilökohtaisen haastattelupyynnön. 

Haastattelupyynnössä kerroin tutkimukseni tarkoituksesta ja esittelin haastattelun 

pääteemoja. Haastateltaviksi valittiin niitä kirkon ja kirkon piirissä toimivien 

organisaatioiden työntekijöitä, joiden toimenkuvaan kuuluvat verkkoviestintä, 

verkkotyö ja vuorovaikutus nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. He käyttävät 

työssään uutta mediaa ja ylläpitävät keskustelupalstoja ja blogeja. He tavoittavat 

päivittäin myös eniten sosiaalisen median kautta oman seurakuntansa nuoria ja 
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nuoria aikuisia. Pyrin tekemään haastatteluistani verkkokeskustelujen kaltaisen 

avoimen ja eloisan foorumin. 

Haastattelujen kautta saadaan tietoa siitä, miten uusi media ja dialogi 

on otettu vastaan ja miten tämä uuden dialogin käyttöönotto on koettu ja toteutettu 

kirkon piirissä ja miten ne voivat toimia uutena mahdollisuutena nuorten ja 

nuorten aikuisten tavoittamisessa. Tutkimustehtävän perusteella tehtiin 

kvalitatiivinen haastattelukehys. Haastattelujen lisäksi keräsin ja analysoin 

aineistoa erilaisista, oman tutkielmani aiheeseen liittyvistä tutkimuksista. 

Haastateltavien otanta edustaa eri pääkaupunkiseudun seurakuntia ja kirkollisia 

organisaatioita. 

5.2. Tutkielman eteneminen ja analyysimenetelmät 

 

Kirjasin haastattelut haastattelutilanteessa tietokoneelleni. Tämän jälkeen litteroin 

haastattelut. Aineiston analyysin työkaluna tutkielmassani on sisällönanalyysi. 

Sisällönanalyysi voidaan ymmärtää joko yksittäisenä metodina tai väljänä 

metodisena tulkintakehyksenä aineistolle. 35  Tutkielmassani käytin 

sisällönanalyysia väljänä kehyksenä, joka ohjasi analyysin kulkua aineistosta 

löytyvistä asioista pelkistettyihin ilmauksiin ja niiden kautta yläkäsitteisiin ja 

johtopäätöksiin. Tutkielmassani käytettävää päättelyn logiikkaa voidaan kutsua 

abduktiiviseksi päättelyksi, jossa aineistosta tehtyihin havaintoihin liittyy jokin 

teoriasta nouseva ajatus tai johtolanka.36   

Abduktiivinen päättely poikkeaa puhtaasti aineistosta nousevasta, eli 

induktiivisesta päättelystä ja teorialähtöisestä eli deduktiivisesta päättelystä juuri 

siinä, että se antaa mahdollisuuden nostaa tutkitun aineiston kirjo esille kuitenkin 

teoriaa hyödyntäen. Abduktiivinen päättely on mielletty myös teoriasidonnaiseksi 

analyysin muodoksi. Tällöin teoria toimii apuna analyysin etenemisessä. 

                                                           
35 Tuomi & Sarajärvi 2006, 93  
36 Abduktiivisen päättelyn ensisijainen kehittäjä oli Charles Peirce (1839-1914). Abduktiivisessa 
päättelyssä ajatukset voidaan keskittää joihinkin tiettyihin seikkoihin tai olosuhteisiin, joiden 
uskotaan tuottavan uusia näkemyksiä tai ideoita. (Grönfors 1985, 33).    
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Toimintatapa ei ole kuitenkaan teoriaa testaava, vaan se ennemminkin auttaa 

analysoijaa johtamaan aineistosta löytyviä ajatuksia uusille urille.37  

Tutkimustuloksia analysoidessani olen soveltanut myös niin 

sanottua nelikenttä-analyysia, joka muistuttaa SWOT-analyysia. Analyysini 

kartoittaa niitä tekijöitä, joissa kirkko on haastateltavien mielestä onnistunut ja 

vastaa nuorten ja nuorten aikuisten odotuksia. Näitä kutsun kirkon 

vahvuustekijöiksi, SWOT-mallissa Strenghts. Niitä odotusarvoja, joita nuoret ja 

nuoret aikuiset kohdistavat kirkkoon, mutta jotka eivät korostu kirkon tavassa 

toimia, kutsun kirkon kehittämishaasteiksi, SWOT-mallissa Weaknesses. Niitä 

asioita, joita kirkko korostaa, mutta jotka eivät ole haastateltavien mielestä 

nuorille ja nuorille aikuisille tärkeitä, kutsun turhaksi panostamiseksi, SWOT-

mallissa Threats, Näiden osalta aikaa ja resursseja kohdennetaan turhiin asioihin, 

joka uhkaa niukkojen resurssien suuntaamista. Mahdollisuuksia, jotka perustuvat 

nuorten ja nuorten aikuisten tavoittamiseen, SWOT-mallissa Opportunities, ovat 

kirkossa jo käynnissä olevat hankkeet ja johtopäätöksissä esittämäni toimenpiteet.  

6. Kirkon toimintaympäristö 

6.1. Notkea ja raskas moderni 

 

Kirkon toimintaympäristön muutokset ovat yhteiskunnan muutoksia. Tarkastelen 

näitä muutoksia Zygmunt Baumanin näkemysten avulla. Baumanin kirjan Notkea 

moderni mukaan nyky-yhteiskunnassa on siirrytty raskaasta modernista notkeaan 

moderniin. Bauman kuvaa yksityiskohtaisesti, mitä Notkea moderni tarkoittaa 

ilmiönä ja liikkeenä. Se on jatkuvasti liikkeellä olevaa, norjistunutta, paikallaan 

pysymätöntä ja sitä pystytään koko ajan muokkaamaan ja muovaamaan uudestaan 

ja uudestaan. Notkea moderni ei myöskään kiinnity tai sitoudu pitkäksi aikaa 

johonkin tiettyyn aikaan tai tilaan sen jatkuvan liikkuvuuden takia. Notkean 

modernin liikkuvuus johtaa myös siihen, että se ei pysty säilyttämään muotoaan. 

Päinvastoin notkean modernin muoto muuttuu koko ajan. Notkea moderni eroaa 

Baumanin mukaan radikaalisti sitä edeltäneestä käsitteestä Raskas moderni, joka 

oli liikkumatonta ja näin ollen pysyi myös paikallaan. Raskas moderni kiinnittyi ja 
                                                           
37 Tuomi & Sarajärvi 2006, 97-98  
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sitoutui tiettyyn aikaan tai tilaan. Se oli myös norjistumatonta, joten sitä ei 

pystytty muokkaamaan toisin kuin notkeaa modernia.  

Notkeaan moderniin siirtymän seuraukset vaikuttavat koko 

yhteiskunnan tapaan toimia ja ajatella. Selvittääkseen tarkemmin näitä vaikutuksia 

Bauman nostaa kirjassaan esiin viisi erilaista teemaa, joihin notkean modernin 

aiheuttamat muutokset yhteiskunnassa ovat hänen mukaansa vaikuttaneet. Nämä 

teemat ovat emansipaatio, yksilöllisyys, aika/tila, työ ja yhteisö.
38

  

Yksinkertaistamalla voidaan mielestäni ajatella Baumanin 

käsittelevän vain kahta teemaa. Hän yhdistelee yksilöllisyyden ja sen merkityksen 

omissa teemoissaan emansipaatioon. Samoin Bauman yhdistää mielestäni 

ajan/tilan sekä työn ja yhteisön. Ensimmäinen teema siis muodostuu 

emansipaatiosta ja yksilöllisyydestä ja toinen teema muodostuu ajasta/tilasta, 

työstä ja yhteisöstä. Tarkastelen yhdistämääni Baumanin emansipaatio- ja 

yksilökäsitettä. Emansipaatiolla Bauman tarkoittaa yksilön vapauttamista 

yhteiskunnasta. Baumanin mukaan tähän liittyy ja liittyi sekä positiivisia että 

negatiivisia puolia. Kun yksilö oli vapautettu yhteiskunnasta, hän sai liikkua ja 

toimia vapaasti parhaimmaksi katsomallaan tavalla. Tällä Bauman tarkoittaa sitä, 

että yksilön vapautta liikkua ja toimia eivät enää rajoita ja ohjaa yhteiskunnan 

kahleet. Näin ollen yksilö olisi siis täydellisen vapaa. Mutta tämä vapautuminen ei 

ollutkaan yksilön kannalta pelkästään hyvä asia. 

Vapautuessaan yhteiskunnan kahleista ja rajoituksista yksilö menetti 

samalla sen turvan ja turvallisuuden tunteen, jonka yhteiskunta oli yksilölle 

tarjonnut. Tämä tarkoitti yksilön kannalta Baumanin mukaan sitä, että jos hän teki 

väärin tai toimi virheellisesti, hän joutui itse kantamaan tekonsa seuraamukset ja 

kärsimään niistä, koska yhteiskunta ei enää suojellut yksilöä. Voisi jopa sanoa, 

että yhteiskunta ei enää pelastanut yksilöä tämän toimiessa väärin tai 

virheellisesti. Yhteiskunta myös tarjosi yksilöille materiaalisia hyödykkeitä, joita 

yksilöt kokivat tarvitsevansa selvitäkseen elämässä eteenpäin. Tämä johti 

Baumanin tekemän johtopäätöksen mukaan siihen, että niiden yksilöiden määrä, 

jotka halusivat tällaista vapautta, oli häviävän pieni. 
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Vapauttamisprosessi ei siis saanut taakseen suurten joukkojen tukea. 

Tämä johti mielenkiintoiseen ristiriitatilanteeseen. Toisaalta yksilöt halusivat 

tehdä kaiken itse, jotta he saisivat kaiken kunnian siitä, mitä he ovat itse saaneet 

aikaan ilman yhteiskunnan tarjoamaa apua. Toisaalta he eivät halunneet luopua 

yhteiskunnan tarjoamasta turvasta ja turvallisuudesta eivätkä myöskään 

yhteiskunnan tarjoamista materiaalisista hyödykkeistä. Bauman toteaakin 

osuvasti, että tähän vapautumiseen liittyvät siunaukset ovat kyseenalaisia.39 

6.1.1. Yksilöllistynyt kulutusyhteiskunta 

 

Nykyisen yksilöllistyneen yhteiskunnan tilanteen voisi mielestäni tiivistää 

harmoniassa Baumanin ajattelun kanssa. Koska yksilö on aiheuttanut itse omat 

ongelmansa, niin hänen tulee niistä itse myös selviytyä ilman yhteiskunnan 

tarjoamaa turva- ja tukiverkkoa. Bauman kuvaa käsitteellä yksilöllisyys sitä, 

miten notkean modernin aikana yhteiskunta on yksilöllistetty eli yhteiskunta ei 

enää kontrolloi ja hallitse yksilöä. Päinvastoin yksilöistä on hänen mukaansa tullut 

yhä vapaampia toimimaan ja tekemään asioita parhaalla katsomallaan tavalla 

ilman yhteiskunnan jatkuvaa kontrollointia ja valvontaa. 

Yksilöistä on tullut enemmänkin kuluttajia kuin tuottajia ja 

nykyisestä yksilöllistetystä yhteiskunnasta on tullut yhä enemmän 

kulutusyhteiskunta, joka tuottaa erilaisia tuotteita ja palveluita yksilöille 

hankittavaksi ja kulutettavaksi ja luo yksilöille mielikuvia tuotteiden ja 

palveluiden tarpeellisuudesta. Näin toimivat myös nykyaikaiset yritykset. 

Yksilöiden mieliin halutaan luoda positiivinen mielikuva esimerkiksi auton 

ostamisesta, hankkimisesta ja omistamisesta. Ostamalla tietyn tuotteen ostaja 

brändää omaa imagoaan ja identiteettiään. On syntynyt mielikuvamarkkinointi. 

Nykyisestä yhteiskunnasta on tullut kulutusyhteiskunnan lisäksi 

shoppailun yhteiskunta, jossa yksilöt shoppailevat kukin tahoillaan omien 

tarpeidensa eteenpäin ajamana. Kokemukset vahvistavat ostokulttuurin 

lisääntymistä. Bauman analysoi shoppailun muodostaneen modernissa 

yhteiskunnassa riitin, jonka avulla manataan ja karkotetaan pois henkiä. Näyttäisi 
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myös olevan niin, että yksilöt olisivat täysin vapaita shoppailemaan modernissa 

yhteiskunnassa omien tarpeidensa ja mielihalujensa mukaan. Mielestäni voidaan 

aiheellisesti kysyä, ovatko yksilöt sittenkään täysin vapaita shoppailemaan aivan 

kuten he itse haluavat vai ohjaako yksilöiden shoppailutottumuksia jonkinlainen 

auktoriteetti, mainonta ja taitava täsmämarkkinointi? Tämä on mielenkiintoinen ja 

ajankohtainen kysymys nykyisessä notkean modernin ja kevyen kapitalismin 

kulutusyhteiskunnassa, jossa yksilöt enemmänkin kuluttavat kuin tuottavat ja 

lukuisat auktoriteetit kilpailevat keskenään johtoasemasta yhteiskunnassa, jossa ei 

ole enää yhtä, ylintä auktoriteettia, joka hallitsisi ja valvoisi kaikkea.40 

Myös kirkon haasteena on se, että kirkko ei välttämättä tavoita ja 

kiinnosta nuoria ja nuoria aikuisia, jotka yksilöinä hakevat uusia palveluita ja 

elämyksiä omaan elämäänsä. Historiallisesti katsoen kirkolla ei myöskään ole 

samanlaista valtaa ja kontrollia yksilöihin, joka sillä joskus oli. Kirkko on saanut 

kilpailijoiksi viihteen, internetin ja sosiaalisen median ja koko tämän päivän 

markkinatalouden tuomat vapaa-ajan uudet muodot. Kirkko ei enää tänä päivänä 

voi sitoa yksilöitä ja asettaa heitä tiettyyn muottiin, vaan yksilöt saavat itse 

päättää, haluavatko he olla kirkon jäseniä ja haluavatko he osallistua 

kotiseurakuntansa järjestämiin tapahtumiin. Elämme selkeästi kirkonkin kanssa 

notkean modernin yhteiskunnassa. Nuoret ja nuoret aikuiset haluavat toimia ja 

liikkua kirkossa vapaasti ja omaehtoisesti. He haluavat löytää merkityksen 

itselleen ja elämälleen. He eivät halua kirkon asettamia rajoituksia. Silti 

syrjäytyneiden määrä lisääntyy. Pahoinvointi ja mielipaha lisääntyy. Nuoret ja 

nuoret aikuiset eivät löydä elämälleen merkitystä. Heillä ei ole tukihenkilöä, johon 

turvata. Haluavatko he kokonaan luopua rajoista ja turvasta? Voisiko kirkko 

löytää uuden roolin ja osoittaa turvaa toimitusten, traditioiden ja palveluidensa 

avulla? 

Kuten olen jo edellä todennut, auktoriteettien ei ole ehkä perusteltua 

kadota kokonaan. Tarvitaan turvaverkkoja. Tarvitsemme yhden auktoriteetin 

sijaan monia auktoriteetteja, jotka muodostavat laajan turvaverkon. Vaikka nämä 

monet auktoriteetit kilpailisivat johtoasemasta, on tervettä kehitystä, että yksikään 

niistä ei saavuta johtoasemaa. Näin ollen kirkkokaan ei edusta nykyisessä 
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yksilöllistyneessä, notkean modernin yhteiskunnassa yhtä ylintä auktoriteettia. Se 

on yksi auktoriteetti muiden joukossa ja näin ollen se joutuu kilpailemaan oman 

olemassaolonsa oikeutuksesta. Ihanteellisessa tilanteessa, kun nuoret ja nuoret 

aikuiset ovat valmiita putoamaan laajan turvaverkkoon, olisi kirkolla merkittävä 

rooli uutena turvatoimijana. 

Kulutuksen yhteiskunnassa, jossa yksilöt ennemminkin kuluttavat 

kuin tuottavat, kirkko on joutunut uuteen tilanteeseen. Se joutuu tuottamaan 

uudenlaisia palveluita valikoiville yksilöille, nuorille ja nuorille aikuisille. Miten 

kirkko pystyy tavoittamaan ja osaa tuottaa uusia, kilpailukykyisiä 

palvelutuotteita? Nämä palvelut ja uudet tavat toimia on rakennettava esimerkiksi 

yhdessä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Asiakkaan, nuorten ja nuorten 

aikuisten ääni, on otettava mukaan ohjaamaan uutta kehittämistyötä. Kirkko 

pystyy tähän kehittämistyöhön uusilla tiedon johtamisen keinoilla. Kyse on 

uudesta vuorovaikutteisesta dialogista ja yhdessä rakentamisesta. Viestintäkanavat 

ja vuorovaikutteinen vuoropuhelu turvaavat tavoittamisen ja jatkuvan 

kehittämisen yhdessä. Mahdollisimman moni seurakunnan jäsen on otettava 

mukaan tähän rakennusprojektiin. 

6.1.2. Yhteisöjen muutos 

 

Yhdistin myös Baumanin käsitteet aika/tila sekä työ ja yhteisö. Baumanin mukaan 

raskaan modernin yhteiskunnassa turvallisuudesta tuli ydinkysymys. Yksilöt 

halusivat luoda kaupunkeja ja yhteisöjä, joissa he kokivat olevansa turvassa 

yhteisön ulkopuolella vaanivilta vaaroilta. Nämä yhteisöt olivat yksilöiden 

ajatuksissa ja mielikuvissa tarkoin vartioituja ja niissä oli tiukat turvajärjestelmät. 

Näitä yhteisöjä oli rakennettu juuri niitä yksilöitä varten, jotka halusivat ohjata ja 

valvoa yhteistä elämäänsä. Yhteisöjen perusajatus oli, että kaikki tunsivat toisensa 

ja yksikään yhteisön jäsen ei toiminut yhteisön lakien vastaisesti. Näiden 

yhteisöjen tehtävänä oli luoda yksilöiden mieliin ajatus, että yhteisö pitää heistä 

huolta ja varjelee ja suojelee heitä ulkopuolisilta vaaroilta. Mutta Isoveli valvoi 

koko ajan. 

Yksilöiden tarvitsi vain noudattaa kyseenalaistamatta yhteisön 

sääntöjä ja lakeja saavuttaakseen täysimittaisen jäsenyyden. Vastapainoksi 
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yksilöille tarjottiin turvapaikka, jossa heidän ei tarvitse huolehtia mistään. Niitä, 

jotka eivät olleet yhteisön jäseniä, joko kiellettiin tulemasta sisään tai heidät 

savustettiin ulos yhteisöstä. Yhteisön jäsenet muodostivat näin ikään kuin 

sisäpiirin ja tämä johti pesäeroon meidän ja heidän välillään.  

Tässä yhteydessä voi myös puhua pelon politiikasta. Yksilöitä 

peloteltiin yhteisön ulkopuolisista vaaroista. Tämä taas johtaa siihen, että yksilöt 

eivät kykene tavoittamaan niitä taitoja ja kykyjä, jotka ovat olennaisen tärkeitä 

yhteiskunnallisessa elämässä. Tällaisia taitoja ja kykyjä ovat muun muassa 

vuorovaikutus ja sosiaalinen kanssakäyminen erilaisten ihmisten kanssa. 

Yksilöiltä, jotka ovat suljettuina oman yhteisönsä muurien sisäpuolelle, puuttuu 

kyky ja taito kohdata yhteisönsä ulkopuolella olevia ihmisiä ja he saattavat kokea 

nämä ihmiset uhkaaviksi ja jopa vaarallisiksi. 

Miten nämä yksilöt sitten toimivat, kun he kohtaavat itselleen 

vieraita ihmisiä? Tällainen kohtaaminen eroaa Baumanin mukaan sukulaisten, 

ystävien tai tuttavien kohtaamisesta. Yksilöt, jotka ovat suljettuina oman 

yhteisönsä sisäpuolelle, turvautuvat helposti vieraita kohdatessaan niin sanottuun 

kohteliaaseen välinpitämättömyyteen. Kohteliaan välinpitämättömyyden voidaan 

ajatella olevan toimintaa, joka sallii ihmisten nauttia toistensa seurasta, mutta 

samalla suojelee heitä toisiltaan. Samalla se estää ihmistä vaivaamasta turhaan 

mieltään asioilla, jotka koskevat jotakuta toista. Tämä johtaa auttamatta siihen, 

että näistä kohtaamisista tulee pinnallisia ja niiden halutaankin olevan pinnallisia. 

Yhteisöjen edustajat eivät halua, että heidän yhteisönsä sisäpuolella asuvat yksilöt 

huolehtisivat suotta heille vieraiden ihmisten asioista. Tämän edistämiseksi 

yhteisöistä haluttiin tehdä paikkoja, joissa toisilleen vieraiden kohtaaminen olisi 

erittäin harvinaista ja jos tämän typpisiä kohtaamisia olisi tapahtunut, niiden täytyi 

olla mahdollisimman pinnallisia. Yhteisöistä haluttiin näin tehdä paikkoja, joissa 

sovellettiin kohteliasta välinpitämättömyyttä. 

