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Myöhäismoderniin aikaan liittyy käsitys sosiaalisen elämän muutoksesta. Sosiaalinen elämä muuttuu 

yhteiskunnallisella, institutionaalisella ja yksilön tasolla. Sosiaalisen elämän muutokseen liittyy muun muassa 

yhteisöjen ja tradition merkityksen väheneminen. Yksi keskeinen sosiaalinen muutos liittyy uskonnon asemaan 

kaikilla edellä mainituista tasoista. Yksi myöhäismodernin ajan kysymys on se, millainen merkitys uskonnolla 

on yksilölle. 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin sitä, mitä uskonto merkitsee yksilölle itselleen. Tutkimuskohteena olivat 16-20 -

vuotiaat pojat. Tutkittavia poikia yhdisti toisiinsa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorten tila. Kaikki 

tutkittavat osallistuvat säännöllisesti kyseisen nuorten tilan toimintaan. Pojat valikoituivat tutkimuskohteeksi,

koska nuoret miehet ovat aikaisemman tutkimuksen mukaan vähemmän uskonnollisia kuin muut sukupuoli- ja 

ikäryhmät. Lisäksi pelkästään poikien uskonnollisuutta on tutkittu vähän. 

Uskonnon merkitystä yksilölle selvitettiin osana heidän elämänkertomustaan. Tutkimusaineiston muodostivat 

kerronnalliset haastattelut. Haastattelutilanteessa tutkittavia pyydettiin ajattelemaan omaa elämäänsä elokuvana. 

Elokuvan kohtauksina heidän tuli kertoa merkityksellisiä tapahtumia omasta elämästään. Elokuvan muodossa 

olevan elämänkertomuksen lisäksi tutkittavilta kysyttiin uskonnollisuuteen liittyviä kysymyksiä. 

Aineisto analysoitiin narratiivisen holistisen sisällönanalyysin keinoin. Analyysin perusteella tutkittavien 

kertomuksista löytyi niitä toisiinsa yhdistäviä ja toisistaan erottavia teemoja, joiden perusteella muodostettiin 

neljä ryhmää. Uskonto liittyi kaikkien tutkittavien elämänkertomuksiin. Jokaisesta ryhmästä muodostettiin
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Tyyppikertomukset on nimetty seuraavasti: Valtteri Vajavainen, Yrjänä Yksinäinen, Hermanni Hengellinen ja 
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1 Johdanto 

1.1 Elämäni elokuvana 

Millainen olisi sinusta kertova omaelämänkerrallinen elokuva? Olisiko elokuva 

draama, komedia, trilleri, musikaali vai tyylilajiltaan jotain muuta? Keitä 

henkilöitä elokuvassa sinun itsesi lisäksi esiintyisi? Millaisia asioita ja tapahtumia 

elokuva pitäisi sisällään? Mikä olisi elokuvan juoni? Miten elokuva alkaisi ja 

mihin päättyisi? 

Elokuva Forrest Gump on komediallinen draama, joka kertoo nimensä 

mukaisesti miehestä nimeltä Forrest Gump. Elokuvan alussa Forrest istuu 

bussipysäkin penkillä odottaen oikeaa bussia. Penkillä istuessaan hän alkaa kertoa 

tapahtumia elämästään; omaa elämänkertaansa satunnaisille kanssaodottajille. 

Ihmiset bussipysäkillä vaihtuvat, mutta Forrest jatkaa kertomustaan. 

Kertomuksessaan Forrest etenee kronologisesti aloittaen lapsuudestaan ja päätyen 

kertomisajankohtaan. Elokuvassa kuvataan Forrestin elämän merkityksellisiä 

tapahtumia usean vuosikymmenen ajalta. 

My mamma always said life was like a box of chocolates. You never know what 

you’re gonna get. (Forrest Gump) 

Forrest vertaa elämää suklaarasiaan. Elämä on kuin suklaarasia, koskaan ei tiedä, 

mitä se tuo tullessaan. Elämä on se sosiaalinen maailma, jossa elämme. Tuohon 

maailmaan kuuluvat muun muassa perheemme, ystävämme, koulumme, 

työpaikkamme ja harrastuksemme. Osaan elämämme asioista ja tapahtumista 

voimme vaikuttaa ja osa tulee meille yllätyksenä, odottamatta. Vain 

mielikuvitusmaailmassa elämä voi olla täysin yllätyksetöntä. Todellisessa 

elämässä kohtaamme asioita, joita emme ole suunnitelleet emmekä itse 

aiheuttaneet. Kokemuksemme maailmasta muokkaavat sitä, millaiseksi koemme 

oman elämämme, itsemme ja toiset ihmiset. 1 Tämän pohjalta mietimme myös 

sitä, millainen meistä kertovan omaelämänkerrallisen elokuvan tulisi olla. Mitä 

elokuvassa tulisi tapahtua, jotta se kertoisi katsojille, kuka minä olen? 

Yksi sosiologisen tutkimuksen kiinnostuksen kohde on yksilön näkemys 

itsestään ja se, miten tämä näkemys muodostuu, pysyy ja muuttuu.2 Tutkittaessa 

ihmisen olemassaolon erityistä tapaa eli ihmisen tapaa kokea itsensä ja elämänsä 

1 Hänninen 2000, 20 & MacIntyre 1981, 213 & Heikkinen 1999, 276. 

2 Furseth & Repstad 2006, 111. 
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liitytään identiteettitutkimukseen.3 Identiteettiä koskevaa tutkimusta tehdään 

paljon eri tieteenaloilla. Tutkimustraditiossa identiteetille käsitteenä löytyy monta 

määritelmää.4 Hannu Heikkinen taustoittaa käsitettä seuraavasti: ”Sana identiteetti 

tulee myöhäislatinan sanasta ide´ntitas ja se viittaa samuuteen, yhtäläisyyteen.”5 

Persoonallisuuspsykologian tutkimustraditiossa jokainen yksilö nähdään samaan 

aikaan samanlaiseksi kuin muut ihmiset, mutta toisaalta täysin erilaiseksi kuin 

kukaan muu.6 Samanlaisuutta Paul Ricoer nimittää samuudeksi ja erilaisuutta 

itseydeksi. Kun identiteetistä puhutaan samuutena, tarkoitetaan kahden ihmisen tai 

esineen samankaltaisuutta. Myös ihmisen luonne liittyy ihmisen samuuteen. 

Luonne kuvaa niitä ihmisen ominaisuuksia, jotka pysyvät samoina jopa läpi koko 

elämän. Näiden pysyvien ominaisuuksien avulla ihminen kokee olevansa 

samanlainen kuin ennenkin ja niiden avulla hänet voidaan tunnistaa samaksi 

ihmiseksi. Vaikka ihminen muuttuu ulkoisesti ikääntyessään, on hän edelleen 

sama ja samanlainen. Kokiessaan itsensä samanlaiseksi kuin ennenkin ymmärtää 

ihminen olevansa kuitenkin myös erilainen. Elämä on tehnyt tehtävänsä. Se, mitä 

olemme nähneet ja kokeneet, on muuttanut meitä. Identiteetin toinen puoli, jota 

kutsutaan itseysidentiteetiksi, vastaa kysymyksiin: Kuka minä olen? Mistä tulen? 

Mihin olen matkalla? Vastaus kysymykseen: kuka minä olen, rakentuu elämän ja 

ajan kuluessa erilaisten kokemusten karttuessa. Käsitys itsestä ja omasta elämästä 

ei ole muuttumaton vaan sijoittuu siihen hetkeen, jossa ihminen on omalla 

elämänmatkallaan.7 

Sosiologisessa tutkimuksessa korostuu ajatus siitä, että sosiaalinen konteksti 

vaikuttaa yksilön käsitykseen itsestään ja itsestä käsin tapahtuvaan toimintaan. Se, 

millaisessa sosiaalisessa maailmassa elämme, vaikuttaa siihen, millaiseksi 

koemme oman elämämme. Sama ajatus löytyy myös muilta tieteenaloilta kuten 

filosofiasta ja psykologiasta.8 Sosiaalinen identiteetti käsitteenä yhdistää 

identiteetin muodostamisen sosiaalisiin ja kulttuurisiin konteksteihin.9 Yksilön 

identiteettiä sosiaalisessa kontekstissa tutkitaan muun muassa narratiivisen 

minäpsykologian piirissä.10 Narratiivinen lähestymistapa on yksi tapa ymmärtää 

                                                 
3 Heikkinen 1999, 276. 

4 Niemi 2006, 27. 

5 Heikkinen 1999, 276. 

6 Kluckhohn & Murray 1953, 53 & McAdams & Adler 2006, 470. 

7 Ricoeur 1992, 116 & 119 & Heikkinen 1999, 276. 

8 Furseth & Repstad 2006, 111 & Hänninen 2000, 17–18. Esimerkkejä tutkimuksista: McAdams & 

Adler 2006 & MacIntyre 1981. 

9 Niemi 2006, 27. 

10 Hänninen 2000, 18. 
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identiteettiä.11 Dan McAdams määrittelee narratiivisen identiteetin ihmisen 

sisäistämiseksi ja jatkuvasti kehittyväksi elämänkertomukseksi, jota ihminen 

tietoisesti ja tiedostamattaan rakentaa.12 Narratiivinen identiteetti kertoo, mitä 

elämä merkitsee yksilölle itselleen ja sosiaaliselle maailmalle, jossa yksilö 

toimii.13 Omaa narratiivista identiteettiään voi lähestyä Forrest Gumpin 

viitoittamalla tiellä. Kuka minä olen ja miten kerron sen muille elokuvan keinoin? 

Elämänkertomuksemme elää ja kehittyy koko ajan. Näin myös elokuvan juoni ja 

sanoma muuttuvat. Tänään käsikirjoittamani elokuva eroaa siitä, millainen 

minusta kertova elokuva olisi esimerkiksi vuoden päästä. 

Narratiivinen identiteetti liittyy sekä itseysidentiteetin että sosiaalisen 

identiteetin käsitteisiin. Itseysidentiteetti on luonteeltaan temporaalinen. Käsitys 

itsestä ja omasta elämästä muuttuu koko ajan. Näin muuttuu myös 

elämänkertomus. Elämänkertomusta ei aloiteta joka kerta puhtaalta pöydältä. 

Pöytä on täynnä rojua ja roskaa, tapahtumia ja kokemuksia elämämme varrelta. 

Uudet tapahtumat ja kokemukset suhteutamme aikaisemmin koettuun.14 

Kokemukset ja tapahtumat puolestaan liittyvät sosiaalisiin suhteisiin. 

Narratiivisen identiteetin tutkimus perustuu ajatukseen siitä, että yksilö rakentaa 

identiteettiään sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissa.15  

Samaan aikaan, kun korostetaan yksilön identiteetin ja sosiaalisen 

kontekstin yhteyttä, on huomioitava, että sosiaalisen elämän katsotaan olevan 

murroksessa. Sosiologisessa tutkimuksessa toimii keskeisenä teemana ajatus siitä, 

että yksilö irtaantuu ja erkaantuu sosiaalisista ja kulttuurisista rakenteista. 

Yksilöllisyys korvaa yhteisöllisyyden. Tämä näkyy muun muassa niin, että 

ihmisillä on valinnanvapaus monessa asiassa. Valinnanvapaus mahdollistaa 

yksilöllisyyden. Maailmankatsomus on yksi asia, jonka ihminen valitsee.16 Myös 

tutkimuksellinen kiinnostus identiteettiä kohtaan nousee pitkälti kulttuurisesta ja 

yhteiskunnallisesta muutoksesta.17  

Yksi keskeinen sosiaalinen muutos liittyy uskonnon asemaan 

yhteiskunnassa. Globaalissa yhteiskunnassa, jossa uskonnolliset puitteet ovat 

pluralistiset, uskonto ilmiönä ei ole enää sosiaalisesti eikä yksityisesti itsestään 

                                                 
11 Pasupathi, Mansour & Brubaker 2007, 106. 

12 McAdams 2009, 404. 

13 McAdams & Adler 2006, 479. 

14 Heikkinen 1999, 276. 

15 McAdams 2009, 409. 

16 Furseth & Repstad 2006, 122. 

17 Niemi 2006, 27. 
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selvä asia.18 Yksilöllisyys ja erilaisten maailmankatsomusten moninaisuus ovat 

ajalle tyypillisiä piirteitä.19 Yleinen trendi on puhua sekularisoitumisesta. 

Uskontososiologisessa tutkimuksessa sekularisaatio-termiä käytetään yleisesti 

tarkoittamaan ilmiötä, jossa uskonto monella tapaa muuttuu vähemmän tärkeäksi 

ja marginaaliseksi ilmiöksi. Sekularisaatiolle ilmiönä on olemassa monta erilaista 

tulkintaa, radikaaleja ja maltillisempia. Tutkijoilla on eriäviä mielipiteitä siitä, 

miten uskonnon merkitys yhteiskunnassa muuttuu. Muuttuko merkitys 

yhteiskunnallisella, institutionaalisella vai yksilön tasolla vai kaikilla näistä 

kolmesta. Osa tutkijoista ulottaa sekularisoitumisen yksilön tasolle. Merkitseekö 

uskonto yksilölle vähemmän kuin aikaisemmin? Vaikka osallistuminen 

uskonnollisten yhteisön toimintaan on tutkimuksen mukaan vähentynyt, 

voidaanko sanoa, että uskonnon merkitys yksilölle olisi muuttunut. Yhteiskunnan 

modernisoituminen ei välttämättä tarkoita sitä että yhteiskunta sekularisoituu. 

Tutkimusten perusteella ei voida sanoa, että sekularisaatio ulottuu yksilön tasolle. 

Sen sijaan voidaan todeta, että yksilöiden uskonnollisuus on muuttumassa. 

Sosiaaliset muutokset näkyvät myös siinä, miten yksilö muodostaa oman 

maailmankatsomuksensa. Maailmankatsomus puolestaan on osa yksilön 

identiteettiä.20  

Johtuen sosiaalisesta muutoksesta identiteetin muodostamisen voidaan 

nähdä olevan kriisissä. 21 Identiteetin muodostaminen prosessina on 

monimutkaistunut.22 Narratiivisen identiteetin voidaan nähdä olevan ratkaisu 

siihen ongelmaan, jonka alati muuttuva ympäröivä maailma aiheuttaa identiteetin 

muodostamiselle.  Ihminen tarvitsee omia elämänkertomuksiaan, koska 

sosiaalinen maailma ei tarjoa viitekehystä ja viiteryhmiä samalla tavalla kuin 

ennen.23 Narratiivinen identiteetti tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon tutkia 

myös uskonnon merkitystä yksilön elämässä.24 Personaallisuuspsykologisessa 

tutkimuksessa on perinteisesti keskitytty tutkimaan sitä, miten yksilö eroaa muista 

ihmisistä. Millaiset ominaisuudet erottavat yksilön toisista?25 Globaalissa nyky-

yhteiskunnassa yksilön uskonnollisuutta voidaan pitää yhtenä erottavana tekijänä. 

Aikaisemmin ihmiset liittyivät samaan uskonnolliseen traditioon, jolloin ihmisten 

                                                 
18 Zock 2013, 32. 

19 Kotila 2006, 66. 

20 Furseth & Repstad 2006, 82–85, 96 & 132. 

21 esim. Niemi 2006, 33 & Giddens 1991, 32 & Hänninen 2000, 42.  

22 Niemi 2006, 29. 

23 MacIntyre 2002, 550 & 559. 

24 Buitelaar & Zock 2013, 2–3. 

25 McAdams & Adler 2006, 470. 
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uskonnollisuus oli pitkältä samankaltaista. Toista on nyt. Sosiaalisen elämän 

myllerryksessä ihminen erottautuu toisista omalla narratiivisella identiteetillään, 

jota ihmisen uskonnollisuus tai uskonnottomuus on osa. Tässä tutkimuksessa 

tutkin yksilön uskonnollisuutta osana hänen narratiivista identiteettiään. Selvitän, 

millainen on yksilön elämänkertomus ja miten uskonto siihen sijoittuu eli 

millaisen merkityksen yksilö antaa uskonnolle omassa elämässään. Lisäksi tutkin 

sitä, miten sosiaalinen ympäristö on voinut vaikuttaa yksilön uskonnollisuuteen. 

Tutkimuskohteena ovat 16–20-vuotiaat pojat, joiden sosiaaliseen ympäristöön 

kuuluu sama Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnan nuorten tila. 

Tutkimuskohteena ovat pojat, koska suomalaiset miehet ovat tutkimusten valossa 

vähemmän uskonnollisia kuin naiset. Erityisesti nuorille miehillä on tyypillistä se, 

että he eivät osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin eivätkä harjoita uskontoa 

yksityisesti.26 Lisäksi pelkästään poikien uskonnollisuutta on tutkittu vähän.27 

1.2 Sosiaalisen elämän muutokset 

Kysymys siitä, miten nuoret ihmiset suhtautuvat uskontoon, uskonnollisiin 

instituutioihin ja traditioihin, on ollut merkittävä tutkimuksellinen kiinnostuksen 

kohde viime vuosina monissa eri maissa. Kysymykseen on etsitty vastauksia 

monista eri syistä. Vastauksia on etsitty sekä uskonnollisten että sekulaarien 

instituutioiden taholta. Kirkot ovat huolissaan muutoksista jäsenistönsä määrässä. 

Poliitikkoja puolestaan mietityttää uskonnollisen pluralismin vaikutus 

yhteiskunnalliseen ilmapiiriin. Kysymys siitä, miten kuvailla ja selittää nuorten 

ihmisten uskonnollisuutta, liittyy tieteelliseen keskusteluun siitä, mikä on 

uskonnon asema yhteiskunnassa ja miten tuo asema on muuttunut.28 Yksi 

vallitseva sosiologinen kiistakysymys on se, miten nykyaikaista yhteiskuntaa 

tulisi luonnehtia? Tulisiko puhua esimerkiksi modernista, korkeamodernista, 

myöhäismodernista vai postmodernista aikakaudesta ja mitkä ovat kunkin 

aikakauden tunnusmerkit? Luonnehdintojen voidaan nähdä olevan jatkumoa 

toisilleen, mutta toisaalta niiden väliltä voidaan etsiä ja myös löytää 

perustavanlaatuisia eroja. 29 Anthony Giddensin mukaan elämme 

myöhäismodernia aikaa, joka on jatkumoa modernille ajalle.30 Esittelen Giddensin 

luonnehdinnan myöhäismodernista ajasta tarkemmin, koska se valaisee 

                                                 
26 Niemelä 2003b, 193. 

27 Engebretson 2004, 264 & 277. 

28 Christensen, Høeg, Lagger & Scweitzer 2015, 32. 

29 Furseth & Repstad 2006, 75–76 & 78–79 & Kotila 2006, 65–66 & Ketola 2003, 17. Heikki 

Kotila (2006) esittää vaihtoehdoiksi myös termit jälkitraditionaalinen ja jälkiteollinen.  

30 Giddens 1991, 3 & 27–28.  
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esimerkkinä sosiologista ajatusta siitä, miten sosiaalinen konteksti vaikuttaa 

yksilön käsitykseen itsestään ja sitä kautta yksilön toimintaan. Giddensin mukaan 

myöhäismoderni aikaa haastaa yksilön itseysidentiteetin olemaan jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristön kanssa.31 Vuorovaikutuksen 

seurauksena vastaus kysymykseen: Kuka minä olen? muuttuu ja päivittyy koko 

ajan.  

Myöhäismodernille ajalle on saavuttu modernin ajan kautta. Giddens 

käyttää termiä moderni hyvin yleisellä tasolla viitaten 1900-luvulla syntyneisiin 

moderneihin instituutioihin ja käyttäytymismuotoihin. Giddensin mukaan 

sosiaalisen elämän muutokset johtuvat muutoksista institutionaalisella tasolla. 

Modernit instituutiot ovat dynaamisia, kansainvälisiä ja horjuttavat perinteisiä 

tapoja ja käytäntöjä. Vaikutukset ulottuvat päivittäiseen sosiaaliseen elämään, 

yksilön henkilökohtaisiin kokemuksiin ja tätä kautta ihmisen minuuteen asti.32  

Myöhäismoderni aika on dynaamista. Sosiaalinen muutos on nopeaa ja 

vaikuttaa laajasti ja syvällisesti sosiaaliseen käyttäytymiseen. Dynaamisuus johtuu 

siitä, että sosiaaliset suhteet eivät perustu yhteiseen ja jaettuun aikaan ja paikkaan. 

Sosiaaliset suhteet ovat mahdollisia ajallisesta ja maantieteellisestä välimatkasta 

huolimatta. Toinen dynaamisuuden mahdollistava tekijä on niin kutsuttu 

abstraktijärjestelmä, joka lävistää ajasta ja paikasta riippumatta kaikki sosiaalisen 

elämän osa-alueet.  Abstraktijärjestelmän muodostavat symboliset mekanismit, 

joille on määritetty arvo kuten raha ja joita voidaan käyttää vaihdon välineenä ja 

asiantuntijamekanismit, joilla tarkoitetaan jaettavaa tietoa. Kolmas 

dynaamisuuden syy on refleksisyys. Tällä Giddens tarkoittaa sitä, että instituutiot 

reagoivat sosiaaliseen muutokseen uuden tiedon ja informaation valossa. Tietoon 

ja informaatioon suhtaudutaan kuitenkin radikaalisti epäillen. Tieteelliset 

todisteetkin voivat olla epäilyn alaisena. Dynaamisuudesta johtuen sosiaalinen 

toiminta on globalisoitunut. Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaaliset tapahtumat ja 

suhteet voivat tapahtua fyysisesti etäällä. 33 Keskeistä on, että globalisaatio 

koskettaa kaikkia. Globaali ja lokaali ovat vuorovaikutussuhteessa. Bryan 

Wilsonin mukaan globaali on vallannut lokaalin. Henkilökohtaiset sosiaaliset 

suhteet vähenevät lokaalilla tasolla. Yhteisöllisyys on vähentynyt.34 Yhteisöjä on 

kuitenkin edelleen olemassa. Näille yhteisöille ominaista on valinnaisuus. 

