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1. JOHDANTO                

1.1. Tutkimuksen lähtökohta 

Tämän tutkimuksen on synnyttänyt intohimoni uskonnolliseen pohdiskeluun ja 

kiinnostukseni erilaisiin, valtavirrasta poikkeaviin uskonnollisiin ilmiöihin. 

Tutkimusaihetta pohtiessani huomasin Luther-säätiön ja vastaperustetun 

Lähetyshiippakunnan nimen vilahtavan usein julkisessa keskustelussa. Koska 

aihetta ei ollut aiemmin paljoakaan tutkittu, sain innoituksen perehtyä asiaan 

syvemmin ja monesta suunnasta tullut palaute liikettä kohtaan koettuun 

uteliaisuuteen kannusti työn aloittamiseen. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

tarkastelemaan Suomen nuorimman herätysliikkeen toimintaa, joka ärsyttää 

monia ehdottomalla perinteiden vaalimisella ja esimerkiksi naispappeuden 

vastustamisella. Henkilökohtaisesti en tunne yhtäkään ihmistä 

Lähetyshiippakunnasta, enkä ole vieraillut heidän tilaisuuksissaan, joten olen 

täysin ulkopuolinen suhteessa liikkeeseen. Tunnen kuitenkin ihmisiä, jotka 

ajattelevat uskonnosta hyvin perinteellisesti ja kuuluvat pieniin yhteisöihin, kuten 

Lähetyshiippakunta. Tästä asetelmasta lähti liikkeelle tutkimusseikkailu, jopa 

fundamentalistiseksi lahkoksi leimatun yhteisön maailmaan, joka jäsenten omien 

sanojen mukaan haluaa vain seurata luterilaisuuden perustajan Martti Lutherin 

jalanjälkiä ja kunnioittaa perintöä, joka on heidän mukaan lähes turmeltunut nyky-

yhteiskunnassa. Tutkimustyöni alkoi surrealistisesti yön hiljaisina tunteina 

kokemallani unella, jossa vierailin Lähetyshiippakunnan tilaisuudessa ja etsin 

kuumeisesti jotain. Aloin unessani haastattelemaan jäseniä kyselemällä minne oli 

piilotettu heidän yhteisön tunnukset, toteemisymbolit? Seuraavassa vaiheessa uni 

jatkui trooppisella saarella, jonne primitiiviseksi heimoksi muuttunut 

Lähetyshiippakunta eli karkotettuna, ja pian kuulin että eräs tutkijan alku on 

tarkoitus laittaa pataan keittymään juhlan kunniaksi. 

1.2. Uskonnon rooli nyky-yhteiskunnassa 

Uskonnot ovat olleet viime aikoina esillä julkisuudessa kiinnostuksen ja kritiikin 

kohteena. Keskusteluja käydään yksilön ja yhteisön suhteesta, sekä uskonnon 

roolista nyky-yhteiskunnassa. Kirkkoa haastetaan monesta suunnasta ja 

arvomaailman muutoksista johtuneet ristiriidat ovat asettaneet kirkolle 
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monenlaisia vaatimuksia. Monet ovat kyseenalaistaneet siteensä kirkkoon ja sen 

jäsenyyteen. Kirkon sisäinen polarisoituminen on asettanut haasteita eri tavoin 

ajattelevien ryhmien yhteydelle.
1
 Toteutuuko valistuksen ajoista ennustettu 

maallistuminen ja rationalismiin perustuva yhteiskuntamalli, joka kuihduttaa 

kirkon ja tekee uskonnot tarpeettomiksi.
2
 Ainakin aktiivisuus ja osallistuminen 

kirkon toimintaan ovat vähentyneet radikaalisti viime vuosina. Suomessa runsas 

kirkosta eroaminen on osoitus historiallisesta muutoksesta. Yhteisöihin 

kuuluminen kiinnostaa keskimäärin yhä vähemmän suomalaisia. Uskonnollisia 

traditioita ei useinkaan enää siirretä seuraavalle sukupolvelle, joka näyttää olevan 

irrallaan vanhempiensa uskon todellisuudesta. Uskonnollisuus yksityistyy ja 

muuttuu muodoltaan sisäiseksi. Instituutioiden sijaan halutaan itse valita 

henkilökohtaisesti sopiva uskonto. Pyhyyden kokemuksia haetaan ja kaivataan 

silti nykyajassakin. Uskonnolliset kokemukset halutaan silti yhä useammin 

hankkia itsenäisesti ilman yhteisöä ja kirkon traditiota. Näyttää siltä, että 

uskonnollisuuden traditio ja kollektiivinen muisti on ohentumassa, eikä peritty 

uskonnollisuus ole enää itsestäänselvyys.
3
  

Yhdysvaltalaisen uskontososiologi Rodney Starkin mukaan uskonnollisen 

moninaisuuden lisääntyminen johtaa ristiriitoihin erityisesti voimakkaasti ja 

heikosti suuntautuvien uskonnollisten ihmisten välillä. Myös suomalaisessa 

keskustelussa on nähtävissä polarisoitumisilmiötä. Esimerkiksi arvokysymyksissä 

uskonnollisesti aktiivien ja passiivien välinen kuilu ajattelutavassa syvenee. 

Yhteyden rakentaminen kansankirkossa hyvin eri tavoin ajattelevien kesken on 

erityinen haaste tulevaisuudessa.
4
 Bryan Turnerin mukaan myös uskonnot 

muuttuvat yhä enemmän maailmantalouden, viihdemarkkinoiden ja yksilöiden 

tunnemieltymysten suuntaan. Uskontojen sakraalisuus ja erityislaatuisuus joutuvat  

koetukselle sekularisaation vallatessa tilaa globaalilla kentällä, jossa erilaiset 

katsomukset kilpailevat keskenään. Uskonnot mukautuvat kansan mieltymysten 

mukaan ja alkavat siirtyä transsendenttisistä sisällöistä ja palveluista yksilöiden 

nykyhetken mieltymysten täyttäjäksi. Turner arvioi spiritualiteetin, uskonnollisen 

                                                 
1
 Haastettu kirkko 2011, 407. 

2
 Stark & Finke 2000, 28- 32. 

3
 Haastettu kirkko 2011, 407-409; Salomäki 2010, 26 ; Hervieu- Lѐger 1998. 

4
 Haastettu kirkko 2011, 412; Stark 2001. 
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sisällön kapenevan, ja kaupallistetun uskonnollisuuden synnyttävän yhteisöön 

ohutta solidaarisuuden verkostoa, johon yksilöt sitoutuvat löyhästi. 

Tunnekokemukset korostuvat ja emotionaalisen individualismin läpäisemä 

todellisuus ei kykene tulevaisuudessa rakentamaan elinvoimaisia, jäsenistöltään 

kiinteitä ja sitoutuneita yhteisöjä.
5
 

 

Turner ennustaa tulevaisuuden uskonnollisen käyttäytymisen muuttuvan yhä 

enemmän passiiviseksi uskonnollisten hyödykkeiden kuluttamiseksi. 

Yksilökeskeinen elämän eetos uhkaa katkaista muistojen ketjut, uskonnolliset 

traditiot, jotka olemme perineet historialta. Koska uskonnolliset ryhmät eivät enää 

saa yhtenäiskulttuurin sisältämien sakraalisuuden tarjoama sosiaalista energiaa, on 

traditionaalisen uskon siirtyminen marginaaliin todennäköistä. Globalisaation 

mobilisoima eroosio ja elämyshakuinen uskonnollisuus rapauttaa Turnerin 

mukaan väistämättä monumentaalisia maailmanuskontoja.
6
     

 

Voiko pyhän taantumalta välttyä mitenkään vai onko modernisaatiokehityksen 

myötä uskontojen alasajo väistämätön ilmiö? Myös James Beckfordin mukaan 

jäsenyys uskonnollisissa ryhmissä tai osallistuminen ei enää ole normi ja 

aktiivisuus on yhä enemmän oman valinnan kysymys. Osallistuminen on yhä 

satunnaisempaa ja hajautuu useampiin ryhmiin. Uskonnollisten yhteisöjen asema 

muistuttaa pitkälle sosiaalisten liikkeiden asemaa. Uskonnollisten systeemien 

jännitteisyys yhteiskuntaa kohtaan lisääntyy yksilönvapautta korostavassa 

kulttuurissa. Beckford näkee uskonnollisuudella ja yhteisöllisyydellä olevan 

kuitenkin edelleen merkitystä. Muuttuvassa maailmassa niin maalliset kuin 

hengelliset yhteisöt pyrkivät pitämään esillä hyvän ja pahan rajalinjaa, tuomalla 

esiin esimerkiksi oppien ajattomuutta ja ihmisoikeuksien merkitystä. Yksilön 

vapauden tavoittelun sijaan muistutetaan kollektiivisen identiteetin, 

solidaarisuuden ja arvojen merkitystä.
7
 Sekularisaatio ei näytäkään Beckfordin 

mukaan niin varmalta ilmiöltä kuin aikaisemmin luultiin. Uskontojen uudelleen 

elpymistä on havaittavissa ja sitä selitetään modernisaation kriisillä. 

Modernisaation edetessä on monissa maissa koettu traditionaalisen moraalin ja 

                                                 
5
 Turner 2011, 275-276. 

6
 Turner 2011, 296-297. 

7
 Beckford  2001, 235-236; Salomäki 2010, 122-123. 
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arvojen rappeutuminen. Muutoksen seurauksena on uskonnollisuuden ja 

fundamentalistisen uskon kysyntä kasvanut länsimaissa.
8
 

Uskontososiologit Inger Furseth ja Pål Repstad viittaavat Zugmunt Baumanin 

ajatteluun, jonka mukaan fundamentalistinen uskonnollisuus on postmodernistisen 

yhteiskunnan tuote. Järjestystä ja puhtautta korostava, konservatiivinen 

uskonnollisuus toimii vastavoimana muutoksen kulttuurille. Postmodernisuus on 

luonteeltaan avointa ja se sisältää moniarvoisen ja individualistisen kulttuurin, 

joka on fokusoitunut kuluttajien mukaan, jotka etsivät onnellisuutta, kokemuksia 

ja nautintoja. Tähän avoimeen ajattelumalliin mahtuu myös uskonnollisuuden eri 

muodot. Postmodernisuus on kuin nestemäistä virtausta, alati uutta muotoa 

hakevaa rentoa elämäntyyliä, josta puuttuu kuitenkin suuri kantava ja kokoava 

maailmankatsomus. Moderninjälkeinen elämä tarjoaa monipuolista kokemusta ja 

näkemystä, mutta ei välttämättä sosiaalista turvaa ja pysyvyyttä yksilöille. 

Uskonnollinen fundamentalismi toimii Baumanin mukaan menestymättömien 

kuluttajien pakopaikkana. Yksilöille, joita pelottaa vapauden kulttuuri, jossa 

rakennetaan oma identiteetti ja puolustetaan omia valintoja, voi fundamentalismi 

tarjota suojasataman. Baumanin arvion mukaan erilaisia uskonnollisia ryhmiä, 

syntyy lisää postmodernin yhteiskunnan liikehdinnän seurauksena, 

yhteisöllisyyden ja solidaarisuuden puutteeseen, tarjoamaan turvaa epävarmassa 

maailmassa.
9
  

 

Stephen Huntin mukaan uskonnollisuuden privatisoituminen yleistyy lisää ja 

yksilöiden valinnanmahdollisuudet kasvavat uskontomarkkinoilla. Nykyaikana 

läheinen ihmisten arkeen ulottuva uskonnollisuus saa kannatusta. Uskonto, joka 

on käytännöllistä ja mukana jokapäiväisessä elämässä, kiinnostaa yksiöllisyyttä 

arvostavia uskonnon kuluttajia.
10

 Turvallisuudentunne on nykyään heikentynyt 

yksilöllisyyden ihanteen korostuessa. Ihmiset ovat usein yksinäisiä modernissa 

maailmassa, jossa kaikki on suurta ja hallitsematonta. Yhteisöllisyydelle ja sen 

mukana tuomalle turvallisuudelle ja ennustettavuudelle on kysyntää.
11

 

Uusyhteisöllisiä toimijoita ja individualismin haastajia on tullut kilpailemaan 

                                                 
8
 Sahliyeh 1990, 3-16;  Furseth & Repstad  2006, 159. 

9
 Furseth & Repstad  2006, 70-71. Baumann 2000& 2001. 

10
 Hunt 2000, 5-25. 

11
 Bauman 2002, 87-88. 
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markkinoille uskontokuluttajien huomiosta. Toiminnalliset ja säännöllisesti 

sosiaalisia suhteita hoitavat pienyhteisöt voivat olla vastaus heränneisiin 

yhteisöllisyyden kaipauksiin ja odotuksiin uskontomarkkinoilla.
12

 

Herätysliikkeiden merkityksestä puhutaan traditionaalisen uskon puolustajina 

maallistuvassa Suomessa. Kirkon tutkimuskeskuksen johtajan Hanna Salomäen 

tutkimuksen mukaan herätysliikkeiden jäsenet osallistuvat aktiivisimmin kirkon 

toimintaan. Herätysliikkeissä tradition ketjun säilyttämisen ihanne on ollut 

voimakas, kun taas kansankirkon jäsenillä perinteinen uskonnollisuus on 

ohentunut marginaaliseksi ilmiöksi. Suomalaiset toisaalta luottavat kirkkoon ja 

ovat tyytyväisiä kirkon tehtävien hoitoon, mutta eivät kuitenkaan halua kuulua 

kirkkoon. Eroamisen syinä mainitaan, ettei kirkon oppiin enää uskota eikä kirkolla 

ole itselle merkitystä. Monet nykyajan ihmiset ovat vieraantuneet kirkosta ja sen 

sanomasta.
13 

Herätysliikkeissä perinteinen uskon vakaumus on vielä voimissaan. 

Huotarin mukaan herätysliikkeet ovat perinteisesti toimineet kirkon kriitikkoina ja 

sen uudistajina tarjoten osallistujille pienyhteisöjä, joissa kristillistä uskoa on 

tulkittu sekä seurattu liikkeen normistojen toteutumista.
14

 Viime aikoina on 

yleistynyt puhetapa, jossa herätysliikkeitä pidetään ääriliikkeinä ja lahkoina. Osa 

herätysliikkeistä kritisoi voimakkaasti kirkkoa, sen tekemiä ratkaisuja ja sen 

päättäjiä. Tämänkaltaista vastakkainasettelua tuotti ensisijaisesti keskustelu 

muutoksissa seksuaalietiikassa.
15

 Joissakin herätysliikkeissä kysymykset 

naispappeuden lisäksi homoseksuaalisuudesta herättivät keskustelua. Osa 

naispappeuden torjuvista papeista kieltäytyi yhteistyöstä naispappien kanssa, mikä 

johti oikeudenkäynteihin. Heitä myös siirtyi seurakunnista herätysliikkeiden 

palvelukseen. Naispappeuteen torjuvasti suhtautuvissa liikkeissä, kuten 

Kansanlähetyksessä ja evankelisessa liikkeessä (SLEY) pyrittiin vahvistamaan 

liikkeiden omia jumalanpalvelusyhteisöjä. Kysymys tuli yhä akuutimmaksi 

naispappien määrän lisääntyessä.
16

 

 

Herätysliikkeet ovat perinteiden säilyttäjiä, mutta aiheuttavat siis myös kiistoja. 

Huomiota on herättänyt liberaalidemokratioiden pyhänä pidettyjen teesien, tasa-

                                                 
12

 Lehtonen 2005, 88-100. 
13

 Salomäki 2010, 15-30; Haastettu kirkko 2013. 
14

 Salomäki 2010, 236. Huotari 1981. 
15

 Haastettu kirkko 2011, 379. 
16

 Haastettu kirkko 2011, 379, 380. 
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arvon ja ihmisoikeuksien horjuttaminen, joita esimerkiksi ehkäisykielto ja 

naispappeuden vastustus ilmentävät. Median rooli on lisääntynyt uskonnollisissa 

välien selvittelyissä ja kädenväännöstä konservatiivien ja liberaalien kesken on 

tullut entistä enemmän julkista. Uskonnolliselle kentälle on syntynyt uusia 

yhteisöjä, jotka pyrkivät uudistamaan laimentuvaa kristillisyyttä, tuomalla aitoa ja 

konkreettista uskoa kristillisen perinnön säilyttämiseksi. Näissä uusissa 

herätysliikkeissä on sosiaalisen liikkeen alkuvaiheen radikalisoituneita piirteitä ja 

ne kritisoivat kirkkoa luopumisesta alkuperäisestä raamatullisesta opetuksesta. 

Sama ääni on noussut eri puolilta herätysliikekenttää, joissa kirkon maallistumista 

arvostellaan. Toisaalta osa suomalaisista eroaa kirkosta sen vanhoillisuuden takia, 

joten kirkko on painostavassa tilanteessa. Kirkkoa haastetaan muutokseen monelta 

suunnalta ja sen asemaa kyseenalaistetaan.
17

 

Kirkon ja perinteisen uskonnollisuuden uudistajina on Suomessa vuosituhannen 

alussa noussut ainakin kaksi maallistumista ja uskonnon laimentumista 

vastustavaa liikettä. Luther- Säätiö perustettiin palauttamaan luterilaisen 

tunnustuksen kunnioitus ja Raamatun arvovalta, josta kirkon koettiin luopuneen. 

Alun perin liike toimi kirkon tiloissa ja yhteydessä, mutta on eriytynyt viime 

vuosina omaksi liikkeeksi yhä enemmän. Luther- säätiö on käynyt pitkään 

rajanvetoa evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Kirkko ei ole mielistynyt ryhmän 

päätöksiin vihkiä omia pappeja ja myös oma piispa. 
18

 Liikettä on kehotettu 

perustamaan oma kirkko, mikäli se ei noudata kirkollista järjestystä. Luther- 

Säätiö on koetellut kärsivällisyyttä kirkon piirissä samoin kuin Nokia Missio jokin 

vuosi sitten. Karismaattisena liikkeenä Nokia Missio halusi ilmaista uskon 

koettavana, konkreettisesti nähtävänä ilmiönä. Liike katsoi tuovan aidon ja elävän 

kristillisyyden piirteet esiin vastapainona kuivuneelle kirkkoinstituutiolle. 

Herätysliikkeiden historiasta löytyy vastaavia esimerkkejä, joissa uudet liikkeet 

katsovat tuovansa aitoa ja elävää uskoa alkuperäisestä uskosta luopuneelle 

kirkolle.
19

 Molemmat haastajat ovat halunneet paikata uskonnollisella kentällä 

olevaa puutostilaa tarjoamalla palvelujaan. Luther-Säätiö on korostanut opillista ja 

intellektuaalista luterilaisen perintöä ja Nokia Missio kokemuksellista ja 

emotionaalista ulottuvuutta. Molemmat tapaukset voidaan tulkita sosiologi Pierre 

                                                 
17

 Salomäki 2010, 15-30; Bourdieu 1998. 
18

 Helsingin sanomat 7.4.2010. 
19

 Salomäki 2010, 16-17. 
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Bourdieaun mukaan uskonnon kentällä tapahtuvana kamppailuna vallasta ja 

pääomista. Hallitsevassa asemassa oleva pyrkii säilyttämään vallan ja hallitut 

kyseenalaistavat valta-asetelman. Vuorovaikutussuhteen ja kommunikoinnin 

toimivuus ja käytetyt keinot valtataistelussa ratkaisevat ajautuvatko liikkeet 

järjestelmän ulkopuolelle.
20

 Nokia Mission tapauksessa kirkon ja liikkeen väliset 

kiistat kärjistyivät, liikkeen johtaja menetti pappisviran, ja liike päättyi 

irtaantumiseen kirkosta. Harvinainen ratkaisu kertoo herätysliikkeen ja kirkon 

muuttuvista suhteista.
21

 Onko Luther- säätiön ja Lähetyshiippakunnan tulevaisuus 

kirkon valtapiirissä vai odottaako sitä Nokia Mission kohtalo, karkotus äitikirkon 

puristavasta syleilystä kohti itsenäistä kirkkokuntaa? 

Tutkimukseni kohteena on Suomen Luther-säätiön Lähetyshiippakunnan 

jumalanpalvelusyhteisöihin liittyneet jäsenet Suomen suurimmissa kaupungeissa. 

Julkisuudessa on uutisoitu liikkeen kasvusta, esimerkiksi Helsingin-Sanomat 

ihmetteli ilmiötä: Luther-säätiö edustaa ja vaalii pienenä uudistusliikkeenä 

katoavaa luterilaisuuden henkeä. Kun kirkosta väki virtaa ulos, on Luther-säätiö 

laajentunut toimimaan noin kolmellakymmenellä paikkakunnalla.
22

 Ilmiö on 

ajankohtainen ja keskustelua herättävä, eikä sitä ole tutkittu riittävästi. Siksi on 

mielestäni aiheellista tarkastella laajemmin miksi vastarinta kansankirkkoa 

vastaan on syntynyt. Tutkimuksessani pyrin selvittämään Luther-säätiön 

lähetyshiippakunnan aktiivijäsenten motiiveja liittyä skismaattiseen ja kiisteltyyn 

yhteisöön. Mitkä tekijät ovat johtaneet liikkeen jäsenet toiminaan demokraattisen 

yhteiskunnan ja kirkon pelisääntöjä vastaan. Luther-säätiön dekaanin Juhana 

Pohjolan mukaan säätiön eriytyminen kansankirkosta voi toteutua 

tulevaisuudessa.
23

  

1.3. Suomen Luther-säätiö ja Lähetyshiippakunta 

Luther-säätiön ensisijaisena työnäkynä on ollut rakentaa kirkon sisällä 

jumalanpalvelusseurakuntia. Luther-säätiö pitää tiukasti kiinni kristinuskon 

perusarvoista.
24

 Luther-säätiö on perustettu vuonna 1999 ja perustajina olivat mm. 

SLEY-taustaiset Simo Kiviranta, Sakari Korpinen ja Anssi Simojoki. Säätiön 

                                                 
20

 Bourdieau 1998; Salomäki 2010, 17. 
21

 Salomäki 2010, 16-17. 
22

 Helsingin-Sanomat 14.3.2013. 
23

 Helsingin-Sanomat 14.3.2013. 
24

 Ketola 2008, 85. 
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Piispa Olavi Rimpiläinen vihki Juhana Pohjolan papiksi joulukuussa 1999 Luther-

säätiön palvelukseen. Ensimmäinen seurakunta aloitti toimintansa Helsingissä 

elokuussa 2000, joka järjestäytyi 2003 Markus-yhteisöksi. Luther-säätiö on 

hengellinen uudistusliike, jonka toiminta perustuu Raamattuun ja luterilaisiin 

tunnustuskirjoihin. Luther-säätiö julkaisee kuusi kertaa vuodessa 

ilmestyvää Pyhäkön lamppu -tiedotuslehteä. Sen lisäksi säätiö julkaisee 

luterilaista kirjallisuutta. Saarnat ja opetukset ovat kuunneltavissa 

lähetyshiippakunnan nettisivuilla. Luther-säätiön toimintakeskus Koinonia 

sijaitsee Helsingissä. Luther-säätiö toimii Suomen evankelis-luterilaisen 

lähetyshiippakunnan tukijäsenenä ja sen yhtenä taustajärjestönä. Suomen 

Evankelis-luterilainen lähetyshiippakunta perustettiin 2013. Luther-säätiön 

yhteydessä syntyneet seurakunnat olivat perustamassa Lähetyshiippakuntaa ja 

toimivat sen osana.
25 Luther-säätiön keskeinen toimintamuoto on 

jumalanpalvelusten järjestäminen ja jumalanpalvelusyhteisöihin on vihitty 

Ruotsissa pappeja. Heillä ei ole pappisoikeutta Suomen evankelis-luterilaisessa 

kirkossa. Maaliskuussa 2010 eläkkeellä ollut pappi, teologian tohtori Matti 

Väisänen vihittiin piispaksi Luther-säätiöön, joka kuuluu Ruotsin 

lähetyshiippakuntaan (Missionsprovinssen). Vihkimyksen vuoksi Tampereen 

hiippakunnan tuomiokapituli erotti hänet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

pappisvirasta. Väisänen on vihkinyt useita pappeja Luther-säätiön toimintaan.
26

 

Luther-säätiön työnäkynä on rakentaa ja tukea luterilaisia seurakuntia, joissa voi 

saada evankeliumin hoitoa sanan saarnassa ja ehtoollisen sakramentissa sekä 

kokea Jumalan perheväen yhteyttä. Luther-säätiö palvelee sen yhteydessä toimivia 

seurakuntia. Säätiön keskeisin tehtävä on toimia seurakuntien työntekijöiden 

työnantajana ja hoitaa taloushallintoa. Luther-säätiössä ei säätiömuodon vuoksi 

ole jäseniä, mutta sen yhteydessä toimivilla seurakunnilla on oma jäsenistönsä. 

Nämä seurakunnat ovat osana Lähetyshiippakuntaa ja sen 32 seurakuntaa 

muodostavat paikallisia jumalanpalvelusyhteisöjä. He kutsuvat itselleen 

paimeneksi papin, palvelemaan yhteisöä. Säätiö pyrkii myös järjestämään 

evankelis-luterilaisen kirkon piirissä toimintamahdollisuuksia naispappeutta 

vastustaville eli ns. apostoliseen virkakäsitykseen pitäytyville papeille. 

                                                 
25

 Luther-säätiö 
26

 Haastettu kirkko 2011, 380. 
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Käytännössä tämä toiminta on saanut eniten sijaa julkisuudessa.
27

 

Juhana Pohjola kuvailee Luther-säätiön historiaa ja syntymotiivien nousseen 

”tarpeesta löytää kestävää hengellistä perustaa jalkojen alle tilanteessa, jossa 

liberaalit teologiset ja postmodernit kulttuuriset virtaukset olivat huuhtoneet jo 

pitkään seurakuntien elämää erityisesti kaupungeissa”. Säätiö halusi hänen 

mukaan tarjota vaihtoehdon, joka kunnioittaa Lutherin uskonpuhdistuksessa 

luomaa perintöä. Pohjola vakuuttaa olevan sekä teologinen, että sosiologinen 

tarve tunnustuksellisille ja kodinomaisille jumalanpalvelusyhteisöille. Pohjolan 

mukaan kulttuurimurroksessamme isot instituutiot heiluvat, niiden asema 

kyseenalaistetaan, eikä auktoriteetti ole enää itsestään selvää. Suomen ev.lut. 

kirkkokaan ei ole ollut immuuni tälle vaikutukselle ja sen monopoli asema horjuu. 

Pohjola kokee, että elämme vapailla uskonnollisilla markkinoilla ja nestemäisen 

liikkuvassa kulttuurissa, jossa kaikki kilpailevat samalta pohjalta ihmisten ajasta 

ja huomiosta. Siksi paikallisseurakuntarakenteiden ulkopuolelle alkoi syntyä 

erilaista ja uutta verkostoa ja yhteisöä. Pohjola: 

 

           Luterilaiset jumalanpalvelusyhteisöt syntyivät koska halusimme tarjota seurakuntakodin,                

             kutsua viluisia ja yksinäisiä. Halusimme mukautumatta seistä luterilaisen tunnustuksen  

             pohjalla. Tämä luterilainen usko oli monilla tavoin ryvetetty kirkossa ja haastettu   

             herätysliikkeissä näinä vuosina.
28

   

Herätysliikkeiden sisällä tapahtuva muutos ja valtataistelu konservatiivisen ja 

liberaalin siiven välillä loi osaltaan pohjaa uuden liikkeen synnylle. Esimerkiksi 

SLEY: n hajaannus naispappeuskysymyksessä ja uudistumisessa vieraannutti 

konservatiiveja liikkeestä, jotka kritisoivat SLEY: n kirkollistamislinjauksia. 

Pohjolan mukaan Raamattu- ja tunnustusliikkeen sijasta haluttiin painottaa kirkon 

virallisen lähetysjärjestön asemaa ja yhteyksiä paikallisseurakuntiin.
29

 Luther- 

säätiön syntyyn vaikutti myös ulkomailta saadut kokemukset ja havainnot 

perinteisen luterilaisuuden toiminnasta. ”Tunnustuksellinen luterilaisuus on 

elävää!” totesi Pohjola Yhdysvaltain matkallaan. Positiivinen ilmapiiri ja 

kannustus vahvistivat jumalanpalvelusyhteisön perustamista. Verkostoja syntyi 

ulkomailla esimerkiksi Lutheran Heritage Foundation (LHF) kanssa. 

                                                 
27

 Luther-säätiö. 
28

 Tuntomerkkien Kirkko 2009, 12. 
29

 Tuntomerkkien Kirkko 2009, 14. 
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Taloudellinen pääoma oli toiveena, mutta se jäi haaveeksi.
30

 Tärkeämpää oli 

ilmeisesti hengellinen ja symbolinen pääoma jota kerättiin sekä ulkomailta, että 

kotimaasta konservatiivisen ja alkuperäisen luterilaisuuden kannattajilta. 

Taustalla ev.lut. kirkkoon koettuun epäluottamukseen oli Pohjolan mukaan myös 

tapaus Kylliäinen, joka hiersi monen konservatiivien suhdetta kirkkoon. 

Kylliäisen julistama ”kaikki pääsevät taivaaseen” teesi ei miellyttänyt kaikkia. 

Pastori Antti Kylliäisestä tehdyt kantelut eivät johtaneet käytännön 

toimenpiteisiin. Pohjola kritisoi Piispa Eero Huovista, joka puolusti kristinuskon 

perustotuudet kiistäneen pastorin oikeuksia. Pohjolan mukaan kirkossa voi elää 

täysin vastakkaisia teologisia käsityksiä, kunhan se tapahtuu piispan 

keskusteluyhteydessä järjestyksen vallitessa ja opin jäädessä taka-alalle. Kirkon ja 

säätiön välinen vastakkainasettelu kärjistyi 2004 kun Helsingin piispa Eero 

Huovinen ei kelvannut ehtoolliselle Luther-säätiön messussa. Taustalla olivat 

erilaiset opilliset käsitykset, naispappeuskysymys ja piispojen kieltäytyminen 

vihkimästä tunnustuksellisia pappeja. Säätiössä toivottiin, ettei piispa osallistu 

ehtoolliselle, koska opillista yksimielisyyttä ei ole piispan ja säätiön jäsenten 

välillä.
31

 Juhana Pohjola vastasi Luther-säätiön puolesta, ettei tilanteessa ollut 

muuta vaihtoehtoa, ja tapahtuma oli ikään kuin hätähuuto klassisen kristinuskon 

puolesta. Pohjolan mukaan kirkolliskokouksen naispappeuspäätös on synnyttänyt 

ongelman ja kirkon opillinen hajaannus piispojen johdolla on riistänyt heiltä 

hengellisen kodin.
32

 

Kotimaan haastattelussa 2006 uskontotieteilijä Jussi Sohlberg ja 

kirkkohistorioitsija Timo Junkkaala arvioivat Luther-säätiön tulevaisuutta. 

Sohlbergin mukaan Luther-säätiö on saanut jatkaa ”piikkinä kirkon lihassa”, 

vaikka säätiö kapinoi avoimesti kirkon auktoriteettia vastaan. Sohlberg arvelee 

säätiön pysyvän marginaalisena ryhmänä kirkon yhteydessä, mutta oman piispan 

valinta voi johtaa erkaantumiseen. Säätiössä voi tapahtua hajaannus jos 

auktoriteetin ja kirkkokurin korostaminen luo mielipide-eroja liikkeessä. 

Junkkaala uskoi, että säätiö kasvaa entisestään ja sillä tulee olemaan yhä 

                                                 
30

 Tuntomerkkien Kirkko 2009, 10-11. 
31

 Kotimaa 8.4.2004 
32

 Kotimaa 30.4.2004 
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enemmän pappeja. Hän toivoi että kirkon johto suvaitsisi edelleen vanhan 

virkakäsityksen kannalla olevia jäseniään.
33

  

Luther-säätiön piispaksi 2013 vihitty Risto Soramies menetti Tampereen 

hiippakunnan tuomiokapitulin toimesta pappisvirkansa evankelisluterilaisessa 

kirkossa.
34

 Näin kirkko ilmaisee kantansa sen valta-asemaa horjuttavia soraääniä 

vastaan. Kirkon pelisääntöjä rikkova ei ilmeisestikään voi selvitä ilman sanktiota 

ja toimia edelleen kirkon palveluksessa. Tutkimuksen mukaan suomalaisista 

puolet (51%) suhtautuu Luther- säätiöön  erittäin tai melko kielteisesti. Samaan 

suomalaisten kritisoimaan kategoriaan kuuluivat Luther-säätiön lisäksi Jehovan 

todistajat, karismaattiset liikkeet, mormonit, islam, henkilökohtaista 

uskonratkaisua korostavat herätysliikkeet, lestadiolaisuus ja herännäisyys. Kaikki 

kyselyssä mainitut evankelis-luterilaisen kirkon herätysliikkeet kuuluivat tähän 

ryhmään. Nämä havainnot kertovat, että suomalaiset asennoituvat kielteisimmin 

sellaisiin uskonnollisiin yhteisöihin, jotka näyttävät suhtautuvan jyrkän torjuvasti 

ympäröivään yhteiskuntaan, ja jotka asettavat korkeita elämäntavan vaatimuksia 

jäsenilleen.
35

 

Luther-säätiön lähetyshiippakunnan näyttäisi liikkuvan uskonnollisena liikkeenä 

konservatiivisimmassa ja tiukimmassa päässä.  Herää kysymys, miksi säätiö ei 

itse eroa, vaikka se perustaa oman hiippakunnan erilleen evankelisluterilaisesta 

kirkosta ja korostaa monin tavoin eriarvoisuuttaan?  Säätiön saattaa olla kuitenkin 

jo pienen kokonsa vuoksi edullista pysytellä kansankirkon huomassa. Säätiön 

tilanne muuttuisi yhteiskunnassa jos se toimisi itsenäisenä. Irrottautuessaan 

emokirkon napanuorasta se voisi menettää vaikutusvaltaansa ja supistua 

marginaali-ilmiöksi.
36

 John Nashin luoman peliteorian mukaan jännitteinen 

yhteistoiminta voi hyödyttää molempia osapuolia valtataistelussa. Toimija/pelaaja 

on pääosin tyytyväinen vallitseviin olosuhteisiin (status quo), jos tilanne on 

suhteellisen vakaa ja kuluttaa energiaa mahdollisimman vähän. Pelaajien 

valitsemat rationaaliset strategiat ovat olosuhteisiin nähden parhaimmat ja 

tuottoisimmat. Strategian muutos voisi pahentaa tilannetta ja kuluttaa 

                                                 
33

 Kotimaa 12.10.2006. 
34

 Ilkka 11.10.2013 
35

 Haastettu kirkko 2011, 53.; Gallup Ecclesiastica 2011 
36

 Ilkka 16.3.2013. 
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voimavaroja. Näin voi olettaa myös uskonnollisen valtapelin kohdalla. Luther- 

säätiön ja kirkon välillä voi olla Nashin kuvailema tasapainopiste, jossa pelaaja 

maksimoi strategiallaan voittonsa, jos toisen pelaajien strategia ei muutu 

oleellisesti. Radikaaleja muutoksia vältetään koska tasapainon järkkymisen 

pelätään heikentävän omia etuja ja asemaa uskonnollisella pelikentällä.
37

 Onko 

tasapainopistettä kuitenkin horjutettu jo liiaksi Lähetyshiippakunnan valittua oma 

piispa ja onko liike siirtymässä omaksi itsenäiseksi kirkkokunnaksi? 

