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1. Johdanto 
Lapsen maailma on rikkaudessaan kiehtova. Lapsen tarpeista ja kehityksestä huolehditaan 

nykyään monen ammattilaisen voimin, mutta huoleni koskee lapsen oikeutta omaan 

uskontoon ja lapsen uskonnollisten kysymysten asemaa kasvatuksessa. Uskontokasvatuksen 

tueksi tarvitaan kaiken aikaa tarkentuvaa tietoa lapsen uskonnollisen etsinnän suunnasta ja 

olemassaolon kysymyksistä. Tämän tutkimus selvittää omalta osaltaan lapsen ajatuksia 

tarkastelemalla, miten alakoululaisen uskonnollisuus ilmenee lapsen elämänkysymysten 

pohdinnoissa. 

             Suomalaisessa uskonnonpedagogisessa tutkimuksessa Kalevi Tamminen on ollut 

keskeinen vaikuttaja lasten ja nuorten uskonnollisuutta ja elämänkysymyksiä selvittävissä 

tutkimuksissa. Kiinnostuin Tammisen tutkimuksista ja tutkimusmetodiikasta jo 1980-luvulla, 

jolloin olin ensimmäisen kerran tekemisissä teologian kanssa. Näistä tutkimuksista on jo 

aikaa, ja sekä yhteiskunnallinen että kirkollinen elämä on ollut sinä aikana jatkuvassa 

muutoksessa. Toimiessani erilaisissa tehtävissä lasten parissa sekä vanhempana että 

kasvattajana olen seurannut lasten elämää jo runsaan kolmenkymmenen vuoden ajan. Lasten 

ja nuorten elämä on 2000-luvulla monilta osiltaan hyvin erilaista kuin 1970-luvun lasten 

elämä, joten on perusteltua tarkastella uudelleen lasten ja nuorten uskonnollisia ajatuksia 

tämän päivän lähtökohdat huomioiden. 

             Tammisen tutkimusten aikaan uskonnonopetus kouluissa oli vielä tunnustuksellista, 

eli uskontokuntasidonnaista. Tunnustuksellisen uskonnon opetuksen yhtenä tavoitteena oli 

ohjata oppilaita oman kirkkonsa perinteiden sisäistämiseen, johon kuului muun muassa 

rukouselämä ja muu hengellinen toiminta1. Kristillinen usko enemmistöuskontona oli 

näkyvämmin esillä koulun arjessa. Muutoksen jälkeen lasten uskonnollisille kokemuksille tai 

elämyksille ei ole ollut koulumaailmassa samalla tavalla sijaa. Uskonnonvapauslain tulkinta 

on joissakin tapauksissa johtanut kouluissa siihen, että uskonnon näkyvyys on rajattu oman 

uskonnon tunneille ja koulussa järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet koskevat rajatusti 

kutakin oman uskonnon opetusryhmää2. Lapsen mahdollisuudet kohdata uskonnollisia 

kysymyksiä ja ilmiöitä omassa arjessaan koulussa ovat tällöin kaventuneet. 

         Muutokset yhteiskunnassa sekä niiden nopeus ovat kiihdyttäneet keskustelua ja 

rajankäyntiä uskonnon harjoittamisen ja uskonnon opettamisen välillä. Kirkon parissa tämä 

tiedostetaan ja kirkon tulevaisuusselonteossa huomioidaan tätä aikaa kuvaava 

nopeatempoinen muutos. Moniarvoisessa yhteiskunnassa uskonnollisuudella on uusia 

ilmenemismuotoja, ja uskonnon asema yhteiskunnassa on muuttunut. Monikulttuurisuus 

                                                 
1 Tamminen & Vesa 1982, 30, 47. 
2 Ubani 2013, 82. 
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haastaa sekä kirkon että yhteiskunnan pohtimaan arvoja ja asenteita erilaisissa kulttuurisissa 

malleissa.3 

                  Muutokset kirkossa, kirkosta eroamiset ja jumalanpalveluksiin osallistumisen 

aktiivisuus vaikuttavat uskonnollisen perinteen siirtymiseen seuraaville sukupolville. Kirkon 

tutkimuskeskuksen tutkimusten mukaan osallistujamäärät seurakunnan 

pääjumalanpalveluksiin ovat laskusuunnassa. Kolmessakymmenessä vuodessa laskua on ollut 

46 prosenttia4. Osallistujista lähes puolet on eläkeläisiä ja kouluikäisiä on joka viides5. 

Perheiden kirkossa käynti on vähentynyt jo vuosikymmeniä sitten siten, että useita kertoja 

vuodessa käyvien määrä on vähentynyt6. 

Tutkimusten mukaan myös kodeissa tapahtuva uskontokasvatus on vähentynyt. 

Erityisesti tämä näkyy pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa.7 Uskonnon rooli on 

nuoremmissa ikäluokissa erilainen kuin vanhemmissa. Uskonnollinen traditio ei enää 

välttämättä siirry seuraavalle sukupolvelle. Nykypäivänä on yhä vallitsevampaa, että yksilö 

rakentaa uskonnollisuutensa oman etsinnän ja valinnan kautta. Uskonnosta on tullut 

yksityinen asia, ja yhä useammin on kysymys kokemuksesta ja sosiaalisista suhteista kuin 

traditiosta.8  

Ohentunut uskonnollisuus antaa aiheen pohtia, mikä on lapsen uskonnollisen etsinnän 

asema moniarvoisuuden keskellä. Uskonnollisten virikkeiden määrä on hajanaisempaa ja 

toisaalta uskonnollisuuden toteuttamisen mahdollisuudet arjessa ovat kaventuneet. Uskonnon 

mieltäminen vahvasti henkilökohtaiseksi asiaksi heikentää lapsen mahdollisuuksia pohtia 

elämänkysymyksiä esimerkiksi koulussa. Tietopainotteinen opetus ei välttämättä tue lapsen 

henkisiä tarpeita. Uskonto omana, muusta elämästä erillisenä saarekkeena saattaa hämmentää 

lasta, joka luonnostaan kokee asioita kokonaisvaltaisesti. Lapsen elämänkysymyksissä tulee 

esiin eriytyminen arjen ja tuonpuoleisen pohdinnan kesken, mutta uskonnolliset kysymykset 

askarruttavat edelleen lasten mieliä.  

Yhteiskunnassa, koulussa, seurakunnassa ja perheissä tapahtuneiden muutosten johdosta 

on perusteltua tutkia, millainen asema uskonnollisuudella on 2000-luvun lapsen elämässä. 

Tällä tutkimuksella hahmotetaan lapsen omaehtoista uskonnollisuutta etsimällä vastausta 

kysymykseen, miten uskonnollisuus ilmenee lapsen elämänkysymyksissä. 

                                                 
3 Kirkkohallituksen julkaisuja 2014, 6, 23. 
4 Niemelä 2012, 3. 
5 Niemelä 2012, 11. 
6 Niemelä 2011, 52. 
7 Niemelä 2011, 40—41.  
8 Niemelä 2011, 41. 
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2. Lasten uskonnollinen ja spirituaalinen maailma  

2.1. Alakoululaisen maailma  

2.1.1. Uskonnollinen kehitysvaihe 

Lasten uskonnollisessa kehityksessä on yksilöllisiä eroja, jotka voivat olla suuriakin, riippuen 

lapsen kasvuympäristöstä. Vaikka uskonnollisen kehityksen vaiheteoriat ovat jo vanhoja, 

antavat ne kuitenkin edelleen suuntaviivoja tarkastella eri-ikäisten lasten katsomuksellista 

kehitystä. Kehitysvaiheteoriat ovat toimivia työkaluja lapsen uskonnollisuuden tarkastelussa.9 

          Tunnetuimmat kehitysvaiheteoriat ovat Goldmanin (1964), Fowlerin (1981) ja Oserin 

(1991) teoriat. Oman lisänsä ovat tuoneet Kalevi Tammisen tutkimukset. Teoriat on 

muodostettu lähinnä kristinuskon viitekehyksessä, joskin tutkijoilla on eri kristilliset 

suuntaukset taustallaan. 

Esikouluikäisen lapsen uskonnollista maailmaa muovaavat vanhemmat ja suku sekä 

kirkko. Kotoa käsin lapsi saa vastaukset ensimmäisiin eksistentiaalisiin kysymyksiinsä, kuten 

”Miten kaikki on saanut alkunsa”. Kirkko tuo lapsen elämään uskonnollisuuden rituaalisen 

puolen ravitsemaan lapsen hengellistä elämää.10 Lapsen kasvuympäristö vaikuttaa myös 

siihen, millaiseksi lapsen jumalakuva muodostuu11. 

           Alkuopetuksessa lapsi siirtyy kouluun vielä osin esikouluikäisen maailmassa ja 

uskonto on lasten suosituimpia oppiaineita. Martin Ubani arvelee sen johtuvan siitä, että 

uskontotunneilla lapsi pääsee vielä viipymään päiväkotimaisessa, kiireettömässä 

ilmapiirissä12. Lapsen suhde uskontoon on vielä tässä vaiheessa positiivinen ja lapsen 

uskonnollisessa ajattelussa on jälkiä maagisista ja animistisista käsityksistä. Lapsen elämän 

tärkeimmät elementit ovat lähiympäristö, koti, koulu ja ystävyyssuhteet13.  

            James Fowler sijoittaa koko alakouluiän (7—11 vuotiaat) myyttis-kirjaimellisen uskon 

kategoriaan. Tässä vaiheessa lapsi elää vahvasti kertomusten maailmassa, koska maailman 

myyttinen luonne hallitsee lapsen maailmankuvaa. Lapsi alkaa omaksua oman yhteisönsä 

kertomuksia ja uskon ilmenemistä omassa ympäristössään. Lasta kiehtoo kertomusten 

draamallinen voima ja yksityiskohdat jäävät hyvin mieleen. Lapsi oppii merkityksiä 

tarinoiden avulla. Lapsen ajattelun konkreettis-operationaalinen taso mahdollistaa 

maailmankuvan uudelleen järjestelyä, ja kertomukset auttavat hahmottamaan todellisuutta, 

                                                 
9 Ubani 2013, 147. 
10 Tamm 1986, 40, 41. 
11 Tamminen 1975, 115. 
12 Ubani 2013, 151. 
13 Tamminen 1991, 300. 
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jolle lapsella ei vielä ole käsitteitä. Maailma saa lapsen mielessä järjestystä käsin 

kosketeltavien asioiden kautta.14 

            Moraalikäsityksiin ja uskonkysymyksiin suhtautuminen on kirjaimellista. Erilaiset 

symbolit saavat kirjaimellisen ja yksipuolisen merkityksen. Ajattelun kirjaimellisuus näkyy 

myös ehdottomuutena ja järkkymättömänä oikeudenmukaisuuden vaatimuksena. 

Ehdottomuus voi johtaa myös perfektionismiin lapsen pyrkiessä kohti omaa 

ihannemaailmaansa. Täydellisyyteen pyrkivä mieli taipuu helposti myös lakihenkiseksi.15 

    Ajattelun konkreettisuus näkyy lasten suhtautumisessa Raamatun kertomuksiin. 

Raamattu-käsitys on kirjaimellinen tai sen luonteinen. Tammisen mukaan useimmat tämän 

ikäiset pitävät Raamattua totena ja käsittävät Raamatun kertovan Jumalasta ja Jeesuksesta. 

Jumalan olemassaoloon uskotaan yleensä empimättä, ja Jumala koetaan rakastavana ja turvaa 

tuovana. Lapsi turvautuu myös rukouksessa Jumalan apuun luottaen, että rukoukset 

kuullaan.16 Alaluokilla olevan lapsen rukoukset ovat käytännönläheisiä ja konkreettisia 

toiveita, joita lapsi osoittaa Jumalalle. Suunnilleen neljännestä luokasta lähtien lapset alkavat 

ymmärtää rukouksen olevan yksityistä puhetta Jumalan kanssa. Jumalalle voidaan kertoa 

kaikista arimmistakin asioista ja esimerkiksi hakea lohtua tai pyytää anteeksiantoa.17 Samaan 

ikäkauteen ajoittuu kuitenkin myös rukoilemisen väheneminen. Aikaisempien tutkimusten 

mukaan iltarukouksen rukoilee säännöllisesti enintään puolet oppilaista.18 

          Antropomorfinen jumalakuva tässä ikävaiheessa tarkoittaa sitä, että Jumalaan liitetään 

ihmisen psykologisia piirteitä. Jumalan asuinpaikka on taivas ja se on konkreettinen paikka19. 

Toisaalta Jumalakuva heijastelee tässä ikävaiheessa (7—13 vuotta) kaikista eniten 

uskonnollisen yhteisön kuvaa Jumalasta. Lapsen jumalakuva muodostuu monista lapsuuden 

ajan vaikutteista. Uskonnolliset virikkeet, joita lapsi poimii kotoa, koulusta ja ympäröivästä 

kulttuurista muovaavat lapsen käsityksiä.  Lapsi on taipuvaisin seuraamaan uskonnollisen 

yhteisönsä käsityksiä ja pitää niitä totena. Kuvatessaan Jumalaa uskonnollisen kasvatuksen 

saanut lapsi käyttää kuvissaan erilaisia symboleita, kuten kyyhkysiä ja ristiä. Jumalaa voidaan 

kuvata tässä vaiheessa myös jonkin välittäjän, kuten papin avulla. Jeesuskin esiintyy Jumalan 

edustajana.20  

               Jumalakuvaan tulee mielenkiintoisia eroja tyttöjen ja poikien välillä 10—11 

ikävuoden vaiheilla. Maare Tamm mainitsee tutkimuksen, jossa lapset kuvailivat käsityksiään 

                                                 
14 Fowler 1981, 149. 
15 Fowler 1981, 150. 
16 Tamminen 1991, 301. 
17 Tamm 1986, 88—89. 
18 Ubani 2013, 156. 
19 Tamminen 1983/B11, 168. 
20 Tamm 1986, 42, 43. 
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Jumalasta ja taivaasta piirtämällä. Poikien piirtämissä Jumalan kuvissa esiintyi usein 

taisteluaihe, jossa Jumala on sankari. Tytöt kuvasivat taivaallista kauneutta, enkeleitä ja tähtiä. 

Poikien Jumala on älykäs, kyvykäs ja taitava. Lisäksi Jumala on pojille moraalinen esikuva: 

horjumattoman oikeudenmukainen ja puhdas. Tyttöjen Jumala puolestaan on ennenkaikkea 

rakastava Isä, joka huolehtii ihmisistä myötätuntoisesti. Jumala on hyvä ja kärsivällinen, 

jonka puoleen voi kääntyä hakemaan lohdutusta.21 

              Alakoulun loppupuolella, murrosiän kynnyksellä, muotoutuu formaalis-

operationaalinen ajattelu. Opitut kertomukset tulevat uudelleen arviointiin, ja tästä voi seurata 

ristiriitoja aikaisemmin opitun kanssa. Esimerkiksi suuret peruskertomukset ovat sellaisia, 

joita lapsi alkaa tässä kehitysvaiheessa pohtia uudelleen. 22  

          Lapsuus alkaa jäädä taakse murrosikäisen synteettis-sovinnaisen uskon vaiheen aikaan. 

Tässä vaiheessa on tyypillistä uskonnon jääminen monien muiden asioiden varjoon. Nuori 

tasapainoilee oman ikäryhmänsä arvojen ja opittujen arvojen välissä.23 Tämä vaihe alkaa 

yleensä kuitenkin vasta yläkouluikään tultaessa, mutta yksilöllisistä eroista johtuen alakoulun 

viimeisillä luokilla voi olla jo tästä viitteitä. 

 

2.1.2. Uskonnonopetus 

Tunnustuksellisen uskonnonopetuksen sijaan Suomessa siirryttiin oman uskonnon opetukseen 

vuonna 2003. Uuden uskonnonvapauslain myötä perusopetuslakia muutettiin 

katsomusaineiden kohdalla uuden lain mukaiseksi. Uskonnonvapauslain tulkinta on Suomessa 

positiivinen tarkoittaen muun muassa sitä, että lapsella on oikeus saada oman 

uskontokuntansa mukaista opetusta.24 

      Oman uskonnon opetuksella on yleissivistävä tavoite, eikä se tähtää kirkon jäsenyyteen. 

Koulun uskonnonopetus ei ole siis samanlaista kuin kirkon tarjoama uskontokasvatus25. 

Esimerkiksi hartaudenharjoittaminen ei kuulu uskontotunneille, mutta sen sisältöjä  voidaan 

opettaa. Rukous, virret ja uskonnolliset toimitukset ovat osa opetussisältöä, mutta niillä tulee 

olla pedagogiset perustelut26.  

       Opetussuunnitelman perusteissa on määritelty kaikille uskontosidonnaisille ryhmille 

yhteiset laajat tavoitteet. Tärkeimpänä tavoitteena on mainittu omaan uskontoon 

perehtyminen. Lisäksi suomalaisen katsomusperinteen tunteminen ja muihin uskontoihin 

                                                 
21 Tamm 1986, 62. 
22 Fowler 1981, 150. 
23 Fowler 1981, 172. 
24 Ubani 2013, 70. 
25 Vanne 2008, 132. 
26 Ubani 2013, 72. 
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tutustuminen ovat yleisiä periaatteita. Oman uskonnon ymmärtäminen nähdään tärkeäksi siitä 

syystä, että silloin on paremmat edellytykset olla aidossa vuorovaikutuksessa muiden 

katsomusten kanssa.27 

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen yleiset tavoitteet vuosiluokille 1—5 pitävät 

sisällään Raamatun keskeisiin kertomuksiin tutustumista, kirkkovuoteen ja Jeesuksen elämään 

tutustumista sekä ihmisenä olemisen pohdintaa.28 Uskonnonopetuksen kuntakohtaiset 

opetussuunnitelmat noudattavat näitä linjoja, mutta niissä on omia painotuksia. Tähän 

tutkimukseen osallistuneiden lasten kuntakohtaisessa uskonnon opetussuunnitelmassa on 

esimerkiksi päädytty sijoittamaan Vanhan testamentin kertomukset viidennen vuosiluokan 

opetussisältöihin, kuten käy ilmi taulukosta 129.  

 

Taulukko 1. Evankelisluterilaisen uskonnon opetussuunnitelma vuosiluokille 2 ja 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta poikkeaminen edellyttää luokanopettajalta 

kykyä soveltaa itsenäisesti opetussuunnitelmaa, koska saatavilla oleva valmis materiaali 

noudattaa erilaista rakennetta. Luokanopettajilla tiedetään olevan muutenkin haasteita 

                                                 
27 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 140. 
28 Vanne 2008, 138. 
29 Espoon perusopetuksen opetussuunnitelma 2014, 166. 
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uskonnon opetuksen suhteen. Haasteet voivat olla orientaatiovaikeuksia tai vaikeuksia 

hahmottaa uskontoa oppilaan kokonaiskehityksen kannalta30. Uskonto kuuluu lisäksi 

opettajaherkkiin oppiaineisiin, joten käytännössä opetustilanteet muodostuvat hyvinkin 

erilaisiksi opettajasta riippuen. 

Opetussuunnitelmassa mainitut opetuksen tavoitteet sallivat kouluille vapauksia laatia 

koulukohtaisia suunnitelmia ja viimekädessä luokanopettajalle erilaisia mahdollisuuksia 

toteuttaa oman uskonnon opetusta. Lasten koulussa saama uskontokasvatus luokkatasolla 

riippuu opettajan opetussuunnitelman tulkinnasta ja kyvystä toteuttaa uskontokasvatusta. 

Kunta- ja koulutasolla voidaan säädellä esimerkiksi yhteistyötä seurakunnan kanssa sekä 

erilaisten juhlien ja yhteisten tapahtumien käytänteitä.31 Koulujen yhteistyö seurakuntien 

kanssa saattaa olla siten hyvinkin eri asteista samoin kuin juhlakäytänteet. 

 

2.1.3. Uskonnollinen kasvuympäristö 

Lapsen kasvuympäristö rakentuu erilaisista tasoista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta. 

Lasta lähinnä on oma perhe ja läheiset, seuraavana jokin kasvatusyhteisö, kuten päiväkoti ja 

lopulta ympäröivä yhteiskunta.32 Näillä eri tasoilla tapahtuvat muutokset ja niihin reagointi 

vaikuttavat siihen, millaista katsomuksellista kasvatusta lapselle on tarjolla. 

          Muutokset perheissä ja sukupolvien ketjun katkeaminen on johtanut siihen, että 

kristillinen kotikasvatus on vähentynyt. Vanhemmat saattavat myös luottaa siihen, että koulu 

huolehtii uskontokasvatuksesta. Ennen koulunsa aloittavilla lapsilla oli jokin kiinnekohta 

kristillisyyteen, jota koulun opetus saattoi vahvistaa. Nykyisin koulun alaluokkien oppilaat 

saattavat kohdata kristillisyyden vasta koulussa.33  

           Lasten elämässä jatkuvuus on muutenkin katkolla kaiken aikaa muuttuvassa ajassa. 

Elämä on fragmentoitunutta ja pitkälle eriytynyttä. Jatkuvassa muutoksen virrassa eläminen ei 

ole lapsen kehityksen kannalta ihanteellista. Lapsen perusluottamuksen kehittymistä tukee 

parhaiten maailma, jossa toimii jatkuvuus, johdonmukaisuus ja ennustettavuus.34 Lapsi 

tarvitsee kiinnekohtia globaalissa, monikulttuurisessa maailmassa. 

Suomalaisten uskonnollisuuden muutos näkyy nuorten aikuisten parissa tehdyissä 

tutkimuksissa. Niistä käy ilmi, että uskonnollisuus ei enää sen perinteisessä merkityksessä 

kiinnosta kaupunkilaisia nuoria aikuisia. Kirkossakäynti on vähäistä ja kirkosta eroaminen 

                                                 
30 Ubani 2013, 186. 
31 Ubani 2013, 50. 
32 Poulter & Riitaoja & Kuusisto 2015, 99. 
33 Vanne 2008, 131. 
34 Niemi 2008, 32. 
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vilkasta. Sen sijaan yksilöllinen uskonnollisuus, joka ei ole sidoksissa kirkkoon, koetaan 

edelleen tärkeäksi.35 

Kodin merkitys uskonnollisuuden kehittymisessä on kaikista suurin. Koulun 

uskontokasvatuksella ei ole samanlaista vaikutusta, ja kirkonkin kasvatustyö jää 

vaikutukseltaan heikommaksi kuin kotien uskontokasvatus. Uskonnollisen perinteen 

siirtyminen katkeaa monesti siitä syystä, että kodeissa uskonnollisuus koetaan hyvin 

henkilökohtaiseksi asiaksi, eikä uskonnollisen perinteen siirtämistä nähdä tärkeänä. Lapsille 

halutaan jättää valinnan vapaus, mutta samalla se tarkoittaa uskonnollisen perinteen 

katkeamista. Nekin vanhemmat, jotka kokevat perinteen siirtämisen tärkeäksi, usein jättävät 

sen koulun tai kirkon tehtäväksi, koska kokevat itse epävarmuutta asiassa.36 

Vähitellen tässä ketjussa lasten mahdollisuudet kohdata uskonnollisia kysymyksiä 

kaventuvat. Uskontokasvatus on vähentynyt kodeissa ja koulussa. Seurakunnan lasten ja 

nuorten toimintaan osallistuminen on myös vähentynyt.  

Kuitenkin samanaikaisesti kiinnostus uskontoja kohtaan sekä uskonnot lisääntyvät 

Suomessa. Monikulttuurisuuteen sisältyy sekä moniuskontoisuutta että uskonnottomuutta. 

Kulttuuri muuttuu moninaisemmaksi, ja lapsikin tulee kohtaamaan tilanteita, jotka ovat 

hänelle vieraita. Oman kodin arvomaailma ja kulttuuri osoittautuu erilaiseksi kuin jollakin 

toisella.37  

 

2.2. Spiritualiteetti  

Yhteiskunnallisten muutosten myötä on koettu tarvetta uusia tai tarkentaa käsitteitä, jotka ovat 

aikaisemmin olleet yksiselitteisempiä. Kristinuskon ollessa vallitseva uskonto 

yhtenäiskulttuurin aikana, uskontoon liittyvät käsitteet olivat helpommin määriteltävissä. 

Tarve määritellä uskontoa tai uskonnollisuutta uudelleen näkyi esimerkiksi Britanniassa, jossa 

otettiin käyttöön termi spiritualiteetti parlamentin lainsäädäntöä varten vuonna 1944. Oli 

ilmennyt tarve luoda hyväksyttävä sanamuoto uskontoa koskevaan esitykseen, jossa jo sana 

”uskonto” aiheutti eripuraa. Termi spiritualiteetti tuli kattamaan erilaisia uskonnollisia 

ilmiöitä ja oli tarpeeksi väljä, jotta se voitiin hyväksyä parlamentissa.38 

              Andrew Wright lähestyy spiritualiteettikäsitettä huomioiden filosofiset, teologiset, 

psykologiset ja sosiologiset näkökulmat. Hän muistuttaa klassisesta jaosta aineen ja hengen 

välillä. Ajatus hengestä ruumiillisuuden vastakohtana on läntisessä maailmassa saavuttanut 

                                                 
35 Niemelä 2008, 153. 
36 Niemelä 2008, 168. 
37 Kalliala 2015, 17, 25. 
38 Hay & Nye 2006, 19. 
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uudelleen suosiota etsittäessä vaihtoehtoja materialistiselle elämäntavalle. Dualistisen 

ajattelun mukaisesti henki koetaan ainetta korkeammaksi tavoitteeksi. Humanistiseen 

ajatteluun juurtuneena tästä seuraa ajatus, että elämän syvin tarkoitus piilee ihmisen 

henkisessä hyvinvoinnissa.39  

          Uskonnollisessa traditiossa yleensä ajatellaan, että kaiken keskuksena on Jumala tai 

jokin muu korkeampi voima ja että ihmisen tarkoitus on pyrkiä kohti tätä voimaa. Sen sijaan 

että puhuttaisiin hengen ja aineen suhteesta, käsitellään pyhän ja maallisen välistä suhdetta. 

Samalla pitää muistaa, että esimerkiksi kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin traditioissa 

myös materiaalinen maailma on Jumalan luomaa, joten sitä ei voi pitää henkisten pyrkimysten 

vastakohtana, vaan se nähdään Jumalan lahjana ihmisille. Tässä yhteydessä spirituaaliset 

pyrkimykset ovat pyrkimyksiä kohti pyhää, hurskasta ja oikeamielisyyttä sekä sellaisten 

asioiden välttämistä, jotka eivät ole Jumalan mielen mukaisia.40  

          Spiritualiteetin etsimisessä vielä yhtenä väylänä voi olla ihmisen pyrkimys kohti 

hienostunutta ja herkkää sielunelämää. Tähän kuuluu muun muassa itsetutkistelu ja itsensä 

kehittäminen sekä omaan sisäiseen maailmaan tutustuminen tunne-elämän kautta. Tältä 

pohjalta voi myös nähdä yhteyden sisäisen maailman ja aineettoman sielun välillä, ja 

uskonnollinen traditiokin voi palvella yksilön pyrkimyksiä kohti jalompaa elämää, mutta ei 

ole sen edellytys. Yksilöllisyyden korostuessa henkisenä päämääränä voikin olla hyvän 

minäkuvan saavuttaminen, itsensä hyväksyminen ja oman sisäisen maailman tutkistelu.41   

             Wright kokoaa ajatuksensa spiritualiteetista sanomalla, että se on monimutkainen 

käsite, jonka avaamisessa tarvitaan useita näkökulmia. Sitä pitää tarkastella dualismin valossa, 

pyhän ja profaanin kautta sekä yksilön henkisen kasvun näkökulmasta. Näiden ajatusten 

yhteisenä tiivistelmänä Wright sanoo, että spiritualiteetti on pyrkimystä kohti perimmäistä 

tarkoitusta ja elämän merkityksellisyyttä.42 

            Leif Gunnar Engedal esittää spiritualiteetin eri ulottuvuuksia alkaen siitä, että useat 

tutkijat pitävät spiritualiteettia perustavaa laatua olevana ihmisyyden osana, se on conditio 

humana. Toisekseen näyttää siltä, että ihminen tarvitsee jonkin määritelmän kuvaamaan omia 

henkisiä ponnistelujaan kohti itsetuntemusta. Tällainen etsintä saa helposti spirituaalisia, 

henkisiä muotoja. Ajatukseen spiritualiteetista katsotaan liittyvän jokin elementti ihmisen 

ulkopuolelta. Pyhyys liitettynä olemassaolon merkityksen etsintään tuo määritelmään lisää 

tarkkuutta. Lopuksi Engedal esittää kolme kysymystä, joiden avulla hän selvittää, mitä 

                                                 
39 Wright 2000, 8. 
40 Wright 2000, 9. 
41 Wright 2000, 9. 
42 Wright 2000, 14. 
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spiritualiteetti on: Miten ihmiset suhtautuvat asioihin, jotka he kokevat pyhinä? Millaisia 

kokemuksia heillä on ja miten he ilmaisevat näitä kokemuksia.43 

Heikki Kotilan mukaan spiritualiteetilla voidaan tarkoittaa joko kaikille ihmisille 

ominaista yleisinhimillistä piirrettä, tai sillä voi olla tarkemmin uskontoon liittyvä merkitys. 