                                                 
31 Giddens 1991, 32. 

32 Giddens1991, 1 & 14–15. 

33 Giddens 1991, 16-18 & 20–21. 

34 Wilson 1982, 159–160. 
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Ihminen tekee valinnan kuuluakseen yhteisöön sen sijaan, että kuuluminen olisi 

normi.35 Giddensin mukaan myöhäismoderni aika rikkoo turvallisen pienen 

yhteisön ja tradition viitekehyksen korvaten ne suuremmilla ja persoonattomilla 

organisaatioilla. 36 Myöhäismodernin aikakauden mukanaan tuomat muutokset 

muuttavat myös mekanismeja, joilla identiteettiä luodaan. Identiteetti ei ole 

kuitenkaan passiivinen vastaanottaja. Modernien instituutioiden vaikuttaessa 

sosiaaliseen elämään ja sitä kautta ihmisiin ja heidän identiteetteihinsä, 

vaikuttavat ihmiset itse aktiivisesti sosiaalisen elämän kautta instituutioihin. 

Muutokset henkilökohtaisessa elämässä vaikuttavat sosiaalisten yhteyksien kautta 

lokaalilta tasolta globaalille tasolle.37  

Giddens kuvaa itseysidentiteettiä refleksiiviseksi ponnistukseksi, joka 

koostuu siitä, että ihminen ylläpitää johdonmukaista, mutta samaan aikaan 

jatkuvasti editoitua elämänkertomusta eli narratiivista identiteettiä kontekstissa, 

jossa valintoja ja mahdollisuuksia on äärettömästi. Mitä enemmän tradition 

merkitys vähenee, sitä enemmän yksilöt neuvottelevat itselleen sopivan 

elämäntyyliin valintojen maailmassa ja luovat itselleen samalla omaa 

elämänkertomustaan.38 Jokaisen ihmisen sosiaalinen konteksti on ainutlaatuinen. 

Ihmiset kokevat erilaisia asioita johtuen erilaisista sosiaalisista ympäristöistään. 

Koetut asiat vaikuttavat siihen, miten ihminen tulkitsee elämää. 39 Ihminen elää 

subjektiivisesti merkityksellisessä maailmassa. Peter Bergerin ja Thomas 

Luckmannin mukaan ihmisten subjektiivinen todellisuus säilyy, koska se 

tuotetaan heidän ajattelunsa ja toimintansa kautta.40 Narratiivinen identiteetti on 

tuon työn tuotos ja samaan aikaan väline, jolle todellisuutta ylläpidetään. 

Tutkielmassani käytän termiä myöhäismoderni kuvaamaan sosiaalisessa 

elämässä tapahtuneita muutoksia, jotka vaikuttavat siihen, miten itseysidentiteettiä 

luodaan ja ylläpidetään elämänkertomuksen muodossa. Yksilön 

maailmankatsomus ja uskonnollisuus ovat osa tuota elämänkertomusta.  

1.3 Myöhäismoderni uskonnollisuus 

Tutkijoilla ei ole yhtenevää mielipidettä siitä, mikä on uskonnon asema ja 

merkitys myöhäismodernina aikana yhteiskunnallisella, institutionaalisella ja 

yksilön tasolla. Onko uskonnon merkitys ja vaikuttavuus pysynyt samana, 

                                                 
35 Hänninen 2000, 42. 

36 Giddens 1991, 33. 

37 Giddens 1991, 2 & 32. 

38 Giddens 1991, 5. 

39 Furseth & Repstad 2006, 125. 

40 Berger & Luckmann 1994, 30. 
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vähentynyt vai kasvanut? Uskonto ilmiönä on läsnä jokaisella edellä mainitusta 

kolmesta tasosta. Näin ollen se ei ole voinut välttyä niiltä myöhäismodernin ajan 

sosiaalisen elämän muutoksilta, jotka läpäisevät kaikki kolme tasoa. Millainen 

sitten on globaalissa länsimaisessa yhteiskunnassa vaikuttava uskonnollinen 

ilmapiiri? 

Myöhäismoderniin aikaan liittyy muutos ajattelun ja ymmärryksen tasolla.  

Uskontoa ei enää käytetä selittämään maailman tapahtumia. Monilla elämän osa-

alueilla tieteelliset selitykset ovat korvanneet uskonnolliset selitykset.41 Giddens 

puhuu tieteestä ja teknologiasta kaksiteräisenä miekkana. Tieteen ja teknologian 

avulla luodaan uusia riskejä ja vaaroja, mutta samaan aikaan tarjotaan ratkaisuja ja 

mahdollisuuksia elämän eri osa-alueille. Kaikki muutokset eivät vastaa 

ihmiskunnan odotuksia, eivätkä ole ihmiskunnan kontrollissa. Ajattelu- ja 

ymmärrysmallin muutoksesta huolimatta, uskonnollinen vakaumus ja ajatus siitä, 

että kaikelle tapahtuvalle löytyy jokin syvempi merkitys, voi olla olemassa. Ajatus 

kaitselmuksesta on Giddensin mukaan kuitenkin ristiriidassa riskiyhteiskunnan 

kanssa. Riskiyhteiskunnassa mikään ei ole ennalta määrättyä vaan kaikkeen 

toimintaan liittyy riskinsä. 42 Mary Douglas kiistää Giddensin ajatuksen 

ristiriidasta. Douglasin mukaan myöhäismodernina aika on tilaa sekä tieteellisille 

että uskonnollisille vastauksille, koska ne käsittelevät ja vastaavat yleensä 

erilaisiin kysymyksiin.43  

Giddens esittää, että kaikki toiminta on laskelmoitava huomioiden sen 

positiiviset ja negatiiviset seuraukset, jotka kohtaamme lokaalisti ja globaalisti.44 

Giddensin riskiajattelu muistuttaa rationaalisen valinnan teoriaa siinä, että yksilön 

odotetaan toimivan hyvin laskelmoidusti punniten hintaa ja palkintoa. 45 Joidenkin 

tutkijoiden mielestä yksilön valinnanmahdollisuus kasvaa tietyillä elämän osa-

alueilla erityisesti uskonnon ja kulttuurin alueilla Tämän näkemyksen mukaan 

yksilön katsotaan olevan vapaa toimija, joka valitsee itsenäisesti identiteettinsä ja 

maailmankatsomuksensa. 46 Heikki Kotilan mukaan meidät on ympäröity ideoilla 

sisäisestä kasvusta ja itsensä löytämisestä maailmassa, jossa vaihtoehtojen määrä 

kasvaa koko ajan ja yksilöllisyyttä ja ainutlaatuisuutta korostetaan. 47 Onko 

                                                 
41 Giddens 1991, 27–28 & Wilson 1982, 53–54 &Furseth & Repstad 2006, 85. 

42 Giddens 1991, 27–28. 

43 Douglas 1988, 468–469. 

44 Giddens 1991, 28. 

45 Furseth & Repstad 2006, 117. 

46 Furseth & Repstad 2006, 111 & Kotila 2006, 66. 

47 Kotila 2006, 66. 
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perusteltua kuitenkaan olettaa, että yksilöt toimivat rationaalisen laskelmoidusti 

hintaa ja hyötyä punniten valitessaan maailmankatsomustaan? Uskonto ei ole 

verrattavissa materiaaliseen hyödykkeeseen, jonka valinta ja vaihtaminen on 

nopeaa ja helppoa.48 Valinta, jonka yhä useampi ihminen tekee, liittyy 

institutionaaliseen uskonnollisuuteen. Grace Davien mukaan organisoidun 

uskonnollisen toiminnan aktiivisuus on alhaista ja laskussa Länsi-Euroopassa. 

Davie käyttää termiä ”believing without belonging”. Tällä termillä hän viittaa 

nimenomaan institutionaalisen uskonnolliseen vähenemiseen. Tutkimuksen 

mukaan monet eurooppalaiset ovat vähentäneet tai lopettaneet kokonaan 

kanssakäymisen uskonnollisten instituutioiden kanssa. Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita, että he eivät olisi uskonnollisia.49  

Vaikka yksilöiden sitoutumisessa instituutioihin on tapahtunut muutosta, 

yksilö ei luo ja keksi omaa maailmankatsomustaan tyhjiössä. Yksilöllinen 

uskonnollisuus ja uskonnollinen individualismi rakennetaan sosiaalisten 

kokemusten perusteella. Myös itsensä ilmaisu ja valinnan vapaus opitaan.50 

Uskonto ja uskonnollisuus eivät muodostu vaikutuksista vapaassa tyhjiössä, vaan 

niiden muoto ja sisältö kehittyvät vuorovaikutuksessa aikaan ja paikkaan, jossa ne 

ilmenevät.51 Myöhäismodernina aikana länsimäinen yhteiskunta ei enää tarjoa 

täydellistä ja valmista uskonnollista maailmankuvaa. Vaikka yhteiskunta ei sitä 

teekään, toteuttavat uskonnollista sosialisaatiota muut toimijat kuten perhe ja 

lähisukulaiset. Totta on kuitenkin se, että yhteiskunta on muuttunut 

uskonnollisesti monipuolisemmaksi. Mediassa ja arkielämässä törmäämme 

erilaisiin uskonnon ja maailmankatsomuksen muotoihin.52 Émile Durkheimin 

mukaan yksilöllinen uskonnollisuus muodostuu, koska ihmisen sisäistäessä 

kollektiivisia ideaaleja, ne pyrkivät yksilöitymään. Jokainen ymmärtää asiat 

omalla tavallaan ja tekee joistakin asioista ensisijaisia ja toisista toissijaisia ja 

lisää niiden joukkoon jotakin.53  

Wilsonin mukaan sosiaaliset suhteet ovat muuttuneet radikaalisti. Uskonto 

on perinteisesti perustunut kiinteän yhteisön sisällä vallitsevaan lojaaliuteen. 

Nyky-yhteiskunnassa puuttuvat vastaavat kiinteät yhteisöt. 54 Sosiaaliset verkostot 

                                                 
48 Furseth & Repstad 2006, 119. 

49 Davie 2002, 5 & 8. 

50 Furseth & Repstad 2006, 124. 

51 Durkheim 1980, 374–376. 

52 Furseth & Repstad 2006, 111 & 116–117. 

53 Durkheim 1980, 375. 

54 Wilson 1982, 159–162. 
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perustuvat enemmän spontaaniuteen kuin esimerkiksi kulttuurinormeihin.55 

Sosiaaliset suhteet eivät kuitenkaan katoa, ne vain muuttavat muotoaan. 

Douglasin mukaan sekularisaatioteoriat vähättelevät sosiaalisten suhteiden 

merkitystä uskonnolle. 56 Sosiaaliset suhteet saattavat muuttaa muotoaan, mutta 

ovat edelleen olemassa. Samalla tavalla kuin yksilön identiteetti myös 

uskonnollisuus identiteetin osana reagoi sosiaaliseen muutokseen. Sosiaalisen 

elämän muuttuessa, myös yksilön uskonnollisuuden voidaan olettaa muuttuvan. 

Yksilön ei myöhäismodernina aikana oleteta valitsevan itselleen ensisijaisia ja 

toissijaisia uskomuksia vain yhden yhteisön ja sen opin koodistosta. Sen sijaan 

yksilö altistuu lokaalisti ja globaalisti erilaisille maailmankatsomuksille ja 

muodostaa näin oman uskonnollisuutensa. 

1.4 Suomalaisten nuorten uskonnollisuus 

Eurooppaa on tutkimustraditioissa luonnehdittu sekulaariksi maanosaksi. Davien 

et al. mukaan tällaista yleistystä ei voida tehdä. Eurooppa ei ole yksi yhtenäinen 

kokonaisuus, vaan maiden välillä on eroja. 57 Davien mukaan eurooppalaista 

uskonnollisuutta voidaan luonnehtia omanlaisekseen ja tällöinkin luonnehdinta 

koskee vain Länsi-Eurooppaa. Euroopan uskonnollisuutta leimaa historiallinen 

kirkon ja valtio välinen kiinteä suhde. Pohjoismaille tyypillinen piirre on, että 

kirkon jäsenmäärät ovat korkeita suhteessa muihin maihin, vaikka 

osallistumisaktiivisuus kirkon toimintaan on alhaista.58 Tämä on totta myös 

Suomessa. Moniin Euroopan maihin verrattuna Suomi on uskonnollisesti 

poikkeuksellisen yhtenäinen maa ja lisäksi uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien 

osuus on keskimääräistä korkeampi.59 Tällä hetkellä60 yli 70 prosenttia 

suomalaisista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Jäsenmäärä on kuitenkin 

viime vuosina ollut laskeva. Vielä 1980-luvulla yli 90 % suomalaisista oli 

evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä.61 Eniten kirkkoon kuuluvia oli vuoden 2015 

lopussa vanhimmissa ikäryhmissä ja rippikouluikäisten keskuudessa.62 

Suomalaisten osallistuminen uskonnollisten instituutioiden toimintaan on 

laskenut.63 Suomalaisten uskonnollista identiteettiä tiedusteltiin Kirkkomonitor 

                                                 
55 Kotila 2006, 66. 

56 Douglas 1988, 459. 

57 Berger, Davie & Fokas 2008, 9 & 11. 

58 Davie 2002, x-xi, 2 & 12. 

59 Monikasvoinen kirkko 2008, 26. 

60 Vuoden 2016 lopussa kirkkoon kuulumisprosentti oli 71,9 %. 

61 Kirkon jäsenyys.  

62 Sohlberg & Ketola 2016, 29.  

63 Monikasvoinen kirkko 2008, 33. 



 11 

2007 ja World Values 2005-kyselyissä. Kyselyissä vastaajia pyydettiin 

vastaamaan kysymykseen ”Riippumatta siitä, käytkö uskonnollisissa 

tilaisuuksissa, pidätkö itseäsi...” Vastausvaihtoehdot olivat uskonnollinen 

ihminen, ei-uskonnollinen ihminen ja vakaumuksellinen jumalankieltäjä eli 

ateisti. Kyseisen tutkimuksen mukaan 61 prosenttia suomalaisista pitää itseään 

uskonnollisena, 36 prosenttia ei-uskonnollisena ja kolme prosenttia 

vakaumuksellisena ateistina. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomuus tai se, 

että ei osallistu uskonnollisten instituutioiden toimintaan ei siis suoraan tarkoita 

uskonnottomuutta tai uskonnonvastaisuutta. Peräti 40 prosenttia uskonnollisiin 

yhdyskuntiin kuulumattomista piti itseään uskonnollisena.64 Davien ”believing 

without belonging” uskonnollisuuden muotona on selkeästi löydettävissä myös 

Suomesta. Suomalaisten uskonnollisuutta ikäryhmästä riippumatta luonnehtii 

uskonnollisten instituutioiden merkityksen väheneminen. Tämä näkyy kirkon 

jäsenmäärän vähenemisenä, sitoutumattomuutena kirkon opetukseen ja oppiin ja 

osallistumisaktiivisuudessa. Kuitenkin samaan aikaan rukoilemisaktiivisuus 

kaikissa ikäryhmissä on pysynyt muuttumattomana ja Jumalaan tai 

yliluonnolliseen voimaan uskotaan edelleen. Tulosten perusteella voidaan Suomen 

kontekstissa katsoa uskonnollisuuden yksityistyneen.65 

Tutkimus on osoittanut, että Suomessa vanhempi sukupolvi on 

lähtökohtaisesti nuorempaa sukupolvea uskonnollisempi. Tämä pitää paikkansa, 

mitattiinpa uskonnollisuutta minkä tahansa uskonnon ulottuvuuden valossa. Mitä 

vanhempi ikäryhmä on kyseessä, sitä suurempi merkitys uskonnolla, kirkolla ja 

perinteisillä traditioilla ja arvoilla on.66 Vanhemmat ikäryhmät ovat aina olleet 

nuorempia ikäryhmiä uskonnollisempia. Vaikka vanhempien ja nuorempien 

ikäryhmien uskonnollisuudessa on aina ollut eroa, on nuorten uskonnollisuus 

viimeaikaisen tutkimuksen valossa muuttanut muotoaan.67 Nuorten 

uskonnollisuutta on tutkittu paljon eri syistä ja lähtökohdista. Se, mitä uskonto 

merkitsee yksilölle itselleen, on jäänyt tutkimuksessa taka-alalle. Tutkimuksessa 

on keskitytty tutkimaan sitä, millaista nuorten uskonnollisuus on ja miten se liittyy 

uskontoa koskeviin yhteiskunnallisiin muutoksiin.68 Euroopan kontekstissa 

                                                 
64 Monikasvoinen kirkko 2008, 41–42. 

65 Niemelä 2010, 198. 

66 Niemelä 2010, 195–196 & Niemelä 2003, 192–193. 

67 Niemelä 2010, 197–198. 

68 Christensen, Høeg, Lagger & Scweitzer 2015, 32. 
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nuorten uskonnollisuutta on tutkittu muun muassa osallistumisaktiivisuuden ja 

rippikoulun näkökulmista.69  

Konkreettinen uskontoon liittyvä asia suomalaisen nuoren elämässä on 

rippikoulu. Vaikka Nuorisobarometrin mukaan nuorten luottamus kirkkoon on 

laskenut (1996–2006), käy suurin osa 15-vuotiaista edelleen rippikoulun. Vuonna 

2012 rippikoulun kävi 85,6 % nuorista. 70 Rippikoulu suomalaisessa kontekstissa 

on osoittanut sen, miten uskonnollisiin riitteihin voi liittyä yksilön 

uskonnollisuuteen liittyvää kasvua. Tutkimuksen mukaan rippikoulu vaikuttaa 

nuoren uskonnollisuuteen yleisemmin positiivisesti kuin negatiivisesti. Yksilö 

rakentaa uskomusjärjestelmänsä murrosiässä, jolloin tuona aikana tapahtuvilla 

uskonnollisilla riiteillä voi olla suuri merkitys uskonnollisen identiteetin 

rakentumiselle. Murrosikä on potentiaalista aikaa myös uskonnolliselle 

kääntymykselle.71 Rippikouluiässä nuori etsii ja muodostaa omaa identiteettiään. 

Nuori etsii vastauksia kysymyksiin: Kuka minä olen ja mihin olen menossa? 

Uskonto voi toimia yhtenä viitekehyksenä, joka auttaa löytämään vastauksia 

näihin kysymyksiin. Rippikouluiässä myös yksilön usko ja uskonnollisuus yleensä 

muokkaantuvat lapsen uskosta kohti kypsempää uskoa. Rippikoulu ja 

konfirmaatio voivat auttaa nuorta hänen uskonnollisessa kehityksessään kohti 

uskonnollista identiteettiä.72  

Mikä sitten on uskonnollinen identiteetti? Uskonnollinen identiteetti 

tarkoittaa tietoisuutta siitä, mihin uskon ja mihin kuulun. Uskonnollinen 

identiteetti kertoo sen, mitä uskonto merkitsee yksilölle itselleen. 73 Se, miten 

yksilö muodostaa omaa identiteettiään liittymällä tai erottautumalla ympäröivän 

sosiaalisen maailman näkemyksiin ja totuuteen, voidaan liittää identiteetin 

uskonnolliseen ulottuvuuteen silloin, kun yksilö etsii vastauksia uskonnollisesta 

viitekehyksestä. Tämä ei välttämättä tarkoita kuitenkaan sitä, että yksilölle 

muodostuu uskonnollinen identiteetti. Ilman uskonnollista identiteettiäkin uskonto 

voi antaa näkemystä niihin kysymyksiin ja vastauksiin, jotka yksilö liittää 

elämäänsä ja itseensä. Schlag et al. mukaan toisistaan voidaan erottaa 

uskonnollinen orientaatio ja uskonnollinen identiteetti. Uskonnollisella 

                                                 
69 esim. Confirmation Work in Europe. Empirical Results, Experiences and Challenges. A 

Comparative Study in Seven Countries. 2010. toim. Friedrich Schweitzer, Wolfgand Ilg & Henrik 

Simojoki. & Youth, Religion and Confirmation Work in Europe. The Second Study. 2015. toim. 

Friedrich Schweitzer, Kati Niemelä, Thomas Schlag & Henrik Simojoki. 

70 Myllyniemi 2006, 48 & Niemelä 2010, 193 & Niemelä & Porkka 2015, 223. 

71 Alisat & Pratt 2012, 33 & Niemelä 2010, 201 & Regnerus & Uecker 2006, 231. 

72 Schlag, Koch & Maas 2015, 135. 

73 Jarasto & Sinervo 1999, 207. 
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orientaatiolla tarkoitetaan uskonnollisia tapoja, henkilökohtaisen käsityksen 

muodostamista uskonnosta ja uskonnollisten sisältöjen pohdiskelua. 