1.2. Aikaisempi tutkimus 

Luther- säätiötä ja Lähetyshiippakuntaa on aiemmin tutkittu vain yhdessä 

opinnäytetyössä ja omassa kandidaatintutkielmassani. Luther-säätiötä 

(Lähetyshiippakuntaa ei vielä ollut perustettu) on tutkinut Tiina Karlsson pro 

gradussaan liiketutkimuksen näkökulmasta vuonna 2009. ”Me emme lähde 

kodistamme” Luther-säätiö ja fundamentalistinen uskonnollisuus nimisessä 

tutkimuksessa käytettiin aineistona Kotimaa lehdessä 2004 käytyjä keskusteluja ja 

Luther-säätiön kotisivujen materiaalia. Karlsson kartoitti Luther-säätiön asemaa 

konservatiivisena liikkeenä suhteessa kirkkoon. Hänen mukaansa säätiö kokosi 

toimintaansa kirkon tilasta huolestuneita, maallistumista vastustavia, 

konservatiiviluterilaisia.
38

 Naispappeuskysymys, oikeaoppisuus, Raamatun 

merkitys ja ehtoolliskiista olivat Kotimaan kirjoitusten keskiössä. Luther-säätiön 

toimia vastustavissa kirjoituksissa säätiön toiminta koettiin suvaitsemattomana, 

fundamentalistisena ja kirkon ykseyttä rikkovana. Liikettä ulkopuolelta 

tarkastelevat olivat taipuvaisia määrittelemään sen lahkoksi tai skismaattiseksi 

ryhmäksi. Luther-säätiö itse ei kokenut edustavansa mitään näistä, vaan näki 

ennemmin Suomen ev.lut. kirkon olevan skismaattinen ja lahkomaisia piirteitä 

omaava. Käsitteiden erilainen määrittely ja vastakkaisen osapuolen luokittelusta 

aiheutuva jännite ilmeni aineistossa. Karlsson havaitsi tutkimuksessaan merkkejä 

fundamentalismista, koska esim. Raamattu käsitettiin puhtaasti Jumalan 

inspiroimaksi ja oman alkuperäisen muuttumattoman tradition puolustus ja 

yhteisöllisyyden korostus oli voimakasta. Kokonaan fundamentalistiseksi liikettä 

ei voinut sanoa Karlssonin mukaan, koska uskontoa ei puolusteta väkivaltaisesti ja 
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 Siegfried 2008, 61-64. 
38

 Karlsson 2099, 3-4. 
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poliittista valtaa ei tavoitella.
39

 Luther-säätiö pyrki puolustamaan perinteisiä 

luterilaisia arvoja ja kokoamaan yhteen yhteisöllisestä jumalanpalveluselämästä 

kiinnostuneita ihmisiä. Osa herätysliikkeistä arvosti rohkeaa toimintaa, mutta 

monet seurakunta-aktiiveista olivat huolissaan kirkon yhtenäisyyden 

horjuttamisesta. Vaikka Säätiö oli piittaamaton kirkon asettamia rajoja kohtaan ja 

sitä oli kehotettu irrottautumaan kirkosta, oli kannattajien tarkoitus itsepintaisesti 

pysyä ev.lut. kirkon yhteydessä. ”Me emme lähde kodistamme”, vastasi Sakari 

Korpinen, Luther-säätiön pastori. 
40

 Kuinka tilanne on muuttunut Karlssonin 

tutkimuksen jälkeen, ovatko Luther-säätiön lähetyshiippakunnan jäsenet yhä 

tiukasti kiinni kirkossa vai onko kapinallisen lähtö jo lähellä kirkon valtapiiristä? 

Kandidaatin tutkielmassani 2013 ”Luther-säätiö nuoren aikuisen valintana” 

selvitin kvalitatiivisella metodilla neljän jäsenen motiiveja osallistumiseen 

Seinäjoen Luukas-seurakunnassa. Seinäjoen Luukas-seurakunta perustettiin 

vuonna 2006 ja pastorina toimi Markus Pöyry. Messussa oli osallistujia 

keskimäärin 80 henkeä. Messu oli kaiken toiminnan keskus, ja muuta säännöllistä 

toimintaa olivat raamattuluennot, katekismuskoulu kouluikäisille, pyhäkoulu sekä 

nuorten illat. Luukkaan seurakunta oli omavarainen rekisteröimätön yhdistys. 

Toimintaa rahoitettiin kolehdilla ja tilikannatuksilla. Vain pastori oli palkattu 

työntekijä ja muut jäsenet toimivat vapaaehtoistyöntekijöinä. Pöyry kertoi 

seurakunnastaan seuraavaa:  

          Me puhumme nykyisin Luukkaan seurakunnasta, eikä enää yhteisöstä. Nyt kun meillä on     

          oma pastorikin, ei mitään seurakunnan tuntomerkkiä puutu. Tässä mielessä eroamme   

          perinteisistä herätysliikkeistä, jotka tarjoavat vain hengellistä toimintaa, mutta eivät 

          pyrikään olemaan seurakuntia. Me haluamme tarjota seurakunnan, jossa jäsenestä  

          huolehditaan kehdosta hautaan saakka. Uusin ajankohtainen juttu on Luukkaan 

          seurakuntaan liittyminen Suomen evankelisluterilaiseen Lähetyshiippakuntaan. 
41 

Kodinomainen yhteisöllisyys ja miehen julistama Sana olivat 2013 kyselyssä 

ensisijaisia syitä aktiiviselle osallistumiselle Luukas seurakuntaan.
42

 Säätiö 

vaikutti palkitsevan asiakkaansa ruhtinaallisesti hengellisillä palveluillaan, mutta 

laajempaa selvitystä tarvitaan tämän tiedon varmistamiseksi. Pitääkö tulos 
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 Karlsson 2009, 94-96.. 
40
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41
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42
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paikkansa vain Etelä-Pohjanmaan lakeuksilla vai ovatko motiivit samoja myös 

valtakunnallisesti, suurta joukkoa tarkasteltaessa? 

Koska Luther-säätiötä on tutkittu vähän, mutta vastaavia traditionaalisten 

uskonnollisten ryhmien tutkimuksia on tehty, halusin ottaa vertailukohdaksi 

Marika Hietalan pro gradu tutkimuksen ”Muuttuva Kansanlähetys”, joka käsitteli 

liikettä sukupolvenvaihdoksen näkökulmasta. Tämä tutkimus kiinnosti, koska 

Kansanlähetyksen ideologiassa on samoja konservatiivisia piirteitä kuin 

Lähetyshiippakunnassa, esimerkiksi Raamatun merkityksen korostaminen. 

Hietalan tutkimus käsitteli kuinka sitoutuneita ja suvaitsevaisia 

Kansanlähetykseen 1980-2000 liittyneet jäsenet olivat sekä mikä motivoi 

liittymään yhteisöön. Enemmistö vastaajista katsoi vakaumuksensa syntyneen 

tiettynä ajankohtana ja syntyyn oli eniten vaikuttanut tarve saada iankaikkinen 

elämä, ja kestävä sisältö elämään. Monilla lähtökohta lapsuudessa oli uskonnon 

sävyttämä. Kotikasvatuksen merkitys liittymiselle nähtiinkin merkittäväksi. 

Toisten ihmisten antama tuki ja evankelioiminen nähtiin niin ikään tärkeäksi. 

Kansanlähetyksen oppia ja lähetysnäkyä ei haluttu muuttaa ja suhde Evankelis-

luterilaiseen kirkkoon oli kriittinen. Kaikki vastaajat eivät osallistuneet tiiviisti 

Kansanlähetyksen toimintaan, ja monien siteet liikkeeseen olivat löyhät. 

Maailman ja uskovien välillä olevan eron ei koettu enää olevan niin jyrkkä kuin 

liikkeen alkuaikoina. Mitä nuorempia vastaajat olivat, sitä suvaitsevaisempia he 

olivat ja valmiita joustamaan oppikäsityksissä ja muuttamaan toimintamenetelmiä. 

Nuorempien suhtautuminen kirkkoon oli myönteisempää ja uskovien ja maailman 

välillä koettiin olevan yhteinen silta jolla kulkea.
43

  

Hanna Salomäen herätysliiketutkimus antaa myös vertailukohtaa tutkimukselleni, 

koska Lähetyshiippakuntaa voi pitää uutena orastavana herätysliikkeenä. 

Herätysliikkeet edustavat perinteisiä arvoja ja toimintatapoja, jotka maallistuvassa 

yhteiskunnassa ja myös ev.lut. kirkossa ovat ohentuneet viime aikoina. Salomäki 

on tutkinut Suomen ev.lut. kirkon herätysliikkeisiin sitoutumista ja osallistumista 

niiden toimintaan sekä vastaajien jäsenyyttä herätysliikkeeseen kuuluvaan 

organisaatioon, ja jäsenten yhteyksiä maallisiin yhdistyksiin. Kysely tehtiin 

liikkeiden kesäjuhlavieraiden keskuudessa 2007-2008. Tutkimuksessa selvitettiin 
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millaisia jännitteitä sitoutumisesta syntyy herätysliikkeeseen kuuluvan ja 

ympäristön välillä. Jännitteitä tarkasteltiin yksilön maallisiin yhdistyksiin 

kuulumisen ja moraalinormien noudattamisen kautta. Herätysliikkeen asemaa 

kirkko-lahko akselilla tutkittiin sekä yhteisön jäsenien suhdetta sosiaaliseen 

ympäristöön. Kesäjuhlavieraat osoittautuivat aktiivisiksi osallistujiksi 

herätysliikkeiden toimintaan. Puolet vastaajista otti osaa vähintään kerran 

kuukaudessa. Vaikka herätysliikkeissä ilmenee kriittistä asennetta kirkkoa 

kohtaan, olivat vastaajat vahvasti sitoutuneet kirkon toimintaan. Kolme viidestä 

vastaajasta osallistui vähintään kerran kuukaudessa kirkon tilaisuuksiin. Kaiken 

kaikkiaan Suomen ev.lut. kirkkoon kuuluu hyvin moninainen kirjo, sekä 

konservatiivisia, että liberaaleja herätysliikkeitä. Herätysliikkeiden 

tutkimustulokset antavat näkökulmaa ja vertailukohtaa omalle tutkimukselleni. 

Tutkimuksessa vertaillaan esimerkiksi osallistumisaktiivisuutta uskonnollisiin 

liikkeisiin, raamattu- ja moraalikäsityksiä herätysliikkeiden ja 

Lähetyshiippakunnan välillä.  

Emile Durkheim oli uranuurtaja uskontojen tutkimuksessa ja sosiologian 

perustaja. Hänen tutkimuksensa Australian primitiivisen heimon parissa osoitti 

yhteisöllisyyden olevan uskonnon perusta ja motiivi harjoittaa uskontoa, ja 

Durkheimin mukaan sama ilmiö toteutuu myös moderneissa uskonnoissa. Siksi 

tutkimuksessa tarkastellaan myös Durkheimin ajatuksia yhteisöllisyydestä. Hänen 

mukaan heimoyhteisö palvoi itseään persoonallisen Jumalan sijasta. Uskonto 

rakentui tämänpuoleiselle elämälle ryhmän yhteistoiminnan kautta. 

Yliluonnolliset palkkiot eivät näytelleet merkittävää roolia. Uskonyhteisön 

symboli eli toteemi oli oleellista uskon harjoituksessa. Heimon elämä oli 

kahtiajakautunutta.  Yleensä pienet ryhmät juoksentelivat savannilla ruokaa 

etsien, mutta ajoittain kokoonnuttiin yhteen viettämään uskonnollisia juhlia, 

seremonioita (corrobbor). Durkheimin mukaan heimon yhdessäolo muodostui 

sähköiseksi ja epätavallinen kiihko valtasi juhlijat. Voimakkaat kokemukset 

vahvistivat yhteisön siteitä ja lisäsivät kiinteyttä. Durkheim jakoi heimon 

uskonnollis-sosiaalisen elämän kahteen kategoriaan profaaniin ja pyhään. 

Maallinen ja arkinen elannon hankkiminen siis näyttäytyi rationaalisena 

toimintana ja pyhä uskonnon harjoitus oli emotionaalista ja jopa irrationaalista 

toimintaa. Durkheimin mukaan kaikki uskonnot voidaan käsittää samanlaisella 
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kategorisoinnilla, pyhän ja profaanin vastakohtaparilla, jonka kautta rakentuu 

sosiaalinen järjestys.
44

 Tutkimuksessa selvitetään löytyykö Lähetyshiippakunnasta 

samoja piirteitä; palkitseeko yhteisö itsessään osallistujia vai onko modernilla 

uskontoheimolla toisenlainen palkkiojärjestelmä? 

2. TEOREETTINEN NÄKÖKULMA 

Tutkimukseni on luonteeltaan uskontososiologinen ja empiirinen. Viitekehyksenä 

tutkimuksessa käytetään väljästi kolmea teoreettista mallia, joita on käytetty 

monissa uskontososiologisissa tutkimuksissa. Rationaalisen valinnan teorialla 

pyrin selvittämään tutkittavien uskonnollisen ryhmän valintaan liittyviä motiiveja. 

Oletuksena on, että Luther-säätiön Lähetyshiippakunnan seurakuntaan on liitytty 

itsenäisinä toimijoina harkinnan pohjalta tiettyä päämäärää varten. Kandidaatin 

tutkielmani viittasi siihen ettei ryhmään liitytä ensisijaisesti emotionaalisen 

kokemuksen vuoksi, vaan järkeilyn ja pohdinnan seurauksena uskonnollisten 

palkkioiden motivoimana. Siksi rationaalisen valinnan teoria on perusteltua ottaa 

lähestymistavaksi selventämään Lähetyshiippakunta ilmiötä tarkemmin. Lisäksi 

aputeorioina on kääntymisen teoria ja resurssimobilisaatioteoria. 

 

2.1. Rationaalisen valinnan teoria 

Uskontotalous ja uskonnolliset hyödykkeet 

Rodney Stark ja Roger Finke ovat pyrkineet selvittämään uskonnon inhimillistä ja 

tavoitteellista puolta soveltamalla taloustieteessä käytettyä rationaalisen valinnan 

teoriaa uskontojen tutkimiseen. Oletuksena on, että ihmisten käyttäytyminen 

uskontojen kohdalla on samankaltaisia kuin muissakin yhteiskunnan toiminnoissa. 

Odotukset eduista ja palkkioista ohjaavat yksilöiden valintoja ja tämä pätee myös 

uskontojen kohdalla. Uskonto, joka tarjoaa kiinnostavan tuotteen ja vastaa 

kuluttajien tarpeisiin, menestyy.  Stark ja Finke käyttävät nimitystä uskontotalous, 

joka tarkoittaa uskonnollista ympäristöä ja niissä toimivia uskonnollisia ryhmiä. 

Uskontotaloudessa tapahtuu jatkuva uskontojen keskinäinen vuorovaikutus ja 

kilpailu. Asiakkaat vertailevat eri uskonsuuntauksia ja valitsevat rationaalisesti 

pohdiskellen uskonnon, joka tuottaa heille itselleen mahdollisimman suuren 

hyötysuhteen. Uskontojen kuluttajat ovat samanlaisia kuin materiaalisten 
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hyödykkeiden kuluttajat. Useimmat haluavat hankkia parhaimman tuotteen, joka 

palkitsee maksimaalisesti yksilön odotukset mahdollisimman pienillä 

kustannuksilla.
45

 Uskonnolliset hyödykkeet (religious goods) ovat moninaisia ja 

ne voivat olla tavoite itsessään tai keino saavuttaa päämäärä, nykyisyydessä tai 

tulevaisuudessa. Hyödykkeitä on sekä yksilöllisiä kulutustuotteita että 

kollektiivista toimintaa rakentavia hyödykkeitä ja ne ovat osa institutionaalisesti 

tai kulttuurisesti annettua uskonnollista symbolisysteemiä. Uskonnollinen ryhmä 

tai yhteiskunta pyrkii opettamaan yksilölle mikä päämäärä tai keino maalin 

saavuttamiseksi olisi mielekästä valita.
46

 

 

Uskontotaloudessa, kuten maallisessa taloudessa, vallitsevat kysynnän ja 

tarjonnan lait ja tarjolla olevista hyödykkeistä valitaan tilanteen mukaan 

edullisimmat ja parhaimmat. Uskonnolliset organisaatiot pyrkivät tuomaan 

markkinoille kiinnostavia ja kilpailukykyisiä palveluja, jotta jäseniä saadaan 

mukaan yhteisöön ja sitoutumaan siihen. Uskontojen valintaprosessit ja 

kaupankäynti eivät siis ole poikkeus, vaan valinta tehdään omien mieltymysten 

(preference) ja tarpeiden pohjalta. Valinta tapahtuu yleensä johdonmukaisesti 

harkiten, harvemmin sattumanvaraisesti pelkkien tunteiden pohjalta. Emootiot 

ovat mukana prosessoinnissa, mutta niiden rooli on pienempi kuin on aiemmin 

luultu. Teorian mukaan ihminen pyrkii tekemään oman ymmärryksen ja 

tiedostetun informaation rajoissa etuja kartuttavia valintoja.
47

 Jäsenyys 

uskonnollisessa ryhmässä tarjoaa sekä uskonnollisia että maallisia palkkioita. 

Tuonpuoleinen palkkio, ikuinen elämä on yleensä tärkeä motivoiva tekijä, mutta 

myös sosiaalis-emotionaaliset syyt ovat etuja joita ryhmä tarjoaa.
48

  

 

Uskonnollinen kilpailu  

Uskontojen markkinoilla on kuluttajille yhä enemmän valinnanvaraa. Uskontojen 

välinen kilpailu kiristyy ja tämä vaikuttaa uskontoihin ja haastaa ne muutokseen. 

Kilpailevat uskonnot tuottavat suurempaa uskon intensiteettiä ja sitoutumista kuin 

jos olisi yksi hallitseva uskonto. Euroopassa on historian aikana ollut vähän 

kilpailua, koska kirkkojen monopoliasema on passivoinut uskonnollisen kentän, ja 
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todellista kilpailua ja vaihtoehtoja ei ole ollut. Pluralistisella moniarvoisuudella 

näyttäisi olevan suosiollinen vaikutus uskontoihin. Yhdysvalloissa on tutkijoiden 

mukaan uskontojen kannatus ja kukoistus selitettävissä, sillä että moninaisuuden 

kirjo kiihdyttää kilpailua ja tarjonnan laatua halutaan parantaa, jotta jäsenet 

pysyvät yhteisössä sitoutuneena. Kun kilpailu on vapaata ja markkinavetoista se 

toimii tehokkaammin verrattuna valtion tai monopolikirkon sääntelemiin 

uskontomarkkinoihin. Ilman kontrollia tapahtuu demokraattista kilpailua, ja 

uskonnollinen vaihtelevuus on runsaampaa. Silloin syntyy enemmän uskonnollisia 

ryhmiä ja on todennäköisempää, että asiakkaalle sopiva mieltymyksiä vastaava 

kohde löytyy. Näin tyytyväisten ja sitoutuneiden määrä on keskimäärin suurempi 

kuin jos olisi yksi monopoliasemassa oleva, yksinvaltiutta harjoittava kirkko, 

johon moni olisi tyytymätön ja näin ollen sitoutumaton. Vapaassa 

uskontotaloudessa toiset yksilöt valitsevat tiukan ja vaativan uskonnon, joka 

palkitsee runsaammin tuonpuoleisiin tai maallisiin palkintoihin liittyvillä 

kompensaatioilla. Toisille riittää uskonto, jonka kustannukset ovat pienet, mutta 

nämä yleensä vapaamieliset yhteisöt myös palkitsevat heikommin asiakkaansa.
49

 

Myös Durkheim esitti, että kilpailu tekee uskonnot avoimiksi kysymyksille ja 

väittelyille, ja siten ne vähemmän ehtivät hallitsemaan ympäristöä.
50

 

 

Markkinakeskeinen lähestymistapa uskontoihin kritisoi sosialisaatiomallia, jossa 

uskonnollinen käyttäytyminen nähdään korostetun ulkoapäin ohjautuvana 

tapahtumana. Tällöin yksilön itsenäisillä valinnoilla nähdään olevan vähän 

merkitystä. Kaikessa inhimillisessä toiminnassa voidaan olettaa olevan 

samankaltainen prosessointi. Rationaalisuuden asteet vaihtelevat, mutta 

keskimäärin sama yksilöorientoitunut, järjellinen ja laskelmoiva prosessointi on 

kaiken inhimillisen toiminnan pohjalla; voittojen ja etujen maksimointi 

mahdollisimman vähällä vaivalla.
51

   

 

Tiiviit ja löyhät ryhmät 

Ryhmän roolilla on suuri merkitys sitoutumisen asteessa. Pienissä uskonnollisissa 

ryhmissä yksilö saa tukea omalle sitoutumiselleen ja verkostot ovat tiiviimmät. 
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Jos läheiset ihmissuhteet liittyvät ryhmään, voidaan yhteisiä uskonnollisia 

kokemuksia jakaa ja vahvistaa. Tällöin sitoutuminen voimistuu ja ryhmä 

kiinteytyy yhdenmukaisen käyttäytymisen myötä. Löyhissä ryhmissä 

sitoutuminen on heikkoa ja verkosto on hajanaisempi jolloin ryhmän 

käyttäytymisen kontrollointi on vaikeampaa. Sanktioilla ja palkkioilla pyritään 

ohjaamaan yksilöitä yhdenmukaiseen käytökseen. Mitä löyhempi yhteisö sitä 

enemmän on yleensä ulkopuolisia kontakteja, jotka voivat kyseenalaistaa ja 

heikentää sitoutumista uskonnolliseen ryhmään.
52

 

Laurence R. Iannaccone on esittänyt, että tiukat uskonnolliset yhteisöt ovat 

organisaatioltaan vahvempia kuin löyhät ryhmät. Pienet yhteisöt, kultit ja 

lahkotyyppiset yhteisöt ovat kilpailukykyisiä ja menestyvät, koska 

konservatiivinen ideologia ja sen myötä tiukat vaatimukset pitävät jäsenet 

kiinnittyneenä ja kohottavat sitoutumisen astetta. Pysyvyys tuo etuja ryhmälle ja 

jäsenistä saadaan hyötyä kun he palvelevat yhteisöä. Dean Kelley esitti 

tiukkuusteoriassaan, että uskonnollisen ryhmän jäsenilleen esittämät vaatimukset 

tukevat siihen sitoutumista. Jos ryhmän jäsenyys on vaativaa, siihen kuuluminen 

voi näyttäytyä ulkopuolisten silmissä tavoittelemisen arvoiselta. Tämän ajattelun 

mukaan se mikä ei maksa mitään ei myöskään merkitse mitään. Jos liikkeeseen 

kuuluminen edellyttää jäseniltä vain vähän on muidenkin vaikea ottaa uskomuksia 

vakavasti. Kelleyn mukaan sosiaalisesti vahvat ryhmät kasvattavat 

jäsenkuntaansa, mutta heikot organisaatiot menettävät jäseniään.
53

 Vahvoissa 

ryhmissä ollaan syvästi solidaarisia ja sitoutuneita ryhmän päämääriin ja 

levitetään opetusta myös muille. Yksilön ja yhteisön päämäärät ovat usein 

identtisiä. Ryhmään kuuluminen on jäsenilleen niin arvokasta, että ollaan valmiita 

uhraamaan asemansa ja kestämään sanktioita. Yhdenmukaisuus ja absolutismi 

leimaa vahvoja ryhmiä ja jäsenet uskovat omistavansa totuuden jota muilla ei ole. 

Yhteisön ideologiaa ei kritisoida ja ryhmän vaikutus heijastuu laaja-alaisesti 

moraaliseen käyttäytymiseen ja koko elämään.
54

 

Sosiaalisissa ryhmissä esiintyy usein ns. vapaamatkustaja ongelma, yksilöt, jotka 

pyrkivät hyötymään yhteisöstä antamatta panostaan sen hyväksi. Suurissa 
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ryhmissä vapaamatkustajat ovat haittana, koska yksilö tietää että hänen 

panoksensa ei vaikuta kovin paljon lopputulokseen. Yksilö tarvitsee kannustimia, 

jotta hän olisi valmis toimimaan ryhmän hyväksi. Pienet ryhmät ovat usein 

tiukempia ja vaativampia, ja niissä ei ole yleensä vapaamatkustaja ongelmaa. 

Passiiviset vapaamatkustajat tippuvat pois vaativassa liikkeessä. Löyhissä 

yhteisöissä vapaamatkustajat ovat ongelmana, koska heidän sallitaan nauttia 

eduista ilman korvausta. Innokkuus ja energia vähenevät jos vastuun jakaminen ei 

ole tasapuolista. Uskonto on tuote, joka luodaan kollektiivisesti. Olennaista on 

kaikkien tasapuolinen läsnäolo ja osallistuminen rituaaliin, kuten laulamiseen ja 

rukoilemiseen. Rituaali voidaan nähdä kollektiivisen etuna joka edellyttää 

kaikkien aktiivisuutta. Jos osa on mukana toiminnassa vain harvoin, joutuvat muut 

tekemään enemmän tehtäviä ja yhteisöllisyyden ja tasapuolisuuden idea kärsii. 

Uskonnollinen ryhmä voi tarjota ainutlaatuisia etuja, kuten yhteyden 

samanmielisiin ihmisiin, ja tarjontaa jota ei muualla ole saatavilla. 

Konservatiiviset ryhmät säilyvät markkinoilla paremmin myös siksi, että he 

pystyvät perustelemaan etuja ja haittoja. Sosiaalisten ja emotionaalisten etujen 

lisäksi tuonpuoleiset palkkiot ovat houkuttimia. Läheinen jumalakuva kannustaa 

jäseniä sitoutumaan. Elämän perimmäinen tarkoitus ja päämäärä on kirkkaampi ja 

selvempi kuin liberaaleilla ryhmillä.
55

  

Ianncconen mukaan tiukkuudella on etunsa, kuten ryhmän aktiivinen 

osallistuminen, sitoutuminen ja solidaarisuus, mutta myös hintansa. Jäsenyys 

ahtaassa yhteisössä voi antaa leiman, joka aiheuttaa eristäytymistä ja vaikeuttaa 

sosiaalisia suhteita sekä maallisten päämäärien tavoittelua. Äärimmäisen vaativa 

yhteisö voi myös menettää jäseniään. Iannacconen mukaan on olemassa 

ihanteellinen vaativuuden taso, jossa tulisi pysyä tiukkuuden suhteen. Ylimeno 

karkottaa asiakkaat ja alimeno tuo vapaamatkustajat jarruttamaan kehitystä. 

Matalan jännitteen ryhmät ovat vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja saavat 

maallisia etuja, mutta menettävät ryhmän kiinteyden. Korkean jännitteen ryhmissä 

ei ole merkittävää yhteyttä ympäristöön.  Jäseniltä vaaditaan kovempaa hintaa 

sitoutumisesta. Korkea jännitteinen uskonnollisuus on eksklusiivista ja jäsenen 

henkilökohtaiseen elämään kokonaisvaltaisesti vaikuttavaa. Kun kiinteyden 

akselilla kuljetaan heikosta voimakkaaseen, on ääripäissä kirkko ja lahkotyyppiset 

                                                 
55

 Olson 1971, 51-55; Tamney 2005,283;Iannaccone 1994. 



 24 

yhteisöt. Lahkoissa on eristäydytty maailmasta ja kirkoissa toimitaan yhteistyössä 

vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän kanssa. Pysyäkseen vahvana ryhmän täytyy 

säilyttää sopiva välimatka tai jännite yhteiskuntaan ja tasapainotella ryhmän 

tradition ja sosiaalisten normien välillä.
56

  

Teorian kritiikkiä 

Muun muassa Steve Bruce esittää kritiikkiä rationaalisen valinnan teoriaa 

kohtaan. Ekonomistinen malli, jossa uskontomarkkinat määrittyvät kysynnän ja 

tarjonnan mukaan, ei Brucen mielestä selitä uskonnollista käyttäytymistä, johon 

vaikuttaa moninaiset sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. Uskonnoissa tapahtuu 

muutoksia, kasvua ja hiipumista mutta vastaukset tähän ongelmaan ovat 

ristiriitaisia. Koska teoria jättää huomioimatta monet tosiasiat, kuten sosiaalisen 

kulttuurin vaikutuksen, se ei lunasta lupauksiaan. Brucen mukaan ihmisten 

uskonnollisten mieltymysten on todettu vaihtelevan elämän eri vaiheissa. 

Olosuhteiden muutokset, esimerkiksi terveys tai raha-asioissa, vaikuttavat myös 

uskonnollisiin mieltymyksiin. Halvemmat kustannukset eivät myöskään 

välttämättä lisää uskontoihin liittymistä. Bruce mainitsee esimerkkinä varhaiset 

kristityt, joita vainottiin ankarasti Roomassa. He maksoivat kovan hinnan, usein 

henkensä, mutta liittyivät silti ja Kristinusko kasvoi voimakkaasti. Kustannusten 

ja kiinnittymisen välillä ei näytä olevan aina yhteyttä. 
57

 

 

Furseth ja Repstad väittävät, että rationaalisen valinnan malli saattaa 

yksinkertaistaa liikaa uskonnollista käyttäytymistä, joka on hyvin moniulotteista. 

Me emme valitse uskontoa samantyyppisellä rationaalisuudella kuin esimerkiksi 

saippuaa kaupasta. Uskonnon selittäminen rationaalisella valinnalla näyttäisi 

olevan pätevää vain maallistuneessa yhteiskunnassa, jossa uskonnosta on tullut 

useimmille merkityksetöntä ja triviaalia. Lisäargumenttina vielä väite, että 

laskelmoiva ja rationaalinen malli sopisi paremmin selittämään miehen 

muutosalttiimpaa käyttäytymistä kuin naisen, joka on vastuullisempi ja 

pysyvämpi luonteeltaan. Laskelmointiin, vaihtoon ja muutokseen liittyvä 
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teoreettinen malli sopii myös paremmin kehittyneisiin ja moniarvoisiin 

kaupunkeihin kuin maaseudulle.
58

  

Teoria on puutteistaan huolimatta mielestäni käyttökelpoinen työkalu tutkittaessa 

Luther-säätiön Lähetyshiippakunnan seurakuntaan liittymistä. Teorian avulla 

voidaan selvittää jäsenten rationaalisia valintaperusteita ja kannustimia, jotka 

sitouttavat liikkeeseen. Teorian avulla voidaan myös arvioida 

Lähetyshiippakunnan ryhmädynamiikkaa ja kilpailuasetelmaa ev.lut. kirkkoon 

nähden. Onko Luther-säätiön lähetyshiippakunta pienenä liikkeenä kykenevä 

kilpailuun Luterilaisen kirkon kanssa, joka hallitsee varsin suppeita uskontojen 

markkinoita Suomessa?  

2.2. Kääntymisen teoria 

Rambo väittää uskonnollisen elinvoimaisuuden elpyneen ja ideologisten 

vaihtoehtojen lisääntyneen runsaasti. Se lisää kääntymisiä, koska tarjonnan 

kasvaessa siirtymisiä ja liittymisiä tapahtuu enemmän uskontojen välillä. 

Kääntymys tapahtuu aina sosiaalisessa viitekehyksessä. Ympäristötekijät ja 

olosuhteet muokkaavat kääntymiskokemusta, joka voi olla yksittäinen äkkinäinen 

tapahtuma tai vähittäisesti etenevä prosessi. Hengellinen kokemus on yleensä 

ryhmän yhteisesti synnyttämä vuorovaikutusilmiö, josta voi seurata käännös 

uuteen uskonsuuntaukseen.
59

 Ihmiset kokevat usein heikkoutta ja haavoittuvuutta 

yksityisessä elämässään ja kääntymisen ajatellaan olevan ratkaisu ongelmiin ja 

toteutumattomiin unelmiin. Samanhenkisen ryhmän löytäminen voi tarjota 

voimaa, järjestystä ja tarkoitusta elämälle. Yhteisöllinen uskonnollisuus koskettaa 

älyllisellä ja emotionaalisella tasolla ja voi synnyttää sitoutumista ryhmään.
60

 

Rambon mukaan kääntymisiä on erilaisia, mutta yksinkertaistettuna kysymys on 

muutoksesta, siirtymisestä uskontosysteemistä toiseen, tai uskonnottomasta tilasta 

siirtyminen uskonnon todellisuuteen. Kyseessä voi olla sitoutuneempaan ja 

syvempään uskonnollisuuteen siirtymisestä tai kevyempään ja vähemmän 

vaativaan uskonnollisuuteen liittymisestä. Muutos tapahtuu aina 

kokonaisvaltaisesti yksilön elämää koskettaen. Kääntymyksessä orientaatio 

elämään muuttuu ja Jumala-kuva värittyy yhteisön käsitysten kautta. Kaikilla 
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uskontokunnilla on erilaiset arvot ja tavoitteet, siksi kääntymisprosessit 

vaihtelevat laajasti niin yksilöiden kuin ryhmien välillä. Halu mielekkääseen 

muutokseen yhdistää kaikkia yksilöitä.
61

 

Kääntymistapahtumaan liittyy yleensä käännynnäisen identiteetin muutoksia, 

uudelleen määrittelyä ja elämän tarkoituksen uudelleen arviointia. Myös 

elämäntyyli ja sosiaalinen verkosto muuttuvat prosessissa. Ystävät voivat vaihtua 

kokonaan uuden yhteisön myötä. Kääntyminen voi olla radikaali muutos tai 

asteittainen ja maltillinen tapahtuma. Yksilöt, jotka ovat jo lapsena sosiaalistuneet 

uskonnollisuuteen ja palaavat uudelleen uskonnon piiriin, ”takaisin kotiin” tekevät 

käännöksen yleensä ilman tunteellista dramatiikkaa. Juurille palaaminen ja 

tradition jatkuvuuden kokemus kiinnostavat usein aikuisia käännynnäisiä. 

Kääntymykseen liittyy retoriikkaa valinnan vapaudesta ja valinnan vaikeudesta. 

Muutos ja uusi elämän mahdollisuus voi yhtä aikaa houkutella ja menneisyyden 

jättäminen ahdistaa. Valintaprosessi voi olla kivulias, mutta yhteisöön valituksi 

tuleminen voi tuottaa myös mielihyvää. Uusi mahdollisuus sisältää toiveen 

huolista vapautumisesta ja kaivatun asian tai idean saavuttamisesta. 
62

  

Kääntyminen ilmiönä on eri asia kuin kääntymiskokemus. Kääntymisilmiö on 

ajassa ja sosiaalisessa tilassa tapahtuva prosessi, johon vaikuttavat yksilön 

odotukset ja ympäröivät ihmissuhteet. Se on aina kompleksinen tapahtuma, jota ei 

voi selittää vain yhdellä tekijällä.
63

 Kääntymisellä oletetaan olevan erilaisia 

motiiveja:  

1.Intellektuaalinen kääntyminen, jossa yksilö etsii uskonnollista tietoa ja 

varmuutta esimerkiksi kirjojen, television ja median kautta sekä uskonnollisia 

vaihtoehtoja vertailemalla.  

2. Mystinen kääntyminen on yleensä äkkinäinen ja traumaattinen sisäisen 

ilmestyksen innoittama tapahtuma. Paranormaalit kokemukset, äänet ja näyt 

innoittavat muutokseen.  

3. Kokeellinen kääntyminen sisältää uskonnollisten vaihtoehtojen vertailua ja 

kokeilua. Monet ryhmät sallivat potentiaalisten käännynnäisten osallistuvan 

tilaisuuksiin ja rituaaleihin kokeilumielessä. 
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4. Affektionaalinen kääntyminen on tunteisiin vetoavaa. Ihmissuhteiden tarjoama 

kokemus välittämisestä ja huolenpidosta voi aikaansaada siteen joka käännyttää 

ryhmään. 

5. Revivalistinen kääntymys. Herätystilanteessa suuret joukot, emotionaalinen 

kiihko, musiikki ja saarna voivat vaikuttaa käytökseen ja ohjata yksilöä 

hurmioituneen ryhmän tai perheen mukana kääntymiseen.  

6. Koersiivinen kääntymys on uskonnollisen ryhmän harjoittamaa aivopesua ja 

pakotettua toimintaa yksilön tahdon murtamiseksi. Taivuttelulla ja pelottelulla 

pyritään vaikuttamaan yksilön valintaan. Tällainen painostava ja kiduttava 

käännyttäminen on harvinaista.
64

 

Aiemmin kääntymistä selitettiin usein kielteisesti pelkästään yksilön kriisien ja 

sisäisten jännitteiden seurauksena. Kääntynyt nähtiin passiiviseksi ja 

irrationaaliseksi kohteeksi, jota suuret massat ohjailevat ulkoapäin. Nykyinen 

sosiologinen trendi korostaa toimijaorientaatiota, yksilön omaa vapaata tahtoa 

(volition) ja aktiivista roolia päätöksen tekemisessä kääntymisen suhteen.
65

 Tässä 

tutkimuksessa pyritään kuvailemaan Luther-säätiön lähetyshiippakunnan jäsenten 

kääntymisprosessia ilmiötasolla, tutkien onko kääntymys enemmän 

yksilösuuntautunutta vai tapahtunut pääasiassa sosiaalisesta kontekstista käsin. 