Toisaalta yleisessä keskustelussa spiritualiteetti on alkanut korvata uskonnon käsitettä, eikä 

ole välttämättä selvää, miten nämä käsitteet liittyvät toisiinsa.44 Kotila toistaa Marie 

McCarthyn ajatuksen siitä, että spiritualiteetti kuvaa ihmisen syvintä kaipausta löytää elämälle 

merkitys ja tarkoitus sekä yhteys johonkin ihmistä suurempaan. Tämäkin määritelmä jää vielä 

vähän löyhäksi. Kristillisestä näkökulmasta tarkasteltuna voidaan sanoa, että spiritualiteettiin 

kuuluu yksilöllinen ja yhteisöllinen kohtaaminen sekä uskonnollisen tradition ja 

elämäntapojen vuorovaikutus. Yhteenkuuluminen, ymmärrys ja yhteys ovat myös 

spiritualiteettia kuvaavia tekijöitä. Perinteen merkitys näkyy siinä, miten usko, arvot ja elämä 

liittyvät toisiinsa.45  

Martin Ubani pohtii uskonnon ja spiritualiteetin välistä suhdetta todeten useiden 

tutkijoiden olevan sitä mieltä, että kaikki ihmiset ovat spirituaalisia luonnostaan, vaikka eivät 

olisi uskonnollisia. Ihmiselle on myös tyypillistä pohtia omaa alkuperää ja etsiä elämälle 

syvempää tarkoitusta.  Näin ajateltuna uskonto nähdään spiritualiteetin ilmenemiskanavana. 

Uskonto tarjoaa spirituaalisuudelle toisaalta luontevia kiinnekohtia, ja uskonnon avulla 

spirituaalisuutta voidaan myös sanoittaa. Uskonto ja spiritualiteetti ovat lähikäsitteitä, jotka 

menevät osittain päällekkäin. Nykynäkemyksen mukaan uskonnollisuus on osa ihmisyyttä, 

mutta sen ilmeneminen vaihtelee eikä ole välttämättä sidoksissa tiettyyn uskontoon. 

            David Hayn näkemyksen mukaan spiritualiteetti on ihmiseen sisäänrakennettu, 

kokonaisvaltainen käsitys todellisuudesta. Ilmiö on universaali ja se ylittää kulttuurien ja 

uskontojen rajat. Hay hylkää reduktionistisen ajatuksen siitä, että spirituaalinen kokemus olisi 

kulttuurin tuottama harha. Erityisesti lasten kohdalla voidaan sanoa, että spiritualiteetti ei ole 

pelkästään uskonnollista tietoa tai valmiuksia käyttää uskonnollista kieltä. Spirituaalinen 

herkkyys menee paljon syvemmälle. 46 

         Hay on laatinut yhdessä Rebecca Nyen kanssa spirituaalisen herkkyyden kategoriat 

jäsentämään spirituaalisen kokemisen ulottuvuuksia. Spiritualiteettia tarkastellaan 

suhdetietoisuuden (relational consciousness) kautta. Tässä otetaan huomioon suhde itseen, 

toisiin, Jumalaan ja ympäristöön. Spirituaalisen herkkyyden kategoriat on järjestetty 

                                                 
43 Engedal 2006, 53. 
44 Kotila 2006, 68. 
45 Kotila 2006, 69—70. 
46 Wright 2000, 41. 
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seuraavasti: tietoisuuden tunteminen (awareness sensing), mysteerin tunteminen (mystery 

sensing) ja arvon tunteminen (value sensing).47 

         Kategorioihin sisältyvät elementit ovat sellaisia, joita ihmisillä esiintyy luonnostaan 

lapsuudessa, kuten intensiivinen kyky elää hetkessä ja mysteerien ihailu ja ihmettely. Arvon 

tuntemiseen liittyy oleellisesti oman identiteetin muotoutuminen. Identiteettikysymykset ovat 

perimmältään spirituaalisia, koska niissä etsitään vastauksia sellaisiin kysymyksiin kuten 

”Kuka olen?”, ”Mikä on elämän tarkoitus?” ja ”Kenelle olen vastuussa tai kehen olen 

yhteydessä?” Spiritualiteetti on siis Hayn mukaan paljon lähempänä ihmisten arkikokemusta 

kuin miltä ensisilmäyksellä vaikuttaisi.48 

         Termit uskonto, uskonnollisuus ja uskonnollinen liitetään usein traditioon ja 

instituutioon, kun taas spiritualiteetti tarjoaa väljemmän ja yksilöllisemmän tavan kuvailla 

henkilön suhdetta tuonpuoleiseen. Spiritualiteetin, uskonnon ja uskon välistä suhdetta voidaan 

kuvata sisäkkäisinä renkaina, joista uloimpana on spiritualiteetti, keskimmäinen rengas kuvaa 

uskontoa ja sisin uskoa. Spiritualiteetti on käsitteenä kattavampi kuin uskonto. Kaikki mikä 

on uskonnollista, on myös spirituaalista, mutta spiritualiteetti ei välttämättä kaipaa uskontoa. 

Usko, ”faith”, sijoittuu uskonnon rajojen sisään, koska uskon kohde on jo määritelty 

uskonnosta käsin ja uskonnollisin termein.49 

         Toisinaan on tarpeellista määritellä, onko kyse yleisestä spirituaalisuudesta vai 

puhutaanko uskonnollisuudesta jonkin tietyn uskonnon ilmenemismuotona. Tässä 

tutkimuksessa käytetään termejä spiritualiteetti ja spirituaalinen yläkäsitteenä termeille 

uskonnollinen ja uskonnollisuus. Uskonnollisuudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaista 

uskonnollisuutta, jolla on jokin uskon kohde.  

                    

 

 

 

 

 

                                                 
47 Hay & Nye 2006, 65, 131. 
48 Hay & Nye 2006, 77. 
49 Niemelä 2006, 154—155. 
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2.3. Aikaisempi tutkimus lasten uskonnollisuudesta  

2.3.1. Lasten uskonnolliset kokemukset 

Aikaisemmissa tutkimuksissa käytetty termi ”uskonnollinen kokemus” tulee lähelle tämän 

tutkimuksen käsitystä uskonnollisuuden ilmenemisestä. Siksi on syytä tarkastella, mitä 

uskonnollisella kokemuksella on tarkoitettu. 

          Uskonnollisen kokemuksen määrittelyssä on kohdattu vaikeuksia, koska kokemus 

voidaan nähdä joko hyvin mystisenä ja yliluonnollisena tai sillä voidaan tarkoittaa arkiseen 

elämään liittyvää uskon kokemista. Michael Grimmitt toteaa, että on vaikea löytää sopivia 

termejä, koska uskonnollinen kokemus on luonteeltaan transsendenttinen. Grimmitt ei tarkoita 

spirituaalisella kokemuksella ihmekokemuksia eikä mystisiä kokemuksia. Hän hahmottelee 

uskonnollisen kokemuksen uskonnolliseksi havahtumiseksi tai tiedostamiseksi.50 

           Grimmitt pohtii lapsen uskonnollisten kokemusten syvyyttä ja mainitsee tässä Edward 

Robinsonin tutkimuksen uskonnollisten kokemusten esiintymistiheydestä. Tutkimuksessa 

kävi ilmi, että aikuiset muistelivat lapsuuteen sijoittuvia uskonnollisia kokemuksiaan, joita oli 

ollut runsaasti. Kokemukset olivat liittyneet tunteeseen, että heidän elämässään vaikutti jokin 

ihmistä suurempi voima. Näiden kommenttien vaikutuksesta Robinson jäi pohtimaan, olisiko 

lapsuudessa jokin sellainen ulottuvuus, mitä kehityspsykologia on aliarvioinut?51 

        Robinsonin löytöjen pohjalta David Hay kehitteli edelleen ajatusta lapsen uskonnollisen 

kokemuksen todellisuudesta. Lapsen kokemukset ovat aitoja ja muistot näistä kokemuksista 

ihmisten mielissä säilyvät elävinä. Kokemukset ovat tästä päätellen olleet vaikuttavia.52 

Uskonnollinen kokemus ja arkikokemus ovat Hayn ajattelussa samaa ilmiötä, erona on se, että 

uskonnollisessa kokemuksessa tiedostetaan spirituaalinen ulottuvuus. Spirituaalinen kokemus 

on sisäinen kokemus, joka on kokijalleen merkityksellinen, ja siihen liittyy tuonpuoleisuus, 

esimerkiksi pyhyyden tiedostaminen.53 

      Kalevi Tammisen tutkimuksissa mainitaan, että uskonnollisille kokemuksille ei ole 

määritelty yhtenäistä sisältöä. Eri tutkijat ovat antaneet sille eri merkityksiä. Tamminen 

mainitsee esimerkkeinä Abraham Maslown hyvin yleisluonteisen määritelmän 

uskonnollisesta kokemuksesta ”huippukokemuksena” ja toisaalta tutkimuksen kiinnostuksen 

ääri-ilmiöihin. Maslown määritelmään mahtuvat niin yksilön syvät persoonalliset 

mielekkyyden kokemukset kuin luontoelämyksetkin. Kaikki elämän perimmäiseen 

tarkoitukseen liittyvät kokemukset mahtuvat tämän määritelmän piiriin, eikä kokemukseen 

                                                 
50 Grimmitt 1987, 180.  
51 Grimmitt 1987, 182. 
52 Hay & Nye 2006, 52. 
53 Ubani 2003, 18. 
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tarvitse liittyä ajatusta jumaluudesta. Toisessa äärilaidassa taas korostuvat paranormaalit 

kokemukset, voimakkaat kääntymyskokemukset ja mystiikka.54  

       Rodney Starkin ja Charles Y. Glockin näkemys uskonnollisesta kokemuksesta on 

tavallisen ihmisen elämään liittyvä normaali ilmiö, johon liittyy kokemus tuonpuoleisuudesta. 

Stark ja Glock käyttävät ilmaisuja ”yliluonnollinen voima”, ”tuonpuoleinen auktoriteetti”, 

”viimeinen todellisuus” ja ”Jumala”. Näin määriteltynä kokemus ilmenee heidän mukaansa 

”kiinnostuksena, uskon kaipauksena ja elämän tarkoituksen etsimisenä, tietoisuutena 

jumaluuden todellisuudesta sekä luottamuksena ja uskona.” Tammisen tutkimuksessa 

uskonnollinen kokemus määritellään Starkin ja Glockin malliin perustuen ”jumalalliseen tai 

Jumalaan ja tuonpuoleiseen liittyväksi kokemukseksi”.55 Näiden mallien perusteella 

uskonnollisuuden ilmenemiseksi tässä tutkimuksessa määritellään sellaiset lasten ilmaisut, 

joissa tulee esiin tuonpuoleisuus ja jumaluuteen liittyvät ajatukset. 

        Uskonnollisten kokemusten osatutkimuksessa Tamminen selvittää lasten ja nuorten 

uskonnollisia kokemuksia: missä määrin niitä on ja millaisia ne ovat, mihin tilanteisiin ne 

liittyvät sekä millaisia yhteyksiä kokemuksilla on oppilaiden persoonallisuus-, koulu-, 

harrastus-, ja kotitaustaan sekä heidän uskonnolliseen toimintaansa.56 Tutkimus kohdistui 

perus- ja keskiasteen oppilaisiin peruskoulun ensimmäiseltä luokalta lukion toiseen ja 

vastaavaan ammattikoulutasoon. Lisäksi mukana oli ensimmäisen, viidennen ja yhdeksännen 

luokan oppilaiden vanhemmat ja näille luokka-asteille uskontoa opettavat opettajat57. 

Tutkimusjoukko on siis ollut varsin laaja. 

          Uskonnollisten kysymysten yleisyyttä kartoitettiin kysymällä muun muassa ”Mitä 

mieltä olet Jumalan olemassaolosta?”, ”Onko Jumala tuntunut sinusta joskus erityisen 

läheiseltä?”, ”Oletko kokenut joskus Jumalan ohjaavan, johdattavan elämääsi?” Lisäksi 

kysyttiin, onko lapsi tai nuori kokenut saavansa rukousvastauksia.58 

         Tilanteet, joissa uskonnollisia kokemuksia esiintyy tai ei esiinny, ryhmiteltiin kolmeen 

faktoriin: vaikeudet ja yksinolo, arki- ja huvittelutilanteet sekä uskonnolliset tilanteet.59 

Lasten ja nuorten omissa uskonnollisissa kokemuksissa yleisin tilanneryhmä oli hätätilanteet, 

esimerkiksi pelastuminen tai varjeltuminen vaaralta. Toiseksi suurin tilanneryhmä oli hartaus 

ja kirkolliset tilanteet. Sen sijaan luontoon ja iloon liittyvät tilanteet saivat vain vähän 

uskonnollisia kokemuksia aikaan.60 

                                                 
54 Tamminen 1981/B6, 19. 
55 Tamminen 1981/B6, 19—20. 
56 Tamminen 1981/B6, 8. 
57 Tamminen 1981/B6,  3. 
58 Tamminen 1981/B6, 34—48. 
59 Tamminen 1981/B6, 53. 
60 Tamminen 1981/B6, 94,95. 
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      Uskonnollisten kokemusten tarkastelussa on omat haasteensa, koska kokemuksia voidaan 

tarkastella vain yksilön subjektiivisena ilmiönä. Tutkimuksessa näitä voidaan kuvailla ja etsiä 

selittäviä yhteyksiä. Näissä tutkimuksissa koehenkilöiden taustalla oli osallistuminen 

uskonnonopetukseen, jolloin tutkimuksen mittarit rakentuivat kristillisen uskon 

viitekehykseen. Useimpien koehenkilöiden käsityksissä uskonnolliset kokemukset, vaikkakin 

olivat subjektiivisia, olivat kokemuksena aitoja, jolloin ne Tammisen mukaan voidaan tulkita 

koskevan todellista yhteyttä Jumalaan.61 

 

2.3.2. Mittarin kehittäminen aikaisemmissa tutkimuksissa 

Helsingin Yliopiston käytännöllisen teologian laitoksella aloitettiin vuonna 1974 laaja 

projekti, jonka tarkoituksena oli selvittää mahdollisimman monipuolisesti suomalaisten lasten 

ja nuorten uskonnollista ja eettistä kehitystä. Tutkimuksissa selvitettiin myös kehityksen 

yhteyttä koehenkilöiden koti-  ja ympäristötaustaan, persoonallisuuteen, älykkyyteen, 

koulumenestykseen, harrastuksiin sekä heidän saamaansa uskontokasvatukseen. Projekti pitää 

sisällään lukuisia osatutkimuksia, ja projektin seuranta jatkui kevääseen 1980 asti.62 

        Näiden tutkimusten mittariston yhtenä osana olivat projektiiviset valokuvat. 

Projektiivinen kuvamittari koostuu valokuvista sekä niihin johdattavista teksteistä. Mittarin 

kehittelyn taustalla olivat alan ruotsalaiset tutkimukset sekä eräät Helsingin yliopistossa 

suoritetut esitutkimukset. 

Ensimmäisiä tämän projektin aihepiiriin kuuluneita tutkimuksia oli Riitta-Liisa 

Väätäisen laudatur-tutkielma 7- ja 8-vuotiaiden lasten uskonnollisista käsityksistä vuodelta 

1974. Väätäisen tutkimuksen taustalla oli huoli lasten uskonnollisen kasvatuksen tilasta, ja 

tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, millaisista ilmiöistä lasten uskonnollisuus muodostuu.63 

Tutkimuksen yhteydessä kehiteltiin mittavälinettä, jolla saataisiin tietoa sellaisen lapsen 

uskonnollisesta maailmasta, jonka kirjalliset ilmaisutaidot ovat vielä puutteelliset. Mittarissa 

käytettiin hyväksi kuvamateriaalia ja kysymyksiä. Kuvat olivat sisällöltään joko uskonnollisia 

tai arkipäivän tilannekuvia, joihin oli liitetty kysymyksiä eri kategorioista. Kuvia oli 

kaikkiaan 32 ja kuviin liittyviä kysymyksiä oli 110. Lapselta kysyttiin, mitä kuvassa tapahtuu, 

tai lapsi kertoi kuvasta omien kokemustensa perusteella. Tutkimuksen kuvamateriaalia 

käytettiin lapsen mielenkiinnon herättämiseksi ja havainnollistamiseksi. Kuvien 

projektiivisuus oli yhtenä juonteena ja idea oli saatu André Godinin ja Anne Coupez´n 

kokeilusta projektiivisten kuvien käytöstä uskonnollisuuden tutkimuksessa. Projektiivisten 

                                                 
61 Tamminen 1981/B6, 27,28. 
62 Tamminen 1981/ B5, 3. 
63 Väätäinen 1974, 10. 
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kuvien tarkoitus oli tuottaa spontaaneja vastauksia. 64 Väätäisen tutkimuksessa kuvia 

käytettiin pääasiassa virikekuvina auttamaan lasta vastaamaan kysymyksiin. 

          Ruotsalainen Sven G. Hartman tutki 4.˗ 6. luokkien oppilaita tutkimuksessaan 

”Eleverna och skolans religionsundervisning”. Hartmanin tutkimuksessa kokeiltiin 

projektiivista menetelmää. Mittarissa oli yhdeksän valokuvaa ja niihin liittyvät täydennettävät 

tekstit. Tämä tutkimus vaikutti Kalevi Tammisen kehittämän projektiivisen kuvamittarin 

lopulliseen muotoutumiseen.65 Projektiivista kuvamittaria on käytetty osana useimmissa 

Tammisen lasten ja nuorten elämänkysymyksiä ja uskonnollista kehitystä selvittävissä 

tutkimuksissa. 

         

2.3.3. Lasten ja nuorten elämänkysymykset 

Lasten ja nuorten elämänkysymyksiä koskevan tutkimuksen motiivina oli selvittää, millaiset 

asiat ovat lapsille ja nuorille merkityksellisiä. Uskonnonopetukseen haluttiin lisätä oppilaita 

kiinnostavia aihepiirejä, mutta empiiristä tutkimusta lasten ja nuorten ongelmista ei vielä ollut 

tehty merkittävästi.66 

         Tutkimuksella selvitettiin elämänkysymysten ajankohtaisuutta ja kiinnostavuutta eri 

luokka-asteilla. Kartoituksessa käytettiin projektiivista mittaria ja niihin liittyviä 

täydentämiskysymyksiä. Ongelmaluettelolla kerättiin tietoa kokemusten ajankohtaisuudesta ja 

kokemisen esiintymisen tiheydestä. Elämänkysymyksiä luokiteltiin niiden kiinnostavuuden 

mukaan oppiaiheiden luettelon avulla. Tutkimuksen yhteydessä hankittiin tietoja myös 

oppilaiden taustoista ja elämäntilanteista, kuten perhesuhteista ja vapaa-ajan toiminnasta.67  

            Perhetaustaltaan tähän tutkimukseen osallistuneilla 88 prosentilla oli ehjä koti, eli 

oppilaat asuivat molempien vanhempien luona. Vapaa-ajanviettopaikoista koti oli vastaajille 

yleisin paikka kaikilla ikäasteilla.68 Television katselu oli runsainta kolmannen ja 

seitsemännen luokka-asteen oppilailla. Kerhoihin osallistuminen oli yleisintä kolmannella ja 

viidennellä luokka-asteella ja pyhäkouluihin osallistui eniten ensimmäisen- ja kolmannen 

luokan oppilaita. Säännöllisesti pyhäkoulussa ilmoitti näistä käyvänsä 20 prosenttia, mutta 

viidesluokkalaisista enää seitsemän prosenttia ilmoitti käyvänsä pyhäkoulussa. 69 

      Uskonnollisesta taustasta selvisi, että lähes puolet sanoi uskovansa Jumalaan, ja luottamus 

Raamatun kertomusten totuuteen oli vankkaa vielä ensimmäisellä ja kolmannella luokalla. 

                                                 
64 Väätäinen 1974, 16—17. 
65 Tamminen 1975, 24. 
66 Tamminen 1975, 22. 
67 Tamminen 1975, 31,46. 
68 Tamminen 1975, 47,54. 
69 Tamminen 1975, 48,49. 
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Rukoilemisessa oli samanlaista kehitystä kuin suhtautumisessa uskonkysymyksiin. 

Iltarukouksessa tapahtui jyrkkä väheneminen viidennen ja seitsemännen luokka-asteen välillä, 

samoin kuin rukoilemisessa yleensä. Tutkimuksessa havaittiin myös, että tytöt rukoilevat 

poikia enemmän. Vaikka suhtautuminen kristinuskon opillisiin kysymyksiin muuttuu 

kriittisemmäksi iän myötä, uskossa kuolemanjälkeiseen elämään ei tapahtunut suuria 

muutoksia.70 

         Projektiivisiin kuviin annetuissa vastauksissa huomattavan osan saivat omaan elämään 

ja tulevaisuuteen liittyvät ongelmat. Näitä kysymyksiä esiintyi useiden kuvien yhteydessä, 

mutta varsinkin kuvassa ennen nukahtamista. Samaan kuvaan liittyivät rikkomuksen ja 

syyllisyyden kokemukset. Pelkoa koskevissa lausumissa oli mainintoja kummituksista, 

rosvoista ja pimeän pelosta. Samoin ilmaistiin pelkoa siitä, että itselle tai läheisille sattuu 

jotakin. Pieniä koululaisia pelotti erityisesti yksin kotona oleminen.71 

         Koulu ja koulutyö mainittiin useissa vastauksissa. Pääasiassa ne koskivat kouluun 

liittyviä huolia ja vaikeuksia. Eniten kouluhuolia esittivät kolmasluokkalaiset, ja huolet 

liittyivät koululäksyihin sekä kokeisiin. Myös koulun tarkoitusta kyseltiin. Kaverisuhteisiin 

liittyi huolia monilla vastaajilla. Nuoremmat oppilaat pelkäsivät kiusaamista ja väkivaltaa. 

Ylempien luokkien oppilailla ilmeni huolta siitä, jos ei hyväksytä joukkoon ja joutuu pilkan 

kohteeksi. 72 

         Oppilaiden ajattelumaailmassa ympäristöä koskevat uhat olivat melko laajasti esillä. 

Näitä ajatuksia synnytti erityisesti kuva, johon liittyy teksti ” Maailmassa on paljon ikäviä 

asioita…” Huolet liittyivät maailman pahuuteen, ympäristön saastumiseen, sairauksiin ja 

sotiin. Joitakin tutkimuksen aikaan ajankohtaisia asioita, kuten energiavarojen rajallisuus, 

nousi esiin lasten vastauksissa.73 

         Uskonnollisesti neutraalien kuvien yhteydessä oppilaat esittivät myös uskonnollisia 

kysymyksiä, jotka liittyivät yleisimmin luomistyöhön ja Jumalan olemassaoloon. Pääluokkaan 

”Jumala ja uskonto” liittyneet lausumat koskivat Jumalan olemassaoloa ja olemusta, 

Jeesukseen liittyviä pohdintoja, kuolemaa, iankaikkista elämää ja enkeleitä. Nämä tulivat esiin 

kuvissa ja kysymyksissä, joissa oli selkeä uskonnollinen viittaus. Jeesuksen kuolema ja 

kärsiminen esiintyi sekä ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaiden vastauksissa että 

viidesluokkalaisten vastauksissa suunnilleen samassa määrin. 74 

                                                 
70 Tamminen 1975, 59, 63,65. 
71 Tamminen 1975, 72—76. 
72 Tamminen 1975, 88, 93. 
73 Tamminen 1975, 96, 99, 101. 
74 Tamminen 1975, 108,11, 127. 
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            Elämänkysymysten kartoittamisen tarkoituksena oli kerätä tietoa siitä, millaiset aiheet 

kiinnostavat lapsia ja nuoria. Omat elämänkysymykset kiinnostivat eniten uskonnonopetuksen 

aineksena. Uskonnonopetus koetaan mielekkäänä, jos se liittyy oppilaiden omaan 

kokemusmaailmaan. Tutkimuksen yhteydessä ilmaistiin huoli uskonnonopetuksen liian 

tietopainotteisesta otteesta, jolloin affektiivinen puoli oli jäänyt vähemmälle. Samoin tuotiin 

esiin Goldmanin havainto siitä, että toiselle kymmenelle ehtineet lapset ovat usein kehittäneet 

itselleen mallin ”kahden maailman mentaliteetista”. Toinen maailma on Jumalan maailma ja 

toinen on tieteellinen, jossa yliluonnollinen on vieras elementti. Tutkimuksessa pohdittiin 

uskonnonopetuksen oppiaineksen painotuksia sekä kouluopetuksen ja kirkon opetustyön 

painotuksia. Todettiin, että elämänkysymykset kiinnostavat kaikilla luokka-asteilla, mutta 

tarvitaan myös raamatullista opetusainesta. Kirkon opetustyössä luonnollisesti painottuu 

kirkon oman tunnustuksen mukaiset ratkaisut.75 

 

 

3. Tutkimusmenetelmä 

3.1. Tutkimustehtävä 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten uskonnollisuus ilmenee alakouluikäisen 

elämässä elämänkysymysten kautta tarkasteltuna. Tutkimus vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

”Millaisia uskonnollisia kysymyksiä alakoululainen pohtii?” ” Missä määrin uskonnollista 

pohdintaa esiintyy lasten elämänkysymyksissä?” ja  ”Mitä eroavuuksia on aikaisempaan 

tutkimukseen verrattuna?” 

         Tammisen tutkimuksissa käytetään ilmaisua uskonnollinen kokemus, joka on tämän 

tutkimuksen taustalla ja rinnalla kulkeva ajatus. Uskonnollisella kokemuksella tarkoitetaan 

Tammisen mallissa arkielämässä ilmenevää kiinnostusta, uskon kaipausta, tietoisuutta 

jumaluuden todellisuudesta ja luottamusta sekä uskoa. Tässä tutkimuksessa ei käytetä 

ilmaisua ”uskonnollinen kokemus”, vaikkakin uskonnollisuuden ilmenemisellä tarkoitetaan 

lähes samaa. Tässä selvitetään, millaisia uskonnollisia ja muita elämänkysymyksiä lapsi 

pohtii,  ja missä määrin uskonnollisuutta esiintyy lapsen elämänkysymyksissä.  

Tutkimusjoukkona on erään suuren pääkaupunkiseudun koulun toisen ja viidennen 

luokka-asteen evankelisluterilaisen uskonnon opetusryhmän oppilaita. Koulun oppilaat tulevat 

urbaanista kasvukeskusympäristöstä, jossa monikulttuurisuus on arkipäivää ja elämänrytmi 

koostuu useista erilaisista osasista. 