Uskonnollinen orientaatio voi johtaa uskonnollisen identiteetin muodostamiseen.  

Schlag et al. hahmottavat uskonnollista identiteettiä Davien viitoittamalla tiellä 

jakamalla identiteetin henkilökohtaiseen uskonelämään (believing) ja 

institutionaaliseen uskoon (belonging). Henkilökohtaiseen uskonelämään kuuluu 

esimerkiksi jumalausko ja uskonnolliset käytännöt kuten rukoilu. 

Institutionaaliseen uskonnollisuuteen kuuluu muun muassa yhteisön 

merkityksellisyys.74  

Tutkimuksen mukaan nuoret kertovat uskonnollisesta identiteetistään 

avoimemmin kuin vanhemmat ihmiset. Nuoret tunnustautuvat kristityiksi, mutta 

eivät luterilaisiksi. Näin he tekevät eron oman henkilökohtaisen 

uskonnollisuutensa ja institutionaalisen uskon välille. Usko ja hengellisyys ovat 

hyvin yksityisiä asioita nuorille. Hei eivät koe tarvitsevansa instituutiota.75 Vaikka 

länsimaissa ihmisten on helppo kiinnittyä kristinuskoon, ei se tarkoita sitä, että 

ihmiset omaksuvat tradition sellaiseen. Tämä liittyy erityisesti suhtautumiseen 

kirkon oppia kohtaan. Esimerkiksi uskotaan taivaan olemassaoloon, mutta ei 

helvettiin.76 Urbaani usko – nuoret aikuiset, usko ja kirkko-tutkimuksessa 

tutkittiin nuorten aikuisten uskonnollisuutta kaupunkimiljöössä. Nuorten aikuisten 

keskuudessa on tutkimuksen mukaan havaittavissa suomalais-luterilaiseen 

perintöön painottuvaa uskonnollisuutta, josta käytetään nimitystä perusluterilainen 

spiritualiteetti. Tällä tarkoitetaan hengellisyyttä, jossa uskonto merkitsee sekä 

perinteitä että yksityistä uskonnollista suuntautumista. Keskeistä on yksityinen 

kokemuksellisuus, yhteisöllisyyden sijaan.77 Kokemuksellisuus liittyy 

hengellisyyden käsitteeseen, joka institutionaalisen uskonnollisuuden merkityksen 

vähentyessä on noussut kuvaamaan myöhäismodernia uskonnollisuutta. 

Hengellisyyden käsitteellä korostetaan yksilön yksityisten ja sisäisten kokemusten 

merkitystä.78 

Nuorten ei voida sanoa olevan vähempää uskonnollisia kuin vanhemmat 

ikäluokat. Sen sijaan voidaan sanoa, että nuorten uskonnollisuus on erilaista. Ne 

mittarit, joilla uskonnollisuutta tutkimuksissa usein mitataan, eivät tavoita 

myöhäismodernia uskonnollisuutta samassa mielessä kuin ne tavoittavat 

                                                 
74 Schlag, et al. 2015, 136–137. 

75 Niemelä 2010, 216. 

76 Furseth & Repstad 2006, 127. 

77 Hyvönen 2006, 91. 

78 Kotila 2006, 68 & McGrath, 1999, 1–2. 
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traditionaalisen uskonnollisuuden. Nuoret eivät omaksu kirkon oppia sellaisenaan 

vaan rakentavat oman maailmankatsomuksensa tarjolla olevista erilaisista 

aineksista.79 

Sukupuolten väliset erot uskonnollisuudessa ovat Suomessa suuremmat kuin 

Euroopassa keskimäärin. Suomalaiset naiset harjoittavat uskontoa yksityisesti ja 

julkisesti miehiä aktiivisemmin ja mieltävät itsensä useammin uskonnollisiksi 

kuin miehet. Naiset ovat uskonnollisempia kaikissa ikäryhmissä.80 Erityisesti 

nuoret miehet ovat ryhmänä sellainen, jolle on tyypillistä vähäinen uskonnollisuus 

sekä institutionaalisesti että yksityisestä. Alle 35 –vuotiaista suomalaismiehistä 

puolet on tilastojen mukaan uskonnollisesti täysin passiivisia. Hei eivät osallistu 

uskonnollisten instituutioiden toimintaan eivätkä harjoita uskontoa yksityisesti. 

Nuorten suomalaismiesten vähäinen uskonnollisuus ei ole uusi ilmiö. Ilmiöön on 

kiinnitetty huomiota jo 1962 ilmestyneessä kirkolliskokoukselle toimitetussa 

mietinnössä. Jo tuolloin havahduttiin siihen, että nuoret miehet eivät osallistuneet 

seurakuntien toimintaan yhtä aktiivisesti kuin nuoret naiset tai vanhemmat miehet. 

Nuorten miesten uskonnollisuutta tai sen puutetta voidaan selittää osittain sillä, 

että miesten ajattelu ja ymmärrys ovat usein loogisuuteen ja rationaalisuuteen 

perustuvia. He nojaavat maailmankuvassaan tieteellisiin perusteluihin. Nuorten 

miesten elämässä tärkeitä asioita ovat asiat kuten teknologia ja hauskanpito. Sen 

sijaan esimerkiksi kokemus yhteisöllisyydestä on vähemmän tärkeämpää. Nuorten 

miesten asenteissa ja arvoissa korostuvat minäkeskeiset tekijät ja ulkoiset arvot 

esimerkiksi hengellisyyden sijaan.81  

                                                 
79 Niemelä 2003b, 196–199. 

80 Niemelä 2003b, 187 & 189. 

81 Niemelä 2003b, 193-194 & Kosunen 2006, 279. 



 15 

 

2 Teoreettinen viitekehys 

2.1 Narratiivinen identiteetti 

Narratiivi käsitteenä voidaan määritellä monista eri lähtökohdista käsin monin eri 

tavoin.82 Yleisesti ottaen narratiivilla tarkoitetaan tarinaa tai kertomusta. 

Esimerkiksi kirjallisuudentutkimuksessa tarinan tai kertomuksen käsitteellä 

viitataan tietyt kriteerit täyttävään kielelliseen esitykseen. Tutkittaessa kielellistä 

esitystä ei kiinnitetä huomiota siihen sosiaaliseen todellisuuteen, jossa esitys on 

syntynyt vaan esimerkiksi kyseisen kirjallisen tyylilajin perinteeseen. 83 Tarinat 

ovat keskeinen osa sosiaalista vuorovaikutusta. Ihmiset ovat luonteeltaan 

tarinankertojia. Tarinan välityksellä ihminen ilmaisee itseään ja maailmaansa 

muille. Tarinalla voi olla monta erilaista ulkoista muotoa esimerkiksi kansansatu, 

legenda, myytti tai elokuva. Tarinalla voi olla myös monta eri merkitystä. Tarina 

voi muun muassa viihdyttää, opettaa tai sitä voidaan käyttää osana terapiaa. 84 

Narratiivi voi tarkoittaa myös ihmisen elämänkertomusta. Tällöin narratiivi 

liittyy narratiivisen identiteetin käsitykseen. Kertomuksen kautta ihminen ilmaisee 

ja muodostaa narratiivista identiteettiään. Elämänkertomus ei ole objektiivinen 

toisinto menneistä tapahtumista. Olennaista eivät ole faktat vaan yksilön 

tapahtumille antamat merkitykset.85 Merkityksiä tapahtumille yksilö voi löytää 

esimerkiksi omasta henkilökohtaisesta maailmankatsomuksestaan, jota uskonto 

voi olla osa. Olennaista elämänkertomukselle on sen kontekstuaalisuus ja 

ainutkertaisuus. Kertomus kytkeytyy tiettyyn aikaan ja paikkaan.86 

Kertomisajankohdan muuttuessa kertomuksen juoni voi muuttua olennaisestikin. 

Kerrottavuuteen liittyy yhteys kuulijaan. Kerrottavat tapahtumat ovat yleensä 

sisällöltään sellaisia, jotka kertoja arvioi kuulijan kannalta mielenkiintoisiksi.87  

Avaan narratiivisen identiteetin käsitettä seuraavaksi Dan McAdamsin ja 

Jonathan Adlerin sekä Vilma Hännisen tutkimuksen valossa. McAdams ja Adler 

sijoittavat narratiivisen identiteetin osaksi ihmisen persoonallisuutta. McAdams ja 

                                                 
82 Polkinghorne 1995, 5–6. 

83 Hänninen 2000, 16. 

84 McAdams 2009, 390–392. 

85 McAdams 2009, 390–392. 

86 Hänninen 2000, 126–127 & Polkinghorne 1995, 5. 

87 Hänninen 2000, 56. 
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Adler hahmottavat persoonallisuutta jakamalla sen kolmelle eri tasolle.88 Tasojen 

sijoittumisen toisiinsa nähden olen hahmotellut alla olevassa kuviossa.  

 

Kuvio 1: Ihmisen persoonallisuus 

 

McAdamsin ja Adlerin malli suhteuttaa toisiinsa Ricoeurin samuuden ja itseyden 

käsitteet. Ensimmäinen taso on ikään kuin persoonallisuuden kivijalka, koska se 

pitää sisällään ihmisen pysyvinä pidetyt luonteenpiirteet. Kivijalka kuvaa 

pysyvyyttä ajassa eli samuutta. Luonteenpiirteet ovat yksinkertainen ja yleinen 

tapa löytää eroa ihmisten välillä. Esimerkiksi Timo on ystävällisempi kuin Esa. 

Luonteenpiirteiden avulla pystytään ennakoimaan ihmisen käytöstä ja toimintaa. 

Niiden perusteella voidaan arvioida esimerkiksi menestymistä ja jaksamista 

tietyssä ammatissa ja ne liittyvät keskeisesti ihmiselämään kuten ihmissuhteiden 

laatuun ja kestoon ja fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. McAdams ja Adler 

määrittävät luonteenpiirteet persoonallisuuden perussuuntauksiksi tai -

taipumuksiksi. Ne kuvaavat yleisiä, perustavanlaatuisia ja vähiten 

sattumanvaraisia eroja ihmisten välillä. Nämä erot ja yhtenäisyydet ilmenevät jo 

ihmiselämän varhaisessa vaiheessa.89 Kuten maa liikkuu talon kivijalan alla ja 

liikuttaa perustuksia ja taloa, myös luonteenpiirteissä voi iän ja 

elämäntapahtumien myötä tapahtua muutoksia, vaikka niitä lähtökohtaisesti 

pidetäänkin pysyvinä.90 Kivijalan päälle rakentuu persoonallisuuden toinen taso, 

josta McAdams ja Adler käyttävät nimitystä luonteenomainen mukautuminen. 

                                                 
88McAdams & Adler 2006, 471. 

89McAdams & Adler 2006, 472–473 & Ricoeur 1992, 116 

90 McAdams & Adler 2006, 475. 



 17 

Tällä he tarkoittavat muun muassa erilaisten motivaatioiden, arvojen, päämäärien, 

mielenkiinnon kohteiden ja muiden muuttujien ilmenemistä ja kehittymistä 

ihmisen elämässä. Näiden muuttujien avulla ihminen kykenee muun muassa 

selviämään sosiaalisen elämän asettamista haasteista tai asettamaan itselleen 

tavoitteita.91 Persoonallisuuden kaksi ensimmäistä tasoa kertovat jo paljon 

ihmisen persoonallisuudesta. Niiden perusteella voidaan ymmärtää ihmisen 

käytöksen johdonmukaisuutta ja sosiaalista käyttäytymistä. Se, miten ihminen itse 

kokee oman elämänsä, jää kuitenkin arvoitukseksi. Myöhäismodernissa 

yhteiskunnassa ihminen kaipaa elämäänsä merkitystä. Persoonallisuuden kahden 

ensimmäisen tason summa ei vastaa vielä niihin kysymyksiin, jotka ovat 

olennaisia ihmisen itseysidentiteetin kannalta. Kuka minä olen, mihin olen 

menossa ja miksi?  

 McAdamsin mukaan elämänkertomus tarjoaa ratkaisun tähän ongelmaan.92 

Kolmannella tasolla liitytään Ricoerin itseyden käsitteeseen. Persoonallisuuden 

kolmas taso muodostuu ihmisen elämänkertomuksesta eli narratiivisesta 

identiteetistä. Persoonallisuuden kolmas taso aktivoituu McAdamsin ja Adlerin 

mukaan myöhäisessä murrosiässä tai varhaisessa aikuisiässä. Narratiivinen 

identiteetti kertoo, mitä elämä merkitsee yksilölle itselleen ja sosiaaliselle 

maailmalle, jossa yksilö toimii.93 Narratiivinen identiteetti on ihmisen sisäistämä 

ja kehittyvä elämänkertomus, jotka ihminen tietoisesti ja tiedostamattaan 

rakentaa.94 Elämänkertomusta rakennetaan niillä välineillä, joita sosiaalinen 

ympäristö tarjoaa. Saatavilla olevat materiaaliset, kulttuuriset, ideologiset ja 

poliittiset resurssit vaikuttavat yksilön elämänkertomukseen.95 Tämän vuoksi 

ihmisen elämänkertomus kertoo ihmisen lisäksi myös siitä yhteiskunnasta, jossa 

hän elää ja kokee asioita.96 

Hännisen tarinallisen kiertokulun teoria purkaa ihmisen sosiaalisen 

ympäristön palasiksi. Teoria muodostaa systematisoidun käsityksen siitä, miten 

narratiivinen identiteetti ja sosiaalinen elämä linkittyvät toisiinsa.97 Tarinallisen 

kiertokulun teoria osoittaa sen, miten yksilö toimii refleksiivisesti sosiaalisessa 

ympäristössä samaan aikaan ammentaen siitä ja vaikuttaen siihen.  

                                                 
91 McAdams & Adler 2006, 476. 

92 McAdams 2009, 389–390. 

93 McAdams & Adler 2006, 479. 

94 McAdams 2009, 404. 

95 McAdams & Adler 2006, 480. 

96 McAdams 2005, 271–272. 

97 Hänninen 2000, 15. 
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Kuvio 2: Tarinallinen kiertokulku Hännisen mukaan 98 

 

Sisäinen tarina viittaa ihmisen mielen sisäiseen prosessiin.99
 Hännisen mukaan: 

”Sisäinen tarina on elämäntilanteen, -tapahtumien ja -muutosten tulkki. Se 

sijoittaa yksilöllisen elämän laajempaan sosiaaliseen kokonaisuuteen ja 

määrittelee ihmiselle hänen identiteettinsä.100
 Narratiivinen identiteetti on sisäinen 

tarina-prosessin tuotos. 

 Hänninen erottaa sisäisen tarinan määrittelemästä identiteetistä kolme eri 

tasoa. Toimijaminät aktivoituvat ihmisen erilaisissa toimissa ja 

elämänprojekteissa. Toimijaminät suuntautuvat ulkomaailmaan. Toimijaminät 

eivät ole kuitenkaan toisistaan irrallaan ja itsenäisiä vaan niillä kaikilla on sama 

historia. Moraalinen identiteetti on ikään kuin se ideaalinen henkilöhahmo, jonka 

mallin mukaisesti ihminen pyrkii elämään. Ideaali voi koskea esimerkiksi 

moraalisia periaatteita tai tavoitetasoja joissakin asioissa. Moraalisen identiteetin 

ajatellaan Hännisen mukaan kehittyvän ulkoa sisäänpäin siten, että ulkoiset normit 

sisäistetään, jonka jälkeen ne sisäistetään ja muokataan omaksi henkilökohtaiseksi 

ja sisäisesti sanktioiduksi normijärjestelmäksi. Narratiivisesta identiteetistä 

Hänninen käyttää nimitystä reflektoitu identiteetti. Reflektoitu identiteetti on 

tietoinen vastaus kysymykseen, kuka minä olen? Vastaus kysymykseen 

muodostuu ihmisen kertoessa itselleen tarinaansa. Reflektoitu identiteetti välittää 

toimijaminän ja moraalisen identiteetin välistä suhdetta. Elämän ja sosiaalisten 

tilanteiden tulkinta mahdollistaa toimijaminän ja moraalisen identiteetin välisen 

                                                 
98 Hänninen 2000, 21. 

99 Hänninen 2000, 20. 

100 Hänninen 2000, 58. 
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ristiriidan.101
 Reflektoitu identiteetti ei ole vaan reflektiivinen vaan refleksiivinen 

eli itseään muokkaava.102
 Hänninen liittyy ajattelussaan Giddensin näkemykseen 

identiteetistä refleksiivisenä ponnistuksena. 

 Tarinallisen kiertokulun teoria osoittaa, miten sisäinen tarina ja narratiivinen 

identiteetti sen tuotoksena sijoittuvat sosiaaliseen ympäristöön. Kertomus viittaa 

tarinan esitykseen merkkien muodossa. Kertomus voi sisältää monia eri tarinoita. 

Kertomus on yleensä kielellinen, mutta voi olla myös esimerkiksi elokuvan 

muodossa. Draama puolestaan viittaa toimintaan elävässä ja sosiaalisessa 

elämässä. Situaatiolla viitataan niihin seikkoihin, joihin ihminen on suhteessa. 

Tällaisia seikkoja ovat konkreettiset tilannetekijät kuten esimerkiksi asuinpaikka, 

työpaikka ja perhe sekä toimintaa säätelevät ideaaliset seikat kuten sosiaaliset 

normit ja säännöt ja lait. Situaatio käsittää siis ihmisen elämäntilanteen 

kokonaisuuden, mahdollisuudet ja rajat. Situaation kokonaisuus muuttuu ihmisen 

toiminnan seurauksena ja siitä riippumatta. Sosiaalisen tarinavarannon käsite 

tarkoittaa kulttuurisia kertomuksia. Se sisältää kaikki ne tarinat, joita ihmiset 

kohtaavat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tai esimerkiksi kirjoissa ja elokuvissa. 

Sosiaalinen tarinavaranto muuttuu jatkuvasti. Sieltä omaksutaan tarinoita osaksi 

omaa henkilökohtaista tarinavarantoa.103
 Uskonto ilmiönä voi olla läsnä 

kertomuksessa, draamassa, situaatiossa ja sosiaalisessa tarinavarannossa ja 

vaikuttaa näin sisäisen tarinan-prosessissa muodostuneessa narratiivisessa 

identiteetissä. Ihmisen moraalinen minä on voinut ammentaa norminsa 

uskonnosta. 

2.2 Narratiivisen identiteetin muodostuminen 

Murrosikä on keskeistä aikaa identiteetin muodostumiselle.104 Murrosikää 

pidetään kehitysvaiheena, joka alkaa noin 13-vuotiaana ja päättyy yli 20-

vuotiaana.105 Erik Erikson on tutkinut identiteetin muodostumista ja muuttumista 

ihmisen elinkaaren aikana.106 Eriksonin mukaan psykososiaalinen lykkäys kuvaa 

siirtymäaikaa murrosiästä aikuisuuteen. Tuona aikana ihminen elää kokeilemisen 

aikaa etsiessään itselleen merkityksellistä paikkaa yhteiskunnassa. Ympäröivä 

yhteiskunta mahdollistaa tämän siirtymäajan nuorelle. Siirtymäajan pituus 

vaihtelee yksilöstä ja yhteiskunnasta riippuen. Mitä enemmän erilaisia 

                                                 
101 Hänninen 2000, 61. 

102 Hänninen 2000, 62. 

103 Hänninen 2000, 20–21. 

104 Schlag et al. 2015, 135 & Erikson 1980, 119. 

105 Kehily 2007, 13. 

106 Erik H. Erikson: Identity and the Life Cycle. 



 20 

vaihtoehtoja yhteiskunta tarjoaa, sitä vaikeampaa on luoda johdonmukainen 

identiteetti ja sitä kauemmin sen luominen kestää. Nuorelle on erittäin tärkeää 

kokea, että hänet huomataan. Sosiaalisen ympäristön tulee vahvistaa nuorta hänen 

identiteetin luomisprosessissaan.107  

Narratiivisen identiteetin on yleisesti ajateltu muodostuvan myöhäisessä 

murrosiässä tai varhaisessa aikuisuudessa.108 Tilmann Habermasin ja Susan 

Bluckin mukaan narratiivisen identiteetin muodostaminen on mahdollista vasta 

silloin, kun ihminen kykenee harjoittamaan neljää eri mentaalista taitoa. Ensiksi 

ihmisen pitää pystyä muodostamaan tarina, joka pitää sisällään useamman elämän 

erillisen tapahtuman. Tapahtumien tulee liittyä toisiinsa kronologisesti tai 

sisällöllisesti. Tarinalla pitää olla myös tietty päämäärä. Suurin osa lapsista pystyy 

muodostamaan tällaisia tarinoita alle kouluikäisinä. Toiseksi ihmisen pitää pystyä 

täydentämään omaelämänkerrallinen ymmärryksensä vastaamaan yhteiskunnan 

vaatimuksia. Varhaisessa murrosiässä ihmiselle muodostuu käsitys siitä, mitä 

yhteiskunta häneltä odottaa. Tämä vaikuttaa siihen, mitä asioita ihminen liittää 

osaksi elämänkertomustaan. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi velvollisuus käydä 

rippikoulu tietyssä iässä ja lopulta muuttaa pois vanhempien luota. Kolmanneksi 

ihmisellä kehittyy murrosiässä kyky ajatella ja käsitellä useita tapahtumia 

johdonmukaisena kertomuksena. Johdonmukaisuus mahdollistaa myös sen 

ihminen kykenee selittämään esimerkiksi muutoksia persoonallisuudessaan ja 

arvoissaan. Lopuksi myöhäisessä murrosiässä ihmiselle kasvaa ymmärrys 

temaattisesta johdonmukaisuudesta. Hän kykenee johtamaan yleisen teeman tai 

periaatteen kerrotusta tapahtumaketjusta. Kuten kehitysvaiheista käy ilmi, 

narratiivinen toiminta alkaa jo lapsena, mutta vasta temaattinen johdonmukaisuus 

mahdollistaa narratiivisen identiteetin muodostamisen. Narratiivisen identiteetin 

pohjana vaikuttavat kuitenkin jo lapsena kerrotut tarinat. Myöhäisestä teini-iästä 

alkaen nuori alkaa nähdä oman elämänsä kertomuksena.109 Temaattisen ajattelun 

alkutaipaleella ensimmäiset elämänkertomukset voivat olla epärealistisia, 

suureellisia ja epäloogisia.110 

Vaikka identiteettiä ja narratiivista identiteettiä koskevaa tutkimusta tehdään 

paljon eri tieteenaloilla ja eri lähtökohdista käsin, ei nuorten narratiivista 

identiteettiä ole tutkittu paljon. Yksi syy tähän on se, että narratiivisen identiteetin 

                                                 
107 Erikson 1980, 119–120. 

108 McAdams 2009, 404 & Habermas & Bluck 2000, 761. 

109 McAdams 2009, 406 & Habermas & Bluck 2000, 750–751. 

110 McAdams & Adler 2006, 484. 
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ajatellaan aktivoituvan vasta myöhäisessä murrosiässä tai varhaisessa 

aikuisuudessa. Nuorten narratiivista identiteettiä koskeva tutkimus on keskittynyt 

esimerkiksi siihen, miten vanhemmat voivat vaikuttaa nuoren narratiivisen 

identiteetin kehittymiseen. Tutkimusta ei ole tehty niinkään itse narratiivisen 

identiteetin sisällöstä.111  

2.3 Uskonto osana narratiivista identiteettiä 

Yksi tapa tutkia uskonnollista identiteettiä, on lähestyä sitä narratiivisen 

identiteetin näkökulmasta. Sosiokulttuurisesti ajateltuna uskonto on yksi 

kokonaisvaltaisimmista järjestelmistä, joita on olemassa. Muita sosiokulttuurisia 

järjestelmiä ovat esimerkiksi poliittiset järjestelmät. Korkeimmalla 

sosiokulttuurisella tasolla uskonto tarkoittaa traditioita ja instituutiota, jotka ovat 

yhteisiä koko uskonnolliselle yhteisölle. Yksilö omaksuu nämä kaikille yhteiset 

sosiokulttuuriset tasot ja löytää näin käsityksen siitä, mikä on elämän tarkoitus. 