Tarkoituksena on selvittää henkilöiden keskeiset motiivit kääntymiseen. 

  

2.3. Resurssimobilisaatioteoria 

Resurssimobilisaatioteoriassa kiinnitetään huomiota resurssien käyttöön 

kollektiivisessa toiminnassa. Yksilön sijaan pyritään analysoimaan organisaation 

menestystekijöitä. Lähestymistavassa pohditaan sitä, miksi toiset liikkeet 

menestyvät toisia paremmin ja miten liikkeet onnistuvat voimavarantojen eli 

resurssien hyödyntämisessä ja mobilisaatiossa.
66

 Sosiologi Anthony Oberschall 

jakoi resurssit kahteen luokkaan: materiaalisiin (esimerkiksi työhön ja tuloihin) ja 

immateriaalisiin (kuten auktoriteetti, ystävyys ja taidot). Mobilisaatiossa pyritään 

käyttämään voimavarantoja hyväksi päämäärään tavoittamiseksi. 

Resurssimobilisaatiossa uskonnollinen organisaatio ja sen toimivuus on keskiössä, 
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eikä niinkään uskonto itsessään.
67

 Teorian mukaan sosiaalisen liikkeen 

menestymiseen vaikuttaa pääsy tai omistus erilaisiin resursseihin sekä kyky 

kapitalisoida ne hyötykäyttöön. Koska ihmiset ovat rationaalisia ja 

päämäärähakuisia toimijoita, erilaiset resurssit houkuttavat heitä liikkeeseen. 

Sosiaaliset suhteet, raha, ideologia, arvot ja kommunikaatio- ja mediaverkostot 

ovat resursseja jotka pitävät liikkeen elinvoimaisena. Teoriassa analysoidaan 

olosuhteita, esteitä ja mahdollisuuksia jotka vaikuttavat resurssien liikuttelemiseen 

ja käyttöön. Yleensä on korostettu yksilön motivaatiota ja tarpeita, mutta teorian 

mukaan rekrytointistrategia on ratkaiseva uusien jäsenien saavuttamiseksi. 

Sitouttaminen yhteisöön on tärkeää sosiaalistamisprosessin kautta. Liikkeen 

tarjoamat roolit pitävät jäsenet mukana toiminnassa. Koko perheen löytäessä 

roolin yhteisössä lisääntyy sitoutumisen todennäköisyys.
68

 Liikkeet muodostuvat 

yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden välisestä verkostosta, joiden luonne 

vaihtelee löysistä tiiviisiin yhteenliittymiin. Verkostot voivat tuottaa konkreettisia 

resursseja toiminnalle kuten materiaaliset resurssit tai muodostaa 

merkitysjärjestelmiä. Verkostojen kautta ideologian liikekannallepano onnistuu ja 

luodaan rakenne tietylle elämänkatsomukselle ja elämäntyylille. Verkostot ovat 

sosiaalisen järjestelmän keskeinen elementti jonka kautta yhdistyy 

henkilökohtaisten siteiden kautta ja syntyy tehokas ja joustava yhteys 

sitoutuneiden kannattajien välille. Hajautunut ja moniulotteinen verkosto kykenee 

myös rekrytoimaan erilaista populaatiota. Koska liikettä ei hallitse keskitetty 

valtaryhmä vaan hajautettu verkosto, on liike demokraattinen ja yhteisten jaettujen 

uskomusten muodostama kokoonpano. Kollektiivinen identiteetti ja siihen 

integroitunut arvojärjestelmä voivat säilyä haasteissa ja kehittää yhteisön 

toimintaa yhteisten päämäärien tavoittamiseksi. 
69

 Lähetyshiippakunnan 

seurakunnalla on myös oletettavasti resursseja, jotka vetävät uusia aktiivisia 

jäseniä puoleensa ja selittävät uusien kukoistavien seurakuntien synnyn. 

Tutkimukseni avulla selvitän millaisia maallisia tai uskonnollisia resursseja 

seurakunnilla on käytettävinään? Löytyykö mahdollisten jäsenien saamien 

palkkioiden ja liikkeen resurssien väliltä yhteyttä? 
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN   

3.1. Tutkimustehtävä  

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää Luther-säätiön Lähetyshiippakunnassa 

toimivien jäsenten sitoutumista liikkeeseen ja heidän valintamotiivejaan. 

Tutkimustehtävää tarkastellaan seuraavien kysymysten kautta:  

1. Uskonnolliset taustatekijät. Millainen uskonnollinen tausta ja lapsuuden 

uskonnollisuus Lähetyshiippakunnan jäsenillä on ja miten ne eroavat muiden 

herätysliikkeiden osallistujista?  

2. Osallistuminen. Millainen osallistumisaktiivisuus vastaajilla on 

Lähetyshiippakuntaan, herätysliikkeisiin ja ev.lut. kirkkoon? Mitkä tekijät ovat 

mahdollisesti vaikuttaneet osallistumisen muutokseen yhteisöissä? 

3. Osallistumista ja sitoutumista kannustavat tekijät. Minkälaiset 

uskonnolliset ja sosio-emotionaaliset tekijät ovat motivoineet jäseniä 

osallistumaan ja sitoutumaan liikkeeseen?  

4. Arvot ja liikkeen tulevaisuus. Millaiset ovat Lähetyshiippakunnan jäsenten 

raamattukäsitykset, moraaliperiaatteet ja suhde naispappeuteen? 

 

 3.2. Tutkimusmenetelmä ja kyselylomake 

Tutkimus on kvantitatiivinen kyselytutkimus, mutta siinä on myös avoimien 

kysymysten ja aiemman tutkielmani kautta saatua laadullista aineistoa. 

Lähtökohta tutkimukselle syntyi aikaisemmin tekemäni kandidaatin tutkielmani 

pohjalta, jonka tein Lähetyshiippakunnasta laadullisella menetelmällä. 

Sähköpostin kautta tapahtuvalla kyselyllä hankin neljältä vastaajalta aineiston, 

jossa ilmeni motivaatiotekijöitä Lähetyshiippakunnan valintaan. Laajempi Pro 

gradu tutkimus päätettiin tehdä määrällisenä tutkimuksena, jotta saataisiin 

muodostettua tarkempi kokonaiskuva suuremman joukon käyttäytymisestä. 

Kvantitatiivinen menetelmä mahdollistaa prosessien ja rakenteiden tutkimisen, 

jotka eivät ole välittömästi havaittavissa. Myös ilmiön yleisyys ja jakaumat sekä 

vertailun tekeminen ja riippuvuudet on mahdollista selvittää.
70

 Kyselylomakkeella 

pystyy hankkimaan aineiston tuntematta vastaajia, ja heidän on helpompi vastata 

vapaasti ja rehellisesti. Tutkijan subjektiivinen vaikutus poistuu, mutta 
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tarkentavien kysymysten tekemiseen ei ole mahdollisuutta.
71

 Kyselylomakkeen 

rakensin Salomäen ja Hietalan kyselylomakkeen pohjalta, koska halusin vertailla 

tuloksia heidän tutkimuksiinsa. Lisäksi kehittelin uusia kysymyksiä kandidaatin 

tutkielman tulosten pohjalta. Naispappeuskysymys oli niin merkittävässä roolissa 

aiemmissa tuloksissa, joten asiaa kysyttiin nyt tarkemmin ja perusteellisemmin. 

Kyselyssä oli 39 strukturoitua kysymystä ja neljä avointa kysymystä, joilla 

toivottiin saavan vastaajien vapaita ajatuksia esille. Vastaajien taustatietoja 

selvitettiin kysymyksillä 35-43 ja uskonnollisia taustatekijöitä, kuten lapsuuden 

uskonnollisuutta, uskon vakaumuksen syntymistä  ja herätysliike taustaa 

selvitettiin kysymyksillä 14-17. Osallistumista Lähetyshiippakuntaan mitattiin 

kysymyksillä 1,4,5 ja herätysliikkeisiin ja ev. lut. kirkkoon kysymyksillä 18-

22.Osallistumista ja sitoutumista kannustavia tekijöitä selvitettiin kysymyksillä 3, 

9-12. Kysymykset 24-30 käsittelivät uskonvakaumusta ja moraalia, ja 31-34 

Lähetyshiippakunnan arviointia. Asenneväittämiin vastattiin viisiportaisella 

Likert- asteikolla. Sen vastaamiseen käytetyt vaihtoehdot olivat yleensä: 1. ei 

ollenkaan, 2. melko vähän, 3.jonkin verran, 4. melko paljon ja 5. hyvin paljon. 

Alkuun sijoitettiin merkityksellinen avoin kysymys, (numero 3.) ”Miksi lähdit 

mukaan Lähetyshiippakunnan toimintaan?”, että saataisiin vastaajalta 

mahdollisimman suuri panostus vastaukseen kyselyn alkuvaiheessa. Avoimilla 

kysymyksillä pyrittiin löytämään syvempiä kvalitatiivisia motiiveja liikkeeseen 

sitoutumiselle sekä paljastamaan suhteen laatu herätysliikkeisiin ja ev.lut. 

kirkkoon. Näiden vastausten analysoitiin käytin kvalitatiivista metodia, jonka 

avulla pyrin ymmärtämään yksilöiden subjektiivisia ja henkilökohtaisia 

kokemuksia. Tutkittavien oma ääni sai näin tilaa ja menetelmällä voitiin lähestyä 

ilmiötä, joita ei voi kuvailla numeroilla ja määrällisillä käsitteillä.
72

 

Sisällönanalyysin mukaisesti pyrin järjestämään hankitun tutkimusaineiston 

loogisesti, ymmärrettävään muotoon. Pyrittiin myös tiivistämään aineistoa ja 

kuvailemaan sisältöä teorian pohjalta, niin että tutkimuksen kohteena olevat ilmiöt 
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ja valintaprosessit avautuivat. Silloin voitiin tarkastella ilmiön rakennetta ja 

ilmiöiden välisiä suhteita ja syitä ilmiön syntyyn.
73

 

3.3. Aineistonkeruu ja käsittely 

Kyselytutkimuksen aineisto kerättiin Helsingin yliopiston sähköisen lomakkeen 

avulla. Lähetyshiippakunnan dekaani Juhana Pohjola tarkasti ja hyväksyi 

kyselylomakkeen ennen lähettämistä ja toimi suosittelijana tutkimukselle. Suomen 

Luther-säätiön Lähetyshiippakunnan kyselyyn vastasi yhteensä 152 henkilöä. 

Tavoite oli saada 200 vastausta, mutta kyselyihin ei oikein mielellään osallistuttu 

joissakin seurakunnissa. Osa oli epäluuloinen kyselyn motiiveista ja pelkäsi että 

tuloksia käytetään Lähetyshiippakuntaa vastaan. Jotkut pastorit unohtivat asian 

esille viemisen seurakuntaan ja toiset eivät saaneet jäseniä innostumaan 

vastaamiseen. Oli myös pastoreita, jotka pitivät tutkimusta erittäin tärkeänä ja 

puhelinkeskusteluissa lupasivat suositella lämpimästi kyselyä seurakunnassaan. 

Miehiä ja naisia oli lähes yhtä paljon vastaajina. Verkkoon E-lomakkeelle vastasi 

124 henkilöä ja paperiversioon 28 vanhempaa henkilöä, joille internetin käyttö oli 

vierasta. Kyselypyyntö lähetettiin ympäri Suomea Lähetyshiippakunnan 14 

seurakunnan paimenelle, jotka jakoivat tietoa tutkimuksesta seurakunnissaan 

lähettämällä sähköpostilla kyselypyyntöä, jossa ilmeni E-lomakkeen osoite ja 

suora linkki, jäsenilleen, keskimäärin 20-30 kappaletta joka seurakunnassa. 

Paperisia tiedotteita, jossa oli tiedot kyselytutkimuksesta, jaettiin myös 

seurakuntien tilaisuuksissa. Tarkoitus oli saada aineisto kerättyä helmikuun alussa 

2014. Koska kyselyyn ei tullut aluksi riittävää määrää vastauksia, soitin 

seurakunnan paimenille ja tiedustelin hankkeen edistymisestä. Muutamat olivat 

unohtaneet välittää tietoa ja lupasivat korjata asian. Tarjosin mahdollisuutta myös 

paperiseen kyselylomakkeeseen, koska olin saanut yhteydenottoja vanhemmilta 

henkilöiltä, jotka halusivat osallistua kyselyyn, mutta eivät osanneet käyttää 

tietokonetta. Useimmissa seurakunnissa ilmoitettiin nettikyselyn onnistuvan 

kaikilta jäseniltä, mutta viisi seurakuntaa ilmoitti paperiversion tarpeesta. 

Lopullinen päivämäärä kyselyn päättymiselle asetettiin 3.3.2014, mutta koska 

paperiversioita saapui postista 6.3. asti tuli siitä viimeinen päivä, jolloin syötin 

viimeiset tiedot käsin E-lomakkeelle ja aineisto viettiin SPSS for Windows 21 

ohjelmaan ja raportti oli valmis analysoitavaksi.  
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Tilastollisessa käsittelyssä käytettiin tavanomaisia tilastollisia menetelmiä, 

erityisesti suoria jakaumia, keskiarvoja ja ristiintaulukointia. Analyysissa saadut 

prosenttiluvut pyöristettiin lähimpään kokonaislukuun, mistä seurasi, että 

toisinaan summa saattoi alittaa tai ylittää sata prosenttia. Yksisuuntaista 

varianssianalyysiä ja faktorianalyysiä käytettiin, jotta useiden muuttujien sisältöä 

saataisiin tiivistettyä yksinkertaisiin ulottuvuuksiin. Faktorianalyysillä selvitettiin 

millä muuttujilla on keskenään samankaltaista vaihtelua. Muuttujat, joilla on 

keskenään samankaltaista vaihtelua, mutta ovat riippumattomia, yhdistetään 

faktoreiksi.
74

 

3.4. Kyselyyn vastanneet 

Kyselyyn vastanneet muodostivat ryhmän Lähetyshiippakuntaan kiinteästi 

kuuluvista henkilöistä. Miehiä oli 72 ja naisia 76 vastaajista. Ikäjakaumaa 

mitattiin viidessä kategoriassa. Seuraava taulukko esittää jakauman. Vastaajia oli 

tasaisesti kaikista ikäryhmistä paitsi nuorimmasta ikäluokasta, joita oli niin vähän, 

että vertailuissa ikäryhmä 21-34 liitettiin 25-34 vuotiaiden ryhmään.  

Taulukko 1. Ikäryhmät  N=149 

Ikä N % 

21-24  2  1 

25-34 30 20 

35-49 40 27 

50-64 39 26 

65- 38 26 

Vastaajien siviilisääty. Naimisissa olevia oli 68 prosenttia, naimattomia 18 

prosenttia, eronneita 8 prosenttia ja leskiä 6 prosenttia. Uskontokuntaa kysyttiin 

neljällä kysymyksellä. Neljä viidestä (82%) kuului Evankelis-luterilaiseen 

kirkkoon. Kahdeksan prosenttia vastasi; ei mikään uskontokunta ja joka 

kymmenes (10 %) vastasi, jokin muu kohtaan, ja se oli kaikilla 

Lähetyshiippakunnan seurakunta. Ortodokseja ei ollut yhtään vastaajien joukossa. 

Kyselyyn pyrittiin saamaan osallistujia tasaisesti ympäri Suomen, mutta kyselyssä 

                                                 
74

 Nummenmaa 2009, 396-397. 



33 

vastaukset painottuvat kahdelle alueelle. Maantieteellisesti katsottuna vastaajia oli 

eniten Satakunnasta ja Etelä-Savosta. Seuraava taulukko kuvaa jakaumaa 

suuruusjärjestyksessä.  

Taulukko 2. Vastaajien maantieteellinen jakauma N=148 

Asuinseutu N % 

Satakunta 25 17 
Pohjois-Savo 20 14 
Kymenlaakso 19 13 
Pohjois-Karjala 13  9 
Päijät-Häme 11  7 
Keski-Pohjanmaa 11  7 
Kainuu 10  7 
Pohjois-Pohjanmaa  8  5 
Etelä-Pohjanmaa  8  5 
Uusimaa  7  5 
Lappi  6  4 
Pohjanmaa  5  3 
Varsinais-Suomi  3  2 
Etelä-Savo  1  1 
Keski-Suomi  1  1 

Koulutustaustaustasta ilmeni seuraavaa: ammatillista koulutusta oli vähän yli 

kolmanneksella, ammattikorkea tai alempi korkeakoulu reilu viidenneksellä, 

korkeakoulutettuja ja lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittaneita noin kolmas 

osa vastaajista. Seuraava taulukko osoittaa tarkemman jakauman. 

Taulukko 3. vastaajien koulutustausta N=148 

Koulutus N % 

AMK ja alempi korkeakoulu 44 30 

korkeakoulu 38 26 

opistotason ammatillinen koulutus 27 18 

ammatillinen koulu tai kurssi 26 18 

lisensiaatti tai tohtori 12  8 

lukio tai ylioppilas  9  6 

peruskoulu  4  3 
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Viidennes (22%) oli opiskellut teologiaa ja alle kolme prosenttia toimi kirkon 

virassa. Vastaajista reilu kolmannes oli eläkeläisiä ja kolmannes kokopäiväisesti 

työssä käyviä. Seuraava taulukko esittää tarkemmin jakaumaa vastaajien 

työnkuvasta. Jokin muu työsuhde kohtaan vastattiin useimmiten kotiäiti tai 

hoitovapaa. Muita olivat jatko-opiskelija, pätkätyöläinen, omaishoitaja, 

vastavalmistunut ja vapaaehtoistyöntekijä. 

Taulukko 4. Vastaajien asema työmarkkinoilla N=147 

Työsuhde N % 

Eläkeläiset  55 37 

Kokopäiväinen palkansaaja 48 33 

Osapäivätyö 12   8 

Jokin muu 11   8 

Päätoiminen opiskelija 10   7 

Yrittäjä/ maanviljelijä   9   6 

Työtön   2   1 

Avoimella kysymyksellä tarkasteltiin vastaajien Lähetyshiippakuntaan ja sitä 

edeltävän Luther-säätiön toimintaan liittymistä. Suurin osa vastaajista oli liittynyt 

liikkeeseen 2010-luvun molemmin puolin (2007-2013). Noin kolmannes 

vastaajista oli tullut mukaan 2000-luvun alussa ja pieni osa 1990-luvulla. 

3.5. Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella sisäisen ja ulkoisen luottavuuden 

kannalta. Sisäistä luotettavuutta tarkasteltaessa arvioidaan miten tulokset kuvaavat 

tutkimuksen kohteena olevia asioita. Ulkoinen luotettavuus merkitsee edustaako 

hankittu aineisto tutkimuksen perusjoukkoa vai marginaaliryhmää.
75

 Tämän 

tutkimuksen ulkoista luotettavuutta arvioitaessa on pohdittava, kertooko koottu 

aineisto kannattajakunnasta laajemmin vai onko vastaajiksi valikoitunut 

äärijoukko, joka ei edusta Lähetyshiippakunnan yleistä arvo ja asennepohjaa. On 

mahdollista, että kyselylomaketta jakanut pastori on tietoisesti tai tahattomasti 

tarjonnut lomakkeen tietynlaisille henkilöille, esimerkiksi erityisen aktiivisille ja 
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myötämielisille Lähetyshiippakunnan kannattajille. Jos kyselylomakkeet olisi 

jakanut tutkija itse seurakunnissa, olisi vastaajajoukko saattanut olla 

monipuolisempi ja kriittisempien tai passiivisimpien jäsenten ääni olisi päässyt 

esille. 

Kyselyn vastausprosenttia on vaikea arvioida, koska seurakuntien jäsenmääristä ei 

ole tarkkaa tietoa. Jumalanpalvelusyhteisön messussa vierailee keskimäärin n. 50 

henkilöä. Pastorien mukaan tutkimuksesta tiedotettiin kaikille tilaisuuksiin 

osallistuneille ja sähköpostilla niille, jotka eivät osallistuneet. 14 seurakunnan 

jäsenistä 154 vastasi kyselyyn, joten voisi arvioida että noin joka viides osallistui 

tutkimukseen. Pelko tutkimuksen vahingoittavasta vaikutuksesta 

Lähetyshiippakunnan julkisuuskuvaan saattoi vähentää vastaajien määrää. 

Tutkimuksen sisäisen luotettavuuden mittareina toimivat validiteetti eli mittarin 

on mitattava juuri sitä mitä on tarkoituskin ja mittarin tulee olla pätevä, kattava ja 

tehokas. Oikeanlaiset ja onnistuneet kysymykset vaikuttavat validiteettiin. 

Reliabiliteetti kertoo sisäisestä luotettavuudesta koskien käytettävän mittarin 

käyttöä ja toimintavarmuutta, joka takaa että on aina kyseessä sama mittauskohde. 

76
 Koska kysely tehtiin sähköisellä verkkolomakkeella, ei inhimillisiä virheitä 

syntynyt kirjauksessa. Vastaukset vietiin SPSS ohjelmaan automaattisesti, joten 

koodausvirheitä ei tapahtunut. 28 lomaketta tuli postissa vanhemmilta vastaajilta 

ja niiden tiedot syötin itse ohjelmaan. Aineistossa on jonkin verran puuttuvia 

tietoja, koska lomakkeen vastauskenttiin ei ollut pakko vastata kaikkiin, lisäksi 

osassa kysymyksiä oli vaihtoehtona kohta ”en osaa sanoa”, joka on kirjattu 

puuttuviksi tiedoiksi. Kysymykset käytiin monen tahon kanssa lävitse ja todettiin 

toimiviksi ja yksinkertaisiksi, joihin on suhteellisen helppo vastata. Kysymyksiä 

oli kuitenkin aika paljon ja kaikkiin ei ehkä sen vuoksi jaksettu vastata. 

4. USKONNOLLINEN TAUSTA, VAKAUMUS JA ARVOT   

Tässä luvussa selvitetään Lähetyshiippakunnan valinneiden uskonnollista taustaa 

kuten lapsuuden uskonnollisuutta, vakaumuksen syntymistä ja muiden 

herätysliikkeiden vaikutusta heidän elämäänsä. Näin saadaan käsitys siitä, 

millaiset taustatekijät ja resurssit ovat vaikuttaneet uskonnolliseen kehitykseen ja 

Lähetyshiippakunnan valintaan. 
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4.1. Lapsuuden uskonnollisuus 

Kyselyssä selvitettiin lapsuuden uskonnollisuuden intensiteettiä kysymyksillä 

uskonnollisten perinteiden ja harjoitusten yleisyydestä lapsuuden kodissa. 

Seuraavat uskonnolliset toiminnat toteutettiin vastaajien lapsuudessa melko usein 

tai hyvin säännöllisesti. Iltarukous oli vastaajilla tärkein uskonnon harjoitustapa 

lapsuudessa. Suurin osa (68%) rukoili lapsena. Noin puolet vastaajista (49%) 

kuunteli radion hartausohjelmia ja 45% kävi uskonnollisissa tilaisuuksissa melko 

usein tai hyvin säännöllisesti lapsuuden kodissa. Noin kolmannekselle (35%) 

puhuminen uskonnollisista asioista ja (30%) Raamatun lukeminen oli yleistä 

lapsuudessa. Neljännekselle iltarukouksen lukeminen (27%) ja uskonnollisista 

asioista keskustelu (25%) ja viidennekselle (20%) oli järjestetty uskonnollisia 

tilaisuuksia melko usein tai hyvin säännöllisesti lapsuuden kodissa. 

Lähetyshiippakunnan jäsenet ovat lapsuudessa sosiaalistuneet vahvasti 

uskonnollisuuteen ja oppineet aktiivisen toiminnan mallin uskonharjoituksessa. 

Kuvio 1. Uskonnolliset tavat lapsuuden kodissa N=146-152 (%) 

 

 

Vertailtaessa Hietalan tutkimukseen Kansanlähetyksen (KL) osallistujien kodin 

uskonnollisuuteen oli seuraavat asiat toteutettu KL:n ystävien lapsuuden kodissa 

melko hyvin tai hyvin; iltarukous luettu suurimmassa osassa (72%), radion 

hartausohjelmia kuunneltu yli puolessa (60%) tapauksissa, uskonnollisissa 

tilaisuuksissa käyminen kolmanneksella (37%), uskonnollisista asioista 

puhuminen neljänneksellä (27%), ruokarukouksen lukeminen viidenneksellä 
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(21%) ja uskonnollisten tilaisuuksien järjestäminen 16 prosentilla vastaajista. 

Lähetyshiippakunnan ja Kansanlähetyksen lapsuuden uskonnollinen 

toimintaympäristö on ollut melko samanlainen ja yhtä aktiivinen luonteeltaan.  

Vanhoihin herätysliikkeisiin sosiaalistuminen on yleensä toteutunut jo lapsena. 

Rukoilevaisten, evankelisten ja heränneiden juhlille osallistuneista lähes puolet 

ilmoitti kyseisen liikkeen vaikuttaneen kotonaan melko tai erittäin paljon.
77

  

 

Kyselyssä tiedusteltiin vanhempien tai huoltajien suhtautumista kristilliseen 

uskoon asteikolla (1. hyvin kielteinen – 5. hyvin myönteinen). Näin selvitettiin 

uskonnollista perustaa, josta on lähdetty liikkeelle aikuisuuden uskonnollisuuteen. 

Isän tai miespuolisen huoltajan suhde oli enemmistöllä (72%) melko tai hyvin 

myönteinen. Äidin tai naispuolisen huoltajan suhde uskoon oli suurimmalla osalla 

(82%) melko tai hyvin myönteinen. Tulos oli sama kaikissa ikäryhmissä. 

Giddensin mukaan perheen vaikutus on yleensä suuri uskonnollisen perinteen 

välittämisessä. Perhe on usein ensisijainen uskonnollinen ryhmä, johon 

sosiaalistetaan ja uskonnolliset vaikutteet ovat yleensä merkittävänä tekijänä 

myöhemmässä uskonnollisessa suuntautumisessa. Lapsi oppii vanhemmiltaan 

arvot, normit ja sosiaaliset käytänteet ja vanhempien vaikutus on yleensä vahva 

myös uskonnollisen identiteetin kehittymisessä.
78

  

Kyselytutkimus 2013 mukaan kaikilla vastaajilla oli myös taustalla kodin 

perintönä saatu uskonnollisuus, jonka vanhemmat olivat heille välittäneet. 

Lapsuuden uskon kokemukset olivat olleet myönteisiä ja kantaneet pitkälle. 

Herätysliikkeillä oli ollut vaikuttava rooli lapsuuden uskon elämässä. Vapauden 

ilmapiiri oli erityisesti naispuolisten vastaajien kokemuksena. Uskon eläminen 

todeksi ydinperheen kanssa oli ollut molemmille naisille merkityksellinen. 

Uskoon ei kukaan ollut pakottanut, vaan uskonnollisuus oli ollut luonnollinen osa 

perheiden elämää.
79

  

         Koskaan en ole kokenut tulleeni Raamatulla uhatuksi tai helvetillä tai muulla pelotelluksi.  

           Kriittisiäkin mielipiteitä on saanut aina esittää. 
80

  

Yksi vastaajista kertoi vieraantuneensa nuoruudessa uskonnon maailmasta. 
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          Olen pyrkinyt aiheesta eroon lukemattomia kertoja, joskus useammaksi vuodeksi, mutten ole 

          koskaan kokonaan päässyt. 
81

 

Naisten vastauksissa tuli esille lapsena tapahtunut runsas osallistuminen 

uskonnollisiin tapahtumiin; seurat, kinkerit, lastenleirit, pyhäkoulu ja kesäjuhlat. 

Yhteistä rukousta pidettiin tärkeänä ja hartauskirjallisuuden lukeminen oli kodin 

vahvaa perintöä.
82

 Miehet eivät kovin laajalti ja tarkasti selvittäneet lapsuuden 

uskon kokemuksia ja vanhempien vaikutusta. Uskonnolliset normit ja arvot olivat 

siirtyneet melko ihanteellisesti ja luonnollisesti seuraavalle sukupolvelle.
83

  

4.2. Vakaumuksen syntyminen 

Kyselyssä tarkasteltiin Lähetyshiippakunnan jäsenten uskonnollisen vakaumuksen 

syntymistä seitsemän kysymyksen avulla. Reilu kolmannes (35%) ilmoitti 

tulleensa uskoon tiettynä ajankohtana, jota edelsi kypsyttelyvaiheet. Neljännes 

(26%) kasvoi uskoon ilman murrosvaihetta. Vajaa neljännes (23%) vastaajista oli 

aina ollut uskossa. Noin joka kymmenes (9%) oli löytänyt uskon ilman kypsyttely 

vaiheita ja muutama prosentti sijoitti itsensä ”jokin muu” kategoriaan. Kyselyyn 

osallistujien joukosta vain yksi prosentti ilmoitti olevansa etsijän paikalla. Kukaan 

ei vastannut kohtaan ”en pidä itseäni uskovana”. Vertailtaessa Hietalan 

tutkimukseen Kansanlähetyksen jäsenistä havaitaan, että heidän vakaumuksensa 

synnyssä on samankaltainen rakenne kahden suurimman joukon kohdalla, vaikka 

prosenttiosuudet vaihtelevatkin. Uskoon tuleminen tiettynä ajankohtana 

vähittäisen kypsymisen saattelemana oli myös suurin ryhmä (58%). Toiseksi 

suurin, kasvoivat uskoon ilman murrosvaihetta (20%) oli sama kuin 

Lähetyshiippakunnalla. Kansanlähetyksen vastaajissa tasaluvut saivat ne, jotka 

kokivat uskoontulon ilman kypsyttelyä (8%) ja ne jotka katsoivat olleensa aina 

uskovia (8%). Loput vastaajista valitsivat; muu tapa (5%) ja ei katso olevan 

uskova (3%). Hietalan kysely vakaumuksen synnystä oli muuten samanlainen 

Lähetyshiippakunta kyselyn kanssa, mutta ”olen etsijä” vaihtoehto puuttui. 
84
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Kuvio 2. Jäsenten vakaumuksen muodostuminen N=150 (%)   

 

 

4.3. Herätysliikkeiden vaikutus 

 
Vastaajien uskonnollisia taustavaikuttajia tarkasteltiin kysymällä, kuinka paljon 

ev.lut. kirkon herätysliikkeet ja muut hengelliset yhteisöt olivat vaikuttaneet 

uskonnollisuuteen? (1.ei ollenkaan – 5 hyvin paljon.) Kuviossa (3.) on joukko 

yleisimpiä Suomessa vaikuttavia uskonnollisia liikkeitä, jotka ovat vaikuttaneet 

melko tai hyvin paljon jäseniin. Lukemat kertovat kuinka merkityksellisiä liikkeet 

ovat olleet ainakin menneisyydessä kyselyyn osallistuneille. 

 

Ev.lut. Kansanlähetys sai kyselyssä eniten kannatusta. Lähes puolet vastaajista 

kertoi liikkeen vaikuttaneen melko paljon tai hyvin paljon uskonnollisuuteensa. 

SLEY sai toiseksi korkeimman sijan vertailussa. Lähes puolet koki liikkeen 

vaikuttaneen melko tai hyvin paljon uskonnollisuuteensa. Lähes kolmannes oli 

saanut vaikutteita Suomen Raamattuopistosta melko tai hyvin paljon ja Kansan 

Raamattuseura oli vaikuttanut kymmenekseen Lähetyshiippakunnan jäsenistä. 

Liikkeet, jotka tunnetusti ovat hyvin raamattukeskeisiä ja traditionaalisia, olivat 

kyselyyn osallistuneiden suosikkeja. Helluntaiherätys, Hengen uudistus kirkossa 

ja muu karismaattinen liike olivat vaihtoehtona, mutta eivät saaneet paljoa 

kannatusta. Karismaattisuutta ja emotionaalisuutta korostavia ryhmiä ei pidetty 

sen sijaan kovinkaan tärkeänä vaikuttajana. 
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Kuvio 3. Jäsenten uskonnollisuuteen vaikuttaneet liikkeet N=136 -144 (%) 
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Avoimeen vaihtoehtoon oli kirjoitettu seuraavien uskonnollisten yhteisöjen nimiä, 

jotka olivat vaikuttaneet vastaajien uskonnollisuuteen; Luthersk inremission, 

Kyrkans Ungdom, exodustyö/Israeltyö, Herännäisyys (tarkemmin, Ooppera 

viimeiset kiusaukset), kansainvälinen seurakunta ulkomailla, Katolinen- ja 

ortodoksinen kirkko, Keidas seurakunta, keskikoulun uskonnon opettajat, lasten 

King´s Kids toiminta, lestadiolainen uusheräys, luterilainen srk. 

Lähetyshiippakunta, mummon esimerkki, oma kotiseurakunta, opiskelija- ja 

koululaislähetys, vapaamuotoinen kotikokous rukoilun parissa (yhteiskristillinen), 

metodisti, Patmos-lähetyssäätiö, Pelastus armeija, Satamaseurakunta, Suomen 

Lähetysseura (Ev.lut. kirkon), Suomen OPKO, todistajaseura, uskovainen koti, 

eräs edellä mainitsemattomista lestadiolaisuuden ryhmistä ja äidin puoleiset 

lähisukulaiset. LHPK:n raamatullisiin riveihin on siis marssinut väkeä monista 

uskonsuuntauksista.  

 

4.4.  Uskonkäsitykset ja uskon harjoitus 

 

Seuraavissa luvuissa kuvaillaan Lähetyshiippakunnan toimintaan osallistujien 

uskonnollisen vakaumuksen luonnetta ja arvoasetelmaa tarkastelemalla yleisiä 

kristillisiä uskonkäsityksiä, moraalia sekä Raamatun merkitystä ja Raamatun 

lukemisen yleisyyttä. Lähetyshiippakunnan jäsenten uskonnollista käyttäytymistä 

vertaillaan suomalaisten ja herätysliikkeiden kannattajien toimintaan ja 

arvostuksiin. Näin saadaan profiloitua jäsenien uskonnollinen intensiteetti ja 
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heidän kautta liikkeeseen mobilisoidut uskonnolliset voimavarat. Kyselyssä 

kartoitettiin vastaajien uskonvakaumusta kysymällä suhtautumista kristillisiin 

dogmeihin. Kukaan ei vastannut viidestä vaihtoehdosta kohtaan, en usko 

ollenkaan tai pidän epätodennäköisenä. Muutama epäröi ja valitsi ”en osaa sanoa” 

vaihtoehdon. Lähes kaikki (95- 98 %) olivat vakaasti sen kannalla, että Jumala on 

luonut maailman, Jeesus on Jumalan poika ja syntynyt neitseestä, sekä on noussut 

kuolleista ja palaa tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Raamatussa kerrotut ihmeet 

uskottiin todella tapahtuneeksi ja Jeesuksen opetukset soveltuviksi oman aikamme 

elämänohjeiksi. Saatanan ja helvetin olemassaolo oli myös varmaa jäsenien 

mielestä. Kärsimys maailmassa johtuu syntiinlankeemuksesta 92 prosentin 

mielestä. Kärsimyksen syissä siis pieni osa (8 %) arveli, että muitakin syitä voisi 

olla kuin syntiinlankeemus, muuten vastaukset heijastivat tasaisen voimakkaasti 

perinteisten dogmien arvostusta.  