                                                 
75 Tamminen 1975, 173—175. 
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3.2. Mittarin laatiminen 

3.2.1. Projektio psykologisena terminä  

Projektiolla käsitetään psykologiassa omien tunteiden tai ajatusten heijastamista johonkin 

toiseen kohteeseen. Projektio esiintyy myös yhtenä minän puolustusmekanismeista, jossa 

henkilö heijastaa yleensä jonkin itsessään olevan epämiellyttävän piirteen johonkin toiseen. 

Tällä tavoin ihminen suojautuu omia heikkouksiaan vastaan. Projektiota käytetään myös 

persoonallisuuden tutkimuksen työvälineenä.76 

          Persoonallisuuden tutkimuksessa projektiota käytetään siten, että henkilölle esitetään 

erilaisia moniselitteisiä ärsykkeitä, joita henkilö tulkitsee tai selittää. Tunnetuin tälläinen testi 

lienee Rorschach´n niin kutsuttu musteläikkätesti. Testissä henkilölle esitetään kymmenen 

erilaista musteläikkää, joihin henkilö antaa oman selityksensä, ja niiden avulla tehdään 

päätelmiä henkilön persoonallisuuden hallitsevista piirteistä. Henkilön vastauksissa 

tarkkaillaan esimerkiksi sitä, onko henkilö katsonut kuvaa kokonaisuutena vai jotakin tiettyä 

osaa siitä. Samoin tulkintaan vaikuttaa se, onko henkilö ”nähnyt” kuva-aiheen värillisellä 

alueella vai valkoisessa taustassa. Näistä voidaan sitten päätellä esimerkiksi negatiivisia 

asenteita tai ajattelun tyypillisiä rakenteita. 

         Toinen tunnettu projektiivinen testi on Thematic Apperception Test eli TAT. Kyseessä 

on Henry Murrayn 1930-luvulla kehittämä kuvatesti. Tässä testissä henkilöille näytetään 

erilaisia kuvia, ja tehtävänä on kertoa, mitä kuva esittää ja mitä siinä tapahtuu. Henkilöä 

pyydetään lisäksi kuvailemaan, mitä on tapahtunut juuri ennen kuvan ottoa ja mitä 

todennäköisesti tulee tapahtumaan seuraavaksi. Tämän jälkeen vastaukset tutkitaan, ja 

tarkoituksena on etsiä tiedostamattomia motiiveja. 77 Projektiivisten testien perusideana on 

saada selville sellaisia asioita, joita henkilö ei välttämättä toisi muuten esiin tai joita henkilö ei 

tiedosta. 

 

3.2.2. Projektiivinen valokuvamittari  

Tätä tutkimusta varten uudistettiin Tammisen tutkimuksissa käytetty projektiivinen 

kuvamittari. Projektiivinen kuvamittari koostuu valokuvista sekä niihin johdattavista 

teksteistä. Mittarin kehittelyn taustalla olivat eräät Helsingin yliopistossa 

uskonnonpedagogiikan piirissä suoritetut esitutkimukset, sekä ruotsalainen Hartmanin, 

                                                 
76 Eysenck 2000, 492. 
77 Eysenck 2000, 504. 
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Pettersonin ja Westlingin tutkimus. Mittaria käytettiin sittemmin useissa eri tutkimuksissa, 

joten mittaria voidaan pitää luotettavana.  

            Tammisen projektiivisen mittarin valokuvissa on 10–12-vuotiaita tyttöjä ja poikia, 

joiden kasvot ilmaisevat erilaisia mielialoja. Lapselle näytetään kuva ja sen yhteydessä oleva 

kysymys tai teksti, jota pitää jatkaa. Psykologisen projektiomekanismin perusteella ajatellaan, 

että vastatessaan, mitä lapsi arvelee kuvassa olevan henkilön miettivän tai tuntevan, lapsi 

paljastaa samalla omia ajatuksiaan ja tuntojaan.  

        Tammisen mittariin tytöt ja pojat kuvattiin samassa tilanteessa ja rinnakkaiskuvista 

pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon toisiaan vastaavat.78 Kuvien neutraaleiksi 

laskettavissa tilanteissa lapset näyttävät mietteliäiltä tai hymyilevät. He katsovat ulos 

ikkunasta taivaalle tai ovat pää polvissa, ja yhdessä kuvaparissa lapset ovat käyneet 

nukkumaan, mutta eivät ole vielä unessa. Joukossa on myös kuvia, joissa on selkeä 

uskonnollinen vihjaus: lapset tutkivat Raamattua, istuvat kirkon penkissä, ovat isoisän 

haudalla tai krusifiksin äärellä.79  

         Ensimmäiset seitsemän kuvaa ovat uskonnollisesti neutraaleja. Ensimmäisessä kuvassa 

”Laura” ja ”Pekka” miettivät jotakin vaikeaa asiaa, toisessa kuvassa ”Anja” ja ”Voitto” 

tuntevat olonsa vaikeaksi. Kolmannessa kuvassa ”Sari” ja ”Vesa” ovat iloisia ja neljännen 

kuvan ”Kirsti” ja ”Jaakko” miettivät, miksi maailmassa pitää olla ikäviä asioita. Viidennessä 

kuvassa ”Paula” ja ”Paavo” katselevat tähtitaivaalle kotinsa ikkunasta. Kuudes kuva on 

”Pirjosta” ja ”Paavosta”, jotka ovat käyneet nukkumaan, mutta uni ei vielä tule. 

Seitsemännessä kuvassa ”Paula” ja ”Paavo” juttelevat isän tai äidin kanssa vaikeista asioista. 

         Uskonnollisten kuvien sarjan aluksi ”Kaarina” ja ”Martti” miettivät jotakin, mikä liittyy 

Jumalaan ja Jeesukseen. Yhdeksännessä kuvassa ”Helena” katselee Raamattua ja kertoo siitä 

pikkusiskolleen. Kymmenes kuva on ”Liisasta” ja ”Heikistä”, jotka ovat tulleet katsomaan 

isoisänsä hautaa. Kuvissa 11—13 ”Liisa” ja ”Heikki” istuvat ensin kirkossa, tapaavat papin ja 

lopuksi pysähtyvät katsomaan ristiinnaulitun kuvaa. Kuviin liitetyissä teksteissä lasta 

pyydetään vastaamaan, mitä kuvan henkilöt ajattelevat tai miettivät, tai mistä he 

keskustelevat. 80 Vastauksissaan lapsi projisoi omia ajatuksiaan samaistumalla kuvan 

henkilöön.  

                                                 
78 Tamminen 1975, 33—34. 
79 Tamminen 1990, 5—11. 
80 Tamminen 1981B/5, 176—178. 



22 

 

          Tammisen mittari kaipasi kuitenkin päivitystä kuvien osalta sekä kuvatekstien 

muokkaamista. Edellä esitellyn kuvamittarin kuva-aiheet valokuvattiin uudelleen tähän 

tutkimukseen. Mukaan valittiin lähes kaikki alkuperäiset aihepiirit. Kuvista jätettiin pois 

tilanteet, jossa lapset keskustelevat vanhemman kanssa ja tilanne, jossa he tapaavat papin sekä 

kuva, jossa tyttö kertoo Raamatusta siskolleen. Tilalle valittiin kuvat, joissa tyttö ja poika 

lukevat Raamattua ja pohtivat siitä nousevia kysymyksiä. 

          Kuvallinen viestintä on arkipäiväistynyt ja lapsetkin ovat tottuneita 

”kännykkäkuvaajia”, joten kuvan tehoa piti miettiä huolellisesti. Mustavalkoisen kuvan käyttö 

olisi saattanut ihmetyttää lapsia, joiden kuvallinen maailma on värillinen koulukirjoista 

lähtien. Siksi aikaisempien mustavalkoisten kuvien sijaan projektiiviseen valokuvamittariin 

päädyttiin ottamaan mahdollisimman hyvälaatuiset, värilliset kuvat, joihin on luontevaa 

projisoida ajatuksia. Kuvaustilanteessa oli teknisenä avustajana mukana valokuvausta 

harrastava henkilö, mutta kuvaustapahtuman ohjasi tutkimuksen laatija itse ja määritteli 

kuvien rajaukset mittarin edellyttämällä tavalla. 

        Kuvissa esiintyy kahdeksan eri lasta, tyttöjä ja poikia. Joissakin kuvissa on malleina 

samat lapset. Kuvattavilla lapsilla oli ollut mahdollisuus tutustua alkuperäisiin kuviin 

etukäteen, ja heille oli kerrottu, mihin tarkoitukseen kuvat tulevat. Lapset olivat saaneet ohjeet 

Kuva 1. Alkuperäinen ja uusittu tähtitaivasta koskeva kuva. Uudessa kuvassa tietokoneen ruudulta 

katsottaessa näkyy tähtiä. 
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pukeutua tavallisiin kouluvaatteisiinsa, mutta välttäen esimerkiksi huomiota herättäviä 

tekstejä asuissaan. Kuvaus tapahtui koulupäivän jälkeen, jolloin kuvattavat lapset olivat itse 

normaalin arjen tilanteessa. Kuvauspaikkana oli yksityiskoti, joka oli tuttu paikka kaikille 

siellä kuvatuille lapsille, sekä kirkko ja hautausmaa, joissa kuvattiin toinen ryhmä lapsia. 

          Uusissa valokuvissa noudatettiin alkuperäisten kuvien mallin mukaista ilmaisua, ja 

kuviin haettiin spontaaniutta.  Kuvauksissa pyrittiin säilyttämään autenttisuuden tuntu, ikään 

kuin kuvat olisi otettu aidossa tilanteessa.  Koska kuviin piti saada tunnetiloja ilmaisevia 

ilmeitä, kuvattavat ohjattiin kunkin kuvan kohdalla eläytymään aiheeseen. Tunnetta 

ilmaisevia tilanteita saatiin aikaan esimerkiksi pyytämällä miettimään jotakin vaikeaa asiaa tai 

ajattelemaan iloisia ajatuksia. Käsien asennot ja katseen suunnat otettiin myös huomioon. 

         Kaksi kuvaa poikkeaa alkuperäisestä asetelmasta. Kuva, jossa lapset katsovat 

tähtitaivaalle, otettiin ulkona. Alkuperäisessä kuvassa lapset katselevat tähtiä kotinsa 

ikkunasta. Ajatus tuntui vieraalta tämän päivän lapsen elämän piirissä, varsinkin 

kaupunkilaislapsen arjessa. Luontevampaa on ajatella, että lapsi katsahtaa taivaalle 

kulkiessaan ulkona. (Kuva 1.) 

           Toinen poikkeus koskee kuvaa, jossa lapsi istuu ja miettii Jumalaa. Kuvattavaa 

pyydettiin kohdistamaan katseensa loivasti yläviistoon oikealle. Kuvataiteessa tämä katseen 

suunta perinteisesti viittaa tuonpuoleiseen. Kuvattavalle lapselle kerrottiin lisäksi, millainen 

kuvateksti juuri tähän kuvaan liittyy, jotta lapsi voisi eläytyä tilanteeseen. (Kuvat 2. ja 3.) 

           Kuviin liittyneet kuvatekstit on muokattu alkuperäisistä teksteistä vastaamaan 

paremmin tämän päivän kielellistä ilmaisutapaa ja niissä on huomioitu kohderyhmän lasten 

ikätaso. Kuvateksteihin lapsille on keksitty nimet, jotka valittiin kahdenkymmenen 

suosituimman etunimen joukosta vuoden 2004 etunimitilastosta. 
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Kuva 2. Alkuperäinen ja uusittu kuva, jossa poika miettii Jumalaa ja Jeesusta. 

. 

 

 
Kuva 3. Alkuperäinen ja uusittu kuva, jossa tyttö miettii Jumalaa ja Jeesusta. 
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3.2.3. Kyselylomake 

Kyselylomakkeella tiedusteltiin lapsen perhetaustaa, vapaa-ajan harrastuksia ja 

seurakunnallista sekä uskonnollista aktiivisuutta. Tammisen tutkimuksissa oli laajat lasten 

taustaa ja uskonnollisuutta kartoittavat kyselylomakkeet. Tämän tutkimuksen puitteissa ei 

ollut mahdollista kovin laajaan taustakartoitukseen, joten kyselylomakkeella kysyttiin vain 

tärkeimmiksi katsottuja asioita. 

          Lapsen elämänpiiriin vaikuttavista asioista kysyttiin perhesuhteita ja harrastuksia sekä 

harrastuksiin käytettävää aikaa. Samoin tiedusteltiin television katseluun, tietokonepeleihin ja 

sosiaaliseen mediaan käytettyä aikaa. Koulumenestystä ei otettu tähän mukaan. 

            Seurakunnallinen aktiivisuus tulee esiin kysymyksissä, jotka koskevat kirkossa 

käyntiä ja kerhoihin osallistumista. Samalla kysyttiin, kenen kanssa lapsi käy kirkossa. 

Uskonnollista aktiivisuutta tiedusteltiin kysymällä, kuinka usein lapsi lukee Raamattua tai 

rukoilee. Iltarukouksesta oli oma erillinen kysymyksensä. 

            

3.3. Tutkimuksen suorittaminen 

Kaupungin tutkimusluvan saamisen jälkeen huoltajille lähetettiin oppilaiden mukana kotiin 

kaupungin laatima suostumuskaavake saatekirjeen kera. Huoltajalomakkeita lähetettiin 

kaikkiaan 40 kappaletta evankelisluterilaiseen uskonnonopetukseen kuuluvien lasten 

huoltajille, joista palautui 32 kappaletta ja näistä kuudessa oli kieltävä vastaus. 

Tutkimusjoukoksi jäi toiselta luokka-asteelta kahdeksan poikaa ja viisi tyttöä. Viidennen 

luokka-asteen oppilaista poikia oli viisi ja tyttöjä kahdeksan. Yhteensä haastateltavia oli siten 

26. 

        Aineiston keruu suoritettiin haastattelemalla oppilaita yksittäin koulupäivän aikana 

koulun tiloissa. Koulu pystyi tarjoamaan haastatteluja varten rauhallisen huoneen, mutta osa 

haastatteluista suoritettiin käytävän työskentelytiloissa, joihin kuului välillä häiriöääniä. 

Koulun oppilaat ovat tottuneita työskentelemään erilaisissa työpisteissä, joten 

ympäristötekijöistä ei oletettu olleen haittaa haastatteluille.  

         Koska haastateltavia oli paljon ja heidät haastateltiin yksitellen, haastatteluja piti 

suorittaa myös uskontotuntien ulkopuolella. Aikataulut piti sovittaa koulun muun arjen 

mukaisesti koulutyötä liikaa häiritsemättä. Nuoremmilla oppilailla on lyhyet koulupäivät, ja 

päivään sisältyy monia siirtymiä eri opetusryhmiin, välitunneille ja ruokailuun. Tällä arjen 

realiteetilla on vaikutusta lasten keskittymiseen, ja tavoitteena oli pitää haastattelut riittävän 

lyhyinä, mutta kiireettöminä. Haastatteluihin käytetty aika oli noin 20 minuuttia lasta kohden 

ja pisimmillään puoli tuntia. 
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         Haastattelutilanteessa lapselle kerrottiin ensin, että hänelle näytetään kuvia koululaisista 

ja kuviin liittyy teksti, jota pyydetään jatkamaan. Lapselle selitettiin myös se, miksi 

haastattelu äänitetään. Äänitys tapahtuu nykyisillä laitteilla niin huomaamattomasti, että siitä 

ei ollut häiriötä, ja lapset suhtautuivat asiaan luontevasti. Lyhyen jutustelun jälkeen siirryttiin 

haastatteluun.                              Tammisen tutkimusten esimerkin mukaisesti täysin neutraalit 

kuvat sijoitettiin tutkimuksen alkuun.81 Uskonnollinen kuvasarja alkoi kuvalla, jossa lapsi 

tutkii Raamattua ja viimeisenä kuvana oli kuva, jossa lapset ovat isoisänsä haudalla. Kuvat 

näytettiin kannettavan tietokoneen näytöltä yksitellen.  

        Haastattelun ohjeet annettiin omin sanoin, mutta pidettiin mahdollisimman samanlaisina. 

Esimerkiksi: ”Näet kuvia lapsista ja jokaiseen kuvaan liittyy lyhyt teksti, jota sinä voit jatkaa 

tai vastata kysymykseen. Kun olen lukenut tekstin, kerro omin sanoin, mitä sinulle tulee tästä 

tilanteesta mieleen.” Kuviin liitetyt tekstit luettiin kaikille samalla tavalla. Joidenkin 

pienempien oppilaiden kohdalla tekstiä piti tarkentaa paikka paikoin. Mikäli lapsi mietti 

pitkään, häntä rohkaistiin vastaamaan toistamalla avainsanoja, mutta samalla varoen 

johdattelemasta lapsen ajatuksia. 

         Pojektiivisiin kuviin perustuva metodi toimi oletuksen mukaisesti. Lapset katsoivat 

kuvia keskittyneesti, ja he tuntuivat pääsevän hyvin mukaan kuvien tunnelmiin. He 

projisoivat ajatuksiaan kuvien henkilöihin esimerkiksi näin:” No, minusta tuntuu että häntä 

varmaan kiusataan koulussa ja sitä pelottaa siitä syystä mennä kouluun.” Joissakin tilanteissa 

haastateltava kommentoi kuvia suoraan omin ajatuksin sanoen esimerkiksi:” Minusta ainakin 

tutuisi kurjalta” tai ”No, minä ainakin ajattelisin, että...” 

         Haastattelun yhteydessä täytettiin kyselykaavake, jolla tiedusteltiin lapsen perhesuhteita, 

harrastustoimintaa ja uskonnollista aktiivisuuta. Toisluokkalaisten kanssa kaavake täytettiin  

yhdessä lapsen kanssa, ja viidesluokkalaiset täyttivät kyselylomakkeen itsenäisesti 

haastattelun jälkeen. 

 

 

 

 

                                                 
81 Tamminen 1975, 34. 
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3.4. Tutkimusjoukon elämäntilanne ja uskonnollinen aktiivisuus 

3.4.1. Kouluympäristö 

Kyselykaavakkeella kerätyt tiedot taulukoitiin kysymysryhmittäin kummankin luokan osalta 

omiin taulukoihin. Taulukosta poimittiin asioita, jotka valaisevat oppilaiden elämäntilannetta. 

Lukumäärien laskeminen pienestä rajatusta aineistosta on tässä tapauksessa perusteltua, koska 

kysymykset koskivat toiminnan suorittamisen tai toimintaan osallistumisen useutta. Näin 

muodostui kokonaiskäsitys juuri tämän joukon elämäntilanteesta ja ajankäytöstä 

uskonnollisen toiminnan suhteen.  

       Tutkimukseen osallistuneet lapset käyvät pääkaupunkiseutulaista yhtenäiskoulua. Koulu 

sijaitsee kasvukeskuksen ydinalueella ja koulun oppilasmäärät vaihtelevat vuosittain. Lasten 

arjessa tämä näkyy siten, että luokkakoko riippuu kulloisenkin ikäluokan koosta. Koulussa oli 

tutkimushetkellä oppilaita kaikkiaan noin 660. Näistä alakoululaisia oli hieman yli neljä sataa. 

Ylä- ja alakoulun lisäksi koulussa toimivat myös esikoululuokat. Koulu on kolmesarjainen, eli 

rinnakkaisluokkia on pääsääntöisesti kolme ja lisäksi erityisopetuksen luokat useilla luokka-

asteilla. 

         Monikulttuurisuus on tyypillistä koululle. Koulun oppilaista lähes neljännes on 

maahanmuuttajataustaisia, ja koulussa puhutaan äidinkielenä useita eri kieltä. Kouluviikon 

aikana oppilas saa opetusta muissakin opetusryhmissä kuin kotiluokassaan. Katsomusaineiden 

opetusta koulu tarjoaa neljälle pääryhmälle: evankelisluterilainen uskonnon opetus (UE), 

ortodoksinen uskonnon opetus (ORT), islam (IS) ja elämänkatsomustieto (ET). Tässä 

tutkimuksessa on mukana vain UE-oppilaita koulun toiselta ja viidenneltä luokka-asteelta. 

          Tutkimukseen osallistuneiden lasten sukupuolijakauma meni kokonaisuudessaan tasan 

tyttöjen ja poikien kesken. Toisen luokka-asteen oppilaista poikia oli kahdeksan ja tyttöjä 

viisi, ja viidesluokkalaisista tyttöjä oli kahdeksan ja poikia viisi. 

 

3.4.2. Perhesuhteet 

Muutokset perheissä ja yhteiskunnassa ovat muokanneet myös käsitteitä. Tammisen 

tutkimuksissa puhuttiin ehyestä perheestä, ja eronneet vanhemmat luokiteltiin eri luokkaan 

kuin perheet, joista toinen vanhempi oli kuollut, tai lapsi oli avioliiton ulkopuolella syntynyt 

”au-lapsi”. Tammisen tutkimuksissa koulun kortistoista saatujen tietojen perusteella 88 

prosentilla koko tutkimusjoukosta oli ”ehyt perhe”82.   

                                                 
82 Tamminen 1975, 54. 
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           Perhesuhteita kysytään edelleen, koska ne ovat oleellinen osa lapsen kasvuympäristöä. 

Taustakysymyksenä sillä on merkitystä sen suhteen, kenen luona lapsi asuu ja onko lapsella 

molemmat vanhemmat. Perhesuhteiden muutokset näkyvät tässä tutkimuksessa, jossa 

perhesuhteita tiedusteltiin viiden vastausvaihtoehdon avulla: 1 = ”asun yhdessä isän ja äidin 

kanssa” , 2 = asun isän kanssa”, 3 = ”asun äidin kanssa”, 4 =”asun vuorotellen isän ja äidin 

kanssa”, 5 =”asun jonkun muun luona”. Toisen luokan oppilaista enemmistö asui yhdessä isän 

ja äidin kanssa, kolme asui vuorotellen isän ja äidin kanssa ja yksi vastaajista asui äidin 

kanssa. Viidennellä luokalla noin puolet oppilaista asui kummankin vanhempansa kanssa 

samassa taloudessa, yksi asui äidin kanssa ja loput vuorotellen isän ja äidin luona. Tässä 

tutkimusjoukossa ei esiintynyt lainkaan vaihtoehtoja 5 ja 2, ja kaikilla vastanneilla on 

kummatkin vanhemmat elossa. Myös niillä oppilailla, jotka asuvat vain äidin kanssa, on 

kontakti isään, esimerkiksi viikonlopputapaamisissa. 

 

3.4.3. Vapaa-aika ja harrastukset  

Tammisen tutkimuksissa lasten vapaa-ajan viettoa ja ihmissuhteita kartoitettiin laajasti. Tässä 

tutkimuksessa kysymykset liittyivät lähinnä ajankäyttöön. Harrastuksista kysyttiin vain, mitä 

lapsi harrastaa ja kuinka usein. Lisäksi tiedusteltiin televisionkatseluun, tietokonepeleihin ja 

sosiaaliseen mediaan käytettyä aikaa. 

Tässä aineistossa toisella luokalla olevien oppilaiden keskuudessa televisionkatseluun 

käytetty aika ei vaikuta suurelta. Vain kolme ilmoittaa katselevansa televisiota enemmän kuin 

kaksi tuntia päivässä, ja noin puolet sanoo katsovansa vähemmän kuin tunnin päivässä. 

Viidesluokkalaiset käyttävät televisionkatseluun vielä vähemmän aikaa. Noin puolet ilmoittaa 

katselevansa tunnin pari päivittäin ja loput vähemmän kuin tunnin päivässä, joista viisi sanoo 

katselevansa televisiota vain silloin tällöin. Televisionkatselu oli Tammisen tutkimusten 

aikaan huomattavasti suositumpaa.  

Tämän päivän lapselle tietokonepelit ja sosiaalinen media ovat tulleet television 

kilpailijaksi. Viidesluokkalaisista viisi sanoo pelaavansa ja neljä sanoo käyttävänsä sosiaalista 

mediaa yli kaksi tuntia päivittäin. Toisaalta kuusi oppilasta sanoo pelaavansa tai käyttävänsä 

sosiaalista mediaa vain silloin tällöin viikon aikana tai ei juuri lainkaan. Toisen luokan 

oppilaista lähes kaikki vastasivat, että eivät käytä sosiaalista mediaa juuri lainkaan. Kolme 

oppilasta ilmoitti pelaavansa tietokonepelejä vähemmän kuin tunnin päivässä, loput sanoivat 

pelaavansa silloin tällöin, tai ei juuri lainkaan. Osa toisen luokan oppilaista tarkensi 

vastaustaan sanomalla, että he saavat pelata vain viikonloppuisin, tai viikon aikana jonkin 

sovitun ajan. Viikonloppupelaajat pelaavat yli kaksi tuntia päivässä viikonloppuisin. 
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         Kummassakin ikäryhmässä suosittuja harrastuksia ovat urheilu- ja musiikki 

harrastukset. Partio oli mainittu kuudessa vastauksessa. Lähes kaikki oppilaat ilmoittivat 

harrastavansa jotakin ohjattua harrastusta. Yhdeksän toisen luokan oppilasta sanoo 

osallistuvansa harrastustoimintaan lähes päivittäin, kolme osallistuu kerran viikossa ja yhden 

harrastus ei ole vielä alkanut. Viidennen luokan oppilaista viiden harrastustoiminta on lähes 

päivittäistä ja kahdeksan oppilasta osallistuu kerran viikossa johonkin toimintaan. 

 Seurakunnan kerhotoiminta on hävinnyt lähes kokonaan näiden lasten harrastuksista. 

Vaikka partio mainittiin kuudessa vastauksessa, sitä ei ilmeisesti mielletä seurakunnan 

toiminnaksi, koska se ei näy vastauksissa, jotka liittyvät kysymykseen seurakunan kerhoista. 

Tammisen tutkimuksessa tyttö- ja poikakerhot sekä partio olivat saman kysymyksen alla, ja 

siinä yli 30 prosenttia kolmasluokkalaisista ja 25 prosenttia viidesluokkalaisista ilmoitti 

osallistuvansa toimintaan. Tämän tutkimuksen tutkimusjoukon toisen luokan oppilaista kaksi 

osallistuu viikottain seurakunnan kerhoon, yksi noin kerran kuukaudessa ja loput kymmenen 

eivät lainkaan. Viidesluokkalaisista yhdeksän ilmoittaa, että ei osallistu lainkaan seurakunnan 

kerhotoimintaan, yksi käy säännöllisesti kerran viikossa, yksi osallistuu joskus, ja kaksi 

oppilasta osallistuu noin kerran kuussa. 

             Seurakunnan kerhotoiminnan ohella pyhäkoulu on menettänyt suosionsa. Tässä 

tutkimuksessa mukana olevista 26 lapsesta vain yksi käy joskus pyhäkoulussa, ja kukaan muu 

ei ollut edes aikaisemmin osallistunut pyhäkouluun. Haastatelluista lapsista suurin osa ei 

tiennyt, mikä pyhäkoulu on. Sama ikäryhmä Tammisen tutkimuksissa kuului pyhäkoulun 

suurimpaan kävijäryhmään. Pyhäkoulua kävi 1-3  -luokkalaisista säännöllisesti  20 prosenttia 

oppilaista ja viidesluokkalaisistakin 7 prosenttia. Tammisen tutkimuksessa todettiin, että 

pyhäkoulun suosio laskee 11-13 vuoden iässä, ja Helsingissä on eniten niitä, jotka eivät ole 

olleet koskaan pyhäkoulussa.83  

       Viimeisimmät tilastotiedot pääkaupunkiseudun lapsityön ryhmiin osallistuneista osoittaa 

edelleen laskevaa aktiivisuutta. Päiväkerhoihin, pyhäkouluihin, iltapäiväkerhoihin, 

varhaisnuorisotyön ryhmiin ja partioryhmiin osallistuneita kirkon jäseniä 3-14 –vuotiaiden 

ikäryhmässä Helsingin hiippakunnassa oli 15,5  prosenttia ja Espoon hiippakunnassa 16,7 

prosenttia. Pyhäkouluryhmät muodostavat tästä vain pienen osuuden.84 

 

                                                 
83 Tamminen 1975, 49. 
84 verkkosivu evl.sakasti.fi 
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3.4.4. Kirkossakäynti  

Kaikista tutkimukseen osallistuneista vain yksi toisen luokan oppilas ilmoitti käyvänsä 

kirkossa melkein joka sunnuntai. Muut toisluokkalaiset sanoivat käyvänsä kirkossa muutaman 

kerran vuodessa tai vain joskus. Viidesluokkalaisten kirkossakäynti on hieman vähäisempää 

kuin toisella luokalla olevien. Toisaalta kirkossakäyntiä tiedusteltaessa kukaan ei vastannut 

”en koskaan”. 