Tähän käsitykseen vaikuttaa olennaisesti usko korkeampaan voimaan.112 

Myöhäismodernina aikana tällainen malli ei enää kuvaa sitä tapaa, jolla yksilön 

uskonnollisuus muodostuu ja asettuu osaksi elämänkertomusta. Totta kuitenkin 

edelleen on se, että uskonto on sosiokulttuurisesti läsnä esimerkiksi 

sosiaalisessa tarinavarannossa.  

Yksilön elämänkertomuksessa uskonto voi olla läsnä monella eri tavalla. 

Uskonto voi liittyä tiettyyn kertomuksen kohtaukseen tai henkilöhahmoon.113 

Elämänkertomuksen sävyyn, kuvakieleen ja juonen rakentamiseen voivat 

vaikuttaa uskonnolliset kertomukset ja käytänteet. Näin voi olla, vaikka uskonto ei 

sisällöllisesti sijoittuisi yksilön elämänkertomukseen lainkaan.114 Tapahtumat, 

jotka muistamme ja koemme merkityksellisiksi, ovat sellaisia, joihin liittyy suuria 

tunteita tai jotka liittyvät johonkin siirtymävaiheeseen. Uskontoon liittyvillä 

tapahtumilla on edellytykset täyttää nämä kriteerit.115 Yksilön uskonto osana 

hänen elämänkertomustaan voi liittyä uskonnon sosiokulttuurisiin 

ilmenemismuotoihin kuten traditioihin, instituutioihin, kansalliseen identiteettiin 

ja symboleihin ja käytäntöihin. Uskonto voi liittyä myös psykologiseen 

111 Pasupathi & McLean 2010, xxiv & Habermas & Bluck 2000, 750. 

112 Fivush 2013, 108. 

113 Buitelaar & Zock 2013, 1–2. 

114 Buitelaar & Zock 2013, 2. 

115 Alisat & Pratt 2012, 32. 
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ulottuvuuteen eli uskonnon tehtäviin yksilön elämässä. Tehtävänä voi olla 

esimerkiksi vastoinkäymisestä selviytyminen.116  

Kun tutkitaan uskontoa osana yksilön elämänkertomusta, on mietittävä 

paras tapa saada kiinni siitä, mitä uskonto yksilölle itselleen merkitsee. Tämä 

vaikuttaa siihen, miten uskonto tutkimuksessa määritellään.117 Psykologisessa ja 

sosiologisessa uskonnon tutkimuksessa uskontoa ilmiönä tarkastellaan usein 

uskonnon ulottuvuuksien kautta. Glock ja Stark jakavat uskonnon viiteen 

ulottuvuuteen. Näihin ulottuvuuksiin kuuluvat; ideologinen, rituaalinen, älyllinen 

ja kokemuksellinen ulottuvuus sekä seuraukset, joita uskonnolla on yksilön 

elämään.118 Uskonto voidaan määritellä esimerkiksi edellä mainittujen 

ulottuvuuksien kautta, jos perusteet määrittelylle nousevat yksilön omasta 

kertomuksesta.  

                                                 
116 Zock 2013, 15. 

117 Geels & Wikström 2009, 19. 

118 Zock 2013, 13, Furseth & Repstad 2006, 24 & Glock & Stark 1969, 19–21. 
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3 Tutkimuksen toteuttaminen 

3.1 Tutkimustehtävä 

Tutkimuksessa selvitän, millaisen merkityksen nuori antaa uskonnolle omassa 

elämänkertomuksessaan. Tämän lisäksi selvitän, miten nuoren sosiaalinen 

ympäristö on voinut vaikuttaa uskonnon merkitykseen tämän 

elämänkertomuksessa. Elämänkertomuksella tarkoitan tarinoista muodostuvaa 

kokonaisuutta eli nuoren elämän elokuvaa. Elokuva on nuoren tulkinta omasta 

elämästään.119 Osana elämän elokuvaa olen huomioinut myös muun 

haastattelutilanteessa hankitun kerronnallisen aineiston. Tässä vaiheessa 

elämänkertomus ei rinnastu narratiivisen identiteetin käsitteeseen. Tutkimuksen 

lopuksi vastaan kysymykseen siitä, onko tutkittavan elämänkertomus narratiivisen 

identiteetin ilmentymä vai onko nuoren narratiivisen identiteetin muodostaminen 

vielä kesken. 

Kuten aikaisemmin on kerrottu, uskonto voi liittyä ihmisen 

elämänkertomukseen monella eri tavalla. Tässä tutkimuksessa perustan analyysini 

sille, mitä tutkittavat ihmiset ovat tietoisesti halunneet sanoa.120 Uskontoa ei etsitä 

esimerkiksi ihmisen tavasta kuvailla tapahtumia vaan siitä, miten ihminen kertoo 

uskonnosta ja millaisen merkityksen hän itse sille antaa. Jokaiselle ihmiselle 

uskonto ilmiönä näyttäytyy erilaisena. Kun tutkitaan uskonnon merkitystä 

yksilölle itselleen, tulee antaa tilaan sille tulkinnalle, jonka yksilö uskonnolle 

antaa.  

3.2 Aineisto 

Tyypillisesti tietoa ihmisten elämänkertomuksista hankitaan haastattelujen 

avulla.121 Myös tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin haastattelemalla. 

Tutkimusaineisto koostuu yhdeksästä haastattelusta. Alun perin haastatteluja piti 

olla kymmenen, mutta yksi haastateltavista ei saapunut haastatteluun eikä uutta 

haastatteluaikaa saatu sovittua. Tutkittavat henkilöt ovat 16–20-vuotiaita poikia, 

joita yhdistää toisiinsa seurakunnan nuorten tila. Kyseinen seurakunta sijaitsee 

pääkaupunkiseudulla ja kuuluu Suomen evankelis-luterilaisen kirkkoon. 

Haastatteluhetkellä kaikki nuoret vierailivat kyseisessä nuorten tilassa 

säännöllisesti. Hännisen tarinallisen kiertokulun-teoriaan nojaten kaikki tutkittavat 

                                                 
119 Hänninen 2000, 142. 

120 Hänninen 2000, 33. 

121 McAdams 2009, 411. 
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nuoret ovat suhteessa saman seurakunnan nuorten tilaan ja sen sosiaalisiin 

normeihin. Nuorten situaation kokonaisuuteen kuuluu näin ollen myös nuorten 

tilan toiminnassa toteutettava ideologia. Nuorten tila sosiaalisena ympäristönä on 

lisäksi läsnä sosiaalisessa tarinavarannossa.  

Yhteydenotto tutkittaviin tapahtui toimiessani nuorten tilassa 

vapaaehtoisena aikuisena. Tätä ennen olin saanut tutkimusluvan seurakunnan 

kirkkoherralta toimitettuani hänelle ensin tutkimussuunnitelman. Valitsin 

haastateltavaksi minulle entuudestaan tuttuja eri-ikäisiä poikia, joille toimitin 

kirjallisen selvityksen tutkimuksesta ja lomakkeen tutkimukseen suostumisesta. 

Alaikäisiltä vaadittiin vanhempien suostumus.122 Haastattelut tehtiin 4.3.2014–

13.5.2014 välisenä aikana. Haastattelupaikkana toimi kyseisen nuorten tilan 

kanslia. Kanslia haastattelupaikkana oli logistisesti järkevä, koska haastattelut 

tehtiin nuorten tilan normaaleina aukioloaikoina. Hyvin todennäköisesti 

haastateltava nuori olisi saapunut nuorten tilaan viettämään aikaa ja tapaamaan 

kavereitaan riippumatta sovitusta haastattelusta. Haastattelun jälkeen nuori saattoi 

jäädä viettämään aikaan nuorten tilassa. Muuten paikkana kanslia oli hyvin pieni 

ja seinien läpi kuuluivat keskustelun äänet ja musiikki. Lisäksi haastattelu 

keskeytyi muutaman haastateltavan kohdalla useaankin otteeseen seurakunnan 

työntekijän käydessä kansliassa. Itse haastateltavia keskeytykset eivät tuntuneet 

haittaavan. Nuorten tilassa aikaa viettävät nuoret ovat tottuneet hälinään, mutta 

myös puhumaan henkilökohtaisistakin asioista avoimesti muiden nuorten ja 

työntekijöiden kanssa. Haastattelujen kesto vaihteli 34 minuutista 108 

minuuttiin.123 Äänitallennettua aineistoa haastatteluista kertyi yhteensä 9 tuntia ja 

21 minuuttia. Yksi haastattelu kesti keskimäärin 1 tunnin ja 2 minuuttia. 

 Nimesin haastattelut kirjain- ja numeroyhdistelmällä K1–K9. 

Haastateltavista henkilöistä kaksi oli haastatteluhetkellä täysi-ikäisiä. Loput olivat 

alaikäisiä ja opiskelivat lukiossa. Täysi-ikäisistä henkilöistä toinen oli valmistunut 

ammattikoulusta ja suoritti haastatteluhetkellä asepalvelusta. Toinen henkilö oli 

valmistunut lukiosta ja piti välivuotta tavoitteenaan aloittaa opiskelu seuraavana 

syksynä. Kaikki haastateltavat olivat käyneet rippikoulun ja osallistuneet tai 

osallistuivat parhaillaan seurakunnan järjestämään isoskoulutukseen. Kahdeksalle 

haastateltavista nuorten tila, jossa haastattelut tehtiin, oli ainoa nuorten tila, jossa 

he viettivät aikaa. Yhdelle haastateltavista (K6) ensisijaisena nuorten tilana toimi 

                                                 
122 Kts. Liitteet 1–4. 

123 Tarkat kestot 34 min ja 44 sek – 108 min ja 24 sek. 
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naapuriseurakunnan nuorten tila, koska hän oli käynyt rippikoulun ja 

isoskoulutuksen naapuriseurakunnassa. Nuorten tilassa, jossa haastattelu tehtiin, 

hän vieraili kuitenkin säännöllisesti.  

 

Taulukko 1: haastateltavien henkilöiden kuvaus 

 

Haastattelut olivat luonteeltaan kerronnallisia. Kerronnallisen haastattelun 

tarkoituksena on saada haastateltava kertomaan kertomuksia. Haastattelussa 

tutkija pyytää kertomuksia, antaa tilaa kertomiselle ja esittää sellaisia kysymyksiä, 

joihin hän olettaa saavansa vastaukseksi kertomuksia. Kertomuksia halutaan koota 

tutkimusaineistoksi monesta eri syystä. Yksi näistä syistä on se, että kertomukset 

liittyvät ihmisen identiteetin rakentamiseen. Kysymykseen siitä kuka minä olen, 

ihminen voi vastata kertomalla oman elämänkertomuksensa. Haastateltavaa voi 

pyytää kertomaan elämänkertomuksensa monella eri tavalla. Yksi mahdollinen 

tapa on esittää haastateltavalle yksi laaja kysymys esimerkiksi kertoisitko oma 

elämäntarinasi?124 Tässä tutkimuksessa johdattelin tutkittavaa kertomaan 

elämänkertomuksensa tarinoiden kautta. Tämän tein teemahaastattelun keinoin. 

Teemahaastattelussa pyritään käymään läpi ennalta sovitut teemat kaikkien 

tutkittavien kanssa huomioiden ihmisten tulkinnat ja heidän merkityksenantonsa. 

Tämä on keskeistä, kun tutkitaan ihmisten elämänkertomuksia. Teemojen 

puhumisjärjestys on vapaa, eikä kaikkien haastateltavien kanssa välttämättä 

puhuta kaikista teemoissa samassa laajuudessa.125 Näin myös toimin 

haastattelutilanteessa. Annoin keskustelun soljua vapaasti ja teemoja käsiteltiin 
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125 Teemahaastattelu.  



 26 

haastateltavalle luontevassa järjestyksessä. Jos esimerkiksi haastateltava alkoi 

kertoa uskonnosta omassa elämässä osana elämänsä elokuvaa, esitin tarkentavia 

kysymyksiä uskonnosta ja uskonnollisuudesta tuossa kohtaa enkä 

haastattelurungon mukaisesti vasta haastattelun lopuksi. 

Tutkimuksen haastattelurunko perustuu McAdamasin kehittämään 

elämänkertomushaastatteluun. Muokkasin haastattelurunkoa omiin tarpeisiini 

sopivampaan muotoon. Ajankäytöllisesti McAdamsin mallin soveltaminen 

sellaisenaan olisi vienyt liian kauan aikaa. Mallin mukainen haastattelu kestää 

noin kaksi tuntia.126 McAdams on soveltanut malliaan aikuisten ja iäkkäämpien 

ihmisten haastattelemiseen.127 Omassa tutkimuksessani muokkasin McAdamsin 

mallia nuorille sopivampaan muotoon. McAdamsin haastattelurunko ja oma 

sovellettu haastattelurunkoni löytyvät liitteistä.128 

Elämänkertomus haastatteluissa McAdams vertaa ihmisen elettyä elämää 

kirjaan, jossa elämän ydinepisodit ovat ikään kuin kirjan lukuja. Kirja koostuu 

kahdeksasta ydinepisodista, jotka haastateltavan tulee kuvailla yksityiskohtaisesti. 

Lisäksi haastateltavan tulee kertoa, keitä henkilöitä kussakin episodissa oli 

mukana, mitä tunteita haastateltavalla episodiin liittyi ja mitä episodi kertoo 

haastateltavan mielestä hänen omasta elämästään. Lisäksi McAdams pyytää 

haastateltavaa kertomaan häntä kohdanneesta haasteesta tai vastoinkäymisestä, 

nimeämään keskeiset henkilöt kertomuksessa ja kertomaan tulevaisuuden 

tarinansa. Haastateltavalta kysytään myös uskonnollisista, eettisistä ja poliittisista 

arvoista. Lopuksi haastateltavaa pyydetään tunnistamaan kirjan juoni eli oman 

elämänkertomuksensa keskeinen teema.129 Kirjan sijaan pyysin haastateltavia 

ajattelemaan omaa elämäänsä elokuvana. Esimerkkinä käytin Forrest Gump-

elokuvaa, jossa Forrest Gump jakaa oman elämänsä keskeiset tapahtumat 

elokuvan kohtauksiksi. Haastateltavista kolme ei ollut nähnyt kyseistä elokuvaa. 

Kaikille haastateltavista selitin Forrest Gump-elokuvan idean, olivatpa he nähneet 

elokuvan tai eivät. Elokuvassa tuli olla viisi kohtausta, joiden tuli olla 

haastateltavalle merkityksellisiä tapahtumia. Viidestä kohtauksesta yhden 

kohtauksen tuli olla huippukohta ja toisen jokin haaste tai vastoinkäyminen. 

Havainnollistin haastattelurunkoa haastateltavalle kirjoittamalla kohtaukset 
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127 McAdams 2009, 417. 

128 Kts. Liitteet 5 ja 6. 
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paperille.130 McAdamsin mallin mukaisesti pyysin haastateltavia kertomaan 

asioista yksityiskohtaisesti ja kuvailemaan tapahtumat alusta loppuun. Pyysin 

myös kertomaan, keitä henkilöitä tapahtumassa oli mukana ja millaisia tunteita 

tapahtumaan haastateltavalla liittyi. Kohtausten läpikäynnin jälkeen annoin 

haastateltavalle mahdollisuuden lisätä elokuvaan lisää kohtauksia. Pyysin 

miettimään, käsittikö elokuva nyt kaikki merkitykselliset tapahtumat ja asiat. 

Tämän jälkeen pyysin haastateltavaa nimeämään elokuvansa päähenkilöt ja 

sellaiset henkilöt, jotka olivat erityisen positiivisesti tai negatiivisesti vaikuttaneet 

tutkittavan elämään. Pyysin haastateltavaa myös suuntaamaa katseensa tulevaan ja 

kertomaan tulevaisuuden tarinansa. Koska tutkimustehtävänä on selvittää 

uskonnon merkitys nuoren elämänkertomuksessa, pyysin haastateltavaa erikseen 

kertomaan uskonnosta omassa elämässään. Lisäksi esitin myös muita uskontoon 

liittyviä kysymyksiä. Lopuksi pyysin haastateltavaa miettimään sopivaa nimeä 

elokuvalle ja etsimään kohtaukset toisiinsa yhdistävän punaisen langan. 

Haastattelutilanteessa rohkaisin haastateltavia kertomaan tarinoita 

pyytämällä heitä kertomaan tapahtumista esimerkiksi sanomalla: kerro lisää. 

Kannustin haastateltavaa jatkamaan kertomustaan erilaisin ääntein ja lyhyin 

kommentein kuten niin ja ihan totta. Näin pyrin osoittamaan kiinnostukseni 

kertomusta kohtaan. Annoin haastateltavalla tilaa kertoa tarinoita hänelle itselleen 

luontevalla tavalla. Pyrin myös puuttumaan kertomukseen mahdollisimman 

vähän. Halusin näin varmistaa, että kertojan ääni on mahdollisimman autenttinen 

enkä tarjoaisi kertomukselle ja sen merkitykselle omaa näkökulmaani. Toisille 

haastateltavista kertominen oli luontevampaa kuin toisille. Tarpeen mukaan esitin 

lisäkysymyksiä. Toisilta tarkentavia kysymyksiä joutui kysymään enemmän kuin 

toisilta. Jotkut kysymyksistä alkoivat kysymyssanoilla kuten miksi tai mitä? 

Tarkentavia kysymyksiä pyrin esittämään vasta tarinan päätyttyä.131 

Haastattelut litteroin kirjalliseen muotoon. Litteroitua aineistoa muodostui 

yhteensä 152 sivua.132 Yhden haastattelun keskimääräinen pituus kirjallisessa 

muodossa on 16,9 sivua. Litteroinnissa pyrin mahdollisimman tarkasti saattamaan 

puhutun sanan kirjalliseen muotoon. Asiasisällön kannalta turhia täytesanoja 

kuten ”niinku”, ”tavallaan” ja ”tota” jätin litteroimatta. Litteroin myös omat 

kysymykseni haastattelijana, jotta analyysissa on mahdollista ottaa huomioon se, 
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131 Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 195. 

132 Fonttityyli ja koko: Times New Roman 11. Riviväli: 1. Tutkijan ja haastateltavan 

puheenvuorojen välissä rivinvaihto. 
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miten kysymyksen asettelu on voinut vaikuttaa vastaukseen. Tutkija ja 

haastateltavan tekstit erotin toisistaan värikoodein.  

3.3 Tutkimusmenetelmä 

Elämänkertomuksia voidaan analysoida monella eri tavalla.133 Tässä 

tutkimuksessa analyysimenetelmä on narratiivinen holistinen sisällönanalyysi. 