 

Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyssä tiedusteltiin suomalaisten suhtautumista 

samoihin keskeisiin kristillisiin oppeihin. Vain noin joka kolmas uskoi oppien 

todenperäisyyteen. (Jeesus syntyi neitseestä 28 %, Jeesus on Jumalan poika 41%, 

saatana on olemassa 31%, Raamatussa kerrotut ihmeet uskottiin todella 

tapahtuneeksi 34%) Jeesuksen opetukset soveltuvat oman aikamme 

elämänohjeiksi uskoi kaksi kolmesta (58%) Suomalaisesta. Uskonkäsitysten 

kohdalla muutos edelliseen kyselyyn vuonna 2007 oli erityisen jyrkkä.
85

 

Herätysliikkeiden kannattajat ovat varsin sitoutuneita uskontunnustuksessa 

ilmaistuihin opinkappaleisiin. Esimerkiksi Jeesukseen Jumalan Poikana uskoi 

yhdeksän kymmenestä herätysliikkeisiin kuuluvasta tai niistä vaikutteita 

saaneesta.
86

  

 

Lähetyshiippakunta kyselyyn vastanneet olivat siis samoilla linjoilla viidesläisten 

(Kansanlähetys, Raamattuopisto ja Kansanraamattuseura) ja lestadiolaisten kanssa 

dogmi sidonnaisuuden kanssa. LHPK: n jäsenet olivat erittäin aktiivisia 

rukoilijoita. Lähes kaikki (95 %) kertoivat rukoilevansa päivittäin. Runsas 

viidennes suomalaisista (21 %) ilmoitti rukoilevansa päivittäin ja yli puolet 

(53 %) rukoili vähintään kerran vuodessa. Vuoden 2007 kyselyyn verrattuna 

                                                 
85

 Haastettu kirkko 2011, 45. 
86

 Haastettu kirkko 2011, 389.; Gallup Ecclesiastica 2011. 



 42 

osuudet olivat pienentyneet, sillä silloin kaksi kolmesta (66 %) ilmoitti 

rukoilevansa vähintään kerran vuodessa ja yli neljäsosa (27 %) päivittäin. Vuoden 

2011 kyselyssä runsas kolmannes (37 %) ilmoitti, ettei ole rukoillut lainkaan 

viime vuosina, kun aikaisemmassa kyselyssä osuus oli vain runsas viidennes.
87

 

 

4.5. Moraalikäsitykset 

Moraalikäsityksiä selvitettiin 12 kysymyksen avulla (asteikkona 1.en hyväksy 

ollenkaan - 10. hyväksyn täysin). Keskiarvoja vertailemalla voitiin todeta 

vastaajien yksimielisyys moraaliasenteissa useimmissa kohdissa. Noin yhdeksän 

kymmenestä (90%) ei hyväksynyt ollenkaan (vastaukset 1-2) verovilppiä, 

homoseksuaalisuutta, prostituutiota, aborttia, esiaviollista seksiä, itsemurhaa, 

naispappeutta, liberaaliteologiaa ja eutanasiaa. Avioero jakoi mielipiteitä, ja 

vaikka puolet suhtautui kielteisesti, niin viidennes hyväksyi avioeron jossain 

määrin. Alkoholi ja tupakka olivat yli puolella vastaajista joko neutraali tai 

hyväksytty asia. Tulokset osoittivat, että Lähetyshiippakunnan jäsenet noudattavat 

korkeaa ja vaativaa moraalista käyttäytymiskoodia seksuaalisuuden ja elämän 

säilyttämisen kohdalla, mutta nautintoaineisiin suhtautuminen oli neutraalia, joten 

tupakan ja alkoholin käyttämisen ajateltiin ehkä olevan jokaisen yksityisasia. 

Salomäen mukaan aktiivinen uskonnollinen osallistuminen ja raamatun 

ainutlaatuisuuden korostaminen ovat yhteydessä korkeaan moraaliin Suomen 

herätysliikkeissä.
88

 Tulosten perusteella näyttää olevan myös näin 

Lähetyshiippakunnan kohdalla. Suomalaisten moraaliasenteet ovat paljon 

kevyempiä kuin herätysliike osallistujilla. 

 

Tutkimuksen mukaan noin puolet suomalaisista (49 %) oli jokseenkin tai täysin 

samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan avioliitto tulisi pitää miehen ja naisen 

välisenä liittona, mutta samaa sukupuolta olevien rekisteröidyillä parisuhteilla 

tulisi olla yhtäläiset oikeudet. Monien kirkon opetuksen kannalta keskeisten 

moraalikysymysten kohdalla muutos on ollut samansuuntainen, joskaan ei yhtä 

jyrkkä. Avioeroon jyrkän torjuvasti suhtautuvien osuus on laskenut 18 prosentista 

kolmeen. Abortin kohdalla vastaava muutos on ollut 30 prosentista kahdeksaan ja 

eutanasian kohdalla 42 prosentista 11:een. Prostituution ehdottomien torjujien 
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osuus on pudonnut vastaavasti 65 prosentista 33:een. Itsemurhan kohdalla 

torjujien osuus on laskenut 69 prosentista 30:een. Moraalisissa käsityksissä on 

näin ollen tapahtunut selkeä ja johdonmukainen siirtymä kohti sallivampia 

näkemyksiä. Uskonnollisesti aktiivisen ja passiivisen väestönosan välille on 

syntynyt merkittävä juopa arvojen ja moraalikäsitysten alueella. Tämä jo pitkään 

olemassa ollut eroavuus tuli näkyväksi juuri homoseksuaalien asemasta käydyssä 

yhteiskunnallisessa keskustelussa. Samanlaisia eroavaisuuksia on kuitenkin 

nähtävissä myös muiden moraalikysymysten alueella.
89

 

 

Durkheimin mukaan uskonnolliset voimat perimmiltään ovat moraalisia voimia. 

Uskontojen mystisen mekaniikan sisään kätkeytyneet mentaaliset toiminnot 

tavoittavat yksilöiden tajunnan ja ne suunnataan kurinalaisuuteen. Näin 

kirvoitetaan esille spirituaaliset voimat, joiden tavoite on moraaliseen elämään 

vaikuttaminen. Moraaliset periaatteet ovat siis ihmisyhteisön kypsyttämiä 

hedelmiä.
90

 Yhteisössä vallitseva korkean moraalin taso voi olla resurssi liikkeelle 

ja palkkio jäsenille, tarjoten varmuutta ja ennustavuutta, vaikka se ulkopuoliselta 

voi tuntua ennemmin sanktiolta. 

 

4.6. Raamatun merkitys 

Kyselyssä tarkasteltiin Raamatun arvovaltaa Lähetyshiippakunnan keskuudessa 

mittaamalla lukemisaktiivisuutta viidellä vaihtoehdolla. Vastaajista yli puolet 

(58%) luki Raamattua päivittäin, kolmannes viikoittain (35%), vähintään kerran 

kuukaudessa noin 3 prosenttia ja harvemmin noin 4 prosenttia.  ”En lue lainkaan” 

vastauksia, ei tullut yhtäkään. Raamatun lukeminen on siis erittäin suosittua, lähes 

kaikki (93%) tutkivat Raamattua päivittäin tai viikoittain. Herätysliikkeissä 

samalle lukuviivalle pääsivät Raamattuopiston kesäjuhla kävijät, joista yli puolet 

(60%) luki päivittäin ja kolmannes (28%) viikoittain. Kansanlähetyksen 

kesäjuhlakävijät oli seuraavaksi lähimpänä oleva ryhmä. (vähän yli puolet (53%) 

päivittäin ja kolmannes (30%) viikoittain Sanaan syventyviä).
91

  

Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan vähintään viikoittain Raamattua 

lukevia oli noin neljä prosenttia suomalaisista. runsas viidesosa (22 %) 
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suomalaisista ilmoitti lukevansa Raamattua vähintään kerran vuodessa. Luvut 

ovat huomattavasti alhaisemmat kuin vuoden 2007 kyselyssä, jonka mukaan yli 

kaksi viidesosaa (43 %) luki raamattua vähintään kerran vuodessa. Viikoittain 

lukevia oli kuitenkin lähes sama määrä, viisi prosenttia suomalaisista.
92

  

Kuvio 4.  Raamattukäsitykset Lähetyshiippakunnassa N=150 (%) 

 

Vastaajien Raamatun arvovaltaa kuvaavia käsityksiä mitattiin kuudella 

vaihtoehdolla. Suurin osa (70%) piti Raamattua erehtymättömänä ja Jumalan 

inspiroimana. Osalle (16%) Raamattuun mahtui epätäsmällisyyttä ja muinaisen 

ajan henkeä, vaikka olikin inspiroitua Sanaa. Pieni vähemmistö (6%) korosti 

pelastushistoriallista näkökulmaa. Joukossa oli myös muutama prosentti 

epävarmoja vastaajia, jotka valitsivat ”en osaa sanoa” kohdan. Nämä merkittiin 

puuttuviksi tiedoiksi, eikä laskettu mukaan mittaukseen. Osalle (6%) vaihtoehdot 

Sanan olemuksesta eivät riittäneet, ja  he vastasivat kyselyn avoimeen kohtaan 

seuraavasti:  

              Ehkä totta (Raamattu) osittain tai sitten täysin.  

                Jostain syystä Hän tahtoi sen tuollaiseksi. 

 

                Käännökset voivat erehtyä, alkukieli ei.  

 

                Kerronnallisia näkökulmia esim. Juudaksen kaksi eri tapaa kuolla. 

 

                Jotkin luonnontietieteen kohdat on selitetty sen aikaisin käsityksin. 

 

                Jumalan inspiroima ja voi sisältää vähäisiä historiallisia epätarkkuuksia. 

 

                Koko Raamattu on Jumalan sana. 
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                Sitä on tulkittava pelastushistoriallisesta kokonaisuudesta käsin. 

 

                Raamattu on Jumalan inspiroimaa, ja erehtymätön. 

 

               Raamattu on Jumalan kirje ihmisille. 

 

               Ilmaisi Jumalan tahdon luotuaan kohtaan. 

  

  

Kirjoitetut vastaukset osoittivat lievää epäilyä Raamatun erehtymättömyydestä ja 

heijastivat ajatusta Raamatun inhimillisestä puolesta. Vastaajat myönsivät, että 

Raamatussa voi ilmetä epätarkkuutta esimerkiksi käännöksien takia, mutta 

ilmoituksen arvovaltaa puolustettiin vahvasti. Kukaan ei vastannut kyselyn 

vaihtoehtoihin: ”Raamattu on ilmausta siitä, kuinka ihmiset ovat eri aikoina 

tulkinneet uskoaan”, eikä myöskään ” Raamattu on vain kirja kirjojen joukossa, 

vaikka onkin kulttuurihistoriallisesti tärkeä” saanut kenenkään kannatusta. 

Verrattaessa muihin herätysliikkeisiin, Lähetyshiippakunta asemoituu 

Rukoilevaisuuden kanssa samalle aktiivisuustasolle, jonka tapahtumaan 

osallistuneista suurin osa (73% ) uskoi Raamatun olevan Jumalan inspiroimaa ja 

joka kohdassa erehtymätöntä. Liikkeeseen kiinteästi kuuluvista kolme neljästä 

(77%) uskoi näin. Kansanlähetys oli seuraavaksi lähimpänä Raamattu vertailussa: 

tapahtumaan osallistuneista yli puolet (65%) ja liikkeeseen kiinteästi kuuluvista 

kolme neljästä (73%) toimivat erehtymättömän Sanan yhteisönä. 

Vanhoillislestadiolaisuus ja Evankelisuus sijoittuivat Raamatun määrittelyssä 

ehdottomuusakselilla noin 50 prosentin luokkaan. Kansalähetyksessä ja 

Vanhoillislestadiolaisuudessa oli myös Raamatun historiallista epätarkkuutta 

näkevien joukkoa suunnilleen saman verran kuin Lähetyshiippakunnassa. 

Evankelisuus ja Raamattuopisto näyttäytyivät melko liberaaleilta, koska alle 

puolet uskoivat Raamatun erehtymättömyyteen ja neljännes viittasi historiallisen 

epätarkkuuden mahdollisuuteen.
93

 

4.7. Naispappeuteen suhtautuminen  

Naispappeuskysymys on herättänyt viime vuosina paljon taistelua puolesta ja 

vastaan kirkon sisällä ja herätysliikkeissä, ja johtanut kilpailuasetelmaan oikean 

oppitulkinnan hallitsemisesta. Naispappeus on horjuttanut uskonnollista kenttää ja 

aiheuttanut kiistojen kautta muutoksia valtasuhteissa ja jäsenten liikehdintää 
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herätysliikkeissä ja niiden välillä. Kyselyssä mitattiin naispappeuteen 

suhtautumista Lähetyshiippakunnan osallistujien keskuudessa. Tarkoitus oli 

selvittää naispappeuskysymyksen aiheuttaman ristiriidan syvyyttä 

Lähetyshiippakunnan ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Kyselyssä oli kuusi eri 

vastausvaihtoehtoa, ja keskiarvo oli lähes 4, joten naispappeuden vastustaminen 

korostui vastuksissa. ”Hyväksyn naispappeuden ilman muuta”, ei saanut yhtään 

vastausta. Yli puolet vastaajista (58 %) vastusti naispappeutta ja vältti tilaisuuksia, 

jossa naispappi oli mukana. Lähes neljännes (23%) vastusti naispappeutta, mutta 

voi osallistua tilaisuuksiin, jossa naispappi mukana. Reilu kymmenes (14%) ei 

osallistu missään tapauksessa tilaisuuksiin, jossa naispappi mukana. Reilu yksi 

prosentti hyväksyy naispappeuden pienellä varauksella. Kolme prosenttia vastasi 

”jokin muu” vaihtoehto. Seuraava kuvio havainnollistaa jakaumaa naispappeuteen 

suhtautumisesta. 

Kuvio 5. Jäsenien suhtautuminen naispappeuteen N=150 (%)  

1   

3   

14   

23   

58   

0 10 20 30 40 50 60 70

Hyväksyn naispappeuden pienellä varauksella

Jokin muu

En missään tapauksessa osallistu tilaisuuteen,
jossa naispappi on mukana

Vastustan naispappeutta mutta voin osallistua
tilaisuuksiin, jossa naispappi on mukana

Vastustan naispappeutta ja vältän tilaisuuksia,
joissa naispappi on mukana

 

Miehet ja naiset olivat melko yksimielisesti naispappeuden vastustajia.
94

 Vertailu 

naisten ja miesten keskiarvojen välillä osoitti että miehet olivat hieman 

kriittisempiä suhteessa naispappeuteen.
95

 Naispappeuteen suhtautumisen ja 

liikkeeseen sitoutumisen yhteyttä testattiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä 
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keskiarvojen merkitsevyyttä kysymysten ”Oletko ajatellut koskaan jättäytyä pois 

Lähetyshiippakunnan seurakunnan toiminnasta ” ja ”Kuinka suhtaudutte 

naispappeuteen” välillä. Analyysi osoitti, että yhteys on tilastollisesti lähes 

merkitsevä,
96

 joten naispappeuteen suhtautumisella ja Lähetyshiippakuntaan 

sitoutumisella on yhteys. Mitä vahvemmin on sitoutunut Lähetyshiippakunnan 

toimintaan, sitä enemmän vastustaa naispappeutta.  

Teologian opiskelulla ei näyttänyt olevan suurta vaikutusta naispappeuteen  

suhtautumisella. Kriittisimmässä vaihtoehdossa oli eroa, ”en missään tapauksessa  

halua osallistua tilaisuuteen, jossa on naispappi”, vastasi kymmenes (11%) ei  

teologiaa opiskelleista, mutta neljännes (25%) teologiaa opiskelleista ei halunnut  

osallistua naispapin kanssa tilaisuuteen. Teologian opiskelu on siis yhteydessä  

suvaitsemattomuuteen naispappeus kysymyksessä. 

 

Taulukko 5. Iän merkitys naispappeuden hyväksymisessä (%) 

 25-

34 

35-

49 

50-

64 

65- 

Hyväksyn naispappeuden pienellä varauksella    5  

Vastustan naispappeutta mutta voin osallistua 

tilaisuuksiin, jossa naispappi on mukana 

30  15  28  21  

Vastustan naispappeutta ja vältän tilaisuuksia, joissa 

naispappi on mukana 

53  63  54  61  

En missään tapauksessa osallistu tilaisuuteen, jossa 

naispappi on mukana 

13  20  13  11  

Jokin muu 3  3  5  3  

 

Ristiintaulukoimalla selvitettiin onko iällä merkitystä suhtautumisella  

naispappeuteen. Vastaukset olivat melko tasaisen kriittisiä kaikissa ikäryhmissä.  

Varovaisesti arvioiden ikäryhmä 35-49 suhtautuisi kielteisimmin asiaan.  

Viidennes (20%) ei halua koskaan osallistua uskonnonharjoitukseen missä  

naispappi on mukana. Muissa ikäryhmissä noin joka kymmenes oli yhtä ehdoton.  

Joka ikäryhmässä yli puolet (53-63%) vastusti naispappeutta ja vältti tilaisuuksia  

jossa naispappi on mukana. Khiin neliö testi ei osoittanut edes lähes  

merkitsevää yhteyttä, joten tämä tulos ei ole kovin luotettava vaan ainoastaan  

suuntaa antava. 

 

                                                 
96

 F= 2,9, df=10,  p=.03 



 48 

Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn mukaan lähes neljä viidestä suomalaisesta oli  

vähintään osittain samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan vakiintuneet uskonnot  

ovat liian sidoksissa ajastaan jälkeen jääneisiin miesvaltaisiin uskomuksiin ja  

käytänteisiin. Vain joka kymmenes oli väittämästä eri mieltä.
97

 Kirkon jäsenistä  

naispappeuden torjui, tutkimuksen mukaan vuonna 2007, kuusi prosenttia ja 

kymmenesosa hyväksyi sen varauksella. Aktiivisten kirkossa kävijöiden joukossa 

vastustus oli suurempi. Viikoittain osallistuvista kolmannes ja kuukausittain 

osallistuvista viidennes vastusti naispappeutta. Puolet heistä eivät osallistu 

jumalanpalvelukseen silloin, jos toimittajana on naispappi.
98

  

 

Naispappeuden toteutuminen (1986) ev.lut. kirkossa on vaikuttanut kirkon ja 

herätysliikkeiden suhteisiin ja luonut jännitteitä. Virkakysymys on ravistellut 

rakenteita ja jakanut rukoilevaisuuden ja evankelisuuden. Naispappeuden ovat 

hyväksyneet, ainakin organisaatiotasolla, herännäisyys, Evankelinen 

lähetysyhdistys, Suomen rukoilevaisen Kansan Yhdistys, Uusheräys, Kansan 

Raamattuseura. Naispappeutta vastustavat vanhoillislestadiolaisuus, 

esikoislestadiolaisuus, Rauhan Sana-lestadiolaisuus, evankelisuus (SLEY) 

Kansanlähetys ja Raamattuopisto. Liikkeiden osallistujien näkemykset voivat 

vaihdella kumpaankin suuntaan. Kirkossa naispappeus asiaa on käsitelty tasa-arvo 

ja syrjintäkysymyksenä. Naispappeuden torjuvat vetoavat omantunnonvapauteen 

vakaumuksessaan. Kirkon uudistukset ja sukupuolten tasa-arvo virannimityksissä 

nähdään liberaalina ja epäraamatullisena linjauksena. Kirkon toivotaan antavan 

tilaa perinteisiin virkakäsityksiin sitoutuneille papeille ja maallikoille. 

Naispappeuden vastustajilla on toimintavapaus ja mahdollisuus olla kirkon 

virassa. Vuoteen 2006 asti oli mahdollista kieltäytyä yhteistyöstä naispapin 

kanssa. Kirkko vaalii ykseyttä ja suvaitsevaisuutta, mutta joidenkin  

herätysliikkeiden papit ovat saaneet rangaistuksia yhteistyöstä kieltäytymisen  

vuoksi. Osa naispappeuden torjuvista kykenee kuitenkin sietämään naispapin  

samassa tilaisuudessa. Vanhoillislestadiolaiset eivät hyväksi naisen asemaa kirkon 

pappina, mutta yhteistyöstä naispappien kanssa ei ole kieltäydytty.
99

 Kirkon 

uusien linjauksien myötä naispappeutta vastustavat ovat kokeneet syrjintää ja 
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kirkollinen urakehitys on heikentynyt. Naispappeusratkaisu on sulkenut 

herätysliikkeiden ja seurakuntien välisiä ovia ja toisaalta lisännyt naispappeutta 

vastustavien liikkeiden omaa jumalanpalvelustoimintaa ja synnyttänyt uusia 

yhteisöjä, kuten Luther- Säätiö.
100

 Myös Lähetyshiippakunta liittyi naispappeutta 

vastustavien herätysliikkeiden monilukuiseen joukkoon. Lähes kaikki (96%) 

vastustavat naisen pappeutta seurakunnassa. Neljännes ryhmästä on samalla 

kannalla kuin vanhoillislestadiolaiset, eivät hyväksy asiaa, mutta voivat osallistua 

kuitenkin naispapin hapattamaan tilaisuuteen. Pieni joukko (4%) epäröi asian 

kanssa ja miettii mahdollisesti muuta vaihtoehtoa kuin absoluuttisen torjuvaa 

asennetta virkakysymyksessä. 

 

Tutkimuskyselyssä 2013 korostui vastauksissa, että maskuliinisella johtajuudella 

on merkitystä. Uskova paimen, mies, joka johtaa laumaa raamatun mukaisesti, saa 

kiitosta LHPK: ssa. Sama ilmiö toistui vastaajan mukaan muissakin säätiön 

seurakunnissa, hänen niissä vieraillessaan.  Kahdella vastaajalla perinteinen 

virkakäsitys vaikutti säätiön suosioon heidän valinnoissaan.
101

  

         Miehet, jotka itse uskovat siihen mitä voimme Raamatusta lukea. Miehet, jotka   

           opettavat kaikella tiedolla ja taidolla ja Pyhän Hengen lahjoilla sitä mitä  

           Jumala haluaa meille sanoa, joka pyhä päästävät synneistä ja jakavat ehtoollisen   

           sakramentin.
102

 

Yksi jäsenistä myönsi, että heidän seurakunnassa on myös virkakäsityksestä 

toisella lailla ajattelevia ihmisiä. Kaikki eivät siis ehdottomasti torju 

naispappeutta, vaikka kuuluvat LHPK: n yhteisöön. Suurimmalle osalle 

naispappeus on kuitenkin kynnyskysymys oikeaoppisen uskon määrittelyssä.
103

 

Steve Brucen mukaan naisen asema on aina ollut fundamentalististen yhteisöjen 

agendaa. Naisen pappeus ei yleensä ole hyväksyttyä fundamentalismia 

edustavissa seurakunnissa. Patriarkaalisuus korostuu, joten miehen toimenkuva on 

johtaa uskonnollista yhteisöä, vaikka tasa-arvo olisikin liikkeen pyrkimyksenä ja 

nainen voi yhteiskunnassa olla hyvin toisenlaisessa roolissa.
104

 Risto Ahosen 
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mukaan kristilliseen fundamentalismiin kuuluu vahva ryhmäsidonnaisuus ja 

yhteisön merkityksenä on antaa yhteenkuuluvaisuuden tunne jäsenille.
105

  

Fundamentalismi on monitulkintainen ilmiö ja usein se määritellään pelkästään 

kielteisenä ja poikkeavana asiana. Brucen mukaan täytyy ottaa huomioon 

millaisin perustein fundamentalismia kannattavat hahmottavat maailmaa. 

Fundamentalistin ajattelu on loogista, kun sitä tarkastellaan sen taustalla olevan 

uskonnollisen tradition ja historiallisen kontekstin kautta. Brucen mukaan 

fundamentalismin voi sanoa olevan perinteellistä uskonnollisuutta arvostavan 

rationaalinen vastaus yhteiskunnallisiin ja uskonnollisiin muutoksiin, jotka 

rajoittavat uskonnon asemaa. Kun modernisaatio asettaa uskonnolliset traditiot 

valinnan eteen on äärilaidoilla vaihtoehtona joko mukautuminen tai 

vastustaminen. Fundamentalistit ovat johdonmukaisesti vakaumuksensa mukaan 

siinä laidassa, joka toimii muutosvastarinnassa liberaalille kehitykselle.
106

 

Karlssonin mukaan Luther-säätiöllä löytyi yhtäläisyyksiä fundamentalistiseen 

ajatteluun, kuten korostamalla tekstiauktoriteettia ja absoluuttisen totuuden 

tavoittelua, sekä uskonnon alkuperäisen opin puolustamista ja naisen asemaa 

seurakunnassa. Karlssonin mukaan fundamentalismin leima on kuitenkin turhan 

voimakas nimitys, eikä liike itse halua sitä käytettävän. Karlsson näkee liikkeen 

toiminnassa myös moderneja piirteitä, ja rauhanomaisena kotiseurakuntana 

Karlssonin mukaan kunnioittavampaa olisi viitata säätiöön arvovapaammalla 

käsitteellä, uusi uskonnollinen liike.
107

 Kyselytutkimuksen perusteella voidaan 

sanoa, että tilanne on samankaltainen myös nykyään Luther-säätiön 

lähetyshiippakunnassa. Samat traditionaaliset piirteet ja arvot ovat edelleen 

voimassa kuin Karlssonin tutkimuksen aikaan. Lähetyshiippakunnan osittainen 

fundamentalismi on maltillista ja rajatumpaa kuin mitä fundamentalismin yleensä 

käsitetään olevan. Tietynlaista fundamentalismista reaktiota esiintyy yleensä aina 

kun pieni liike on vastaamassa suuremmassa vallassa olevan ryhmän paineeseen. 

Fundamentalismi on nimenomaan puolustusreaktio muuttuviin tilanteisiin.
108
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Uskontotieteilijä Teemu Tairan mukaan fundamentalismiksi nimetty ilmiö ei ole 

yhtenäinen, eikä ainoastaan pyhien tekstien kirjaimellista tulkintaa tai 

konservatiivista uskonnollisuutta. Taira ehdottaa Bruce Lincolnin käyttämää 

termiä maksimalismi, joka viittaa asenteeseen, jossa uskonnon tulisi läpäistä 

kaikki elämänalueet. Tavoitteena on palauttaa uskonto takaisin yksityiseltä 

alueelta keskiöön ja saada uskonnon ääni kuuluviin.
109

 Lähetyshiippakunnan 

toiminnassa on edellä kuvattuja piirteitä. Miehen johtamassa, luterilaista perintöä 

entiseen asemaan kohottavassa yhteisössä, pyritään maksimoimaan luterilainen 

pääoma, säilyttämään uhanalaiset uskonnolliset resurssit ja saattamaan ne 

vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti kannattajien elämässä. 

 

 

5. OSALLISTUMINEN  USKONNOLLISIIN  YHTEISÖIHIN 

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan kyselyyn vastanneiden osallistumista 

Lähetyshiippakunnan, herätysliikkeiden ja ev.lut. kirkon toimintaan sekä 

osallistumisessa tapahtuneita muutoksia. Siirtyminen Lähetyshiippakunnan 

toimintaan on vaikuttanut olevan tietoista ja harkittua. Pienen yhteisön merkitys 

jäsenien elämässä, sekä käsitykset Lähetyshiippakunnasta, herätysliikkeistä ja 

kirkosta ovat myös tarkastelun kohteena. Näin selvitetään jäsenten 

kääntymisprosessiin vaikuttaneita syitä ja valinnan perusteita, sekä sitoutumisen 

lujuutta Lähetyshiippakuntaan. 

5. 1. Osallistuminen Lähetyshiippakunnan toimintaan 

Osallistumisaktiivisuus oli korkea vastaajien joukossa, lähes kaikki (96%)  

osallistuivat Lähetyshiippakunnan toimintaan aktiivisesti, joten kyselyssä mukana 

olleet muodostivat varsin homogeenisen ja tiiviin ryhmän. Vain neljä prosenttia 

osallistui passiivisesti tai satunnaisesti liikkeen toimintaan. 
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Kuvio 6. Jäsenten suhde Lähetyshiippakunnan seurakuntaan N=149 (%) 

 

Useimmat käyttivät harkintaa ennen kuin lähtivät toimintaan mukaan. Yli puolet 

(52%) harkitsivat kuukausia tai pidempään ennen kuin tekivät päätöksen. 

Kolmannes (33%) oli harkinnut muutaman viikon ja pieni osa (15%) oli lähtenyt 

mukaan hetken mielijohteesta. Miehillä ilmeni hieman enemmän pohdintaa kuin 

naisilla. Viidennes (22%) miehistä oli pohtinut pitkään Lähetyshiippakuntaan 

siirtymistä kun naisista kymmenes (10%) harkitsi pitkään asiaa. Liikkeeseen ei 

siis ole yleensä lähdetty kevyesti ja hetkellisen tunteen pohjalta kokeilemaan, 

vaan harkitusti ja sitoutuneesti. 

Taulukko 6. Harkinta-aika ja toimintaan mukaan lähteminen N=142 

 N % 

Harkittuasi asiaa muutaman viikon 47 33 

Pitkällisen pohdinnan tuloksena 45 32 

Harkittuasi asiaa kuukausia 29 20 

Hetken mielijohteesta 21 15 

Yksisuuntainen varianssianalyysi osoitti, että iällä on hieman merkitystä 

Lähetyshiippakunnan valinnan harkintaprosessissa.
110

 Baumannin mukaan, jos 

inhimillinen toiminta on vaistonvaraista ja tapahtuu hetken mielijohteesta ilman 

harkintaa, kyseessä on irrationaalinen valinta. Mikäli tekojen ja valintojen hyötyä 

mietitään sekä valitaan menetelmä, joka takaa toiminnalle asetetun tavoitteen, on 
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kyse rationaalisesta käyttäytymisestä.
111 Durkheimin mukaan samaan päämäärään 

pyrkivien ihmisten yhteistoiminta on mahdollista jos he ovat yksimielisiä 

keinoista saman päämäärän saavuttamiseksi. Yhteisyritykseen osallistuvat 

työskentelevät loogisesti yhteisen tavoitteen eteen ja muodostavat näin 

kollektiivisen tietoisuuden, psyykkisen elämän korkeimman muodon. 

Kollektiivinen tietoisuus avaa tien yksilön rajat ylittävään ajatteluun, joka on 

luonteeltaan epäpersoonallista, tasapainoista ja organisoitua mentaalista 

toimintaa.
112

 

Laadullinen tutkimuskysely 2013 osoitti että, naisten elämässä ei tapahtunut 

dramaattisia käänteitä, vaan aikuisen uskonnollisuuteen siirryttiin tasaisesti. 

Miesten uskonnollisuudessa oli etsintää ja murrosvaiheita. Toinen siirtyi 

helluntaiseurakunnasta evankelis-luterilaiseen kirkkoon vaimon vaikutuksesta. 

Kastekäsitysten erilaisuus vaikutti toisen vastaajan liikkeen etsintään.
113

 

          Sattumien summana aloimme käydä Luther-säätiöön kuuluvassa    

            jumalanpalvelusyhteisössä. 
114

  

Toisella miesvastaajalla oli useita uskon kriisejä aikuisiällä ja pettymystä 

evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Hän etsi vuosia aktiivisesti sopivaa seurakuntaa 

ja yhteyttä. Tutustumiskäynti Luther-säätiön tilaisuudessa vakuutti oikean 

hengellisen kodin löytyneen. Molemmille miesvastaajille oikea kasteoppi oli 

tärkeä. Sen takia moni muu yhteisö jäi valitsematta. Luther-säätiön oppikäsitys oli 

varsinkin miesvastaajien tarpeidenmukainen. 
115

 Helluntailaisuudesta Luther-

säätiöön siirtynyt kuvailee tapahtumaa:        

           Jumalanpalvelusyhteisön papilla oli varsin suuri merkitys  

             luterilaisuuteen kääntymiselläni ylipäätään.
116

 

Osallistumista Lähetyshiippakunnan seurakunnan tilaisuuksiin tarkasteltiin viiden 

valintavaihtoehdon kautta. (1. viikoittain, 2. yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa, 3. 

kerran vuodessa, 4. harvemmin kuin kerran vuodessa ja 5. ei koskaan.) 

Vaihtoehtoihin 4 ja 5 ei ollut kukaan vastannut. Kolme neljästä jäsenestä (74%)  
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oli vastannut osallistuvansa viikoittain. Neljännes (25%) osallistui yksi tai kaksi 

kertaa kuukaudessa. Yksi prosentti jäsenistä osallistui kerran vuodessa. Tulosten 

perusteella Lähetyshiippakunta muodostaa intohimoisesti ja määrätietoisesti 

kokoontuvan joukon. Durkheimin mukaan toistuvasti kokoontuva ja yhteen 

saatettu joukko saa läheisistä suhteista ja kokemuksista tukea uskolleen. Uskon 

yhteinen ilmentäminen tukee jäsenien vakaumusta.
117

 

Vertailukohtana voidaan käyttää herätysliikkeiden kesäjuhlakävijöitä, joista 

kolmannes osallistuu joka viikko kesäjuhlia järjestävän liikkeen toimintaan ja 

puolet oli toiminnassa mukana vähintään kerran kuukaudessa. Suviseurojen 

kävijät osallistuivat aktiivisimmin, viikoittain neljä viidestä (84%) olivat mukana 

oman liikkeen toiminnassa. Evankeliumi juhlien kävijöistä viidennes (21%) ja 

Kansanlähetyspäivien kävijöistä alle viidennes (16%) osallistui joka viikko 

liikkeensä tilaisuuksiin. Yleisesti ottaen 2005 vuonna suomalaisista kuusi 

prosenttia osallistui joka viikko ja 14 prosenttia osallistui vähintään kerran kuussa 

uskonnollisiin tilaisuuksiin.
118

  Lähetyshiippakunta ja vanhoillislestadiolaisuus 

muistuttavat toisiaan siinä suhteessa, että molemmat ovat onnistuneet aktivoimaan 

jäsenensä sangen tehokkaasti. Kumpikin liike saavutti kyselyyn osallistujista lähes 

jokaisen jäsenen vähintään kerran kuussa. (Lähetyshiippakunnan (99%) Suviseura 

osallistujat (96%) osallistui liikkeen tilaisuuksiin viikoittain tai kerran pari 

kuussa)  

Pienissä ryhmissä osallistuminen voi olla aktiivisempaa siksi, että yksilön 

tekemisillä on suurempi vaikutus yhteisön toiminnan kannalta. Marginaalisissa 

kulttuureissa oman ryhmän arvo kohoaa jos ympäröivä kulttuuri on ristiriidassa 

liikkeen käytäntöjen kanssa. Osallistuminen voi olla myös solidaarisuuden ilmaus 

ryhmälle, joka on epäsuosittu yhteiskunnassa. Isommissa ryhmissä, valtakirkoissa, 

passiivinen osallistuminen ja hyötykeskeinen vapaamatkustaminen on 

mahdollista, mutta pienissä ryhmissä usein toimitaan tiiviimmin ja liikkeeseen 

sosiaalistutaan vahvemmin, jonka johdosta osallistuminen on aktiivista.
119
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Joissakin uskonnollisissa yhteisöissä osallistuminen on itsestään selvää, joissakin 

toivottavaa. Osallistuminen ryhmän toimintaan lisää ryhmän solidaarisuutta ja 

rakentaa suhteista läheisiä. Käsitys uskonnollisista hyödyistä kollektiivisesti 

tuotettavana asiana voi liittyä osallistumistasoon. Uskonnollisen yhteisön  

sisältämät kannustimet, kuten tyydytystä tuottavat ihmissuhteet ja kiinnostava 

toiminta voivat toimia puoleensavetävinä tekijöinä.
120

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Myös tutkimuskyselyssä 2013 vastaajat olivat aktiivisia jäseniä ja olivat olleet 

vuosia Luther-säätiön Lähetyshiippakunnan toiminnassa mukana ja osallistuivat 

viikoittain seurakunnan toimintaan. Innostuneisuus välittyi vastaajien 

kirjoituksista.  