Yhteisöt eivät kuitenkaan ohjanneet ja ohjeistaneet yksilöä vieraiden 

ihmisten kohtaamisen suhteen. Tarkoituksena oli vakuuttaa yksilöt siitä, että he 

eivät löydä onnellisuutta oman yhteisönsä ulkopuolelta, vaan ainoastaan 

sisäpuolelta. Yhteisön jäseninä olevia yksilöitä varoitettiin puhumasta vieraiden 

kanssa, etteivät he saisi tietoa yhteisön ulkopuolisista ihmisistä ja maailmasta, 
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jotta he eivät alkaisi huolehtimaan yhteisönsä ulkopuolisista asioista. Rajoitteet 

toimivat myös vallan säilyttäjinä ja valtaapitävien auktoriteetin vahvistajina. 

Raskaan modernin aikana myös arvostettiin työntekoa 

toimeentulolähteenä ja hyödykkeenä. Siirryttäessä raskaasta modernista keveään 

moderniin kaikki muuttui. Työskentely menetti merkitystään toimeentulolähteenä 

ja yksilöt alkoivat vaatia asioita, jotka tuottaisivat heille tyydytystä heti, tässä ja 

nyt. Puhuessaan tästä Bauman käyttää termiä olemisen viettelevä keveys. 

Yksilöiden elämässä on siis tapahtunut suuri muutos. Heidän elämäänsä ei hallitse 

pelkästään olemisen viettelevä keveys, vaan myös välitön eläminen. Baumanin 

mukaan tämä välitön eläminen vaikuttaa ihmisten tapaan huolehtia tai jättää 

huolehtimatta yhteisöllisistä asioistaan tai oikeastaan heidän tapaansa tehdä tai 

jättää tekemättä asioista yhteisöllisiä. Voisiko jopa ajatella, että yhteisöllisyys 

olisi menettänyt merkitystään yksilöiden elämässä notkean modernin aikana, kun 

he kerran toimivat edellä mainitulla tavalla?41 

Vaikka yhteisöt niin sanotusti pyrkisivätkin tekemään yksilöille 

hyvää suojelemalla heitä yhteisön ulkopuolisilta vaaroilta, niin useimmiten ne 

saavat valitettavasti aikaiseksi enemmän pahaa. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta 

toiminnasta ovat uskonnolliset ääriliikkeet ja uskonnolliset lahkot. Yleensä 

tämäntyyppisiä ääriliikkeitä ja lahkoja johtaa yksi johtohenkilö tai monta 

johtohenkilöä, jotka näennäisesti ajattelevat yhteisönsä jäsenten parasta, mutta 

tosiasiassa he haluavat vain pönkittää omaa valtaansa liikkeen sisällä. Liikkeiden 

jäsenille uskotellaan, että heidän johtajansa olisi jotenkin karismaattinen ja että 

Jumala puhuisi pelkästään hänelle ja kertoisi hänelle, miten hänen tulee toimia. 

Toisin sanoen hän on niin sanottu ylin auktoriteetti, jonka käskyjen ja tahdon 

noudattamatta jättäminen tulkitaan kapinoinniksi johtajaa ja hänen käskyjään 

vastaan. 

Erittäin tyypillistä uskonnollisten ääriliikkeiden ja lahkojen johtajille 

on myös se, että he ottavat Raamatun, etsivät sieltä jonkun tekstipätkän, irrottavat 

sen tekstiyhteydestään ja muodostavat johtamansa liikkeen pääopit kyseisen 

sanoman pohjalta. Omiin oppeihinsa nojautuen nämä ääriliikkeet ja lahkot ovat 

toteuttaneet ja toteuttavat edelleen järkyttäviä äärioppeja – ja ilmiöitä. 
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Uskonnollisille ääriliikkeille ja lahkoille on tyypillistä ankara kuri ja liikkeiden 

jäsenten jatkuva pelottelu. Tuleville jäsenille kerrotaan tarkoin liikkeen säännöt ja 

heitä uhataan ankarilla rangaistuksilla, jos he eivät noudata liikkeen sääntöjä. 

Samalla heille kuitenkin luvataan, että he saavat nauttia yhteisönsä tarjoamista 

eduista ja suojelusta pahalta ulkomaailmalta, mikäli he vain noudattavat liikkeen 

ohjeita ja sääntöjä. 

Notkean modernin maailmassa yllä esitetyt pyramidit käännetään 

ylösalaisin. Notkean modernin maailmassa voidaan ajatella, että kirkon tapa 

toimia perustuu avoimuuteen, luottamukseen ja läpinäkyvyyteen. Ajatellaan 

yhdessä, kunnioitetaan toista ja kaikkia nuoria ja nuoria aikuisia kuunnellaan 

laaja-alaisesti ja kehitetään yhdessä. Samoin nuorille ja nuorille aikuisille 

annetaan merkitys ja osoitetaan, miten heitä halutaan mukaan vaikuttamaan. 

Jokaiselle yksilölle, nuorelle ja nuorelle aikuiselle, on tärkeää saada tuntea, että 

hänet halutaan mukaan tiimiin, joukkoon, jengiin, yhteisöön eli kirkkoon. Hän saa 

tuntea tulevansa kuulluksi ja hän pääsee vaikuttamaan asioihin. Myös kirkon 

piirissä tulee peräänkuuluttaa tällaista osallistavaa johtamista. Mitä enemmän 

turvattomuus, työttömyys ja syrjäytyminen lisääntyvät, on kirkolla mahdollisuus 

aivan uuteen rooliin yllä olevien tarpeiden täyttämisessä ja syrjäytymisen 

ennaltaehkäisyssä.  

Kirkko voisi antaa nuorille jäsenilleen merkityksellisyyden tunnetta. 

Tämän tunteen puute lisää syrjäytymistä nuorten ja nuorten aikuisten piirissä. 

Yksi tärkeistä kirkon tulevista taidoista on nuorten ja nuorten aikuisten 

tavoittaminen ja hyvän dialogin käynnistäminen. Baumanin kuvaaman kohteliaan 

välinpitämättömyyden tilalle tarvitaan vuoropuhelua ja dialogia, jotka on 

opeteltava kirkossakin uudella tavalla. Jos kirkko puhuu puheenvuorojen päälle tai 

jos kirkon jäsenet ja kirkosta eronneet ovat täysin hiljaa osallistumatta dialogiin 

mitenkään, kirkon jäsenkato syvenee. Kirkon on mahdollista päästä seuraamaan, 

miten varovaisuus ja sisäänpäin suuntautuneisuus muuttuvat, kun 

vuoropuhelutaidot kehittyvät. Päällekkäin puhumisen ja ylhäältä alas sanelun 

sijaan on mielestäni perusteltua lisätä yhteistä, osallistavaa vuoropuhelua ja 

hiljaisen tiedon mukaanottoa jokaisen yksilön kohdalla kirkon hyväksi. 
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7. Uskonnon monimuotoistuminen 

 

Yhteiskunnassa esillä olevat ilmiöt koskettavat myös kirkkoa, mutta toisaalta 

kirkko voi olla mukana vaikuttamassa yhteiskuntaan. Kirkko onkin monin tavoin 

uudistunut modernisaation myötä. Modernisaatiolla voidaan tarkoittaa 

ilmiökokonaisuutta, joka sulkee sisälleen monia muita – erityisesti teollistumiseen 

ja byrokratisoitumiseen liittyviä – ilmiöitä, kuten kaupungistuminen, 

yhteiskunnan sektorien lisääntyvä eriytyminen, tieteen ja teknologian arvostuksen 

nousu, yleinen koulutustason kohoaminen, korkeampi eliniän odote, alentunut 

syntyvyys, laajentunut poliittinen osallistuminen ja vieraantuminen 

traditionaalisesta uskonnosta. Osa uudistuksista on saanut alkunsa ikään kuin 

pakon sanelemana, osa kirkon harjoittamasta aktiivisesta kehittämistyöstä.42  

Suomi on avautunut voimakkaasti ulkomaailmalle ja tullut 

kielellisesti, etnisesti ja uskonnollisesti yhä monimuotoisemmaksi. Hyvinvointi 

tarjoaa mahdollisuuden myös itsekkyyden kasvulle, oman mielihyvän, oman edun 

ja henkilökohtaisen mukavuuden tavoittelulle yhteisen edun tavoittelun asemesta. 

Tulot, koulutus, ravinto, hyvinvointi ja turvallisuus eivät jakaudu tasaisesti 

maailmassa – ihmiset ovat eriarvoisia. Tällöin uskontokin voi muuttua, ei 

olemassaolon perustarpeiden takaajaksi, vaan ainoastaan yhdeksi oman 

hyvinvoinnin osatekijäksi. Matkustaminen ja kansainvälinen kauppa, 

monikansallisten yritysten vaikutusvallan kasvu, EU, kansainvälinen 

viihdeteollisuus ja Internet ovat esimerkkejä kaikkia koskevasta globalisaatiosta. 

Kirkko ei ole enää vain kansallinen vaikuttaja – sen on osattava suhteuttaa 

sanomansa muuttuvaan monikansalliseen ja -kulttuuriseen kokonaisuuteen.43  

7.1. Ubiikkiyhteiskunta, nuoret ja nuoret aikuiset  

 

Mika Mannermaa pohtii teoksessaan Jokuveli. Elämä ja vaikuttaminen 

ubiikkiyhteiskunnassa, tämänhetkisiä muutoksia yhteiskunnassamme. Tänä 

päivänä yhä tärkeämpiä ovat sisällöt, ihmisten tarpeet ja yhteiskunnalliset 
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kysymykset. On perusteltua esittää kysymys, mitä ubiikin teknologian (olemme 

kaikkialla ja samanaikaisesti läsnä) kehittyminen merkitseekään meille jokaiselle.  

Nykypäivänä korostuvat helposti eri sukupolvien erot 

suhtautumisessa elämään, arvostuksiin ja elämänmalleihin. Aikakäsityskin 

koetaan eri tavalla niin sanotusti moniajaksi. Nuori ja nuori aikuinen tarkastelevat 

yhtäaikaisesti sähköpostejaan ja tekstiviestejään, vastailevat niihin, surffailevat 

kannettavilla tietokoneillaan, älypuhelimillaan tai tableteillaan, käyvät 

chattikeskustelua parin kaverin kanssa ja pelaavat mahdollisesti nettipelejä. He 

ovat jatkuvasti tavoitettavissa.  

Mannermaan mukaan reaalinen ja virtuaalinen sulautuvat yhteen ja 

tämä johtaa siihen, että pitkällä aikavälillä voimistuu ilmiö, jota voi kutsua 

surffailuksi reaalimaailmassa. Google Earth on orastava esimerkki tästä. Sen 

avulla jokaisen on mahdollista nettiselaimellaan katsella maapalloa kiertävien 

satelliittien ottamia valokuvia periaatteessa mistä maapallon osasta tahansa ja 

zoomata niitä hyvinkin tarkoiksi. Tämä kehitys johtaa vähitellen siihen, että 

tulevaisuudessa voimme henkilökohtaisen mobiilin digitaalisen assistentin avulla 

koska tahansa ja missä tahansa tarkkailla reaaliaikaista liikkuvaa kuvaa, joka tulee 

mistäpäin maailmaa tahansa. Silloin maailma todella on taskussa koko ajan.44 

Virtuaaliyhteisöt muodostuvat tärkeiksi. Voisiko kirkko löytää rooliaan yhtenä 

vahvana virtuaaliyhteisönä? 

Tiedostamme elävämme jatkuvassa muutoksessa, jolloin mikään 

muu ei ole pysyvää kuin muutos. Kulutuksesta on tullut tärkeä osa monen ihmisen 

elämää. Muutokset koskevat yleisesti ajatellen teknologiaa, taloutta, yhteiskuntaa, 

osaamisia, työpaikkoja, ihmissuhteita ja niin edelleen. Kun nykyihminen elää 

jatkuvan muutoksen alaisena, häneltä jäävät helposti muuttumattomuudet 

huomaamatta, koska jatkuva muutos peittää ne alleen. 

Kaksikymmentä vuotta sitten internet otti ensimmäisiä askeliaan. 

Tänä päivänä se on kaikkialla, jopa maailmanlaajuisesti läsnä. Mikä sitten herättää 

ihmisessä halun jatkuvaan teknologian kehittämiseen? Vastaus on yksinkertainen: 

ihmisen uteliaisuus, tiedonhalu ja tarve taitojen kehittämiseen herättävät hänessä 

                                                           
44 Mannermaa 2008, 7-9 
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halun kehittää teknologiaa jatkuvasti eteenpäin. Tästä huolimatta tietyt asiat ovat 

pysyneet muuttumattomina, kuten esimerkiksi ihmisen äly ja omaksumiskyky. 

Myös ihmisten tunteet ja perustarpeet ovat pysyneet muuttumattomina. Jotta 

ihminen pysyy onnellisena ja luovana, hän tarvitsee sekä jatkuvia muutoksia että 

pysyviä muuttumattomuuksia.45 

Eri sukupolvien näkemykset todellisuudesta eroavat toisistaan 

huomattavasti. Tämä on johtanut siihen, että nuori tai nuori aikuinen voi opettaa 

vanhemmilleen, miten uusi teknologia toimii toisin kuin ennen. Kärjistäen 

voidaan jopa sanoa, että nuoret ja nuoret aikuiset elävät aivan erilaisessa 

todellisuudessa kuin vanhempansa. Tämä on luonteenomaista nykyisessä 

ubiikkiyhteiskunnassa eli yhteiskunnassa, jossa tieto, viihde ja jopa ihmiset ovat 

samaan aikaan kaikkialla. Myös ajatus kaikkialla läsnä olevasta älystä on 

luonteenomainen piirre ubiikkiyhteiskunnassa, johon sen nimikin viittaa. Sana 

ubiikki tulee englanninkielen sanasta ubiquitous, joka perustuu latinankielen 

sanaan ubi´que, joka tarkoittaa kaikkialla tai monessa paikassa olevaa.46 

 Myös aikakäsitys on muuttunut ubiikkiyhteiskunnassa. Niin sanottu 

yksiaika on menettänyt merkityksensä ja sen tilalle on tullut moniaika. Tämä on 

johtanut siihen, että ihminen elää moniajassa eli hän on paikalla ja poissa 

samanaikaisesti ja tekee monia asioita samanaikaisesti. Ihmisen voidaan ajatella 

tottuvan siihen, että hänellä on jatkuvasti koko maailma hänen käsiensä 

ulottuvilla. Hänellä on niin sanotusti koko maailma taskussaan.47 Voisiko kirkko 

olla myös niin sanotusti taskussa tänä päivänä? 

Tulevaisuuden ihmisestä on muodostunut yksilö, joka haluaa olla 

jäsenenä monessa eri yhteisöissä, kuten esimerkiksi kirkossa. Erityisesti nuorille 

ja nuorille aikuisille yksilöinä ei riitä enää yksi yhteisö, vaan he haluavat olla 

jäseniä monissa eri yhteisöissä samanaikaisesti. Nuoret ja nuoret aikuiset 

hakeutuvat erityisesti sellaisiin yhteisöihin, joissa he kokevat tulleensa 

hyväksytyiksi yhteisön täysimittaiseksi jäseniksi ja joissa he kokevat tulleensa 

kuulluiksi. Mikäli näin ei tapahdu, nuori tai nuori aikuinen lähtee yhteisöstä eikä 

anna omaa panostaan yhteisön kehittämiseksi, koska hänelle on syntynyt 
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mielikuva, että kyseinen yhteisö ei ollut hänen yhteisönsä eikä vastannut hänen 

tarpeitaan ja odotuksiaan. Niinpä tulevaisuuden nuori tai nuori aikuinen haluaa 

olla samanaikaisesti läsnä monissa eri yhteisöissä ja poimia niistä kaikista heitä 

kiinnostavia ja puhuttelevia asioita. Sama pätee erilaisten asioiden tuottamiseen 

erityisesti internetin kautta. Tulevaisuuden nuori tai nuori aikuinen haluaa 

samanaikaisesti tuottaa ja jakaa itse tekemiään virtuaaliseen elämään liittyviä 

luomuksiaan muille ja olla näin ubiikkiyhteiskunnan pääajatuksen mukaisesti 

kaikkialla läsnä.48 

Ubiikkiyhteiskunnassa, joka on läpinäkyvä, on lähes mahdotonta 

ylläpitää niin sanottuja yksimielisyyskerhoja, koska ympäröivä yhteiskunta 

muuttuu jatkuvasti ja ihmiset muodostavat erilaisia mielipiteitä asioista. 

Muutoksista huolimatta ihmiset tarvitsevat edelleen tiettyjä varmuuksia, sillä jos 

ihmiset eivät pysty pitämään mitään asiaa varmana kaiken muutoksen keskellä, 

heidän arkielämästään katoaa pohja. Tässä on nähtävissä kirkon uusi mahdollisuus 

ja rooli, joka edustaa varmuutta ja pysyvyyttä jatkuvan muutoksen keskellä. Näitä 

varmuuksia tulevaisuuden ubiikiyhteiskunnassa elävä ihminen tarvitsee kaikkien 

niiden muutosten keskellä, jota yhteiskunnassa tapahtuu. Voitaisiin jopa todeta, 

että yhteiskunnassa tapahtuva muutos ei ole kirkolle pelkästään uhka vaan myös 

mahdollisuus, koska se sekä haastaa kirkon miettimään toimintatapojaan jatkuvan 

muutoksen keskellä että luo kirkolle mahdollisuuden toimia varmuutena ja 

pysyvyytenä ubiikkiyhteiskunnan jatkuvien muutosten keskellä.49 

7.2. Uskonto verkossa 

 

Internet muuttaa uskonnon kasvoja maailmanlaajuisesti ja siihen tulisi kiinnittää 

entistä enemmän huomiota tulevaisuudessa. Kyberavaruus ei ole paikkana niin 

epätavallinen kuin on joskus luultu. Elämä kyberavaruudessa muodostaa 

jatkumon niin sanotun oikean elämän kanssa ja tämä pitää paikkansa myös 

uskonnon osalta. Ihmiset tekevät verkossa lähes samoja asioita, joita he tekevät 

sen ulkopuolella, mutta he tekevät sen eri tavalla. Verkon ansiosta asiat pystytään 

tekemään tavoilla, jotka ovat uusia ja jopa innovatiivisia. Alamme vasta nyt 
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hahmottamaan näiden muutosten aiheuttamia seurauksia käyttäjien sosiaaliseen 

elämään. Uskontoon vaikuttavat seuraukset ovat edelleen hämärän peitossa. 

Vaikuttaako tämä uusi tapa olla uskonnollinen siihen, mitä uskonnosta ajatellaan 

ja miten sitä harjoitetaan tulevaisuudessa? 

 Internetistä on tullut osa satojen miljoonien ihmisten jokapäiväistä 

elämää. Tämä saattaa johtaa siihen, että sen merkitystä ylenkatsotaan. Internetin 

käyttö uskonnon piirissä saattaa aiheuttaa tarpeen verrata sitä television käyttöön 

uskonnon piirissä, josta nousee päällimmäisenä esille televisioevankelismi. 

Näiden uskonnon piirissä käytettyjen teknologioiden välillä on tärkeitä 

jatkuvuuksia. Jatkuvuuksien lisäksi on olemassa tärkeitä poikkeuksia.  

Internet on merkittävä tiedonlähde lähes mistä tahansa aiheesta. 

Tämä pitää paikkansa myös uskontoon liittyvien asioiden suhteen. Internet on 

avannut todella jännittävän tilaisuuden oppia ihmisten uskonnollisista 

uskomuksista ja käytännöistä halki maapallon. Sen avulla pystytään jopa 

keskustelemaan niiden nuorten ja nuorten aikuisten kanssa, jotka pitävät kiinni 

uskomuksistaan. Todellisen uskontodialogin tulisi tapahtua myös verkossa, mutta 

pelkkä mahdollisuus kyseiseen dialogiin on muuttanut hengellistä maisemaa, jota 

ihmiskunta asuttaa ikuisesti. Internet tarjoaa meille mahdollisuuden hylätä 

uskonnollisen nurkkakuntaisuuden, joka perustuu välinpitämättömyyteen, joka on 

vahingoittanut ihmisiä läpi vuosikymmenien. 