 

 

 

Kuva 4. Kirkossa käynti ja harrastukset. Skaala kirkossa käynti: 1=melkein joka sunnuntai, 

2=suunnilleen kerran kuussa, 3=muutaman kerran vuodessa, 4=joskus, 5=en koskaan. 

Harrastukset: 1=lähes päivittäin, 2=kerran viikossa, 3=kerran kuukaudessa, 4=muutaman 

kerran vuodessa, 5=en lainkaan 

 

 

       Kyseisen koulun oppilaiden kirkossakäyntiaktiivisuutta selittää se, että koulun 

evankelisluterilaista uskontoa opiskelevat oppilaat osallistuvat koulun kanssa kaksi kertaa 

vuodessa jumalanpalvelukseen. Kaikki oppilaat ilmoittivatkin käyvänsä koulun kanssa 

kirkossa. Viidesluokkalaisista suurin osa vastasi käyvänsä kirkossa vain koulun kanssa. 

Kolme oppilasta sanoi käyvänsä myös vanhempiensa kanssa, yksi lisäksi isovanhempien 

kanssa ja yksi jonkun muun kanssa (partion). 

       Toisen luokan oppilaista suurin osa käy kirkossa myös vanhempiensa kanssa, vaikkakin 

harvoin. Näistä neljä oppilasta ilmoittaa käyvänsä kirkossa myös isovanhempiensa kanssa ja 



31 

 

yksi vielä jonkun muun kanssa. Kukaan vastaajista ei maininnut käyvänsä kirkossa kummien 

kanssa. Kuvassa 4. näkyy että aikaa käytetään mieluummin harrastuksiin kuin kirkossa 

käyntiin. 

 

 

 

3.4.5. Raamatun lukeminen 

Oppilaat eivät näytä juurikaan lukevan Raamattua tai Raamatun kertomuksia itsenäisesti. 

Toisen luokan oppilaista vain yksi sanoi lukevansa Raamattua itsenäisesti kerran 

kuukaudessa, muut lukevat muutaman kerran vuodessa tai eivät lainkaan. Viidesluokkalaisista 

jokseenkin säännöllisesti itsenäisesti lukevia oli kaksi. Kahdeksan viidesluokkalaista ilmoitti, 

etteivät lue koskaan Raamattua itsenäisesti. 

        Vastauksissa oli jonkin verran hajontaa kysyttäessä Raamatun lukemisesta koulussa. Osa 

oppilaista tarkensi lukevansa Raamattua uskontotunneilla. Muutama viidesluokkalainen 

vastasi, että eivät lue Raamattua lainkaan koulussa. Yleisimmin vastattiin, että koulussa 

luetaan Raamattua muutaman kerran vuodessa. Toisen luokan oppilailla yleisimmät 

vastaukset olivat ”kerran kuukaudessa” ja ”kerran viikossa”. Osa oppilaista sanoi, että 

Raamattua luetaan aina uskontotunneilla, eli kerran viikossa. 

          Toisen luokan oppilaista viisi ilmoitti, etteivät lue Raamattua aikuisen kanssa. Kolme 

sanoi lukevansa Raamattua aikuisen kanssa muutaman kerran vuodessa, kaksi kerran viikossa 

ja yksi kerran kuukaudessa. Viidesluokkalaisista yksi oppilas sanoo lukevansa Raamattua 

aikuisen kanssa kerran viikossa, enemmistö ilmoitti, etteivät lue Raamattua  lainkaan aikuisen 

kanssa, ja pieni osa lukee muutaman  kerran vuodessa. Raamatun lukeminen näiden 

koululaisten keskuudessa näyttää olevan vähäistä, ja Raamattua luetaan lähinnä koulun 

uskontotunneilla. 

         

3.4.6. Rukoileminen 

Iltarukousta on pidetty lasten uskonnollisen kotikasvatuksen indikaattorina. Maare Tamm 

sanoo ”lastenkamarin sängyn olevan uskonnon kehto”. Iltarukouksen äärellä, kodin 

tunneilmastossa syntyy se pohja, jolle lapsen uskonnollisuus rakentuu.85  

            Tammisen tutkimuksissa todettiin iltarukouksen jyrkkä väheneminen viidennen ja 

seitsemännen kouluvuoden välillä. Viidesluokkalaisista noin 10 prosenttia ei rukoillut 

                                                 
85 Tamm 1986, 78. 
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lainkaan iltarukousta ja säännöllisesti rukoilevia oli lähes 40 prosenttia. 

Seitsemäsluokkalaisista kuitenkin vielä neljäsosa rukoili iltarukouksen säännöllisesti.86  

           Tässä tutkimuksessa mukana olevien lasten iltarukouksen säännöllisyys on 

huomattavasti harvinaisempaa. Toisen luokan oppilaista neljä ilmoittaa rukoilevansa 

iltarukouksen säännöllisesti, ja viidesluokkalaisista heitä on kaksi. Niitä, jotka eivät rukoile 

koskaan, on toisella luokalla yksi ja viidennellä luokalla kolme. Viidesluokkalaisista suurin 

osa ilmoitti rukoilevansa ” harvemmin, ehkä jos on jokin erityinen syy”. Toisen luokan 

oppilaiden vastaukset olivat saman suuntaisia. Kuvassa 5. esitetään rinnakkain pelaamisen ja 

iltarukouksen yleisyys, josta näkee, että toinen vähenee ja toinen lisääntyy iän myötä. 

          ”Rukoileminen muuten” noudattaa samaa kaavaa kuin iltarukous. Pääsääntöisesti siten, 

jos lapsi ei rukoile iltarukousta säännöllisesti, hän ei rukoile säännöllisesti muutenkaan. 

Lisäksi muu rukoileminen on hieman harvinaisempaa kuin iltarukouksen rukoileminen. 

Toisaalta kolme viidesluokkalaista rukoili hieman useammin muuten kuin iltarukouksen. 

Toisella luokalla oli oppilas, joka ei rukoile lainkaan iltarukousta, mutta ilmoitti rukoilevansa 

muuten, jos on jokin erityinen syy. 

 

Kuva 5. Iltarukous ja pelaaminen. Skaalat: Iltarukous: 1=säännöllisesti, 2=muutaman kerran 

viikossa, 3=muutaman kerran kuukaudessa, 4=harvemmin, ehkä jos on jokin erityinen syy, 

5=en koskaan 

Pelaaminen: käytän aikaa 1=enemmän kuin kaksi tuntia päivittäin, 2=tunnin pari päivässä, 

3=vähemmän kuin tunnin päivässä, 4=silloin tällöin viikon aikana 5=en juuri lainkaan 

                                                 
86 Tamminen 1975, 62. 
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3.4.7. Yhteenveto lasten elämäntilanteesta 

 Lasten arki vaikuttaa aikataulutetulta, jossa vapaalle tekemiselle ei jää samassa määrin aikaa 

kuin menneinä vuosina. Tammisen tutkimukseen osallistuneet lapset kertoivat mieluiten 

viettävänsä aikaa kotona vanhempien ja sisarusten kanssa. Pääkaupunkiseudulla nykylapsi 

sukkuloi eri harrastusten ja usein vielä kahden kodin välillä. Koulupäivien pituus alaluokilla 

on neljästä viiteen tuntiin, ja sen lisäksi tulevat mahdollisesti aamu- ja iltapäiväkerhot. 

Viidesluokkalaisilla koulupäivät voivat olla kuusituntisia. 

            Koulupäivän aikana lasten päivään sisältyy paljon siirtymiä tilanteesta toiseen. Päivät 

ovat aktiivisia ja rytmittyneitä pieniin osasuorituksiin. Tähän tutkimukseen osallistuneilla 

lapsilla lähes kaikilla oli jokin harrastus, johon he osallistuivat vähintään kerran viikossa. 

Näyttää siltä, että lasten arkiviikot ovat tiiviisti aikataulutettuja ja erilaisiin suorituksiin 

painottuneita.  

      Uskonnollinen aktiivisuus alakoululaisen elämässä oletettavasti riippuu vanhempien 

aktiivisuudesta. Tässä joukossa aktiivisuus noudattaa sitä kaavaa, mikä on tuttua suomalaisten 

suhteesta kirkkoon. Kirkollisiin tilaisuuksiin osallistuminen on passiivista, vaikka yksityinen 

uskonnonharjoitus on Euroopan mittakaavassa korkealla87. Tässä yhteydessä ei kysytty 

vanhemmilta heidän uskonnollista aktiivisuuttaan, joten ei ole tiedossa, onko lapsilla muuta 

yhteyttä seurakuntaan, kristillisyyteen tai muuhun uskonnolliseen toimintaan. 

Jumalanpalvelusyhteys jää näillä lapsilla heikoksi, ja kyselyn mukaan se näyttää olevan hyvin 

paljon koulun varassa. 

 

 

 

 

3.5. Aineiston analysointi 

3.5.1. Luokitusrunko 

Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla teorialähtöisesti. Tämän tutkimuksen 

luokitusrunko perustuu Tammisen tutkimukseen lasten ja nuorten elämänkysymyksistä, jossa 

luokitusrunko on muodostettu oppilaiden projektiivisten kuvien pohjalta antamien vastausten 

                                                 
87 Kääriäinen & Niemelä & Ketola 2005, 127. 
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perusteella. Tammisen tutkimuksessa perusrunko muodostui ensin muutaman koululuokan 

vastausten pohjalta, jonka perusteella tarkistuksen jälkeen luokiteltiin koko aineisto.88 

          Tammisen tutkimuksen tarkoituksena oli oppilaiden elämänkysymysten kartoitus ja 

kuvaaminen, joten sisältöluokkia tuli paljon, kaikkiaan 162. Ryhmittelyn jälkeen pääluokkia 

muodostui kaksikymmentä. Nämä pääluokat olivat: 

  

                                                 
88 Tamminen 1975, 66, 67. 
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 1-4. Oma elämä ja tulevaisuus, ihmisenä oleminen  

   Menneisyys ja tulevaisuus 

   Pelot 

   Ihmisenä elämisen vaikeudet ja ilot 

       5. Rikkomukset ja syyllisyyden kokeminen 

 6-8. Koti, vanhemmat ja muut aikuiset 

  Koti, suhde vanhempiin ja muihin läheisiin 

  Muut aikuiset ihmiset 

9-10. Koulu ja koulutyö: 

               Kouluun liittyvät huolet ja vaikeudet 

               Kouluun liittyvät ilot 

11. Toverit ja ystävät 

12. Vapaa-aika 

13-14. Ympäristö, yhteiskunta 

               Koko maapalloa koskevat ongelmat 

15. Luonto ja maailmankaikkeus 

16-19. Jumala ja uskonto: 

             Jumalan olemassaolo ja olemus 

             Jeesukseen liittyvä pohdinta 

             Kuolemaa, iankaikkinen elämä, enkelit 

             Oma ja toisten suhde Jumalaan 

             Raamattu, sekä muut uskontoa koskevat kysymykset 

20. Arkiset, konkreettiset asiat ja toiveet 89 

                                                 
89 Tamminen 1975, 67. 
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       Lukemalla aineistoa läpi muodostui alustava käsitys oppilaiden vastausten päälinjoista. 

Aineistosta hahmottui teemoja, jotka sopivat Tammisen luokitusrunkoon. Luokittelussa 

käytettiin apuna ATLAS.ti -järjestelmää lausumien pelkistämisessä ja perheiden, eli ala- ja 

yläluokkien muodostamisessa. Yläluokista saatiin Tammisen luokitusrunkoon sopivat 

pääluokat. Koska tässä tutkimuksessa on mukana vain alakouluikäisiä, osa Tammisen 

luokituksesta ei kohtaa oppilaiden vastauksia. Pienten koululaisten elämänpiiriä ei kosketa 

esimerkiksi tulevaisuuden pohtiminen samalla tavalla kuin teini-ikäisten elämässä. 

        Sisältöluokkia tähän tutkimukseen muodostui 175. Luokitusyksikkönä käytettiin 

yksittäisiä sanoja tai lausumia, joista ilmeni asiakokonaisuus. Luokittelussa huomioitiin myös 

projektiivisiin kuviin liittyvät täydennysvirkkeet, mutta yhteen kuvaan liitetyt lausumat voivat 

sisältyä useampiin luokkiin. Näin vältyttiin menettämästä informaatiota, koska jotkin 

vastaukset olivat ilmaisultaan monipuolisia ja värikkäitä. Kuitenkin, mikäli vastauksessa sama 

asia oli ilmaistu eri sanoin useamman kerran, on se laskettu mukaan vain yhden kerran. 

Yksittäiset lausumat, jotka eivät sopineet muodostettuihin sisältöluokkiin on koottu otsikon 

”muut lausumat” alle. 

         Luokittelua tarkistettiin ja tarkennettiin lausumien esiintymistiheyden ja asiayhteyden 

perusteella.  ATLAS.ti:n avulla luokittelua saattoi tarkastella kokonaisuutena, ja se helpotti 

luokkien muokkaamista sekä mahdollisten päällekkäisyyksien havaitsemista ja karsimista. 

Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, sisälsikö lausuma uskonnollisen ulottuvuuden. 

Esimerkiksi maailman synnyn pohdintaa ei luokiteltu uskonnolliseksi pohdinnaksi, ellei 

siihen liittynyt viittausta yliluonnolliseen, kuten ”Onkohan Jumala tehnyt kaiken?”. Maailman 

synnyn pohdinta tosin sijoittuu rajapinnalle, koska se koskettaa perimmäisiä kysymyksiä, 

vaikka ajatus ilmaistaisiinkin neutraalisti. 

           Joitakin luokkia on tarkennettu ja ryhmitelty eri tavalla lasten vastausten pohjalta. 

Esimerkiksi ”pelkoihin” on luokiteltu vain sellaiset lasten lausumat, joissa on käytetty sanaa 

”pelko” tai jos vastaus on liittynyt kuvaan, jonka kuvatekstissä mainitaan pelko. Muut huolet 

ja ikävinä koetut asiat on eroteltu peloista sen mukaan, mihin asiaan ne ovat liittyneet, kuten 

kouluun tai kotiin liittyvät huolet. 

            Vapaa-aika ei muodosta omaa luokkaa tässä tutkimuksessa, koska maininnat vapaa-

ajasta liittyivät pääsääntöisesti koulukavereihin tai perheeseen, jolloin ne on luokiteltu 

ryhmiin ”koulumaailma” sekä ”koti, perhe ja muut läheiset”. Myös luokka ”rikkomukset ja 

syyllisyys” puuttuu, koska siihen ei tullut mainintoja. ”Arkiset, konkreettiset asiat ja toiveet” 

on sijoiteltu niihin luokkiin, joiden yhteydessä asia on mainittu. Useimmiten ne ovat sopineet 

tulevaisuuden pohdintaan tai ihmisenä olemisen iloihin ja vaikeuksiin. 
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          Ympäristöä, luontoa ja maailmankaikkeutta koskevat lausumat muodostavat tässä 

tutkimuksessa pääluokan ”Maailmankaikkeus ja maailman ongelmat”. Tähän pääluokkaan 

sijoittuvat avaruuden ihmettely, maailman synty ja pahuus maailmassa. Pääluokka ”Jumala ja 

uskonto” noudattaa lähes sellaisenaan Tammisen luokitusta. Tähän on lisätty ”spirituaalisuus” 

kokoamaan sellaisia lausumia, jotka viittaavat yliluonnolliseen, mutta eivät välttämättä 

kristinuskon tulkinnan mukaisesti. 

 

            Tämän tutkimuksen pääluokiksi muodostui: 

 

1-4. Oma elämä ja tulevaisuus, ihmisenä oleminen  

            Tulevaisuus 

            Pelot 

            Ihmisenä elämisen vaikeudet ja ilot 

5-6. Koti, perhe ja muut läheiset 

                  Kotiin liittyvät ilot 

                  Kotiin liittyvät huolet 

         7-9. Koulumaailma 

                  Kouluun liittyvät ilot 

                  Kouluun liittyvät huolet 

                  Kaverisuhteet 

10-12. Maailmankaikkeus ja maailman ongelmat 

                   Avaruuden ihmettely 

                   Maailman synty 

                   Pahuus maailmassa 

13-18. Jumala ja uskonto 

                   Jumalan olemassaolo ja olemus 

                   Jeesukseen liittyvä pohdinta 

                   Oma suhde Jumalaan 

                   Raamattu  

                   Kuolema, iankaikkinen elämä 

                   Spirituaalisuus 
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4. Lasten elämänkysymykset ja uskonnollisuus 

4.1. Oma elämä, tulevaisuus ja ihmisenä oleminen 

4.1.2. Tulevaisuuden pohdinta 

Omaan elämään ja lähitulevaisuuteen liittyvät lausumat muodostavat toiseksi suurimman 

sisältöluokan lasten vastauksissa. Lapsi hahmottaa elämää luonnollisesti oman 

arkikokemuksensa kautta ja vastaukset heijastelevat lapsille tärkeitä asioita. Siksi esimerkiksi 

alakouluikäisen tulevaisuuteen liittyvät pohdinnat koskevat välitöntä lähitulevaisuutta, kuten 

seuraavan päivän tapahtumia. Muu tulevaisuuden pohdinta liittyi tuleviin lomiin tai muuhun 

perheen tai ystävien kanssa tapahtuvaan toimintaan.  

”Vaikka siks, että huomenna pääsis sen parhaan kaverin kaa leffaan. Ja sitten sillä on huomenna 

sen lempiharrastus, telinevoimistelu!” 

         Ajatukset suuntautuivat tulevaisuuteen usein iloon liittyvän kuvan yhteydessä, ja niissä 

esiintyi runsaasti arkisia, konkreettisia asioita. Lähitulevaisuuden iloista mainittiin kavereiden 

kanssa leikkiminen ja mukavien asioiden odottaminen. Lapset odottivat esimerkiksi 

syntymäpäivää tai hauskaa tekemistä, kuten huvipuistovierailua. 

          Myös nukahtamiskuvan yhteydessä mainitut lähitulevaisuuden ajatukset liittyivät 

seuraavaan päivään. Osa odotti tulevalta päivältä mukavia, kivoja asioita, osalla ajatukset 

pyörivät seuraavan päivän läksyissä tai kokeissa. Läksyihin tai kokeisiin liittyvät ajatukset 

olivat usein huolen sävyttämiä. 

       ”Mitäköhän hän saa matikan kokeesta, kun se palautetaan seuraavana päivänä?” 

Tulevaisuutta koskevat lausumat olivat huolipainotteisia lähinnä kouluun liittyen. Muu 

tulevaisuutta koskeva pohdinta oli sävyltään myönteistä odotusta. 

” Hän saa uuden puhelimen ja sitten he menevät huvipuistoon, koska hänen kaukaisia 

kavereitaan tuolta pohjoisesta on tulossa katsomaan häntä ja he jäävät yökylään ”(H20) 

 Muutoin kaukaisempi tulevaisuus ei juuri saanut sijaa lasten ajatuksissa. Tämän ikäiset lapset 

eivät tuoneet esiin myöskään uskonnollisia ajatuksia tulevaisuuden pohdinnoissaan. 

 

 

4.1.2. Pelot 

Oman elämän pohdintaan liittyi lapsilla monenlaisia pelkoja. Pelot saattoivat olla 

epämääräisiä pelkoja, joita lapsi ei osannut nimetä. Lapset kuvailivat epämääräisiä pelkoja 

sanomalla, että kuvan henkilö pelkää jotain asiaa tai jotain jännittävää tilannetta. Pelko saattoi 

liittyä myös johonkin konkreettiseen asiaan, kuten sairastumiseen tai johonkin suoritukseen. 
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”Vaikka et se saa jostain taudista tartunnan tai sit sitä pelottaa mennä johonki laitteeseen 

Linnanmäellä tai  sit tehä jotain temppua.” (H7) 

 Uutisista poimitut maailman tapahtumat herättivät joissakin oppilaissa pelkoja. 

Molemmilla luokka-asteilla oli lapsia, jotka ilmaisivat pimeän pelkoa samoin kuin pelottavien 

olioiden, kuten hirviöiden ja kummitusten pelkoa. Kummitusten ja hirviöiden osalta tulos oli 

odotettavissa, koska mielikuvitusolentoihin liittyvät ajatukset kuuluvat tämän ikäisten lasten 

kehitysvaiheeseen90. 

”...mm, mörkö pelottaa. Ja se pelkää pimeää.” (H12) 

       Maailman tapahtumat ovat aikaisemmin huolestuttaneet hieman isompia oppilaita, mutta 

tässä joukossa jo toisen luokan oppilaat ilmaisivat huolia, joita olivat seuranneet uutisoinnista. 

Uutiset katastrofeista ja onnettomuuksista tulevat laajan uutisoinnin myötä väistämättä myös 

pienempien lasten silmien eteen. Syksyllä 2014 tiedotusvälineissä muisteltiin sekä autolautta 

Estonian uppoamista vuonna 1994 että Tapaninpäivän tsunamia vuodelta 2004. Haastattelut 

suoritettiin tammi-helmikuussa 2015, joten ajankohta saattoi vaikuttaa vastauksiin, joissa 

nämä toisluokkalaiset lapset miettivät laivan uppoamista tai tsunamia: 

” No mulle tulee yleensä, että mä yritän miettii kaikkee ilosta, mut sitte mä mietinkin kaikkee tosi 

inhottavaa ja ikävää. Kuten vaikka kummitusjuttuja jos mä oon päivän aikana sellasii kuullu. Ja 

sit mä en saa mitenkään unta mut mä en halua nukahtaa. Tai sit että, noh, mä oon just lukenu 

lehdistä että joku laiva on uponnu ja että jos mä oisin joskus kyydissä ja se uppois. Jotain 

tommosta.”  (H6) 

”Nikon vanhemmat ovat ehkä tuolla ulkomaalaisissa paikoissa ja se pelkää että jos tulee vaikka 

maanjärjestys tai joku ja se on sen jonkun  mummon luona ja sit sitä alkaa pelottaan jos siellä 

vaikka tapahtuu jotain. Vaikka tsunaami.” (H4) 

      Pelkoja esiintyi myös kouluasioissa. Erityisesti viidesluokkalaiset mainitsivat kouluun 

menemisen pelottavana siitä syystä, että koulussa esiintyy koulukiusaamista. Samoin pelättiin, 

että opettaja suuttuu, jos ei ollut kunnolla huolehtinut kouluasioistaan. Opettajalle ei uskalleta 

kertoa kouluvaikeuksista, kiusaamisesta tai läksyjen laiminlyömisestä. Tähän liittyy 

luultavasti myös maininta epäonnistumisesta: pelottaa kohdata tilanne, jota ei hallitse. 

        Ihmissuhteisiin liittyvät pelot koskivat jollain tavalla yksinjäämistä. Joko siten, että joku 

läheinen sairastuu tai kuolee, tai kaverit jättävät yksin. Yksinjäämisen pelko mainittiin sekä 

nukahtamiskuvan että pelkoon vihjaavan kuvan yhteydessä. Nuorimmat oppilaat pelkäsivät 

yksinoloa kotona. Samoihin kuviin Tammisen tutkimuksessa lapset tuottivat rikkomuksiin ja 

syyllisyyteen viittaavia lausumia. Tässä tutkimuksessa vain kaksi lasta, molemmat poikia, 

mainitsivat kiinnijäämisen jostain asiasta. Samassa yhteydessä yksi tyttö oli pahoilla mielin, 

                                                 
90 Tamminen 1975, 76. 
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koska oli ollut eripuraa kotona. Varsinaista syyllisyyttä tai anteeksipyytämistä ei mainittu 

lainkaan. 

       Pelkoon ei liitetty uskonnollisia ilmaisuja eivätkä uskonnolliset kuvat synnyttäneet pelko-

lausumia. Toisaalta tässä yhteydessä kukaan ei myöskään maininnut turvautuvansa 

pelkoineen Jumalan apuun. 

 

Taulukko 2. Pelkoja koskevat lausumat 

 

 

4.1.3. Ihmisenä elämisen vaikeudet ja ilot 

Ihmisenä elämisen vaikeudet on koottu sisältöluokista ”elämän katoavaisuus”, ”elämän 

pohdinta”, ”muu huoli” ja ”päätöksen tekeminen”. 

              Kuva, jossa lapset ovat isoisän haudalla, luonnollisesti ohjasi ajatukset elämän 

katoavaisuuteen. Lausumissa tuotiin esiin elämän päättyminen ja kaipaus. Miksi-kysymyksin 

pohdittiin kuolemaa ja sen lopullisuutta. Kuolemaan liittyen osa lapsista kyseli, missä isoisä 

on nyt. Onko hän haudassa, vai jossain muualla, kuten Jeesuksen luona? Kuva, jossa Aino ja 

Leevi miettivät, miksi maailmassa on ikäviä asioita, synnytti pohdintaa elämän eri sävyistä, 

ihmisten erilaisuudesta sekä hyvän ja pahan välisestä jännitteestä. 

”...ehkä koska ei aina voi kaikki olla vaan hyvin vaan joskus pitää sattua jotain huonookin.” 

(H19) 

 

”..että jos ihmiset olisivat kaikki ihan samanlaisia niin kaikki olis ihan tylsää ja kun ihmiset on 

erilaisia niin jotkut ihmiset on ilkeitä ja jotkut on tosi kilttejä. Elämä on niinku hyvää sillee, et 

kaikki on erilaisia, mut hyvällä tavalla.” (H22) 

2.lk 5.lk

Pelkää ”mörköjä”, kummituksia, pimeää 3 2

Pelkää kouluun menemistä - 4

Pelkää opettajalle kertomista 1

Pelkää vanhemmille kertomista - 1

Pelottava ohjelma/elokuva 3 -

Pilkan kohteeksi joutumisen pelko 1 1

Ikävän tapahtuman pelko - 3

Pelkää, että vanhemmille sattuu jotain 1 -

Pelkää, että lemmikille sattuu jotain - 1

Sairauden pelko 1 -

Kotiin yksin jäämisen pelko 3 -

Lausumia yhteensä 25 6.0%
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        Muita esiin tulleita huolenaiheita olivat huoli lemmikistä, riitelyn aiheuttama mielipaha, 

jännittävät tilanteet ja epäonnistuminen jossakin tehtävässä. Epäonnistumiseen liittyi lisäksi 

huoli siitä, että toiset nauravat ja jättävät ulkopuoliseksi. 

         Päätöksen tekemiseen sisältyi sekä helpotusta että jännitystä. Uudet asiat ja päivän 

tapahtumiin liittyvät ratkaisut jännittivät. Hankalasta tilanteesta selviäminen ja huolista 

vapautuminen mainittiin muutamissa vastauksissa. Lupauksen pitäminen tuli myös esiin 

vastauksissa. 

”...vaikka ei tullutkaan mitää järistystä ja sit nyt se asuu, hän asuu nyt Suomessa ja ennen hän 

asui maissa jossa oli kaikkia myrskyjä ja nyt hän on Suomessa ja sillä on iloista asua siellä.” 
(H4)   

”... ja nyt sillä on paljon uusia ystäviä ja se joutu vaihtaa koulua ku sillä oli jotai juttuja ni se 

joutu vaihtaa koulua ja se on saanu uudesta koulusta tosi paljo ystäviä!” (H15) 

     Alakoululaisen elämään liittyy paljon iloja näiden lausumien perusteella. Ilo elämästä 

yleensä, kivoista asioista, läheisistä ja lemmikeistä, ilo onnistumisesta ja hauskanpito nousivat 

esiin lasten lausumista iloon liittyvän kuvan yhteydessä. Lasten ilon aiheet olivat luonteeltaan 

enimmäkseen arkisen konkreettisia. Konkreettinen ajattelu näkyi molempien luokka-asteiden 

muissakin omaan elämään liittyvissä vastauksissa. 