          Hengellinen elämä on Luther- säätiön myötä saanut aivan uusia ulottuvuuksia ja usko  

            vaikuttaa enemmän myös arjessa.
121

  

Osallistumiseen tai yhteisöön liittymiselle ei kenelläkään varsinaisesti ollut 

suosittelijoita. Läheisten ihmisten kanssa lähdettiin yhdessä tutustumaan uuteen 

uskonnolliseen ilmiöön. Jokaisella jäsenillä oli tehtäviä ja vastuuta Luukas-

yhteisössä; pyhäkoulunopettajana, kahvitustiimissä, yhteisön hallituksessa tai 

suntiona. Tärkeimpänä osallistumisen motiivina oli johdonmukainen 

raamatullinen opetus ja ehtoollisen sakramentti. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, 

että Raamattua tulee opettaa aktiivisesti.
122

 Uskonnolliset liikkeet sisältävät 

Bergerin ja Luckmannin mukaan merkitysjärjestelmiä, joihin sitoutetaan 

opetusprosessin kautta. Näin traditio siirtyy osallistujien perehdyttämisprosessin 

kautta. Liikkeen kantamat merkitykset sulautuvat aktiivisiin jäseniin.
123

  

5.2. Ihmissuhteiden merkitys osallistumiseen 

Sosiaalisia suhteita tarkasteltiin tutkimuksessa, koska niiden kautta voidaan 

arvioida osallistumisen jatkuvuutta liikkeessä, ja ihmissuhteet saattavat toimia 

myös kannustimina jäsenille ja ihmissuhdeverkostot resurssina liikkeelle. Läheisiä 

oli mukana LHPK: n toiminnassa lähes jokaisella (92%) jäsenellä. Tutkimuksen 

mukaan uskonnollinen sitoutuminen on voimakkaasti sidoksissa sosiaalisiin 
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suhteisiin. Mukana oleva ystäväpiiri vahvistaa integroitumista ja uusintaa 

kokemusta liikkeessä.
124

  

Taulukko 7. Lähetyshiippakunnan toiminnassa olevat läheiset N= 149 

 N % 

Enemmän kuin kolme 106 71 

Yksi 12  8 

Ei kukaan 12  8 

Kaksi 11  7 

Lähes kaikki ovat mukana  8  6 

Kyselyssä tarkasteltiin myös mitkä henkilöt tai asiat olivat vaikuttaneet 

kiinnostumiseen Lähetyshiippakunnan toiminnasta. Vastausvaihtoehdot olivat 1.ei 

ollenkaan -5. hyvin paljon. Seuraava kuviossa esiintyy vetovoimatekijät, jotka 

motivoivat melko paljon tai hyvin paljon jäsenien valintaprosessia.  

Kuvio 7. Henkilöt ja asiat, jotka johdattivat LHPK: n toimintaan N= 131- 143 (%) 

 

Lähetyshiippakunnan oma toiminta oli vaikuttanut kiinnostumiseen eniten, 

suurimmalla osalla sekä miehillä, että naisilla. Ystävä oli inspiroinut lähes 

puolella Lähetyshiippakunnan toiminnasta kiinnostumiseen. Molemmilla 

sukupuolilla merkitys oli yhtä suuri. Lähetyshiippakunnan jäsen oli 
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kolmanneksella vastaajista ollut agenttina kääntymisprosessissa. Julkisuuden 

kautta saatu kuva vaikutti kiinnostumiseen neljänneksellä jäsenistä ja miehillä 

hieman naisia enemmän. Lähetyshiippakunnan lehdellä oli ollut noin 

kolmannekseen vaikutusta. Puoliso tai seurustelukumppani oli vaikuttanut 

neljänneksellä vastaajista melko paljon tai hyvin paljon kiinnostumiseen. Miehillä 

puolison vaikutus oli selvästi suurempi. Äiti, isä, isovanhemmat tai muu 

sukulainen eivät olleet vaikuttaneet kuin muutamalla prosentilla 

Lähetyshiippakuntaherätykseen. Suurin osa oli vastannut ”ei ollenkaan” 

vaikutusta kyseisillä tekijöillä. Ristiintaulukointi sukupuoli tekijällä paljasti, että 

noin 5 prosenttia joihin vanhemmat olivat vaikuttaneet melko paljon tai hyvin 

paljon olivat kaikki naisia. Lähetyshiippakunnan toiminta ja ystävä olivat 

merkittävimmät tekijät, jotka auttoivat synnyttämään uusia jäseniä liikkeeseen. 

Vertailu näiden tekijöiden ja eri ikäryhmien välillä osoitti, että kaiken ikäisillä 

vaikuttivat tasaisesti kyseiset vetovoimatekijät. 

5.3. Työtehtävät Lähetyshiippakunnassa 

Kyselyssä selvitettiin Lähetyshiippakunnan jäsenten työtehtäviä, koska sen 

perusteella voidaan arvioida sitoutumista liikkeeseen. Työ vahvistaa kuulumista 

ryhmään ja antaa merkityksen tunteen, joka voi toimia kannustimena pysyä 

liikkeessä. Vastaajista suurin osa (88%) ilmoitti, että hänellä on joitakin tehtäviä 

Lähetyshiippakunnan seurakunnassa ja joka kymmenes (10 %) harkitsi asiaa, 

mutta vielä vastuulla ei ollut tehtäviä. Miehet toimivat yleisimmin hallituksen 

jäsenenä, talousvastaavana tai pastorina. Kanto, kuljetus- ja järjestelytehtävissä 

tilaisuuksien yhteydessä, suntiona ja jonkin verran pyhäkouluvastaavana oli myös 

miehiä. Naiset olivat useimmiten kirkkokahvituksen, siivouksen ja pyhäkoulun 

järjestäjiä. Myös hallituksen jäseninä oli naisia jonkin verran. Musiikkitarjonnan 

hoito ja kanttorin tehtävä oli naisten käsissä. Rukous ja kuuntelijan osa mainittiin 

myös naisten toimenkuvaksi. LHPK: n jäsenet ovat siis varsin aktiivisia 

yhteisössään ja työnjako on perinteinen, miehet hoitavat raskaimmat työt, 

johtamisen ja julistamisen. Naisille jäi kevyempi ja viihteellisempi rooli 

työtehtävien hoidossa.  

Durkheim kuvaa uskonnollista yhteisöä solidaarisena systeeminä ja työnjaon 

perusteella ryhmittelee kahteen kategoriaan, mekaaniseen ja orgaaniseen 
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solidaarisuuteen. Mekaaninen solidaarisuus tarkoittaa, että yhteisön jäsenillä on 

samankaltaista ajattelua ja toimintaa. Useat tekijät yhdistävät joukkoa, joka on 

hyvin kiinteä ja yhtenäinen. Sosiaaliset siteet ovat heikkoja, mutta sosiaalinen 

kontrolli on silti tiukkaa ja vapautta on hyvin vähän. Kaikki tekevät 

samankaltaisia töitä. Yksilö toimii yhteisön hyväksi ja on sen omaisuutta. 

Alkukantaisen uskonnon solidaarisuuden ja identifikaation lähde syntyi erityisesti 

mekaanisen solidaarisuuden systeemissä.  Orgaaninen solidaarisuus taas perustuu 

yksilöllistymiseen ja erilaisuuteen. Normeista poikkeaminen ei johda sanktioihin 

niin vahvasti kuin mekaanisen solidaarisuuden systeemissä. Oikeudenmukaisuus 

ja keskustelu on ominaista orgaanisessa järjestelmässä. Työnjako on eriytynyt ja 

jäsenet ovat riippuvaisia toisistaan. Yhteisö on orgaaninen ja luonteeltaan 

moniulotteinen, jossa yksilön aloitteelle ja harkinnalle on tilaa. Yksilönvapaus on 

määräävä tekijä yhteisöllisyyden kustannuksella. Modernit kaupungit ovat 

esimerkkejä toimivasta orgaanisesta solidaarisuudesta, joissa on erikoistuttu 

tiettyihin tehtäviin. 
125

 Durkheimin mukaan uskontojen sosiaalinen alkuperä 

perustuu mekaanisen solidaarisuuden työnjaon malliin. Uskonto tarjosi tarkoitusta 

elämään ja voimisti moraalia, sosiaalisia normeja sekä vahvisti yhteisön kiinteyttä 

ja ihmisten välistä vuorovaikutusta.
126

 

Voidaan arvioida, että Luther-säätiön Lähetyshiippakunta on kyennyt 

yhdistämään molempia solidaarisuuden muotoja yhteisössään. Yhteisö noudattaa 

perinteistä sukupuoleen perustuvaa työnjaon mallia, sekä modernin yhteiskunnan 

periaatteita organisoiden työnjaon tehokkaasti, jolloin yhteisöllä on paljon 

resursseja käytössään. Samalla yhteisössä on mekaanisen solidaarisuuden piirteitä; 

esimerkiksi Raamatun lukeminen ja puolustustaistelu luterilaisuuden puolesta on 

kaikkien jäsenien yhteinen missio ja työnäky. Sosiologi George Simmel ajatusta 

mukaillen voisi sanoa että LHPK: ssa on kyetty saavuttamaan synteesi 

individualismin ja kollektivismin välille, erilaisten piirien ja intressien leikatessa 

keskenään. Yksilöllinen sisäsyntyinen uskonnollisuus ja yhteisöllinen toiminta 

yhdistyvät tällöin gemeinschaft tyyppisessä intiimissä pienyhteisössä, jossa 
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ihmiset jakavat samat intressit ja sopimuksen kumppanuuteen perustuvassa 

kokoonpanossa.
127

 

5.4. Jäsenten käsitykset yhteisöstä  

Jäsenten pysyvyyttä Lähetyshiippakuntaan mitattiin kysymällä ”oletko ajatellut  

liikkeeseen toiminnasta poisjättäytymistä”. (Vaihtoehdot olivat 1. usein 2.  

joskus, 3. harvoin 4. en koskaan.) Suurin osa (70%) vastasi ettei ole koskaan             

ajatellut liikkeestä lähtöä. Neljännes (24%) oli hyvin harvoin miettinyt lähtemistä. 

Kyselyssä tiedusteltiin vastaajilta 19 vastakkaisen adjektiiviparin avulla vastaajien 

käsityksiä Lähetyshiippakunnan ominaispiirteistä. Asteikolla 1-5 mitattiin 

mielipiteen vahvuutta ja alla olevaan kuvioon on koottu prosenttilukemat asteikon 

kahdesta määräävimmästä luvusta (1.täysin samaa mieltä ja 2.lähes samaa mieltä). 

Lähes kaikki olivat sitä mieltä, että oma uskonyhteisö on luotettava (96%), 

raamatullinen (94%) ja tarpeellinen (92%). Lähetyshiippakunta koettiin myös 

läheisenä, hengellisenä, kehittyvänä ja asiantuntevana sekä heikkoja puolustavana. 

Suvaitsevana liikettä piti reilut puolet (56%) ja uudenaikaisen alle asettui 

kolmannes (28%) vastaajista. Poliittista suuntautumista ei osattu määritellä. 

Suurin osa (85%) vastasi neutraalisti, ei oikeistolainen tai vasemmistolainen ja 

noin joka kymmenes (14%) koki liikkeen oikeistolaiseksi. 

 

Kuvio 8. Näkemykset liikkeen ominaisuuksista N= 139-145 (%)  
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Lähetyshiippakunta koettiin siis erittäin luotettavana yhteisönä.  

Bourdieaun ja Colemanin mukaan luottamus on tärkeää sosiaalista pääomaa jonka 

avulla yhteisö voi tavoitella päämääriään. Sosiaalinen pääoma eli luottamus, 

verkostot ja normit ovat sosiaalisen rakenteen ulottuvuuksia.
128

 Sosiaalisissa 

järjestelmissä esiintyvä luottamus on pääomaa, joka lisää ennustettavuutta ja 

edistää yhteistyökykyä. Luottamuksen keskeinen funktio on vähentää suhteisiin 

liittyvää satunnaisuutta ja kompleksisuutta. Luottamuksen vakaa tila yhteisössä 

vähentää valvontaa ja vapaamatkustajia, ja yhteisen tavoitteen tai edun eteen 

voidaan työskennellä pelkäämättä resurssien häviämistä tulevaisuudessa.
129

 

Bourdieun mukaan sosiaalisessa toiminnassa on kyse aina pääomista, habituksesta 

ja kentistä. Habitus tarkoittaa periaatteita, jotka tuottavat sosiaalisen ryhmän 

käytäntöjä. Habitus on käytännöntajua siitä mitä annetussa tilanteessa täytyy 

tehdä, pelisilmää ja taitoa jolla ennakoidaan pelin nykytilasta hahmottuva 

tulevaisuus. Sosiaalisen, kulttuurisen, symbolisen ja taloudellisen pääomien 

omistaminen ja pääomien keskinäinen vuorovaikutus tapahtuu sosiaalisella 

kentällä, jossa käydään kamppailu vallasta. Ryhmän sosiaalinen pääoma, kuten 

luottamus, ja kulttuurinen pääoma, esimerkiksi yhteinen kieli, ryhmän 

yhteistyössä vahvistavat hegemoniaa ja lisäävät valtaa kentällä. Yhteiset arvot, 

kieli ja kulttuuri voivat kasvattaa yhteisön valtaa ja sosiaalisiin rakenteisiin 

ruumiillistunut tieto tuottaa kestävää orientaatiota toimintaan.
130

  

 

Lähetyshiippakunnan yhteisöllä on runsaasti symbolisia ja sosiaalisia pääomia 

käytettävänään. Luottamus raamattuun yhteisenä palvonnan kohteena ja sama 

dogmaattinen kielikäytäntö ilmeni selvästi tuloksissa. Raamatun arvovaltaa 

puolustavana ” oikeaoppisten luokkana” kirkon dominoimalla uskonnollisella 

kentällä liikkeen jäsenet muodostavat vahvan habituksen, ikään kuin yhteisöllisen 

”marinadin” johon yksilöt asettuvat uhmaamaan maallistuneen, symboleita 

laimentaneen kirkon valtaa. Ruuskasen mukaan luottamus ja kommunikaatio 

lisäävät ennustettavuutta ja tuovat yhteisölle kulutushyötyjä, kuten välitöntä 

mielihyvää, tehdessään ihmisten välisen vuorovaikutuksen miellyttävämmäksi.  
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Samalla ne tuovat välillisiä pääomahyötyjä, esimerkiksi tehostavat 

yhteistoimintaa, helpottavat ongelmien havaitsemista ja niiden ratkaisemista.
131

 

Ben Finen mukaan sosiaalinen pääoma viittaa sosiaaliseen ja kulttuuriseen 

kiinteyteen, normeihin ja arvoihin, jotka hallitsevat ihmisten välistä 

vuorovaikutusta ja niiden instituutioiden vuorovaikutusta, joissa ihmiset ovat 

uppoutuneina. Sosiaalinen pääoma on liima, joka pitää yhteisön koossa, ja jota 

ilman ei voi olla kasvua eikä inhimillistä hyvinvointia.
132

  

 

Arvosana liikkeelle 

LHPK: n jäseniltä (N=152) tiedusteltiin minkä yleisarvosanan kouluarvosanoin 

4-10 he antaisivat sen Lähetyshiippakunnan seurakunnalle johon osallistuvat. Yli 

puolet (55%) antoi arvosanaksi yhdeksän ja viidennes (19%) kahdeksan. Täysiä 

kymppejä antoi joka kymmenes (11%) vastaaja. Selitykseksi miinukselle kympin 

yhteydessä annettiin esimerkiksi; ” väistämätön inhimillinen epätäydellisyys”. 

”Kristuksessa pyhä ja täydet pisteet, mutta inhimillisesti kahdeksan arvoinen” oli 

toinen selitys. Lähetyshiippakuntalaiset olivat siis varsin tyytyväisiä yhteisöönsä 

näiden vastaajien keskuudessa. Tutkimuskysely 2013 viittasi samaan ilmiöön. 

Kyselyssä vahvuuksina liikkeessä nähtiin Raamattu-keskeisyys ja opin 

muuttumattomuus. Myös vahva yhteisöllisyys ja jumalanpalveluselämä koettiin 

palkitsevana. Seurakunnan toiminnan ja rakenteiden dynaamisuus sai kiitosta. 

Durkheimin mukaan uskonnollinen yhteisö toimii ikään kuin hengellisenä 

varastona, josta yksilön usko saa ravintonsa yhteisistä uskonkäsityksistä.
133

   

 

Samanmielisyys johdon ja muun seurakunnan välillä nähtiin etuna. Koettiin 

olevan samalla puolella yhteistä uskon vakaumusta puolustamassa ja viemässä 

evankeliumia maailmaan.
134

  

   
           Vahvuus on Raamattu -uskollisuus ja siihen sitoutuneet papit, jotka todella       

             haluavat sydämestään toimia seurakunnan paimenina. Vahvuus on myös   

             yhteisöllisyys ja se, että paimen tuntee seurakuntalaiset nimeltä.
135
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Furseth ja Repstad viittaavat Brittiläisen sosiologin Anthony Giddensin teoriaan, 

jonka mukaan yhteisö on koostunut dualistisesta struktuurista, jossa yksilön 

toiminta on kietoutunut yhteisön rakenteeseen. Vaikka yksilön toiminta sisältää 

rationaalisia päätöksiä, on hän samalla sosiaalisen rakenteen rajoittama ja 

ohjaama. Giddensin mukaan yhteisön säännöt ja resurssit toimivat rakennemallina 

johon yksilö sopeuttaa toimintaansa. Kieli on tärkeä osa struktuuria, koska kieli 

organisoi käytäntöjä ja kieli myös muokkautuu toiminnan kautta. Rakenteet 

tarjoavat yhteisen skeeman, ajattelumallin joka mahdollistaa sosiaalisen toiminnan 

ja yhteistyön. Yksilö on toisaalta pakotettu (constrain) osallistumaan sosiaaliseen 

struktuuriin, mutta voi toimia agenttina, joka synnyttää uutta toimintakulttuuria 

yhteisöön kollektiivisen skeeman rajoissa.
136

 Giddens väittää, että modernin 

elämän idea on itsensä rakentamisen projekti, jossa yksilö luo ja valitsee 

identiteettinsä saamiensa resurssien avulla. Identiteetti ei ole vain valmiina 

annettu, vaan yksilö synnyttää itsensä refleksiivisen pohdinnan kautta ja 

vastuullisesti olemassaoloaan määrittävässä sosiaalisessa konstruktiossa.
137

 Yksilö 

on tavallaan pakotettu valitsemaan jokin sosiaalinen struktuuri, elinympäristö, 

vaikka se rajoittaa lopulta hänen yksilönvapauttaan. Lähetyshiippakunta tarjoaa 

kannattajilleen selkeän rakennemallin uskonnollisen toiminnan harjoittamiselle. 

Liikkeen toiminnassa kielenkäyttö ja yhteiset pelisäännöt, aidon raamatullisen 

kristillisyyden puolustaminen, tarjoavat perustan, jossa yksilö voi rakentaa 

luterilaisten arvojen mukaista uskonnollista identiteettiä. 

Luther-säätiön lähetyshiippakunta saattaa olla vastaus niille, jotka etsivät 

kokonaisvaltaista ja toiminnallista uskonnollisuutta. Huntin mukaan nykyaikana 

läheinen ja ihmisten arkeen ulottuva uskonnollisuus saa kannatusta. Uskonto, joka 

on käytännöllistä ja mukana jokapäiväisessä elämässä, saa kannatusta. 

Tasavertaisuus yhteisössä ja yksilöiden vaikutusvalta uskonnon sisältöön 

korostuu. Osallistuminen traditioiden sekä rituaalien toteuttamiseen käytännön 

tasolla luo uskonnollisuudesta sisältörikkaamman kuin etäinen ja passiivinen 

instituutiouskonnon sivustaseuraaminen. Uudenlainen uskonnon 

vuorovaikutuksellinen malli kannustaa yhdessä olemiseen ja tekemiseen. Uskonto 
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tulee yksilöiden toiminnan kautta lähemmäksi jokapäiväistä elämää ja palkitsee 

kannattajansa.
138

  

5.5. Lähetyshiippakunnan tulevaisuus 

Lähetyshiippakunnan tulevaisuuden näkymiä mitattiin 12 kysymyksen avulla, 

joissa tiedusteltiin jäsenien arvioita liikkeen toiminnan kehityksestä. Näin 

selvitettiin jäsenien uskoa liikkeen tarjoamien kannustimien ja resurssien 

riittävyyteen. (1.ei ollenkaan samaa mieltä - 5.täysin samaa mieltä.)  

 

Kuvio 9. Tulevaisuuden näkymät Lähetyshiippakunnasta N= 143-147 (%)  

  

 

Neljä viidestä jäsenestä oli lähes tai täysin sitä mieltä että  (85%) 

Lähetyshiippakunnan jäsenmäärä kasvaa ja (84%)  tulevaisuus on valoisa. 

Tulevaisuuden usko liikkeen laajentumiseen oli vahva. Lähetystyötä liikkeen 

uskoi tekevän suurin osa (71% lähes tai täysin samaa mieltä). Ylipuolet (57%) 

kokivat liikkeen avoimeksi ja suvaitsevaiseksi, joka (49%)  uudistaa ev.lut. 

kirkkoa. Opillisia ristiriitoja ei uskottu juurikaan muodostuvan liikkeeseen. 

Haasteita ja vaikeuksia uskottiin kuitenkin ilmaantuvan lähes joka toisen mielestä 
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(46%) ja muutoksia ennakoitiin tulevan uskonyhteisön  nykytilanteeseen 17 

prosentin mukaan. Lähetyshiippakunnan pysymistä osana ev.lut. kirkkoa moni piti 

epätodennäköisenä. Omaksi uskontokunnaksi siirtymiseen ei kuitenkaan uskottu 

yksimielisesti. Kolmannes (35%) oli lähes tai täysin sitä mieltä, että LHPK 

muuttuu itsenäiseksi uskontokunnaksi tulevaisuudessa. Neljännes (24%) ajatteli 

liikkeen pysyvän jatkossakin osana ev.lut. kirkkoa.  

Tarkastelu t-testillä sukupuolen merkitystä, mutta erot olivat pieniä. 

Tulevaisuuden näkymät olivat samanlaiset sukupuolesta riippumatta, mutta 

naisilla oli hieman enemmän uskoa Lähetyshiippakunnan hypystä omaksi 

uskontoimperiumiksi, mutta riittävä tilastollinen merkitsevyys puuttui. 

Yksisuuntaisella varianssianalyysillä tarkasteltiin naispappeuteen suhtautumisen 

ja vastaajien näkemystä liikkeen tulevaisuudesta. Tilastollista merkitsevyyttä 

löytyi naispappeuden vastustamisen ja lähetystyön tekemisen välillä. 

Naispappeuden vastustajat kannattivat vahvasti LHPK: n lähetystyön tekemistä.
139

 

Naispappeuden vastustamisen ja liikkeen jäsenien menetyksen ja kuihtumisen 

välillä löytyi myös tilastollista yhteyttä.
140

 Iän merkitystä tarkasteltiin 

ristiintaulukoinnilla. Suurta vaikutusta ei havaittu olevan, mutta parissa ryhmässä 

ilmeni hienoista eroavaisuutta ja tilastollista merkitsevyyttä. LHPK: n sisäänpäin 

kääntyneenä ja eriytyneenä väitteen kanssa oli täysin eri mieltä noin viidennes 

(18%) 25-34 vuotiaista, lähes puolet (48%) 35-49 vuotiaista, 68 prosenttia 50-64 

vuotiaista ja 61 prosenttia yli 65 vuotiaista vastaajista.
141  

Vanhemmat vastaajat eivät uskoneet liikkeen eriytymiskehitykseen niin vahvasti 

kuin nuoremmat. Liikkeen jäsenkasvusta oli lähes tai täysin samaa mieltä lähes 

jokainen (93%) 25-34 vuotiaista, kolme neljästä (75%)  35-49 vuotiaista, neljä 

viidestä (82%) 50-64 vuotiaista ja 62 prosenttia yli 65 vuotiaista vastaajista.
142

 

Nuoremmilla vastaajilla oli siis suurempi luottamus liikkeen kasvusta kuin 

vanhemmilla. Lähetyshiippakunnan kannattajat muodostavat Kelleyn kuvaaman 

tiiviin ryhmän, jossa sitoutuminen ja aktiivinen toiminta mahdollistavat vahvan 
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organisaation ja liikkeen kasvun, koska sitoutuneisuuden lisäksi ollaan myös 

innokkaita levittämään liikkeen opetuksia.
143

  

Viimeisimmästä Lähetyshiippakunnan seurakunnan perustamisesta Lohjalle 

kirjoitti Kotimaa. SLEY: n Lohjan vastuuhenkilöt halusivat perustaa 2014 

luterilaisen kirkon ulkopuolella toimivan seurakunnan yhdessä 

Lähetyshiippakunnan kanssa. SLEY: n aluejohtaja Jukka Niemelä kannusti 

SLEY: n jäseniä toimimaan vain yhdessä organisaatiossa, joko SLEY: ssä tai 

jossain muussa liikkeessä, mutta ei molemmissa yhtä aikaa. Pohjola vastasi 

Kotimaassa, että tarkoitus ei ole kalastella kirkon tai herätysliikkeen jäseniä. 

”Luomme hengellistä kotia, johon kukin saa liittyä omasta tahdostaan.” Espoon 

hiippakunnan Tapio Luoma piti tilannetta valitettavana ja SLEY: n kannalta 

kiusallisena jakaantumisena. Lähetyshiippakunnan toimintaan osallistuvat kirkon 

jäsenet ovat oikeutettuja kirkon palveluksiin. Piispa ei pidä toivottavana, että he 

osallistuisivat seurakuntavaaliehdokkaiksi. Luoman mukaan keskusteluyhteys on 

Lähetyshiippakunnan kanssa ollut toistaiseksi mahdotonta ja ihmettelee 

seurakunnallisten termien käyttöä vaikka liike on yhdistyspohjainen. Piispan 

mukaan tilanne selkiytyisi jos liike muodostuisi omaksi kirkkokunnakseen.
144

 

Vaikka SLEY: n riveistä on eronnut ELY, vapaamielisempi ja naispappeuden 

hyväksyvä joukko, eivät kaikki SLEY: n jäsenet ilmeisesti edelleenkään ole 

tyytyväisiä liikkeen toimintaan, vaan halutaan rakentaa eriytynyttä ja 

puhdasoppisempaa seurakuntakotia.  

5.6. Liikkeen heikkoudet ja vahvuudet  

Tutkimuskysely 2013 vastaajien mukaan Luther-säätiön Lähetyshiippakunnan 

heikkouksina nähtiin esimerkiksi kielteinen julkisuuskuva, talousasiat ja 

yksipuolisuus musiikkitarjonnassa. Ongelmana koettiin uusien jäsenten saaminen, 

koska suostuttelua liikkeessä esiintyy minimaalisesti ja kansan tieto on vähäistä 

esimerkiksi messun palkitsevuudesta. Huolenaiheena oli yhden jäsenen mielestä 

myös liikkeessä olevat jäsenet, joilla on vahva tunne oikeassa olemisesta omassa 

asiassaan. Hänen mukaan se on kuitenkin kaikkien yhteisöjen ongelma. 

Organisaation keveys ja halpa ylläpito oli vahvuus toisen vastaajan mielestä, 
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mutta heikkoutta silloin, kun kyseessä on äkillisiä taloudellisia haasteita. 

Toiminnan amatöörimäisyys saattoi olla haitta, mutta siihen sisältyi myös 

innostuneisuutta, joka koettiin kantavana tekijänä yhteisössä.
145 

Myös 2013 tehdyssä kyselyssä tulevaisuus nähtiin pääosin valoisana. Maltillista 

kasvua odotettiin ja toiveena oli, että jumalanpalvelusyhteisöjä tulee lisää ja 

ymmärrys LHPK: ta kohtaan lisääntyy. Yhteydet muihin liikkeisiin haluttiin pitää 

positiivisesti yllä ja muihin uskonnollisiin tilaisuuksiin kerrottiin osallistuvan, 

kuten herätysliikkeiden kesätapahtumiin ja seuroihin. Toiveena oli, että 

väärinkäsitykset oikenevat ja LHPK: n vahvuudet tunnistetaan. 

       Uskon, että myös ne kristityt, jotka nyt kritisoivat säätiön toimintaa, löytävät sen   

        rikkaudet.   

        Uskon myös, että tulee aika jolloin säätiö erotetaan kirkosta.
146

 

Luther- säätiön Lähetyshiippakunnan eriytyminen oli yhden vastaajan mielestä 

selvä opillisten kysymysten takia. Kirkon luopuminen tärkeistä arvoista aiheutti 

kielteisen kokemuksen kansankirkkoa kohtaan. 

          Kansankirkko on kansan kirkko, ei Jumalan. Jos kirkon johto hylkää   

          järjestelmällisesti kristinuskon keskeisempiä opetuksia esim. Kristuksen neitseestä  

          syntymisestä ja  ylösnousemuksesta ja viimeisestä tuomiosta, ei yhteisöä voi pitää  

          enää raamatullisena .Uskon, että viimeisellä tuomiolla on suhteettoman paljon  

          säätiöläisiä heidän kokonaismääräänsä nähden. Sitten viimeistään näemme, ettei           

          työ ollut turhaa.
147

 

Durkheimin mukaan yhteiskunnassa tai ryhmässä vallitseva normien ja arvojen 

heikentyminen tai murtuminen johtaa anomiaan, poikkeavaan käyttäytymiseen. 

Anomia syntyy kun yhteiskunnan rakenteelliset tekijät estävät yksilöä tai ryhmää 

saavuttamasta päämääriään. Samaan päämäärään pyrkivien ihmisten 

yhteistoiminta on mahdollista jos he ovat yksimielisiä keinoista saman päämäärän 

saavuttamiseksi. Yhteisyritykseen osallistuvat työskentelevät loogisesti yhteisen 

tavoitteen eteen ja muodostavat näin kollektiivisen tietoisuuden, psyykkisen 

elämän korkeimman muodon. Kollektiivinen tietoisuus avaa tien yksilön rajat 

ylittävään ajatteluun, joka on luonteeltaan epäpersoonallista, tasapainoista ja 

organisoitua mentaalista toimintaa.
148

 Loogiseen ajatteluun liittyy siis 
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epäpersoonallisuus ja ikuisuus näkökulma. Ajattelun kautta etsitty totuus on 

toisenlaista kuin aistit paljastavat ja ominaisuuksiltaan pysyvää ja 

epäpersoonallista eli yhteisöllisyyden sisältämää voimaa, jossa riittien ja 

yhteistoiminnan kautta saatetaan joukko uskonnollisen energian lähteiden kanssa 

sähköiseen yhteyteen.
149

  

Raamatun arvovallan heikentyminen yhteiskunnassa on yksi tekijä, joka on 

aiheuttanut Lähetyshiippakunnan jäsenten anomian eli puutostilan synnyn, ja 

toisaalta vastakkainasettelu on antanut voiman ja perustelun liikkeen toiminnalle, 

joka hakee korvaavaa kokemusta ikuisuusarvoille, oman persoonan ylittävästä 

kollektiivisesta koalitiosta. 

5.7. Herätysliikkeisiin osallistuminen 

Kyselyssä tarkasteltiin Lähetyshiippakunnan jäsenten osallistumista 

herätysliikkeisiin. Näin saatiin käsitys kilpaileviin yhteisöihin suuntautumisesta ja 

kääntymisprosessiin johtaneiden valintojen taustoista. Kuudella kysymyksellä 

mitattiin osallistumistiheyttä (1. viikoittain, 2.yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa, 3. 

muutaman kerran vuodessa, 4. kerran vuodessa, 5. harvemmin kuin kerran 

vuodessa ja  6.en lainkaan.) Neljä viidestä vastasi, ettei osallistu lainkaan tai 

harvemmin kuin kerran vuodessa herätysliikkeiden toimintaan, poikkeuksena 

SLEY, Kansanlähetys ja Suomen Raamattuopisto. Kaikkiin liikkeisiin osallistui 

kuitenkin viikoittain noin viisi prosenttia vastaajista. Evankelisuus (SLEY) ja 

Kansanlähetys saivat eniten kannatusta. Noin puolet jäsenistä on ollut vuoden 

aikana kosketuksissa liikkeiden kanssa. Noin joka neljäs jäsen osallistuu ja 

veljeilee evankelisten kanssa muutaman kerran vuodessa ja 15 prosenttia vierailee 

viikoittain tai kerran pari kuukaudessa SLEY: n tilaisuuksissa. Kansanlähetyksen 

toimintaan osallistuu jäsenistä toiseksi eniten, viidennes osallistui muutaman 

kerran vuodessa toimintaan, ja 12 prosenttia osallistuu viikoittain tai kerran pari 

kuukaudessa. Suomen Raamattuopiston tilaisuuksiin osallistui 17 prosenttia 

vastaajista muutaman kerran vuodessa ja yhdeksän prosenttia viikoittain tai kerran 

pari kuukaudessa. Lähetyshiippakunnan toiminnassa olevat eivät ole siis täysin 

siltoja polttaneet takanaan muihin uskon yhteisöihin, vaan monet ovat edelleen 

yhteistyössä liikkeiden kanssa, joissa ovat saaneet taustavaikutusta 
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vakaumukseensa ja kokeneet saaneensa hengellistä ravintoa. Seuraavassa 

kuviossa ilmenee osallistumistiheys eri yhteisöjen toimintaan.  

Kuvio 9. Osallistuminen herätysliikkeiden ja yhteisöjen toimintaan. N=142-

149 (%) 
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Tutkimuksissa on havaittu uskonnollisten liikkeiden välistä liikkumista. Yhteisöjä 

ei nähdä välttämättä toisiaan poissulkevina. Samat ihmiset voivat sukkuloida 

useissa herätysliikkeissä ja kokea yhteenkuuluvuutta niissä. Erityisesti nuorille 

tämä on tyypillistä, koska opilliset korostukset eivät ole niin tärkeitä.
150

 

Della Portan ja Dianin mukaan liikkeiden väliset suhteet voivat vaihdella 

luonteeltaan ja voimakkuudeltaan, mutta liikkeiden välillä surffaajat voivat 

hyödyttää uskonnollista yhteisöä ja yhteistoiminnan myötä tuoda siihen resursseja 
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ja tiedonvaihtoa.
151

  Jäsenten ylläpitämät verkostot mahdollistavat uusien 

osallistujien rekrytoinnin ja tukijoiden mobilisoinnin. Liittymiskynnys 

protestiliikkeeseen on pienempi, kun samankaltaisista kysymyksistä kiinnostuneet 

yksilöt ovat verkostoituneet keskenään. Aiemmin liittyneiltä saadut vaikutteet 

voivat johdattaa uuteen liikkeeseen tutustumiseen. Verkostojen kautta osallistujat 

saavat tietoa ja taitoa joka on tarpeen kollektiivisessa toiminnassa.
152

  

Salomäen mukaan virkakysymykseen liittyvät tekijät voivat lisätä liikkuvuutta 

herätysliikkeiden välillä ja osallistuminen samaa ideologiaa edustaviin liikkeiden 

välillä saattaa lisääntyä. Tutkimus osoittaa, että naispappeutta vastustavilla 

liikkeillä on yhteistä kannattajakuntaa. Esimerkiksi rukoilevaisuus on tavoittanut 

tapahtumiinsa merkittävästi evankelisuuden ja kansanlähetyksen kannattajia. Pieni 

liike on laajentunut kannattajakunnan verkostoitumisella suurempiin 

herätysliikkeisiin.
153

 Yhteinen skisma, naispappeuden epäpyhyyden kokemus voi 

yhdistää liikkeitä ja pieni liike voi lisätä vaikutusvaltaansa. Lähetyshiippakunnan 

jäsenet voivat toimia viestinviejinä herätysliikkeisiin ja houkutella sieltä uusia 

jäseniä, jotka jakavat samat arvot ja ihanteet. Herätysliikkeisiin löyhästi 

kiinnittyneet ja maallistumisesta huolestuneet voivat marssia mielenkiinnosta 

uuden puhdasoppisuutta korostavan liikkeen ovesta ja mahdollisesti jäädä 

Lähetyshiippakunnan vaikutuspiiriin. Durkheimin mukaan samanlaisella 

sivistystasolla olevat uskontoheimot eivät voi välttyä kanssakäymiseltä. 

Samanlainen sosiaalinen organisaatio, yhteiset riitit ja moraali yhdistävät eri 

ryhmiä ja luovat pohjaa yhteisöjen keskinäiselle kaupankäynnille.
154

  

Kysymykseen ”Onko osallistuminen vähentynyt herätysliikkeisiin tai muihin 

uskonnollisiin yhteisöihin viime vuosina?” Lähes puolet (43%) vastasi 

aktiivisuuden laskeneen melko paljon tai hyvin paljon. Kaikissa ikäryhmissä oli 

tapahtunut laskua, mutta erityisesti 35-49-vuotiaiden keskuudessa, joista puolet 

(51%) vastasi, että jäsenyyskatoa oli ollut melko tai hyvin paljon kilpaileviin 

uskontokuntiin. 
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Taulukko 8. Iän vaikutus osallistumisen vähentymiseen N= 146 

25-34 35-49 50-64 65-

Ei ollenkaan 21 % 25 % 32 % 16 %

Melko vähän 25 % 8 % 13 % 16 %

Jonkin verran 21 % 18 % 16 % 22 %

Melko paljon 7 % 33 % 13 % 19 %

Hyvin paljon 25 % 18 % 26 % 27 %  

Avoimella kysymyksellä pyrittiin selvittämään motiiveja kyseisistä liikkeistä 

vieraantumiseen. Kirjoitetuissa vastauksissa heijastui lievä pettymys liikkeisiin, 

mutta ei suurempia ongelmia. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että raamatullisuus ja 

tunnustuksellisuus olivat kadonneet muissa liikkeissä. Seuraavassa vastaajien 

kommentteja: 

     Sydämen palo on hiipunut.  