Internettiä täytyy kuitenkin käyttää varovaisuudella tutkittaessa 

uskonnollisia asioita. Sitä käytettäessä on hyvä muistaa, ettei pidä uskoa kaikkea, 

mikä kiiltää.50 

Uskonnolliset verkkosivut, jotka käyttävät internettiä pelkästään kommunikoinnin 

välineenä, eivät omaa kykyä kohdata niiden ihmisten uskonnollisia tarpeita, jotka 

haluavat medialta enemmän. Tässä tapauksessa suosituimmat tai epäviralliset 

uskonnolliset verkkosivustot tarjoavat parhaimman elinympäristön verkossa 

työskenteleville. Yksi esimerkki tästä on vastakohtaisuus virallisen 

Vatikaanivaltion verkkosivun ja erään niin sanotun epävirallisen katolisen 

verkkosivun, Partenian, välillä. Vaikka Vatikaanivaltion virallinen verkkosivu 
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tarjosikin kattavasti tietoa, oli Partenia se, joka tarjosi ympäristön ihmisille, jossa 

he saattoivat keskustella uskonnollisista uskomuksistaan ja käytännöistään, kysyä 

haastavia kysymyksiä, jotka liittyivät heidän uskoonsa ja osallistua turvalliseen 

ympäristöön, jossa he saattoivat kertoa ja jakaa uskonnollisia tuntemuksiaan ja 

huoliaan. Partenia-verkkosivun kautta jopa ne katolilaiset, jotka olivat 

vieraantuneet uskonnollisesta perinteestään, pystyivät osallistumaan avoimeen 

dialogiin toisten katolilaisten kanssa. Sivustolla ei ollut hierarkkista erottelua, 

joten kaikki katolilaiset kykenivät olemaan osa jatkuvaa uskonnollista dialogia.  

Yllä olevan perusteella internetistä on tullut enemmän kuin 

pelkästään tiedonetsimisväline monille yksilöille, jotka käyttävät sitä ja ne nuoret 

ja nuoret aikuiset, jotka käyttävät internettiä lähes päivittäin, käyttävät sitä 

todennäköisesti kultivoidakseen sosiaalisia ja kulttuurisia taipumuksiaan. Tässä 

mielessä monille nuorille ja nuorille aikuisille kyberavaruus on todellinen tila ja 

monille heistä se on hyväksyttävä media uskonnolliselle ja hengelliselle 

osallistumiselle. Siitä on tulossa ympäristö ja paikka, missä nuoret ja nuoret 

aikuiset voivat olla uskonnollisia jos ja kun he haluavat niin. 

 Eräänä esimerkkinä uskonnon ilmenemisestä verkossa ovat 

virtuaalikirkot kuten esimerkiksi Veli Billin perustama verkossa toimiva 

yksinkertaisen uskon kirkko. Verkossa tapahtuvien jumalanpalvelusten, chat-

huoneiden, ilmoitustaulujen ja lasten vihkimisseremonioiden lisäksi sivulla 

vierailevat saavat halutessaan muun muassa päivitetyn horoskoopin. Veli Bill 

suhtautuu verkkokirkkoonsa hyvin vakavasti. Niinpä hänellä on yksityiskohtaiset 

erityisopasteet siitä, miten sivulla vierailevien tulee osallistua verkossa 

tapahtuvaan uskonnolliseen toimintaan. Esimerkiksi virtuaaliehtoollinen on 

itseohjattava rituaali, missä voi käyttää lähes mitä tahansa leipää tai näkkileipää, 

mutta asian vakavuuden tähden sivustolta löytyvissä opasteissa kehotetaan 

käyttämään vaaleita ja ohuita näkkileipiä. Seremonian aikana osanottajien on 

luettava useita Raamatun tekstejä ja toistettava ääneen Isä meidän-rukous. Tämän 

jälkeen hänen on soitettava synnintunnustuksen laulu ja omistautumisen laulu 

Real Audio-kansioista, jotka ovat ladattavissa verkkosivulla. Suoritettuaan 

rituaalit ja luettuaan liturgian osanottaja voi osallistua pyhälle ehtoolliselle. 
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 Internet avoimena ja kehittyvänä uskonnollisena ympäristönä 

kokoaa yhteen ne nuoret ja nuoret aikuiset, jotka haluavat olla uskonnollisia ja 

hengellisiä omalla tavallaan. Tässä ympäristössä yksilöt voivat joko luoda tai 

yksinkertaisesti löytää sen, mitä he uskonnollisesti vaativat. Tällä tavalla 

internetin laajentuva uskonnollinen dimensio vahvistaa kasvavaa polarisaatiota 

kahden tekijän välillä: niiden, jotka liittyvät perinteisiin uskonnollisiin 

instituutioihin ja niiden, jotka ilmaisevat uskonnollisia taipumuksiaan 

suositummalla ja hajanaisemmalla tavalla. On selvää, että internetistä on tullut 

voimakas media yleiselle uskonnolle ja sen avulla saadaan paremmat ja 

helpommat kontaktit nuorten ja nuorten aikuisten välillä verrattuna menneeseen 

aikaan, jolloin turvauduttiin kirjoihin ja vanhanaikaisiin kokoontumisiin. Siitä on 

tullut merkittävä ympäristö uskonnollisten etsijöiden ja hengellisten yrittäjien 

verkottuneelle sukupolvelle. Vaikuttaa siltä, että laajalle levinneestä uskonnosta 

verkossa tulee merkittävä tekijä tulevaisuudessa uskonnon suhteen. Se luo myös 

uutta tilaa, jossa uskonnollisen ilmaisun vapaus hallitsee suvereenisti.51 

Jos internet on todella luomassa kulttuuria tai kulttuurien 

yhdistelmää, ei pitäisi olla mikään yllätys kenellekään, että yhä suurempi määrä 

nuoria ja nuoria aikuisia tulee käyttämään yhä suuremman osan ajastaan verkossa. 

Ihmiset ovat alkaneet kehitellä tapoja toteuttaa uskonnollisia tarpeita ja 

identiteettejä, jotka muodostavat tärkeän osan yhteiskuntarakenteestamme. Olisi 

erikoista, jos tämän tason kulttuurinen voima ei löytäisi ilmaisukeinoaan 

tietokoneverkkojen kehittyneessä maailmassa. Jopa paavi Johannes Paavali II 

tunnusti tämän asian tärkeyden. Vuoden 1990 puheessaan, joka oli otsikoitu: 

Kirkon pitää oppia tulla toimeen tietokonekulttuurin kanssa, hän totesi, että 

kukaan ei enää ajattele tai puhu sosiaalisista kommunikaatioista pelkästään 

instrumentteina tai teknologioina. Sen sijaan ne nähdään yhtenä osana vielä 

paljastumattomasta kulttuurista, jonka lopullisia seuraamuksia emme vielä täysin 

ymmärrä ja jonka tarjoamat mahdollisuudet ovat paljastuneet meille vasta osittain. 

Voisi jopa sanoa, että paavi näyttää juhlistavan puheessaan teknologista 

vallankumousta. Voidaan kuitenkin kysyä, miltä uskonnollisten instituutioiden 

tulevaisuus näyttää tietokoneen kautta tapahtuvan kommunikaation aikakautena. 
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Mihin tämä evoluutio johtaa, on vielä epävarmaa. Yksi asia on kuitenkin on 

varmaa: jotakin vallankumouksellista on tapahtumassa.52 

Heidi Campbell tarkastelee sitä, miten evankeliset kristityt 

Englannissa ovat käyttäneet internettiä lähetystyömediana nuorison 

tavoittamiseksi. Hänen mukaansa internet edustaa teknologisen voimaantumisen 

ja luomisen uusia tiloja ja siitä on tullut henkilökohtaisen ilmaisun kenttä ja 

paikka, jossa opitaan ja kokeillaan uusia olemisen tapoja. Tämä ilmenee nuorten 

ja nuorten aikuisten tavoitteena kehittää uusia sosiaalisen interaktiivisuuden tiloja 

verkkosivuille, chat-huoneisiin ja sähköpostiin. Uudesta mediateknologiasta on 

tullut luova työkalu, jonka avulla luodaan uudenlaisia kommunikaation ja 

kokemuksen tiloja. Internet on teknologinen tila, joka käyttää symboleja ja 

myyttejä, joita sekoitetaan ja uudelleen sekoitetaan, jotta pystytään luomaan uusia 

kertomuksia. Vaikka internet nähdään usein informaatiokanavana, jotkut yksilöt ja 

ryhmät esittävät asiasta poikkeavan tulkinnan. Internet tulkitaan hengelliseksi 

tilaksi ja sen sanotaan tarjoavan uusia mielikuvia perinteisistä hengellisistä 

konsepteista. Näin internetistä muodostuu kasvavassa määrin hengellinen tai pyhä 

tila nuorten ja nuorten aikuisten siirtäessä heidän hengellisiä ja uskonnollisia 

käytänteitään verkkoon.  

 Jotkut uudet innovaatiot verkossa tähtäävät uudenlaiseen 

hengellisyyteen. Yksi tällaisista projekteista on Campbellin tarkastelema verkossa 

tapahtuva lähetystyö, jonka tarkoituksena on hyödyntää uutta mediaa hengellisen 

tilan rakentamisessa, joka palvelisi nykyisen nuorisokulttuurin tarpeita. Projektin 

ideana oli käyttää internettiä ja matkapuhelinteknologiaa luomaan hengellistä 

vuoropuhelua ja mahdollisesti myös kristillisen yhteisön uusia muotoja. Projektin 

toisena ideana oli kristinuskon sopeuttaminen teknologian avulla hengellisen 

kokemuksen uusiin muotoihin ja nuorisokulttuuriin. Verkkolähetystyöprojekti 

hyödynsi uutta mediaa ainutlaatuisella tavalla sopeuttaakseen kristillisen sanoman 

uusiin sosiaalisiin olosuhteisiin ja osoittaakseen perinteiset uskonnollisen 

käännyttämisen tehtävät. Tosin tämän uuden teknologian käyttö ei johtanut uusiin 

käännytyksiin tai uusien hengellisten yhteisöjen rakentamiseen.  
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Internet auttaa hengellisenä tilana hengellisen harjoittamisen 

innovatiivisten muotojen esiin tulemisessa ja se myös symbolisoi uutta 

lähetyskenttää. Kaikki tämä teknologian käyttö luo käsitteen internetistä 

mahdollisena uutena tilana uskonnolliselle kehitykselle, joka pystytään 

juurruttamaan rituaaleihin ja symboleihin, jotka tukevat hengellistä harjoittamista. 

Uuden teknologian käyttö osana hengellisyyden harjoittamista koskettaa 

erityisesti nuoren sukupolven kaipuuta uudenlaiselle hengellisyyden 

harjoittamiselle. Internet tarjoaa pyhän kokemuksen, joka on jotakin, mikä 

koetaan virtuaalisesti verkossa. Tarkoituksena on johtaa ne, jotka eivät ole 

verkossa, kohti verkossa tapahtuvaa hengellisyyttä.53 

Campbellin mallissa internettiä tullaan kasvavassa määrin 

käyttämään hengellisenä kehyksenä ja paikkana, jossa voi kokeilla, millä 

erilaisilla tavoilla kirkko ilmenee. Tästä syystä onkin tärkeää tutkia tarkemmin 

sitä, miten kristityt ymmärtävät tämän teknologian ja siihen liittyvät tulkinnat 

uudesta mediakulttuurista. 

Kysymykset maallisesta, jälki-maallisesta, hengellisyyksien 

nousemisesta, uskonnollisista yhdistymisistä, mediasta ja institutionaalisista 

uskonnoista ja niiden välisistä suhteista ovat keskeisessä osassa, jotta pystymme 

ymmärtämään sitä monimutkaista maailmaa, jossa elämme, kulutamme ja 

kommunikoimme yhteydessä uskontoon ja hengellisyyteen. Mediassa tapahtuvia 

vähittäisiä muutoksia on yhä vaikeampaa jättää huomiotta kuten myös 

populaarikulttuurin tärkeyttä vaihtoehtoisten uskonnollisuuksien, hengellisten 

identiteettien ja uuden uskonnollisen ilmaisun muotojen muovautumisessa.  

Nuoret ihmiset arvostavat sellaisia uskomuksia, jotka on valittu 

vapaasti ja joiden koetaan olevan henkilökohtaisia ja merkityksellisiä. Johonkin 

kuulumisen tunne poikkeaa individualismin tunteesta. Perustarve kuulua 

joukkoon, jakaa arvoja ja uskomuksia rakentavat identiteetille autenttista ja 

konstruktiivista elementtiä sosiaalisissa kanssakäymisissä. Nuorten ja nuorten 

aikuisten uskontoon ja hengellisyyteen liittyen tulee ymmärtää ryhmien, roolien ja 

kokemuksen organisoimista mediaympäristössä. Uskonnollisen sosiaalisaation 
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nykyiset käytännöt, erityisesti mediassa, edellyttävät uudenlaisia ja tarkkoja 

tutkimuksia nykyisessä yhteiskunnassa.54 

Sosiaalisen verkon mahdollisuuksiin on vähitellen herännyt myös 

kirkko. Kirkon verkkopalvelut tavoittavat tänä päivänä niin lapset, nuoret kuin 

nuoret aikuisetkin. Lisäksi kirkon piirissä on alettu miettiä myös ikäihmisille 

omaa verkkopalvelua. Erot eri-ikäisten netinkäytössä pienenevät nopeasti 

tulevaisuudessa. Tavoittaakseen nuoret ja nuoret aikuiset nykyistä paremmin 

kirkon tulisi mennä sinne, missä nuoret ja nuoret aikuiset ovat eli verkossa; nuoret 

ja nuoret aikuiset ovat verkossa keskimäärin kaksi, kolme tuntia vuorokaudessa.  

Kirkon tulisi olla nykyistä valmiimpi keskustelemaan hengellisistä 

kysymyksistä verkkoyhteisöissä. Vuorovaikutteisten palvelujen kautta 

mahdollistuu kirkon hengellisen perustehtävän toteutuminen internetissä. Kirkon 

verkkopalveluja on syytä suunnata kohderyhmälle, jolle on ominaista tarve 

itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun ja sitoutumattomaan osallistumiseen. 

Sosiaalinen avoin verkkomedia ja siinä käyty tavoitteellinen ja vuorovaikutteinen 

dialogi mahdollistaa tietojen ja taitojen jakamisen muiden kanssa ja luo yhdessä 

tekemisen ja yhdessä onnistumisen iloa. Tavoitteena on vahvistaa 

seurakuntaidentiteettiä sekä luoda positiivisia mielikuvia kirkosta ja madaltaa 

kynnystä osallistua seurakunnan toimintaan. 

8. Kirkon perustehtävä 

 

Kirkon perustehtävä on ajaton: kristillinen kirkko on olemassa, jotta meissä 

syntyisi usko pyhään kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiimme. 

Kirkkolaki ja kirkkojärjestys säätävät sen mukaisesti kirkon toiminnasta. 

Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja 

sekä toimii kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden 

toteuttamiseksi. Kirkko toteuttaa perustehtäväänsä muuttuvassa maailmassa. 

Viimeisten vuosikymmenien aikana kiihtyneet muutokset ovat haastaneet kirkkoa 

arvioimaan tilannettaan ja tarkistamaan painopisteitään. Kirkon strategia ja visio 

                                                           
54 Maskulin teoksesta Ahlbäck (toim.) 2013, 139, 144-147 
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täydentävät kirkon perustehtävän kuvausta.  Meidän kirkko –strategian mukaan 

kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään 

kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. 

8.1. Kirkon strategia ja visio 

 

Kirkkohallitus hyväksyi helmikuussa 2008 koko kirkon yhteisen strategian 

nimeltä Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö. Nimensä mukaisesti sen visiona 

on luoda kirkosta osallisuuden yhteisö, jonka jäsenet kokevat omaksi 

hengelliseksi kodikseen ja osallistuvat sen perustehtävän toteuttamiseen. 

Kristilliselle kirkolle on alusta lähtien ollut tunnusomaista pyrkimys rakentaa 

keskinäistä yhteyttä ja osallisuutta. Toimintaympäristön muutosten valossa tämä 

päämäärä on erityisen ajankohtainen myös tänä päivänä. 

Tämän vision saavuttamiseksi strategiassa piirretään toiminnan 

keskeiset suuntaviivat. Ne esitellään yleisellä tasolla, koska seurakunnat päättävät 

toiminnastaan itsenäisesti ja toimivat hyvin erilaisissa olosuhteissa. Toiminnan 

suuntaviivat on konkretisoitava toiminnallisiksi tavoitteiksi kirkon eri tasoilla: 

seurakunnissa, hiippakunnissa, kirkon keskushallinnon yksiköissä ja kirkollisissa 

järjestöissä. Visiolla tarkoitetaan näkemystä kirkon tulevaisuudesta. Meidän 

kirkko –strategiassa kirkon yhteinen visio on, että jäsenet näkisivät kirkkonsa 

arvon ja kuulevat siellä Jumalan äänen. Kirkkoon tullaan löytämään vastauksia 

elämän suuriin kysymyksiin ja sieltä lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa. 

Kirkon toimintaa ohjaavat arvot. Niissä yhteisö ilmaisee sen, mitä se 

pitää hyvänä ja tavoiteltavana. Meidän kirkko –strategiassa määritellään koko 

kirkkoa ohjaavat yleiset arvot, jotka perustuvat kymmeneen käskyyn ja niiden 

tulkintaan. Arvot on listattu neljän pääkohdan alle: pyhän kunnioitus, 

vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Suuntaviivat ovat joukko 

tietoisia valintoja ja ne kertovat miten visio saavutetaan. Suuntaviivojen avulla 

kirkko pystyy reagoimaan asianmukaisella tavalla ympäristössä tapahtuviin 

muutoksiin. Meidän kirkko –strategiassa on linjattu kuusi strategista suuntaviivaa: 

Hengellinen elämä vahvistuu. 
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Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta.  

Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä. 

Viemme viestiä. 

Rakenteet palvelevat toimintaa. 

Kirkon uudistuminen jatkuu.  

Viemme viestiä-suuntaviiva muodostuu seuraavista toimenpiteistä: 

Viemme viestiä 

Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää myös 

median välityksellä. 

Osallistumme aktiivisesti mediassa käytävään keskusteluun. 

Lisäämme panostusta uuden median käyttöön. 

Kehitämme sisäistä viestintäämme. 

Koulutamme keskeisiä toimijoita viestinnän taidoissa. 

Strategiassa on nostettu esiin kirkon hengellinen erityistehtävä 

puhua Jumalasta, rakkaudesta ja armosta. Sen tavoitteena on, että jäsenyys 

koetaan tärkeäksi, kirkko olisi uskottava ja sillä olisi oma linja, jolloin jäsen voisi 

kokea ylpeyttä kirkkoon kuulumisesta. Meidän kirkko –strategiassa keskeiseen 

asemaan nostetaan paitsi seurakunnat, myös strateginen suunnittelu kirkon muilla 

tasoilla. Strategian toteutuminen edellyttää yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista 

keskushallinnon yksiköissä, hiippakunnissa, seurakunnissa ja kirkollisissa 

järjestöissä sekä hengellisissä liikkeissä. Seurakuntien haastavana tehtävänä on 

pohtia, mitä suuntaviivat käytännössä merkitsevät omassa seurakunnassa. 

Vuodesta 2009 alkaen Kirkkohallituksen toiminta on jaettu 

perustoimintaan ja strategisiin hankkeisiin. Yksi tällaisista hankkeista oli 

Hengellinen Elämä Verkossa –hanke. Hankkeen päämääränä oli strategian 

mukaisesti jäsenten laadukas kohtaaminen. Verkossa tämä merkitsee sitä, että 

jäsenillä on aktiivinen ja sisältöä tuottava rooli. Yhteistyö ja yhteistoiminta kirkon 
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verkkotyössä sekä kirkossa että kirkon ulkopuolisissa verkkoyhteisöissä alkoi 

useilla sivustoilla ja yhteisöissä. Vuonna 2009 avattiin myös Liitykirkkoon.fi-

palvelu, jonka kautta lähetettiin lähes 2 800 kirkkoonliittymislomaketta. Vuonna 

2010 avatussa Kirkko kuulolla -palstalla vieraili vuonna 2011 yli 78 000 kävijää. 

Paine olla kehittämässä vuorovaikutteisia palveluja koskee jokaista kirkon työalaa 

ja toimintaa. Hankkeen myötä selvisi, että on tärkeää saada verkossa tehtävä työ 

osaksi seurakunnan perustoimintaa. Painopiste siirtyi omasta toiminnasta 

seurakunnissa tehtävän verkkotyön kehittämiseen, koordinointiin ja ohjaukseen. 

Vuoden 2011 lopussa oli koulutettu yli 1 200 kirkon työntekijää käyttämään 

verkkoa ja sosiaalista mediaa työssään.  

Seurakuntien rakennemuutosprosessia varten asetettiin vuosiksi 

2008–2011 ohjausryhmä, jonka tehtävänä oli koota muutosprosessin kehityslinjat 

ja tehdä niistä johtopäätökset. Ryhmän tehtäviin kuuluivat myös muutosprosessin 

tukeminen kirkon eri tasoilla ja muutosprosessia koskevan viestinnän suunnittelu 

ja ohjeistaminen. Lähtökohtina työskentelylle olivat rakenneuudistuksen tavoitteet 

eli kirkon jäsenyyden vahvistaminen, seurakuntayhteisöjen tukeminen ja 

itsekannattavuuden lisääminen tulevaisuuden kirkossa.55 

8.2. Haastettu kirkko 

 

Uusateistisen keskustelun nousu, kritiikki uskonnon asemasta julkisessa elämässä 

sekä arvomaailman muutoksista johtuneet ristiriidat ovat asettaneet kirkolle uusia 

vaatimuksia. Monet ovat kyseenalaistaneet siteensä kirkkoon ja sen jäsenyyteen. 