”Näistä ilosista oli tosi helppo keksiä! Sillä on noi kädet noin että se on voinu lukee jotain hyvää 

kirjaa, niin se on tullu siitä iloseks, tai jotain sellasta. Tai se kattoo iPadiltä jotain kuvia ja ne on 

niin hyviä et se tulee iloseks.” (H6) 

Yksi vastaaja arveli kirkkokuvan lasten tuntevan iloa kirkossa ollessaan. Ilon 

yhdistäminen uskontoon ei näytä muutoin tulevan spontaanisti esille, ainakaan neutraalien 

kuvien yhteydessä. 
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Taulukko 3. Ihmisenä olemisen vaikeudet ja ilot 

 

 
 

4.2. Koti, perhe ja muut läheiset 

4.2.1. Kotiin liittyvät ilot 

Koti on luonnollisesti alakouluikäisen elämässä tärkein viitekehys, joten kotiin liittyviä 

lausumia oli useiden eri kuvien yhteydessä. Iloista lasta esittävä kuva synnytti lasten mielissä 

iloa läheisistä, vanhemmista ja sukulaisista. Lapset ilmaisivat iloa siitä, että heillä on hyvä 

koti ja ihania sukulaisia. Pikkuveli ja pikkusisko mainittiin myös ilon lähteinä. Toisen luokan 

oppilaiden lausumissa suoria viittauksia perheeseen esiintyi niukasti. Perheasiat jäivät 

enemmän taustalle, ja ne nousivat esiin vain joissakin erityisissä tilanteissa. Perheeseen 

liittyvät iloa ilmaisevat lausumat olivat enimmäkseen viidesluokkalaisten vastauksia. 

Viidesluokkalaiset osasivat myös kuvailla perheen merkitystä siten, että perheeltä saa tukea ja 

ymmärrystä.  

”....koska hän ymmärtää että sillä on vielä paljon....kaikkia läheisiä joitten kanssa se voi pitää 

hauskaa ja vaikka jotain sattuis niin olis silti aina joku tukemassa.” (H14) 

 

  

2.lk 5.k

Elämän katoavaisuus 5 2

Elämän merkityksen pohdinta - 7

Epämääräinen huoli, paha mieli, 

epäonnistuminen
6 3

Hankalasta tilanteesta selviäminen 2 4

Hauskanpito 1 3

Ilo kivasta asiasta 4 5

Ilo elämästä - 1

Ilo läheisistä 1 4

(Lähi)tulevaisuuteen liittyvä pohdinta 4 5

Muiden ihmisten huono käytös 2 -

Vaativaan/jännittävään tilanteeseen 

joutuminen
2 1

Muiden ihmisten epärehellisyys - 3

Arkiset, konkreettiset asiat 6 4

Lausumia yhteensä 75 17.9%
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4.2.2. Kotiin liittyvät huolet 

Perheeseen liittyi myös lasten huolia. Oli huoli siitä, että vanhemmille sattuu jotakin tai joku 

läheinen kuolee. Toisen luokan oppilaiden perhelausumat liittyivät nimenomaan huoliin.  Eräs 

toisluokkalainen kantoi huolta siitä, jos jollakin lapsella ei ole kotia lainkaan. 

Tässä yhteydessä esiintyi myös pelkoa siitä, että joutuu olemaan yksin kotona. 

Toisluokkalaisten vastauksissa pelkokuvaan liitettiin selkeät toteamukset: ” Sitä pelottaa olla 

yksin kotona.” Sama yksinolemisen huoli esiintyi jo Tammisen tutkimuksissa nimenomaan 

pienten koululaisten keskuudessa91.  

      Kuva, jossa lapsi nojaa polviinsa, ja kuva ennen nukahtamista synnyttivät huoliaiheisia 

lausumia. Viidesluokkalaisten kotihuoliin liittyi pelkoa kertoa vanhemmille jotain asioita. 

Ennen nukahtamista oli levoton olo, koska oli ollut riitaa vanhemien kanssa, ja siitä oli tullut 

paha mieli. Myös vanhempien keskinäinen suhde mietitytti. Lapset pohtivat, miten 

vanhemmat saavat riitansa selvitettyä, ettei heidän tarvitsisi erota. 

”...ja sen vanhemmilla on ollu riitaa ja se pelkää sitä että se jatkuu ja toivoo että ne pääsis 

sopuun (H 15) 

”..mm, mitä jos isä ja äiti eroavat, en pidä heidän riitelystään yhtään.” (H21) 

 

Taulukko 4. Koti ja perhe 

 

 
 

 

 

  

                                                 
91 Tamminen 1975, 87. 

2.lk 5.lk

Huoli perheenjäsenestä 3 -

Huoli riitelystä - 2

Huoli vanhempien suhteesta - 3

Ilo kodista 1 2

Ilo perheenjäsenistä 2 5

Muu maininta vanhemmista 1 -

Lausumia yhteensä 19 4.5%
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4.3. Koulumaailma 

4.3.1. Kouluun liittyvät ilot 

Koska tutkimus suoritettiin koulussa koulupäivän aikana, on luonnollista, että lasten 

ajatuksissa koulumaailmalla oli merkittävä sija. Kouluun liittyviä asioita tuotiin esiin useissa 

kuvissa.  

Iloinen lapsi -kuvan yhteydessä mainittiin ilo koulusta yleensä ja ilo opettajasta. 

Onnistuminen ja oppimisen ilo tulivat myös esiin. Nukahtamiskuva johti usein ajatukset 

seuraavaan koulupäivään positiivisin odotuksin. 

”Niin ja sit se voi odottaa huomista koulunalkua taas, koska koulu on niin kivaa, heh. Ainaki mun 

mielestä se on!”(H6) 

         Kouluun liittyviä iloja esiintyi tasaisesti sekä toisella että viidennellä luokalla, mutta 

tässä tutkimusjoukossa ne olivat yleisempiä tyttöjen keskuudessa. Menestyminen 

koulutehtävissä mainittiin muutaman kerran, ja näitä mainintoja oli myös pojilla. 

”...niillä oli ollut matikan koe ja sai kympin.” (H15) 

Suoraan kouluun liittyviä iloja oli maininnoissa kuitenkin vain kahdeksan. Kun tähän 

lisätään ilo (koulu)kavereista, määrä lähes kolminkertaistuu. Kouluun liittyvissä iloissa 

hyvien kavereiden määrällä on merkittävä osuus. 

”...ja se on saanut uudesta koulusta tosi paljo ystäviä ja se soittaa sen uudesta koulusta sen 

kavereille joka päivä! ” (H15) 

Taulukko 5. Kouluun liittyvät ilot 

 

 
 

 

 

4.3.2. Kouluun liittyvät huolet 

Vaikka lapset mainitsivat useita ilonaiheita elämässä yleensä ja erikseen kouluun liittyen, 

samat lapset toivat esiin myös kouluhuolia. Tässä käsitellään huolia, jotka ovat siis lievempiä 

2.lk 5.lk

Ilo oppimisesta - 1

Ilo onnistumisesta 1 2

Ilo opettajasta - 1

Ilo koulusta yleensä 1 2

Ilo monista hyvistä koulukavereista 8 6

Yhteensä 24 5.7%
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kuin aikaisemmin koulun yhteydessä mainitut pelot. Tässä tutkimuksessa kouluhuolista 

tulivat esiin lähes kirjaimellisesti samat asiat kuin Tammisen lasten elämänkysymyksiä 

mittaavassa tutkimuksessa. Tammisen tutkimuksessa yli puolet oppilaista oli ilmaissut ainakin 

yhden kouluhuolen. Määrällisesti eniten huolia oli kolmasluokkalaisilla ja vähintään yhden 

kouluhuolen esittäneitä oli eniten viidesluokkalaisissa.92  

        Tamminen kirjoittaa tutkimusraportissaan näin:” Eniten kysymyksiä ja huolia liittyy 

koululäksyihin, niiden tekemättä jättämiseen, siihen, mitä opettaja sanoo, kun ei ole 

huolehtinut tehtävistä, ja yksityisiin koulutehtäviin.”93 Tämän tuloksen kanssa täysin 

yhteensopivasti ovat kommentoineet myös tähän tutkimukseen osallistuneet 

viidesluokkalaiset. Yhden viidesluokkalaisen oppilaan vastauksessa esiintyivät lähes kaikki 

mainitut elementit: kuvassa Aino pohtii asiaa, mikä on ennenkin ollut mielessä:  

”Että sillä on jäänyt paljon läksyjä tekemättä ja sillä on paha mieli ja se ei uskalla sanoo 

opettajalle ja sitten se nyt miettii että pitäsköhän siitä sanoa opettajalle ja että suuttuuko 

opettaja.”(H15) 

           Toisen luokan oppilailla oli samanlaisia huolia. Vaikea tehtävä tai läksy huolestutti. 

Toisen luokkan oppilas ilmaisi huolensa myös siitä, jos ei ole kuunnellut opettajaa, eikä osaa 

sitten toimia ohjeen mukaan. Opettajaan liittyvää huolisävyistä pohdintaa esiintyi näillä 

pienemmillä oppilailla. 

 

Taulukko 6. Kouluun liittyvät huolet 

 

 
 

 

                                                 
92 Tamminen, 1975, 88. 
93 Tamminen, 1975, 88. 

2.lk 5.lk

Kokee kiinnostuksen puutetta 2 -

Huoli tulevasta koulusta - 1

Ongelmia luokan ilmapiirissä - 1

Huoli kokeista tai läksyistä 5 7

Huoli kiusaamisesta 5 15

Hyväksytäänkö mukaan? 4 4

Vain vähän kavereita 2 2

Muu huolen sävyttämä kouluun liittyvä 

pohdinta
5 4

Yhteensä 57 13.6%
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4.3.3. Kaverisuhteet 

Kavereiden tärkeys käy ilmi oppilaiden vastauksista. Toisaalta ilmaistiin iloa siitä, että on 

paljon hyviä kavereita, mutta samalla oli huolia ulkopuoliseksi jäämisestä. Kavereiden kanssa 

leikkiminen mainittiin kivana asiana, mutta huolta herätti, jos kaveri ei tulekaan, tai jos jää 

peräti yksin. Hyvät kaverisuhteet mainittiin useamman kuvan yhteydessä.  

”  No vaikka että se on soittanut jollekin kaverille ja se pyytää leikkimään ja se sanoo että ei voi 

(olla) ja että vähän myöhemmin sit se tulee kuitenkin!”(H8) 

         Kuitenkin suurta huolta nimenomaan viidesluokkalaisten keskuudessa aiheutti ajatus 

koulukiusaamisesta. Mainintoja koulukiusaamisesta esiintyi tasaisesti lähes kaikilla  

oppilailla. Osa kertoi itse kokeneensa kiusaamista ja osa mainitsi huolen koulukiusaamisen 

esiintymisestä omassa koulussa. 

”...no tätäkin on kiusattu sillälailla esim jotku yläluokkalaiset, yheksäsluokkalaiset on kiusannu 

sitä, puhuu siitä pahaa ja ne on uhkailu ja pelotellu sitä...pelkää mennä kouluun ja ei uskalla 

kertoo vanhemmille.” (H15) 

          Koulukiusaamisajatuksia projisoitiin neljään kuvaan. Ensimmäiset kolme kuvaa 

kuvateksteineen ohjasivat ajatuksia vaikeisiin asioihin. Ensimmäisessä kuvassa Leevi ja Aino 

pohtivat asiaa, jota on vaikea ymmärtää, toisessa kuvassa Leevi ja Aino miettivät, miksi 

ikäviä asioita on olemassa, ja kolmannessa kuvassa Nikolla ja Sannilla on kummallinen olo ja 

heitä pelottaa. Seitsemännessä kuvassa Lauri ja Vilma eivät saa unta, koska heillä on levoton 

olo. Kiusaamismaininnat jakaantuivat tasaisesti näiden kuvien kesken. Kaksi oppilasta 

mainitsi kiusaamisen jokaisen näiden neljän kuvan yhteydessä. Toisen luokan oppilaista vain 

kaksi mainitsi kiusaamisen koko kyselyn aikana. 

             Huolet kaverisuhteissa, ulkopuoliseksi jäämisen pelko ja pilkan kohteeksi joutumisen 

pelko tulivat esille Tammisenkin tutkimuksissa. Näitä huolia esiintyi nimenomaan 

vanhemmilla oppilailla.94 

         Koulukiusaamisen vahva esiintulo tässä tutkimusjoukossa herättää kysymyksiä. 

Kertooko se kiusaamisen yleisyydestä, vai mahdollisesti myös oppilaiden kyvyistä tiedostaa 

kiusaamisen todellisuus ja sen vakavuus? Kyseisessä koulussa on vahva, koulukiusaamista 

ehkäisemään suunnattu ohjelma. Koulussa on kaikilla luokka-asteilla varattu yksi oppitunti 

viikossa kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Oppilaita harjaannutetaan tunnistamaan tilanteita, 

joissa kiusaamista yleisesti tapahtuu. Koulutuksessa käytetään apuna muun muassa KiVa-

koulu (kiusaamisen vastainen) ja  Askeleittain-materiaalia. Materiaalipaketteihin kuuluu 
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kuvia, joita käytetään keskustelun avaajana95. Tämä on saattanut vaikuttaa oppilaiden 

tuottamiin vastauksiin projektiivisten valokuvien yhteydessä. Yksi toisen luokan oppilas tuotti 

kaikkiin neutraaleihin kuviin KiVa-koulu -materiaaliin sopivia mallivastauksia. 

Uskonnollisten kuvien kohdalla oppilas hämääntyi, koska ne eivät liittyneet kiusaamiseen. 

           Koulukiusaamisesta voidaan tämän tutkimuksen mukaan sanoa, että nämä lapset 

kokevat kiusaamisen vakavana ja haitallisena. Koulukiusaamisen yleisyyttä sen sijaan ei 

tämän perusteella voida arvioida. 

 

4.4. Maailmankaikkeus ja maailman ongelmat 

4.4.1. Avaruuden ihmettely 

Kuva, jossa Matias ja Helmi katselevat tähtitaivasta, johdatti lasten ajatukset pääsääntöisesti 

avaruuden ja planeettojen ihmettelyyn. Lasten pohdinta keskittyi heidän ikäkautensa 

mukaisiin  konkreettisiin kysymyksiin, kuten ”Mitä tähdet ovat”, ”Minkä kokoisia ne ovat” ja 

”Kuinka paljon tähtiä on?” Toisluokkalaisten vastauksissa oli mainintoja tähtien kauneudesta 

ja tähtikuvioiden ihailusta. 

” Se miettii sellasia että minkä kokoisia ne on oikeasti.” (H4) 

”No mä ainakin voisin miettiä että näkyis joku tähtikuvio, mutta miten sellaisen vois nähdä 

tähtitaivaalta? Kun mä en erota ikinä, ku mä vaan katon että ne tähdet on niin kauniita.” (H6) 

Lapset pohtivat tähtien alkuperää ja avaruuden äärettömyyttä. Vain yksi 

viidesluokkalainen vastaaja mietti, onko avaruudessa elämää. 

 

”Toi...et onks avaruus oikeesti niin suuri että se jatkuu niin, että se ei lopu ikinä ja sit että kui 

isoja ne tähdet oikeesti ois läheltä.” (H19) 

”Vaikka että mm, mistä tähdet on tullu, miks tähdet loistaa, mitä tähdet on, miten tähdet 

liikkuu?”(H 8) 

”Onko avaruudessa elämää?” (H26) 

        Tammisen tutkimuksessa tässä yhteydessä esiintyi runsaastikin pohdintaa maapallon 

ulkopuolisesta elämästä. Kysymys ufoista oli lasten mieltä kiehtova. Televisio oli tuolloin 

lapsia puoleensa vetävä, ja avaruudentutkimus oli tiedotusvälineissä hyvin esillä.96 Tässä 

tutkimuksessa ufot tai avaruusmatkailu ei tullut millään tavalla esille. Kaiketi ajatus 

avaruuslennoista on jo niin arkipäiväistynyt, että se ei ole enää lasten ajatuksissa 
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päällimmäisenä. Ajanilmiöt näkyvät lasten elämänkysymyksissä, eivätkä avaruuden 

arvoitukset ole juuri nyt erityisesti pinnalla tiedotusvälineissä. 

         Tähtien alkuperästä lapset eivät esittäneet mitään ehdotuksia. Lapset ihmettelivät, mistä 

tähdet ovat tulleet, mutta äänessä oli enemmänkin ihailua ja hämmästystä, kuin välintöntä 

vastauksen hakemista. Uskonnollisen pohdinnan yhteydessä lapset palasivat ajatukseen 

Jumalasta kaiken luojana. 

        

4.4.2. Maailman synty 

Maailman syntyyn liittyvää pohdintaa esiintyi lähinnä kahden uskonnollisen kuvan 

yhteydessä: Kuvassa, jossa Jimi ja Ella miettivät Jumalaa ja Jeesusta, sekä kuvassa, jossa 

Leevi ja Iida tutkivat Raamattua.  

          Lasten pohdintaa voi luonnehtia ihmettelyksi ennemmin kuin epäilyksi. Lapset 

miettivät, onko Jumala tosiaan tehnyt kaiken ja ”miten ihmeessä kaikki on tehty”. Toisen- ja 

viidennen luokan oppilaiden vastaukset erosivat henkilötasolla. Luokka-asteen mukaisia 

rajalinjoja ei tässä esiintynyt. Peruskysymys molemmissa ryhmissä oli, loiko Jumala 

maailman, onko se todella mahdollista?  

”...vaikka, miten Jumala loi kaiken.” (H13) 

”Se miettii että loiks Jumala maailman...” (H3) 

Lasten ihmettelyyn liittyi myös teologista pohdintaa Jumalan ja Jeesuksen osuudesta 

maailman syntyyn. Tässä lapsi käsittää Jumalan ja Jeesuksen olevan samaa jumaluutta, mutta 

lasta hämmentää heidän suhteensa. Uskonnollisen kasvatuksen saanut lapsi saattaa kuvata 

Jumalan juuri Jeesuksen hahmossa, vaikka heidän välinen yhteytensä olisikin vaikea 

ymmärtää97. 

” Että jos Jumala on luonut maailman niin miten ihmisiä oli ennen kun Jeesus tuli ja miten niitä 

kaikkia tapahtumia on tapahtunut...”(H20) 

Lapsen mielessä pyörii suuria kysymyksiä siitä, miten kaikki on tapahtunut. Ajatus 

Jumalasta luojana sopii lapsen ajatusmaailmaan, mutta Jeesuksen osuus hämmentää. Lapsi tuo 

esiin ihmettelynsä, eikä se välttämättä tarkoita epäilyä. Lapsi ei aina edes kaipaa vastausta, 

vaan tilaa pohtia ja ihmetellä 98. 

           Ihmettely tuli esiin myös Jumalan luomistyön monimuotoisuuden hämmästelyssä. 

Luonto herätti ihailua sekä vilpitöntä iloa luomakunnan ihmeistä. 

”No mulle tulee mieleen et se vois vaikka miettiä että miten ihmeessä kukatkin kasvaa aika 

nopeesti, miten ihmeessä kaikki on niin erilaista... Miten ihmeessä kaikki ihmiset on erilaisia ja 
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kaikki puut ja kaikki on erilaista. Ja lumihiutaleet, ... Niin että jos lumihiutaleet on kaikki 

erilaisia, niin sitä se vois miettii.” (H6) 

            Yhdellä toisen luokan oppilaalla oli maailman luomisesta hämmästyksen ja epäilyn 

sävyttämä kommentti, jonka hän projisoi kuvaan, jossa Leevi tutkii Raamattua: 

”Että miten ihan kaikki on alkanut ja miten Jumala on tullut ja miten dinot ja kaikki on tullut? 

Koska sitä ei kukaa tiedä ja eihän Jumala voi vaan että: pffz. Tullu! Ja miten tyhjyys on tullut?” 

(H10) 

Tämän lapsen vastauksessa näkyy hämmennys Jumalan olemassaolon suhteen. Miten Jumala 

on tullut ja toisaalta, miten kaikki muu on saanut alkunsa. Jumala näyttäisi hänen mukaansa 

jotenkin liittyvän maailman syntyyn, mutta hänestä se ei tunnu mahdolliselta. Perusteluna 

lapsi käyttää sitä, että kukaan ei voi oikeasti tietää, miten kaikki tapahtui. Tyhjyyskään ei 

oikein sovi tähän lapsen ajatukseen, vaan hän kaipaa selitystä myös sille. 

          Tämän toisluokkalaisen ajatukset heijastavat sitä ristiriitaa, jonka alakouluikäinen 

kohtaa koulumaailmassa. Lapsi on ehkä aikaisemmin oppinut, että Jumala on kaiken luoja ja 

ylläpitäjä. Kouluikäisenä lapsi kohtaa maailman, jota hallitsee tekniikka ja tiede. Jumalan 

kyvyt asettuvat kilpailemaan ihmisen saavutusten ja osaamisen rinnalle. Lapsi kokee näiden 

välillä älyllistä ristiriitaa, ja epäily tulee mukaan ajatuksiin. Tietopainotteinen kouluopetus 

saattaa lapsen hämmennyksiin hänen aikaisemman maailmankuvansa kanssa.99 

Huomionarvoista on se, että tässä tapauksessa kyse oli toisen luokan oppilaasta, jolla ei vielä 

pitäisi olla tämän kaltaisia epäileviä kysymyksiä. Yleensä näin nuorilla lapsilla on vielä 

vankka luottamus Jumalaan luojana. Vastaava kommentti olisi ollut ennemminkin 

odotettavissa viidesluokkalaiselta.  

            Tässä näkyy mahdollisesti juuri se, mistä Hay ilmaisi huolensa. Aikaisemmin 

valistuksen perintönä uskonnollinen skeptisyys luonnontieteiden mukana tuli eurooppalaisten 

lasten tietoisuuteen noin kaksitoistavuotiaana. Tässä on tapahtunut muutos siten, että lapset 

tuodaan tieteellisen maailmankuvan pariin paljon aikaisemmin, jolloin se saattaa vaikuttaa 

häiritsevästi lapsen spiritualiteettiin herkässä vaiheessa. Lapset kohtaavat sekularisaation yhä 

varhaisemmassa vaiheessa, ja se vaikuttaa hämmentävästi lapsen omaan uskonnolliseen 

kokemukseen.100 

             Alakouluikäinen kuitenkin pohtii kaiken alkua ja liittää tähän pohdintaan 

mahdollisuuden Jumalasta. Jumala voi olla luoja, jonka teot ovat ihmeellisiä, tai Jumala 

maailman luojana koetaan hämmentävänä, koska se ei sovi tieteellis-tekniseen ajatteluun. 

Lapset joka tapauksessa pohtivat kysymystä avoimin mielin hämmästellen. Henrik Simojoki 

                                                 
99 Tamm 1986, 53. 
100 Hay 1998, 50. 



50 

 

ottaa kantaa lasten suuriin elämänkysymyksiin juuri siitä näkökulmasta, että lapsen 

kysymykset mahdollistavat keskustelun. Hänen mukaansa lapsella on oikeus suuriin 

kysymyksiin, koska tietopohjainen, matemaattis-luonnontieteellinen suhtautuminen antaa 

helppoja vastauksia, mutta ei perimmäisiin kysymyksiin101. 

  

4.4.3. Pahuus maailmassa 

Aikaisemman tutkimuksen mukaan maailman ongelmien ja epäreiluuden pohdinta on sitä 

yleisempää, mitä vanhemmista oppilaista on kyse102. Toisen ja viidennen luokan oppilaita 

askarruttavat osin konkreettinen väärin tekeminen, kuten varastaminen, ja toisaalta hekin jo 

miettivät, miksi jotkut toimivat väärin. Lapset pohtivat myös joidenkin huonoa käytöstä, 

kiroilemista ja muuta kielenkäyttöä. Lausumat liittyivät kuvaan, jossa Leevi ja Aino miettivät, 

miksi maailmassa on ikäviä asioita. 

”...vaikka, miksi rumia sanoja on olemassa” (H1) 

”No varmaan sitä että miks pitää olla sellasia niinku kirosanoja tai kiusaamissanoja.” (H13) 

”...siltä on varmaan varastettu rahaa.”(H26) 

       Vakavampana ongelmana tuotiin esiin sota. Epämääräinen lausuma maailman 

epäjärjestyksestä pitänee sisällään huolen maailman monien uhkaavien tapahtumien 

vaikutuksesta lapsen elämään. 

”Hän miettii mistä ihmiset on saaneet päähänsä edes tehdä jotain tyhmää? Ympäri maailmaa on 

sotia ja sellasia, mistä ihmiset on saanu päähänsä rupee kinaan?” (H20) 

           Lapset hakivat selityksiä ikäville asioille muun muassa luonnollisen syy-seuraus 

suhteen kautta. Luokan opettaja oli kaatuessaan murtanut kätensä, ja oppilas käytti sitä 

esimerkkinä siitä, että ikävät asiat johtuvat ikävistä olosuhteista. Jokin maailmassa oleva 

”paha” aiheuttaa kärsimystä.  

” No ne voi tulla vaikka liukkaudesta, niinkun meijän opettajalle! Niin ne voi tulla siitä” 

(H6) 

            Lapset hahmottelivat myös ihmisen omaa vastuuta teoistaan. Lapsen ajattelun 

mustavalkoisuus näkyy siinä, miten lapsi toteaa toisten ihmisten olevan hyviä ja toisten 

pahoja. Pahuus johtuu siitä, että jotkut ovat pahoja. Tässä ei ollut selvää eroa toisen ja 
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viidennen luokan oppilaiden välillä. Kummassakaan ikäryhmässä ei kuitenkaan tuotu esiin 

oman syyllisyyden pohdintaa.  

” Niin, jotkut ihmiset on ilkeitä ja jotkut on tosi kilttejä.” (H22) 

”Siksi koska jotku ihmiset on hölmöi tai siksi koska  maapallo voi mennä nurinkurin, tai 

sellasta.” (H8) 

              Vaikka lapsella ei ole vielä tarvittavia käsitteitä, hän kykenee pohtimaan suuria 

kysymyksiä ja muotoilemaan omia teologisia käsityksiään lapselle ominaisesti. Niinkin nuori 

kuin toisen luokan oppilas käsitteli teodikean ongelmaa näin: 

”Sen takia koska Jeesus on luonut kaikki sellaset kädet ja silmät, että sit ihmiset pystyy 

tekeen kaikenlaista pahaa --- Ne mitä niillä on niin ne pystyy tekeen, käsillä ja silmillä”  

(H2) 

Lapsi hahmotteli tässä ajatusta siitä, että Jumala on antanut ihmiselle erilaisia kykyjä, ja 

näillä kyvyillään ihminen voi tehdä myös pahaa. Lapsi on ymmärtänyt jotakin syvällistä 

mainitessaan myös silmät: katsomallakin saa tehtyä pahaa, ei pelkillä käsillä. Lapsen vilpitön 

vastaus tulee erittäin lähelle perinteisiä tulkintoja pahan ongelmasta. Ihminen ei ole robotti, 

vaan ihminen voi vapaasti valita hyvän ja pahan välillä103. Jumalan hyvyyttä lapsi ei tässä 

niinkään epäile, vaan ilmaisee omalla tavallaan ihmisen toteuttavan vapaata tahtoaan. 

           Näissä moraaliin liittyvissä pohdinnoissa lasten ajatukset eivät seuranneet 

suoraviivaisesti kehitysvaiheteorioita. Joukossa oli viidesluokkalaisia, joiden ajatukset olisivat 

sopineet paremmin yhdeksän vuotiaan ajatteluun. Samoin muutama toisluokkalainen esitti 

lausumia, joita olisi voitu odottaa viidesluokkalaiselta. Uskonnollisessa kehityksessä on 

todettu olevan yksilöllisiä eroja, jotka selittyvät ilmeisesti kasvuympäristöllä104. 