     Omassa Lähetyshiippakunnan messussa saa kuulla aitoa Jumalan Sanaa. 

Yleisesti koettiin Lähetyshiippakunta kotina, joka täyttää uskonnolliset tarpeet 

riittävästi. Koti käsitteenä toistui monissa vastauksissa.  

    Kun on selkeä hengellinen koti, ei halua, eikä tarvitse juosta muualla. 

Ajan ja resurssien puute mainittiin myös syyksi, koska ei ehditty keskittyä 

moneen seurakuntaan. Ei tahdottu hajottaa itseään moneen suuntaan, ja siksi 

haluttiin sitoutua kunnolla siihen yhteisöön, joka palkitsee eniten. SLEY oli 

muutamien vastaajien mielestä edelleen tärkeä, mutta paikkakunnalla ei ole 

tarpeeksi SLEY: n toimintaa ja toisen mielestä vastuuta ei ehdi ottaa monessa 

seurakunnassa. Kansanlähetyksen liberalisoitunut ilmapiiri nähtiin ongelmana.  

    KL (Kansanlähetys) ei tunnu kodilta ja ylistysmeininki ei iske.  

Vastauksissa heijastui myös käytännöllisyys, Lähetyshiippakunnan tilaisuudet 

ovat lähellä ja myös kokeilun halu, uusi liike tarjoaa vaihtelua uskonnolliseen 

tarjontaan.  

   LS (Lähetyshiippakunta) riittää toistaiseksi. 
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Durkheimin mukaan oman uskonnollisen klaanin kanssa koetaan olevan eniten 

yhteistä ja tämän ryhmän toiminta koetaan kaikkein suoranaisemmin, jolloin 

kollektiivinen pyhyyden tunne herää.
155

 Lähetyshiippakunta koetaan ilmeisesti 

läheiseksi ja mieltymysten mukaiseksi, jossa ryhmän jäsenet tulkitsevat 

luterilaisen tunnustuksen samalla tavalla. 

5.8. Osallistuminen ev. lut. kirkon toimintaan 

Lähetyshiippakunnan jäsenten osallistumista ev.lut. kirkon tilaisuuksiin 

selvitettiin kirkkosuhteen määrittämiseksi ja muutoksen taustatekijöitä 

tarkasteltiin avoimen kysymyksen avulla. Myös koulutuksen merkitystä 

osallistumiseen tarkasteltiin kyselyssä. Noin puolet (45%) osallistui tilaisuuksiin 

muutaman kerran vuodessa. Reilu kolmannes (38%) suhtautui passiivisesti, eikä 

vieraile kirkossa lainkaan tai hyvin harvoin, kerran vuodessa tai harvemmin. Noin 

joka seitsemäs (16%) jäsenistä oli kuitenkin aktiivisia kirkon penkin kuluttajia ja 

osallistuivat toimintaan viikoittain tai pari kertaa kuukaudessa. 

 

Kuvio 10. Osallistuminen ev.lut. seurakunnan toimintaan N= 147 ( %) 

 

 

Kysyttäessä osallistumisen muutosta ev.lut. kirkon toimintaan viime vuosina 

kolme neljästä (73%) vastasi kirkkoaktiivisuuden vähentyneen melko tai hyvin 

paljon. Joka seitsemäs (15%) oli sitä mieltä, että osallistuminen ei ollut muuttunut 

viime vuosina ollenkaan tai vain hyvin vähän. Avoimella kysymyksellä 

tiedusteltiin syitä osallistumisen vähentymiseen. Vastauksia ryhmiteltiin 

kirkkoaktiivisuuden perusteella. Hyvin paljon kirkosta vieraantuneet kertoivat 
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syyksi esimerkiksi raamatun julistuksen muuttumisen ja puhtaan opin kadonneen. 

Seuraavassa esimerkkejä vastaajien kirjoituksista: 

    

               Se (kirkko) ei pysy omassa tunnustuksessa eikä siis Raamatussa. Kaksinaamaista        

                  toimintaa.  

                 En tarvitse sitä enää, enkä myöskään halua kannattaa sen    

                 teologista linjaa.  

                   Raamattuun pitäytyvien lähetysjärjestöjen syrjiminen. 

 

Toiset kokivat ev.lut. kirkon rikkoneen luterilaiset perinteet ja sanoma ei 

koskettanut enää jumalanpalvelusyhteisön asiakaskuntaa.   

 

               En tahdo osallistua toimintaan, joka ei ole enää luterilaista. 

                  Se tahtoo sanoutua irti isien uskosta ja sanoma on äärimmäisen ohut. 

                  Ev.lut. kirkon tuntomerkit kadonneet, se ei ole enää kirkko.  

                  En koe saavani messuista eväitä hengelliseen elämääni. 

  

Naispappeuskysymys nousi merkittäväksi syyksi kirkosta vieraantumiselle: 

                   

                  Paikkakunnalla missä asun on enimmäkseen naispappeja ja srk. hyväksyy ei-   

                  raamatulliset opit.   

                  Naispappeus, Sanan julistaminen vesittynyt. Opilliset lankeemukset, ennen      

                  kaikkea naisten toimittamat sakramentit. 

 

Kirkon sekularisaatiokehitys huoletti monia ja kirkko ei enää vastannut jäsenten 

arvokonservatiivisia odotuksia. Kirkon työntekijöiden uskon vakaumuksen laatu 

koettiin heikoksi. 

 

               Liberaalius ja "maallistuneisuus" (esim. opetuksista puuttuu selkeä   

                 evankeliumi) 

                 Lehtoriuden  poistamisen ja jumalanpalvelusuudistuksen jälkeen, sekä  

                 homo/lesbokysymys.  

                   Monet ev.lut seurakuntien työntekijät pyllistävät Kristukselle kumartaessaan    

                 maailmalle. 

 

Useat kokivat Lähetyshiippakunnan toiminnan ja julistuksen niin palkitsevaksi, 

ettei ole tarvetta mennä kirkkoon. Moni koki myös, että on johdonmukaista pysyä 
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poissa koska on eronnut kirkosta. Kirkon johdon ikävä suhtautuminen 

Lähetyshiippakuntaan ja piispan kannanotot olivat myös motiiveina 

osallistumisen heikentymiselle. Kirkolle uskollisiakin löytyi, mutta tunteet 

kuohuivat koetun kirkon muutoksen ja maallistumisen takia.  

                       

                 Ei ole vähentynyt, mutta koen surua, kiukkua, epämukavuutta julistuksen                  

                  sisällön vuoksi. 

                  Virkakysymys. Osallistun vain viikoittaiseen miestenpiiriin . 

 

Kirkon toiminnasta esim. lastenkerhot ja musiikkitarjonta, kuten kuorot ja 

konsertit ovat tekijöitä, jotka ovat jäsenten suosiossa ja pitävät kiinni kirkossa. 

 

               Pitkään aikaan en ole osallistunut mihinkään. Nyt aloitin kuorossa huvikseni. 

 

Lähetyshiippakunta on koonnut yhteen kirkkoa paheksuvan joukon, joka haluaa 

silti jatkaa matkaa kirkon kyljessä. Weber erotti toisistaan homogeenisen kirkon ja 

heterogeeniset lahkot. Lahko on Weberin mukaan käsitettävä henkilökohtaisesti 

uskovien ja uudestisyntyneiden yhteisöksi, joka erottautuu syntiseksi koetusta 

maailmasta. Ympäröivän maailman karttaminen ja irrottautuminen siitä ja 

yhteisön sisäiseen maailmaan keskittyminen on lahkolle olennaista.
156

  

Lähetyshiippakunnasta löytyy osittain lahkomaisia piirteitä. LHPK: n 

kannattajista noin joka seitsemäs vielä osallistuu kirkon toimintaan, pettymyksistä 

ja kirkon koetuista uskon dogmien luopumuksista huolimatta. 

 

Julkisen uskonnollisen osallistumisen osalta Suomi kuuluu kansainvälisessä 

vertailussa vähiten aktiivisiin maihin. Kaikista suomalaisista seitsemän prosenttia 

ilmoitti osallistuvansa uskonnollisiin tilaisuuksiin vähintään kuukausittain. Vain 

Ruotsissa ja Norjassa aktiivisten osallistujien osuudet ovat yhtä pieniä tai 

pienempiä. Suurin osuus eli yli kolmasosa koostuu niistä, jotka ilmoittavat 

käyvänsä kerran tai kaksi vuodessa. Jos mukaan lasketaan ne, jotka ilmoittavat 

käyvänsä harvemmin kuin kerran vuodessa, osuus kasvaa yli kahteen 

kolmasosaan väestöstä. Ketolan, Niemelän, Palmun ja Salomäen raportti ISSP 

2008 -aineistosta Uskonto suomalaisten elämässä (2011) osoitti kaiken kaikkiaan, 

että suomalaisten enemmistön suhdetta uskontoon voidaan luonnehtia 
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maltilliseksi tai laimeaksi. Suomessa on varsin vähän sekä erittäin uskonnollisia 

ihmisiä että erittäin uskonnonvastaisia ihmisiä. Vain alle kymmenesosa piti 

itseään hyvin uskonnollisena, mutta vastaavasti vain alle viidennes piti itseään 

hyvin ei-uskonnollisena. Lähes kolmasosa suomalaisista ilmoitti olevansa 

jokseenkin uskonnollinen ja saman verran ilmoitti, ettei ole uskonnollinen eikä ei-

uskonnollinen.
157

  

 

Osallistuminen ev.lut. tilaisuuteen ja koulutus 

Kyselyssä pyrittiin selvittämään vastaajien koulutuksen merkitystä evankelis-

luterilaisen seurakunnan järjestämään toimintaan osallistumiselle.
158

 Viikoittain 

ev.lut. tilaisuuksissa kävi lähes puolet (43%) alemman korkeakoulun 

suorittaneista. Yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa heistä osallistui noin joka 

seitsemäs (14%). Tämä ryhmä oli aktiivisin ev.lut. tilaisuuksiin osallistuja. 

Muutaman kerran osallistuvia oli useissa ryhmissä. Ammatillisen koulutuksen 

suorittaneista noin neljä viidestä (78%) osallistui muutaman kerran vuodessa. 

Lukion tai ylioppilastutkinnon suorittaneista jokainen osallistuu kerran vuodessa. 

Ammattikorkeakoulun käyneistä 38 prosenttia osallistuu harvemmin kuin kerran 

vuodessa. Lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittaneista kolme neljästä (75%) 

osallistuu muutaman kerran vuodessa ja neljännes (25%) ei osallistu koskaan 

ev.lut. seurakunnan tilaisuuksiin. 

 

5.9. Käsitykset kirkosta  

Seuraavaksi käsitellään jäsenten suhtautumista ev. lut. kirkkoon ja siitä eroamisen 

todennäköisyyttä. Kyselyssä selvitettiin vastaajien käsitystä kirkosta 19 

vastakkaisen adjektiivin avulla. Asteikolla 1-5, esim. ev.lut. kirkko on 

raamatullinen – ei raamatullinen. Seuraava kuvio osoittaa keskiarvojen vertailulla 

vastaajien käsityksiä kansankirkosta. Selvä enemmistö pitää kirkkoa ei 

raamatullisena, etäisenä ja maallisena. Kirkko koetaan myös tehottomana, 

taantuvana ja etäisenä. Kirkon ajatellaan olevan enemmän vasemmistohenkinen 

kuin oikeistolainen poliittiselta luonteeltaan. Monet vastaajat pitävät kirkkoa 

kuitenkin tarpeellisena ja uudenaikaisena. Bourdieun mukaan yksilöt, jotka 

kokevat laskevan sosiaalisen liikkuvuuden omaksuvat usein traditionaalisen 
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uskonnon, joka korostaa menneisyyden ylistystä ja palauttaa vanhan sosiaalisen 

järjestyksen, ja olemisen tilan.
159

  

 

Kuvio 11. Jäsenten käsityksiä ev.lut. kirkon ominaisuuksista, N=134-145 

(keskiarvot) 
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LHPK: n kannattajien mielestä ev.lut. kirkko on hyvin kaukana ideaalista 

raamattukeskeisyydestä. Kirkko koetaan etäiseksi ja maalliseksi, sekä 

tehottomaksi, taantuvaksi ja epäluotettavaksi. Giddensin mukaan modernin 

maailman informaatiotulva ja muutos tiedon arvoasemassa aiheuttaa jatkuvaa 

pohdintaa ja epävarmuutta. Sosiaalisia käytäntöjä koetellaan jatkuvasti ja 

odottamaton myönteinen tilaisuus tai kielteinen vaara on nykyajassa mahdollista. 

Siksi luottamus on muodostunut tärkeäksi tekijäksi tulevaisuuden 

varmistamisessa. Toimintamme seurauksia on yhä vaikeampaa ennustaa ja siksi 

luottamusta etsitään riskien minimoimiseksi.
160

 

 

Vuonna 2009 tehdyn European Values Study -kyselyn mukaan lähes puolet (45%) 

suomalaisista ilmoitti luottavansa kirkkoon vähintään melko paljon. Edellisestä 
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kyselystä vuonna 2005 kirkkoon luottavien osuus oli pudonnut 18 

prosenttiyksikköä.
161

 Karlssonin tutkimus 2009 osoitti Luther-säätiön olevan 

jatkuvassa jännitteessä kirkon kanssa, mutta selkeää repeämää ei ollut nähtävissä. 

Jännitteisyys vaikuttaa säätiön asemaan uskonnollisella kentällä. Karlssonin 

mukaan liikkeessä voitiin nähdä niin lahkon, tiukan yhteisön kuin herätysliikkeen 

elementtejä, mutta se ei kuitenkaan puhtaasti edustanut mitään näistä.
162

 Epävakaa 

jännitteisyys ja oppositio kirkkoon nähden on edelleen vallitseva tila, joten 

liikkeessä on yhä samoja tiukan yhteisön ja uuden herätysliikkeen piirteitä. Mc 

Guiren mukaan konfliktit lisäävät ryhmän koheesiota ja kiinteyttä, mutta myös 

ryhmän vahva sisäinen yhtenäisyys voi aiheuttaa ristiriitoja ulkomaailman kanssa 

ja näin voimistaa koheesiota.
163

  

 

Eroaminen kirkosta 

Lähetyshiippakunnan jäsenien pettymys kirkkoon oli ilmeistä tulosten perusteella. 

Kuinka todennäköistä siis on heidän kirkosta eroaminen tulevaisuudessa? Jäsenten 

sitoutumista ja pysyvyyttä suhteessa ev.lut. kirkkoon selvitettiin seitsemällä 

kysymyksellä. Epävarmuutta oli ilmassa, mutta vastauksissa ilmeni jonkin verran 

hajontaa, jota seuraava kuvio havainnollistaa. 

 

Kuvio. 12. Evankelis-luterilaisesta kirkosta eroaminen N=133 (%)  
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Jäsenistä yli puolet ilmoitti etteivät haluaisi erota ev.lut. kirkosta, mutta 

näkemyserot voivat johtaa eroon. Toiseksi eniten eli noin viidennes jäsenistä 

arveli, että todennäköisesti tulee eroamaan kirkosta. Reilu kymmenes oli 

harkinnut eroamista, mutta todennut ettei niin tule silti tapahtumaan. Vajaa 

kymmenes oli ajatellut eroamista, mutta oli epävarma toteutuksesta. Viisi 

prosenttia ei ajattele eroamisen olevan ajankohtaista ja vain kaksi prosenttia ei 

missään tapauksessa voi kuvitella eroavansa ev.lut. kirkosta. Gallup Ecclesiastica 

2011 -kyselyssä vain viidennes (19%) suomalaisista kirkon jäsenistä ei voisi 

ajatella eroavansa kirkosta missään olosuhteissa (38 % vuonna 2007). Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten suhtautuminen ajatukseen kirkosta 

eroamisesta on voimistunut. Joka kymmenes (9%) ilmoitti todennäköisesti 

eroavansa kirkosta. Lähes joka viides (17%) oli harkinnut eroamista, mutta ei 

ollut varma asiasta.
164

 

 

Karlssonin tutkimusaineisto 2009 osoitti, että Luther-säätiön kannattajat olivat 

hyvin vahvasti kiinnittyneitä kirkkoon ja tutkimuksen otsikko kuvaa hyvin sen 

hetkistä asennetta kirkkoon; ” Me emme lähde kodistamme” Säätiö koki 

tehtäväkseen pysyä kirkossa ja uudistaa tai oikeastaan perinteellistää sitä 

sisältäpäin, luterilaisen tunnustuksen mukaisesti. Nyt näyttää tilanne muuttuneen 

ja kolme neljästä (73%) vastaajista koki, että eroaminen kirkosta on hyvin 

mahdollista tulevaisuudessa.  

Jäseniltä tiedusteltiin minkä yleisarvosanan kouluarvosanoin 4-10 he antaisivat 

evankelis-luterilaisille seurakunnille tehtävien suorittamisesta. Yleisesti ottaen 

kirkolle annettiin väin välttäviä tai tyydyttäviä arvosanoja Kolmannes (32%) antoi 

arvosanan kuusi, neljännes (25%) seitsemän ja 17% viisi. Hyvin harva (5%) arvioi 

ev.lut. seurakunnan suorituksen seitsemän, kahdeksan, yhdeksän tai kymmenen 

arvoiseksi. Muutama vastaaja ilmoitti, että seurakuntien taso vaihtelee suuresti 

nelosen ja kympin arvosanan välillä. Osa oli vastannut sanallisesti ja esimerkiksi 

papiston toiminnalla katsottiin olevan merkitystä arvosanaan. Yksi vastaaja 

ilmoitti seurakunnan toiminnan viitosen arvoiseksi, mutta diakonia sai sen sijaan 

yhdeksän pistettä. 
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Kirkon liberalisoituminen ja naispappeuskysymys olivat asioita jotka olivat 

heikentäneet LHPK: n kannattajien luottamusta ja sitoutumista kirkkoon. Pohjolan 

mukaan jumalanpalvelusyhteisö on koonnut yhteen samanmieliset vastavoimana 

maallistuneelle ja sähköistyvälle uskonnolliselle kentälle.
165

 Durkheimin mukaan 

uskonnollisten ihmisten kokoontuminen yhteen muodostaa ikään kuin 

sähköisyyttä ryhmän jakaessa yhteiset tunteet jolloin aktiivinen yhteistoiminta saa 

muotonsa uskonnollisissa seremonioissa. Kokoontuminen pyhän asian äärellä voi 

johtaa käymistilaan (effervescence) jossa intohimot virtaavat valtoimenaan.
166

 

LHPK: n tapauksessa löytyy analogia Durkheimin teoriaan, mutta käymistilan 

kohdalla päinvastaisessa järjestyksessä eli käymistila tapahtuu ennen kaikkea 

liikkeen ulkopuolella, josta se saattaa saada kannustimen ja oikeutuksen 

toimintaansa. Suomen uskonnollisella kentällä voidaan tulosten perusteella 

ajatella olevan konservatiivien ja liberaalien tunnustusten välillä käymistila, 

tunteita kuumentava taistelu esim. raamatun arvovallasta ja ihmisoikeuksista, ja 

pyhän ja profaanin uudelleen määrittelystä. LHPK pyrkii toiminnallaan luomaan 

yhteisöön tasapainotilan, palauttamalla originellin järjestyksen, luterilaisen 

tunnustuksen mukaisen käyttäytymisen, jossa Raamatusta kohoava traditio piirtää 

selvät rajat pyhän ja maallisen välille, jolloin käymistila lakkaisi vaikuttamasta 

hajaannuttavasti.  

 

6. OSALLISTUMISTA JA SITOUTUMISTA  KANNUSTAVAT 

TEKIJÄT 

Seuraavissa luvuissa selvitetään motiiveja, jotka ovat kannustaneet jäseniä 

valitsemaan Lähetyshiippakunnan. Myös kääntymisprosessia tarkastellaan sekä 

tutkitaan uskonnollisia, sosiaalisia ja emotionaalisia tekijöitä, jotka inspiroivat ja 

toimivat kannustimina tiiviiseen sitoutumiseen yhteisössä.  

6.1. Liittymisen motiivit 

Lähetyshiippakuntaan liittymiselle haettiin kyselyssä selitystä avoimen 

kysymyksen avulla, jolloin jäsenten ääni pääsee paremmin esille ja näin voidaan 
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analysoida kääntymisprosessin motiiveja. Vastauksia oli kirjoitettu yhteensä 145, 

joista miehiltä 72 ja naisilta 73. Avoimet kysymykset luokiteltiin viiteen ryhmään 

sisällön perusteella. Seuraava kuvio havainnollistaa millaiset motiivit johdattivat 

liikkeen pariin. 

Kuvio 13. Merkittävimmät motiivit Lähetyshiippakunnan toimintaan 

osallistumiselle. (avoin kysymys) N= 145 (%) 

 

Oikeaoppisuus ja Raamatun arvovallan korostus ilmeni suurimpana motiivina 

jäsenien kirjoituksissa. Reilu kolmannes (34%) jäsenistä koki 

Lähetyshiippakunnan vastaavan tähän kysyntään. Seuraavassa lainauksia 

vastaajien kommenteista: 

 

       Yksinkertainen syy on, että haluan säännöllisen Jumalanpalvelusyhteisön, jossa pitäydytään   

         Pyhässä Raamatussa. 

         Haluan vaimoni kanssa käydä messussa, jossa saarnataan lakia ja evankeliumia Raamatun   

        mukaan. 

        Halusin mukaan perinteistä luterilaisuutta edustavaan yhteisöön. 

        Lähetyshiippakunnassa oppi on raamatullinen ja joka sunnuntai saa ravitsevaa hengellistä          

        ruokaa.  

        Halusimme seurakunnan, jossa Jumalan sanaa puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein   

         jaetaan. 

 

        Julistus oli vapauttavaa ja ravitsevaa ja Raamatun mukaista.  
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        Se pohjautuu ev.lut. kirkon perimmäisiin tunnustuskirjoihin. 

        Luther-säätiön parissa synti oli reilusti paha juttu ja silti sen sai anteeksi. 

        Selkeä, kirkas evankeliumin julistus, ruokkivat saarnat, lämmin ja innostunut ilmapiiri, selkeä   

        klassinen virkateologia.  

 

Lähetyshiippakunnan oikeaoppisuusinnokkuus viittaa Bergerin ja Luckmannin 

tasapainoteoriaan, jonka mukaan järjestys on primaarinen tekijä sosiaalisessa 

elämässä ja sosiaalisen funktion ylläpidossa. Koska sosiaalinen järjestys on 

haavoittuvainen, täytyy tasapainoa ja järjestystä vahvistaa yhteisössä. Yksilöt 

eivät voi elää erilaisten tiedon muotojen luomassa ristiriidassa, joten täytyy luoda 

tasapainoa, harmoniaa ja tarkoituksenmukaisuutta kaaosta vastaan. Nopea 

sosiaalinen muutos horjuttaa vallitsevaa tilaa, joten menneisyyteen kurkottavasta 

intellektuaalisesta järjestelmästä haetaan ratkaisua tilanteeseen.
167

 

Lähetyshiippakunta haluaa pitäytyä pitkälle vanhan luterilaisen järjestyksen 

funktion mukaan ja pyrkii parantamaan sekularisaation haavoittaman 

seurakunnan. Oikean opin noudattaminen on oikean uskonnollisen ja sosiaalisen 

järjestyksen takuu. 

Neljännes (24%) jäsenistä motivoitui vaihtamaan uskonnollista kohdetta ev.lut. 

kirkkoon kokemansa pettymyksen takia. 

 
        Kaipasin oikeaa, Raamatun mukaista seurakuntayhteyttä. Olin yrittänyt löytää sitä ev.lut.       

        kirkosta ja pettynyt kerta toisensa jälkeen vesitettyyn sanomaan.  

        Paikallisseurakunnassa on runsaasti naispappeja eikä Jumalan Sanaa saarnata puhtaasti 

       Luterilaisen kirkon opetus ei ole enää luterilaisen tunnustuksen mukaista. (kirkko eksyttää   

        harhojen  hyväksymisen kautta, kuten pappeus ja Sodoman synnit)  

        Viimeinen "pisara" oli se, kun arkkipiispa sanoi ettei hän usko Raamattuun, hän uskoo               

        Jumalaan.  
 
       Suomen ev.lut. kirkon johdon tekemien selkeää Jumalan sanaa vastaan tehtyjen päätösten ja  

        kirkon uskollista väkeä osoittaman suvaitsemattomuuden vuoksi.  

        Valtion kirkon jumalanpalvelukset ovat "huuhaata", Tilaisuuden jälkeen oli aina    

        kysymys, miksi ei julisteta Jumalan sanaa oikein. 

        Uteliaisuudesta ja ev.lut. kirkkoon liittyvistä negatiivisista kokemuksista johtuen.  

        Ajettiin ulos seurakunnasta. 
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Lähetyshiippakunnan ja kirkon välinen jännitteisyys on voimakasta ja se juontaa 

juurensa uskonkäsitysten erilaisesta tulkinnasta. Lähetyshiippakunta kannattaa 

tiukkaa ja traditionaalista luterilaista tunnustusta. Stark ja Finke selittävät 

jännitteen aiheuttavan vahvempaa sitoutumista ryhmään. Mitä suurempi on 

erottautuminen ja vastakkainasettelu uskonnollisen ryhmän ja sosiokulttuurisen 

ympäristön kanssa sitä tiiviimpää on ryhmän sitoutumisen aste. Kirkot ovat 

yleensä vähän jännitteisiä ympäristön kanssa, mutta lahkotyyppiset yhteisöt ovat 

korkeammin jännitteisiä akselilla. Tämä vaikuttaa myös yksilötasolle, 

jännitteisissä yhteisöissä uskonnolliset opit ja käytänteet vaikuttavat 

kokonaisvaltaisesti elämään, niin että uskonnollisen ja maallisen rajat hämärtyvät. 

Korkea jännite vaikuttaa myös sitoutumisen hintaan, joka yhteisöön kuulumisesta 

maksetaan.
168

 Suomessa kirkko on hyvin lähellä muuta ympäröivää maallista 

kulttuuria, eikä jännitettä synny. Sen sijaan jännite on syntynyt 

Lähetyshiippakunnan ja heidän mielestään maallistuneen kirkon välille. Kun 

kirkko on siirtynyt akselilla profaanille puolelle, ovat liikkeen kannattajat 

saattaneet kokea tehtäväkseen tasapainottaa akselia ja siirtyä pyhän ulottuvuuden 

aktiiviseksi toimijaksi. 

Viidennes (22%) inspiroitui vaihtoon sosiaalisista syistä, ystävien suosittelun ja 

kannustuksen vaikutuksesta.  

          Jumalanpalveluksiin osallistuminen on luontevaa ja sosiaaliset verkostot olivat olemassa   

          luthersäätiön toiminnassa.  

        Tunsin etukäteen fiksuja ihmisiä, jotka kävivät siellä.  

        Osa ystävistäni lähti mukaan, ja minä heidän perässään. 

 
        Alunperin ystävän houkuttelemana. Minulla oli ollut ennakkoluuloja toimintaa kohtaan,         

          mutta vierailtuani ensimmäisessä messussa tiesin haluavani palata sinne uudelleen.  
          
         Halusin tulla kohdatuksi ihmisenä.  

          Vaimon perässä. 

Joka seitsemäs (16%) sai Lähetyshiippakunnasta kaipaamansa hengellisen kodin 

ja seurakuntayhteyden.  
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         Olen löytänyt kotini seurakunnastamme. 

          Tarvitsin oman seurakuntayhteyden ja vaikutuin saarnoista, joita sain kuulla. 

 

          Siellä kokee evankeliumin vapauden, en missään muualla ole kokenut olevani    

          näin terveellä pohjalla ja persoonana vapaa kuin täällä.  

      Yhteisöllisyys ja hengellinen anti 

Iannacconen mukaan ryhmän tiukkuus ja vaativuus selittävät yhteisöön 

liittymistä, enemmän kuin henkilökohtaiset tekijät kuten ikä, sukupuoli, tulot ja 

koulutus. Tiiviisiin lahkomaisiin liittyvät ihmiset joilla on vähiten 

menetettävää.
169

 Tamneyn mukaan tiukkuus ei selitä yhteisön suosiota vaan muut 

tekijät, kuten ilmapiiri ja kodinomaisuus.
170

 

Pieni osa (4 %) koki muista syistä, esimerkiksi sattuman kautta, eksyneen 

Lähetyshiippakunnan porteille. Osa oli valinnut sen maantieteellisen läheisyyden 

vuoksi. Toisille liikkeen toiminnallinen luonne ja palvelutarjonta esim. 

ehtoollinen ja saarnat olivat mielekkäitä.  

         Näin paikallislehdestä  Luther-säätiön ilmoituksen. 

        En saanut riittävästi hengellistä ravintoa kansankirkon seurakunnasta, johon   

        kuuluin ja herätysliikkeiden ym. kristillisten järjestöjen tarjonta oli liian  

        sattumanvaraista ja harvoin toteutuvaa asuinympäristössäni.  

 

        Halusin ehtoolliselle useammin kuin omassa seurakunnassa oli tapana. Pidin myös tavasta,   

        jolla sitä jaettiin eli pöytä kerrallaan sekä siihen liittyvä opetus oli uusia näkemyksiä  

        avaavaa.  

        Mahdollisuus olla aktiivisesti mukana  rakentamassa  ja tukemassa seurakunnan toimintaa. 

Uskonnollinen yhteisö sisältää monenlaista palvelua asiakkailleen, uskonnollisen 

ja maallisen lomittuessa keskenään. Jäsenyys uskonnollisessa ryhmässä tarjoaa 

myös sosiaalis-emotionaalisia etuja uskonnollisten palkkioiden lisäksi. 

Tuonpuoleiset edut ovat yleensä tärkeitä, mutta samanmielisten uskovien yhteys 

palkitsee myös kannattajat. Konservatiivisissa ryhmissä Jumala koetaan usein 

läheisenä ja persoonallisena, ja merkityksen kokemus sekä elämän perimmäinen 

tarkoitus on yleensä hyvin selkeä. Konservatiivinen ryhmä omistaa vahvan uskon 
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 Iannaccone, 1994, 1197,1200-1201. 
170

 Tamney 2005, 292-301. 
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jossa perusoppien todenmukaisuus ja lupausten varmuus lisää luottamusta ja 

sitoutumista yhteisöön.
171

  

Lähetyshiippakunta sopii määritelmään herätyskristillisestä yhteisöstä, jota 

Kirkon Tutkimuskeskuksen tutkimuksessa on selvitetty. Herätyskristillisyydessä 

sitoudutaan vahvasti uskonnolliseen yhteisöön. Uskon kokonaisvaltaisuus osana 

henkilökohtaista elämää on ilmeistä. Herätyskristillisten identiteetti jäsentyy 

pitkälle uskon todellisuudesta käsin, joka on aatteellinen ja konkreettinen 

perustus. Kristillinen elämäntapa on kaikenkattavaa. Heidän on vaikea jakaa ja 

eritellä hengellistä ja inhimillistä elämää, koska uskon todellisuus voittaa ja 

täyttää kaiken. Pyhän ja maallisen rajat menettävät merkityksensä. Uskoa 

vahvistetaan pienyhteisössä, joka on yleensä valtakirkon ulkopuolella. Kirkko ei 

tyydytä hengellisyyttä, koska se on menettänyt moraalista selkärankaa 

maallistumalla, ja evankeliumin sanoman koetaan olevan vesitetty. 

Herätyskristillisestä kotiseurakunnasta rakentuu oman uskonnollisuuden 

keskus.
172

 Seuraavassa on ryhmitelty vastauksia sukupuolen mukaan. Naisten ja 

miesten välillä ei ollut suurta eroa, mutta naiset olivat enemmän motivoituneita 

liikkeen tarjoamasta oikeaoppisuudesta ja miehet hieman enemmän saivat 

pettymyksestä kirkkoon syyn liikkeeseen siirtymiseen. 

Kuvio 14. LHPK: n miesten ja naisten liittymisen motiivit N= 145 (%) 

 

                                                 
171

 Stark & Finke 2000, 146-147. 
172

 Urbaani usko 2006, 95-98. 
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Iällä vaikutti olevan merkitystä siihen, mitkä syyt johdattivat 

Lähetyshiippakunnan piiriin. (Katso taulukko 8.) Mitä vanhempi henkilö, sitä 

enemmän oikeaoppisuus ja Jumalan sana olivat arvoja, jotka vaikuttivat. 50-64 

vuotiailla yli puolella (60%) puhdasoppinen sanan seurakunta oli liikkeelle 

laittaja. Nuoremmilla vaikuttivat sosiaaliset tekijät enemmän. 21-34 vuotiaista 

kolmannes (32%) vastasi ihmissuhteilla olleen erityistä merkitystä. Pettymys 

ev.lut. kirkkoon oli syynä muilla ikäryhmillä tasaista, mutta yli 65-vuotiailla 

korostui tämä motiivi. Lähes puolet (46%) jäsenistä olivat turhautuneita 

kirkkopakolaisia. Seurakuntayhteys ja hengellisen kodin merkitys oli melko 

tasaisesti melko vähän vaikuttava tekijä kaikilla ikäryhmillä. Noin joka kymmenes 

oli motivoitunut tästä syystä. Muut syyt kuten sattuma oli vähäinen tekijä, mutta 

oli nuoremmilla vahvempi tekijä. 21-34 vuotiaista noin joka kymmenes (11%) oli 

löytänyt liikkeen sattuman sanelemana tai muista syistä. 

Taulukko 8. Eri-ikäisten LHPK: aan liittymisen motiivit N= 145 (%) 

Ikä 

           
            
   21- 34 

          
            
  35-  49 

      
    50-64 

            
     65- 

oikea oppi, Jumalan sana 39  46  60  39  

sosiaaliset syyt, ystävät 32  13  9       3       

pettymykset ev.lut. kirkkoon 11  21  20 46  

seurakuntayhteys, hengellisen kodin saaminen 7  13 9  9 

muut syyt 11 8  3  3  

 

6.2 Lähetyshiippakunnan rooli erilaisissa tehtävissä 

Seuraavaksi tarkastellaan erilaisia kannustimia, joita Lähetyshiippakunta tarjosi 

jäsenille. Kyselyssä selvitettiin kymmenellä kysymyksellä Lähetyshiippakunnan 

roolia erilaisten tavoitteiden ja tarpeiden saavuttamisessa. Seuraavassa taulukossa 

kuvataan yhteisön merkitystä jäsenilleen erilaisten palvelujen tarjoajana. 

(asteikolla 1. ei lainkaan - 5. erittäin tärkeä) 
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Kuvio 15.  Lähetyshiippakunnan rooli eri tehtävissä N=143-148 (%) 
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Tärkeimpänä kannustimena jäsenet pitivät ehtoollista ja oikean opin julistusta. 

Kaikki pitivät Lähetyshiippakunnan merkitystä tärkeänä tai erittäin tärkeänä 

koskien ehtoollisen tarjoamista (100%), samoin sanan ja opin julistusta (99%) 

sekä pelastuksen tiedonvälitystä (99%).  

        Evankeliumi kohdataan messussa. Evankeliumi on ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta.            

          Jumalanpalvelus on paikka, johon kolmiyhteisen Jumalan nimeen kastetut kokoontuvat   

          viikoittain Jumalan palveltaviksi saarnatuolin ja alttarin äärelle. Evankeliumin saarna ja   

         Pyhä Ehtoollinen lahjoittavat Kristuksen ja hänessä syntien anteeksiantamuksen lahjan.  