Kirkon sisäinen polarisoituminen on asettanut haasteita eri tavoin ajattelevien 

ryhmien väliselle yhteydelle. Lisäksi joissakin kirkon sisäisissä uskonnollisissa 

liikkeissä paljastuneet ilmiöt ovat tuoneet esiin kysymyksen kirkon ja liikkeiden 

suhteesta. Kirkkoa haastavat myös kuntaliitoksista aiheutuvat seurakuntaliitokset 

sekä heikkenevä taloustilanne.  

Suomalaisten kiinnittyminen kirkkoon on muuttunut aiempaa 

ohuemmaksi. Kuitenkin muutamien viime vuosien aikana muutos on ollut erittäin 

voimakas ja näkyy kirkossa useilla osa-alueilla. Jotta usko syntyisi ja kasvaisi, 
                                                           
55http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576F20030A70E/$FILE/Haastettu%2
0kirkko.pdf 
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kirkko kertoo sanomaa Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, kastaa Isän ja 

Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, kutsuu ehtoollispöytään ja julistaa syntien 

anteeksiantamusta. Yhä harvemmat suomalaiset jakavat nämä kirkon opettamat 

uskonopin pääkohdat. Katsomuksellisessa ulottuvuudessa lasku on ollut raju vain 

muutaman vuoden sisällä. Entistä useampi suomalainen ei usko Jumalaan. Niiden 

osuus, jotka eivät usko lainkaan Jumalaan, on kaksinkertaistunut neljässä 

vuodessa.  

Meidän kirkko -strategia linjaa, että osallisuuden yhteisönä kirkon 

tulee kehittää työtään niin, että mahdollisimman moni löytää uskon merkityksen 

ja oman paikkansa kirkon toiminnassa. Se kokoaa ihmiset yhteen kasvamaan 

kristittyinä. Lisäksi tavoitteena on, että toimintaan osallistuvien osuus lähtee 

nousuun kaikissa ikäluokissa. Tämä ei ole toteutunut. Sitä vastoin toimintaan 

osallistuminen laski voimakkaasti useassa seurakuntatoiminnassa. Lisäksi 

osallistujia oli noin 20 % vähemmän kuin neljä vuotta sitten. 

Meidän kirkko -strategian mukaan tavoitteena on vahvistaa kirkon 

jäsenyyden positiivista merkitystä. Strategia korostaa yhteisöllisyyden merkitystä 

kirkon olemuksessa. Kokemus yhteydestä on ratkaisevassa roolissa myös kirkosta 

irtautumisessa. Kaksi kolmesta kirkon jäsenestä, jotka pitävät todennäköisenä 

kirkosta eroamista, eivät ole viimeksi kuluneen vuoden aikana saaneet 

seurakunnasta minkäänlaista yhteydenottoa. Vastaavasti niille, jotka ovat vahvasti 

sitoutuneet kirkon jäsenyyteen, on tyypillistä, että kontakteja seurakuntaan on 

vuoden mittaan useita. Tämä havainto haastaa edelleen pyrkimään kirkon 

strategiassa esitettyyn tavoitteeseen kohdata jäsenet viisi kertaa vuodessa.  

Viime vuosiin saakka suomalaisille on ollut tyypillistä jonkinlaisen 

kirkkosidoksen ylläpitäminen riippumatta omasta uskonnollisuudesta. Kirkkoon 

kuuluminen ja satunnainen kirkossa käyminen on ollut tavanomainen piirre. 

Uudet kehityslinjat kuitenkin osoittavat, että tämänkaltainen perinteeseen ja 

kulttuuriseen tapaan liittyvä toimintamalli on muuttumassa. Suuri muutos 

tapahtuu juuri siinä valtajoukossa, joka osallistuu harvoin uskonnolliseen 

toimintaan. Tässä ryhmässä entistä suurempi osuus on viime vuosina jättänyt 

osallistumisen kokonaan. Uskontososiologi David Voasin mukaan muutos on 
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tapahtunut juuri sen ryhmän käyttäytymisessä, jolle ei ole ominaista säännöllinen 

kirkossakäyminen ja joka ei myöskään ole tietoisesti ei-uskonnollinen.  

Uskonnosta haetaan erityisesti henkilökohtaista merkitystä. 

Muuttuvassa tilanteessa katsomuksellinen elementti on olennaisessa roolissa 

merkityksen synnyttäjänä. Jos tämä puuttuu, pelkkä perinne tai kulttuurinen 

merkitys eivät yksinään riitä pitämään kirkkoon kuulumista tarpeellisena. 

Viimeaikaisen kehityksen pohjalta voidaan havaita, että kirkkoon sitoutumisessa 

voi tapahtua lyhyessäkin ajassa suuria muutoksia. Kirkon on syytä varautua 

siihen, että jäsenmäärä voi lyhyelläkin ajanjaksolla laskea nopeasti, sillä suurella 

joukolla suomalaisia kirkon jäsenyyteen kiinnittävät siteet ovat heikentyneet 

huomattavasti.  

Yhteisöllinen ulottuvuus on sitoutumisen keskeinen elementti. 

Yhdysvaltalaisen uskontososiologi Rodney Starkin mukaan uskontojen keskeinen 

haaste on luottamuksen synnyttämisessä uskonnollisiin uskomuksiin ja väitteisiin, 

joita ei voida inhimillisin keinoin osoittaa todeksi. Sosiaalisella ryhmällä on 

prosessissa keskeinen rooli. Luottamus uskonnollisiin käsityksiin on sitä 

vahvempaa, mitä enemmän muut ilmaisevat luottamusta niihin. Starkin mukaan 

osallistuminen julkiseen ja yksityiseen uskonnonharjoitukseen on keskeisin tekijä 

luottamuksen synnyttämisessä uskonnollisiin oppeihin, sillä luottamus oppeihin 

lisääntyy suorassa suhteessa osallistumisen kanssa.  

Starkin mukaan uskonnollisen moninaisuuden lisääntyminen johtaa 

ristiriitoihin erityisesti voimakkaasti ja heikosti uskonnollisten ihmisten välillä. 

Tällainen polarisoituminen on selvästi näkynyt myös suomalaisessa keskustelussa. 

Esimerkiksi arvokysymyksissä uskonnollisesti aktiivien ja passiivien ajattelu on 

yhä kauempana toisistaan. Yhteyden rakentaminen kansankirkossa hyvin eri 

tavoin ajattelevien kesken on erityinen haaste.  

Laskevat tilastot uskomisessa, osallistumisessa ja kirkkoon 

kuulumisessa merkitsevät myös sosiaalisen ympäristön muutosta. Erityisesti 

nuorella sukupolvella on lähipiirissään yhä suurempi joukko läheisiä ihmisiä, 

jotka eivät kuulu kirkkoon, kasta lapsiaan tai käy rippikoulua. Tällöin jokaisesta 

uskontoon liittyvästä ratkaisusta tulee itsestäänselvyyden sijaan valintatilanne: on 

erikseen päätettävä, kastetaanko lapsi tai valitaanko kirkollinen vihkiminen. 
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Tilanne haastaa myös perinteisesti suosittuja kirkon työmuotoja. Muuttuneessa 

tilanteessa esimerkiksi rippikoulu ei välttämättä enää säily itsestään selvänä osana 

nuorten kulttuuria. Monille rippikoulun käymisen motiivina ovat kirkkohäät tai 

kummiksi pääsy. Kirkollisten toimitusten merkityksen väheneminen heikentää 

myös motivaatiota rippikoulun käymiseen. Uudet sukupolvet ovat edellisiä 

vähemmän uskonnollisia, eikä uskonnollisuus merkittävästi muutu iän 

lisääntyessä.  

Tulevaisuudessa kristillisen uskon välittäminen uusille sukupolville 

näyttää vielä nykyistäkin haastavammalta, sillä kristillinen kasvatus tavoittaa 

entistä pienemmän osan suomalaisista, ja vain pieni osa nuorista ja nuorista 

aikuisista aikoo antaa lapsilleen kristillistä kasvatusta. Vaikka rippikoulu tavoittaa 

suuren osan nuorista, kirkosta irtautuminen tapahtuu vain muutama vuosi 

rippikoulun käymisen jälkeen. Alle 30-vuotiaista jopa kolmasosa sanoo, ettei usko 

Jumalan olemassaoloon. On aiheellista kiinnittää huomiota siihen, miten kirkko 

kohtaa tämän ikäryhmän ja heidän jälkikasvunsa.  

Eurooppalaiset tutkimukset osoittavat, että keskeinen maallistumista 

edistävä tekijä on kristillisen kasvatuksen heikkeneminen. Mahdollinen 

epäonnistuminen uskonnollisessa sosialisaatiossa saattaa johtaa siihen, että uudet 

sukupolvet ovat vähemmän aktiivisia ja heikommin uskomuksiin sitoutuneita. 

Uskonnollisen sosialisaation vahva heikkeneminen merkitsee sitä, että entistä 

suurempi joukko suomalaisia lapsia ja nuoria ei omaksu oman uskontonsa 

opillisia sisältöjä, tapoja, juhlapäivien kristillistä sisältöä eikä erilaisia 

arkielämässä ilmeneviä uskonnon muotoja eikä heillä ole yhteyttä uskoa 

harjoittavaan yhteisöön. Kristillisen kasvatuksen puuttuminen lapsuudessa 

ennustaa usein myös sitä, että henkilöt ovat aikuisenakin etäällä uskonnosta. 

Erityisen suuri merkitys on omien vanhempien uskonnollisuudella.  

Vaikka yhteiskunnalliset muutokset haastavat yhteisöllisyyden 

perinteisiä muotoja, etääntymiskehitys ei ole väistämätön. Instituutioilla on myös 

mahdollisuus omalla toiminnallaan jarruttaa siitä irtautumista. Vaikka 

valtakunnalliset tilastot osoittavat irtautumista uskonopin keskeisistä kohdista, 

toiminnasta ja jäsenyydestä, samaan aikaan paikallisella tasolla on esimerkkejä 

toisenlaisesta kehityksestä. Esimerkiksi jumalanpalveluksen osallistujamäärät on 
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saatu kasvuun siellä, missä toimintamuotoon erityisesti panostetaan. 

Muuttuneessa tilanteessa on etsittävä uudenlaisia toimintamuotoja. Näissä on 

löydetty uusia, toimivia tapoja, jotka puhuttelevat nykyihmistä. Instituutiot voivat 

siis myös uudistaa perinnettään ja tehdä sitä merkitykselliseksi luopumatta omasta 

lähtökohdastaan.  

Kirkon piirissä toimii useita ryhmiä ja yhteisöjä, joissa jäsenet ovat 

tiiviisti sitoutuneita. Tällaisia ovat esimerkiksi herätysliikkeet. Niihin kuuluville 

on ominaista vahva sitoutuminen kirkon oppiin, aktiivinen uskonnonharjoitus 

julkisesti ja yksityisesti ja kirkon jäsenyyteen sitoutuminen. Tämä kertoo 

yhteisöllisen tuen merkityksestä myös uskonnossa. Pienen työntekijämäärän 

vuoksi tavallisilla osallistujilla on herätysliikkeissä keskeinen rooli toiminnan 

järjestämisessä. Tämä tuottaa osallisuuden kokemuksen, joka vahvistaa ryhmään 

sitoutumista. Aktiivisen osallistumisen myötä myös sosiaaliset verkostot 

vahvistuvat, jolloin uskonnolliseen osallistumiseen kytkeytyy myös sosiaalinen 

elementti. Tämänkaltaiset elementit voidaan löytää monista erilaisista 

pienryhmistä. Onkin syytä pohtia, miten näitä yhteisöllisyyden ja osallisuuden 

elementtejä voidaan soveltaa ja vahvistaa seurakunnissa. 

Huolimatta siitä, että yhä useammat suomalaiset kertoivat, etteivät 

usko lainkaan Jumalaan, henkinen ja hengellinen etsintä on tunnusomainen piirre 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Monenlaiset elämänkatsomukselliset kysymykset 

kiinnostavat ihmisiä. Tästä kertoo muun muassa vaihtoehtoisen hengellisyyden 

nousu. Ilmiö haastaa kirkkoa käymään dialogia elämänkatsomuksista ja arvoista. 

Kirkon strategian mukaan kirkolla tulee olla valmiudet kohdata ihmisten etsintä ja 

keskustella kirkon uskon perustaa koskevista kysymyksistä selkeästi ja 

ymmärrettävällä kielellä. Tätä suomalaiset myös odottavat kirkolta. Kolme 

viidestä suomalaisesta toivoo, että kirkon tulisi osallistua elämänarvoista 

käytävään keskusteluun. Onnettomuudet, ampumistapaukset kouluissa ja 

perhesurmat ovat koskettaneet suurta joukkoa suomalaisia ja tuoneet tarvetta 

lohdun ja turvan yhteisöille.  

Uskon perusteista keskusteleminen edellyttää kirkon työntekijöiltä 

oman perinteen laaja-alaista ja syvää tuntemista. Kirkon ydinosaamiskuvauksen 

mukaan hengellisen työn osaaminen edellyttää kirkon uskon, Raamatun ja muiden 
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kirkon perustavien dokumenttien osaamista sekä kykyä soveltaa niiden antia 

seurakunnan työhön. Kirkon tulee kiinnittää erityistä huomiota omien 

työntekijöiden hengellisen identiteetin vahvistamiseen, sillä yhä harvemmalla 

kirkon tehtäviin valmistuvalla on yhteys seurakuntaan ennen valmistumistaan. 

Kirkon työntekijöiden yksityinen uskonnonharjoitus on vähentynyt.  

Vähentyneiden kirkkokontaktien vuoksi yhä useampi suomalainen 

muodostaa kuvan kirkosta ja uskonnosta tiedotusvälineistä saatavan kuvan kautta. 

Tämän vuoksi on merkityksellistä, että kirkon ääntä käyttävät ovat aktiivisesti 

mukana julkisessa keskustelussa. Kirkon tulisi olla proaktiivinen eikä ainoastaan 

reagoida jo tapahtuneeseen. Internetin tuomiin tiedotushaasteisiin on kirkossa 

pyritty vastaamaan muun muassa jo edellä mainitulla Hengellinen Elämä 

Verkossa -projektilla. Nopeutuneen tiedonvälityksen vaatimukset tulisi tiedostaa 

myös silloin, kun kirkon edustajilta pyydetään kommentteja erilaisissa uutisissa 

tai kriisitilanteissa. Sama pätee kirkon omassa uutisoinnissa. 

Siitä huolimatta, että suomalaiset ovat yhä heikommin sitoutuneita 

uskonnolliseen toimintaan ja uskomuksiin, valtaosa heistä näkee, että uskonnolla 

on oma paikkansa koulujen ja muiden julkisten instituutioiden elämässä. 

Esimerkiksi vilkkaasta, jokavuotisesta suvivirsikeskustelusta huolimatta vain neljä 

prosenttia suomalaisista vastusti suvivirren laulamista koulujen päättäjäisissä. 

Uskontokritiikistä ja uskonnollisesta passiivisuudesta huolimatta kirkko on ollut 

huomattavan paljon esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tämä osoittaa, että 

kirkolla, sen päätöksillä ja kannanotoilla on merkitystä suomalaisille eikä sitä 

pidetä yhdentekevänä. Kirkon tulisikin vastata näihin odotuksiin olemalla 

aktiivinen toimija yhteiskunnallisessa keskustelussa.  

Kansankirkko on tullut uuteen tilanteeseen. Aiempaa roolia ja 

asemaa ei voida pitää itsestäänselvyytenä sen enempää yhteiskunnassa kuin 

jäsenten keskuudessakaan. Vähenevä ja entistä heikommin sitoutunut jäsenkunta, 

yhteiskunnalliset muutospaineet sekä kristillisen perinteen oheneminen 

kulttuurissa laaja-alaisesti vaativat kansankirkon aseman hahmottamista 

uudelleen. Kirkon haasteena on aina ollut muuttumattoman sanoman ja muuttuvan 

toimintaympäristön välisen jännitteen yhteensovittaminen. Kirkon julistuksessa 

evankeliumi tulee välittää tuoreesti, teologisesti perustellusti sekä tavalla, jonka 
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kirkon kielestä vieraantunutkin voi ymmärtää. Ristivetoa tuottaa myös 

yhteisöllisyyden ja individualismin välinen jännite. Ratkaisevaa on, pystyykö 

kirkko muodostamaan uudenlaista yhteisöllisyyttä. Tässä on olennaista, miten 

kirkko ottaa huomioon ihmisen yksilöllisyyden menettämättä 

yhteisöluonnettaan.56 

9. Tutkimuksen tulokset 

9.1. Yleisesti 

 

Esittelen tutkimustulokseni yhteenvetoina kaikkien haastateltavien vastauksista. 

Olen litteroinut ja analysoinut tulokset siten, että jokaista yksittäistä kysymystä 

vastausvaihtoehtoineen ei käydä läpi. Edellä mainittu tuloksien käsittelytapa on 

perusteltu, koska useat haastateltavien vastaukset toistivat samoja vastauksia ja 

vahvistivat monen kysymyksen osalta heidän yhteistä näkökantaansa.  

Pääkriteereitä haastateltavien valinnalle oli kaksi. Haastateltavien 

tuli työskennellä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa ja käyttää verkkoa eli uutta 

mediaa työssään. Haastateltavat kartoitettiin edustamaan laajasti ja edustavasti 

koko pääkaupunkiseudun seurakuntia ja kirkollisia organisaatioita. 

Haastateltaviksi valittiin riittävä määrä eri seurakuntien ja kirkollisten 

organisaatioiden työntekijöitä. Lähetin näille valituille haastateltaville 

haastattelukysymykset sähköpostitse ja tiedustelin, suostuvatko he haastateltaviksi 

tutkielmaani varten. Suurin osa heistä suostui. Muutamat kieltäytyivät vedoten 

siihen, että he eivät hallitse sitä osa-aluetta, jota tutkielmani käsittelee.  

Kaikki haastattelut olivat yksilöhaastatteluja. Haastattelupaikkana 

oli yleensä haastateltavan oma työpaikka. Yksi haastattelu suoritettiin kahvilassa. 

Kaikki haastateltavat työskentelivät joko seurakunnassa tai muussa kirkollisessa 

organisaatiossa. Ensimmäisissä haastatteluissa noudatin etukäteen valmistamaani 

teemahaastattelurunkoa. Toisen haastattelun aikana ja sitä seuraavissa 

haastatteluissa pystyin tarpeen mukaan soveltamaan valmiita kysymyksiä ja 

                                                           
56http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/4D9073DDB9C38745C22576F20030A70E/$FILE/Haastettu%2
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tekemään tarkentavia lisäkysymyksiä. Näin syvensin näkökulmaa, jonka 

haastateltava oli avannut. Kaikissa haastatteluissa kävin läpi samat teemat 

haastattelurungon pohjalta, joskin esitin kysymyksiä siinä järjestyksessä mikä 

tuntui luontevalta kunkin haastateltavan osalta. Kun suoritin viimeisiä 

haastatteluja yhteensä viidestätoista haastattelusta, koin vahvasti, että aineiston 

saturaatio57 eli kyllääntyminen toteutui.  

Haastatteluni punainen lanka oli, miten nuorten ja nuorten aikuisten 

tavoittaminen oli onnistunut uuden median avulla ja mitkä olivat kirkon, nuorten 

ja nuorten aikuisten välisen onnistuneen vuoropuhelun muodot ja keinot. 

Haastateltavien vastauksista voidaan todeta, että kirkon piirissä ollaan astumassa 

oikealle tielle ja oikeaan suuntaan. Haastateltavien kommenttien perusteella 

yksittäisiä onnistumisia on löydettävissä, mutta tehtävä on kesken ja paljon 

haasteita on vielä edessä.  

9.2. Vuoropuhelun nykytila ja haasteet 

 

Sain lähes kaikilta viideltätoista haastateltavalta harmonisen ja yhteneväisen 

kuvauksen onnistuneen vuoropuhelun edellytyksistä. Haastattelujen pohjalta 

voidaan todeta, että onnistunut vuoropuhelu edellyttää keskinäistä ymmärtämistä, 

dialogia monologin vastakohtana, toisen osapuolen kunnioitusta ja arvostusta, 

luottamusta, aitoa kuuntelua ja läsnäoloa, avoimuutta, aitoa kiinnostusta sekä 

todellista kuuntelua. Tärkeätä vuoropuhelun onnistumiselle on se, että 

vuoropuhelija hyväksyy nuoren ja nuoren aikuisen arvomaailman. 

Vuoropuhelussa on myös pyrittävä välttämään stereotyyppisiä vastauksia. 