Narratiivinen tutkimusote sopii tutkimuksen aihepiiriin, koska tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää, minkä merkityksen yksilö antaa uskonnolle omassa 

elämässään. Kimmo Ketola peräänkuuluttaa uusia metodeja ja teorioita 

uskonnollisuuden tutkimukseen. Ketolan mielestä nykyiset mittarit ja menetelmät, 

joilla tutkitaan esimerkiksi uskonnollista osallistumisaktiivisuutta, eivät toimi 

myöhäismodernia yksilöllistä uskonnollisuutta tutkittaessa.134 Narratiivinen 

tutkimusote vastaa Ketolan peräänkuulutukseen. Narratiiviselle lähestymistavalle 

ominaista on, että ihmistä tarkastellaan merkityksiä antavana toimijana, joka 

omaan subjektiiviseen todellisuuteensa sidottuna ja sitä tuottaen muodostaa myös 

oman uskonnollisuutensa.135 Samalla tavalla kuin narratiivista identiteettiä 

voidaan pitää ratkaisuna kriisiin, jonka myöhäismoderni aika on aiheuttanut 

identiteetin muodostamiselle, myös narratiivinen tutkimusote vastaa niihin 

haasteisiin, joita tutkimuskysymysten kompleksisuus, näkökulmien moninaisuus 

ja yksilökeskeisyys aiheuttavat.136 

Narratiivisessa tutkimuksessa tutkimusaineiston muodostavat ihmisten 

kertomat kertomukset. Donald Polkinghornen mukaan narratiivinen tutkimusote 

edellyttää, että tutkimusaineistona oleva narratiivi täyttää tietyt kriteerit. 

Polkinghornen mukaan kertomuksella tulee olla alku, keskikohta ja loppu, jotka 

seuraavat toisiaan ajallisesti. Kertomuksella tulee olla myös juoni.137 

Kertomuksessa tapahtumia toisiinsa yhdistää juoni. Juoni antaa tapahtumille 

merkityksen.138 Tässä tutkimuksessa tutkimusaineistona toimivat narratiivit ovat 

nuorten elämänkertomuksia. Osana elämänkertomuksia olen huomioinut myös 

muun haastattelutilanteessa hankitun kerronnallisen aineiston. Kertomukset 

sisältävät useita kohtauksia eli tarinoita. Tässä tutkimuksessa ei ole edellytetty, 

että tarinat ja elämänkertomukset täyttävät Polkinghornen kriteerit. Narratiivi 
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135 Hänninen 2000, 125. 

136 Webster & Mertova 2007, 35. 

137 Polkinghorne 1995, 5. 

138 Webster & Mertova 2007, 3 & Polkinghorne 1995, 6–7. 
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täsmentyy tässä tutkimuksessa tarkoittamaan sitä kerronnallista aineistoa, joka 

haastattelutilanteissa on hankittu. 

Narratiiveja voidaan analysoida monella eri tavalla. Ei ole olemassa yhtä 

oikeaksi todettua narratiivista menetelmää, jolla kertomuksia tulisi tutkia. Erilaisia 

variaatioita narratiivisesta tutkimusotteesta löytyy eri tieteenalueilta. Tyypillistä 

on, että narratiivinen tutkimusote yhdistetään johonkin toiseen kvalitatiiviseen tai 

kvantitatiiviseen menetelmään.139 Narratiivinen analyysi voidaan jakaa 

narratiivien analyysiin ja narratiiviseen analyysiin. Narratiivien analyysissa 

tutkimusaineistona toimivat kertomukset, mutta analyysissa tuotetaan luokitteluja 

ja kategorioita. Narratiivisessa tutkimuksessa analyysin tuotoksena syntyy uusia 

kertomuksia, tyyppikertomuksia.140 Tässä tutkimuksessa narratiivinen tutkimusote 

näkyy sekä aineistossa, jonka muodostavat kerronnalliset haastattelut, että 

analyysin tuotoksissa, joita ovat aineistosta muodostetut tyyppikertomukset. 

Tyyppikertomuksissa tapahtumien yksityiskohdat eivät ole yksityiskohtauksia 

tosiasioista vaan ne ovat tyyppejä, joihin on yhdistetty elementtejä, teemoja ja 

tarinoita samaa logiikkaa noudattavista kertomuksista. Vaikka yksityiskohtia on 

muutettu, kertomusten juonen kulku noudattelee aineiston sisältämiä tosiasioita ja 

käyttää hyväksi tutkittavien henkilöiden tarinoille antamia merkityksiä.141 Yleinen 

tärkeä huomio narratiiviseen lähestymistapaan liittyen on se, että tutkimuksen 

tavoitteena ei ole tuottaa yhtä tieteellisesti todistettua totuutta. Sen sijaan tulosten 

perusteella esitetään, että ne kertovat jotain totuudesta tai todellisuudesta.142 

Ennen tyyppikertomuksien rakentamista analysoin aineiston holistisen 

sisällönanalyysin keinoin. Analyysi eteni Amia Lieblichin mallin mukaisesti 

seuraavasti. Holistisessa sisällönanalyysissa aineistona toimiva elämänkertomus 

luetaan läpi useita kertoja. Lukemisessa korostuu empaattinen ja avoin asenne. 

Tutkijan tulee luottaa itseensä ja siihen, että ikään kuin puheyhteys tekstin kanssa 

löytyy.143 Luin ensin jokaisen haastattelun kertaalleen läpi. Haastateltavat ovat 

itse nostaneet viitenä elokuvan kohtauksena esiin ne teemat tai aiheet, jotka he 

kokevat oman elämänsä kannalta merkityksellisiksi. Ensimmäisen lukukerran 

aikana järjestin nuo kohtaukset kronologiseen järjestykseen ja kirjoitin ne 

paperille. Jo pelkästään yhdeksän eri elokuvan kohtauksia vertaamalla, nousi esiin 

sellaisia teemoja, jotka toistuivat useassa elokuvassa. Elämänkertomuksia 
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tutkittaessa on kuitenkin tärkeää, että heti alussa ei kiinnittäydytä yksittäisiin 

kohtiin ja asioihin. Yksittäinen asia voi olla tutkimuksen kannalta tärkeä vain jos 

koko elämänkertomus tukee sen merkitystä.144 Luettuani aineiston kertaalleen läpi 

jatkoin sen lukemista yhä uudelleen ja uudelleen. Toisella lukukerralla kirjoitin 

marginaaleihin ensivaikutelmiani ja havaintojani.145 Kolmannella lukukerralla 

kirjoitin ylös kustakin haastattelusta esiin nousevia keskeisiä teemoja mind map-

muotoon. Eri teemat erotin toisistaan eri värein. Esimerkiksi uskontoon liittyvät 

teemat erotin sinisellä värillä.146 Neljännellä kerralla listasin teemoja vielä 

tarkemmalla tasolla teemalistoiksi. Liitteistä löytyy esimerkki tällaisesta 

listasta.147 Esiin nousevia teemoja olivat muun muassa: rippikoulu, erilaiset 

harrastukset, koulukiusaaminen, kaverit ja opiskelu. 

Lieblich neuvoo valitsemaan tietyn teeman, jota seurata kertomuksessa ja 

nähdä sen kehittyvän kertomuksen alusta loppuun. Valittava teema erottuu 

muiden joukosta esimerkiksi siksi, että sitä käsitellään määrällisesti paljon ja se 

toistuu. Toisaalta myös käsittelemättä jättäminen voi olla merkki asian 

merkityksellisyydestä.148 Pikku hiljaa lukukerta toisensa jälkeen alkoi jokaisesta 

elämänkertomuksesta nousta esiin tietty teema, joka liittyi myös muihin 

kohtauksiin ja koko elämänkertomukseen.149 Tämän teeman perusteella 

muodostin jokaisesta kertomuksesta lyhyen ydintarinan. Ydintarinoita ja teemoja 

vertaamalla alkoi kertomusten väliltä löytyä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. 

Yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia löytyi erityisesti nuorten kokemuksista koskien 

sosiaalisia suhteita. Onnistumiset ja vastoinkäymiset sosiaalisissa suhteissa 

vaikuttivat siihen, millaisen merkityksen nuori antoi uskonnolle ja seurakunnalle 

omassa henkilökohtaisessa elämässään.  

Ydintarinoita ja teemoja vertailemalla muodostin aineistosta 4 ryhmää. 

Ensimmäisen ryhmän muodostivat henkilöt, joita yhdisti toisiinsa kokemus 

koulukiusaamisesta ja siitä johtuva sosiaalisen elämän vajavaisuus. Vajavaisuus 

kuitenkin täyttyi elämänkertomuksen edetessä henkilöiden löytäessä sosiaalisen 

yhteisön seurakunnasta. Henkilöt olivat: K2, K3, K7 ja K8. Kutsun tätä ryhmää 

Valtteri Vajavaisten-ryhmäksi. Toista ryhmää kutsun Yrjänä Yksinäisten 

ryhmäksi. Yksinäisten ryhmään kuuluvat henkilöt: K4 ja K6. Yksinäisten 
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kertomuksissa oli paljon samankaltaisuutta Vajavaisten ryhmän kertomusten 

kanssa. Myös Yksinäisillä sosiaalisen elämän vajavaisuus täyttyi heidän 

löytäessään sosiaalisen yhteisön seurakunnasta. Yksinäiset eivät kuitenkaan olleet 

kokeneet koulukiusaamista. Lisäksi heidän uskonnollisuuteensa näyttäytyi 

erilaisena kuin Vajavaisilla. Kolmannen ryhmän muodostivat Hermanni 

Hengelliset, joita oli kaksi: K5 ja K9. Hermanni Hengelliset eivät olleet kokeneet 

sosiaalista deprivaatiota. Lisäksi heidän uskonnollisuudessa korostui yksilöllinen 

Jumalan läsnäolon kokemuksen tärkeys. Viimeisen ryhmään kuului yksi 

tutkittavista K1. Nimesin hänet Ilmari Itsenäiseksi. Ilmarin kertomuksessa 

korostuu itsenäinen toimijuus yhteisöllisyyden sijaan. Lisäksi Ilmari eroaa muista 

tutkittavista siinä, että hän ei usko Jumalaan. 

Ryhmittelyn jälkeen muodostin jokaisesta ryhmästä tyyppikertomuksen. 

Tutkimustuloksissa esittelemäni tyyppikertomukset ovat vain yksi mahdollisuus 

monista.150 Tyyppikertomus on aina tutkijan subjektiivinen näkemys. 

Tutkimustuloksissa esitetyt tyyppikertomukset kuvaavat tutkittavien erilaisia 

tapoja jäsentää omaa elämäänsä ja uskonnon merkitystä elämässä. Jokaisen 

tyyppikertomus-luvun johdannossa kerron tarkemmin, miten kyseinen 

tyyppikertomus on muodostettu. Tyyppikertomuksessa ei esitetä kenenkään 

tutkittavan tarinoita autenttisessa muodossaan. Tyyppikertomuksissa käsitellään 

teemoja, jotka yhdistävät ryhmän eri kertomuksia toisiinsa. Ydintarina on se 

juoni, joka sitoo peräkkäiset tapahtumat toisiinsa.151  

3.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Luottamuksen rakentaminen tutkijan ja haastateltavan välille on 

elämänkertomusta koskevissa haastatteluissa erityisen tärkeää.152 Koska toimin 

haastatteluhetkellä nuorten tilassa vapaaehtoisena aikuisena, oli minulle jo ennen 

haastatteluja muodostunut jonkinlainen suhde jokaisen haastateltavan kanssa. 

Toisten kanssa olin jutellut enemmän ja toisten kanssa vähemmän. Toisista tiesin 

etukäteen enemmän kuin toisista. Haastattelutilanteen luottamuksen luomisen 

kannalta koin, että tuttuudesta oli enemmän hyötyä kuin haittaa. Nuorten tilan 

vapaaehtoisena aikuisena olin tuttu nuoren omasta situaatiosta. Kuuluin 

sisäpiiriin. Tuttuudessani sijoituin oman kokemukseni mukaan jonnekin 

seurakunnan työntekijöiden ja nuorten välimaastoon. Minulla ei ollut vastaavaa 

                                                 
150 Pitstra 2013, 37. 

151 Hänninen 2000, 95. 

152 Ruusuvuori ja Tiittula 2009, 41. 
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auktoriteettiasemaa kuin seurakunnan työntekijällä, mutta kuitenkin olen aikuinen 

enkä nuori. Tehtäväni vapaaehtoisena aikuisena oli viettää aikaa nuorten kanssa ja 

olla kuulevana ja kuuntelevana korvana. Oman kokemukseni mukaan nuorten oli 

kuitenkin helpompi kääntyä työntekijöiden puoleen, koska he olivat tuttuja 

esimerkiksi isoskoulutuksesta tai leireiltä. Tuttuuteni kuitenkin mahdollisti sen, 

että haastattelussa saatoin kysymyksissäni viitata johonkin asiaan, jonka tiesin jo 

entuudestaan. Lisäksi haastateltavien kohtauksissa vilisevät ihmiset olivat minulle 

osittain entuudestaan tuttuja eikä minun tarvinnut erikseen kysyä, kehen 

henkilöön haastateltava viittasi. Osaa tutkittavista oli keskenään kavereita ja he 

vilahtelivat näin ollen hahmoina toistensa kertomuksissa. Tämän johdosta opin 

haastattelujen kautta tuntemaan paremmin haastateltavan itsensä lisäksi myös 

hänen kavereitaan, joita olin jo aikaisemmin haastatellut tai olin haastattelemassa 

myöhemmin. 

Nuorten tilan pelisääntöihin kuuluu, että asioista keskustellaan avoimesti, 

ketään ei tyrmätä mielipiteensä perusteella ja jokaista ihmistä ja hänen 

mielipidettäään kunnioitetaan. Tämä käy ilmi myös erään haastateltavan 

vastauksesta hänen kuvaillessaan sitä, mitä nuorten tila hänelle merkitsee ja miksi 

hän osallistuu nuorten tilan toimintaan.  

Toinen hämmentävä asia on niin täälhän ollaan ihan hirvittävän avoimia. Mä oon 

saanu kuulla täällä enemmän henkilökohtasia asioita ihmisten elämästä kuin muualla 

yhteensä. Kaiken maailman seurusteluista ja sairauksista ja kiusaamisesta ja 

tällasesta. Se on hämmentävää tietyl taval, joskus aika raskastakin, mut toisaalta on 

mun mielest kuitenkin hyvä puhuu näistkin asioista ja silleen hyvä, että on tällanen 

paikka, jossa voi avoimesti keskustella aiheista.ja kuitenkin tääl ei koskaan tarvi 

pelätä sitä, että mitä sanoo tai et onks silleen, ei ikään kuin vääriä vastauksia ei oo. 

(K3) 
 

Nämä nuorten tilan sosiaaliset normit toimivat myös haastattelutilanteessa niin, 

että tutkijana informaatiota oli suhteellisen helppo saada.153 Haastateltavat 

kertoivat avoimesti hyvinkin henkilökohtaisia asioita. Asioiden henkilökohtaisen 

luonteen vuoksi tutkittavien anonymiteetin varmistaminen on tärkeää. Rajasin 

aineiston ulkopuolelle haastateltavan (K9) vastoinkäymisestä kertovan kohtauksen 

sen arkaluontoisen sisällön vuoksi. Suostuessaan tutkimukseen tutkittaville ja 

heidän vanhemmilleen on vakuutettu, että haastatteluaineisto on täysin 

luottamuksellista. Haastatteluun osallistuneiden henkilöiden henkilöllisyyttä ei 

paljasteta tutkimuksessa. Anonymiteetin varmistamiseksi seurakunnan tai 

haastatellun nuorisotyönohjaajan nimiä ei mainita tutkimuksessa. Suorissa 

                                                 
153 Ruusuvuori & Tiittula 2009, 41. 
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lainauksissa seurakunnan nuorten tilan nimi on korvatta sanalla nuorten tila. Jos 

nuoret ovat maininneet seurakunnan työntekijöitä nimeltä, on suorissa 

lainauksissa nimet pois poistettu ja tilalla käytetty sanaa seurakunnan työntekijä. 

Narratiivisen analyysin tuotoksena syntyvät tyyppikertomukset ovat myös keino 

varmistua tutkimuksen luottamuksellisuudesta. Sen sijaan, että olisin tarkastellut 

jokaista kertomusta erikseen, olen luonut tyyppikertomuksia. Tyyppikertomusten 

myötä tutkittavien tunnistettavuus vähenee.154 Tutkittavilla oli myös milloin 

tahansa mahdollisuus vetäytyä tutkimuksesta. 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta huomioitava on myös se, että 

kertomus liittyy olennaisesti aina kertomispaikkaan ja – ajankohtaan. Sosiaalinen 

kerrontatilanne vaikuttaa prosessiin, jossa ihmisen sisäinen tarina saa 

kertomuksen muodon. Ulkoistaessaan sisäistä tarinaansa kerronnan avulla 

ihminen ottaa etäisyyttä tarinaansa ja muovaa sitä yhdessä muiden kanssa. 

Kerrontatilanteen ehdot vaikuttavat kertomukseen, mutta voivat myös muovata 

sisäistä tarinaa.155 Nuorilla oli haastattelutilanteeseen saapuessaan ennakkotieto 

siitä, mitä aihealuetta haastattelutilanteessa käsitellään. Suostuessaan 

tutkimukseen he olivat lukeneet selvityksen tutkimuksen tarkoituksesta. 

Selvityksessä todetaan, että tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisen roolin 

ja merkityksen nuori antaa uskonnolle omassa elämässään ja miten uskonto 

sijoittuu osaksi nuoren elämänkertomusta. Ennakkotieto tutkimuksen tavoitteesta 

ja seurakunnan nuorten tila haastattelun fyysisenä toteutuspaikkana ja sosiaalisena 

ympäristönä ovat voineet vaikuttaa siihen, millaisin silmälasein nuori tarkastelee 

sisäistä tarinaansa ja missä muodossa hän sen kertoo. On mahdollista, että 

uskonnon merkitys kertomuksessa on korostunut, koska tarinoiden 

kerrottavuuteen liittyy aina se aspekti, että kertomistilanteessa kerronnassa 

korostetaan asioita, joita oletetaan kuulijan haluavan kuulla. 
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4 Tulokset 

4.1 Tyyppikertomukset 

Seuraavaksi esittelen analyysin perusteella syntyneet tyyppikertomukset. Jokainen 

tyyppikertomus muodostaa oman lukunsa. Jokaisen luvun alussa on johdanto, 

jossa kerron perustelut sille, miksi kyseiset kertomukset kuuluvat samaan 

ryhmään. Käyn läpi kertomuksia yhdistävät keskeiset teemat ja ydintarinan. 

Lisäksi kerron, minkä kertomuksista olen valinnut tyyppikertomuksen 

runkokertomukseksi ja miksi. Tämän jälkeen luvussa siirrytään itse 

tyyppikertomukseen. Tyyppikertomuksen jälkeen käsittelen tarkemmin 

kertomuksissa esiin nousseita keskeisiä teemoja. Teemoja ja tuloksia tarkastelen 

tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen valossa. Tämän nostan esiin aineistosta 

nousevia teemoja. Yksilön uskonnollisuutta käsittelen lisäksi jokaisen 

tyyppikertomuksen kohdalla omassa alaluvussaan. 

4.2 Valtteri Vajavainen 

4.2.1 Koulukiusattu poika löysi itsensä 

Valtteri Vajavaisten ryhmään kuuluu neljä henkilöä: K2, K3, K7 ja K8. Kooltaan 

ryhmä on tämän tutkimuksen suurin. Henkilöiden kertomukset ovat teemoiltaan ja 

ydintarinoiltaan hyvin samanlaisia. Kertomuksia yhdistää toisiinsa 

vastoinkäymisenä koettu koulukiusaaminen ja kiusaamisen vaikutus tutkittavien 

sosiaaliseen elämään ja sitä kautta minäkuvaan. Ihmissuhteet kuuluvat Hännisen 

tarinallisen kiertokulun teoriassa situaatioon. Vastoinkäymisen aikaan vajavaisilla 

oli omalla koululuokalla hyvin vähän, jos ollenkaan kavereita. Koulun 

ulkopuolella kavereita oli myös vähän. Tutkittavien situaatio oli rajoittunut. 

Situaatiosta puuttui saman ikäisiä kavereita. Puute situaatiossa alkoi korjaantua 

rippikoulussa. Rippikoulusta ja isoskoulutuksesta pojat löysivät kavereita ja 

yhteisön, johon kuulua. Sosiaalisen elämän muutos vaikutti myös poikien 

minäkuvaan. Pojat kokivat olevansa sosiaalisempia kuin ennen. Vajavaisten 

ryhmän ydintarinaksi tiivistyy tarina siitä, miten koulukiusattu poika löysi 

kavereita ja itsensä seurakunnan toiminnan kautta.  

Ydintarinan ympärille on rakennettu Valtteri Vajavaisen tyyppikertomus. 