Kolmannekselle vastaajista korkean moraalin tukeminen (34%) ja oikein uskovien 

yhteisön rakentaminen (35%) sekä olivat erittäin tärkeitä. Läheiset ihmissuhteet 

olivat vähemmistölle (14%) erittäin tärkeitä tekijöitä. Musiikkielämyksillä ja 

uskonnollisilla kokemuksilla oli vähiten merkitystä vastaajille. Niitä pidettiin vain 

vähän tärkeänä ja jotkut paperilomakkeisiin vastanneet kirjoittivat kommentteja 

paperin reunaan koskien uskonnollista kokemusta, joka on heidän mielestään 

tarpeetonta ja turhaa Raamattua julistavassa seurakunnassa. Sanan kuuleminen 

riittää ilman kokemuksellista ulottuvuutta.  

Salomäen mukaan herätysliikkeissä pidetään yleensä oikean opin ylläpitoa 

tärkeimpänä tehtävänä. Kaikista herätysliikkeistä useampi kuin neljä viidestä 
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(86%) piti oppikysymystä melko tai erittäin tärkeänä. Lähimpänä LHPK: taa 

olivat vanhoillislestadiolaiset, jonka suviseurojen osallistujista 85 prosenttia piti 

oikean opin ylläpitämistä erittäin tärkeänä ja rukoilevaiset joista 81 prosenttia 

palvoi oikeaa oppia. Myös viidesläisissä liikkeissä oppia korostettiin erittäin 

tärkeänä tehtävänä. (Kansanlähetyspäivät 61%, Raamattuopiston kesäjuhlat 56%, 

evankeliumijuhlat 54%). Oppia korostavat liikkeet ovat usein kritisoineet kirkkoa 

sen luopumisesta Raamatusta ja tunnustuksesta.
173

 LHPK näyttää liittyvän samalle 

dogmaattiselle rintamalle vanhojen herätysliikkeiden kanssa. Lähes puolet (40%) 

herätysliikkeiden vastaajista näki moraalin ylläpitämisen erittäin tärkeänä 

tehtävänä. Vanhoillislestadiolaisten piirissä. Kolme viidestä (57%) piti tehtävää 

erittäin tärkeänä. Nokia Mission tapahtumassa (53%) ja rukoilevaisten 

kesäseuroissa (49%) puolet ajatteli moraalin ylläpidon olevan erittäin tärkeä 

tehtävä liikkeelle. Vähiten tärkeänä moraalin ylläpidon näkivät herättäjäjuhlien 

osallistujat (17%)  piti erittäin tärkeänä)
174

 LHPK asettuu tässä vertailussa 

herätysliikkeiden keskitason alapuolelle. Moraalin tukemista ei nähdä LHPK: n 

ensisijaiseksi tehtäväksi vaikka se tärkeä onkin, ainakaan tämän kyselyn 

perusteella. Sosiaalisia suhteita piti tärkeänä neljä viidestä (77%) kesäjuhlille 

osallistujasta. Rukoilevaisista reilu kymmenesosa (12%) katsoi sosiaalisten 

suhteiden olevan tärkeä tehtävä herätysliikkeelle.
175

 LHPK asettuu samalle 

akselille rukoilevaisuuden kanssa. Ihmissuhteet eivät ole kovin merkittäviä 

tekijöitä puhdasoppisuutta korostavissa yhteisöissä. 

 

Mary Douglasin mukaan uskonnolliset rituaalit voivat olla kollektiivisia etuja. 

Rituaaleissa on oleellista osallistujien läsnäolo ja osallistuminen rituaaliin. 

Uskonto on kollektiivisesti rakennettu hyödyke. Samanmielisten ihmisten kanssa 

koettu yhteys voi olla ryhmän tarjoama ainutlaatuinen etu.
176

 Miespapin 

toimittama ehtoollisyhteys ja julistus ovat palveluja, joita kirkko ei ole voinut 

eksklusiivisesti tarjota ja LHPK on yhteisö, joka vastaa kysyntään maskuliinisen 

pyhän Sanan välittäjän roolia korostaville henkilöille. 
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 Salomäki 2010, 236-237. 
174

 Salomäki 2010, 238. 
175

 Salomäki 2010, 238. 
176

 Douglas 1986; Starke & Finke 2000,146-149. 
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Faktorianalyysillä tarkasteltiin Lähetyshiippakunnan roolia erilaisissa 

uskonnollisissa tehtävissä ja yhteyttä näiden roolien välillä.
177

Analyysin 

luotettavuutta tutkittiin reliabiliteetti analyysillä ja Cronbachin alfan arvo oli .75 

eli melko hyvä. Muuttujien poisjättäminen ei vaikuttanut analyysin 

luotettavuuteen. Oheisessa taulukossa on rotatoitu faktorimatriisi. Analyysissä 

käytettiin pääakseliratkaisua, varimax-rotaatiota ja puuttuvat tiedot käsiteltiin 

pairwise -menetelmällä. Eri määrien kokeilun jälkeen, päädyttiin kolmen faktorin 

ratkaisuun, joka selitti 46,4 % kokonaisvaihtelusta. 

 

Taulukko 8. Faktorianalyysi  tehtävistä, lataukset ja kommunaliteetti. 

 

Rotatoitu faktorimatriisi Faktori  

1 2 3 h2 

Julistaa Jumalan sanaa .75    .56 

Välittää tietoa pelastuksesta .69    .49 

Antaa ehtoollisyhteyden .50    .31 

Julistaa oikeaa kristillistä oppia .48  .30  .33 

Tarjoaa perinteistä raamattuopetusta .28    .14 

Tarjoaa musiikkielämyksiä  .81   .70 

Antaa uskonnollisia kokemuksia  .70 .25  .56 

Tarjoaa läheisiä ihmissuhteita  .43 .28  .31 

Rakentaa yhteisöä oikein uskoville   .82  .74 

Tukee korkeaa moraalia  ,30 .65  .51 

Ominaisarvo  2,7  1,3  0,6  

 selitysosuus %  16,8  15,5   14,1  

 

Ensimmäinen faktori sisälsi jumalanpalvelukseen liittyviä arvoja ja faktori selitti 

16,8%  muuttujien keskinäisestä varianssista. Korkeimman latauksen sai 

Lähetyshiippakunnan rooli Jumalan sanan julistuksessa .75 arvolla. 

Ehtoollisyhteys ja tieto pelastuksesta sekä oikean opin julistus olivat myös 

                                                 
177

 Koska oli kyseessä uusi aineisto, tehtiin Bartlettin testi (,364, df 145, p= ,000) ja KMO-testi,  

     jonka arvo oli  ,710. Tulokset olivat merkittäviä joten faktorianalyysi on mahdollista suorittaa. 
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korkealla sijalla tässä faktorissa. Kutsumme tätä Lähetyshiippakunnan 

julistusyhteisön ulottuvuudeksi. 

Toisen faktorin teemana on elämyksiin liittyviä arvoja ja selitysosuus oli 15,5 %. 

Korkein lataus .81 arvolla oli ”tarjoaa musiikkielämyksiä”. Uskonnollinen 

kokemus ja läheiset ihmissuhteet saivat myös melko korkeita latauksia. Näistä 

muodostettiin Lähetyshiippakunnan elämyksien ulottuvuus. Kolmannelle faktorille 

löytyi vain kaksi latausta, joissa oikea usko ja korkea moraali olivat keskeisiä. 

Faktorin selitysosuus oli 14,1 %. Korkein lataus .82 oli ”rakentaa oikein uskovien 

yhteisöä”  Näistä muodostettiin Lähetyshiippakunnan oikean uskon ja moraalin 

ulottuvuus. Ensimmäisen faktorin Cronbachin alfa oli .72 , toisen faktorin .71 ja 

kolmannen faktorin .73, mikä kertoo niiden olevan riittävän yhtenäisiä, jolloin 

summamuuttujien tekeminen niiden pohjalta on mielekästä. Summamuuttujat 

nimettiin faktorien mukaan.  

 

Ryhmittelyanalyysi suoritettiin faktorianalyysin pohjalta tehtyjen 

summamuuttujien perusteella. Keskiarvoja vertailemalla järjestyi ryhmiä, jotka 

korostivat erilaisia ulottuvuuksia. Näiden perusteella voitiin profiloida 

uskonnollisuuden monipuolisuutta ja aktiivisuutta eri ryhmissä. Ensimmäiseen 

ryhmään kuuluvia voisi kutsua oikean uskon ja moraalin kannattajiksi, joille 

julistaminen ja elämykset olivat melko tärkeitä. Ryhmä nimettiin keskitason 

profiilin uskonnollisuuden ryhmäksi. Lähes puolet (47%) vastaajista kuului tähän 

ryhmään. Kakkosryhmälle kaikki ulottuvuudet olivat merkittäviä, mutta varsinkin 

oikea usko ja moraali. Tämä nimettiin korkean profiilin uskonnollisuuden 

ryhmäksi. Noin viidennes (23%) vastaajista kuuluu tähän ryhmään. Kolmas ryhmä 

oli passiivinen joka ulottuvuuden kohdalla ja nimettiin siksi matalan profiilin 

uskonnollisuuden ryhmäksi. Noin kolmasosa (30%) vastaajista kuului tähän 

ryhmään. Ikä- ja sukupuolirakenne oli kaikissa ryhmissä tasainen, eikä suuria 

eroja löytynyt. 

Taulukko 9. Ryhmät uskonnollisuuden profiileista N=141 

 Klusterien keskiarvot  

1 2 3 

julistaminen 2,5 4,0 2,1 

elämykset 2,5 4,0 2,1 

oikea usko, 

moraali 

4,1 4,7 2,2 

 47% 23% 30% 
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6.3. Kiinnostumiseen vaikuttaneet tekijät 

Kyselyssä vertailtiin kahdeksantoista vaihtoehdon avulla mitkä tekijät vaikuttivat 

jäsenten motivaation syntyyn Lähetyshiippakuntaa kohtaan. Tutkimuksessa 

haluttiin selvittää tarkemmin hengelliset ja henkilökohtaiset kannustimet, jotka 

olivat toimineet innoittajina liikkeeseen suuntautumiselle. Seuraavassa kuviossa 

on lueteltuna tärkeysjärjestyksessä Lähetyshiippakunnan vetovoimatekijät. (1.ei 

ollenkaan - 5. hyvin paljon) 

 

Kuvio 16. Syitä toiminnasta kiinnostumiseen N=142-150 (%) 

 

 

Kuviossa näkyy suosituimpina hengelliseen elämään liittyvät arvot, jotka 

tarjosivat uskonnollisen hyödykkeen, joka motivoi siirtymiseen 

Lähetyshiippakunnan vaikutuspiiriin. Nämä tekijät koettiin liikkeessä 

palkitsevina. Kuviossa näkyvät prosentit osoittavat, että liikkeeseen ei lähdetty 

maallisia ongelmia, kuten raha tai rakkausasioita ratkaisemaan, vaan etsimään 

hengelliseen nälkään ravitsevaa ja raamatullista ruokaa. Lähes kaikilla jäsenillä oli 
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melko tai hyvin paljon motiivina halu kuulla evankeliumia (97%) ja oikeaoppista 

julistusta (94%), halu iankaikkisen elämään (79%), ja pettymys kirkkoon tai 

muihin uskonnollisiin yhteisöihin (73%), olivat suurimmat motiivit 

kiinnostumiselle. Yli puolelle jäsenistä toimi kiinnostusta herättävänä tekijänä 

hyvin tai melko paljon naispappeuden vastustaminen (67%), halu kokea Jumalan 

rakkautta (64%), halu saada uskonvarmuus ja kestävä sisältö elämälle (53%), sekä 

kodinomaisen yhteisön löytäminen (52%). Synnintunto vaikutti lähes puolella 

(44%) ja haluun pelastaa ev.lut. kirkko neljänneksellä (26%) hyvin tai melko 

paljon. Nämä havaitut piirteet ohjasivat valintaa Lähetyshiippakunnan tarjoamalle 

perustalle. Erilaiset henkilökohtaiset kriisit ja puutteet, ihmissuhteissa, taloudessa 

ja terveydessä eivät näyttäneet vaikuttaneen valintaan merkittävästi. Vain 

muutama prosentti jäsenistä koki näiden asioiden vaikuttaneen. Seuraavassa 

lainaus Luther- säätiön kotisivuilta, jossa ilmenee tahtotila pyhien toimitusten 

sukupuolisidonnaisuudesta. 

  

                  Sana ja sakramentit eivät putoa taivaasta, vaan tulevat messussa luoksemme   

                     apostolisen viranhoidon kautta. Evankeliumin tähden tarvitsemme Kristuksen  

                     asettaman oikean paimenviran. Evankeliumin tähden tarvitsemme kirjavan  

                     hengellisyyden keskellä luterilaista kristillisyyttä, jossa ollaan sekä raamattu- että                

                     ehtoolliskristittyjä.
178 

Starkin ja Finken mukaan tuonpuoleiset palkkiot motivoivat usein vaativiin 

ryhmiin sitoutuneita. Hinta liittymisestä kannattaa maksaa, koska taivaalliset edut 

ja bonukset varmistuvat ainutlaatuisen ja vaativan ponnistelun myötä. 

Yliluonnollisen toimijan kanssa tehdään ikään kuin kauppaa. Jumalaan 

vaikutetaan hintavilla teoilla ja valinnoilla. Korkea moraali ja puhdasoppisuus 

voivat olla vaihtotavarana iankaikkiselle elämälle.
179

 Ristiintaulukointi osoitti, että 

”halu saada iankaikkinen elämä” ja ”en hyväksy naispappeutta” olivat 

tilastollisesti merkitsevimpiä vaikuttimia Lähetyshiippakunnasta 

kiinnostumiseen.
180

 Kaikissa ikäryhmissä iankaikkisen elämän jano oli vaikuttanut 

melko tai hyvin paljon kiinnostumiseen. Vanhemmilla ihmisillä neljällä viidestä 

(80%) pelastumiskysymys herätti halun kääntyä liikkeen suuntaan. Yli 35 

                                                 
178

 Luther-säätiö. 
179

 Stark & Finke 2000, 88-91. 
180

 x²=59 , p= ,000 



91 

vuotiaista suurin osa (70%) oli sitä mieltä, että naispappeuden hyväksymättömyys 

oli vahvasti johtanut vastaajan sisälle liikkeeseen.
181

  

Della Portan ja Dianin mukaan sosiaalisten liikkeiden toiminta perustuu 

konfliktien synnyttämään tilanteeseen. Uusi liike syntyy haastamaan vallitsevaa 

järjestelmää. Vastakkainasettelu toimijoiden välisestä päämäärästä johtaa 

konfliktiin ja ideologinen kiista voimistaa liikkeen jäsenten sitoutumista. 

Mielikuva vastakkainasettelusta ja erilaisuudesta vaikuttaa liikkeen asemaan ja 

kasvuun.
182

 Oppositioasetelma Lähetyshiippakunnan ja kirkon välisessä 

konfliktissa, erityisesti naispappeus asiassa on tekijä, joka voi antaa perusteita 

mobilisoimaan lisää puhdasoppineiden resursseja uuteen luterilaiseen 

reformaatioon, miehen hegemonian palauttamiseen kirkossa.  

 

Hietala tutki samankaltaisella kysymyspatteristolla Kansanlähetyksen jäsenten 

uskonnollisen vakaumuksen syntyyn johtaneita syitä, joka näyttää olevan 

analoginen Lähetyshiippakunnan jäsenten iankaikkisen elämän palkitsevuuden 

kanssa. Halu saada iankaikkinen elämä ja halu saada elämään kestävä sisältö oli 

Kansanlähetyksen jäsenillä kahdella kolmesta (66%) vaikuttanut vakaumuksen 

syntyyn. Noin puolelle Kansanlähetyksen vastaajista oli Jumalan rakkauden 

kokeminen (57%) ja uskonvarmuus (49%) tärkeitä tekijöitä. Kolmannes (33%) 

piti elämänkriisiä vaikuttavana tekijänä, mutta elämän tyhjyys, yksinäisyys, 

sairaus tai kuoleman pelko eivät olleet vaikuttaneet merkittävästi. Hietalan 

mukaan iankaikkisen ja maanpäällisen palkkion saaminen oli Kansanlähetyksen 

ystävillä lähes yhtä suuri. Hietala viittaa Oberschallin
183

 riski/palkkio malliin 

jonka mukaan ihminen punnitsee hyötyjä ja haittoja ja valitsee toiminnan josta on 

eniten nettohyötyä. KL:n ystävien vakaumuksen syntyyn on vaikuttanut se, että he 

ovat odottaneet uskon tuovan myönteisiä asioita elämään.
184

 Sekä LHPK että KL 

näyttävät vetoavan ihmisiin jotka etsivät uskosta ja uskonnollisesta yhteisöstä 

ennen kaikkea varmuutta elämän transsendentaaliselle jatkuvuudelle. 

                                                 
181 Scheffen testin mukaan 25-34 ja -65 ikäryhmissä naispappeus kysymys oli tilastollisesti erittäin   

      merkitsevä ( p= ,000). Miesten ja naisten välisiä eroja löytyi t-testillä muutamissa keskiarvojen kohdissa.  

      Synnintunto vaikutti miehillä kiinnostumiseen ( 3,5) enemmän kuin naisilla (3) ja naispappeuden  

      suvaitsemattomuus oli miehillä hieman vahvempaa (4) kuin naisilla (3,6).  
182

 Della Porta & Diani 1999,15. 
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 Oberschall 1993 
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 Hietala 2001,45-46. 
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Faktorianalyysi kiinnostumisen syistä 

Faktorianalyysillä tarkasteltiin Lähetyshiippakunnasta kiinnostumisen syitä 

erilaisissa uskonnollisissa tehtävissä ja tutkittiin myös yhteyttä näiden välillä.
185

 

Analyysin luotettavuutta tutkittiin reliabiliteetti analyysillä ja Cronbachin alfan 

arvo oli ,76 eli melko hyvä. Muuttujien poisjättäminen ei vaikuttanut analyysin 

luotettavuuteen. Analyysissä käytettiin pääakseliratkaisua, varimax -rotaatiota ja 

puuttuvat tiedot käsiteltiin pairwise -menetelmällä. Analyysissä päädyttiin neljän 

faktorin ratkaisuun joiden selitysosuus oli 41,6 %. 

Ensimmäinen faktori sisälsi vastaajan elämän ongelmiin liittyviä arvoja ja 

selitysosuus oli 13,4%. Korkeimman latauksen sai elämän kriisi .75 arvolla. 

Toiseksi korkein lataus oli henkilökohtainen sairaus .65 arvolla ja kolmanneksi 

korkein elämäntyhjyys .57 arvolla. Neljäntenä oli halu pahasta olosta 

vapautumiseen .55 arvolla. Kutsumme tätä henkilökohtaisen kriisin 

ulottuvuudeksi, jonka Cronbachin alfa oli .756. Toinen faktori sisälsi vastaajien 

tuonpuoleisiin tarpeisiin liittyviä arvoja ja selitysosuus oli 10,7 %. Korkeimman 

latauksen sai iankaikkisen elämän halu .62 arvolla. Toiseksi korkein lataus oli 

synnintunto .59 arvolla ja kolmas Jumalan rakkauden kokemisen halu .57 arvolla. 

Neljäs lataus järjestyksessä oli uskonvarmuuden haluaminen .51 arvolla. 

Kutsumme tätä ikuisen elämän kaipuun ulottuvuudeksi, jonka Cronbachin alfa oli 

.741. Kolmas faktori sisälsi ihmissuhteisiin liittyviä arvoja ja selitysosuus oli 10,6 

%. Korkein lataus .78 oli halu löytää ihmissuhteita. Toiseksi korkein lataus oli .63 

halu löytää uskovainen elämänkumppani ja kolmanneksi .58 yksinäisyys. 

Kutsumme tätä sosiaalisen läheisyyden ulottuvuudeksi, jolla oli Cronbachin alfa 

,71. Neljäs faktori sisälsi negatiivisia asenteita kirkon toimintaan ja selitysosuus 

oli 7,1 %. Korkeimman latauksen sai naispappeuden hyväksymättömyys ,61 

arvolla ja toiseksi korkein oli pettymys ev.lut. kirkkoon ,56 arvolla. Tämä 

nimetään kirkkovastaisuuden ulottuvuudeksi, 51 arvolla. 

 

 

 

                                                 
185

 Koska oli kyseessä uusi aineisto, tehtiin KMO & Bartlettin testi (,790, df 153, p= ,000) KMO-  

     testin arvo oli  ,79. joten tulokset olivat merkittäviä ja faktorianalyysi on mahdollista suorittaa. 
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Taulukko 10. Faktorianalyysi kiinnostumisen syistä, lataukset ja 

kommunaliteetti. 

Rotatoitu Faktori  

 Faktori  

1 2 3 4 h2 

Elämänkriisi .75  .24  .66 

Henkilökohtainen sairaus .65    .44 

Elämän tyhjyys .57  .28  .45 

Halu pahasta olosta vapautumiseen .55    .43 

Henk. koht. taloudelliset ongelmat .47    .30 

Halu saada iankaikkinen elämä  .62  .26 .47 

Synnintunto .36 .59   .53 

Halu kokea Jumalan rakkaus  .57 .25  .46 

Halu saada uskonvarmuus .32 .51   .39 

Halu saada kuulla evankeliumia  .37   .15 

Halu löytää uusia ihmissuhteita   .78  .69 

Halu löytää uskov. elämänkumppani   .63  .41 

Yksinäisyys .40  .58  .51 

Tarve löytää kodinomainen yhteisö   .42  .26 

En hyväksy naispappeutta    .61 .42 

Pettymys Ev.lut. kirkko    .56 .32 

Haluun pelastaa ev.lut.  .27  .46 .35 

Halu kuulla oikeaoppista julistusta  .31  .41 .26 

Ominaisarvo                                            2,4 1,9 1,9 1,3  

Selitysosuus  % 13,4 10,6 10,5 7,1  

Faktorianalyysin tulosten pohjalta suoritettiin ryhmittelyanalyysi johon otettiin 

mukaan kolme faktoria joiden Cronbachin alfa ylitti ,70. Ryhmittelyanalyysiin 

otettiin jokaisen faktorin korkeimman latauksen saanut muuttuja. Näin pyrittiin 

saamaan kuva vastaajajoukon suuntautumisista. Eri vaihtoehtojen kokeilujen 

kautta päädyttiin kolmen ryhmän ratkaisuun. Keskiarvoja vertailemalla järjestyi 

ryhmiä, jotka korostavat erilaisia ulottuvuuksia. Näiden perusteella voitiin 
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profiloida vastaajan tasapainoisuutta ja uskonnollisuuden monipuolisuutta ja 

aktiivisuutta eri ryhmissä. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvia kutsutaan 

tasapainoisten ja maltillisten ryhmäksi. Heillä ei ole suuria elämän kriisejä, 

eivätkä he etsi seurakunnasta uusia ihmissuhteita. Tälle ryhmälle iankaikkinen 

elämä on melko tärkeä motiivi. Viidennes (22%) vastaajista kuuluu tähän 

ryhmään. Toiseen ryhmään kuuluvia kutsuttiin tasapainoiset iankaikkisen elämän 

tavoittelijat, joita oli reilu puolet (56%) vastaajista. Heillä ei ole kriisejä ja 

ihmissuhdetarpeita, mutta vahva ikuisen elämän jano. Kolmas ryhmä nimetään 

epätasapainoiset, ihmisiä ja ikuisuutta ikävöivät, joita on viidennes (22%) 

vastaajista. Heillä riittää kriisejä ja sosiaalisuuden kaipuu on melko vahvaa. 

Iankaikkista elämää halutaan myös tässä ryhmässä voimakkaasti. Ikä- ja 

sukupuolirakenne oli kaikissa ryhmissä tasainen, eikä suuria eroja löytynyt. 

Taulukko 11. Ryhmät tasapainoisuuden mukaan 

 Klusterien keskiarvot ( N=135) 

1 2 3 

Elämänkriisi 1,5 1,4 3,8 

Halu löytää uusia 

ihmissuhteita 

1,9 1,9 3,3 

Halu saada iankaikkinen 

elämä 

2,4 4,8 4,7 

% 22 56 22 

 

6.5. Uskonnolliset kokemukset  

Kyselyssä tarkasteltiin uskonnollisten kokemusten merkitystä kannustimena 

jäsenien vakaumuksessa. Kyselyssä oli viisi vaihtoehtoa koskien kokemusten 

tärkeyttä. (1.ei lainkaan – 5. erittäin tärkeä) Lähes puolet (43%) vastasi 

uskonnollisilla kokemuksilla olevan jonkin verran merkitystä. Lähes puolet (41%) 

olivat sen kannalla ettei uskonnollisilla kokemuksilla ole lainkaan tai hyvin vähän 

merkitystä. Pieni joukko (15%) piti kokemuksellisuutta hyvin tai melko tärkeänä. 

Ristiintaulukointi osoitti, ettei iällä ollut merkitystä suhteessa uskonnollisiin 

kokemuksiin. Lähetyshiippakunnan miesten ja naisten suhtautumisesta 
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uskonnollisiin kokemuksiin osoitti pientä eroa.
186

  Uskonnolliset kokemukset 

olivat jonkin verran tai melko tärkeitä molemmille ryhmille, naisille kuitenkin 

hieman tärkeämpiä.
187

  

 Jäseniltä tiedusteltiin tarjoaako Lähetyshiippakunta riittävästi uskonnollisia 

kokemuksia. Vastausvaihtoehdot olivat samat kuin edellisessä kysymyksessä. 

Kaksi viidestä (40%) vastasi, että oma yhteisö tarjoaa melko paljon tai hyvin 

paljon uskonnollisia kokemuksia. Lähes puolet (42%) oli sitä mieltä, että 

uskonnollisia kokemuksia on jonkin verran Lähetyshiippakunnan toiminnassa. 

Odotukset ja todellisuus kohtaavat siis tässä asiassa. Uskonnollisia kokemuksia ei 

pidetty kovin tärkeinä jäsenien keskuudessa, joten Lähetyshiippakunnan 

tilaisuuksissa saadaan kokemuksia yli keskiarvo odotuksen. Kysymyksen kohdalle 

oli kirjoitettu kommentteja, esimerkiksi: ”En kokemuksia haekaan, vaan Jumalan 

sanaan luottamista ja uskomista Raamatun sanaan” 

Inger Fursethin mukaan Weber korostaa Simmelin tavoin ihmisten sosiaalisten 

kokemusten vaikutusta uskonnon sisällölliseen olemukseen. Nämä sosiaaliset 

kokemukset johtavat Simmelin mukaan jossain vaiheessa siihen, että 

uskonnolliselle sisällölle muodostuu ulkoinen muoto eli esimerkiksi kirkko. Ilman 

sisältöä muotoa ei ole kuitenkaan olemassa.
188

 Lähetyshiippakunnassa 

henkilökohtainen uskonnollinen kokemus ei ole kovin tärkeää, mutta sosiaalinen 

kokemus, yhteenkuuluvuudentunne, voi kuitenkin olla taustalla merkittävä tekijä 

osallistumiselle ja liikkeen kehittymiselle. 

6.6. Kustannukset Lähetyshiippakuntaan osallistumisesta 

 
Kyselyssä selvitettiin jäsenten mahdollisia ongelmia joita seurakuntaan 

osallistuminen aiheuttaisi ihmissuhteissa. Kahdeksalla kysymyksellä lähestyttiin 

asiaa ja ilmeni, ettei osallistuminen Lähetyshiippakunnan toimintaan ole 

aiheuttanut suuria vaikeuksia ihmissuhteissa. Jäsenistä neljä viidestä (80 %) 

ilmoittivat koulussa tai työpaikalla olleen melko vähän tai ei ollenkaan ongelmia. 

Perheen, sukulaisten tai naapurien parissa useimmat (70 %) kokivat melko vähän 

tai ei ollenkaan ongelmia. Ei uskovien ystävien kanssa alle kymmenes (10%) koki 

jonkin verran ongelmia. Ev.lut. seurakunnassa aiheutui jonkin verran ongelmia 
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 Miehet n=71, ka=2,5,kh=1, Naiset n=75, ka 2,9, kh=0,8 
187

 t=- 2,9,  df=144, p=.04 
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 Furseth & Repstad 2006,125; Cipriani 1997, 87. 
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viidennekselle (20%) vastaajista. Muissa kristillisissä yhteisöissä joka kymmenes 

oli kokenut jonkin verran ongelmia ja samoin Lähetyshiippakuntaan 

kuulumattomien ystävien kanssa joka kymmenes (10%) oli kokenut jonkin verran 

ongelmia. Aktiivijäsenten olisi ajatellut kohtaavan enemmän vastustusta 

sosiaalisessa ympäristössään. Lähetyshiippakuntaan osallistuminen ei siis ollut 

aiheuttanut suuria häiriöitä ja kustannuksia ihmissuhteissa. Eniten ilmeni 

ongelmia ev.lut. seurakunnassa, mutta suurin osa koki kuitenkin että ongelmia on 

hyvin vähän suhteessa kirkkoon. Sukupuolten välillä ei löytynyt eroa ja kaikissa 

ikäryhmissä tilanne oli lähes sama, mutta 35-49 vuotiailla oli hieman enemmän 

ongelmia erityisesti ev.lut. seurakunnassa, ei kuitenkaan tilastollisesti 

merkitsevästi. 

 

Kuvio 17. Vastaajien LHPK: aan osallistumisen aiheuttamat ongelmat ev.lut. 

seurakunnassa N=145 (%) 

 

 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kyselytutkimukseen vastanneet 152 henkilöä olivat varsin homogeeninen ryhmä, 

jotka jakoivat hyvin samanlaiset arvot ja uskonnolliset periaatteet sukupuolesta tai 

ikäryhmästä riippumatta. Vastaajat olivat uskonnolliselta taustaltaan lähinnä 

SLEY: n ja Kansanlähetyksen toiminnasta vaikutteita saaneita, mutta näistä 

liikkeistä vieraantuneita. Lapsuuden uskonnollinen tausta oli ollut hyvin 

kristillinen. Vanhemmat olivat olleet uskonnollisia ja välittäneet kristillistä 
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traditiota, mutta eivät olleet kuitenkaan vaikuttaneet suoraan 

Lähetyshiippakuntaan liittymiseen.  

Tutkittavia yhdisti myös pettymys ev. lut. kirkon toimintaan. Liikkeessä 

arvostettiin puhdasoppista miespapin toimittamaa evankeliumin julistusta ja 

opetusta. Naispappeus, pappien vapaamielisyys ja luterilaisen tunnustuksen 

ohentaminen olivat tekijöitä, jotka turmelivat vastaajien mielestä 

jumalapalveluksen pyhyyden ja merkityksen. Raamatun arvovallan ja luterilaisen 

puhdasoppisuuden turvaaminen toimivat siis palkitsevina tekijöinä 

Lähetyshiippakunnan valinneille jäsenille, koska näiden kautta varmistetaan 

kuoleman jälkeisen elämän tila. Jäsenet olivat erittäin sitoutuneita liikkeeseen ja 

osallistuivat aktiivisesti viikoittain jumalanpalvelukseen ja toimintaan. 

Rationaalisen valinnan teorian mukaan ihmisten uskonnolliset mieltymykset ovat 

yleensä pysyviä, mutta uskonnolliset organisaatiot muuttuvat sisällöltään ja siksi 

tehdään uusia valintoja mieltymyksiä vastaaviin kohteisiin. Vapaasti ja itsenäisesti 

valittuun, omien etujen mukaiseen, uskontoon yleensä sitoudutaan lujasti.
189

  

Tutkittaville oli tärkeää samanmielisten muodostama yhteisöllisyys ja yhdessä 

toimiminen. Opillisesti vakaa ja luotettava soluseurakunta tarjosi kaivatun 

hengellisen kodin. Jokaisella jäsenellä oli tehtäviä ja vastuuta seurakunnassa, 

mikä toi merkityksen tunteen jäsenille. Tehtävät oli eriytetty sukupuolen mukaan. 

Miehet toimivat seurakunnan johtajina ja sanan julistajina. Naisten vastuulla oli 

esim. kahvinkeitto ja pyhäkoulun pitäminen. Kaikilla oli myös tärkeä yhteinen 

hengellinen tehtävä: Raamatun ahkera tutkistelu ja luterilaisen tunnustuksen 

vaaliminen ja puolustus.  

Kääntyminen ja valintamotiivit 

Kääntyminen tai yhteisön vaihtaminen oli tulosten perusteella ja Rambon teorian 

valossa tarkasteltuna syntynyt intellektuaalisesta motiivista ja tarpeesta saavuttaa 

varmaa uskonnollista tietoa ja muuttumatonta luterilaista opetusta. Jäsenet kokivat 

kirkon kriisin ja luopumuksen tähden joutuneensa pakotettuun muutostilaan, ja 

valitsemaan uuden uskonnollisen liikkeen, joka palautti kadotetun oikeaoppisen 

Lutherin perinnön. Affektiivisia motiiveja oli joillakin vastaajilla, jotka korostivat 

ystävien, ihmissuhteiden ja kodinomaisen lämpimän yhteisöllisyyden merkitystä. 
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Osa halusi kokeilun ja uteliaisuuden vuoksi testata uutta vaihtoehtoa. Ketään ei 

pakotettu, mutta osa oli ajautunut puolison mukana ilman suurempaa pohdintaa. 

Käytännön tasolla LHPK teki vastaajiin vaikutuksen maskuliinisen saarnan ja 

julistuksen kautta.  

Tulevaisuus ja kirkkoyhteys 

Lähetyshiippakunnan tulevaisuus näytti jäsenien mukaan valoisalta. Liikkeen 

nähtiin kasvavan tulevaisuudessa, tekevän lähetystyötä ja uudistavan kirkkoa. 

Kolme neljästä vastasi, että saattaa erota kirkosta jossain vaiheessa näkemyserojen 

takia. Nuoremmilla tämä ajattelu oli yleisempää ja vanhemmat halusivat pysyä 

kirkossa kiinni. Liikkeen joustamaton kristillinen oppirakenne ja virkakysymykset 

pitivät jännitettä ja etäisyyttä kirkkoon yllä. Sosiaaliset siteet saattavat silti olla 

liian arvokkaita ”napanuoran” lopulliseen leikkaukseen äitikirkosta. Monilla oli 

edelleen yhteyksiä kirkon herätysliikkeisiin, erityisesti Kansanlähetykseen ja 

Evankeliseen liikkeeseen, vaikka näitä arvosteltiin mukautumisesta maailman ja 

kirkon mukaan.  

Mc Guiren mukaan, mitä liberaalimmaksi ja opillisesti väljemmäksi kirkko 

muuttuu, sitä voimakkaammaksi jännitekenttä muuttuu traditioita ja dogmeja 

puolustavan yhteisön ja yhteiskunnallisesti mukautuvan kirkon välillä. 

Lahkomaiselle orientaatiolle on ominaista vahva jäsenidentiteetti ja sitoutuminen, 

ja sille on tyypillistä ryhmän katsomuksen poikkeavuus ympäristöstään.
190

 Säätiön 

ryhmäkoheesio voi tiivistyä entisestään jos kirkon johto yrittää laittaa sitä 

järjestyksensä ja paimensauvansa alle. Koska vaatimukset ovat korkeampia kuin  

kansankirkossa, ovat säätiön jäseniksi valikoituneet aktiiviset ja motivoituneet 

toimijat. He ovat myös hyödyllisiä järjestölle palvellessaan oikeaoppisten 

yhteisöä. Vapaamatkustajat eivät mielellään liity liikkeeseen, jossa selvästi 

odotuksena on säännöllinen osallistuminen ja Raamatun ohjeiden tiukka 

noudattaminen. Se tulisi helppoa valintaa etsivälle vapaamatkustajalle liian 

kalliiksi.  

Raamattukeskeisyys  

Raamattukeskeinen kristillisyys oli yleistä vastaajien uskonnollisuudessa. 