 

Taulukko 7. Maailmankaikkeus ja maailman ongelmat 
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4.5. Jumala ja uskonto  

4.5.1. Jumalan olemassaolo ja olemus 

Jumalaan ja uskontoon liittyviä kysymyksiä haettiin erityisesti kuvilla ja teksteillä, joissa oli 

selkeä uskonnollinen sisältö. Uskonnollisen viittauksen sisältämiä kuvia mittarissa oli viisi. 

Kuvissa lapset miettivät Jumalaa ja Jeesusta, tutkivat Raamattua, istuvat kirkossa, katselevat 

krusifiksiä ja ovat isoisän haudalla. Lasten uskonnolliset lausumat liittyivätkin juuri näihin 

kuviin. Joukossa oli myös kaksi lasta, jotka esittivät uskonnollisen kysymyksen neutraalin 

kuvan yhteydessä. Toinen lapsi tuotti uskonnollista sisältöä heti ensimmäisen kuvan 

yhteydessä, jossa kuvatekstin mukaisesti lapsi pohtii sellaista asiaa, jota on ennenkin 

miettinyt. Toinen lapsi reagoi neutraaliin nukahtamiskuvaan uskonnollisella viittauksella. 

           Lasten vastauksissa pohdittiin eniten Jumalan olemassaoloa. Yleisin kommentti oli 

”Onko Jumala olemassa?” Näitä lausumia esiintyi tasaisesti kaikkien uskonnollisten kuvien 

yhteydessä. Vain yksi lapsi liitti kysymyksen Jumalan olemassaolosta tähtitaivas-kuvaan, 

vaikka sen olisi voinut olettaa tuottavan enemmänkin samankaltaisia lausumia. Samoin 

nukahtamis-kuva olisi voinut olla otollinen uskonnollisen sisällön tuottamiselle. 

              Lasten vastauksista ei kuulu suoranaista epäilyä Jumalan olemassaolon suhteen, vaan 

hämmästelyä: ”Onko se oikeasti olemassa?” (H25) Tammisen tutkimusten mukaan suurin 

osa tämän ikäryhmän (7-11v) lapsista uskoo vankasti Jumalan olemassaoloon105. Tässä 

tutkimuksessa ei tullut esiin Jumalan olemassaoloa suoraan kieltäviä ajatuksia, mutta 

                                                 
105 Tamminen 1991, 301. 

2.lk 5.lk

Avaruuden mittasuhteet ja planeettoja 

koskeva pohdinta
7 6

Maailman synty ja tähtien alkuperä 3 3

Luonnosta nauttiminen 6 2

Muu luonnonilmiö - 1

Maapallon ulkopuolinen elämä - 1

Luonnon katastrofit, maailma ”sekaisin” 5 -

Pahuus ja kärsimys maailmassa 1 1

Pahuuden ongelma 1 2

Ihmisen pahuus 2 1

Huoli kodittomista lapsista 3 -

Lausumia yhteensä 45 10.7%
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vastauksissa ei myöskään itsestään selvästi oletettu Jumalan olemassaoloa. Lapset pohtivat 

Jumalaa ja Jumalan ominaisuuksia, ja taustalla näkyy ajatus ainakin Jumalan mahdollisesta 

olemassaolosta.  

             Jumalan olemukseen liittyvää pohdintaa edustaa lausuma, jossa mietitään, miksi 

Jumala ei aina auta. ”Et onks ne ees olemassa ja miks ne ei aina auta niitä jotka on 

hädässä?” (H23) Taustalla lienee ajatus kaikkivaltiaasta Jumalasta, joka pystyy halutessaan 

auttamaan, ja lapsi pohtii, miksi näin ei aina ole. Tässä lapsi myös sujuvasti yhdistää Jumalan 

ja Jeesuksen (”ne”). Aikuisen sanoin ajatus kulkisi näin: ”Jos Jumala on olemassa, eikö hänen 

pitäisi näyttää valtansa poistamalla kärsimys maailmasta?” 

               

                   

4.5.2. Jeesukseen liittyvä pohdinta 

Samoin kuin Jumalan kohdalla, myös Jeesuksen olemassaolo synnytti pohdintaa. Lisäksi 

Jeesusta koskevista lausumista käy hyvin ilmi lasten antropomorfinen jumalakuva, sekä toisen 

että viidennen luokan oppilailla. On hyvin luonnollista, että Jeesuksen yhteydessä 

antropomorfinen jumalakuva korostuu. Inkarnaatio on yksi kristiuskon keskeisiä oppeja. 

Kuitenkin tässä lasten jumalakuva on hyvin fyysinen erotuksena analogiseen käsitykseen 

Jumalan ihmispiirteistä. Yksi viidesluokkalainen lapsi pohti jopa sitä, millainen koti 

Jeesuksella on, ja onko Jeesuksella lemmikkejä. Mielenkiintoinen kommentti oli lapsella, joka 

pohti, onko Jeesus rikas. Useassa vastauksessa mietittiin, minkä näköisiä Jumala ja Jeesus 

ovat. Nämä lausumat ovat hyvin tyypillisiä tämän ikäisten lasten keskuudessa. Jumalakuva 

alkaa muuttua vähitellen symboliseksi vasta noin 12-vuotiaasta alkaen106.  

       Jimi ja Ella -kuvan teksti, jossa mietitään Jumalaa ja Jeesusta, synnytti lausumia, joissa 

lapset pohtivat nimenomaan Jumalan ja Jeesuksen välistä suhdetta. Lapset miettivät, kumpi 

on isompi, kumpi auttaa, kummalle tulisi osoittaa rukoukset, ja ovatko he kavereita. Eräästä 

toisluokkalaisen vastauksesta kävi ilmi, että lapsella olisi paljonkin kysymyksiä, mutta ei 

oikein tiedä, mistä aloittaisi: 

”Kumpi on syntynyt ekana, kumpi on isompi, kumpi..., kummalle rukoillaan tai jotain sellasta. Ei 

nyt oteta mahottomasta päästä!” (H8) 

Mielenkiintoisessa viidesluokkalaisen tytön vastauksessa näkyi ituja siirtymisestä 

konkreettisesta ajattelusta abstraktimpaan suuntaan. Tyttö hahmottelee Jumalan ja Jeesuksen 

välistä isä-poika suhdetta ja Jumalaa isänä, mutta konkreettinen ajattelu pitää vielä otteessaan: 
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” No että onko Jumala oikeasti olemassa,  ja että kun Jeesus on Jumalan poika, niin Jumala 

on kaikkien isä. Ja miten kun  hänellä on yksi isä, niin miten Jumala voi olla kaikkien 

isä?”(H22)    

Haastattelutilanteessa tämän tytön vuolaasta puheesta kävi ilmi, että hän hakee jo 

joitakin syvempiä merkityksiä, mutta häneltä puuttui käsitteitä, eikä ajattelu ihan vielä 

ylittänyt konkreettisen ajattelun kynnystä. Kuitenkin hän oli pohdinnassaan jo päätynyt 

ajatukseen Jeesuksesta Jumalan poikana ja Jumalasta kaikkien isänä, ja nämä kaksi asiaa 

liittyvät jotenkin toisiinsa. 

          Jeesuksen ihmetekoihin oli kaikkiaan vain kolme viittausta, kun taas Tammisen 

tutkimuksessa juuri tämän ikäisillä oli runsaasti kiinnostusta Jeesuksen ihmetekoihin.107 

Jeesuksen elämää koskeva pohdinta keskittyi lähinnä pääsiäisen tapahtumiin. Kuva 

krusifiksistä ymmärrettävästi suuntasi ajatukset pitkäperjantain tapahtumiin, mutta Jeesuksen 

viimeisiin päiviin liittyviä ajatuksia tuli esiin muidenkin uskonnollisten kuvien yhteydessä. 

Kuva, jossa pohditaan Raamattuun liittyviä kysymyksiä, synnytti seuraavanlaisia ajatuksia: 

”... no vaikka miks se kavalsi sen Jeesuksen?” (H16) 

”...tai että miks Jeesus ristiinnaulittiin?” (H19) 

”Tulee heti mieleen se kiirastorstai.. no se oliks se, en oo ihan varma mut oliks se J- 

Juudas ku se tapettii, niin tulee mieleen se kuva ku se kiipes jotain kallioo.” (H20) 

”Että Jeesus ristiinnaulittiin.” (H12) 

”Hän ihmettelee, miksi Jeesus ratsasti Jerusalemiin?” (H23) 

Tamminen kiinnitti tutkimuksessaan huomiota siihen, että Jeesuksen kärsimiseen ja 

kuolemaan liittynyt pohdinta sai suuren painotuksen. Hän arveli se johtuneen osittain siitä, 

että tutkimus oli tehty hiljaisen viikon tuntumassa.108 Tämän tutkimuksen haastattelut 

ajoitettiin suurten juhlien väliin,  joulu oli jo takana ja pääsiäiseen oli vielä aikaa, joten 

kumpikaan näistä aihepiireistä ei ollut koulun arjessa tai uskontotunneilla erityisesti esillä. 

Siitä huolimatta pääsiäiseen liittyvät tapahtumat saivat tässäkin tutkimuksessa merkittävän 

osuuden lasten mietteissä. Krusifiksi-kuva luonnollisesti johti ajatukset Jeesuksen 

ristinkuolemaan, mutta samoja asioita tuli esiin myös muiden kuvien yhteydessä. 

           Krusifiksi-kuvan yhteydessä toisen luokan oppilaat pohtivat, miksi Jeesus piti naulita 

ristille. Jeesuksen kärsimys herätti myötätuntoa ja kauhisteluakin.  

                                                 
107 Tamminen 1975, 117. 
108 Tamminen 1975, 116. 
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”No ne vois miettiä että ehkä Jeesus on. Ehkä tuntui tosi ikävältä kun se on tossa ristillä. 

Laitettiin ristille ja se kuali.” (H6) 

”Joo, justii, Jeesus!! Ne miettii että siinä on Jeesus ja miks se tapettii!” (H4) 

          Viidesluokkalaisten keskuudessa krusifiksi-kuva ei synnyttänyt samanlaisia reaktioita. 

Yllättäen viidesluokkalaisten kommentit olivat ulkokohtaisempia kuin toisluokkalaisten. 

Muutama viidesluokkalainen liitti krusifiksiin kristinuskolle vieraita elementtejä. Esimerkiksi 

Jeesuksen ajateltiin olevan konkreettisessa esineessä läsnä ja siksi siitä voisi saada vaikka 

onnea.  

          Viidesluokkalaisilla oli lisäksi muihinkin uskonnollisiin kuviin enemmän ”en tiedä”- 

vastauksia kuin toisen luokan oppilailla. Yleisimmin nämä ”en tiedä”- vastaajat vaikuttivat 

hämmentyneiltä ja houkuttelun jälkeenkin vastaus saattoi olla ” Ei oikein tule mitään 

mieleen”.  

           Viidesluokkalaisten kohdalla mahdollisesti vaikuttaa jo suomalaisen kulttuurin muutos, 

jossa suhtautuminen uskontoon on hämmentynyt ja ristiriitainenkin. Muun muassa moderni 

sosiologia on pyrkinyt marginalisoimaan uskonnon. Marjatta Kalliala sanoo, että yhä 

useamman lapsen kohdalla uskontoon kehittyy vaivautunut ja välinpitämätön asenne.109 Tässä 

tutkimuksessa viidesluokkalaisten vaivaantuneisuus ilmeni sellaisissa uskonnollisissa 

yhteyksissä, joihin olisi voinut ottaa henkilökohtaisesti kantaa. Raamattu, Jumala, Jeesus ja 

kirkko olivat sellaisia signaalisanoja, jotka aiheuttivat hämmennystä ja muutama oppilas 

vaikeni täysin. 

 

  

4.5.3. Oma suhde Jumalaan ja uskontoon 

Kuva, jossa lapset istuvat kirkossa, sai aikaan jonkin verran oman jumalasuhteen pohdintaa. 

Toisen luokan oppilaat eivät juurikaan pohtineet omaa suhdettaan uskontoon, vaan sitä, miksi 

kirkossa käydään ja mitä siellä tehdään.  

”Että mitä siellä tehdään ja kuinka pitkään pitää istuu! ” (H10) 

”Et se pappi puhuu siit Jumalasta ja Jeesuksesta” (H12) 

          Viidennen luokan oppilaiden vastauksista voi nähdä uskon kaipausta, yhteyden etsintää 

tuonpuoleisen kanssa vastapainona sille ryhmälle, joka välttelee uskonnosta puhumista. 

Haastattelujen ainoa selkeä maininta rukouksesta esiintyi tässä yhteydessä. Lapsella nousi 

mieleen rukous yhtenä keinona yhteyden saavuttamiseksi.  Lapsi ajatteli, että rukous voisi 

                                                 
109 Kalliala 2015,  23. 



56 

 

tuoda hänelle onnea, ja siksi  hän voisi alkaa rukoilemaan. Rukouskäsitys on tässä vielä 

eriytymätön, ja lapsen kommentti sopii hyvin yhteen antropomorfisen uskonnollisuuden 

kanssa, jossa rukous käsitetään osittain maagiseksi riitiksi, jolla voi taivutella Jumalaa110. 

” Voisin ruveta rukoileen illalla, koska en ole sitä ennen tehnyt. Ja se vois tuoda hyvää onnee..” 

(H15)  

           Yksitoistavuotiaan uskonnolliseen kehitysvaiheeseen voisi kuulua jo rukouksen 

käsittäminen puheeksi Jumalalle111. Tässä vastauksessa näyttää siltä, että lapsi turvautuu 

rukoukseen, koska rukous on uskonnollista toimintaa, jonka avulla voi saavuttaa päämääriä. 

Alaluokkalaisilla on vielä vahva usko riittien ja seremonioiden toimivuuteen, mutta tässä 

tutkimuksessa vielä viidesluokkalaisella näyttäisi olevan sen suuntaisia ajatuksia. Toive 

osallistua aktiivisesti jumalanpalveluksen kulkuun kuvastaa tätä vahvaa luottamusta 

seremonialliseen uskonnollisuuteen. 

” Voisi ruveta käymään enemmän kirkoissa ja kuunnella mitä pappi sanoo ja niin, ja laulaa 

tahdissa sillain iha kunnolla.” (H16) 

          Muutamassa vastauksessa esintyi henkilökohtaisempaa pohdintaa suhteessa Jumalaan. 

Oppilaat miettivät, katseleeko Jumala meitä ja mitä Jumala meistä ajattelee? 

”Katsookohan Jumala aina että mitä mä teen?” (H15) 

” Mitä hän ajattelee kun katsomme sitä? (krusifiksia) Jos katsomme sitä pahalla suuttuuko hän, 

jos katsomme sitä iloisesti nauraako hän? Katsomme surullisesti, sääliikö hän meitä?”( H22) 

          Lasten oma suhde uskontoon vaikutti olevan jäsentymätöntä, mutta suhtautuminen oli 

avointa, kuten käy ilmi vastauksista, joissa oppilaat ilmaisivat aikeensa olla uskonnollisesti 

aktiivisempia. Näissä vastauksissa näkyy se, miten lapsen spiritualiteetti kaipaa jonkin 

institutionaalisen viitekehyksen tuekseen. David Hayn mukaan spiritualiteetin ilmaisemiseksi 

usein kaivataan jokin väylä, kuten uskonto. Tässä lapset ilmaisivat kaipauksensa osallistua 

aktiivisemmin kirkolliseen toimintaan kokeakseen vahvemmin omaa spiritualiteettiaan. 

Rituaalinen ja kokemuksellinen ulottuvuus ovat kristillisen kasvatuksen osa-alueita ja 

nähtävästi lapsella on kaipaus päästä osalliseksi uskonnosta, vaikka opillinen ymmärrys 

olisikin vielä vajaata112. 

   

                                                 
110 Tamminen 1983 B11, 82. 
111 Tamm 1986, 89. 
112 Muhonen & Tirri 2008, 78. 
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4.5.5. Raamattu 

Kuvassa, jossa Iida ja Leevi tutkivat Raamattua, tekstissä sanotaan, että he lukevat Raamattua 

ja hämmästelevät asiaa, joka on ennenkin ollut mielessä. Tällä perusteella vastauksissa olisi 

voinut olla enemmänkin Raamatun sisältöön liittyviä lausumia. Suurin osa sisältöön liittyvistä 

lausumista koski pääsiäisen tapahtumia. 

             Viidesluokkalaiset olivat niukkasanaisempia kuin toisluokkalaiset. Peräti neljä 

viidennen luokan oppilasta vaikeni täysin tässä kohdassa. Näiden lasten raamattukäsitys 

vaikutti epäselvältä. Tämä sopii yhteen sen kanssa, että kymmenen- yksitoistavuotiaat lapset 

ovat ajattelussaan jo menettäneet lapsenomaisen asioiden ihmettelyn, ja heillä alkaa olla tarve 

saada rationaalisia, tieteellisiä selityksiä asioille113. Raamatun tekstit saavat lapsen 

ymmälleen, koska siellä on paljon sellaista, mitä järki ei ymmärrä. 

”Että mistä kaikki ihmiset tietää monen vuoden takaa, että mitä Jeesus on puuhannut. Ja kun 

Raamatussa on kaikkea ihmeellistä, mitä ihminen ei voi oikeesti tietää.” (H22)  

            Toisen luokan oppilailla oli enemmän Raamattuun liittyvää pohdintaa ja vain yksi 

Raamatun ulkoasuun liittyvä kommentti:”Miksi Raamattu on niin iso? Ja miksi siinä on 

vanha- ja uusi testametti?”(H8) Lapset toivat esiin ihmettelyään avoimesti. 

”Se vois vaikka ihmetellä sitä että miten kummassa maailmassa on kaikkee ihmeellistä ennen sen 

syntymistä voinu tapahtua. Ja sitte niinku että onks enkelit oikeesti totta ja mitä kaikkee 

Raamatussa ees onkaan, mä en ees tiiä niitä ja siks mulle ei tuu nyt oikein enää mitään 

mieleen.”(H6) 

”No sehän voi ihmetellä ihan mitä vaan, vaik sitä että miten se sai Jeesuksen nousemaan 

haudasta!” (H7) 

Sillä, onko Raamattu totta, ei ollut suurta painoarvoa toisluokkalaisten vastauksissa, 

mutta viidesluokkalaiset kyselivät, voiko Raamattu olla totta? 

          Tämän kuvan, jossa Iida ja Leevi tutkivat Raamattua, kommentointi edellytti jonkin 

verran tietoja Raamatun kertomuksista, joten mahdollisesti puutteellisten tietojen vuoksi 

kommentit olivat niukkoja. Kuvasta olisi voinut saada värikkäämpiäkin vastauksia, jos 

tekstissä olisi kysytty yleisemmin esimerkiksi ”Mitä hän ajattelee Raamatusta?” 

        

                                                 
113 Tamm 1986, 212. 
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4.5.6. Kuolema, iankaikkinen elämä 

Kuvaan, jossa lapset ovat isoisän haudalla, sekä viides- että toisluokkalaiset projisoivat miksi-

kysymyksiä. He toivat esille kaipausta ja pohdintaa siitä, missä isoisä on nyt, ja onko hänellä 

hyvä olla. Muutamissa vastauksissa oli luontevasti mukana taivaspohdintaa. 

”Että mitähän papalle kuuluu, että minkähänlaista siellä taivaassa on ja mitä se tekee siellä, ja 

toivottavasti sillä on kaikki hyvin siellä.” (H15) 

”Onkohan isoisällä kaikki hyvin taivaassa ja millainenkohan hän olisi nyt vielä ollut.” (H22) 

”Että se sais kivan elämän siellä.” (H16) 

          Iankaikkinen elämä ei esiintynyt käsitteenä lasten vastauksissa, mutta suurin osa 

lapsista oletti isoisän olevan jossakin edelleen olemassa. Tämän ikäiselle lapselle on 

tyypillistä ajatella, että vaikka ruumiillinen kuolema onkin lopullista, elämä jatkuu toisessa 

todellisuudessa. Kristilliseen uskoon kasvanut lapsi uskoo sielun palaavan Jumalan luo, mutta 

monet lapset myös menettävät lapsenuskonsa tässä vaiheessa.114 Yksi toisen luokan oppilas 

oli sitä mieltä, että isoisä on haudassa. Vastauksesta saattoi päätellä hänen tarkoittaneen myös 

sitä, että ei ole kuolemanjälkeistä elämää.  

”Että missä niitten isoisä on?Se on tossa! (Osoittaen kepeästi hautaa)”. (H10)  

Lapsen reaktio sopii toisaalta myös siihen, että kuoleman käsittelyssä tämän ikäinen lapsi 

saattaa ottaa liioitellun rennon asenteen tuntemattoman edessä115. Kuolemaan liittyvissä 

pohdinnoissa oleellinen ero onkin siinä, ajatellaanko kuoleman olevan lopullinen päätepiste, 

vai jatkuuko elämä jossain muodossa kuoleman jälkeen116. 

” Onko isoisä nyt Jeesuksen luona, pitääkö Jeesus hänestä huolta vai makaako hän tuolla 

maassa?”(H22) 

          Kuoleman ajatteleminen hämmensi joitakin lapsia siten, että he pysyivät vaiti tämän 

kysymyksen kohdalla.  Osa lapsista kuvaili kuolemaan liittyvää kaipausta ja surua, ja 

joissakin vastauksissa ilmeni hento jälleennäkemisen toive. ” Ne miettii että ne näkee sen 

taivaalla.” (H4) Eräs toisen luokan tyttöoppilas kuvaa tunteitaan näin:”Niitä vois harmittaa 

kun se on kuollu ja kaikkee tollasta. ..mun pappa kuoli kun mä olin seittemän vuotias elikkä 

niinku viime vuonna. Ei siit oo vielä vuotta. Se oli vielä iloisena kesänä! Noo mä unohdin sen 

vähän, mä en oikein miettinyt sitä. Emmä tiedä mitä tossa oikein vois miettiä. Ainakin 

varmaan ikävä, ainaki mulla. Mut noo, mä haluaisin olla vielä papan kanssa mökillä ja ku 
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pappa polttaa aina piippua ja me haistettiin sitä ainetta mitä se laittaa sinne piippuun niin me 

mietittin että miltä se haisee. Papan kaa oli tosi kivaa, mut sitte ei onnistu enää tänä kesänä. 

Mut tänä kesänä iskä auttaa mua nikkaroimaan jonkun jutun ja mä maalaan sen sit 

maalilla.”(H6) Tässä vastauksessa lapsi muistelee isoisää, mutta ei ole halunnut miettiä 

kuolemaa liiaksi. Lasta lohduttavat tässä muistot ja muu tuleva mukava toiminta, joskaan ei 

enää isoisän kanssa. Lapsen hetkessä elämisen kyky toimii myös suojana liian suurta surua 

kohtaan.  

           Tässä tutkimuksessa lapset eivät tuoneet esille ajatuksia siitä, ketkä pääsevät 

taivaaseen. He eivät myöskään pohtineet kadotusta. Näitä asioita olisi voitu kysyä suoraan, 

mutta silloin vastaukset eivät olisi olleet spontaaneja, lasten omia vastauksia, vaan 

mahdollisesti opittuja. Lapsi olisi saattanut etsiä vastaukseksi ”oikeaa” vastausta, kuten 

kokeissa. Projektiivisilla kuvilla pyritään saamaan esiin nimenomaan lasten spontaanit 

ajatukset117. Kadotus, tuomio ja rangaistus eivät nousseet näiden lasten ajatuksiin tämän kuva 

yhteydessä. Vastausten perusteella iankaikkisesta elämästä näyttäisi kuitenkin elävän toivo 

lasten mielissä: elämä jatkuisi taivaassa, tai vaikka tähtenä taivaalla. 

       

 

4.5.7. Spirituaalisuus 

Muu henkinen pohdinta, mikä ei sopinut aikaisempiin luokituksiin, on tässä koottu otsikon 

”spirituaalisuus” alle. Käsite spiritualiteetti kattaa kaiken elämän merkityksellisyyden 

etsinnän, ja siihen voi liittyä erilaista uskonnollista sisältöä. Spirituaalisuus tarkoittaa tässä 

lapsen mielessä syntyneitä yliluonnolliseen viittaavia ajatuksia, jotka eivät nouse suoraan 

kristinuskosta, vaan ovat peräisin jostain muista lähteistä, tai ovat lasten omia päätelmiä. 

         Kuolemaan liitettiin ajatuksia isoisästä, joka katselee surevia. Tai kuolleet ovat tähtinä 

taivaalla, jossa heidät voi nähdä. Tähtiin liitettiin myös ajatus toiveiden täyttymisestä, mikäli 

näkisi tähdenlennon. 

 ”...( isoisä) katsoo meitä kun suremme, mutta hänellä on hyvä olla Jeesuksen luona.”(H22) 

”No sillä on vaikka kuollut äiti tai isä niin se voi katsoa. (heitä tähtinä)”(H5) 

 ”... niinku mun  mummu ja pappa on kuollu, että katsookohan ne (taivaalta) aina että mitä mä       

teen?” (H15) 

           Neljällä viidesluokkalaisella tytöllä oli viittaus tähtiin kuolemanjälkeisen elämän 

yhteydessä. Tytöt miettivät, millaista olisi olla tähtenä tai tähdessä taivaalla. 

Mielenkiintoisesti nämä tyttöjen pohdinnat linkittyvät siihen tytöille tyypilliseen tapaan, 
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miten he kuvailevat taivasta. Tässäkin tyttöjä kiehtovat tähdet, joita siis esiintyi nimenomaan 

tyttöjen piirustuksissa. 

           Jeesukseen liitettiin mystisiä piirteitä, joita esitettiin sekä krusifiksi-kuvan että 

nukahtamis-kuvan yhteydessä. Ennen nukahtamista viidesluokkalainen tyttö pohti, tuleeko 

Jeesus yöllä valon kanssa kertomaan hänelle tulevaisuudesta sekä paljastamaan menneisyyden 

tapahtumia. 

            Krusifiksiin liitettiin taikakalun omaisia piirteitä. Lapset ajattelivat, että siinä on ehkä 

Jeesuksen sielu, tai siinä on Jeesus itse. 

”Ne miettivät että voisikohan se (krusifiksi) antaa meille onnea joissain asioissa kun jos on ollu 

vaikka huolia.” (H15) 

”Että onko tuon patsaan sisällä Jeesuksen sielu? Vai voiko siellä piillä kaikkea mukavaa, iloa. Ja 

onko Jeesus jättänyt sen meille ihan tarkoituksella ja mitä hän ajattelee kun katsomme sitä? Jos 

katsomme sitä pahalla suuttuuko hän, jos katsomme sitä iloisesti nauraako hän? Jos katsomme 

surullisesti, sääliikö hän meitä?” (H22) 

         Konkreettinen ajattelu liittää konkreettiseen esineeseen asioita, joista lapsi on kuullut. 

Jeesusta on  helpompi ajatella ja lähestyä, jos hänestä on jokin kuva. Ilmeisesti esine, kuten 

krusifiksi, tuo konkretian vielä lähemmäksi. Lapsi ajatteli jopa, että Jeesus on itse jättänyt 

meille krusifiksin muistuttamaan itsestään, tai peräti edustamaan Jeesusta maan päällä. 