Tyyppikertomuksen rungoksi valitsin henkilön K2 kertomuksen, koska se on 

kertomuksista refleksiivisin. Kertoessaan elämänsä tarinoita haastateltava 

reflektoi sitä, miten tapahtumat ovat vaikuttaneet häneen itseensä. Teemoiltaan 
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kaikkien tutkittavien kertomukset ovat niin samanlaisia, että mikä tahansa 

kertomuksista olisi voinut toimia kantavana kertomuksena. Ydintarinan 

saattamiseksi kertomuksen muotoon, on sitä täydennetty teemoilla, jotka 

yhdistävät ryhmän henkilöiden kertomuksia toisiinsa.156 Runkokertomukseen on 

yhdistetty elementtejä muista kertomuksista, jotta tyyppikertomus kuvaisi 

parhaalla mahdollisella tavalla kertomusten kokonaisuutta. Valtteri Vajavaisen 

tarina on selviytymistarina. Valtteri selviytyy kiusaamisesta ja siitä johtuvasta 

sosiaalisesta eristyneisyydestä lopulta voittajana. Nimi Vajavainen viittaa siihen 

aikaan Valtterin elämässä, jolloin vajavaisuus ja puute kuvasivat hänen sosiaalista 

elämäänsä. 

4.2.2 Elokuva Valtteri Vajavaisen elämästä 

Valtteri Vajavainen on 17-vuotias lukiolainen. Valtterin on vaikea uskoa, että 

hänestä kertova elokuva olisi kenenkään mielestä mielenkiintoinen. 

Mun elämä, no ei kyl tulis mikään myyntimenestys. Mut siis et ois ollu mitään 

erityisen mielenkiintosta. (K3) 

 

Jaa’a, nyt vaikuttaa siltä, että mulla on hirveen tylsä elämä. (K2) 

 

Elämänsä suurimmaksi vastoinkäymiseksi Valtteri nimeää koulukiusaamisen. 

Kohtauksena koulukiusaaminen sijoittuu elokuvan alkupäähän. Sen jälkeen on 

tapahtunut paljon. Koulukiusaaminen on mielessä kuitenkin edelleen. Kiusaajille 

Valtteri ei kaikesta huolimatta kanna kaunaa. Kiusaaminen alkoi heti alakoulun 

ensimmäisellä luokalla ja jatkui yläkoulun yhdeksänteen luokkaan asti. Valtterin 

mukaan häntä kiusattiin, koska hän oli erilainen. 

--- mua kiusattiin koulussa. Ykkös, alakoulun ykkösluokasta, sanoisin, että 

yläkoulun ysiluokkaan asti. Ihan vaan sen takia, että mä olin erilainen. 

Ulkonäöllisesti. Kaikki muut oli perus laihoja tikkuja, jotka oli ihan suhteellisen 

hyviä urheilussa. Mä olin lievästi ylipainoinen. En ollu yhtä hyvä kaikissa 

urheilulajeissa ---. (K7) 

 
--- mua kiusattiin koko ala-aste ykkösestä lähtien aika rankastikin. Siis mää niinku 

alotin ala-asteen silleen, et mä olin just se mikä mä olin ollu päiväkodissakin, niinku 

semmonen tosi sosiaalinen ja ilonen tyyppi vähän niinku ehkä vähän villikin. Et mua 

harkittiin, että pitäiskö mun mennä starttiluokalle vai ei, koska mä olin vähän 

epäiltiin jotain adhd:ta tai jotain mut ei sitä koskaan sit ollukkaan. Niin mä olinkin 

liian sit vähän ehkä liian iloinen ihminen muiden keskelle et sit ne niinku alko, mua 

alettiin kiusaamaan sen suhteen, että mä nauroin koko ajan ja heitin läppää kaikesta. 

Ja sit tota jatku sen koko sen ylä… eiku ala-asteen. (K2) 

 
--- kiusattiin kutosluokalla ja sanotaan, että oikeesti varmaan siks, koska mä olin 

hyvä koulussa ja koska hyviä koulussa kiusataan kai aina. (K3) 

 

                                                 
156 Kts. Liite 9. 
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Kiusaaminen tuntui pahalta ja vaikutti itsetuntoon. Valtterin selviytymiskeino oli 

vain yrittää olla välittämättä. Tilanteeseen oli vain pakko tottua. 

Tietenkin se pahalta tuntu, mut siihen tottu sinänsä. Sit se vaan meni toisest korvast 

sisään ja toisesta ulos. (K8) 

 

Selviytymisessä auttoivat perhe ja ne muutamat ystävät, joita Valtterilla oli. 

Kiusaaminen oli henkistä, fyysistä ja sosiaalista.  

Nimittelystä, fyysiseen aina, että välil tuli kotiin just et niinku et nenä auki tai itku 

silmässä, kun joku on koko päivän haukkunu tai silmä mustana, lauta katkastuna tai 

jotain. (K2) 

 

Kiusaamisen yritettiin puuttua monta kertaa, mutta tuloksetta. Kiusaaminen 

saattoi rauhoittua hetkeksi, mutta jatkui taas myöhemmin. 

Vaik kuinka monta kertaa, Mä olin varmaan miljoonas rehtorin puhuttelussa sen 

suhteen et mitä sille asialle pitäis tehä ja mitä siel tapahtuu. Ne oli vaik kuinka 

mones niinku jonkun toisen ihmisen kanssa juttelemassa asioista ja perhettäkin 

pyydettiin sinne paikan päälle ja muiden perheitä pyydettiin paikan päälle. Juteltiin, 

käsiteltiin, mietittiin ja sovittiin ja mut ei se oikein sit lähteny siit mihinkään, 

Jotenkin vaan, joko se pahens asiaa tai sit se hellitti hetkeks, mut sit meni, palautu 

entiselleen. (K2) 

 

Kiusaamisesta selviytymisessä auttoi Valtterin rakas harrastus. Hän aloitti skeitti-

harrastuksen viidennellä luokalla parhaan ystävänsä kanssa. Harrastuksen kautta 

löytyi myös kavereita. Valtterin omien sanojen mukaan harrastus auttoi 

pääsemään porukoihin mukaan. Skeittaamista Valtteri kuvailee seuraavasti: 

Vaik siin kaatuu välillä, niin sit noustaa vaa ylös ja jatketaan sen jälkeen. (K2) 

 

Lausahdus kuvaa hyvin myös Valtterin elämää kiusattuna. Elämää oli vain 

jatkettava kiusaamisesta huolimatta, vaikka välillä kouluun jopa pelotti mennä.  

Ehdoton huippukohta Valtterin elämässä on ollut rippikoulu. Rippikouluun 

Valtterilla oli negatiivinen ennakkoasenne, joka johtui osittain siitä, mitä hän oli 

kavereilta kuullut. Ajatuksena oli hoitaa rippikoulu äkkiä pois alta. 

Ennakkoasenne osoittautui kuitenkin täysin vääräksi. Rippikoulu teki Valtteriin 

suuren vaikutuksen. Niin suuren, että hän päätti osallistua myös isoskoulutukseen. 

Rippikoulussa Valtterille tuli tunne, että hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on. 

Ihmiset olivat ystävällisiä häntä kohtaan ja kaikkien kanssa tuli hyvin toimeen. 

Kukaan ei kiusannut tai osoittanut sormella. 

Siel mä ekaa kertaa oikeesti tunsin kuuluvani siihen porukkaan silleen oikeesti. Ja se 

oli tietysti hienoo. (K3) 

 

Niin riparilla sit pääs huomaamaan sen, että ihmiset oikeesti saattaa tykätäkin musta 

ihan vaan niinku heti ekan ensivaikutelman jälkeen. Et heti ekasta tapaamisesta, mä 

sain, mä tunsin sen jälkeen jo puolet siitä porukasta, vaik mä tunsin eka vaan yhen 



 37 

ihmisen, kun mä menin sinne riparille. --- Kun mä menin sinne, mä tunsin ketään, 

kun mä tulin ulos sieltä, ni mä tunsin kaikki. (K2) 

 

Rippikoulun, isoskoulutuksen ja muun seurakunnan toiminnan ansiosta Valtteri 

löysi paljon uusia kavereita. Uusien sosiaalisten ympyröiden johdosta Valtteri 

muuttui myös itse sosiaalisemmaksi ja avoimemmaksi.  

Varmaan, aikalailla, on niil jonkinnäköstä vaikutusta ollu. Se et, on ne nyt 

aiheuttanu ainakin sen, et mä oon ruvennu sosiaalisemmaks, on tullu 

sosiaalisemmaks ---. (K8) 

 
--- rippikoulussa musta tuli paljon enemmän ulospäin suuntautuva, jota ennen mä 

olin erittäin sulkeutunu ja omassa pikku kuplassani koko elämäni ollu, koska mua 

oli kiusattu ja mä halusin sulkeutua ulos siitä kaikesta. Ja rippikoulun jälkeen musta 

tuli paljon enemmän ulospäin suuntautunu ja mä opin nauramaan. (K7) 

 

Rippikoulu vaikutti myös Valtterin uskonnollisuuteen. Ennen rippikoulua uskonto 

ei liittynyt Valtterin elämään lainkaan lukuun ottamatta joulukirkkoa perheen 

kanssa. Rippikoulun jälkeen Valtteri koki, että ehkä Jumala onkin olemassa. 

Valtteri on vielä hieman epävarma uskossaan. Valtterin elämässä usko näkyy 

osallistumisena seurakunnan toimintaan. 

Uskonto on niinku täällä nuorten tilassa, leirikeskuksissa ja rippileireillä. Ja emmä 

tiiä, rippikoulussa ja emmä tiiä. Sieltä mä sen löysin ja sinne se jotenkin mun 

elämässä kuuluu. (K2) 

 

Uskominen on hänen mukaansa helpompaa silloin, kun on fyysisesti läsnä 

seurakunnassa esimerkiksi leirillä. Joskus Valtteri myös rukoilee. Kristillinen 

arvomaailma, esimerkiksi Kultainen sääntö, on sellainen, johon Valtteri omassa 

elämässään nojaa. 

Valtteri on tyytyväinen elämäänsä. Asiat ovat vastoinkäymisestä huolimatta 

järjestyneet parhain päin. Valtterilla on paljon kavereita ja muutama erityisen 

hyvä ystävä. Myös seurakunnan kautta tavattu tyttöystävä on Valtterille erittäin 

tärkeä. Valtterin vapaa-aikaan kuuluu osallistuminen seurakunnan toimintaan. 

Hän osallistuu isoskoulutukseen ja käy säännöllisesti seurakunnan nuorten tilassa, 

jossa voi tavata kavereita ja käydä mielenkiintoisia keskusteluja. Tulevaisuuteen 

Valtteri suhtautuu optimistisesti. Hän haluaa opiskella itseään kiinnostavaa alaa ja 

hankkia ammatin. 

4.2.3 Sosiaalisen elämän vajavaisuus 

Vastoinkäymisenä koettu koulukiusaaminen ja seurakunnan merkitys sosiaalisena 

ympäristönä tuon vastoinkäymisen voittamisessa yhdistävät Vajavaisten ryhmän 

elämänkertomukset toisiinsa. Kiusaamiselle ilmiönä ja toimintana on olemassa 

erilaisia määritelmiä. Päivä Hamaruksen mukaan: ”Ehkä yleisin, varsinkin 
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tutkimuksissa käytetty määritelmä kuvaa kiusaamisen pitkäaikaisena, toistuvana 

henkisenä, ruumiillisena tai sosiaalisena väkivaltana, jonka kiusaajat kohdistavat 

yhteen kiusattuun.” Kiusaaminen on aina tarkoituksellista. Kukaan ei kiusaa 

vahingossa tai tiedostamattaan. Mahdollista on, että esimerkiksi vitsiksi tarkoitettu 

heitto koetaan kiusaamiseksi, vaikka vitsin kertoja ei tarkoituksella ole halunnut 

aiheuttaa vitsin kohteeksi joutuneelle pahaa mieltä. Tällöin kyse on vahingosta, ei 

kiusaamisesta. Yksi vitsi ei lisäksi täytä pitkäaikaisuuden ja toistuvuuden 

kriteerejä. Kun puhutaan kiusaamisesta, kiusaaja ja kiusattu eivät ole keskenään 

tasaveroisessa asemassa. Heidän välillään vallitsee epätasapaino. Epätasapaino voi 

olla fyysistä, henkistä tai sosiaalista tai kaikkea näistä kolmesta. Kiusaaja on aina 

vahvemmilla kuin kiusattu. Epätasapainosta johtuen kiusattu voi joutua 

puolustautumaan tai alistumaan kiusaajien tahtoon. Hamarus määrittelee 

epätasapainotilanteet seuraavasti: Ruumiillinen epätasapaino liittyy usein poikien 

välisiin kiusaamistilanteisiin. Isokokoisempi vai vahvempi poika kiusaa 

heikompaa. Henkinen epätasopaino tarkoittaa sitä, että kiusaaja käyttää henkistä 

ylivaltaa esimerkiksi olemalla alistava, sanavalmiimpi tai äänekkäämpi. 

Kiusaajalla voi olla myös tukijoukkoja, jotka hän on manipuloinut puolelleen. 

Kiusattua ei puolusta kukaan. Sosiaalinen epätasapaino voi tarkoittaa esimerkiksi 

sitä, että kiusattu eristetään muun luokan ulkopuolelle niin, että hänellä ei ole 

yhtään ystävää. 157 Vajavaisten ryhmässä kaikki tutkittavat ovat olleet kiusattuja. 

Kaikilla heistä kiusaaminen on ollut toistuvaa ja kestänyt pitkän aikaa. 

Lyhimmillään kiusaaminen on kestänyt yhden lukuvuoden (K3) ja pisimmillään 

koko ala- ja yläkoulun (K7 & K8). Kiusaaminen on ollut sekä ruumiillista, 

henkistä että sosiaalista. Elämänkertomusten keskiössä oli kuitenkin kokemus 

sosiaalisesta kiusaamisesta. Poikien kertomuksissa korostui ryhmän ulkopuolelle 

jääminen ja kavereiden puute. Yhdellä pojista kavereita oli yksi (K7), muilla 

muutama. Pojat kokivat vastoinkäymiseen aikaan olleensa myös epäsosiaalisia.  

Elämänkertomuksissa kolme pojista (K3, K7 & K8) piti epäsosiaalisuutta omana 

luonteenpiirteenään. Vaikka kaikki kertoivat muuttuneensa sosiaalisemmiksi 

seurakunnan toiminnan myötä, ainoastaan yksi pojista (K2) reflektoi aikaisemman 

epäsosiaalisuutensa johtuneen sosiaalisesta ympäristöstä.  

Emmä tiiä, jotenkin tuntu siltä, et se Valtteri, kuka siel ala-asteella oli niin sitä ei 

oikeesti ees ollukaan, vaan se oli niinku muiden tekemä asia, joka sit olikin se, ja 

mikä sit olikin niinku siellä alla, niin pääs yläasteella ulos sieltä. Joo, mut se muutti 

mua sit jotenkin silleen, että olin taas positiivisempi ja ilosempi ja jaksoin mennä 

kouluun aamulla. (K2) 

                                                 
157 Hamarus 2008, 12. 
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Muut pojat mielsivät epäsosiaalisuuden luonteenpiirteekseen eivätkä ajatelleet 

ominaisuuden olleen ympäristön sanelema. Näin kuvailee sosiaalisuuttaan K3: 

Mä en oo kuitenkaan ikinä ollu mitenkään hirveen sosiaalinen ihminen --- (K3) 

 

Sosiaalisuus liittyy ihmisen temperamenttiin ja tarkoittaa halua olla ja viettää 

aikaa muiden ihmisten kanssa. Temperamentilla tarkoitetaan ihmisen 

synnynnäistä taipumusta toimimia tietyllä tavalla ja reagoida ärsykkeisiin tietyllä 

tavalla. Lapsi, joka on temperamentiltaan sosiaalinen, osaa luontaisesti toimia 

ihmisten kanssa ja ottaa heihin kontaktia. Sosiaalisuus tulee erottaa sosiaalisista 

taidoista. Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan sitä, että yksilö tulee erilaisten 

ihmisten kanssa toimeen ja kykenee tekemään heidän kanssaan yhteistyötä. 

Ympäristö muokkaa temperamentin taipumukset eli tässä tapauksessa korkean tai 

matalan sosiaalisuuden sosiaalisiksi taidoiksi.158 Vajavaisten ryhmään kuuluvat 

pojat muuttuivat omien sanojen mukaan sosiaalisemmiksi ja avoimemmiksi 

päästyään mukaan seurakunnan toimintaan. Heidän situaationsa täydentyi 

vastavuoroisilla kaverisuhteilla ikätovereihin. Situaation laajenemisen myötä 

ihmiset ottivat heihin kontaktia ja he vastavuoroisesti muihin ihmisiin. Koulussa 

tämä ei ollut mahdollista. Vaikka pojilla olisi ollut luontainen halu toimia 

ihmisten kanssa, ei heille annettu siihen mahdollisuutta.  

Kokemukset omassa ikäryhmässä ovat nuoren kehityksen kannalta erittäin 

tärkeitä. Nuori muodostaa sosiaalista todellisuuttaan näiden kokemusta pohjalta. 

Vuorovaikutustilanteissa ikätoveriensa kanssa nuori oppii sosiaalisia taitoja. 

Hänelle syntyy käsitys siitä, miten missäkin tilanteessa tulee käyttäytyä ja miten 

hänen odotetaan milloinkin käyttäytyvän. Ystävät toimivat ikään kuin 

standardeina, joihin nuori vertaa itseään. Usein nuoret myös ihailevat erityisesti 

yhtä ystävistään. Esimerkiksi luokkakaverit vaikuttavat nuoren minäkuvaan. 

Itsetunnon kehittymiselle on tärkeää hyväksyvä suhtautuminen ja positiivinen 

palaute ikätovereilta.159 Koulussa tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa pojat eivät 

kokeneet hyväksyntää tai saaneet positiivista palautetta. Tilanteissa vallitsi 

epätasapaino. Pojat olivat alakynnessä. Kaksi pojista (K7 & K8) kertoi 

alistuneensa tilanteeseen ja yrittäneensä olla välittämättä kiusaamisesta. Yksi 

pojista kertoi provosoituneensa kiusaamistilanteissa.:  

                                                 
158 Keltikangas-Järvinen 2010, 17–18 & 29–30. 

159 Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén 1999, 103. 
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Et provosointia esiinty sitten aika usein ja reagoinkin siihen vähän liian 

voimakkaasti. En mä yleensä ihmisii niinku ihmisii lyöny tai mitään silleen, mut 

kuitenkin raivostuin aika pahasti ja huusin ja muuta mukavaa. (K3) 

 

Epätasapaino johti siihen, että poikien käsitys sosiaalisesta todellisuudesta 

perustui näkemykseen itsestä epäsosiaalisena yksilönä. Seurakunnan toimintaan 

osallistumisen myötä heidän sosiaalinen todellisuutensa muuttui. He kokivat 

muuttuneensa sosiaalisemmiksi. Sosiaalinen kanssakäyminen muiden kanssa 

olikin kivaa. Yksi pojista kertoi kuitenkin kokevansa jotkut vuorovaikutustilanteet 

edelleen haastaviksi: 

Mulla on vähän parempi sosiaalinen kanssakäynti kun ennen sitä. Mul on 

edelleenkin vähän vaikeuksia alottaa keskusteluja ventovieraiden kanssa ja ehkä 

tuttujenkin kanssa jos puheenaiheet on vähän niinku vaikuttanu siltä, että mä en 

oikein tiiä yhtään mitään siitä, mutta siis mun on vaikee alottaa keskusteluja, mutta 

jos mä pääsen niihin mukaan niin se on helppo jatkaa. (K7) 

 

 Charles Clock ja Rodney Stark esittävät, että ihminen voi elämässään 

altistua viidenlaiselle puutteelle. Nämä viisi puutetta ovat: taloudellinen, 

sosiaalinen, elimistöllinen, eettinen ja psyykkinen deprivaatio. Ihmistä voi 

koskettaa yksi tai useampi deprivaatio samanaikaisesti. Deprivaatiot voivat olla 

myös seurausta toisistaan. Taloudellisella puutteella Glock ja Stark viittaavat 

haastavaan taloudelliseen tilanteeseen. Sosiaalinen deprivaatio tarkoittaa sitä, että 

yksilöllä ei ole pääsyä tai rajattu pääsy sellaisiin hyödykkeisiin ja 

tunnusmerkkeihin, joita yhteiskunta arvostaa. Inger Furseth ja Pål Repstad 

laskevat yksinäisyyden ja sosiaalisen eristyneisyyden kuuluvan sosiaaliseen 

deprivaatioon. Elimistöllinen deprivaatio tarkoittaa terveyteen kohdistuvia 

fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia. Eettinen deprivaatio viittaa ristiriitaan yksilön 

omien ja yhteiskunnan hyväksymien arvojen välillä. Psyykkinen deprivaatio 

ilmenee silloin, kun yksilöllä ei ole keinoa suuntautua ja toimia ympäröivässä 

maailmassa. Psyykkinen deprivaatio voi olla seurausta esimerkiksi sosiaalisesta 

deprivaatiosta.160 Vajavaisten ryhmän henkilöt kärsivät koulukiusaamisesta 

johtuvasta sosiaalisesta deprivaatiosta. Koulukiusaamisesta johtuen he eivät 

kokeneet olevansa osa omaa koululuokkaansa. He eivät kuuluneet porukkaan. 

Koulumaailmassa heidät eristettiin sosiaalisesti. Koulukiusaaminen oli merkittävä 

tilannetekijä heidän situaatiossaan. Koulukiusaaminen invalidisoi poikien 

draaman eli poikien sosiaalinen toiminnan elävässä elämässä.  