Liikkeessä on maltillisen fundamentalismin piirteitä kirjaimellisen 
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raamattutulkinnan ja tiukan oppisitoutuneisuuden vuoksi. Puhdas ja alkuperäinen 

miehen julistama ”Jumalan sana” oli tärkeimpiä argumentteja jäsenien arvo 

kriteereissä. Lähetyshiippakunnan uskonnollinen ja sosiaalinen toiminta rakentui 

yhteisen, Jumalan ilmoittaman tiedon lähteen, Raamatun varaan. Lähes jokainen 

luki viikoittain, useimpien mielestä inspiroitua, erehtymätöntä kirjaa, jonka varaan 

rakentuu perusluterilaiset pyhyyden rajat. Selkeät rajat tuovat varmuutta ja 

turvallisuutta maailmankuvaan. Herätysliiketutkimuksen mukaan Raamatun 

ainutlaatuisena pitämisellä on yleensä myös yhteys korkeaan moraaliin ja 

osallistumistiheyteen liikkeessä.
191

 

Herätysliikkeiden merkkejä Lähetyshiippakunnassa  

Liikkeessä oli nähtävissä samoja piirteitä kuin herätysliikkeissä yleensäkin; 

jäsenien aktiivinen osallistuminen ja yhteisöllisyys, joka sitoo uskon 

harjoittamisen arkielämään. Vapaaehtoistyöllä oli suuri merkitys ja työtehtäviä 

jaettiin kaikille. Vähäinen byrokratia teki liikkeen joustavaksi ja nopeaksi 

reagoimaan. Opillinen traditionaalisuus yhdistyi uudenaikaisiin työmuotoihin ja 

demokraattinen yhteisö korosti yhteen ääneen Raamatun asemaa uskonnollisena 

auktoriteettina. Henkilökohtaisella uskonelämällä oli tärkeä rooli ja auktoriteetteja 

ei pidetty itsestään selvänä.
192

 Jännitteisyys ja kriittisyys on yleistä varsinkin 

uusien herätysliikkeiden keskuudessa. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että 

pysyäkseen vahvana yhteisön on säilytettävä jännite ympäröivän yhteiskunnan 

kanssa. Liikkeellä täytyy olla erityistä tarjottavaa, että osallistumismotivaatio 

säilyy. Erottautuminen luo liikkeeseen sitoutumista vahvistavan tekijän.
193

 

Lähetyshiippakunnan kannattajat muodostivat tiiviin ryhmän, jossa sitoutuminen 

ja aktiivinen toiminta mahdollistavat vahvan organisaation, sosiaalisten ja 

uskonnollisten resurssien käytön, ja liikkeen kasvun, koska sitoutuneisuuden 

lisäksi ollaan yleensä myös innokkaita levittämään liikkeen opetuksia 

verkostoituen samalla lailla ajattelevien kanssa. Durkheimin mukaan 

säännöllisesti toistettujen toimitusten, kuten messun ja ehtoollisen kautta, ryhmä 

muodostaa kultin, merkkijärjestelmän ja keinot, jolla usko ilmaistaan ulospäin. 

Kultti on palvontaa, jolla uskoa ilmaistaan ulospäin, luodaan ja uudistetaan 
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jatkuvasti. Durkheimin mukaan uskonnon harjoitus, jossa palvontakulttia 

toteutetaan, tarjoaa osallistuvalle iloa, sisäistä rauhaa, innostusta ja tyyneyttä, 

mikä on uskon kokemusperäinen todistus.
194

  

Lähetyshiippakunta muistuttaa vanhoillislestadiolaisuutta jäsenien tiiviin 

kuulumisen ja aktiivisen osallistumisen myötä. Jäsenien yksimielisyys 

arvokysymyksissä ja tiivis yhteisöllisyys on molemmissa liikkeissä 

samankaltaista. Ryhmiä leimasi korkea luottamus ja osallistuminen omaan 

familistiseen yhteisöön.
195

 Lähetyshiippakunta ei kuitenkaan ollut sisäänpäin 

kääntynyt yhteisö, kuten vanhoillislestadiolaisuus, vaan jäsenillä oli vielä 

yhteyksiä herätysliikkeisiin ja osallistumista kirkon toimintaan, vaikka yhteys 

olikin vähentynyt viime aikoina. Lähetyshiippakunta muistutti avoimuudeltaan 

Rauhan Sana- lestadiolaisuutta, evankelisuutta ja Kansanlähetystä, jotka myös 

sitoutuivat ja osallistuivat aktiivisesti liikkeeseensä, mutta solmivat siteitä myös 

liikkeen ulkopuolelle. Aktiivinen osallistuminen oman yhteisön toimintaan 

vahvistaa tällöin liikkeen sisäistä voimaa, ja jäsenten ulkopuoliset suhteet voivat 

muodostaa yhteyksiä joiden kautta levittää oman liikkeen innovaatioita ja 

ideologiaa.
196

 Evankelisuuden ja Kansanlähetyksen kanssa Lähetyshiippakuntaa 

yhdisti myös aktiivinen Raamatun lukeminen. Raamattu edustaa näille liikkeille 

edelleen perinteistä pyhän ja oikean elämän merkitystä. 

 

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijan Kimmo Ketolan mukaan monissa 

uskonnollisissa yhteisöissä on vallalla nykyään alipyhittämisen strategia, jolloin 

uskonnollinen perinne on relativisoitu inhimillisiksi tulkinnoiksi, eikä mikään 

uskomus saa enää absoluuttisen totuuden asemaa. Liberaalit yhteisöt eivät vaadi 

kannattajiltaan paljoa ja houkuttelevat helppoudellaan, toimivat joustavasti 

mukautuen ympäristöön, mutta eivät tarjoa selkeää identiteettiä.
197

 Uskonnollinen 

kevytmielisyys voi osaltaan luoda uskontomarkkinoille polarisaatiota ja toiset 

ryhmät pyrkivät tuomaan tasapainoa (equilibrium) tarjoamalla ylipyhittämisen 

vaihtoehtomallia. Lähetyshiippakunta näyttää tutkimustulosten valossa ryhmältä, 

joka haluaa toimia maallistumistrendiä vastaan ja ylläpitää pyhittämisen 
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strategiaa. Liikkeeseen kuulumisella on hintansa, sillä perinteisten arvojen 

noudattaminen ja aktiivinen osallistuminen on ominaista ryhmälle, eikä 

passiivinen jäsenyys yleensä onnistu tiiviissä ja pienissä ryhmissä. Liikkeen 

kannattajat elävät jännitteisessä suhteessa yhteiskuntaan ja kirkkoon olemalla 

muutosvastarinnassa modernisaatiokehityksessä esimerkiksi naispappeus 

kysymyksessä. Liikkeeseen kuuluva voi stigmatisoitua lahkolaiseksi ja 

vanhakantaisen uskontokulttuurin kannattajaksi, joka kiistää esimerkiksi tasa-

arvon sukupuolten välillä. Lähetyshiippakunta tarjoaa vastapainoksi jäsenilleen 

luotettavan uskonnollisen tuotteen, joka sisältää luterilaiset, Raamattuun 

ankkuroidut, pyhitetyt ja muuttumattomat arvot.  

Valtataistelu 

Lähetyshiippakunta jatkaa Nokia Mission linjalla uskonnollisen auktoriteetin 

uhmaamisessa. Molemmilla liikkeillä on ollut sama tavoite puhtaan ja 

alkuperäisen kristinuskon puolustaminen ja itsestään selvänä pidetyn doksan,  

kirkon vallan kyseenalaistaminen. Kirkon auktoriteetit pitivät doksaa kritisoivaa 

Nokia Missiota kerettiläisenä sosiaaliseen järjestyksen horjuttajana. Doksan 

koskemattomuus ja oikeaoppisuuskiistat aiheuttivat konflikteja. Samanlaista 

taistelua on ollut herätysliikkeiden ja kirkon välillä historiassa aiemminkin. 

Vallitsevan järjestyksen murtuminen oppiriitojen myötä johtuu uusien liikkeiden 

syntyvaiheen radikaalista suhtautumisesta uskoon. Lahkotyyppiä muistuttavat 

ryhmät rakentavat ”oikein uskovien” ja vahvasti sitoutuneiden joukkoa.
198

 

Lähetyshiippakunta eroaa Nokia Missiosta siinä suhteessa, että karismaattisuutta 

ja elämyksellisyyttä ei kannateta. Vastaajien kannanotoissa ilmeni paheksuntaa 

liiallista kokemuksellisuutta ja ylistysmentaliteettia kohtaan. Lähetyshiippakunta 

kokoaa ihmisiä jotka pyrkivät maltilliseen, vähäeleiseen ja järjelliseen 

jumalanpalvelukseen. Lähetyshiippakunta kokee olevansa aidon luterilaisen uskon 

ilmaisija ja näin käyttää symbolista valtaa uskonnollisella kentällä.  

Uskonnollisella kentällä tapahtuva valtataistelu ja käymistila voi hyödyttää 

Lähetyshiippakuntaa, joka pienenä ja joustavan organisaationa voi vahvistaa 

asemaa ja kerätä kirkon rikkoutunutta pääomaa ja eheyttää symbolit ortodoksiaa 

painottavassa jumalanpalvelustoiminnassaan. Lähetyshiippakunta ei saavuta 
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suosiota todennäköisesti suuressa mittakaavassa, mutta konservatiivinen siipi 

kentällä voi arvostaa liikettä, joka uskaltaa arvostella liberalisoitunutta kirkkoa ja 

pyrkii uudistamaan tai oikeastaan perinteellistämään uskonnollista kenttää.  

Liike on omaksunut konservatiivisen kriitikon roolin, jonka kirkollistuneet ja 

liberalisoituneet herätysliikkeet ovat hyljänneet. Lähetyshiippakuntaa on 

arvosteltu sen roolista kirkon yhtenäisyyden horjuttamisesta ja uskonnollisen 

skisman kasvattamisesta, ja esimerkiksi piispat ovat toivoneet liikkeen eroavan 

kirkosta. Peliteorian mukaan muutos voisi järkyttää voimasuhteita ja 

resurssitasapainoa, joten varsinkin pieni toimintayksikkö voisi menettää 

sosiaalisen pelin ja vallan uudelleen järjestelyssä. Jännitteisessä 

vuorovaikutuksessa eläminen saattaa olla hyödyllistä Lähetyshiippakunnalle. 

Liike noudattaa kaksoisstrategiaa, toimien ikään kuin kahdessa kodissa, 

maallisessa kirkkokodissa ja hengellisessä Lähetyshiippakunnan kodissa nauttien 

molempien organisaatioiden eduista. Irrottautuminen kokonaan kirkosta voisi 

johtaa tappioon ja liikkeen hajaantumiseen. Jos liike pysyy tulevaisuudessa kirkon 

piirissä, se voisi olla rakentamassa ja uusintamassa yhteisöllisyyttä, jota kaivataan 

individualistiseen ilmapiiriin. Lähetyshiippakunnan lämminhenkiset ja 

kodinomaiset pienyhteisöt voisivat olla esikuvana kirkolle joka kärsii raskaan 

instituution tuomasta jäykästä ja etäisestä imagosta.  

Selvittämättömät asiat 

Tutkimuksessa jäi askarruttamaan muutama selvittämätön asia. Esimerkiksi 

kysymys siitä, mikä tekijä saisi liikkeen kannattajat eroamaan ev.lut. kirkosta. 

Onko esimerkiksi homoseksuaalien pariskuntien vihkiminen viimeinen pisara, 

joka aiheuttaisi oman kirkkokunnan perustamisen. Kiinnostavaa olisi ollut myös 

selvittää, mitä puutteita tai kehitettäviä puolia jäsenet näkevät 

Lähetyshiippakunnassa. Kyselyssä olisi voinut olla enemmän avoimia kysymyksiä 

mm. näiden asioiden selvittämiseksi. Kyselyyn vastasi aktiivinen ja myönteisesti 

Lähetyshiippakuntaan suhtautuva joukko. Olisi ollut tarpeellista saada myös 

kriittisemmät ja harvemmin osallistuvat mukaan tutkimukseen mikäli sellaisia on 

liikkeen vaikutuspiirissä. 
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Saatekirje: 

Hyvä Lähetyshiippakunnan paimen! 

Tärkeä tiedotus Suomen Luther-säätiön Lähetyshiippakunnan paimenille ja jäsenille 

kyselytutkimusta varten. Helsingin Yliopisto, Tammikuu 2014. Kyselyyn osallistuvia 

pyydän vastaamaan 30.1.2014 mennessä. Tarkempia tietoja liitteessä. Kyselyyn voit 

vastata tästä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/47438/lomake.html  

Arvoisa vastaanottaja!                                                                                                               

Uskonnoista ja niiden merkityksestä keskustellaan nykyään yhteiskunnassamme 

runsaasti. Myös edustamanne uskonnollinen yhteisö, Suomen Luther-säätiön 

Lähetyshiippakunta, on ollut julkisuudessa esillä moninaisten mielipiteen ilmausten 

kohteena. Lähetyshiippakunta nähdään kristillisiä perinteitä kunnioittavana liikkeenä, 

toisaalta sitä kritisoidaan esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon periaatteiden, kuten 

naispappeuden vastustamisesta. Tämän tutkimuksen tarkoitus on valaista 

ennakkokäsitysten takana olevaa Lähetyshiippakunnan todellista olemusta sen jäsenten 

näkökulmasta. Kyselyn idea on selvittää miksi Lähetyshiippakuntaan aktiivisesti 

osallistuvat jäsenet ovat valinneet juuri tämän uskonnollisen yhteisön monista 

vaihtoehdoista? Mikä on vastaajien suhde evankelis-luterilaiseen kirkkoon? 

Tämä kysely liittyy Helsingin yliopiston Teologisessa tiedekunnassa tehtävään pro gradu 

-tutkielmaani. Kirkkososiologian professori Eila Helander ohjaa työtäni. Tein kandidaatin 

työn 2013 laadullisella menetelmällä ja kiinnostuin aiheesta laajemmin, koska huomasin 

Lähetyshiippakunnan vastaajissa poikkeuksellisen innostunutta ja motivoitunutta 

asennetta suhteessa omaan Luukas-seurakuntaan. Kodinomainen yhteisö ja Raamattuun 

kiinteästi perustuva julistus olivat palkitsevia elementtejä tutkimukseni mukaan ainakin 

Seinäjoella. Hengellinen ilmapiiri on Suomessa yleensä laimeaa, joten uteliaisuuteni 

heräsi pohtimaan, mikä on Lähetyshiippakunnan vetovoiman ja menestyksen salaisuus? 

Mikä aiheuttaa sen jäsenissä intohimoisen suhteen valitsemaansa uskon suuntaukseen? 

Nyt aikomukseni on tutkia valtakunnallisesti, ilmenevätkö samat syyt muuallakin vai 

löytyykö muita tekijöitä Lähetyshiippakunnan toimintaan osallistumiselle. Siksi pyytäisin 

teiltä apua kyselyyn vastaajien hankinnassa. Toivoisin teidän lähettävän tämän 

sähköpostin viestin eteenpäin mahdollisimman monelle seurakuntanne jäsenelle ja 

suosittelevan kyselyyn vastaamista. Voit myös itse vastata kyselyyn! Olen keskustellut 

Dekaani Juhana Pohjolan kanssa tutkimushankkeestani ja hän suhtautui asiaan 

myötämielisesti ja antoi ystävällisesti 11 seurakunnan paimenen yhteystiedot, jotka 
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voisivat auttaa kyselyyn vastaajien hankkimisessa. Pohjola on myös lukenut 

kyselylomakkeeni ennakkoon. 

Tutkimus toteutetaan sähköisellä E-lomakkeella, joka täytetään Helsingin Yliopiston 

internet sivulla. Vastaaminen on nopeaa ja yksinkertaista, koska papereita ei tarvita. 

Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä vastaajan henkilöllisyys tule ilmi 

missään vaiheessa, koska aineisto käsitellään tilastollisena kokonaisuutena. Tutkimuksen 

onnistumisen vuoksi ja oikean kokonaiskuvan saamiseksi on tärkeää, että 

mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn. Teidän mielipiteellänne on merkitystä. 

Vastauksenne voi vaikuttaa totuudenmukaisemman käsityksen syntymiseen 

Lähetyshiippakunnasta, sen arvoista ja siinä vaikuttavista ihmisistä. Yhteistyöllä voimme 

tehdä tiedettä, joka tuottaa uutta tietoa uskonnollisista ilmiöistä, joita 

Lähetyshiippakunta omalla panoksellaan on luomassa Suomen uskonnon kentällä. 

Kyselyyn osallistuvia pyydän vastaamaan 30.1.2014 mennessä. Kyselyyn voit vastata 

tästä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/47438/lomake.html  

Kiitos vaivannäöstäsi jo etukäteen! 

Panu Hemminki                                                            Eila Helander 

Teologian ylioppilas                                                     Kirkkososiologian professori 

puh. 040-5533947                                                        Tutkimuksen ohjaaja 

 

 

KYSELYLOMAKE 

 

Kyselylomake Suomen Luther-säätiön Lähetyshiippakunnan seurakuntien 

jäsenille.  

 

Uskontojen merkityksestä käydään keskusteluja ja uudet ilmiöt herättävät monia 

kysymyksiä. Tämän Helsingin Yliopistossa tehtävän kirkkososiologian pro gradu 

-tutkimukseni tarkoitus on selvittää, minkä vuoksi sinä olet valinnut juuri 

Lähetyshiippakunnan seurakunnan omaksi uskonnolliseksi yhteisöksi. 

Tutkimustani ohjaa professori Eila Helander. 

 

Käytä hetki ajastasi ja vastaa kyselyyn!  

Tutkija: teologian ylioppilas Panu Hemminki 

panu.hemminki@helsinki.fi  puh. 040 5533947 

 

 

SUHTEESI LÄHETYSHIIPPAKUNTAAN: 

 

1. Oletko suhteessasi Lähetyshiippakunnan seurakuntaan? 

1. satunnaisesti vieraileva 

2. passiivisesti osallistuva 

3. aktiivisesti osallistuva 

4. aktiivisesti ja sitoutuneesti osallistuva 

 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/47438/lomake.html
mailto:panu.hemminki@helsinki.fi
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2. Milloin lähdit mukaan Lähetyshiippakunnan toimintaan?  

Vuosi 

 

3. Miksi lähdit mukaan Lähetyshiippakunnan toimintaan?  

 

4. Lähditkö Lähetyshiippakunnan seurakunnan toimintaan mukaan? 

1. Hetken mielijohteesta 

2. Harkittuasi asiaa muutaman viikon 

3. Harkittuasi asiaa kuukausia 

4. Pitkällisen pohdinnan tuloksena 

 

5. Kuinka usein osallistut Lähetyshiippakunnan seurakunnan tilaisuuksiin? 

1. Viikoittain 

2. Yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa 

3. Muutaman kerran vuodessa 

4. Kerran vuodessa  

5. Harvemmin kuin kerran vuodessa 

6. En lainkaan 

 

6. Kuinka moni sukulaisesta tai ystävästäsi on mukana Lähetyshiippakunnan 

toiminnassa? 

1. ei kukaan, 2. yksi, 3. kaksi 4. enemmän kuin kolme 5. Lähes kaikki ovat 

mukana 

 

7. Minkä verran seuraavat henkilöt tai asiat vaikuttivat kiinnostumiseesi 

Lähetyshiippakunnan seurakunnan toiminnasta? 

1. ei ollenkaan, 2. melko vähän, 3. jonkin verran, 4. melko paljon, 5. hyvin paljon. 

 

1. Äiti 

2. Isä 

3. Sisarukset 

4. Isovanhemmat 

5. Muu sukulainen 

6. Puoliso tai seurustelukumppani 

7. Ystävä 

8. Työkaveri 

10. Lähetyshiippakunnan jäsen 

13. Lähetyshiippakunnan lehti 

14. Lähetyshiippakunnan toiminta 

15. Näkyvyys mediassa 

 

8. Onko sinulla vastuualueita tai tehtäviä Lähetyshiippakunnan 

seurakunnassa 

1. Kyllä. Kerro millaisia? 

2. Olen harkinnut asiaa, mutta vastuullani ei vielä ole tehtäviä. 

3. Ei 

 

 9. Kuinka tärkeä itsellesi on Lähetyshiippakunnan rooli seuraavissa 

tehtävissä? 
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 1. ei lainkaan tärkeä, 2.vain vähän tärkeä, 3. melko tärkeä, 4. tärkeä, 5. erittäin 

tärkeä 

 

1. Tarjoaa läheisiä ihmissuhteita  

2. Julistaa oikeaa kristillistä oppia 

3. Tukee korkeaa moraalia 

4. Rakentaa yhteisöä oikein uskoville 

5. Välittää tietoa pelastuksesta 

6. Julistaa Jumalan sanaa 

7. Tarjoaa musiikkielämyksiä 

8. Antaa uskonnollisia kokemuksia 

9. Tarjoaa perinteistä raamattuopetusta 

10. Antaa ehtoollisyhteyden 

 

10. Kuinka tärkeitä uskonnolliset kokemukset ovat sinulle? 

 1. ei ollenkaan, 2.melko vähän, 3. jonkin verran, 4. melko paljon 5. hyvin paljon 

 

11. Tarjoaako Lähetyshiippakunta riittävästi uskonnollisia kokemuksia? 
 1.ei ollenkaan, 2. melko vähän, 3. jonkin verran, 4. melko paljon, 5. hyvin paljon 

 

12. Kuinka paljon seuraavat asiat vaikuttivat kiinnostumiseesi 

Lähetyshiippakunnan toiminnasta? 

 1. ei ollenkaan, 2. melko vähän, 3.jonkin verran, 4. melko paljon, 5. hyvin paljon 

 

1. Halu kokea Jumalan rakkautta 

2. Elämänkriisi 

3. Haluun pelastaa ev.lut. kirkko 

4. Synnintunto 

5. Halu kuulla oikeaoppista julistusta  

6. Elämäntyhjyys 

7. Halu löytää uusia ihmissuhteita 

8. Yksinäisyys 

9. Halu saada iankaikkinen elämä 

10. Henkilökohtaiset taloudelliset ongelmat 

11. Halu saada uskonvarmuus ja elämään kestävä sisältö 

12. Henkilökohtainen sairaus 

13. Pettymys Ev.lut. kirkkoon tai muihin hengellisiin yhteisöihin 

14. Halu saada kuulla evankeliumia 

15. Halu löytää uskovainen elämänkumppani 

16. Halu pahasta olosta vapautumiseen 

17. Tarve löytää kodinomainen yhteisö 

18. En hyväksy naispappeutta  

 

13. Onko osallistumisesi Lähetyshiippakunnan seurakuntaan aiheuttanut 

ongelmia seuraavissa yhteyksissä?  

1. ei ollenkaan, 2. melko vähän, 3. jonkin verran, 4. melko paljon, 5. hyvin paljon 

 

1. Koulussa tai työpaikalla 

2. Perheen parissa 

3. Sukulaisten parissa 
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4. Naapurien kanssa 

5. Ei-uskovien ystävien kanssa 

6. Ev.lut. seurakunnassa 

7. Muissa kristillisissä yhteisöissä 

8. Lähetyshiippakuntaan kuulumattomien ystävien kanssa 

 

USKONNOLLISET TAUSTATEKIJÄT: 

 

14. Millainen oli vanhempiesi/huoltajasi suhde kristilliseen uskoon? 

 1. hyvin kielteinen 2. melko kielteinen 3. välinpitämätön 4. melko myönteinen 5. 

hyvin myönteinen 

 

1. Isä/miespuolinen huoltaja 

2. Äiti/naispuolinen huoltaja 

 

 

15. Oliko lapsuuden kodissanne tapana?   

1.ei koskaan 2. harvoin 3. jonkin verran 4. melko usein 5. hyvin säännöllisesti 

 

1. Lukea iltarukous 

2. Lukea ruokarukous 

3. Lukea Raamattua  

4. Käydä uskonnollisissa tilaisuuksissa 

5. Puhua uskonnollisista asioista 

6. Kuunnella radion hartausohjelmia 

7. Järjestää uskonnollisia tilaisuuksia 

8. Keskustella uskonnollisista kysymyksistä 

 

 

16. Mikä seuraavista mielestäsi kuvaa parhaiten uskonnollisen vakaumuksesi 

syntymistä? 

1. En pidä itseäni uskovana 

2. Olen etsijä 

3. Kasvoin vähitellen uskoon ilman murrosvaihetta 

4. Koin uskoontulon tiettynä ajankohtana, jota oli edeltänyt vähittäisen  

kypsymisen aika 

5. Koin uskoontulon tiettynä ajankohtana, jota ei ollut edeltänyt vähittäisen 

kypsymisen aikaa 

6. Olen aina ollut uskova 

7. Jokin muu 

 

 

17. Kuinka paljon seuraavat evankelis-luterilaisen kirkon herätysliikkeet ja 

muut hengelliset yhteisöt ovat vaikuttaneet uskonnollisuuteesi?  

1. ei ollenkaan 2. melko vähän 3. jonkin verran 4. melko paljon 5. hyvin paljon  

 

1. Evankelisuus, SLEY 

2. Evankelisuus, ELY 

2. Herännäisyys 

3. Rukoilevaisuus 
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4. Vanhoillislestadiolaisuus 

5. Esikoislestadiolaisuus 

6. Rauhan Sana 

7. Kansan Raamattuseura 

8. Suomen Raamattuopisto 

9. Evankelisluterilainen Kansanlähetys 

10. Helluntaiherätys 

11. Suomen Vapaakirkko 

12. Muu karismaattinen liike 

13. Jokin muu, mikä? 

 

 

 

 

18. Osallistutko herätysliikkeiden tai hengellisten yhteisöjen toimintaan? 

 1.viikoittain, 2. yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa, 3. muutaman kerran vuodessa, 

4. kerran vuodessa, 5. harvemmin kuin kerran vuodessa 

 

1. Evankelisuus SLEY 

2. Evankelisuus ELY 

3. Herännäisyys 

4. Rukoilevaisuus 

5. Vanhoillislestadiolaisuus 

6. Esikoislestadiolaisuus 

7. Rauhan Sana 

8. Kansan Raamattuseura 

9. Suomen Raamattuopisto 

10. Evankelisluterilainen Kansanlähetys 

11. Helluntaiherätys 

12. Suomen Vapaakirkko 

13. Hengen uudistus kirkossa 

14. Muu karismaattinen liike 

15. Jokin muu, mikä? 

 

19. Onko osallistumisesi näiden yhteisöjen toimintaan muuttunut viime 

vuosina? 

 1.ei ollenkaan 2. melko vähän 3. jonkin verran 4. melko paljon 5. hyvin paljon 

 

 Kerro miksi ja millä tavoin? 

 

20. Osallistutko evankelis-luterilaisen seurakunnan järjestämään 

toimintaan? 

1. Viikoittain 

2. Yksi tai kaksi kertaa kuukaudessa 

3. Muutaman kerran vuodessa 

4. Kerran vuodessa 

5. Harvemmin kuin kerran vuodessa 

6. En lainkaan 

 

21. Onko suhteesi evankelis-luterilaiseen kirkkoon muuttunut viime vuosina? 
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1. ei ollenkaan 2. melko vähän 3. jonkin verran 4. melko paljon 5. hyvin paljon 

 

 Kerro miksi ja millä tavoin? 

 

22. Oletko ajatellut evankelis-luterilaisesta kirkosta eroamista? 

1. En voisi ajatella eroavani kirkosta missään olosuhteissa 

2. En ole tullut ajatelleeksi kirkosta eroamista, eikä se ole minulle ajankohtainen 

3. Olen joskus ajatellut kirkosta eroamista, mutta olen aina päätynyt siihen, ettei 

se tule kysymykseen 

4. Olen usein ajatellut kirkosta eroamista, mutta en ole eroamisestani täysin varma 

5. Todennäköisesti tulen joskus eroamaan kirkosta 

6. En haluaisi erota, mutta näkemyserot voivat johtaa eroon 

7. En osaa sanoa 

 

23. Seuraavassa luetellaan joukko vastakkaisia adjektiivipareja. Arvioikaa 

asteikolla 1-5 kuinka hyvin ne vastaavat käsitystänne evankelis-luterilaisesta 

kirkosta. esim.1.asiantunva, 5.asiantuntematon. 

asiantunteva-asiantuntematon 

rehellinen- epärehellinen 

hengellinen-maallinen 

tarpeellinen-tarpeeton 

oikeistolainen-vasemmistolainen 

köyhä- rikas 

uudenaikainen-vanhanaikainen 

palvelualtis-palveluhaluton 

läheinen-etäinen 

luotettava- epäluotettava 

avoin-sulkeutunut 

armahtava-tuomitseva 

tehokas- tehoton 

kehittyvä-taantuva 

joustava-kankea 

suvaitseva-suvaitsematon 

epäitsekäs-itsekäs 

puolustaa heikkoja-tukee vahvoja 

raamatullinen -ei raamatullinen 

 

23. Minkä yleisarvosanan kouluarvosanoin 4-10 antaisitte evankelis-

luterilaisille seurakunnille tehtävien suorittamisesta?___ 

 

 

KYSYMYKSIÄ USKONVAKAUMUKSESTASI: 

 

24. Missä määrin uskotte seuraaviin lueteltuihin asioihin? 

 1. en usko ollenkaan, 2. pidän epätodennäköisenä, 3. en osaa sanoa,  

4. pidän todennäköisenä, 5. uskon vakaasti 

 

1. Jumala on luonut maailman 

2. Jeesus Jumalan Poika 

3. Jeesus syntyi neitseestä 
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4. Jeesus on noussut kuolleista 

5. Jeesus palaa tuomitsemaan eläviä ja kuolleita 

6. Raamatussa kerrotut ihmeet ovat todella tapahtuneet 

7. Jeesuksen opetukset ja elämänohjeet soveltuvat oman aikamme elämänohjeiksi 

8. Saatana on olemassa 

9. Kärsimys maailmassa johtuu syntiinlankeemuksesta 

10. Helvetti on olemassa 

 

25. Rukoiletko? 

1. Päivittäin 

2. Vähintään kerran viikossa 

3. Vähintään kerran kuukaudessa 

4. Harvemmin 

5. En lainkaan  

 

26. Luetko Raamattua? 

1. Päivittäin 

2. Vähintään kerran viikossa 

3. Vähintään kerran kuukaudessa 

4. Harvemmin 

5. En lainkaan  

 

27. Mikä seuraavista vastaa käsitystäsi Raamatusta? 

1. Raamattu on Jumalan inspiroima ja joka kohdassa erehtymätön 

2. Raamattu on Jumalan inspiroima, mutta heijastelee aikansa käsityksiä ja voi 

sisältää historiallista epätarkkuutta 

3. Raamatussa on keskeistä pelastushistoriallinen periaate, joka on inspiroitua 

Jumalan sanaa 

4. Raamattu on ilmausta siitä, kuinka ihmiset ovat eri aikoina tulkinneet uskoaan 

5. Raamattu on vain kirja kirjojen joukossa, vaikka onkin kulttuurihistoriallisesti 

tärkeä 

6. Ei mikään näistä, vaan mikä? 

 

28. Missä määrin pidät seuraavia asioita hyväksyttynä? Asteikko 1-10 

1. En hyväksy missään tapauksessa 10. hyväksyn täysin asian 

 

1. Verovilppi 

2. Homoseksuaalisuus 

3. Prostituutio 

4. Abortti 

5. Esiaviollinen seksi 

6. Avioero 

7. Itsemurha 

8. Naispappeus 

9. Alkoholi tai tupakka 

10. Liberaaliteologia 

11. Eutanasia 

12. Tupakka 

 

29. Kuinka uskottavana pidät evoluutioteoriaa ? 
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1. En pidä uskottavana 2. epäilen teoriaa 3. en osaa sanoa 4. hyväksyn 

varovaisesti teorian  5. pidän teoriaa erittäin uskottavana 

 

30. Kuinka suhtaudutte naispappeuteen? 

1. Hyväksyn naispappeuden ilman muuta 

2. Hyväksyn naispappeuden pienellä varauksella 

3. Vastustan naispappeutta, mutta voin osallistua tilaisuuksiin, joissa naispappi on 

mukana. 

4. Vastustan naispappeutta ja vältän tilaisuuksia, joissa naispappi on mukana 

5. En missään tapauksessa osallistu tilaisuuteen, jossa naispappi on mukana 

6. Jokin muu 

 

 

 

LÄHETYSHIIPPAKUNNAN ARVIOINTIA: 

 

31. Oletko ajatellut koskaan jättäytyä pois Lähetyshiippakunnan 

seurakunnan toiminnasta? 

1. Usein 

2. Joskus 

3. Harvoin 

4. En koskaan 

 

32. Seuraavassa luetellaan joukko vastakkaisia adjektiivipareja. Arvioikaa 

asteikolla 1-5 kuinka hyvin ne vastaavat käsitystänne 

Lähetyshiippakunnasta. 

asiantunteva - asiantuntematon 

rehellinen -epärehellinen 

hengellinen - maallinen 

tarpeellinen - tarpeeton 

oikeistolainen - vasemmistolainen 

köyhä - rikas 

uudenaikainen - vanhanaikainen 

palvelualtis- palveluhaluton 

läheinen - etäinen 

luotettava- epäluotettava 

avoin- sulkeutunut 

armahtava- tuomitseva 

tehokas- tehoton 

kehittyvä- taantuva 

joustava- kankea 

suvaitseva- suvaitsematon 

epäitsekäs- itsekäs 

puolustaa heikkoja - tukee vahvoja 

raamatullinen –ei raamatullinen 

 

33. Minkä yleisarvosanan kouluarvosanoin 4-10 antaisitte 

Lähetyshiippakunnan seurakunnalle johon osallistut? 

 

34. Minkälaisena näet Lähetyshiippakunnan seurakuntien tulevaisuuden? 
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asteikko 1-5. 1. ei ollenkaan samaa mieltä – 5. täysin samaa mieltä 

 

1. Myönteisenä ja valoisana 

2. Jäsenmäärältään kasvavana 

3. Haasteellisena ja vaikeana 

4. Jäseniään menettävänä ja kuihtuvana  

5. Pysyvän ennallaan nykytilanteessa 

6. Sisäisten opillisten ristiriitojen repimänä 

7. Ev.lut.kirkkoa uudistavana 

8. Lähetystyötä tekevänä 

9. Sisäänpäin kääntyneenä ja eriytyneenä 

10. Avoimena ja suvaitsevaisena 

11. Osana ev.lut. kirkkoa 

12. Omana uskontokuntana 

 

Taustatiedot 

 

35. Sukupuoli 

1. Mies 

2. Nainen 

 

36. Ikä  

1. 18-20 

2. 21-24 

2. 25-34 

3. 35-49 

4. 50-64 

5. 65- 

 

37. Siviilisääty 

1. Naimaton 

2. Naimisissa 

3. Eronnut 

4. Leski 

5. Rekisteröidyssä parisuhteessa 

6. Avoliitto 

7. Jokin muu 

 

38. Uskontokunta 

1. Evankelis-luterilainen kirkko 

2. Ortodoksinen kirkko 

3. Jokin muu, mikä? 

4. Ei mikään 

 

39. Koulutustausta 

1. Peruskoulu 

2. Ammatillinen koulu tai kurssi 

3. Lukio tai ylioppilas 

4. Opistotason ammatillinen koulutus 

5. Ammattikorkeakoulu 
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6. Korkeakoulu, alemman asteen tutkinto 

7. Korkeakoulu, ylemmän asteen tutkinto 

8. Korkeakoulu, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto 

 

40. Oletko opiskellut teologiaa? 

1. Kyllä 

2. En 

 

41. Toimitko kirkon virassa? 

1. Kyllä 

2. En 

 

 

 

42. Työsuhde valitse yksi  

 

1. Kokopäivätöissä oleva palkansaaja 

2. Osapäivätöissä oleva palkansaaja 

3. Maatalousyrittäjä 

4. Yrittäjä tai ammatinharjoittaja 

5. Työssä perheenjäsenen yrityksessä ilman palkkaa 

6. Työtön 

7. Eläkeläinen 

8. Päätoiminen opiskelija 

9. Jokin muu, mikä? 

 

43. Asuinseutu 

1. Uusimaa 

2. Varsinais-Suomi 

4. Satakunta 

5. Kanta-Häme 

6. Pirkanmaa 

7. Päijät-Häme 

8. Kymenlaakso 

9. Etelä-Karjala 

10. Etelä-Savo 

11. Pohjois-Savo 

12. Pohjois-Karjala 

13. Keski-Suomi 

14. Etelä-Pohjanmaa 

15. Pohjanmaa 

16. Keski-Pohjanmaa 

17. Pohjois-Pohjanmaa 

18. Kainuu 

19. Lappi 

21. Ahvenanmaa – Åland 

 

Kiitos vastauksestasi! 

 

 