Toisaalta tässä voidaan pohtia myös sitä, missä määrin lapsi on saanut vaikutteita muista 

henkisyyden muodoista, joissa korostetaan voimaa antavia elementtejä. Esimerkiksi New Age 

-tyyppisessä ajattelussa henkistä voimaa uskotaan saatavan oikeanlaisista materiaaleista tai 

väreistä. 
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Taulukko 8. Jumala ja uskonto 

 

 

 
 

 

 

  

2.lk 5.lk

Jumalan/Jeesuksen olemassaolon pohdinta 7 9

Jumalan/Jeesuksen olemuksen pohdinta 5 4

Jeesuksen elämä - 3

Jeesuksen ihmeteot 2 1

Jeesuksen kärsimys ja kuolema 7 4

Jeesuksen ylösnousemus 1 -

Jeesuksen läsnäolo ja huolenpito 1 3

Jumala luojana 8 1

Jumalan/Jeesuksen alkuperä 2 1

Jumalan ja Jeesuksen keskinäinen suhde 3 2

Missä Jumala/Jeesus on nyt? - 3

Raamatun tapahtumien ihmettely/ 

todenperäisyys
3 5

Uskontoon liittyvät konkreettiset 

asiat/esineet: Raamattu, krusifiksi, pappi, 

kirkko 

15 15

Oma suhde (rituaaliseen) uskontoon 3 7

Kaipuu yhteyteen tuonpuoleisen kanssa - 6

Läheisen kuoleman pohdinta 3 3

Miksi kuollaan? 4 3

Mitä on kuoleman jälkeen? - 7

Millaista on taivaassa? - 3

Uskonnolliset kokemukset 5 5

Muu uskonnollinen sisältö 7 5

Lausumia yhteensä 167 39.8%
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5. Kokoava tarkastelu 
 

 5.1. Keskeiset tutkimustulokset  

5.1.1. Alakoululaisen arki ja ihmiskeskeiset tarpeet 

Tässä tutkimusjoukossa lasten elämänkysymykset muodostavat kaksi pääryhmää. Toiseen 

kysymysryhmään sijoittuvat arkiseen, konkreettiseen elämään liittyvät kysymykset, ja toinen 

muodostuu uskonnollisista kysymyksistä. Uskonnollisuus on mukana lasten pohdinnoissa, 

mutta pääsääntöisesti vain silloin, kun asia otetaan esille. Uskonnolliset pohdinnat eivät näytä 

nousevan esiin lasten arkisen elämän muun toiminnan keskeltä, vaan uskonnolliset 

kysymykset ja muu todellisuus pidetään erillään toisistaan. Tämä näkyi siten, että lähes kaikki 

lasten projektiot neutraaleihin kuviin olivat muuhun kuin uskonnolliseen elämään liittyviä. 

Uskonnollisia lausumia saatiin esiin lähinnä niiden kuvien kautta, joissa oli selkeä 

uskonnollinen viittaus. Tosin tähtitaivas- ja hautausmaakuvat synnyttivät eksistentiaalista 

pohdintaa. Elämän merkityksen pohdinta on osa spiritualiteettia laajemmin käsitettynä118, 

jolloin olemassaolon kysymyksetkin voidaan ajatella perimmältään uskonnolliseksi 

pohdinnaksi. 

Lasten elämässä koti on keskeinen vaikuttava tekijä. Tässä tutkimuksessa kodin tärkeys 

ilmeni toisaalta viidesluokkalaisten vastauksissa, joissa kotiin liittyi paljon ilonaiheita, ja 

toisaalta toisluokkalaisten kotielämään liittyvissä huolissa. Kotiin liittyvät huolet ilmaisivat 

ennemminkin toivomusta siitä, että kaikki säilyisi hyvänä, eikä perhesuhteisiin tulisi säröjä. 

Koti on lapselle turvapaikka. Tapio Puolimatkan mukaan lapsen elämänilo on yhteydessä 

siihen, että hänellä on rakastavat vanhemmat. Kokemus elämän merkityksellisyydestä ja 

tietoisuus omasta elämänilosta syntyy kiintymyssuhteessa. Elämäniloinen lapsi elää 

nykyhetkessä eikä ahdistu tulevaisuudesta.119 Tässäkin tutkimuksessa lasten lausumat 

tulevaisuudesta koskivat aikaisempien tutkimusten tapaan nimenomaan lähitulevaisuutta, eikä 

niissä esiintynyt ahdistavia elementtejä. Voidaan siis ajatella, että vaikka lapsilla oli 

huolilausumia, he kuitenkin kokevat olonsa turvalliseksi ja pääasiassa elämäniloiseksi. 

Elämänilosta kertoivat myös maininnat ”kivoista asioista” ja mukavasta tekemisestä perheen 

tai kavereiden kanssa. 

 Kuitenkin lasten kouluhuolet muodostivat melko suuren osuuden kaikista lausumista. 

Tammisen tutkimuksessa näkyi sama ilmiö. Tässä tutkimuksessa ilmaistut huolenaiheet olivat 

ikäryhmittäin samoja kuin Tammisen tutkimuksessa. Kouluun liittyviä huolia ja vaikeuksia 

                                                 
118 Ubani 2003, 21. 
119 Puolimatka 2011, 309. 
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olivat ilmaisseet yli puolet oppilaista120. On merkittävää, että huolilausumia esiintyy näin 

runsaasti näin nuorilla. Koulu on lapsen elämänpiirissä kodin jälkeen suurin osa-alue, joten 

kouluun liittyvät asiat painottuvat lasten vastauksissa. Huolten osuus oli merkittävästi 

suurempi kuin kouluun liittyvien ilojen osuus. Kouluhuolista suurin yksittäinen asia oli 

koulukiusaaminen. 

  Koulukiusaaminen on terminä tullut koulumaailmaan vasta Tammisen tutkimusten 

jälkeen. Tammisen mukaan lapset olivat huolissaan kaveripiirin ulkopuolelle jäämisestä tai 

kavereiden pilkan kohteeksi joutumisesta, mutta ongelma väheni ylemmille luokille 

siirryttäessä121. Tässä tutkimuksessa lapset puhuivat koulukiusaamisesta ja kantoivat siitä 

huolta. Mainintojen yleisyys kertoo toisaalta siitä, että lapset ovat tietoisia 

koulukiusaamisesta, ja toisaalta heillä oli siitä omakohtaisia kokemuksia. Erityisesti 

viidesluokkalaiset toivat asiaa esille. Sama ikäryhmä oli eniten huolissaan kavereiden 

kiusantekemisestä myös Tammisen tutkimuksessa.    Koulukiusaamisesta puhuminen ja siihen 

puuttuminen on tehnyt lapset tietoisemmiksi kiusaamisesta, joten se saattaa osaltaan selittää 

lausumien runsautta. Kiusaamisen vastainen työ kouluissa on luonut pienillekin oppilaille 

valmiuksia pohtia sosiaalisia suhteita ja niihin liittyviä ongelmia122. Runsaslukuiset lausumat 

kertovat joka tapauksessa koulukiusaamisen todellisuudesta lasten kokemusmaailmassa. 

On yllättävää, että huolet ja pelot sävyttävät näin vahvasti alakoululaisen maailmaa. 

Kouluhuolet liittyivät suorittamiseen, läksyihin ja kokeisiin. Peloissa korostui yksinjäämisen 

pelko joko kotona tai koulussa. Sosiaalisissa suhteissa ulkopuoliseksi jääminen nousi yli 

kaikkien muiden huolien.  

 Ihmissuhteiden tärkeys näkyy yleisesti lasten vastauksissa. Koulun yhteydessä 

mainituista iloistakin kaksi kolmasosaa liittyi koulukavereihin. Sosiaaliset suhteet 

muodostavat lapselle tärkeän verkoston. Vapaa-ajanvietossa kavereilla ja ystävillä on 

keskeinen rooli. Vastauksissa mainittiin sekä leikkikaverin odottamista että 

huvipuistovierailuja kavereiden kanssa. Lähitulevaisuuden pohdinnoissa esiintyi odotuksia 

siitä, mitä kavereiden kanssa tehtäisiin. Muihinkin iloisiin ajatuksiin liittyi usein ystävät ja 

kaverit.  

  

                                                 
120 Tamminen 1975, 88. 
121 Tamminen 1975, 93. 
122 Askeleittain 2008 
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5.1.2. Uskonnollinen pohdinta ihmettelevää ja hämmentynyttä 

Uskonnollista pohdintaa esiintyi uskonnollisesti suunnattujen kuvien lisäksi kahden neutraalin 

kuvan yhteydessä. Perimmäisten kysymysten pohdinta tosin on myös maailman syntyä 

koskevien ajatusten takana, vaikka niihin ei olisi liitetty suoria uskonnollisia viittauksia. 

Pyrkimys ymmärtää suuria kysymyksiä on osa ihmisen spiritualiteettia123. 

Tähtitaivaan ihmettelyssä lasten ajatukset liikkuivat pääasiassa konkreettisissa 

kysymyksissä: Mitä tähdet ovat, minkä kokoisia ja miten kaukana ne ovat. Tähtiä myös vain 

ihailtiin, koska ne ovat kauniita. Osa lapsista liitti tähtiin uskonnollisia merkityksiä, kuten 

kuolemanjälkeinen elämä tähdessä tai peräti tähtenä. 

Kaiken alkuperän pohtimisessa lapsilla oli mukana ajatus mahdollisesta luojasta. 

Kuitenkin sellaiset ajatukset olivat vähemmistössä, joissa sanottiin suoraan Jumalan olevan 

luoja. Enimmäkseen kyse oli sen ihmettelystä, onko Jumala todella tehnyt kaiken. Yllättävää 

oli epäilyn esiintyminen niinkin pienellä kuin toisluokkalaisella lapsella. Muutama 

viidesluokkalainen epäili Raamatun todenperäisyyttä, mutta yleisesti lapset olettivat jonkin 

ihmistä suuremman olevan olemassa. Jumalan ja Jeesuksen olemassaoloa ei suoraan kielletty, 

mutta useat esittivät heidän olemassaolonsa ihmettelevään ja kyselevään sävyyn. 

Ihmettely sinänsä sopii luontevasti lapsen oman pohdinnan tukemiseen. Ihmettelyyn ei 

liity kyynisyyttä eikä se ole luonteeltaan epäilevää, vaan avointa.124 Vastauksissa näkyi 

kuitenkin myös epävarmuutta ja kyseenalaistamista. 

Näiden alakoululaisten, sekä toisen että viidennen luokan oppilaiden ajattelussa näkyy 

jo se hämmennys, mikä lasta kohtaa, kun hän siirtyy tiedon maailmaan koulussa. David Hayn 

mukaan lapsen rikas ja kokemuksille avoin mieli joutuu sopeutumaan ympäristön tuottamiin 

odotuksiin, ja siten lapsen maailmassa avoimuuden portti sulkeutuu vähitellen125. Tammisen 

tutkimuksessa tämän ikäisillä lapsilla oli vielä vankka usko Jumalaan. Tässä tutkimuksessa 

vankan uskon tillalla on ihmettelevä, hämmentynyt ja osin epäröivä usko. 

Toisaalta lasten uskonnollinen kehitysvaihe näyttää seuraavan pääpiirteissään 

kehitysvaiheteorioiden mukaisia linjoja. Jumalakuva on vielä antropomorfinen, ja ajattelu on 

konkretian tasolla, jopa siten, että lapsi pohtii, missä on Jeesuksen koti. Lasten tapa käsitellä 

kuolemaa ja käsitykset kuolemasta sopivat niin ikään kehitysvaiheteorioihin. Toisen ja 

viidennen luokka-asteen oppilaiden ero näkyi siinä, että toisluokkalaiset ovat vahvemmin 

kiinni konkretiassa ja toisluokkalaisilla vaikuttaa olevan luontevampi suhtautuminen 

uskontoon kuin viidesluokkalaisilla. 

                                                 
123 Wright 2000, 9. 
124 Räsänen 2008, 297. 
125 Hay 1998, 21. 
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 Lapsen kyky käsittää ajanjaksoja vaikuttaa hänen kykyynsä käsitellä uskonnollisia 

asioita. Toisen luokan oppilaiden aikakäsitys on vielä sidottu heidän omaan 

kokemusmaailmaansa eikä mielenkiinto menneisyyden tapahtumiin ulotu juuri heidän 

isovanhempiensa aikaa kauemmaksi. Myöskään viidesluokkalaisten aikakäsitys ei 

pääsääntöisesti kanna kuin muutaman sukupolven taakse. 126 Kristinuskon historiallinen 

luonne jää pienille lapsille hämäräksi, koska heidän on vaikea käsittää niin pitkiä ajanjaksoja. 

Lasten vastauksissa pohdittiinkin, että miten Raamatun tapahtumista tai maailman luomisesta 

voi tietää mitään, koska niistä on niin pitkä aika. 

Goldmannin mukaan Raamatun kertomusten todenperäisyyden pohdinta herää melko 

myöhään, yleensä vasta murrosiän kynnyksellä.127 Tässä tutkimuksessa jo toisluokkalaiset 

kyselivät, onko Raamattu totta. 

Tästä tutkimuksesta käy ilmi, että lapset tuottavat runsaasti uskonnollista pohdintaa, 

mikäli heille annetaan siihen tilaisuus. Uskonnollisuuteen viittaavat kuvat synnyttivät 40 

prosenttia kaikista lausumista, ja pienemmilläkin oppilailla oli paljon aiheen pohdintaa. 

Yhdisteltyjen luokkien jakaumia voi tarkastella kuvasta 6. 

 

 

Kuva 6. Vastausten jakaumat  

 

 

                                                 
126 Tamm 1986, 218. 
127 Tamminen 1983 B9, 125. 
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5.1.3. Eroavuuksia aikaisempaan tutkimukseen 

Tämän tutkimuksen tuloksia ei voi suoraan verrata Tammisen lapsen elämänkysymyksiä 

koskevaan tutkimukseen, koska kyseessä ei ole uusintatutkimus. Tutkimuksilla oli myös 

erilainen päämäärä. Tammisen tutkimuksen tarkoitus oli selvittää laajasti suomalaisten lasten 

elämänkysymyksiä uskonnonopetetuksen kehittämisen tueksi. Tässä tutkimuksessa 

keskitytään ilmiöön laadullisella menetelmällä tarkkaan rajatussa tutkimusjoukossa. Koska 

tämän tutkimuksen viitekehys on lasten elämänkysymyksissä, ja mittari on muokattu 

Tammisen mittarista, voidaan joitakin havaintoja kuitenkin tehdä. 

Lasten projektiivisiin kuviin antamissa vastauksissa oli paljon yhteneväisyyttä 

Tammisen tutkimuksen kanssa. Iso osa vastauksista sopii hyvin yhteen lasten uskonnollisen 

kehitysvaiheen kanssa. Lasten elämänkysymykset olivat hyvin saman tyyppisiä molemmissa 

tutkimuksissa. Tästä syystä on perusteltua tarkastella esiin nousseita eroavuuksia. 

Tähän tutkimukseen osallistuneiden lasten uskonnollinen aktiivisuus oli huomattavasti 

vähäisempi kuin Tammisen tutkimuksen samanikäisten lasten. Kirkossakäynti näytti olevan 

lähes kokonaan koulun varassa, ja muu seurakunnan toimintaan osallistuminen oli 

marginaalista. Raamatun kertomuksiin tutustumisessa koululla on myös suuri rooli, koska 

lapset eivät ilmoittaneet lukevansa Raamattua tai Raamatun kertomuksia muutoin kuin koulun 

uskontotunneilla. Myös rukoileminen oli harvinaista. Pyhäkoulu oli näille lapsille lähes 

tuntematon. Kaksi lapsista ilmoitti joskus käyneensä pyhäkoulussa. Kati Niemelä on 

havainnut aikaisemmin, että uskontokasvatuksen vastuu siirretään usein kirkolle tai koululle, 

koska vanhemmat eivät tiedä, miten siirtää perintöä. Osa vanhemmista jättää lapsille 

valinnanvapauden, mikä tarkoittaa käytännössä perinteen siirtämättä jättämistä.128 

Uskonnollinen jatkuvuus näyttää olevan katkolla. Kaiken aikaa muutoksessa oleva 

maailma johtaa elämän fragmentoitumiseen, ja se puolestaan on ristiriidassa lapsen tarpeiden 

kanssa. Lapsi tarvitsee jatkuvuutta ja ennustettavuutta elämässään. Mikäli näin ei ole, se 

aiheuttaa levottomuutta ja hämmennystä lapsen mielessä.129 

Tämän tutkimusjoukon lasten elämänpiirissä uskonnollisuus vaikuttaa olevan erillinen 

saareke, jota käsitellään vain uskonnollisessa viitekehyksessä. Uskonnollisuus ilmenee, kun 

asia otetaan esiin. Lapset eivät mainittavasti esittäneet uskonnollisia ajatuksia muiden kuin 

uskonnollisten kuvien yhteydessä. Toisaalta, kun lapselle annetaan tilaa uskonnolliselle 

pohdinnalle, he tuottavat runsaasti erilaisia ajatuksia ja selityksiä sekä esittävät kysymyksiä. 

 Tammisen tutkimuksessa alakoululaiset olivat esittäneet ”varsin runsaasti” Jumalaa ja 

uskontoa koskevia lausumia myös neutraalien kuvien yhteydessä. Niiden yhteydessä mainitut 

                                                 
128 Niemelä 2006, 169. 
129 Niemi 2006, 32. 
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pohdinnat koskivat Jumalan olemassaoloa, kuolemaa, kuolemanjälkeistä elämää, taivasta ja 

maailmanloppua130. Tässä tutkimuksessa Jumalan olemassaoloon liittyneet kysymykset yhtä 

poikkeusta lukuun ottamatta nousivat esiin kahden kuvan yhteydessä: kuvan, jossa lapset 

tutkivat Raamattua sekä kuvan, jossa lapset pohtivat Jumalaa ja Jeesusta. Kuolema, 

kuolemanjälkeinen elämä ja taivasajatukset liitettiin kuviin, joissa lapset ovat isoisän haudalla 

tai katselevat tähtitaivasta. Maailmanloppua ei pohdittu lainkaan. Tämän tutkimuksen lapset 

eivät myöskään pohtineet omaa kuolemaa tai sitä, ketkä pääsevät taivaaseen. 

Projektiivisiin kuviin ei tuotettu rukoukseen liittyviä vastauksia paitsi kahdessa 

tapauksessa. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että lapset turvautuvat erityisesti 

iltarukouksessa Jumalaan, joko kiittäen tai pyytäen apua131. Tässä tutkimusjoukossa lapset 

eivät tuoneet rukouksen mahdollisuutta esiin, vaikka he ilmaisivat pelkoja ja huolia. Rukous 

ei noussut mieleen väylänä saada huojennusta. Rukous mainittiin sivumennen vielä yhdessä 

vastauksessa, mutta siihen ei otettu henkilökohtaista kantaa. Ilmeisesti rukouksen kuitenkin 

ajatellaan kuuluvan uskonnollisuuteen riittinä. Mikäli lapsi rukoilee iltarukouksen, 

nukahtamiskuva olisi aikaisemman tutkimuksen mukaisesti voinut nostaa mieleen rukoukseen 

turvautumisen. Etenkin, koska tähän kuvaan liitettiin lähitulevaisuuden huolia. Rukouksia 

kuuleva, lapsesta huolehtiva Jumala näyttää olevan kadoksissa. 

Merkittävä ero oli myös syyllisyyden kohtaamisessa. Tässä tutkimuksessa kukaan ei 

maininnut omia syyllisyyden kokemuksia tai rikkomuksia. Muutamassa vastauksessa 

pohdittiin muiden ihmisten huonoa tai sopimatonta käytöstä. Omat omantunnonkysymykset 

eivät tulleet esiin millään tavalla. Tammisen tutkimuksessa syyllisyys ja rikkomukset 

vaivasivat useiden mieltä, esimerkiksi nukahtamiskuvan yhteydessä lapsilla nousi mieleen 

päivän rikkomuksia. 

Lapsen moraalisen kehitysvaiheen mukaisesti tämän ikäiset lapset tunnistavat oikean ja 

väärän, koska jo nelivuotiaasta lähtien lapsi kykenee tekemään eron tietoisen- ja matkitun 

käytöksen välillä132.  Toisin sanoen lapsi ymmärtää, milloin hän toimii tietoisesti sovittujen 

sääntöjen mukaisesti tai niitä vastaan. Kuitenkaan lapsen moraalista herkkyyttä pohdittaessa 

ei voida puhua vain käytöksestä, oikeudenmukaisuudesta ja normeista, vaan uskonnollinenkin 

ulottuvuus pitää ottaa huomioon133. Fritz Oser on sovittanut ihmisen jumalasuhteen mukaan 

moraalisen kehityksen vaiheisiin, mutta hänen mukaansa lapsen jumalakäsityksen 

kehittyminen ja moraalinen kehitys ei tapahdu samaa tahtia134. 

                                                 
130 Tamminen 1975, 106—107, 110. 
131 Ubani 2013, 153. 
132 Siegler & Wagner Alibali 2005, 333. 
133 Tamm 1986, 133. 
134 Tamm 1986, 138. 
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Koska aikaisemmassa tutkimuksessa saman ikäiset lapset ovat pohtineet rikkomuksia ja 

syyllisyyttä, herää kysymys, miksi ne eivät nousseet esiin tässä tutkimusjoukossa? Vaikuttaa 

siltä, että sääntöjen noudattaminen ja vastavuoroisuuden periaate riittävät tässä vaiheessa 

lasten moraaliseksi kehykseksi. Syyllisyyttä ei koeta, koska ei olla rikottu sääntöjä. 

Jumalakuvakin on yleisesti ottaen vielä vahvasti kiinni konkreettisella tasolla. 

Kehitysvaiheteorioiden mukaisesti viidesluokkalaisilta voisi jo odottaa jonkinlaista käsitystä 

syyllisyyden ja anteeksiannon välisestä yhteydestä, mutta tässä tutkimusjoukossa näin ei ollut. 

 Käsitys armahtavasta Jumalasta ei ole vielä päässyt syvenemään. Lasten lausumat 

Jeesuksen ristinkuolemasta olivat empaattisia, mutta samalla sovitustyö jäi täysin lasten 

ymmärryksen ulkopuolelle. Hyvän ja pahan erottamisessa ei ole kyse säännöistä, vaan 

motiiveista. Syyllisyyden kokeminen kertoo siitä, että on tunnistanut omia motiivejaan: ei ole 

tehnyt sitä, minkä tietää hyväksi, vaan on tehnyt jotain, jonka tietää vääräksi. Tämä 

näkökulma näyttäisi puuttuvan näiden lasten ajattelusta.  

  

5.2. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi  

5.2.1. Reliabiliteetti 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen luotettavuutta, eli ei-

sattumanvaraisuutta. Kvantitatiivisen tutkimuksen reliabiliteetti ilmenee tutkimuksen 

toistettavuuden vaatimuksena. Hannu Uusitalon mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

luotettavuutta arvioidaan lähinnä analyysin toistettavuudella, jolloin luokittelu- ja 

tulkintasääntöjen tulee olla yksiselitteiset.135 

Tietynlainen toistettavuuden vaatimus koskee kvalitatiivista tutkimusta muutenkin kuin 

analyysin suhteen. Toistettavuutta voidaan tarkastella jonkin tekijän suhteen kuten 

tutkimusjoukon, sosiaalisten tilanteiden tai suhteiden, aineistonkeruumenetelmien tai 

tutkimuksen viitekehyksen kautta. Toistettavuutta arvioidaan myös havaintojen vakauden 

perusteella: ovatko tutkijan havainnot ja tulkinnat samoja, vaikka ne tehtäisiin eri aikaan ja eri 

paikassa ja saisiko eri tutkija samasta tilanteesta samoilla premisseillä samoja tuloksia.136  

Tämä tutkimus seuraa aikaisempien tutkimusten rakennetta ja tukeutuu teoriataustaltaan 

kehitysvaiheteorioihin sekä uudempaan tutkimukseen lapsen uskonnollisuudesta. Tässä 

tutkimuksessa hyödynnettiin (uudistettuna) mittaria, jota on käytetty aikaisemmin laajoilla 

ihmismäärillä. Monin tutkimuksin aikaisemmin reliaabeliksi todettu mittari lisää tämän 

                                                 
135 Uusitalo 1991, 84. 
136 Cohen & Manion & Morrison 2000, 119. 
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tutkimuksen luotettavuutta ja tulokset ovat tietyin varauksin vertailukelpoisia aikaisemman 

tutkimuksen kanssa137. 

          Luokittelurunko saatiin aikaisemmasta tutkimuksesta, ja aineiston analyysissä 

kiinnitettiin huomiota luokittelun yksiselitteisyyteen. Luokittelussa noudatettiin 

sisällönanalyysin yleisiä periaatteita. Samalla metodilla kerätyn uuden aineiston sopiminen 

pääpiirteissään vanhaan luokitukseen vahvistaa tämän tutkimuksen reliabiliteettia. Näillä 

perusteilla voidaan todeta, että tämä tutkimus täyttää laadullista tutkimusta koskevan 

toistettavuuden vaatimuksen.  

            Mikäli tämän tutkimuksen aineiston analysoisi joku muu, tuloksista saattaisi nousta 

esiin muunlaisiakin asioita. Laadullisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu, että samasta 

aineistosta voi nostaa esiin erilaisia painotuksia, koska tutkimuksen kohteena oleva 

todellisuus on monisyinen.138 Tätäkin tutkimusta olisi voitu lähteä syventämään useampaan 

eri suuntaan. Tästä olisi esimerkiksi voitu nostaa esiin mielenkiintoisia profilointeja tai 

keskittyä erityisesti lapsiteologian tarkasteluun. 

5.2.2. Validiteetti 

Reliabiliteetti ja validiteetti tarkoittavat kumpikin tutkimuksen luotettavuutta, mutta 

validiteetin sisältö viittaa siihen, mitataanko sitä, mitä oli tarkoituskin mitata. Ulkoisen 

validiteetin mukaisesti tämän tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä, koska 

tutkimuksen kohteena on ollut ilmiö, jota on tarkasteltu rajatussa, valikoidussa joukossa. 

Sisäistä validiteettia tarkkaillaan siitä syystä koko tutkimuksen ajan.139 Tässä tarkastellaan 

sitä, miten tarkasti tulokset kuvaavat tutkittua ilmiötä ja millä keinoin on pyritty eliminoimaan 

vääristymiä. 

Oma mielenkiinto lasten uskonnollista maailmaa kohtaan rajasi ikäryhmäksi 

alakouluikäiset. Tutkimusjoukoksi valittiin toisen- ja viidennen luokka-asteen oppilaita, koska 

tutkimusten mukaan näiden ikäryhmien välillä näkyy jo eroja uskonnollisessa ajattelussa. 

Ilmiön tarkastelu on rajattu oppilaisiin, jotka osallistuvat evankelisluterilaiseen 

uskonnonopetukseen. Sekularisaation vaikutuksen ajateltiin näkyvän suuressa koulussa, joten 

kouluksi valittiin yhtenäiskoulu pääkaupunkiseudulta. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli 

hahmottaa ensisijaisesti uskonnollisuuden ilmenemistä oman uskontokunnan viitekehyksessä, 

joten uskonnollisuutta käsiteltiin tässä tutkimuksessa spiritualiteetin rajatummassa 

merkityksessä. Muu uskonnollisuus näkyy kuitenkin oppilaiden vastauksissa omana 

luokkanaan. 

                                                 
137 Metsämuuronen 2006, 51. 
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139 Metsämuuronen 2006, 56—57. 
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Mittaria ei ollut syytä muuttaa, vaan sitä päivitettiin paremmin tähän aikaan sopivaksi. 

Kuvat ovat tuoreita, värillisiä, ja niihin on helpompi samaistua. Kuvatekstejä muokattiin 

vastaamaan paremmin nykykielen ilmaisuja ja lasten kognitiivista tasoa. Kuvien lapset saivat 

nimet, jotka valittiin suosituimpien ikäkauden nimien joukosta. Näillä toimilla pyrittiin 

eliminoimaan mielenkiinnon kohdistumista epäoleellisiin asioihin.  