Nykyisen vuoropuhelun haasteena on suuri juopa nuorten, nuorten 

aikuisten ja kirkon ajatusmaailman välillä ja edellytykset näiden väliselle 

vuoropuhelulle. Internet on yksi keskeisimmistä paikoista, missä nuoret ja nuoret 

aikuiset voidaan tavoittaa. Tämä on haaste kirkolle, koska se vaatii heittäytymistä 

sosiaalisen median maailmaan. Onnistuneen vuoropuhelun edellytyksenä on, että 

                                                           
57 Saturaation saavuttaminen tarkoittaa sitä, että uudet haastattelut eivät enää tuo 
tutkimusongelman kannalta olennaista uutta tietoa (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2003, 169)      
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on mentävä omana itsenään sosiaaliseen mediaan. Lisäksi täytyy olla halua 

kirjoittaa sekä nuorta ja nuorta aikuista että itseään puhuttelevalla tavalla.58  

Suurin osa haastateltavista koki vuorovaikutuksen nuorten ja nuorten 

aikuisten kanssa uudessa mediassa olevan mielenkiintoista ja innostavaa, mutta 

myös haasteellista. Näiden haastateltavien mielestä on oltava itse aidosti mukana 

vuorovaikutustilanteessa, jolloin nuoret ja nuoret aikuiset innostuvat. 

Vuorovaikutuksesta tulee tällöin luontevaa ja normaalia. Toisaalta vuoropuhelun 

uhkana on se, että vaikka keskustelua syntyy, eivät ajatukset välttämättä kohtaa. 

Kirkon strategiassa puhutaan siitä, että jokainen seurakuntalainen pitäisi kohdata 

viisi kertaa vuodessa laadukkaasti. Tässä kirkko ei ole haastateltavien mielestä 

onnistunut ja tämä muodostaa sekä haasteen että uhan vuoropuhelun syntymiselle. 

Haastatteluissa korostui tarve jatkuvaan vuoropuhelun kehittämiseen ei pelkästään 

seurakunnan työntekijöiden ja nuorten ja nuorten aikuisten välillä, vaan myös 

kaikkien seurakuntalaisten kanssa. Kun nuoret ja nuoret aikuiset kokevat, että 

heitä kuunnellaan ja heidät otetaan huomioon, he haluavat olla mukana 

kehittämässä kirkon toimintaa. Seurakunnan toimintaa tuleekin rakentaa myös 

nuorten ja nuorten aikuisten näköiseksi. Nuorten ja nuorten aikuisten esittämiä 

ideoita tulee aktiivisesti pohtia ja harkita, voidaanko ne toteuttaa. Näin 

rakennetaan yhdessä ilmapiiriä onnistuneelle vuoropuhelulle. On toki harkittava, 

ovatko nuorten ja nuorten aikuisten ideat realistisia.59 

Enemmistö haastateltavista siis koki, että vuoropuhelu uudessa 

mediassa ei tähän mennessä ole ollut onnistunutta. Vastauksissa viitattiin muun 

muassa jäsentilastoihin, joiden koettiin korreloivan myös epäonnistuneen 

vuoropuhelun kanssa. Haastateltavat totesivat, että nuoret ja nuoret aikuiset ovat 

juuri niitä, jotka eroavat kirkosta. He pohtivat myös sitä, miksi rippikoulun ja 

isostoiminnan jälkeen nuorten ja nuorten aikuisten yhteys kirkkoon katkeaa. 

Tähän kysymykseen haastateltavilla ei ollut tarjolla valmista vastausta, mutta 

vastauksissa korostettiin, että kirkon työntekijät ovat hukassa nuorten ja nuorten 

aikuisten kanssa. Heidät tavoitetaan uuden median keinoin, mutta vuoropuhelun 

onnistumisella on monia haasteita. Kehittämisehdotuksena vuoropuhelun 

parantamiseksi ehdotettiin muun muassa laajaa työntekijöiden ammatillista 
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kehittämistä ja kouluttamista. Tällä hetkellä uuden median käyttöön ja 

vuoropuheluun ei koettu panostettavan tarpeeksi eivätkä nuoret ja nuoret aikuiset 

mukaudu kirkon näin on aina tehty ja näin tehdään vastakin-malliin. Nuorten ja 

nuorten aikuisten kohtaamisen todettiin jääneen puolitiehen monen seurakunnan 

osalta. Erityisenä haasteena koettiin se, että seurakunta ei kuuntele riittävästi 

nuoria ja nuoria aikuisia. Mikäli seurakunta kuuntelee heitä, heidän mielipiteitään 

ja näkemyksiään ei oteta riittävästi huomioon kirkon toiminnassa. Haastateltavat 

totesivat, että nuorilla ja nuorilla aikuisilla on usein ohut kosketuspinta omaan 

seurakuntaansa ja sen toimintaan ja he tekevät mieluummin sitä, mikä muutoin 

palvelee heidän hengellistä tarvettaan.60 

9.2.1.Vuoropuhelun toimivuus, nuorten ja nuorten aikuisten kuunteleminen 

 

Vuoropuhelun onnistumisen edellytykset on vahvimmillaan rippikoulutyössä, 

opetuksessa ja nuorisotyössä, joissa käytetään vuorovaikutteista metodia. 

Isoskoulutuksen avulla tapahtuva vuoropuhelu koettiin mahdollisuutena saada 

joitakin nuoria ja nuoria aikuisia mukaan seurakunnan toimintaan. Uhkana 

tällaisen metodin käytössä on kuitenkin se, ettei toiselle anneta puheenvuoroa. 

Haastateltavien mielestä kirkossa annetaan helposti vastauksia kysymyksiin, joita 

ei välttämättä edes kysytä. Haastateltavat esittivät vastakysymyksenä kirkolle, 

kuunteleeko kirkko nuorten ja nuorten aikuisten todellisia kysymyksiä ja jos 

kuuntelee, niin mitä annettavaa kirkolla on näihin konkreettisiin kysymyksiin. 

Myös yhteinen kieli tai sen mahdollinen puute vaikuttaa siihen, syntyykö kirkon 

työntekijän ja nuoren tai nuoren aikuisen välillä vuoropuhelua. Mikäli kirkon 

työntekijä käyttää sellaista kieltä, joka ei aukea nuorelle tai nuorelle aikuiselle, ei 

välttämättä synny vuorovaikutustilannetta. Haasteita vuoropuhelun onnistumiselle 

aiheuttaa myös kirkon sanomaan sisäänrakennettu sanelupolitiikka. Kirkon 

perinteeseen on saattanut kuulua se, että julistetaan sanomaa ylhäältä alaspäin 

ainoana totuutena, jolloin seurakunnan tehtävänä on vain kuunnella eikä dialogia 

synny. Silti kristinuskon sanoma on vahvasti dialoginen. Tässä kohtaa kirkkolaiva 

kääntyy hitaasti ja tämä muodostaa haasteen aidon dialogin syntymiselle.61 
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 Eräät haastateltavat kokivat sosiaalisen median muodostavan uhan 

vuoropuhelun syntymiselle sosiaalisen median läpinäkyvyyden ja 

reaaliaikaisuuden takia. Sosiaalisen median kauttahan nähdään heti, kuka menee 

mukaan ja mihin tapahtumaan. Jos kaveri ei olekaan menossa, se saattaa aiheuttaa 

haluttomuutta. Nuoret ja nuoret aikuiset pelkäävät poikkeavaa käytöstä ja haluavat 

mennä mieluummin massan mukana. Läpinäkyvyyden lisäksi sosiaalisessa 

mediassa nopeus on valttia ja haastateltavat näkivätkin sosiaalisen median 

nopeuden sekä vahvuutena että uhkana. Kirkon tulisi olla paikka, jossa nuoret ja 

nuoret aikuiset voisivat rohkeasti ja avoimesti kyseenalaistaa sekä esittää vaikeita 

kysymyksiä reaaliajassa. Tämä puolestaan vaatii lisää aktiivisia nettipappeja. 

Haastatteluissa tuli esiin myös se, että jossain vaiheessa voi syntyä 

kyllästymispiste virtuaalistakin maailmaa kohtaan ja niin sanottu todellinen elämä 

alkaa kiinnostaa. Kirkko on kuitenkin myöhässä nuorten ja nuorten aikuisten 

tavoittamisessa uuden median avulla. Kirkko otti joidenkin haastateltavien 

mielestä ensimmäiset askeleensa kohti sosiaalista mediaa 3-4 vuotta liian 

myöhään.62 

Ymmärtääkö kirkko organisaationa uudessa mediassa tapahtuvan 

vuoropuhelun merkityksen? Osa haastateltavistani totesi, että kirkko 

organisaationa ei ymmärrä tämän vuoropuhelun merkitystä. Heidän mukaansa 

kirkossa suhtaudutaan vuoropuheluun sosiaalisessa mediassa hauskanpitona eikä 

sitä näin ollen oteta vakavasti. Tämä asenne aiheuttaa kirkolle kehittämis- ja 

kehittymishaasteen. Jos kirkko suhtautuisi vakavammin sosiaaliseen mediaan, 

kirkolla olisi mahdollisuus tavoittaa enemmän niitä, jotka eivät muuten osallistu 

seurakunnan toimintaan. Tässä suhteessa uuden median rooli on tärkeä. 

Haastateltavat korostivat, että nuorilla ja nuorilla aikuisilla saattaa olla kynnys 

osallistua seurakunnan toimintaan ja ottaa itse yhteyttä seurakunnan 

työntekijöihin. Tällöin sosiaalinen media on hyvä viestintäväline, jonka avulla 

seurakunnan työntekijä ja nuori tai nuori aikuinen voivat helpommin yhdessä etsiä 

vastauksia nuorta tai nuorta aikuista askarruttaviin kysymyksiin. 

Kehittämishaasteena koettiin erityisesti vuoropuhelun aloittamisen erilaisuus 

niiden nuorten ja nuorten aikuisten välillä, jotka ovat jo mukana kirkon 

toiminnassa ja niiden, jotka eivät ole.  
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Dialogiin tarvitaan halukkuutta ja lisäksi täytyy panostaa sen 

syntymiseen. Jos nuorella tai nuorella aikuisella on negatiivinen ja 

epätotuudenmukainen kuva kirkosta, tämä aiheuttaa haastateltavien mielestä 

erityisen haasteen tavoittamiselle ja dialogin aloittamiselle. Jos dialogi syntyy, 

kasvaa myös hedelmällisen vuoropuhelun mahdollisuus. Jos taas dialogia ei 

synny, mahdollisuus saada yhteys myös näihin nuoriin ja nuoriin aikuisiin, 

huononee. Haastateltavat korostivat läsnäolon, kuuntelun ja kuulemisen taitoa 

vuoropuhelussa. Jos vuoropuhelu onnistuu, tämä voi johtaa siihen, että 

seurakunnan toiminta voi kasvaa, mikäli nuoret ja nuoret aikuiset saadaan 

innostumaan toiminnasta. Kun nuori tai nuori aikuinen sanoo kaverilleen, että 

tietty kirkon toiminta oli hyvä juttu, kaveri innostuu ja lähtee mukaan ja toiminta 

kasvaa. Innostamisen myötä kirkon toimintaa brändätään positiivisempaan 

suuntaan.63 

Eräät haastateltavat korostivat rippikoulun jälkeisen nuorisotyön  

merkitystä yhtenä ratkaisuna. Sen todettiin olevan avainasemassa pyrittäessä 

onnistuneeseen vuoropuheluun ja dialogiin. Toimituskeskustelut tarjoavat heidän 

mukaansa mahdollisuuden vuoropuhelun onnistumiselle samoin kuin suositut 

kirkolliset toimitukset. Rippikoulu toimii itsessään hyvänä mahdollisuutena 

vuoropuhelun syntymiseen, mutta jos tässä ei onnistuta, siitä muodostuu uhka 

nuorisotyölle.  

Haastateltavat peräänkuuluttivat aitoa nuorten ja nuorten aikuisten 

kohtaamista. He kokivat myös kehittämishaasteeksi sen, miten vuoropuhelu 

aloitetaan ja miten kirkon työntekijä toimii viestijänä. Nuorten ja nuorten 

aikuisten koettiin reagoivan herkästi ja näkevän epäaitouden läpi. Onnistuneen 

vuoropuhelun vahvuutena on haastateltavien mielestä se, että nuori tai nuori 

aikuinen saa positiivisen kokemuksen kirkosta vuoropuhelun kautta. Nuoren tai 

nuoren aikuisen tulee myös olla tekijä eikä pelkästään kohde, joka vain 

vastaanottaa. Kirkon yhtenä kehittämishaasteena koettiinkin olevan se, miten ja 

millä keinoin kirkon työntekijät päivittävät taitojaan ja osaamistaan 

vuoropuhelussa sekä kuka luotsaa ja johtaa tätä vuoropuhelua eteenpäin. 

Mahdollinen koulutus verkossa tapahtuvaan kohtaamiseen koettiin vahvuutena, 
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mutta samalla mietittiin, onko nykyinen koulutus riittävää ja antaako se tarvittavat 

eväät sosiaalisen median käyttöön. Kirkon johtoportaan asennoitumisen 

sosiaalista mediaa kohtaan koettiin vaikuttavan kaikkeen. Kirkon pitäisi mennä 

sinne, missä nuoret ja nuoret aikuiset ovat eli sosiaaliseen mediaan.64 

Kysymykseen siitä, kuinka paljon kirkon uudessa dialogissa pitäisi 

kuunnella nuoria ja nuoria aikuisia, lähes kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, 

että heitä on kuunneltava ja kuuntelua ja osaamista kuunteluun on lisättävä ja sitä 

on harjoiteltava. Nuoria ja nuoria aikuisia pitäisi kuunnella enemmän kuin ennen 

ja kuunteluun tulisi panostaa dialogissa. Nuoret ja nuoret aikuiset haluavat tulla 

kuulluksi. Haastateltavat korostivat myös, että kuunteleminen edellyttää 

yhteisöllisyyden kokemista eli sitä, että suunnitellaan ja tehdään asioita yhdessä. 

Kuuntelun lisäksi nuorille ja nuorille aikuisille on annettava 

vaikutusmahdollisuuksia ja heiltä pitäisi kysyä, mitä he haluavat ja kokevat 

tarvitsevansa kirkolta. Yhtensä suurena haasteena kuuntelun onnistumiselle on 

haastateltavien mukaan kirkon uskallus siirtyä monologista dialogiin.65 

9.3. Haasteet kirkon, kirkon imagon ja perinteisen median välillä 

 

Haasteena kirkon ja perinteisten medioiden välillä voi haastateltavien mielestä 

olla se, että toimittajilla ei ole tietoa siitä, mitä kirkossa tapahtuu tai he tietävät 

asioista liian pinnallisesti. Tämä johtaa siihen, että toimittajat eivät osaa etsiä 

oleellisia asioita. On helppo tehdä juttua esimerkiksi kirkollisverosta, mutta on 

haasteellisempaa kirjoittaa juttuja kirkon toiminnasta, elämästä ja niiden 

merkityksellisyydestä yhteiskunnassa. Tieto, mitä tietyt mediat tuottavat kirkosta, 

ei välttämättä kohtaa kirkon sanoman kanssa. Kirkon kannalta voi toisaalta olla 

mahdollisuutena se, että mitä näkyvämmin kirkko on esillä, sitä 

läpinäkyvämmäksi se tulee. Media voi vaikuttaa kirkon toimintaan sekä hyvässä 

että pahassa. Se voi tuoda kirkosta esille hyviä asioita, mutta se voi myös 

vääristää niitä. Toimittajan henkilökohtaisilla asenteilla on suuri vaikutus. 

Kiistatta mediasta on kirkolle sekä hyötyä että haittaa. Medioissa korostunut 

yksilöllisyys ja individualismi haastaa kirkkoa. Yksipuoliset kirjoitukset kirkosta 
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eroamisista, kirkollisverosta ja kielteisistä, kaavamaisista asenteista luovat 

haasteita kirkon imagolle.66 

Kirkkokin tarvitsee mediaa. Haastatteluissa ongelmana koettiin se, 

että mediassa korostetaan kirkon sisäisiä ongelmia ja tämä vähentää luottamusta 

kirkkoon. Kirkon ja median välillä ei ongelmana ole niinkään se, etteikö mediassa 

kerrottaisi kirkosta tarpeeksi. Sen sijaan sisältökysymysten hallinnassa on suuri 

haaste ja mediassa tarvittaisiin haastateltavien mukaan asiantuntevampaa 

uskontojournalismia. Kirkon puolelle tarvitaan sisällöntuottajia ja positiivista 

brändin ja imagon rakentamista. Mediassa yhdistellään joskus liian 

suoraviivaisesti erilaisia asioita. Useimmiten median näkemykset kirkosta ovat 

stereotyyppisiä. Media ei kuitenkaan ole haastateltavien mukaan kirkon 

vihollinen, mutta kirkolla on sisältöpuolen hallinnassa parannettavaa.67 

Kirkko reagoi suhteellisen hitaasti tänä päivänä siihen, mitä 

mediassa ja erityisesti uudessa mediassa sanotaan kirkosta. Kirkolla pitäisi olla 

jokin työryhmä tai osasto, joka ottaisi välittömästi kantaa siihen, mitä mediassa 

sanotaan kirkosta. Viestintää tulisi modernisoida kirkon kannalta rakentavaan 

suuntaan. Mediassa halutaan usein kärjistää ja lähestyä kirkkoon liittyviä asioita 

negaatioiden kautta. Median mielenkiinto kirkkoon liittyviä positiivisia asioita 

kohtaan on vähäinen. Tämä luo haasteen kirkolle, sillä median korostamat 

negatiiviset asiat myyvät.68  

Haastateltavien mielestä pitää kysyä, miten kirkko ja media voisivat 

yhteistyössä luoda positiivisempia mielikuvia kirkosta ja minkälaisia vaikutuksia 

kirkon mahdollisella mediastrategialla on tähän yhteistyöhön ja sen 

muodostumiseen. Tällä on merkittävä vaikutuksensa siihen, miten kirkko 

brändätään mediassa. Toisaalta media ei saisi kohdella kirkkoa niin sanotusti 

silkkihansikkain, jolloin mahdolliset epäkohdat kirkossa jäisivät vaille huomiota 

eikä niihin puututtaisi.69 Juuri tästä syystä median on tunnettava kirkko riittävän 

hyvin, jota useimmat haastateltavat epäilivät. 70  Kirkon tulisi saada mediasta 
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itselleen vahvuustekijä ja hyvä kumppani, joka viestisi positiivisia asioita 

kirkosta. Tämä edellyttää kirkolta hyvää viestintäsuunnitelmaa ja –strategiaa. 

Suurin osa haastateltavista korosti, että kirkolla voi myös olla ja 

onkin kumppaneita sosiaalisessa mediassa. Kirkon työntekijät luovat omia 

keskustelupalstojaan esimerkiksi City-lehden ja Suomi24:n keskustelupalstoille. 

Mikä tahansa media voi olla kirkon kumppani ja kumppanuuksia on suhteellisen 

helppo luoda. Tämän tapaisessa kumppanuudessa kumppanuussuhteen on oltava 

selkeää, sillä vasta silloin toteutuu kummakin osapuolen kunnioitus ja hyöty eli 

niin sanottu win win-tilanne. Kirkolle mahdollisia ja sen kontekstissa toimivia 

uusia kumppanuuksia voivat olla muun muassa Suomen Kuvalehti, Lily.fi, 

Facebook, Rakkauden ammattilaiset, Helistin.fi ja Elossa.fi.71  

Pro gradu-tutkielmani teon loppuvaiheessa sain mahdollisuuden 

tavata kymmenen henkilön yliopisto-opiskelijaryhmän, joka ryhmähaastatteluni 

tuloksena täydensi muiden haastateltavien näkemyksiä. Nuorten opiskelijoiden 

ryhmän mielipide esittämiini kysymyksiin oli, että pelkät mobiiliapplikaatiot eivät 

ole riittäviä toimenpiteitä sitouttamaan nuoria ja nuoria aikuisia kirkkoon. Heidän 

mielestään kirkon avoimen vuoropuhelun pitäisi viestiä selkeämmin kirkon 

asenteista muun muassa naispappeuteen ja muihin arvokysymyksiin. He myös 

toivoivat kirkollisveron vaihtoehdoksi, että kirkko aloittaisi uudenlaisen 

varainhankinnan ja sponsorikumppanuuksien hankinnan.72 

Lisäksi kuntien, kaupunkien ja seurakuntien välillä voisi 

haastateltavien mielestä olla enemmän uuden median kautta viestittävää 

yhteistyötä. Kirkkohallitus voisi tehdä yhteistyötä myös muiden erilaisten tahojen 

kanssa, kunhan kirkko vain pitää kiinni lahjomattomuudestaan ja 

itsenäisyydestään eli kumppanuuden on oltava tasapuolista. Näitä erilaisia tahoja 

voisivat olla muun muassa Suurella sydämellä-hankkeessa mukana olleet 

Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Punainen Risti.73 
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9.4. Uuden median käyttöä vahvistavat ja estävät tekijät kirkon uudessa 

dialogissa 

 

Uuden median käyttöä kirkon piirissä vahvistavana perustekijänä haastateltavat 

pitivät sitä, että asiaan on ryhdytty kiinnittämään huomiota ja mahdollisuuksia 

ryhdytty hyödyntämään. Erilaiset seurakuntien piirissä toimivat yhteisöt ovat 

perustaneet omia sivujaan ja ryhmiään verkkoon ja bloggaaminen on yleistynyt. 