                                                 
160 Glock & Stark 1969, 246–248 & Furseth & Repstad 2006, 112. 
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 Fursethin & Repstadin mukaan deprivaatioteorian keskeinen ajatus on, että 

ihmiset, jotka kohtaavat esteitä ja vaikeuksia, etsivät vaihtoehtoisa tapoja 

kompensoida kokemaansa deprivaatiota. 161 Pojista kolme (K2, K7 & K8) pyrki 

korjaamaan deprivaatiota toisella tilannetekijällä: harrastuksella. Kahdella pojista 

kiusaaminen kesti sekä ala- että yläkoulun ajan (K7 & K8), kolmannella pojista 

alakoulun ajan (K2) ja neljännellä (K3) kuudennen luokan ajan. Erityisesti niillä 

pojilla, joiden elämää kiusaaminen varjosti useamman vuoden ajan, harrastuksella 

oli suuri merkitys. Harrastuksen kautta löytyi kavereita, joita ei koulusta löytynyt. 

Eräs pojista kuvailee videopeli harrastuksensa merkitystä seuraavasti:  

No se, merkitsee siis, mulla on siellä paljon ystäviä. Siis mun toiseks suurin 

ystäväyhteisö on internetissä tän seurakunnan jälkeen. (K7) 

 

Harrastus auttoi deprivaation sietämisessä. Keino deprivaation poistamiseen löytyi 

lopulta seurakunnan toiminnasta. Deprivaatioteorian mukaan uskonto tarjoaa 

yhden vaihtoehdon löytää kompensaatiota. 162 Vajavaisten ryhmän pojilla 

kompensaatio löytyi uskonnon kautta. Mikä seurakunnassa sosiaalisena 

ympäristönä oli sitten sellaista, joka onnistui poistamaan deprivaation? 

Seurakunta ei poistanut itse deprivaation syytä eli koulukiusaamista, mutta 

täydensi poikien situaation sellaiselle tasolle, jolla sen pitää olla nuoren 

muodostaessa sosiaalista todellisuuttaan. Pojat kuvailevat kompensaatiota 

seuraavasti: 

Jotenkin niin se laajensi maailmankuvaa jotenkin, sosiaalisesti, en tiiä. Emmä tiiä, 

sen jälkeen sit alko vaan olemaan enemmän porukoissa, et ei se niinku jääny se oma 

elämä niinku sinne kouluporukkaan vaan pysty, alko löytämään ihmisiä just niinku 

ympäri Espoota. Emmä tiiä, se jotenkin vaan muutti tosi paljon. (K2) 

 
Isoskoulutus varsinkin, tuli semmonen fiilis melkein että alko melkein itkettää sen 

ensimmäisen koulutuskerran jälkeen. Siis aivan mahtavaa, että tämmönenki, 

tämmönenki yhteisö on jossain olemassa. (K7) 

 
Sitte rippikoulun viimesenä päivänä se meni hirveellä piikillä ylöspäin, koska alko 

tulla oikeesti semmonen fiilis, että mut hyväksytään tänne. Tää on kivaa. Mut 

voidaan hyväksyä jonnekin. (K7) 

 

Seurakunnasta pojat löysivät yhteisön, johon heidät hyväksyttiin. Heistä pidettiin. 

Heitä arvostettiin. Heitä oli kiusattu, koska he olivat omien sanojensa mukaan 

erilaisia. Seurakunnassa sai olla rauhassa erilainen. 

Kiusaaminen pakottaa oppilaat usein tavoittelemaan samanlaisuutta. Jos 

kiusattu ei erottuisi joukosta vaan olisi samanlainen kuin muut, ehkä kiusaaminen 

                                                 
161 Furseth & Repstad 2006, 113. 

162 Furseth & Repstad 2006, 113. 
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loppuisi. Samanlaisuuden tavoittelun sijaan oleellisempaa olisi ryhmän tai 

yhteisön tasolla tavoitella harmoniaa. Harmonia tarkoittaa erilaisten 

ominaisuuksien hyväksymistä ja yhteensovittamista.163 Yhteensovittaminen 

tarkoittaa erilaisten persoonallisuuksien hyväksymistä. Nuorelle hyväksytyksi 

tuleminen on erittäin tärkeää. Hyväksytyksi tulemisen tunteen kautta nuori luo 

itselleen positiivista minäkuvaa. Positiivinen minäkuva auttaa jatkossa uusien 

ihmissuhteiden rakentamisessa.164 Hyväksytyksi tulemisen tunne synnyttää 

kuulumisen tunteen. Näin yksi pojista kuvailee kuulumisen tunnettaan: 

Se kun on mukavii ihmisii. Ei oo silleen et kaverit painosti, joten mä jäin tänne, vaan 

silleen oikeesti mukana siin jutus. Se on se mikä toi sitä positiivista tunnelmaa siit 

porukast. (K8) 

 

Deprivaatioteoriaa on arvosteltu muun muassa siitä, että se ei selitä sitä, 

miksi osa ihmisistä löytää kompensaation uskonnosta ja osa ei.165 Vajavaisten 

ryhmän pojat löysivät uskonnon kautta yhteisön, johon kuulua. Miten 

seurakunnassa kavereiden löytäminen olikin helppoa, kun koulussa se ei tahtonut 

onnistua millään? Tätä mietti myös yksi pojista pohtiessaan nuorten tilan 

merkitystä itselleen. 

Mä oon monesti miettiny sitäkin, että onko oikeesti silleen, että onks kaikki ketkä 

nuorten tilalla oikeesti tosi kivoi ja hyvii ihmisii? Vai onks se vaan se, että kaikki 

ketkä tulee tänne, niin tuleeks ne niin paljon paremmalla asenteella kuin missään 

muualla. Tykkäisitsä mä niistä kaikista muista jos mä tuntisin ne vaik koulusta? En 

tiiä, veikkaan et vähän molempii et ei tänne ns. ihan silleen keskivertoporukkaa 

läpileikkauksena eksy, mutta, mut kyl se varmaan, luulis, että ihmiset ikään kuin 

tulee tänne kuitenkin semmosella hyvällä mielellä. (K3) 

 

Esitin kysymyksen myös seurakunnan166 nuorisotyönohjaajalle. Hänen mukaansa 

seurakunnan toiminnassa noudatettavat sosiaaliset normit mahdollistavat sen, että 

jokaisen on mahdollista löytää oma paikkansa seurakunnassa.167 Aaltonen et al. 

määrittelee sosiaaliset normit seuraavasti: ”Sosiaalisilla normeilla tarkoitetaan 

tietyn ryhmän jäsenilleen asettamia odotuksia. Ne määräävät sen, kuinka ryhmän 

jäsenten tulisi ajatella, tuntea ja käyttäytyä.”168 Nuorisotyönohjaajan mukaan 

rippikoulun alussa rippikoululaisille tehdään painokkaasti selväksi, että 

rippikoulussa vallitsee nollatoleranssi kiusaamiselle. Isoskoulutuksessa nuoria 

koulutetaan puuttumaan kiusaamiseen. Lisäksi seurakunta osallistuu aktiivisesti 

                                                 
163 Hamarus 2008, 79–80. 

164 Aaltonen et al. 1999, 171. 

165 Furseth & Repstad 2006, 113. 

166 Tässä seurakunnalla tarkoitetaan sitä seurakuntaa, jossa haastattelut tehtiin.  

167 Seurakunnan erityisnuorisotyönohjaajan sähköpostihaastattelu 2017. 

168 Aaltonen et al. 1999, 94. 
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kiusaamista ehkäisevään työhön esimerkiksi yhteistyössä koulujen kanssa. 

Nuorisotyönohjaajan kokemuksen mukaan moni koulukiusattu löytää mukaan 

seurakunnan toimintaan. Seurakunnan kasvatuksen tiimissä on asiaa joskus 

pohdittu ja todettu, että moni koulukiusattu löytää seurakunnasta paikan, jossa hän 

kokee tulevansa hyväksytyksi omana itsenään. Joillekin hyväksytyksi tulemisen 

kokemus on niin merkityksellinen, että he ajautuvat myöhemmin opiskelemaan 

kirkon ammattiin suuntaavaa alaa. Nuorisotyönohjaajan vastauksen ja Vajavaisten 

kertomusten pohjalta voidaan sanoa, että seurakunnan nuorisotyössä on onnistuttu 

luomaan harmonia. Yhteisön sosiaaliset normit pitävät huolta siitä, että harmonia 

säilyy. Toinen mahdollinen syy sille, miksi kiusattu nuori löytää oman paikkansa 

seurakunnasta on nuorisotyönohjaajan mukaan se, että seurakunnassa kiusaamisen 

kokemuksista on turvallista puhua. Kiusaamista kokemuksena käsitellään 

henkilökohtaisissa sielunhoitokeskusteluissa.169 

 Seurakunnan sosiaaliset normit muodostavat myös kriteerit yhteisöön 

kuulumiselle. Nuoret kokevat kaveripiirin taholta paineet kovina. Halu tulla 

hyväksytyksi ja kuulua ryhmään on erittäin voimakas.170 Koulukiusaamiseen 

osallistuvat nuoret kiusaavat monesti sen takia, että tiettyyn ryhmään kuuluminen 

edellyttää sitä. Tämä käy myös ilmi yhden tutkittavan kertomuksesta. 

Nii, tai no osa niistä on tutustunu muuttunu hyväkskin ystäväks esim ne jotka tuli 

sinne yläasteelle. Niistä tuli ihan mukavii kavereita sen jälkeen, kun näki mimmosii 

ne oikeesti on. Ne on sen ryhmäpaineen alla ollu sit semmosii mitä ne sillon oli, mut 

heti kun ne pääsee pois siitä niin sit ne onkin ihan eri ihmisii, joka on sit niinku 

ilonen asia kuiteskin vaik ne onkin tehny tyhmii asioita. (K2) 

 

Siirryttäessä alakoulusta yläkouluun ja kaveripiirin muuttuessa, loppui tutkittavan 

K2 kohdalla myös kiusaaminen, vaikka kiusaajat olivat yhä läsnä sosiaalisessa 

ympäristössä. Seurakunnassa ryhmään kuuluminen edellyttää sitä, että kaikkien 

kanssa ollaan kavereita ja ketään ei kiusata. Jokainen on arvokas juuri sellaisena 

kuin on. Hyväksytyksi tulemisen tarve ohjaa nuoren toimintaa ja sopeutumista 

harmonian mahdollistaviin sosiaalisiin normeihin.171 Harmonia tekee 

seurakunnasta näin ollen turvallisen paikan sosiaaliseen vuorovaikutukseen. 

Vastaus kysymykseen: miksi vajavaisten ryhmä löysi kompensaation 

deprivaatioonsa juuri uskonnollisesta yhteisöstä, on tutkijan näkökulmasta monen 

sattumuksen summa. Ensinnäkin rippikoulu osui ajallisesti aikaan, jolloin 

kokemus sosiaalisen elämän vajavaisuudesta oli jatkunut jo jonkin aikaa. Kahdella 

                                                 
169 Seurakunnan erityisnuorisotyönohjaajan sähköpostihaastattelu 2017. 

170 Aaltonen et al. 1999, 94. 

171 Aaltonen et al. 1999, 94. 
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tutkittavasta koulukiusaaminen jatkui yhä rippikoulun aikana ja sen jälkeen. 

Rippikoulussa ja seurakunnan järjestämässä muussa toiminnassa pojille tuli 

kokemus siitä, että heidät hyväksyttiin omana itsenään. Koulussa he eivät olleet 

kokeneet tuota tunnetta, joten sen kokeminen oli heille erityisen tärkeää. 

Hyväksytyksi tulemisen kautta heille aukesi mahdollisuus löytää kavereita. 

Kavereita löytyi ja synty kokemus porukkaan kuulumisesta.  

4.2.4 Uskonnollisuus  

Valtteri Vajavaisten ryhmässä jokainen pojista toi uskonnon ilmiönä esiin omassa 

elämän elokuvassaan. Uskonto esiintyi omana kohtauksenaan kolmella pojista 

(K2, K3 & K7). Näistä yhdellä kahdessa kohtauksessa (K3). Kahdella pojista (K2 

ja K7) rippikoulu oli elokuvan huippukohta ja kolmannella (K3) muu kohtaus. 

Neljännellä pojista (K8) yhteen elokuvan kohtauksista liittyivät isäntänä172 

toimiminen rippileireillä ja seurakunnan kautta löydetyt kaverit. Pojat, joilla 

rippikoulu oli huippukohtana, perustelivat valintaansa sillä, että ihmiset 

rippikoulussa olivat olleet mahtavia. Ihmiset olivat ystävällisiä ja kaikki olivat 

keskenään tasavertaisia. Tutkittavat tunsivat kuuluvansa porukkaa. Myös kolmas 

pojista (K3) perusteli valintansa sillä, että ensimmäistä kertaa hän tunsi 

kuuluvansa porukkaan. Toinen kohtaus, johon uskonto tutkittavalla liittyi, oli 

nykyisen tyttöystävän löytyminen seurakunnan järjestämässä tapahtumassa. 

Neljännellä pojista (K8) huippukohtana elokuvassa oli yksi kokonainen kesä. 

Valintaansa hän perusteli sillä, että oli kiva toimia isäntänä kahdella rippileirillä ja 

viettää paljon aikaa kavereiden kanssa. Kaverit, joiden kanssa hän pääasiassa 

vietti aikaa, olivat tuttuja seurakuntayhteyksistä. 

Kaikilla tutkittavilla uskonnon merkitys elämänkertomuksessa linkittyy 

sosiaalisiin suhteisiin. Tarinoissa ei niinkään korostu ajatus siitä, mitä uskonto on, 

vaan ajatus siitä mitä uskonto tekee. Keskiössä on se, miten uskonto on 

vaikuttanut tutkittavien elämään. Seurakunnan kautta löytyi kavereita, tuli 

hyväksytyksi ja löytyi yhteisö, johon kuulua. Uskonnon funktionaaliset 

määritelmät kuvailevat uskonnon hyötyjä tai vaikutuksia yksilön elämään.173 

Funktionaalisia määritelmiä on kritisoitu siitä, että ne yksinkertaistavat uskonnon 

ilmiönä.174 Deprivaatioteorian näkökulma uskonnon tehtävä on funktionaalinen. 

                                                 
172 Seurakunnan leireillä isosten lisäksi leireille valitaan yksi isäntä. Isäntä on kokeneempi isonen, 

joka toimii leireillä yövalvojana ja auttaa isosia muussa toiminnassa. Seurakunnalla viitataan tässä 

seurakuntaan, jossa haastattelut tehtiin. 

173 Furseth & Repstad 2006, 16. 

174 Furseth & Repstad 2006, 21. 
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Sen mukaan uskonto voi täyttää tietyn tarpeen ihmisen elämässä. Keino, jolla 

deprivaatio voitetaan, voi olla sekulaari tai uskonnollinen. Uskonto keinona tulee 

kyseeseen erityisesti silloin, kun henkilö ei voi muulla keinoin eliminoida 

deprivaatiota. Näissä tapauksissa uskonto kompensoi enemmänkin deprivaatioon 

liittyviä tunteita kuin itse deprivaatiota. Kun kyseessä on psyykkinen tai eettinen 

deprivaatio, uskonto voi suoraan eliminoida deprivaation.175 Vajavaisten ryhmän 

pojat eivät tietoisesti etsineen kompensaatiota uskonnosta. Pojista kaksi (K2 & 

K7) kertoi suhtautuneensa rippikouluun ennakkoon negatiivisesti. Rippikoulu oli 

välttämätön paha, joka piti hoitaa pois päiväjärjestyksestä. Poikien kertomus 

vastaa käsitystä siitä, että yläasteikäiset suhtautuvat uskontoon usein melko 

kielteisesti. Keskimääräistä kielteisemmin suhtautuvat kahdeksasluokkalaiset 

pojat. Vaikka uskontoon suhtaudutaankin kielteisesti, nuoret ovat yleensä 

motivoituneita osallistumaan rippikouluun. Motivaatio rippikouluun 

osallistumiseen ei kuitenkaan yleensä liity uskontoon. Rippikouluun halutaan, 

koska siellä on hauskaa viettää aikaa kavereiden kanssa. Yhdeksäsluokkalaiset 

suhtautuvat uskontoon kuin kahdeksasluokkalaiset. Yksi selittävä tekijä 

muutokseen on positiivisena kokemuksena mielessä oleva rippikoulu.176 Näin 

kävi myös Vajavaisten ryhmän pojilla. Rippikoulun jälkeen asenne uskontoa 

kohtaan muuttui positiiviseksi. Yksi pojista (K2) kuvailee muutosta seuraavasti: 

No, isoskoulutuksen alkaminen varmaan, seurakuntapiireihin tuleminen ja tää niinku 

koko paikan tajuaminen: Niinku että oikeesti on vaikka mä oikeesti luulin, että tää 

on jotain uskisjuttua oikeesti, et koko ajan jotain raamatusta jauhetaan, virsiä 

lauletaan sun muuta, mut ei tää on niinku niin paljon kaikkee muutakin. (K2) 

 

Rippikoulu ja siihen liittyvä isoskoulutus ovat vaikuttaneet poikien kertomusten 

mukaan heidän uskonnollisuutensa. Kerrottu vastaa aikaisemman tutkimuksen 

käsitystä siitä, että rippikoulu vaikuttaa nuoren uskonnollisuuteen. Niemelän 

mukaan rippikoulun jälkeen suurin osa nuorista kertoo kokeneensa rippikoulussa 

jotain merkittävää ja haluavansa näin ollen osallistua jatkossakin seurakunnan 

toimintaan. Rippikoulu kokemuksena muuttaa yksilön uskonnollisuutta. Muutos 

voi olla negatiivinen tai positiivinen. Niemelän mukaan positiiviset muutokset 

ovat kuitenkin yleisempiä.177  

                                                 
175 Glock & Stark 1969, 249. 

176 Jarasto & Sinervo 1999, 208–209 & Innanen, Niemelä & Porkka 2010, 149–150. 

177 Niemelä 2010, 201. 
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Millainen merkitys uskonnolla sitten on poikien elämässä? Vaikka osana 

poikien elämän elokuvia uskonto määrittyy pitkälti sen sosiaalisen ulottuvuuden 

ja funtion kautta, merkitys ei pelkisty siihen. Kun pyysin poikia erikseen 

kertomaan uskonnosta omassa elämässään, korostui sosiaalisen ulottuvuuden 

lisäksi rituaalinen ulottuvuus. Ninian Smart määrittelee uskonnon seitsemän 

ulottuvuuden kautta. Ulottuvuudet ovat: opillinen, myyttinen, eettinen, rituaalinen, 

kokemuksellinen, sosiaalinen ja materiaalinen. Sosiaalinen ulottuvuus liittyy 

siihen, miten uskonto toimii ihmisten keskuudessa. Rituaalinen ulottuvuus 

puolestaan tarkoittaa erilaisia käytäntöjä kuten rukousta. 178 Pojista kolme (K2, K7 

& K8) kertoi rukoilevansa. K7 rukoili säännöllisesti, joka ilta. Toiset kaksi 

rukoilivat harvemmin, satunnaisesti. Neljäs pojista (K3) kertoi, että rukous ei liity 

hänen arkielämäänsä. 

Nuorisobarometrin (2006) tulosten valossa nuoret eivät osallistu aktiivisesti 

seurakunnan toimintaan. Seitsemän kymmenestä nuoresta ei osallistu seurakunnan 

toimintaan lainkaan. 15–19-vuotiaat osallistuvat tai ovat halukkaampia 

osallistumaan seurakunnan toimintaan kuten nuorisotoimintaan ja 

musiikkitapahtumiin kuin vanhemmat ikäryhmät. Saman ikäiset nuoret pitävät 

myös nuorten tilaisuuksia tärkeinä. Tytöt ovat poikia aktiivisempia osallistumaan 

erilaisiin seurakuntien toimintamuotoihin. Helena Helven mukaan nuoret haluavat 

kuulu yhteisöön ja tulla hyväksytyksi, mutta he eivät halua sitoutua tiettyyn 

ideologiaan.179 Vajavaisten ryhmän pojat löysivät paikkansa yhteisöstä, jonka 

toimintaan liittyy tietty ideologia. Uskonto tunkeutui heidän elämäänsä sosiaalisen 

kompensaation kylkiäisenä. Poikien kertomuksissa uskonto näkyi heidän 

elämässään osallistumisena seurakunnan järjestämään toimintaan. Kaikki pojat 

kertoivat käyvänsä säännöllisesti nuorten tilassa. Poikien kertomuksissa 

uskonnollisuus liittyy kiinteästi seurakunnan järjestämään toimintaan. 

Neljästä pojasta kaksi (K7 ja K8) kertoo uskovansa Jumalaan ja olevansa 

täysin varma uskostaan. Yksi pojista (K2) on hieman epävarma uskossaan. 

Enemmän hän kuitenkin omien sanojensa mukaa uskoo kuin ei usko.  

Emmä tiiä, jotenkin siitä riparista asti on tuntunu, että siellä oikeesti ehkä on joku, 

joka tekee jotain joillekin asioille aina välillä. Koska no sillon mä ekan kerran 

testasin tosissani sitä rukoiluhommaan ja se jotenkin yllättikin että herran jestas mitä 

tapahtui emmä tiiä, se jotenkin on semmonen kaveri, joka on siellä. (K2) 

 

                                                 
178 Smart 2005, 14–23. 

179 Helve 2006, 98 & 106. 
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Neljäs pojista (K3) ei tiedä, mitä hän ajattelee Jumalasta. Hän kokee olevansa 

rajamaastossa uskonsa kanssa. Hän ei tiedä uskooko Jumalaan vai ei. Kaikki pojat 

kertoivat, että eivät ennen rippikoulua olleet uskoneet Jumalaan.  