           Lasten haastattelemisessa on haasteita, joihin perehdyttiin ennen haastattelun 

suorittamista. Lasten kohdalla on tärkeätä luottamuksen saavuttaminen ja haastattelutilanteen 

säilyminen rentona. Haastattelijan piti päästä virallisuudesta, jotta lapset tuottaisivat omia 

ajatuksiaan eivätkä kuvittelemiaan ”oikeita” vastauksia. Toisaalta tässä tutkimuksessa ei ollut 

kyse tavanomaisesta haastattelusta, vaan projektiiviset kuvat toimivat lasten spontaanien 

vastausten ärsykkeinä. Projektio toimi lähes kaikkien kohdalla. Joukossa oli yksi lapsi, joka ei 

päässyt irti omasta ennakko-oletuksestaan, vaan KiVa-koulun työtapa tarkastella kuvia häiritsi 

hänen reaktioitaan. Oppilas oletti, että kuvat liittyvät kiusaamiseen, ja hän etsi joka kuvasta 

kiusaajaa, kiusattua ja kiusaamisen tukijaa. Vastaukset karsittiin aineistosta, koska projektio 

ei toiminut hänen kohdallaan. Myöhemmissä haastattelutilanteissa kiinnitettiin erityistä 

huomiota ohjeistukseen, jotta vältyttäisiin vastaavalta tilanteelta. Ohjeistuksessa mainittiin, 

että kuviin ei ole olemassa oikeita vastauksia, vaan haluamme kuulla, mitä lapsi itse ajattelee 

kuvasta ja siihen liittyvästä tekstistä. 

Analyysin alkuvaiheessa käytettiin apuna Atlas.ti -järjestelmää, mikä nopeutti luokkien 

hahmottamista. Aineisto näytti sopivan aikaisemman tutkimuksen luokittelurunkoon, joten 

sitä käytettiin tässä tutkimuksessa hyväksi. Koska tarkoituksena oli päästä ilmiön 

tarkastelussa pintaa syvemmälle, lasten vastausten tulkinta muodostui oleelliseksi osaksi. Oli 

pohdittava sitä, milloin kyseessä on epäilevä ilmaisu ja milloin kyselevä. Samoin oli 

tunnistettava pelon ja huolen välinen ero. Rajanveto jää jossain määrin tulkinnanvaraiseksi, 

vaikka siinä tukeuduttiin tutkimuskirjallisuuteen.  

Tutkimuksella oli teoreettinen lähtökohta, jonka avulla aineistoa tulkittiin. Tutkimuksen 

taustateoriana olivat lapsen uskonnollisuutta käsittelevät tutkimukset, jotka selittävät lasten 

elämänkysymyksiä pohtivia vastauksia. Keskeisten käsitteiden määrittelyssä on tukeuduttu 

monipuolisesti tutkimuskirjallisuuteen. Uskonnolliset kehitysvaiheteoriat tukevat tulkintoja ja 

tulkinnoissa on käytetty apuna myös uusimpia tutkimuksia. Tutkimusmenetelmän ja aineiston 

kohtaaminen pyrittiin varmistamaan näillä toimilla. 
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5.3. Pohdinta  

Tutkimuksen yhtenä lähtökohtana oli huoli siitä, huolehditaanko lapsen uskonnollisista 

tarpeista, vaikka lapsen tarpeista muutoin huolehditaan monen ammattilaisen voimin 

varhaiskasvatuksesta lähtien. Lapsen uskonnolliset pohdinnat eivät välttämättä saa arjessa 

riittävästi tilaa muun toiminnan keskellä. Lisäksi uskonnollisuuden asema muuttuvassa 

maailmassa vaikuttaa siihen, miten lapsen uskonnolliset oikeudet toteutuvat. 

Lapsi ei valitse itselleen uskontoa tarjolla olevista vaihtoehdoista, vaan hän kasvaa 

siihen sen uskontokunnan vaikutuspiirissä, mikä häntä ympäröi. Lapsen sosiaalistumisessa 

uskonnolla on edelleen oma paikkansa.   

 Kodilla on tutkimusten mukaan selkeästi suurin vaikutus lapsen uskonnollisiin 

uskomuksiin. Uskonnollinen perintö siirtyy kotien kautta tai jää siirtymättä. Kirkkoon 

kuulumattomien perheiden kohdalla perinteen siirtyminen katkeaa, koska lapsia ei kasteta, 

eivätkä he siten myöskään yleensä käy rippikoulua. Mutta perinne on väljähtynyt myös kirkon 

jäsenten osalta. Tässä tutkimuksessa oli mukana vain koulun uskonnonopetuksessa mukana 

olevia lapsia, ja heidänkin kohdallaan vieraantumista on jo selvästi havaittavissa. 

Kotien hartauselämää ei juurikaan mainittu tässä tutkimusjoukossa. Jos kodeissa ei 

opeteta iltarukousta tai muuta rukousta eikä osallistuta seurakunnan toimintaan, lapsen 

uskonnollinen sivistys jää koulun opetuksen varaan. Lasten osallistuminen seurakunnan 

toimintaan oli erittäin vähäistä, ja kirkossakäynti näytti olevan lähes kokonaan koulun 

varassa. Koulun merkitys uskontokasvattajana korostuu, mikäli lapset ovat irtaantuneet myös 

kirkon tarjoamasta erityisesti lapsille suunnatusta toiminnasta, kuten kerhoista. Kuitenkin 

kirkkoon kuuluvat vanhemmat yleensä toivovat jonkinlaisen siteen säilymistä kirkkoon, 

vaikka eivät itse olisikaan aktiivisia seurakuntalaisia. On myös mahdollista, että vanhemmat 

ovat ulkoistaneet uskontokasvatuksen kouluille ammattilaisten hoidettavaksi. Huoltajan 

näkökulmasta on loogista ajatella, että koulun uskontokasvatus huolehtii lapsen 

uskonnollisesta yleissivistyksestä, opettaa virsiperinnettä ja tutustuttaa seurakuntaan 

esimerkiksi koululaisjumalanpalvelusten kautta. 

 Oman uskonnon opetuksen tärkeät elementit kuten virsien opettelu, Raamatun 

kertomukset ja uskonnolliset juhlat siirtävät kulttuurista perinnettä eteenpäin. Koulu ei 

kuitenkaan voi ohittaa kodin merkitystä. Koulun uskontokasvatus voi parhaimmillaan tukea 

kodeissa tapahtuvaa uskontokasvatusta. Olisi lisätutkimuksen asia selvittää, mitä vanhemmat 

odottavat koulun uskontokasvatukselta ja missä määrin he pitävät tärkeänä esimerkiksi koulun 

joulu- ja kevätkirkkoja sekä seurakunnan aamunavauksia. 

Raamatun kertomuksiin tutustumisessa koululla on myös suuri rooli, koska lapset eivät 

ilmoittaneet lukevansa Raamattua tai Raamatun kertomuksia muutoin kuin koulun 
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uskontotunneilla. Raamatun kertomukset ovat alakouluikäiselle yleensä mieluisia. Vaikka 

lapsi ei ymmärtäisi kertomuksia aikuisen tavalla, hän kuitenkin oppii tuntemaan Raamatun 

henkilöitä ja keskeistä sisältöä. Kristinuskon pyhä kirja kuuluu myös lapselle. Alakoululaisten 

kanssa Raamatun kertomuksia voi käsitellä oppitunneilla monin eri tavoin ja tarjota siten tilaa 

kysymyksille ja pohdinnoille lapsilähtöisesti. 

 Suomessa lapsella on koulussa uskonnonvapauslain positiivisen tulkinnan turvin oikeus 

oman uskonnon opetukseen. Kouluopetus voi kattaa kuitenkin vain pienen osan lapsen 

uskonnollisista tarpeista. Kouluopetus on lisäksi suurten haasteiden edessä monimuotoisessa 

ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Koulumaailmassa lapsi kohtaa tietopainotteisen 

ympäristön, ja se saattaa lapsen uskonnollisen mielen hämmennyksiin. 

  

         Lapsella on paljon kysymyksiä Jumalaan ja Jeesukseen liittyen. Vaikka aikuisella 

olisi kysymyksiin vastauksia, lapsen omalle ihmettelylle ja kyselylle tulee antaa tilaa. Olisi 

hyvä myös osoittaa, että uskonnollisten kysymysten pohdinta kuuluu normaaliin ihmisenä 

olemiseen. Uskontoa ei ole tarpeen erottaa muusta inhimillisestä kokemusmaailmasta. Lapsen 

kysymykset ovat syvällisiä, ja niille pitäisi olla paikka myös lapsen arjessa, jossa muukin 

oppiminen tapahtuu. 

Esimerkiksi maailman luominen ja alkusynty on aikuisellekin suuri kysymys. Lapsi, 

jonka ajattelu on vielä enimmäkseen konkreettista, tarvitsee mahdollisuuden pohtia ja 

ihmetellä vapaasti. Lapsen oma pohdinta ja avoimuus sammuvat, jos lapselle tarjotaan 

yksiselitteinen ja tieteellinen vastaus ennen kuin lapsi kykenee abstraktiin ajatteluun. Tästä on 

esimerkkinä toisen luokan oppilaan kommentti ”Mistä tyhjyys on tullut!” Lapsi on 

hämmentynyt suurten asioiden edessä, koska toisaalta hänelle on annettu selitys, mutta ei 

vastausta perimmäiseen kysymykseen. 

Lapsella on paljon kysymyksiä Jumalaan ja Jeesukseen liittyen. Vaikka aikuisella olisi 

kysymyksiin vastauksia, lapsen omalle ihmettelylle ja kyselylle tulee antaa tilaa. Olisi hyvä 

myös osoittaa, että uskonnollisten kysymysten pohdinta kuuluu normaaliin ihmisenä 

olemiseen. Uskontoa ei ole tarpeen erottaa muusta inhimillisestä kokemusmaailmasta. Lapsen 

kysymykset ovat syvällisiä, ja niille pitäisi olla paikka myös lapsen arjessa, jossa muukin 

oppiminen tapahtuu. 

Lapsen kyky ymmärtää uskonnollisia kysymyksiä riippuu hänen kognitiivisista 

taidoistaan, mutta kyky pohtia syvällisesti omilla edellytyksillään on yhtä aitoa kuin 

aikuisenkin pohdinta. Lasten ilmaisuissa oli teologisia löytöjä, vaikka lapsi ei osannut itse 

sanoittaa niitä. Lapsen omin sanoin kuvaamat asiat osoittautuivat paikoin syvälliseksi 
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teologiaksi. Tässäkin on aihepiiri, jota voisi tutkia lisää: millaisia selityksiä ja kysymyksiä 

lapsi esittää pohtiessaan uskonnollisia asioita. 

Lapsella on oikeus saada työstää omaa pohdintaansa ilman, että sitä hillitään 

tarpeettomasti. Uskonnonopetuksella on vain rajallinen mahdollisuus antaa tähän tilaa. 

Uskonnollisuus saa näkyä lapsen arkiympäristössä ja siihen pitää suhtautua avoimemmin. 

Rajaamalla uskonto yksityisyyden piiriin lapselle voi syntyä väärä käsitys uskonnon 

luonteesta. Uskonto saattaa alkaa vaikuttaa lapsen mielessä oudoksuttavalta, jos sitä ei pidetä 

esillä muualla kuin kotona tai oman uskonnollisen yhteisön sisällä. Vaarana on, että lapsi 

kätkee vähitellen oman uskontonsa, jos ympäristön viesti on se, että uskonnosta ei ole sopivaa 

puhua muuten kuin uskonnon tunneilla. Uskonnollisessa ympäristössä kasvanut lapsi on 

vaarassa joutua syrjään erilaisuutensa vuoksi, mikäli uskonto suljetaan oman opetusryhmän 

ovien taakse siten, että se ei näy muualla. Uskonnollisuuden toteuttamisen mallit jäävät siten 

marginaaliin. 

Lapsilla näyttää olevan kouluun liittyviä paineita, huolia ja pelkoja. Oma uskonto voisi 

tarjota lapselle turvaa ja keinoja hallita omia huolia, esimerkiksi turvautumalla rukoukseen. 

Tälläinen uskonnollinen aktiivisuus ei kuitenkaan noussut esiin tässä tutkimuksessa. 

Vaikuttaa siltä, että uskonnon harjoittaminen on jo näiden lasten keskuudessa joko häivytetty 

tietämisen ulkopuolelle tai rajattu niin tiukasti henkilökohtaiseksi, ettei se nouse esiin edes 

projektiona. Toisaalta tässä voi näkyä myös sekularisaation vaikutus. 

         Sekularisoituneessa maailmassa uskonto on yksi henkisyyden toteuttamisen muoto 

muiden joukossa. Siksi toisinaan kuulee väitteen, että lapsella ei voi olla omaa uskontoa, 

mikäli hän ei ole voinut valita sitä itse. Lapsen suotaisiin kasvavan ilman ohjaavia 

uskonnollisia vaikutteita, jotta hän sitten kypsempänä kykenisi halutessaan tekemään oman 

valintansa uskontojen joukosta. Tällainen ajatus johtaa umpikujaan, koska uskonnollisuus ei 

ole irrallinen ilmiö, jonka voi ottaa tai jättää. Uskontoa ei myöskään yleensä valita eri 

vaihtoehdoista, vaan useimmiten siihen kasvetaan. Ihmisessä oleva universaali spiritualiteetti 

joka tapauksessa saa ihmisen perimmäisten kysymysten äärelle jo lapsena. 

Lapsen oma uskonto on se uskonto, jonka piirissä lapsi kasvaa. Samalla tavoin kuin 

lapsi näin kasvatetaan uskontoon, uskonnottomissa perheissä uskonnottomuus tai ateismi 

yleensä siirretään lapsille aktiivisesti opettaen jo pienestä pitäen. Kastetun lapsen oma 

uskonto on kristinusko, ja lapsella tulee olla samanlainen oikeus kuin aikuisella puhua 

uskonnosta ja harjoittaa sitä luontevasti ilman leimaantumisen pelkoa. Monikulttuurisessa 

ympäristössä on houkuttelevaa valita sellainen kasvatusympäristön malli, jossa uskonnot 

siirretään yksityisyyden puolelle tarkoituksena välttää jonkin uskonnon suosimista tai 

uskonnollisia konflikteja. Silloin voi kuitenkin käydä niin, että lapsen oma uskonnollisuus ei 
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saa riittävästi tilaa, koska muu julkinen ympäristö ei tue sitä. Luonteva suhtautuminen 

uskontoihin tukee todellista erilaisuuden ja monimuotoisuuden ymmärtämistä. Mikäli 

kasvuympäristön ilmapiiri on uskonnollisesti salliva ja rohkaiseva, lapsi omaksuu luontevan 

asenteen kohdata uskontoja. Uskonnon välttely puolestaan voi johtaa epäluuloiseen 

suhtautumiseen, jolloin uskontodialogia ei voi syntyä ja monimuotoisuuden kohtaaminenkin 

hankaloituu. 

Lapsella on oikeus tutustua oman uskontonsa perinteisiin, sekä uskon sisältöön että 

kulttuurisiin muotoihin. Kristinuskon näkökulmasta Jeesuksen sanat opetuslapsille 

velvoittavat huolehtimaan lapsen hengellisistä tarpeista: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni, 

älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on taivasten valtakunta”, Mk. 10:14. Alakoululainen 

elää herkkää uskonnollisen kehityksen vaihetta, jolloin on perusteltua antaa kasvurauha oman 

uskonnon parissa. Lapsi elää ja kokee uskontoa omista lähtökohdistaan käsin 

”lapsenuskoisesti”. Lapsi pitää oman uskontonsa sisältöä pääsääntöisesti vielä totena, eikä ole 

valmis analyyttisesti arvioimaan muita uskontoja. Tästä näkökulmasta alakoulun oman 

uskonnon opetusryhmät puolustavat paikkaansa, koska ne tukevat osaltaan myös lapsen 

hengellistä kasvua. Uskontokasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja on tärkeä osa 

identiteetin muotoutumisessa. Lapsen avoin mieli ymmärtää myös sen, että toisilla voi olla 

jokin muu uskonto, eikä se ole hänelle ongelma. 

 Virsiin, rukouksiin ja Raamatun kertomuksiin tutustumalla lapsi pääsee osalliseksi 

yhteisestä kristillisestä kulttuuriperinnöstä. Perinteen kautta pääsee käsiksi myös oman 

uskonnon tuomaan turvaan. Tutustuttamalla lasta seurakunnan toimintaan helpotetaan 

yhteyden syntymistä kirkon kanssa. Kun tuntee omat hengelliset juurensa, kohtaaminen 

muiden uskontojen kanssa on aidompaa. Toiseutta ei koeta uhkana, jos oma perusta on vahva. 

Keskustelemalla avoimesti perimmäisistä kysymyksistä sallien ihmettely lapselle annetaan 

mahdollisuus kasvaa löytämään oma suuntansa kristittynä. 
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Liite 3. Saatekirje 

 

 

Helsingin yliopisto 

Teologinen tiedekunta 

Käytännöllisen teologian laitos 

Uskonnonpedagogiikan jaos 

 

 

Hyvät vanhemmat! 

 

Teen pro gradu tutkimusta alakouluikäisten uskonnollisuudesta. Tutkimuksen ohjaaja 

on uskonnonpedagogiikan professori Antti Räsänen. Tutkimus tehdään haastattelemalla toisen 

ja viidennen luokka-asteen niitä oppilaita, jotka osallistuvat evankelisluterilaiseen uskonnon 

opetukseen. Näytän haastateltaville kuvia lapsista erilaisissa tilanteissa ja pyydän heitä 

kertomaan kuvasta. Lapsen henkilöllisyys ei tule muiden kuin tutkijan tietoon ja tulosten 

käsittelyssä henkilöllisyys häivytetään siten, ettei yksilöä voida tunnistaa.  

Tutkimuksella on Espoon kaupungin lupa (no 572014) ja tutkimus tehdään koulupäivän 

aikana koulun tiloissa. Koska kyseessä ovat alaikäiset henkilöt, pyydän teiltä huoltajilta myös 

suostumuksen lapsenne osallistumiseen tähän tutkimukseen. Huoltajan suostumuskaavake on 

ohessa. Palautus mielellään 23.1.2015 mennessä. 

Vastaan mielelläni mahdollisiin tutkimustani koskeviin kysymyksiin. 

pirjo.rantala@helsinki.fi Kiitän etukäteen myötämielisyydestänne! 

Pirjo Rantala, teol.yo 
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Liite 4. Taustatietolomake 

Taustamuuttujat (täytetään haastattelun yhteydessä) 
1. Olen: tyttö / poika              Olen: 2. / 5. luokalla     

2. Asun yhdessä: isän ja äidin kanssa / isän kanssa / äidin kanssa / vuorotellen isän tai äidin 

kanssa 

                        jonkun muun luona 

3. Harrastan________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

5. Osallistun harrastustoimintaan 

1. lähes päivittäin 

2. kerran viikossa 

3. kerran kuukaudessa 

4. muutaman kerran vuodessa 

5. en lainkaan 

6. Seurakunnallinen aktiivisuus 

Käyn kirkossa 

1. melkein joka sunnuntai 

2. suunnilleen kerran kuussa 

3. muutaman kerran vuodessa 

4. joskus 

5. en koskaan 

Käyn kirkossa 

1. koulun kansa 

2. isän tai äidin kanssa 

3. kummien kanssa 

4. isovanhempien kanssa 

5. jonkun muun kanssa_____________________ 

Käyn pyhäkoulussa 

1. en ole käynyt 

2. käyn joskus 

3. käyn muutaman kerran vuodessa 

4. käyn suunnilleen kerran kuussa 

5. käyn lähes joka viikko 

 

 

 

Osallistun seurakunnan kerhotoimintaan:___________________________________ 

1.en ole osallistunut 

2. osallistun joskus 

3. osallistun muutaman kerran vuodessa 

4. osallistun suunnilleen kerran kuussa 

5. osallistun lähes joka viikko 

 

7. Luen Raamattua tai Raamatun kertomuksia 

itsenäisesti kotona 

1. lähes päivittäin 
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2. kerran viikossa 

3. kerran kuukaudessa 

4. muutaman kerran vuodessa 

5. en lainkaan 

koulussa 

1. lähes päivittäin 

2. kerran viikossa 

3. kerran kuukaudessa 

4. muutaman kerran vuodessa 

5. en lainkaan 

kerhossa 

1. lähes päivittäin 

2. kerran viikossa 

3. kerran kuukaudessa 

4. muutaman kerran vuodessa 

5. en lainkaan 

jonkun aikuisen kanssa 

1. lähes päivittäin 

2. kerran viikossa 

3. kerran kuukaudessa 

4. muutaman kerran vuodessa 

5. en lainkaan 

 

8. Rukoileminen 

Rukoilen iltarukouksen 

1. säännöllisesti 

2. muutaman kerran viikossa 

3. muutaman kerran kuukaudessa 

4. harvemmin, ehkä jos on jokin erityinen syy 

5. en koskaan 

Rukoilen muuten  

1. yleensä ainakin kerran päivässä 

2. muutaman kerran viikossa 

3. muutaman kerran kuukaudessa 

4. harvemmin, ehkä jos on jokin erityinen syy 

5. en koskaan 

8. Media 

Television katseluun käytän aikaa 

1. enemmän kuin kaksi tuntia päivittäin 

2. tunnin pari päivittäin 

3. vähemmän kuin tunnin päivässä 

4. silloin tällöin viikon aikana 

5. en juuri lainkaan 
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Pelaan tietokonepelejä 

1. enemmän kuin kaksi tuntia päivittäin 

2. tunnin pari päivittäin 

3. vähemmän kuin tunnin päivässä 

4. silloin tällöin viikon aikana 

5. en juuri lainkaan 

Käytän sosiaalista mediaa 

1. enemmän kuin kaksi tuntia päivässä 

2. tunnin pari päivässä 

3. vähemmän kuin tunnin päivässä 

4. silloin tällöin viikon aikana 

5. en juuri lainkaan 

 

 

 

Katselen uskonnollisia ohjelmia  

1. lähes päivittäin 

2. muutaman kerran viikossa 

3. muutaman kerran kuukaudessa 

4. muutaman kerran vuodessa 

5. en koskaan 

Kuuntelen hengellistä musiikkia 

1. lähes päivittäin 

2. muutaman kerran viikossa 

3. muutaman kerran kuukaudessa 

4. muutaman kerran vuodessa 

5. en koskaan 
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Liite 5. Tutkimuksen taustamuuttujat 

 

 

 

Asumismuoto: asun yhdessä 1=isän ja äidin kanssa, 2=isän kanssa, 3=äidin kanssa, 4=vuorotellen isän ja äidin 

kanssa, 5=jonkun muun luona 

Harrastustoimintaan osallistuminen: 1=lähes päivittäin, 2=kerran viikossa, 3=kerran kuukaudessa, 4=muutaman 

kerran vuodessa, 5=en lainkaan 

Kirkossa käynti: käyn kirkossa 1=melkein joka sunnuntai, 2=suunilleen kerran kuussa, 3=muutaman kerran 

vuodessa, 4=joskus, 5=en koskaan 

Käyn kirkossa 1=koulun kanssa, 2=isän tai äidin kanssa, 3=kummien kanssa, 4=isovanhempien kanssa, 

5=jonkun muun kanssa  

Pyhäkoulu ja kerhotoiminta: 1=käyn lähes joka viikko, 2=käyn suunnilleen kerran kuussa, 3=käyn muutaman 

kerran vuodessa, 4=käyn joskus, 5=en ole käynyt 

Raamatun lukeminen itsenäisesti, koulussa, kerhossa, aikuisen kanssa:1=lähes päivittäin, 2=kerran viikossa, 

3=kerran kuukaudessa, 4=muutaman kerran vuodessa, 5=en lainkaan 

Iltarukous ja muu rukous: 1=säännöllisesti, 2=muutaman kerran viikossa, 3=muutaman kerran kuukaudessa, 

4=harvemmin, ehkä jos on jokin erityinen syy, 5=en koskaan 

Media;TV, pelit,SoMe: käytän aikaa 1=enemmän kuin kaksi tuntia päivittäin, 2=tunnin pari päivässä, 

3=vähemmän kuin tunnin päivässä, 4=silloin tällöin viikon aikana 5=en juuri lainkaan 

Uskonnolliset ohjelmat ja musiikki: 1=lähes päivittäin, 2=muutaman kerran viikossa, 3=muutaman kerran 

kuukaudessa, 4=muutaman kerran vuodessa, 5=en koskaan 

  

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13

Sukupuoli 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1

Asumismuoto 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 4 3

Harrastustoim. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 5 2 1

Kirkossa 3 3 3 2 4 3 3 3 3 1 3 4

Kenen kanssa 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2 1, 2 1 1, 2 1, 2, 4, 5 1, 4 1, 2 1, 2 1 1, 2

Pyhäkoulussa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Kerhotoiminta 5 1 5 5 5 5 4 5 5 1 5

Rtunluku itsen. 4 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5

- koulussa 4 3 3 2 3 2 4 4 3 2 2

- kerhossa 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5

- aikuisen kanssa 5 5 4 2 3 5 4 4 2 5 5

Iltarukous 4 1 3 1 3 5 4 4 3 1 1 4

Muu rukous 4 2 3 2 4 4 4 4 3 4 1 4

TV 1 2 2 1 3 4 4 1 4 5 3 2

Tietokonepelejä 4 3 5 3 3 4 4 4 4 5 4 4

Some 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Usk. ohjelmat 4 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 5

Hengell. musiikki 4 5 5 3 3 4 2 2 5 1 3 4

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

Sukupuoli 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2

Asumismuoto 4 1 1 1 3 1 4 4 4 4 4 1 1

Harrastustoim. 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1

Kirkossa 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4

Kenen kanssa 1 1 1 1, 2 1, 2, 5 1 1 1, 4 1, 2 1 1 1 1

Pyhäkoulussa 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5

Kerhotoiminta 5 5 5 1 2 5 5 4 2 5 5 5 5

itsenäisesti 5 5 4 5 2 4 5 5 5 5 5 3 4

- koulussa 5 3 4 4 4 4 3 4 3 2 5 5 4

- kerhossa 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5

- aikuisen kanssa 5 5 4 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5

Iltarukous 5 1 3 5 4 4 1 4 4 4 4 3 5

Muu rukous 5 2 2 3 4 5 1 4 4 4 4 4 4

TV 2 4 3 3 2 2 4 4 4 4 2 2 2

Tietokonepelejä 1 1 4 2 2 4 5 4 5 1 5 1 1

Some 4 4 5 4 5 1 2 1 1 4 1 2 3

Usk. ohjelmat 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 4

Hengell. musiikki 4 4 4 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5
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Liite 6. Mittarissa käytetyt kuvat ja haastattelukysymykset 

 

Kuva 1. Aina välillä tulee mieleen sellaisia asioita, joita on vaikea ymmärtää. Tässä on Aino/Leevi. 

Hän pohtii sitä asiaa, jota on ennenkin miettinyt. Hän ajattelee… 

 

Kuva 2. Maailmassa on sellaisia asioita, joista emme yhtään tykkää. Aino/Leevi miettii juuri miksi 

sellaisia asioita on edes olemassa. Hän ajattelee… 

 

Kuva 3. Sannilla/Nikolla on kummallinen olo. Hän on peloissaan, vaikka mitään ihmeellisempää ei 

ole tapahtunut. Häntä pelottaa että… 
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Kuva 4. Aino/Juho on tosi iloinen. Hänelle tuli juuri mieleen paljon asioita, joista voi olla onnellinen. 

Hän on onnellinen koska… 

 
Kuva 5. Tässä on Ida/Leevi. Hän lukee Raamattua ja hämmästelee asiaa, joka on ennenkin ollut 

mielessä. Hän ihmettelee… 

 

Kuva 6. Ella/Jimi istuu sohvalla ja miettii Jumalaa ja Jeesusta. Hän ajattelee… 



88 

 

 

 

Kuva 7. Usein juuri ennen nukahtamista tulee mieleen kaikenlaisia asioita. Vilman/Laurin pitäisi jo 

sammuttaa valot, mutta uni ei vielä tule, koska hänellä on levoton olo. Vilma/Lauri miettii… 

 

Kuva 8. Matias / Helmi katsahtaa tähtitaivaalle ja jää miettimään… 
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Kuva 9. (vas.) Matias ja Helmi ovat kirkossa. Mitä heidän mielessään liikkuu? 

Kuva 10. (oik.) Helmi ja Matias pysähtyivät katsomaan myös krusifiksia.  He miettivät… 

 

Kuva 11. Matias ja Helmi ovat tulleet isoisän haudalle. He pohtivat ja keskustelevat… 

 