Rakentavia esimerkkejä tällaisista ryhmistä ovat esimerkiksi Usko, Toivo & 

Rakkaus ja Nettisaapas, joka on saanut hyvää palautetta. Lisäksi Facebookissa on 

perustettu erilaisia ryhmiä, muun muassa Kirkko Suomessa-ryhmä ja jouluradion 

Facebook-ryhmä, joka sai lähes 60 000 jäsentä. Tämän ryhmän kautta voitiin olla 

yhteydessä jouluradion kuulijakuntaan ja näin syntyi vuorovaikutustilanne kirkon 

ja jouluradion kuuntelijoiden välillä. Haastateltavien mielestä sosiaalinen media 

oli edesauttanut dialogin syntymistä.74 

Uuden median käyttöä kirkon piirissä on edistänyt se, että kirkossa 

on huomattu verkon ja sosiaalisen median mahdollisuudet. Näiden medioiden 

käyttö kirkon piirissä on nykyisin saanut kannatusta kirkon ylemmältä tasolta ja 

kirkolliskokous on myöntänyt varoja tälle työlle. Ensimmäisiä 

verkkotyöhankkeita oli kirkon nuoret aikuiset-projekti. Haastateltavat katsoivat 

tämän projektin yhtenä tekijänä johtaneen siihen, että ymmärrys sosiaalista 

mediaa ja verkkotyötä kohtaan on lisääntynyt kirkossa huomattavasti. Kirkon 

työtä verkossa ovat tähän asti vieneet eteenpäin etupäässä yksittäiset ihmiset ja 

heidän ansiostaan kirkon työ verkossa on lähtenyt liikkeelle. Nyt selvästi 

laajenevan verkossa tapahtuvan työn kautta kirkkolaivaa voidaan saada 

kääntymään nopeammin.75  

Sosiaalisen median käyttöönottoa ovat edistäneet teknologian 

helppous ja saatavuus. Haastateltavien mielestä median käyttöä on edistänyt se, 

että tietoisuus tulevasta trendistä on lisääntynyt ja kirkko on onnistunut menemään 

oikeaan suuntaan. Hyvänä esimerkkinä tästä on jo edellä mainittu Hengellinen 

Elämä Verkossa-kampanja, joka on toiminut hyvänä laukaisualustana sosiaalisen 
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median lanseeraamiselle kirkon piiriin. Moni haastateltava nosti esille tämän 

projektin. Myös jotkut seurakunnat ovat järjestäneet tapahtumia yhteistyössä 

Hengellinen Elämä Verkossa-sivuston kanssa, josta esimerkkinä mainittakoon 

Espoon hiippakunnan järjestämä some-tapahtuma.76 

Eräät seurakunnat ovat antaneet hyvällä tavalla työvälineitä dialogin 

vahvistamiseksi sosiaalisessa mediassa. Yksi syy tähän on se, että seurakunnan 

työntekijät ovat ymmärtäneet ja nähneet työn merkityksellisyyden. Haastateltavat 

toivoivat, että myös kirkon johto näkisi entistä laajemmin sosiaalisen median ja 

kirkon uuden dialogin merkityksen. Sosiaalisen median avulla kaste- ja 

lähetyskäsky ymmärretään ja tulkitaan uudella tavalla: menkää kaikkeen 

maailmaan, myös sosiaaliseen mediaan. Sosiaalinen media tarjoaa uudenlaisia 

voimavaroja kirkon uuteen dialogiin. Lisäksi se madaltaa kynnystä osallistua 

kirkon toimintaan. Jakaminen on kirkon perusidea ja juuri tämä kirkon missio on 

edesauttanut sosiaalisen median käyttöä kirkon uudessa dialogissa. Muutamien 

seurakuntien perustamat omat Facebook-sivut ja joidenkin kirkollisten yhteisöjen 

syntyminen verkkoon olivat haastateltavien mielestä oikeansuuntaisia 

toimenpiteitä, joiden avulla vahvistetaan sosiaalisen median käyttöä kirkon 

uudessa dialogissa.77  

Sosiaalisen median käyttöä estävistä tekijöistä monet haastateltavat 

korostivat tottumattomuutta, osaamattomuutta ja pelkoa heittäytyä 

vuorovaikutukseen. Heidän mielestään kirkon piirissä katsotaan edelleen usein, 

että työskentely sosiaalisessa mediassa ei ole varsinaista työtä. Sosiaalinen media 

ei myöskään tunne rajoja ja seurakunnissa onkin ihmetelty, miksi pitäisi mennä 

omien rajojen ulkopuolelle ja tehdä oman seurakunnan rajojen yli kohdistuvaa 

työtä. Esteeksi koettiin myös se, että kirkolla ei ole selkeää näkemystä siitä, millä 

agendalla ja toimintaperiaatteilla se on sosiaalisessa mediassa.78 Kirkolla ei siis 

ole kokonaisohjelmaa ja strategiaa sosiaalisen median suhteen, mikä aiheuttaa 

hämmennystä kirkon työntekijöiden keskuudessa.  

Yhtenä estävänä tekijänä koettiin työajan riittämättömyys 

verkkotyöskentelylle. Työntekijälle annetaan kyllä lupa työskennellä verkossa, 
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mutta muuta työtaakkaa ei tästä huolimatta kevennetä. Koska verkkotyö edellyttää 

usein reaaliaikaisuutta, tämä johtaa siihen, että verkkotyö väistyy muiden töiden 

tieltä. Myös välineiden puute ja tekniset esteet, esimerkiksi se, että työtietokoneen 

kautta ei välttämättä pääse tekemään verkossa tapahtuvaa työtä, asettaa omat 

hidasteensa.79 

Suurimpana estävänä tekijänä sosiaalisen median käytölle kirkon 

uudessa dialogissa koettiin ennakkoluulot, jotka voivat aiheuttaa sen, että 

sosiaalisen median käyttöä ja hyödyntämistä ei uskalleta kokeilla eikä näin ollen 

havaita sen tarjoamia mahdollisuuksia. Ennakkoluulot voivat johtaa myös siihen, 

että sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa työtä ei koeta merkityksellisenä, vaan se 

nähdään pelkästään hauskanpitona. Sosiaalinen media koettiin vaikeasti 

hallittavaksi. Seurakuntakohtaisesti on havaittavissa estäviä tekijöitä ja aina 

löytyy niitä, jotka vastustavat uutta. Myös puutteellinen koulutus ja kielteinen 

asennoituminen ovat, kuten jo edellä tuli ilmi, estäneet sosiaalisen median käyttöä 

kirkon työssä, nuorten ja nuorten aikuisten tavoittamiseksi. Kaikki eivät pidä 

sosiaalista mediaa tasavertaisena kasvokkain kohtaamisen kanssa ja saatetaan jopa 

ajatella, että vain kasvokkain tapahtuva dialogi on arvokasta.80 

9.4.1. Uuden median mahdolliset uhat ja hyödyt kirkon perinteiselle roolille 

ja tehtävälle 

 

Haastateltavat kokivat uuden median aiheuttavan sekä uhkia että hyötyjä kirkon 

perinteiselle roolille ja tehtävälle. Vähemmistö haastateltavista koki sosiaalisen 

median uhkaavan kirkon perinteistä roolia ja tehtävää. Uhkana koettiin sosiaalisen 

median toimivan vastavoimana kirkon toimintatavalle. Suurin osa haastateltavista 

korosti sosiaalisen median tuomaa uutta ja positiivista voimavaraa kirkolle. He 

perustelivat näkemyksiään toteamalla sosiaalisen median ja kirkon uuden dialogin 

toimivan hyvänä lisänä kirkon työlle ja muodostavan enemminkin 

mahdollisuuden kuin uhan kirkon perustehtävälle ja kirkon mission 

suorittamiselle. Virtuaalijumalanpalvelukset tuovat kävijöitä kirkkoon. 
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Sosiaalinen media ja kirkon uusi dialogi täydentävät kirkon perinteistä roolia ja 

tehtävää ja vahvistavat niitä entisestään.81 

Jos kirkon sanoma osataan tuoda oikein esiin sosiaalisen median 

kautta, kirkon sanoman levikki voi olla suurempi kuin perinteisissä kirkon 

tapahtumissa. Haastateltavat kokivat sosiaalisen median toimivan 

keskustelupaikkana, jonka avulla tavoitetaan niitä, jotka ovat verkossa, erityisesti 

nuoria ja nuoria aikuisia. Sosiaalisen median avulla pystytään levittämään 

nopeasti tietoa esimerkiksi kirkon tulevista tapahtumista ja näin mahdollisesti 

lisäämään osallistujamääriä. Sosiaalinen media tuo kirkon työntekijät lähemmäksi 

seurakuntalaisia.82 

9.5. Uuden median ja kirkon uuden dialogin rooli tulevaisuudessa 

 

Haastateltavien mielestä kirkon työssä tarvitaan ehdottomasti sosiaalista mediaa ja 

niihin pohjautuvaa kirkon uutta dialogia. Jos kirkko aikoo olla uskottava, sen pitää 

olla siellä, missä ihmiset ovat. Kirkon tulee myös ymmärtää sosiaalisessa 

mediassa olevia ihmisiä ja heidän tarpeitaan. Keskustelu verkossa lisää kirkon 

työntekijöiden ymmärrystä näistä ihmisistä ja heidän tarpeistaan. Keskustelujen 

lisäksi kirkko voisi kuunnella verkon kautta hiljaisia signaaleja, joiden 

kuunteleminen edistää onnistuneen vuoropuhelun syntymistä. Sosiaalinen media 

on myös niin suuri osa nykyaikaa, että sen tulee ehdottomasti olla yksi osa kirkon 

nykyaikaista tapaa toimia ja vaikuttaa. Sosiaalinen media ei kuitenkaan korvaa 

kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista, mutta se on tärkeä lisä kirkon työlle.83 

Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että sosiaalinen media ja 

kirkon uusi dialogi nuorten ja nuorten aikuisten välillä on lisännyt 

vuorovaikutusta kirkon ja kyseisen ikäryhmän välillä. Onnistunut vuorovaikutus 

on näin lisännyt kirkon sanoman levittämistä ja ymmärtämistä. Sosiaalisen 

median ja kirkon uuden dialogin käyttö nuorten ja nuorten aikuisten välillä on 
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myös antanut kirkolle uudenlaisia, verkon kautta tapahtuvia 

vaikutusmahdollisuuksia.84 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että nuorten ja nuorten 

aikuisten pitäisi saada osallistua kirkon sanoman rakentamiseen enemmän heidän 

näköisekseen. Tämä edellyttää kirkolta kykyä panostaa siihen, että asiat 

ilmaistaan nuorten ja nuorten aikuisten omalla kielellä. Jotta kirkko pystyisi 

tarjoamaan nuorille ja nuorille aikuisille mahdollisuutta vaikuttaa ja he pääsisivät 

itse rakentamaan kirkon sanomaa yhdessä kirkon työntekijöiden kanssa, tulee 

kirkon asennoitumisen tällaista toimintaa kohtaan muuttua edelleen 

myönteisemmäksi. Tärkeänä asiana nuorten ja nuorten aikuisten osallistumiselle 

kirkon sanoman rakentamiseen on kirkon taito ja kyky hyödyntää nuorten ja 

nuorten aikuisten innovatiivisuutta. Haastateltavien mielestä pitäisi kysyä, saako 

kirkko paremman kosketuksen nuoriin ja nuoriin aikuisiin sallimalla heidän liittyä 

kirkon sanoman rakentamiseen.85 Uuden median mahdollistaman tavoittamisen ja 

vuoropuhelun toivottiin olevan tulevaisuudessa olennainen, normaali ja pysyvä 

osa kirkon perustyötä. Vain kaksi haastateltavaa oli sitä mieltä, että sosiaalisen 

median ja kirkon uuden dialogin rooli tulee vähenemään tulevaisuuden kirkossa. 

Heidän mielestään siihen kyllästytään.86 

Kaikki haastateltavat kertoivat kokeneensa onnistumisia nuorten ja 

nuorten aikuisten tavoittamisessa ja kirkon uuden dialogin käytössä. He kuitenkin 

korostivat, että kaikki kokemukset eivät ole olleet positiivisia eikä aina ole 

onnistuttu yhtä hyvin. Haastateltavat korostivat lisäharjoittelun ja koulutuksen 

tarvetta, jotta pystytään hankkimaan lisää onnistumisen kokemuksia. 87 

Koulutukselle on tarvetta erityisesti niiden kirkon työntekijöiden osalta, jotka 

työskentelevät nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Positiivisena asiana pidettiin 

sitä, että jo nyt on menossa joitakin koulutusprojekteja kuten esimerkiksi nykyiset 

kirkkohallituksen järjestämät koulutukset, joissa on koulutettu noin 2500 kirkon 

työntekijää käyttämään työssään sosiaalista mediaa. Tässäkin yhteydessä 

haastateltavat nostivat esille Hengellinen Elämä Verkossa-koulutushankkeen, 

jonka he kokivat olevan hyvin onnistunut hanke. Tästä huolimatta useimpien 
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haastateltavien vastauksissa korostui näkemys, että koulutusta tarvitaan koko ajan 

lisää sosiaalisen median käytössä ja vuoropuhelutaidoissa.88 

Haastateltavien mielestä on vaikea mitata, ovatko uusi media ja 

kirkon uusi, osallistava dialogi vahvistaneet nuorten ja nuorten aikuisten 

jäsenyyttä kirkossa sekä auttaneet jäsenhankinnassa, sillä kvantitatiivista 

tilastotietoa tästä ei ole vielä olemassa. Tästä huolimatta sosiaalisen median ja 

kirkon uuden, osallistavan dialogin uskottiin vaikuttavan positiivisesti 

jäsenhankintaan. Kuusi haastateltavaa uskoi vahvasti siihen, että sosiaalinen 

media ja kirkon uusi, osallistava dialogi ovat auttaneet jäsenhankinnassa ja 

vahvistaneet sitä, mutta työ on vielä kesken eikä ole ainakaan tähän mennessä 

tuonut merkittävästi lisää jäseniä kirkkoon. Heidän mielestään sosiaalinen media 

sitouttaa kirkon piiriin pikemminkin jo olemassa olevaa jäsenkuntaa kuin uusia 

jäseniä.89  

Uuden median kautta tavoitetaan nuoria ja nuoria aikuisia ja pyritään 

luomaan mahdollisimman positiivista mielikuvaa kirkosta. Sen avulla kirkon 

työstä ja toiminnasta on saatavilla enemmän tietoa, kirkon työ on läpinäkyvämpää 

ja se lisää kirkon maanläheisyyttä. Sosiaalinen media ei kuitenkaan ole 

yksiselitteinen vastaus jäsenhankintaan, mutta se on uusi kanava ja uusi 

mahdollisuus. Tavoitteena on, että kirkko on vuorovaikutuksessa ja nuoret ja 

nuoret aikuiset saavat itse vetää tapahtuneesta vuorovaikutustilanteesta omat 

johtopäätöksensä. Myöskään kasvokkain tapahtuvaa vuoropuhelua ei pidä 

unohtaa. 90  Perinteinen vuoropuhelu ja sosiaalisessa mediassa tapahtuva 

vuoropuhelu täydentävät toisiaan. Tämänhetkisen vuoropuhelun haasteena 

koettiin haastateltavien vastausten perusteella usein riittämättömyys. Onko hyvän 

kuuntelun jälkeen reagoitu riittävästi nuorten ja nuorten aikuisten suuntaan ja 

heidän hyväkseen? Lunastetaanko lupaus vai katoaako keskusteluyhteys? Uuden 

sosiaalisen median kautta tapahtuva dialogi voi olla avain nuorten ja nuorten 

aikuisten tavoittamisessa, keskusteluyhteyden ylläpidossa ja tehdä kirkosta 

paremmin saavutettavan. 
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10. Johtopäätökset ja kirkon uudet mahdollisuudet 

10.1. Hyviä aloitteita ja käytäntöjä uuden dialogin avaamiseksi 

 

Haastattelujen pohjalta voidaan todeta, että kirkko on ymmärtänyt uuden median 

ja uuden, osallistavan dialogin tarjoamat mahdollisuudet nuorten ja nuorten 

aikuisten tavoittamiseksi, sitouttamiseksi kirkkoon ja sen sanomaan sekä dialogin 

käynnistämiseksi. Kirkon piirissä on toteutettu tai on käynnissä 

tutkimushankkeita, projekteja ja yksittäisiä tapahtumia, joita tutkielman tekijä 

pitää hyvinä käytänteinä, joiden avulla nuoria ja nuoria aikuisia on tavoitettu.  

Osana aikaisemmin mainitsemaani Meidän kirkko-strategiaa 

vuodelle 2015 kirkko on asettanut tavoitteekseen seurata toimintaympäristön 

muutoksia ja uudistaa kirkon toimintaa perustehtävälle uskollisena. Kirkko haluaa 

rakentaa yhdessä osallisuuden kirkkoa, tehdä paikalliset strategiat huolella ja 

laajan yhteistyön avulla ja huolehtia siitä, että strategiasta muodostuu jatkuva 

prosessi.91 

Strategiatyön yhteydessä käynnistettiin vuonna 2012 Kirkon 

muuttuva yhteisöllisyys –tutkimushanke. Tässä hankkeessa tarkasteltiin 

suomalaisten uskonnollisuuden muutoksia tarkoituksena selvittää, miten kirkkoon 

sitoutuminen ja yhteisöllisyys ovat muuttuneet. Tutkimushankkeessa käsiteltiin 

muun muassa toimintaan osallistumattomien seurakuntalaisten suhdetta kirkkoon, 

hengellistä elämää verkossa ja kirkkoon sitoutumisen alueellisia eroja. 92 

Hengellinen työ verkkoyhteisössä-hankkeen tavoitteena oli tuoda kirkolle 

näkyvyyttä nuorten ja nuorten aikuisten mediassa kiinnostavalla ja positiivisella 

tavalla ja löytää tapoja tehdä hengellistä työtä verkossa. Hankkeen myötä 

perustettiin kirkon verkkoyhteisö. Palvelun oli määrä tarjota tila, jossa käyttäjät 

voivat keskustella parisuhteesta ja rakkaudesta sekä saada tietoa kirkon 

palveluista.  
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Verkkopalvelu on ollut haasteellinen toimintaympäristö kirkolle. Se 

on tavoittanut viikoittain noin 150 000 nuorta ja nuorta aikuista. Valtaosa 

käyttäjistä tulee suurimmista kaupungeista ja suurin osa heistä suhtautuu kirkkoon 

kriittisesti. Joukossa on paljon kirkosta eronneita ja jäseniä, joiden suhde kirkkoon 

on etäinen. Kirkko näkyy tämän kohderyhmän elämässä hyvin vähän.  

Kirkko on halunnut tämän nettiyhteisön kautta tuoda kirkkoa, sen 

edustamia arvoja ja sanomaa esille positiivisella ja kohderyhmän huomioon 

ottavalla tavalla. Yhteisö voi tarjota käyttäjille myös mahdollisuuden negatiivisten 

kirkkoon liittyvien kokemusten läpikäymiseen ja uudenlaisen suhteen 

muodostumiseen.93 Kirkosta kiinni! –kehittämishankkeissa pyrittiin kehittämään 

seurakunnan toimintaa jollain osa-alueella erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten 

näkökulmasta. Hankkeen tarkoituksena oli tuunata sitä perustyötä, jota 

seurakunnissa jo nyt tehdään. Sen avulla pyrittiin myös haastamaan seurakuntia 

ajattelemaan uudelleen työn painopisteitä, kohderyhmiä ja toteutustapoja.94 

Nuori aikuinen kirkon jäsenenä-projektissa analysoidaan kehitystä 

yksilöllisyydestä kristilliseen identiteettiin. Vaikka yksilöllisyydestä ja 

yhteiskunnan pirstaloitumisesta puhutaan paljon, jokaisella on tarve kuulua 

ryhmään ja rakentaa identiteettiään suhteessa ympäristöönsä ja muihin ihmisiin. 

Nuoret ja nuoret aikuiset ovat sosiaalisesti ja yhteisöllisesti aktiivinen toimija, 

joilla on samaan aikaan useita sosiaalisia viitekehyksiä ja verkostoja. Osa näistä 

yhteisöistä saattaa toimia internetin ja sosiaalisen median välityksellä. Erityisen 

runsaasti sosiaalisen verkostoitumisen mahdollisuuksia on kaupungeissa, joissa 

seurakunnan rooli yhteisöllisen toiminnan tarjoajana on tästä syystä vaikea.  

Seurakunta ei enää ole nuorille ja nuorille aikuisille ensisijainen 

kokoava ja identiteettiä määrittävä yhteisö. Kristillinen arvopohja, perinne ja 

kulttuuri vaikuttavat silti suomalaisen nuoren ja nuoren aikuisen ajatteluun 

edelleen, ja asenteet kirkkoa kohtaan ovat pääasiassa melko myönteisiä. Myös 

tämän päivän nuori ja nuori aikuinen pohtii elämän suuria kysymyksiä ja etsii 

niihin vastauksia kristinuskon perinteen ja arvomaailman pohjalta. Kristillisyys 

tulisi nähdä tapana toimia omassa elämänpiirissään hyvän ja kristillisen 
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arvopohjan edistäjänä, vaikka osallistuminen seurakunnan organisoituun 

toimintaan olisi syystä tai toisesta satunnaista. 

Nuorten ja nuorten aikuisten todellisuus ja suhde kirkkoon vaihtelee 

hyvin suuresti alueesta ja seurakunnasta riippuen. Näin ollen nuorten ja nuorten 

aikuisten tarpeisiin ei ole mahdollista löytää yhtä kaikkialla toimivaa ratkaisua. 

Nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu toiminta on useassa seurakunnassa 

haasteellista. Osallistujamäärät ovat pieniä ja toiminta vaatii tavoittavuuteensa 

nähden paljon työntekijäresursseja. Nuori aikuinen kirkon jäsenenä –projektin 

tavoitteena oli, että kirkon perustoiminnassa otettaisiin huomioon entistä 

paremmin nuoren ja nuoren aikuisen elämänkysymykset ja hengelliset tarpeet. 

Tarkoituksena ei ollut luoda uusia toimintamuotoja, vaan katsoa koko kirkon 

toimintaa kriittisesti nuori aikuinen –orientaation lävitse.95 

Kirkon haasteena on olla avoin ja elämää tukeva arvoinstituutio sekä 

pyhän kohtaamisen mahdollistaja. Nuori aikuinen kirkon jäsenenä -projekti haluaa 

olla mukana vahvistamassa kuvaa kristinuskosta elämän perustana ja kirkosta 

monikasvoisena ja avarakatseisena yhteisönä sekä levittää tietoa kirkon 

monipuolisista tehtävistä ja palveluista nuoret ja nuoret aikuiset ja heidän arkensa 

tavoittavalla tavalla.96 

Mielenkiintoisena uutena tapana tavoittaa ja puhutella nuoria ja 

nuoria aikuisia, on pilvikirkko, jota kutsutaan myös 3D-kirkoksi. Haukiputaan 

puukirkko on ensimmäinen kirkko, josta on tehty kolmiulotteinen malli ja jonne 

pääsee internetin välityksellä. Kirkkoon menevät luovat itselleen virtuaalihahmon, 

jonka avulla voi osallistua kirkon tilaisuuksiin tai liikkua kirkossa. 

Virtuaalihahmon avulla pystyy jopa lentämään kirkossa ja ihailemaan kirkon 

kattoon maalattuja Vanhaan ja Uuteen testamenttiin liittyviä maalauksia. 

Pilvikirkon toivotaan vetoavan niihin ihmisiin, joita perinteinen kirkossakäynti ei 

kiinnosta. Rippikoulutyössä opetusta voidaan elävöittää vierailemalla 

Haukiputaan pilvikirkossa. Pilvikirkon tarkoituksena on, että netissä surffailevat 
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voivat löytää verkon kautta evankeliumin ilosanomaa sekä lähestyä kirkkoa ja sen 

toimintaa virtuaalisesti.97 

Toinen mielenkiintoinen uusi tapa nuorten ja nuorten aikuisten 

tavoittamiseksi ja dialogin mahdollistamiseksi ovat mikroblogipalvelu Twitterissä 

leviävät saarnaat eli twaarnat. Twaarna on kompakti ja ytimekäs 140 merkin 

saarna, jossa pyritään tiivistämään muutamaan virkkeeseen esimerkiksi tietyn 

päivän evankeliumikohdan pääsanoma. Eräänä esimerkkinä voidaan esittää 

Matteuksen evankeliumin Vuorisaarnaan liittyvä twaarna, älä rukoile sadetta, 

vaan sydäntä, joka katsoo maailmaa Kristuksen silmin. (Matt. 5:43-48).98 

Facebookista löytyy kirkkoon ja sen tekemään työhön liittyvä 

yhteisö, joka on nimeltään Seurakuntien verkkohanke. Hankkeen tuloksena on 

luotu seurakunnille palvelu nimeltä Lukkari, jonka ne voivat hankkia omaan 

käyttöönsä. Palvelun ideana on tavoittaa ja kohdata nimenomaan niitä ihmisiä, 

jotka viettävät suurimman osan ajastaan verkossa joko tietokoneen tai 

mobiililaitteen avulla. Palvelun avulla kirkko pystyy myös tarjoamaan nuorille ja 

nuorille aikuisille uudenlaisia hengellisiä kohtaamisia verkossa. Palvelun avulla 

kirkko tavoittaa myös vanhemman ikäpolven edustajia. Tällä hetkellä yhteisössä 

on yhteensä 305 jäsentä. 99  Juuri tämän tyyppisten Facebook-yhteisöjen kautta 

tavoitetaan niitä nuoria, nuoria aikuisia ja vanhemmankin ikäpolven edustajia, 

joita kirkko ei enää perinteisin keinoin tavoita tai joille kirkkoon tuleminen 

fyysisesti tuntuu vieraalta. 

Uusia hyviä käytäntöjä nuorten ja nuorten aikuisten tavoittamiseen, 

sitouttamiseen ja osallistamiseen kirkon piiriin löytyy myös ulkomailta. Tästä 

yhtenä esimerkkinä on amerikkalaisen pastorin Joel Scott Osteenin perustama 

Facebook-yhteisö Joel Osteen Ministries, josta on tullut todella suosittu. Yhteisön 

suosiosta ja sen levikistä Facebookin kautta kertoo muun muassa se, että sillä on 

tällä hetkellä lähes seitsemän miljoonaa seuraajaa. 100  Yhtenä syynä yhteisön 

suosiolle on se, että yhteisö on perustettu Facebookiin, joka tällä hetkellä yksi 

                                                           
97 http://www.pilvikirkko.fi, 
http://yle.fi/uutiset/tervetuloa_pilvikirkkoon__sisaan_virtuaalihahmona/6954989 
98 http://www.esse.fi/1305-twaarna-on-kompakti-saarna, https://twitter.com/hashtag/twaarna 
99 https://www.facebook.com/#!/groups/1416249768588450/?fref=ts 
100 https://www.facebook.com/#!/JoelOsteen?fref=ts 
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merkittävimmistä sosiaalisen median yhteisöistä, joita nuoret ja nuoret aikuiset 

käyttävät ja yhteisön markkinointiin kohderyhmän saavuttamiseksi on panostettu. 

Tätä tutkielmaa edeltävinä vuosina olen analysoinut kansainvälisiä 

kokonaisviestinnän tapoja ja tapahtumia. Kansainvälinen Lausannen lähetystyön 

konferenssi on eräs esimerkki uuden median onnistuneesta käytöstä. Ottamatta 

kantaa kyseessä olevan tapahtuman sisältöön ja sanomaan, esitän joitakin 

vuoropuhelun ja yhteistyön keinoja, joiden avulla konferenssi saatiin toimivaksi. 

Pääkeinot onnistumiselle olivat yhdessä rakentaminen ja sosiaalisen median 

hyödyntäminen. Jokaiselle haluavalle annettiin osallistumisen ja oman 

vaikuttamisen mahdollisuus. Tässä esimerkissä kirkot rakensivat konferenssissa 

yhdessä jäsentensä kanssa sitä sanomaa, joka koettiin sillä hetkellä tärkeäksi, 

toimivaksi ja lohduttavaksi. 

On mielestäni vaikuttavaa, kuinka jo vuonna 2010 Lausannen 

konferenssissa oli osattu valjastaa sosiaalinen media ja mobiilit työkalut yhteisen 

rakentamisen ja onnistumisen työkaluiksi. Sosiaalisen median avulla 

konferenssista muodostui vuorovaikutteinen. Esitelmiä pystyttiin reaaliajassa 

jakamaan eri puolilla maailmaa oleville sekä tietysti läsnäolijoille. Sosiaalisen 

median avulla pystyttiin vuorovaikutteisesti päivittämään tarvittaessa esitysten 

sisältöjä. Blogitoiminta oli maailmanlaajuista. Paikan päällä osallistujia oli yli 198 

maasta. Sen lisäksi useat tuhannet osallistuivat konferenssiin Cape Town 

GlobaLinkin, Cape Town Virtual Congress´in ja Lausanne Global Conversationin 

avulla. Näin toimien tuhannet ihmiset läsnäolijoiden lisäksi pääsivät yhdessä 

vaikuttamaan konferenssin sanoman rakentamiseen.101 

Seurakunnissa on myös toteutettu radikaaleiltakin tuntuvia tapoja 

sitouttaa nuoret ja nuoret aikuiset yhä paremmin kirkon toimintaan ja sanomaan. 

Mielenkiintoinen esimerkki oli Kallion kirkon esittämä saarnakutsu Trainers 

Housen ja television kautta tutulle julkisuuden henkilölle Jari Sarasvuolle. Häntä 

ei voi mielestäni laskea edes maallikkosaarnaajaksi sanan perinteisessä muodossa. 

Sarasvuo oli kutsuttu houkuttelemaan kirkko täyteen kuulijoita, hätkähdyttämään 

sanomallaan ja osoittamaan kirkon nykyaikaista suvaitsevaisuutta sekä ylittämään 

uutiskynnys. Tutkielmani alkuosassa mainitsin kirkon haasteeksi maallistumisen 
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ja seurakuntalaisten tarpeen viihteelliseen elämään virkistykseksi arjesta. Eräänä 

vastauksena tähän haasteeseen toimi edellä mainittu Kallion kirkon järjestämä 

tapahtuma. Kirkko oli onnistunut tulemaan nykyihmisen luokse ja puhuttelemaan 

seurakuntalaisiaan tavalla, joka oli helppo ottaa vastaan. Ehtoollisella kävi reilusti 

yli 1200 ihmistä. Koko kuulijakunta koostui 1500 ihmisestä ja kyseessä oli 

maanantai-illan iltamessu. Kaikki halukkaat eivät edes mahtuneet sisälle 

kirkkoon. Kun saarnaajalta kysyttiin, mistä hänen mielestään johtuu, että kirkko 

täyttyi ääriään myöten, hän vastasi, että aika muuttuu ja ihmisillä on syviä 

pohdintoja, tarpeita kuulla neuvoja ja tulla kuulluksi. Yhteiskunnassamme on yhä 

nouseva lähimmäisyyden ja välittämisen tarve, jonka huomioimisessa kirkolla on 

tärkeä rooli. 102  Kirkko täyttyi ja täyttyisi varmasti uudestaan samantapaisilla 

tavoilla käyttää uutta dialogia, uutta vuoropuhelua jäsenilleen.  

Mielenkiintoinen tapa on myös Agricolan kirkon tapahtuma, joka 

tavoittaa ja osallistuttaa nuoria ja nuoria aikuisia rakentamaan itse vastuullisesti 

Agricola-messuja. Oman kokemukseni mukaan kirkossa vallitsi messun aikana 

rauha ja ilo. Messu houkutteli nuoret ja nuoret aikuiset täyttämään kirkkosalin. 

Virsien ja ylistyslaulujen sanat heijastettiin kirkon eteen kaikkien nähtäväksi 

digitaalisia kuvia ja tehostekeinoja hyväksi käyttäen. Nuoret ja nuoret aikuiset 

ovat itse vastuussa musiikista ja erilaiset bändit saavat vuoroin esiintyä ja laulattaa 

koko kirkon nuorisoa. Messun aikana oli jokaiselle sallittua kävellä 

esirukouspöytien luo joko kiittämään tai pyytämään apua sekä esirukousta.  

Vaikka välillä bändi soitti lujaa, valonheittimet välähtelivät ja nuoret 

ja nuoret aikuiset liikkuivat kirkossa, heijastui koko seremoniasta harras toisesta 

välittäminen, kuuntelu ja lohduttaminen. Seremonia oli nuoria ja nuoria aikuisia 

puhutteleva, heidän itse rakentamansa, heille sopiva tapa rakentaa yhdessä ja 

yhteisesti kirkon sanomaa sekä tuntea kirkon turvaa ja lohdutusta. Messun 

päättyessä nuoret ja nuoret aikuiset olivat vastuussa kahvi- ja teetarjoilusta. 

Agricola-messua on järjestetty nuorten ja nuorten aikuisten ehdoilla jo useampien 

vuosien ajan. 

Kirkko on haastettu kysymään, mitä kuvaketta suomalainen painaa 

kännykästään, kun hän ajattelee seurakuntaansa tai tuntee itsensä kristityksi? 
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Tämä on kysymys, johon luterilaisen kirkon seurakuntien ja viestijöiden tulisi 

vastata. Jäävätkö hakukoneet, kuten esimerkiksi Google, viralliseksi ratkaisuksi 

seurakuntien mobiiliviestinnälle? Noin puolet suomalaisista käyttää aktiivisesti 

älypuhelimia, joilla pääsee internettiin ja joihin pystyy lataamaan erilaisia 

applikaatioita, joten voidaan puhua jokaisen tavoittavasta viestintämuodosta. 

Yksi maailman menestyneimmistä uskonnollisista applikaatioista 

lienee LifeChurch.tv-kirkon monipuolinen Raamattu-applikaatio, jota on ladattu 

yli sata miljoonaa kertaa. Suomessa Raamatun tutkiminen taas ei ole luterilaisten 

seurakuntien näkyvin työmuoto, vaan seurakunnat keskittyvät kokoavaan 

toimintaan tavoittaakseen nuoret ja nuoret aikuiset. Seurakuntia hyödyttävän 

applikaation täytyykin tarjota työkaluja nuorten ja nuorten aikuisten 

kohtaamiseen, kohtaamisten laajentamiseen mobiiliksi ja some-kohtaamisten 

jalostamiseen kohtaamisiksi kasvokkain. Tämän lähtökohdan pohjalta rakennettiin 

Kirkko Taskussa-niminen mobiiliratkaisu. 

Applikaatio kutsuu tapahtumiin ja pitää yhteyttä tapahtumissa 

käyneiden välillä. Kirkko taskussa -palvelun kautta nuoret ja nuoret aikuiset 

jakavat ottamiaan kuvia, videoita tai kommenttejaan. Kirkko taskussa -työssä on 

käynyt hyvin ilmi, miten erityisiä tarpeita seurakunnilla on. Yleiset 

julkaisujärjestelmät tai sosiaalisen median ratkaisut toimivat, mutta tuntuvat 

seurakuntien työntekijöiden mielestä puutteellisilta. Seurakuntien työntekijät ovat 

valmiita yhdessä kehittämiseen ja avoimeen ideointiin. Kaupalliseen maailmaan 

nähden eteneminen on hidasta, mutta rauhallinen eteneminen auttaa myös 

hahmottamaan, ovatko eri seurakuntien ja seurakuntalaisten käyttötarpeet erilaisia 

eri puolilla Suomea.103 

Seurakunnat voivat tänä päivänä hankkia itselleen erilaisia 

julkaisujärjestelmiä. Yksi näistä on Verkkoviestimen kehittämä seurakuntaviestin. 

Sen tekijät ovat toteuttaneet sekä yksittäisten seurakuntien että myös 

seurakuntayhtymien sivustoja. Seurakuntaviestimen sisällöt ovat monelle 

seurakunnalle yhteisiä. Näitä sisältöjä ovat muun muassa Päivän Sana, virsi- ja 

raamattuhaku, Kotimaa24-sivuston uutiset sekä myös Kirkon tiedotuskeskuksen 

uutiset. Seurakuntaympäristöön on sovellettu erityisesti seurakunnan viestintään 
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suunniteltua toiminnallisuutta ja kuvia, joita seurakunta itse päivittää ja lisäksi 

muun muassa seurakunnan etusivulle automaattisesti päivittyvää 

tapahtumakalenteria. Näiden palveluiden lisäksi seurakunnilla on käytössään 

kaikki edellä mainitut Verkkoviestimien tarjoamat ominaisuudet. 

Seurakuntaviestin tarjoaa seurakunnille monia seurakunnan 

toimintaa helpottavia toiminnallisuuksia. Nämä toiminnallisuudet helpottavat 

ylläpitoa verkon kautta mistä tahansa reaaliajassa, mahdollistavat seurakunnille 

sivuston rakenteen ja sisällön luomisen itse mahdollistaen samalla kuvien, 

videoiden ja liitteiden automaattisen lisäämisen. Seurakuntaviestin toimii myös 

ajastetun julkaisemisen työkaluna ja se tarjoaa mahdollisuuden alasivujen 

nostamiseen näkyviin etusivulle toimien myös kuvagalleria- ja lomaketyökaluna 

sähköisen asioinnin tarpeisiin. Palvelun ansiosta seurakunnat pystyvät lisäämään 

sekä Google-kartan että bannereita nettisivuilleen.104 

Myös kirkon rippikoulu hakee uusia, nuoria ja nuoria aikuisia 

tavoittavia ja kiinnostavia toteutustapoja. Tästä esimerkkinä on erään rippikoulun 

kehittäjän, Jarmo Kokkosen, ideoima uusi tapa toteuttaa rippikouluja. Jo 

vakiintuneiden urheilu- ja hiihtorippikoulujen lisäksi Kokkonen on kehittänyt 

ympäristöystävällisen ekorippikoulun. 

Ekorippikoulun rungon muodostavat kasvisruoka, metsäretket, 

leirinuotio ja ilmastonmuutos. Rippikoulussa luonto on usein lähellä ja nykyisin 

myös huoli ympäristön tilasta. Vihreät rippileirit -hanke pyrkii paitsi lisäämään 

suomalaisnuorten ympäristötietoisuutta myös vähentämään leirien hiilijalanjälkeä. 

Luontoelämykset kuuluvat monien riparimuistojen huippuihin. Luonnon ja 

ihmisen suhde on perinteisillä rippileireillä kuin valmiiksi tarjottimella. Asiaan on 

tartuttu nyt myös tietoisesti. Viitisenkymmentä rippikouluryhmää on 

ilmoittautunut mukaan ympäristövastuuta lisäävään hankkeeseen.105 

Vihreiden leirien tavoitteena on vahvistaa nuorten luontosuhdetta ja 

lisätä ymmärrystä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin yhteydestä. Käytännössä 

leiriläiset ja isoset saavat kuitenkin itse miettiä toteutusta, joten vihreitä käytäntöjä 

ei ole valmiiksi laadittu kovin pitkälle. Tärkeintä on nuorten oma osallisuus 
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asiaan. Nuoret laativat itse leirin ympäristöpelisäännöt ja sitoutuvat niihin leirin 

ajaksi. 

Vihreät rippikoulut on Kirkkohallituksen, Nuorten Keskuksen ja 

WWF:n yhteistyöhanke. Projektissa hyödynnetään myös sosiaalista mediaa. Idea 

vihreästä rippikoulusta on herättänyt kiinnostusta eri puolilla Suomea. 

Suomalaisnuoret ovat peruskoulun ansiosta hyvin tietoisia ympäristöasioissa. 

Rippikoulu tavoittaa kuitenkin tällä hetkellä hyvin myös ne, joilla ei ole asiaan 

liittyvää harrastuneisuutta tai kiinnostusta. Kysymys siitä, miten tulevaisuuteen 

voi vaikuttaa, on murrosikäisille ajankohtainen. Vihreän rippikoulun yksi tehtävä 

on auttaa nuoria miettimään omia valintojaan. Leirin materiaaliin kuuluu muun 

muassa ruoan alkuperään liittyvää aineistoa. Leireillä myös pidetään ainakin yksi 

kasvisruokapäivä. Rippikoulussa on myös hyvä tilaisuus pohtia kuluttamista ja 

materialismia. Viherrys ei ole vain ajankohtainen asia tai muotivirtaus, vaan 

vahvasti raamatullinen teema. Siinä ollaan luomisen, lankeemuksen ja lunastuksen 

ytimessä, joihin luontosuhde olennaisesti liittyy. Näin ollen asia on myös 

teologisesti merkittävä.106 

Seurakunnat voivat hyödyntää erilaisia verkkopalveluita ja –

sivustoja, viestinnän sekä asioinnin ratkaisuja tapahtumakalentereista ja 

sähköisestä tunnistautumisesta aina verkkokampanjoihin ja 

monikanavaviestintään saakka. Samoin esimerkiksi toiminnanohjauksen ja 

ryhmätyön ratkaisuja voidaan soveltaa seurakuntien tarpeisiin. Nuorisotyön 

avuksi on nuorisotyön asiakasrekistereitä sekä nuorille ja nuorille aikuisille 

tarkoitettuja omia ekstranet-sivustoja. Ohjelmistojen avulla ryhmille voidaan 

lähettää keskitetysti sähköposteja tai tekstiviestejä sekä hallinnoida tilaisuuksien 

läsnäolotietoja. Nuoret ja nuoret aikuiset voivat myös katsella ja muokata 

yhteystietojaan sekä ilmoittautua tilaisuuksiin ekstranet-palvelussa. 

Rippikouluratkaisun avulla voidaan hoitaa kaikki rippikoulun eri 

vaiheisiin liittyvät asiat. Rippikoululaisten tiedot ovat saatavissa suoraan 

jäsenrekisteristä ja heille voidaan lähettää viestejä ja avata 

ilmoittautumismahdollisuus internettiin. Ohjelmistot sijoittavat rippikoululaiset 

leiri- ja kaveritoiveiden mukaisesti eri rippikoululeireihin sekä mahdollistavat 
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73 

 

viestinnän, laskutuksen, leirilomakkeiden ja rippikoulutodistusten tulostamisen 

sekä suoritustietojen viennin jäsenrekisteriin.107 

10.2. Tiedolla johtaminen kirkon uutena mahdollisuutena? 

 

Miten kirkossa pystyttäisiin johtamaan tietoa, osaamista ja verkko-osaamista niin, 

että voidaan tavoittaa nuoret ja nuoret aikuiset kirkon piiriin? Tiedolla johtaminen 

nähdään yleensä taloudellisen arvon tai kilpailuedun luomisena, mutta sen voi 

ymmärtää myös eräänä keinona lisätä ja edistää jäsenyyttä kirkossa. Tässä 

tutkielmassa tiedolla johtaminen on synonyymi käsitteille tavoittaminen, yhdessä 

rakentaminen ja osallistaminen. Tiedon avulla johtaminen vahvistaa kirkon uutta, 

avointa dialogia. Kirkossa tiedolla johtaminen, knowledge management, 

edellyttää mielestäni oivallusta siitä, että jokaisella nuorella ja nuorella aikuisella 

on jotain sellaista tietämystä ja osaamista, jota kenelläkään muulla ei ole. Kyse on 

tämän niin sanotun hiljaisen tiedon laajasta kuuntelusta. Kuuntelun jälkeen 

hiljaisen tiedon tuoma osaaminen muutetaan toiminnaksi; tavoitetaan kohderyhmä 

ja rakennetaan yhdessä. 

Haastateltavieni mielestä kirkon piirissä ei aina tiedetä, mikä on 

arvokkainta tietopääomaa. Kyse on kirkon koko nykykulttuurista ja rakenteesta, 

seurakuntalaisten ja kirkon välisestä luottamuksesta ja kirkon eri verkostojen 

toiminnasta. Kirkon koko hallinnon tulee miettiä, miten nuoria ja nuoria aikuisia 

voidaan motivoida jakamaan ja hyödyntämään tietoa. Kyse on pitkästä 

oppimisprosessista, joka vaatii ajattelun muutosta. Uusi media tarjoaa tähän 

runsaasti mahdollisuuksia. Kirkon haasteena kuitenkin on, halutaanko ja 

osataanko sosiaalista mediaa käyttää ja hyödyntää sen avulla tiedolla johtamisen 

suomia mahdollisuuksia nuorten ja nuorten aikuisten tavoittamisessa. Mikäli 

kirkko haluaa saada yhteyden niihin nuoriin ja nuoriin aikuisiin, jotka eivät käy 

usein kirkossa, sen on mentävä aktiivisemmin sosiaaliseen mediaan. Koska nuoret 

ja nuoret aikuiset ovat valmiiksi sosiaalisessa mediassa, kirkon tulisi käyttää ja 

hyödyntää verkkoa, uutta dialogia ja osallistavaa vuoropuhelua sekä tiedolla 

johtamista yhteisinä nuorten ja nuorten aikuisten tavoittamisen välineinä. Mikäli 
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kirkko haluaa onnistua tässä, tarvitaan selkeää pitkän tähtäimen ohjelmaa ja 

resursointia. 

Kirkon lisäksi myös uskonnollisten yhteisöjen asema on muuttunut 

nykyisessä kulutusyhteiskunnassa. Kuten kirkkokin, myös muut uskonnolliset 

yhteisöt ovat joutuneet tilanteeseen, jossa ne eivät enää muodosta yhtä ylintä 

auktoriteettia ja joutuvat kilpailemaan muiden auktoriteettien kanssa 

johtoasemasta. Nuoret ja nuoret aikuiset eivät myöskään halua, että heidän 

elämäänsä hallitsee ja kontrolloi yksi uskonnollinen yhteisö. He eivät halua jäädä 

pysyvästi yhden uskonnollisen yhteisön asettamien raja-aitojen sisäpuolelle, vaan 

haluavat vapaasti tutustua erilaisiin kirkkoihin, uskonnollisiin yhteisöihin ja 

niiden tuottamiin palveluihin ja valita niistä mieleisensä. Kyse on valinnan 

vapaudesta. 

Uuden median kautta tieto liikkuu nopeasti ja näin kirkkojen ja 

uskonnollisten yhteisöjen järjestämien palvelujen eli muun muassa erilaisten 

tapahtumien mainostaminen sosiaalisessa mediassa tavoittaa ennätysajassa paljon 

nuoria ja nuoria aikuisia.  

Tiedolla johtaminen on prosessi, jonka avulla kirkko ottaa huomioon 

kaikkien nuorten ja nuorten aikuisten tarpeita, tavoitteita, ehdotuksia ja osaamista. 

Näin kirkko voi kehittää ja jakaa saatua tietoa yhteiseksi osaamiseksi ja yhdessä 

rakennetuksi tavoitteeksi. Tähän yhteiseen tavoitteeseen, visioon ja strategiaan 

pyritään yhteisillä ohjelmilla ja toimenpiteillä. Tämän osallistamisen avulla 

tavoitettavuus lisääntyy. Tiedon avulla johtamisen tavoitteena on, että pitkän 

tähtäimen tuloksena myös kirkosta eroaminen vähenee ja kirkkoon liittyminen 

kasvaa. Onnistunut tiedon avulla johtaminen lisää tavoitettavuutta, kunnollisen 

kuuntelun taitoja ja keinoja. Kuuntelemisen tarkoituksena on mahdollistaa 

uudenlainen osallistuminen ja yhteinen prosessi. Mutta kuuntelun jälkeen lupaus 

on aina lunastettava eli annettava nuorille ja nuorille aikuisille aktiivinen rooli. 

Lupauksen lunastamista on mitattava selkeän ohjelman ja yhdessä sovittujen 

mittareiden avulla. Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan dialogin kautta kirkot ja 

uskonnolliset yhteisöt tavoittavat niitä nuoria ja nuoria aikuisia, jotka osallistuivat 

harvoin tai eivät ollenkaan kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen järjestämiin 

tapahtumiin. Yhteiskunnassa, jossa uskonto on privatisoitunut ja pirstaloitunut 
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eikä uskon asioista mielellään puhuta julkisesti, sosiaalinen media toimii 

keskustelupaikkana, jossa voi puhua rauhassa uskon asioista tulematta leimatuksi. 

On kuitenkin turvattava yksityisyys ja tietosuoja.  

Koska muuttuvassa maailmassa vain muutos on pysyvää, nuoret ja 

nuoret aikuiset kaipaavat varmuutta ja turvallisuutta. Kirkon lämmin, lohduttava 

ja positiivinen sanoma pitää vain kanavoida uudella nuoria ja nuoria aikuisia 

puhuttelevalla tavalla. Tässä brändin rakentamisessa tavoitteena voisi olla tunne 

siitä, että on mahtavaa kuulua kirkkoon. Kirkko voisi mahdollisesti muodostaa 

niin sanotusti klubeja, joiden toiminnan tavoitteena on ottaa huomioon nuorten ja 

nuorten aikuisten tarpeet tulla mukaan otetuksi ja huomioiduksi. Kuuntelemalla 

nuoria ja nuoria aikuisia ja antamalla nuorille ja nuorille aikuisille uutta vastuuta, 

kirkko pystyy lisäämään nuorten ja nuorten aikuisten yhteenkuuluvuutta ja 

sitoutumista ja näin kirkko muuttuu jokaisen omaksi jutuksi. Uusi 

mobiiliteknologia mahdollistaa tavoittamisen, uudenlaisen kuuntelun, 

yhteenkuuluvuuden ja sitoutumisen kirkkoon ajasta ja paikasta riippumatta. 

Tiedolla johtamisen avulla voidaan tavoittaa nuoret ja nuoret 

aikuiset, lisätä yhdessä rakentamista ja avointa vuoropuhelua, joka pitkällä 

aikavälillä johtaa nuorten ja nuorten aikuisten jäsenmäärän kasvuun kirkossa sekä 

sitoutumiseen kirkon sanomaan. Tiedolla johtamisen yhtenä tavoitteena olisi 

myös saada selville, mitkä ovat ne arvot, jotka puhuttelevat nuoria ja nuoria 

aikuisia. Perusteltua on, että sanoma viestitään nuorten ja nuorten aikuisten 

kielellä käyttäen heille tuttuja, jokapäiväisiä viestintäkanavia ja- välineitä. 

Onnistuneen tiedolla johtamisen avulla kirkko tavoittaa nuoret ja nuoret aikuisert 

ja muuttuu avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. 

10.3. Johtopäätöksiä ja loppuyhteenveto 

 

Johtopäätökset pohjautuvat haastatteluista litteroinnin avulla koottuihin 

haastateltavien näkemysten yhteenvetoihin, omaan kontribuutioon toteutetuista ja 

meneillään olevista hankkeista ja projekteista sekä lähdekirjallisuuden pohjalta 

tekemiini analyyseihin. Haastattelujen epävirallisessa keskusteluosiossa 
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asiantuntijat ja haastateltavat esittivät vielä uusia ideoita ja idea-aihioita, joita olen 

tutkielman tekijänä omaehtoisesti haastattelujen jälkeen analysoinut.  

Minulle on syntynyt haastattelujen perusteella vahva näkemys siitä, 

että uuden median keinoin tavoitetaan nuoret ja nuoret aikuiset nykyistä 

paremmin. Pelkkä sosiaaliseen mediaan pohjautuva avoin vuoropuhelu ei 

kuitenkaan tule riittämään kirkon, nuorten ja nuorten aikuisten yhteistyön ja 

riittävän jäsenyyden turvaamiseksi. Nuoret ja nuoret aikuiset haluavat turvaa ja 

varmuutta omaan elämäänsä muuttuvassa maailmassa. He kokevat uuden median, 

Facebookin, Twitterin, blogit, chatit ja YouTuben heille läsnäolevina ja 

luontevina keinoina saada sosiaalista varmuutta ja jopa sisältöä elämäänsä. 

Videopalvelu YouTubea voitaisiin esimerkiksi käyttää nuorten ja nuorten 

aikuisten itse tekemien hartauksien kanavana. Nuorille ja nuorille aikuisille tulisi 

antaa tilaa toteuttaa kirkon sanomaa heidän omilla tavoillaan. Uudenlainen tapa 

toteuttaa messuja voisivat olla hiphop- ja kirkkoräppäys-messut metallimessujen 

lisäksi. Uudet nimet, kuten Immanuel ja XXX, ovat jo esittäneet uskonnollista 

räppiä ja saavuttaneet nuorten ja nuorten aikuisten suosion.  

 Nuoret ja nuoret aikuiset hakevat vastauksia elämälleen, sen 

tarkoitukselle, omalle paikalleen maailmassa, omille arvoilleen, omaan 

koulutusvalintaan ja työuraan. Nuorten ja nuorten aikuisten tavoittamisessa kirkko 

voi yhdistää toimintaansa kaikki uuden median tarjoamat palvelut. Tämä ei 

kuitenkaan yksin riitä, vaan mukaan on saatava uudenlaista tiedolla johtamista, 

jonka perustan muodostavat nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen, yhdessä 

rakentaminen ja osallistaminen. Teknologisen kehittymisen kiinnijuokseminen ei 

riitä, vaan kirkon on myös tarjottava lisä-arvoa, jotta nuoret ja nuoret aikuiset 

saadaan mukaan kirkon toimintaan. Tutkielman johtopäätökset esitetään myös 

graafisesti oheisessa kuviossa. 

  

 



77 

 

  

Nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen on peruslähtökohta, joka 

mahdollistaa kuuntelun ja heidän sitouttamisensa kirkkoon. Arvostus ja 

kunnioitus nuorten ja nuorten aikuisten esittämiä mielipiteitä ja ehdotuksia 

kohtaan kuuluvat aitoon kuunteluun. Nuorten ja nuorten aikuisten mukaan 

ottaminen ja luottamus kirkkoon vahvistuu läpinäkyvän toiminnan avulla. 

Nuorten ja nuorten aikuisten mukaanotto muuttuu yhdessä rakentamiseksi, kun 

heidän kannanottonsa otetaan huomioon kirkon käytäntöjä, arvoja, sanomaa ja 

viestintää kehitettäessä. 

Nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen mahdollistaa myös 

yhdessä rakentamisen. Yhdessä rakentaminen lisää kunnioitusta ja luottamusta, 

mutta sen tulee perustua yhteisesti sovittuihin tapoihin toimia. Jokaisella ihmisellä 

on perustarve saada vaikuttaa ja tarve tuntea, että hänet halutaan mukaan. Yhteistä 

tavoitetilaa rakennettaessa on peruslähtökohdaksi otettava kirkon ydinsanoma ja 

sen vieminen eteenpäin. Vaikka kirkko modernisoituu ja se on avoin uusille 

muutoksille, pitää kristillisen sanoman ja ydinopin säilyä. Kirkon on perusteltua 

luoda viestintästrategia, joka mahdollistaa ja vahvistaa kirkon uutta dialogia. 

Viestinnässä tulee kertoa onnistumisista. Digitaalisen maailman nopea ja jatkuva 

kehitys tulee tuottamaan koko ajan uusia mobiilitekniikoita ja kirkon 

työntekijöiden on pysyttävä tahdissa mukana. Tämä edellyttää uusia 

Kirikonusi dialogi
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Yhdessä rakentaminenKokonaisviestintä
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Uudet ja nykyiset
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koulutusresursseja. Tämän dialogin ja viestinnän onnistuminen edellyttää 

nykyisten ja tulevien mobiili- ja sosiaalisen median tekniikoiden hallitsemista ja 

käyttämistä nuorten ja nuorten aikuisten tavoittamiseksi. Tämä taas edellyttää 

lisää koulutusta sekä tekniikoiden että dialogin osalta. 

Dialogi on eri asia kuin keskustelu. Keskustelun tarkoituksena on 

päätöksenteko. Dialogissa mennään keskustelua syvemmälle ja se on 

tavoitteellista. Siinä selvitetään olemassa olevan haasteen luonnetta, esimerkiksi 

kirkosta ja kirkon toiminnasta poisjäämistä, sen todellisia tai piilomotiiveja. 

Dialogin tarkoituksena on herättää oivalluksia, joiden pohjalta tietoja ja etenkin 

seurakuntalaisten ennakkokäsityksiä voi järjestää tehostamaan uutta tapaa toimia. 

Dialogissa on tärkeää kuunnella ja kunnioittaa muita. Kuuntelu ei 

suinkaan tarkoita sitä, että on vain hiljaa ja antaa toisen puhua, vaan pitää oikeasti 

kuulla ja ymmärtää mitä hän sanoo. Vaikka olisi jostain asiasta eri mieltä, tulisi 

kuunnella silti loppuun asti. Ei ole perusteltua alkaa valmistella hyökkäystä 

mielessään kuuntelun sijaan annettua kommenttia kohtaan. Nuorten ja nuorten 

aikuisten ja heidän mielipiteidensä kunnioittaminen on toinen tärkeä asia 

toimivassa dialogissa. Oman kantansa puolustamisen asemasta on parempi 

miettiä, mistä johtuu, että he ajattelevat asiasta omalla tavallaan. Toisaalta on 

hyvä miettiä, mitkä asiat vaikuttavat siihen että itse ajattelen toisella tavalla. 

Jokaisella on jotain opetettavaa toiselle, joten on hyväksyttävä kaikkien 

näkökulmat. Olisi muutenkin loukkaavaa tyrmätä täysin tai jättää huomiotta 

jonkun mielipide dialogissa, jossa kaikki ovat samanarvoisia. Siis kirkko ja 

jokainen kirkon jäsen eli yksilö ovat samanarvoisia. Näin myös 

hierarkiarakenteita joudutaan arvioimaan uudelleen. 

Jokainen nuori ja nuori aikuinen on tavoitettava ja saatava dialogissa 

vaikuttamaan omalla osallistumisellaan, suhtautumisellaan ja asenteellaan 

dialogin laatuun sekä yleiseen ilmapiiriin. Tärkein asia toimivaan dialogiin, 

yhteiseen tavoitteen rakentamiseen ja tavoitteeseen pääsemiseen on kuitenkin 

kirkon kokonaisasenne. Kaikki on loppujen lopuksi kiinni asenteesta eli siitä, 

miten asioihin suhtaudutaan. Jos kirkon asenne on avoin ja positiivinen, on 

kirkolla mahdollisuus uuteen tapaan toimia ja siten vähentää mahdollisesti 

kirkosta eroamista. Kirkon mahdollisuus toimia jokaisen nuoren ja nuoren 
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aikuisen turvaverkkona jatkuvan muutoksen keskellä on kirkolle suuri voimavara, 

josta on viestittävä ja joka on vietävä käytäntöön. Käynnissä olevia menestyneitä 

uudistamishankkeita ja projekteja tulee edelleen kehittää ja koordinoida kirkon 

johtotasolla vaikuttavuuden turvaamiseksi. Uudistustyö edellyttää myös kirkolta 

positiivista kokonaisasennetta, jotta esimerkiksi virtuaaliseurakunnat ja 

virtuaalikirkot hyväksytään. On perusteltua ottaa käyttöön uusia 

johtamistekniikoita, uutta tiedolla johtamista ja uuden median välineitä nuorten ja 

nuorten aikuisten tavoittamisessa, jotta yhä varmemmin ja paremmin voidaan 

noudattaa lähetyskäskyn ydinsanomaa: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun 

opetuslapsikseni.108 

                                                           
108 (Matt. 28:19) 
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

Mikä mielestänne on onnistunutta vuoropuhelua? Mitä tekijöitä kuuluu 

onnistuneeseen vuoropuheluun ja mitä vuoropuhelu vaatii onnistuakseen? 

Kertokaa konkreettisia esimerkkejä. 

Miten koette kirkon työntekijöinä ja nuorten ja nuorten aikuisten kanssa 

toimijoina vuoropuhelun toimivan tällä hetkellä nuorten ja nuorten aikuisten 

kanssa? Kertokaa ja kuvatkaa kokemuksianne. 

Minkälaisia vahvuuksia, uhkia, kehittämishaasteita ja mahdollisuuksia liittyy 

mielestänne tähän vuoropuheluun? Kuvatkaa konkreettisilla esimerkeillä. 

Onko mielestänne kirkon ja erilaisten medioiden välillä havaittavissa haasteita? 

Jos on, niin miten tämä teidän mielestänne ilmenee? 

Voiko kirkolla mahdollisesti olla kumppaneita sosiaalisessa mediassa? Kertokaa 

omia ehdotuksianne mahdollisista kumppaneista. 

Mitä ovat teidän mielestänne sosiaalisen median käyttöä edesauttaneet ja 

vahvistaneet tekijät kirkon uudessa dialogissa? (Kirkon uudella dialogilla 

tarkoitetaan tässä pro gradu-tutkielmassa sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa 

vuoropuhelua). 

Onko olemassa sosiaalisen median käyttöä estäviä tekijöitä kirkon uudessa 

dialogissa? Jos niitä on, niin minkälaisia ne teidän mielestänne ovat? 
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Ovatko sosiaalinen media ja kirkon uusi, osallistava dialogi vahvistaneet nuorten 

ja nuorten aikuisten jäsenyyttä kirkossa ja auttaneet jäsenhankinnassa? Jos ovat, 

niin miten? Jos eivät ole, niin mistä tämä teidän mielestänne johtuu? 

Uhkaavatko sosiaalinen media ja kirkon uusi dialogi kirkon perinteistä roolia ja 

tehtävää? Jos uhkaavat, niin miten ja mistä tämä teidän mielestänne johtuu? Jos 

eivät uhkaa, niin mistä se teidän mielestänne johtuu? 

Miten koette sosiaalisen median ja kirkon uuden dialogin hyödyntävän kirkkoa ja 

auttavan kirkon tehtävien suorittamisessa? 

Tarvitaanko kirkon työssä sosiaalista mediaa ja kirkon uutta dialogia? Jos 

tarvitaan, niin miksi, jos ei, niin miksi? 

Vuoropuhelu perustuu aina keskustelun lisäksi kuuntelemiselle. Kuinka paljon 

kirkon uudessa dialogissa tulisi ja pitäisi kuunnella nuoria ja nuoria aikuisia? 

Tarvitaanko lisää koulutusta sosiaalisen median käyttöön ja verkossa toimimiseen 

erityisesti niiden kirkon työntekijöiden osalta, jotka työskentelevät nuorten ja 

nuorten aikuisten parissa? 

Ovatko sosiaalinen media ja kirkon uusi dialogi kirkon ja nuorten ja nuorten 

aikuisten välillä auttaneet teidän mielestänne kirkon sanoman levittämistä ja 

ymmärtämistä? 

Kuinka paljon nuorten ja nuorten aikuisten pitäisi saada osallistua kirkon sanoman 

rakentamiseen? 

Miten koette onnistuneenne sosiaalisen median ja kirkon uuden dialogin käytössä 

nuorten ja nuorten aikuisten kanssa? 

Minkälaisena näette sosiaalisen median ja kirkon uuden dialogin roolin 

tulevaisuuden kirkossa? 
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