Kun pyysin poikia kertomaan arvoista, joiden mukaan he pyrkivät elämään 

elämäänsä, yksi pojista (K7) viittasi yleisesti kristillisiin arvoihin ja kaksi pojista 

(K2 ja K8) mainitsi Kultaiseen sääntöön. Moraaliset arvot liittyvät Hännisen 

mukaan moraaliseen identiteettiin. Poikien kertomuksista kävi ilmi, että he olivat 

sisäistäneet seurakunnan moraaliset normit osaksi omaa moraalista identiteettiään. 

Uskonnollinen identiteetti kehittyy vaiheittain. Lapsena yksilö ymmärtää 

kuuluvansa tiettyyn yhteisöön esimerkiksi evankelis-luterilaiseen kirkkoon. 

Tämän ymmärryksen jälkeen tärkeäksi muodostuvat teot esimerkiksi kuinka usein 

rukoilen ja osallistunko uskonnolliseen toimintaan. Toiminnan vaihe kuuluu 

uskonnollisen orientaation vaiheeseen. Tekojen vaiheesta lapsen tulisi päästä 

siihen vaiheeseen, jossa hän muodostaa oman henkilökohtaisen käsityksen siitä, 

miten hän uskoo. Tässä vaiheessa puhutaan uskonnollisesta identiteetistä. Nuori 

löytää oman uskonnollisen identiteettinsä kyselyn, pohdiskelun ja epäilyn 

kautta.180 Vajavaisten ryhmän pojista, vain yksi (K3) toi selkeästi esiin epäilynsä 

ja pohdintansa koskien jumalauskoaan ja omaa uskonnollisuuttaan. 

Niin no siis koska siin mieles se on niin ongelmallista mulle, koska mä oon tottunu 

ajattelemaan asiat järjellä ja mä tiedän, että mä en voi tietää, onko jumala olemassa. 

ni se niinku riippuu aina silleen hetkittäin, et joskus  kyl se ehkä on ja sit joskus 

on,ei se kyl,  et miks ihmeessä se olis. et Mä ikään kuin koen olevani siin 

rajamaastossa, aina joskus, kun on jotain uskonnollista keskustelua, niin mä en haluu 

ottaa siihen kantaa, kun mä en niinku oikein tykkää olla viel hirveen kummankaan 

puolella. mäoon vähän siin,  koen olevani harmaalla alueella vielä. tietyl taval jopa 

kadehdin uskovaisia, koska kyl se antaa sellast toivoo elämään ja sellasta ja sen takii 

just sne takii mä oon täällä. (K3) 

 

Yksi pojista (K2) oli hieman epävarma jumalauskossaan ja kolme (K7 ja K8) 

varmoja. He eivät kuitenkaan pohdi sitä, miksi näin on tai miten heidän uskonsa 

on kehittynyt sellaiseksi kuin se on. Sosiaalisen ja rituaalisen ulottuvuuden 

korostuessa kertomuksissa, uskon merkitys henkilökohtaisella tasolla jää pitkälti 

käsittelemättä. Teot ja toiminta ovat etusijalla. Kaikkien kertomuksissa korostuu 

kollektiivinen uskonnollinen ääni, oman henkilökohtaisen äänen sijaan. 181 

Uskonto ja usko ovat sitä, mitä kirkko opettaa.  

Tutkittavista K3 on selkeästi uskonnollisen orientaation vaiheessa. Hän on 

parhaillaan luomassa omaa maailmankuvaansa. Tutkittavien K7 ja K8 

                                                 
180 Jarasto & Sinervo 1999, 207–208. 

181 Zock 2013, 33. 
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kertomusten perusteella heidän maailmankuvansa on valmis. Heille on selvää, 

miten he uskovat. He kertovat hyvin vähän uskon merkityksestä heille itselleen. 

K7 sivuaa henkilökohtausta uskonelämäänsä kertoessaan luottavansa Jumalaan 

hengellisissä asioissa. Hän myös kertoo rippikoulun ja konfirmaation olleen 

käännekohtia tarkoittaen tällä muutosta omassa uskonelämässään. Muuten 

tutkittavien kertomuksissa korostuu käytännön toiminta kuten rukoilu ja 

messuihin osallistuminen. K2 kuvailee uskonnollisuuttaan toiminnan kautta. 

Uskonto näkyy tutkittavan arjessa osallistumisena erilaiseen toimintaan. 

Henkilökohtaisesta uskonelämästään tutkittava ei kerro juurikaan muuta, kuin että 

hän on hieman epävarma uskossaan. Kertomuksen perusteella tutkittavan voi 

katsoa olevan orientaatio-vaiheessa.  

 Uskonnon merkitys poikien elämänkertomuksissa selittyy Davien belonging 

ja believing käsitteiden kautta. Kolmella pojista (K2, K7 & K8) uskonnon 

merkitys on muotoa belonging and believing. Kuuluminen on tärkeämpää kuin 

usko henkilökohtaisella tasolla. Yhdellä pojista (K3) uskonnon merkitys on 

muotoa belonging and believing?. On liian radikaalia käyttää muotoa belonging 

without believing, koska päätöstä omasta uskonnollisuudesta ja uskosta ei ole 

vielä tehty. Kysymysmerkki kuvaa etsikkovaihetta. Vajavaisten ryhmän pojilla 

uskonnon merkitys osana elämänkertomusta on tunne hyväksytyksi tulemisesta ja 

kuulumisesta porukkaan. Uskonnon kautta pojat löysivät itsestään sosiaalisen 

puolen. Sosiaalisuus liittyy McAdamsin ja Adlerin persoonallisuuden pyramidin 

kivijalkaan. Sosiaalisen deprivaation kompensoituminen oli Vajavaisilla 

elämäntapahtumana niin järisyttävä, että se vaikutti heidän persoonallisuuden 

perussuuntauksiinsa. 

 

4.3 Yrjänä Yksinäinen 

4.3.1 Yksinäinen poika löysi kavereita 

Yrjänä Yksinäisten ryhmään kuuluu kaksi henkilöä: K4 ja K6. Yksinäisten 

ryhmällä on yhtenäisiä piirteitä Vajavaisten ryhmän kanssa. Ryhmien ydintarinaa 

yhdistää toisiinsa sosiaalinen deprivaatio. Yksinäisillä sosiaalinen deprivaatio 

liittyy kavereiden puutteeseen ja siitä johtuvaan yksinäisyyden ja eristyneisyyden 

kokemuksiin. Yksinäisiä ei ole Vajavaisten lailla koulukiusattu. Yksinäiset eivät 

selitä kavereiden puutetta epäsosiaalisella luonteella. Erilaisuuden kokemus käy 

kuitenkin yksinäisten kertomuksista ilmi. Isoskoulutuksesta yksinäiset löysivät 

vajavaisten lailla kavereita ja yhteisön, johon kuulua. Yksinäiset eivät olleet enää 
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yksinäisiä. Yksinäisten ydintarina on tarina siitä, miten yksinäinen poika löysi 

kavereita seurakunnan toiminnan kautta.  

Yksinäisyyden tunteet liittyvät kiistatta kiusaamiseen. Vajavaisten ryhmässä 

tutkittavista kukaan ei suoraan kertonut kokeneensa yksinäisyyttä. Viittauksia 

yksinäisyyden kokemuksiin oli. Vaikka koulussa Vajavaisia kiusattiin, oli heille 

kuitenkin joitakin kavereita. He eivät olleet sosiaalisesti täysin yksin.182 

Yksinäiset ovat kokeneet sekä sosiaalista että emotionaalista yksinäisyyttä. 

Toisella pojista (K6) ei ollut lainkaan kavereita ja toisella (K4) kaverit asuivat 

toisella paikkakunnalla eivätkä olleet läsnä jokapäiväisessä arkielämässä. 

Sosiaalinen yksinäisyys toi mukanaan emotionaalista yksinäisyyttä eli kaipuun 

siitä, että joku kuuntelisi.183 Yksinäiset on erotettu Vajavaisista omaksi 

ryhmäkseen, koska heidän sosiaalinen deprivaationsa on syiltään ja laadultaan 

erilaista kuin Vajavaisilla. Lisäksi Yksinäisten kertomukset omasta 

uskonnollisuudestaan poikkeavat Vajavaisten kertomuksista.  

Ydintarinan: yksinäinen poika löytää kavereita seurakunnasta, ympärille on 

rakennettu tyyppikertomus. Koska Yksinäisten ryhmään kuuluu vain kaksi 

henkilöä, en ole valinnut kummankaan kertomusta runkokertomukseksi. 

Tyyppikertomus on muodostettu nostamalla ydintarinan ympärille teemoja, jotka 

yhdistävät kertomuksia toisiinsa. Taulukko teemoista löytyy liitteistä.184 Nimi 

Yksinäinen viittaa siihen aikaan Yrjänän elämässä, jolloin hän koki itsensä sekä 

sosiaalisesti että emotionaalisesti yksinäiseksi. 

4.3.2 Elokuva Yrjänä Yksinäisen elämästä 

Yrjänä Yksinäinen on 18-vuotias lukiolainen. Yrjänän sosiaalinen elämä 

kukoistaa. Hänellä on hyviä ystäviä ja paljon muita kavereita. Aina ei kuitenkaan 

ole ollut näin. Alakoulun viimeisillä luokilla ja yläkoulussa Yrjänällä ei ollut 

oikeastaan lainkaan kavereita. Koulussa Yrjänällä ei ollut yhtään ystävää.  

Ja sit tavallaan, kun mulla ei ollu niin hyviä niinku kaveri mitään semmost tiettyy 

kaveripiiriä enää yläasteella, vaik mulle tuli paljon ala-asteelta kavereita, mut sitte 

jotenkin kun ei ollu sitä kaveripiirii, nii sit oli vähän sellanen et koulu ei 

kouluskäynti ei ollu niin kivaa. --- ehkä just se et ei silleen, kun ei ollu niin läheisiä 

kavereita ollenkaan. (K4) 

 

Se on sellanne pidempi episodi ehkä tota. Se lähtee jostain sielt ehkä tota sielt 

vitosluokan paikkeilta ala-asteelta siis et se on ehkä ollu semmonen. Mä en oo ikinä 

ollu koulukiusattu varsinaisesti --- Niin sit mul ei hirveesti ollu semmost niinku 

kaveriporukkaa. Koulus pärjäs silleen niinku ihan hyvin et tai siis silleen et siel 

niinku välitunnil nyt silleen ihan okei. Mut ei ollu niinku oikein vapaa-ajan 

                                                 
182 Junttila 2015, 35. 

183 Junttila 2015, 43. 

184 Kts. Liite 10. 
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nimenomaan kavereita et sit oli niinku tosi semmonen tylsä pätkä elämästä silleen. 

Ku tuli vaan maattua sohvalla vitosluokalt kasiluokalle. (K6) 

 

Jotenkin sitä itselle sopivaa saman henkistä kaveriporukkaa ei vaan löytynyt. 

Yrjänällä ei ollut myöskään harrastusta, jonka kautta kavereita olisi voinut löytää. 

Yrjänä tunsi itsensä ajoittain alakuloiseksi ja yksinäiseksi. 

Joo, jollain taval ehkä oli semmonne yksinäinen fiilis siis ei mul, no joo oli silleen, 

koska mul ei ehkä perheen kans ikinä oo ollu hirveen läheiset välit kuitenkaan ni 

tota ni oli sit vähän semmonen se hankala osa. (K6) 

 

Kahdeksannella luokalla alkoi rippikoulu. Rippileirin jälkeen Yrjänä päätti lähteä 

mukaan isoskoulutukseen.  

No ohjaajat sano mulle riparilla, et pitäis tulla ja sit kans mun, meijän isoset sano, et 

mun pitäis tulla isoskoulutukseen. Ja sit mä päätin lähtee. Meijän riparilt tuli 11 

tyyppii isoskoulutukseen et sekin oli vähän silleen autto siihen, että siel oli sit 

valmiiks tuttuja. (K4) 

   
No se oli ehkä semmost tota mul ei ollu mitään selkeet syytä. Mä vaan päätin silleen 

kun mä olin omal riparil. Mä lähen isoseks ei mul ollu mitään syytä. Jostain se tuli 

päähän ja sit mä olin silleen, no sit menin sinne. (K6) 

 

Pikkuhiljaa isoskoulutuksessa Yrjänä alkoi tutustua ihmisiin ja löysi kavereita. 

Isoskoulutuksen jälkeen oli mukava jäädä viettämään aikaa nuorten tilassa. 

Nuorten tilasta muodostui Yrjänälle tärkeä paikka, jossa viettää aikaa milloin 

vaan. Siellä hänet hyväksyttiin omana itsenään. Oli kiva viettää aikaa saman 

henkisten ihmisten kanssa. 

No mähän oon siis asunu nuorten tilassa siis varmaan kaks vuotta siis sillon. Mähän 

kävin siel joka päivä. Et se oli ehkä se tekeminen, mikä puuttu tos 

yksinäisyysvaiheessa siinä mun happeningeistä niin tota nii emmä tiiä mikäköhän 

vaikutus sil on. Siel sai niinku olla oma itsensä silleen koko ajan jatkuvasti ja 

oommä nyt kuitenkin ollu aika paljon tavannu siis nimenomaan kavereit siellä --- 

(K6) 

   
Mä käyn tääl aika paljon. Nyt mul on ollu aika paljon hommaa. Mä en oo niin paljon 

kerenny käymään, ku mä yleensä käyn. Mut kyl mä oon lähes joka viikko täällä. Ja 

se on just sitä, et tääl on ihmisiä, jotka joil on just samoja arvoja ja usko ja sit 

tavallaan tänne voi tulla juttelee ohjaajan kanssa jos haluu. (K4) 

 

Seurakunnan toiminnan kautta Yrjänä löysi myös tyttöystävänsä.  

 Isoskoulutuksessa Yrjänä alkoi varmistua omasta uskostaan. Ei hän ennen 

rippikoulua ollut ajatellut etteikö Jumalaa olisi tai kieltänyt Jumalan 

olemassaoloa. Oikeastaan hän ei ollut pohtinut asiaa sen tarkemmin. 

Isoskoulutuksessa Yrjänän Jumalausko vahvistui ja hän ymmärsi armon 

merkityksen. Yrjänälle usko on tärkeä asia, mutta jää elämässä helposti taka-alalle 

muiden kiireiden vuoksi. Yrjänä kokee tärkeäksi myös yhteisön merkityksen. 

Yrjänän mielestä on tärkeää jakaa usko muiden kanssa ja saada siihen muilta 
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ihmisiltä vahvistusta. Yhteisöllisyyden kokemuksia Yrjänä on kokenut nuorten 

tilassa, leireillä tai erilaisissa tapahtumissa. 

No se, et on ollu uskovia ihmisiä ympärillä. Tavallaan jos ei ois ollu mitään niinku 

ns. tukiryhmää ni ei se ois ollu niin helppoo missään vaiheessa. Koska tosiaan on 

just niit kavereita jotka ei usko. Et se on auttanu --- (K4) 

 

Nää riparit on sillee ollu semmosii helppoi paikkoi harrastaa sitä uskontoo silleen. 

Ne on ollu silleen positiivisia, positiivisia sellasii paikkoi missä saa yleensä vähän 

silleen heräteltyä aina välillä ja sit kans noi maata näkyvissä festarit on ollu aika 

sellasii kokemuksii semmosest niinku seurakunnasta mitkä on ehkä niinku lisänny 

tota kokemusta Jumalan olemassaolosta. Ja niin ees päin. Ja ehkä sit noist myös 

tyypeist mul on pari hyvää kaverii, jotka on kans niinku silleen aktiivisii aktiivisii 

seurakunnan jäsenii. --- et tota pari hyvää kaverii jotka käy kuitenkin et niiden kans 

on sitte ollu ihan mukava keskustella ja käydä välillä jossain kirkon jutuis niinku 

väitellä dogmatiikasta et se on tämmöst ihan mukavaa. (K6) 

 

Yrjänän vapaa-ajasta iso osa kuluu seurakunnan toiminnassa. Sitä kautta hän 

pääsee toteuttamaan itsenään. Yrjänä nauttii esiintymisestä. Isosena saa olla 

huomion keskipisteenä. Lisäksi hän osallistuu muun muassa messujen 

toteuttamiseen. Tulevaisuudessa Yrjänä aikoo opiskella itseään kiinnostavaa alaa 

ja muuttaa tyttöystävänsä kanssa yhteen.  

4.3.3 Kipuna yksinäisyys 

Yksi nuoruusiän vaikeimmista kokemuksista on yksinäisyys. 

Yksinäisyydentutkija Niina Junttila määrittelee yksinäisyyden seuraavasti: 

”Yksinäisyys on negatiivinen psyykkinen olotila, jossa ihminen kokee ahdistusta 

määrällisesti tai laadullisesti puutteellisista ihmissuhteista.” Yksinäisyys voi olla 

läheisen ystävän, kavereiden tai yhteisön puutetta tai kaikkia edellä mainituista. 

Yksinäisyyden kokemuksesta syntyy helposti tunne, että on erilainen kuin muut. 

Junttila käyttää termiä sosiaalinen kipu kuvaamaan erilaisuuden ja erillisyyden 

tunnetta. Kipu sanana kuvaa hyvin sitä, miten merkityksellinen yksinäisyyden 

kokemus ihmiselle on; miten se vaikuttaa ja millaisia seurauksia sillä voi olla. 

Neurotieteellisen tutkimuksen mukaan yksinäisyys voi jopa lyhentää elinikää. 

Yksinäisyys voi johtua monista eri tekijöistä. Nuori on voinut kokea 

epäonnistumisia sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Epäonnistumisista johtuen 

hän on tehnyt tietoisen tai tiedostamattoman päätöksen, että ei pane enää itseään 

alttiiksi vastaaville kokemuksille. Lapsuus- tai nuoruusiässä koettu muutto toiselle 

paikkakunnalle voi johtaa yksinäisyyteen. Erilainen kulttuuri ja kieli uudella 

paikkakunnalla voi eristää nuoren toisista. Yksinäisyys voi myös alkaa lapsen 

omasta valinnasta. On ollut aika, jolloin hän ei ole kaivannut kavereita tai 

kaveriporukkaa. Varttuessaan hän on voinut alkaa kaivata kavereita, mutta 
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tottumattomana on ollut vaikea tutustua.185 Yksinäisyys koskettaa noin joka 

viidettä osaa lapsista ja nuorista.186 

Yksinäisten ryhmään kuuluvien poikien sosiaalista todellisuutta leimasi 

kavereiden puute. Toisella pojista (K4) yksinäisyyden ajanjakso keskittyi 

yläkouluun, toisella (K6) yksinäisyyden aika alkoi alakoulun viidennellä luokalla 

ja jatkui yläkoulussa. Kummallakaan pojista ei ollut koulussa kaveriporukkaa, 

johon kuulua. Toinen pojista (K4) muutti toiselle paikkakunnalle 10-vuotiaana. 

Tutkittava nimeää muuton myös elokuvansa vastoinkäymiseksi. Muutto johtui 

vanhempien avioerosta, mutta avioero itsessään ei kertomuksen perusteella ole 

syy siihen, miksi muutto valikoitui vastoinkäymiseksi. Muuttoon liittyi haikeutta 

ja surua, koska se tarkoitti hyvistä kavereista luopumista. Sopeutumisessa uuteen 

kouluun uudella paikkakunnalla ei ollut ongelmia, mutta tutkittavan mukaan uusi 

koulu ei vain ollut sama kuin vanha. Uusiin luokkalaisiin oli vaikea samastua. 

Alakoulussa ei yksinäisyys vielä vaivannut, mutta yläkoulussa tuli tunne 

sosiaalisesta yksinäisyydestä. Koulussa ei ollut kivaa, koska tutkittavalla ei ollut 

omaa kaveripiiriä. Sosiaalinen yksinäisyys on ulkopuolisuutta, erillisyyttä muista 

kuten omasta koululuokasta.187 Koulun ulkopuolella tutkittavalla oli oma 

kaveriporukka, mutta kaverisuhteet päättyivät kahdeksannen luokan lopussa. 

Tutkittava kertoo kavereidensa jostain syystä muuttuneen erilaisiksi, jolloin hän 

koki jääneensä porukan ulkopuolelle. Täysin yksin tutkittava ei kuitenkaan 

emotionaalisesti ollut. Hänellä oli paras ystävä, johon hän oli tutustunut vanhassa 

koulussa ennen muuttoa toiselle paikkakunnalle. Paras ystävä oli yksinäisinäkin 

aikoina ollut olemassa ja tarjonnut kuulevan korvan. 

Sille voi aina kert…, puhuu kaikesta ja saa aina iloseks. (K4) 

 

Toinen pojista (K6) nimesi oman elokuvansa vastoinkäymiseksi pitkän periodin, 

jolloin hän oli kokenut sekä sosiaalista että emotionaalista yksinäisyyttä. 

Yksinäinen kausi alkoi alakoulun viidennellä luokalla. Tuolloin tutkittavan 

ympärille alkoi muodostua kaveriporukoita, mutta hän itse ei kuulunut yhteenkään 

porukkaan. Alakoulun alaluokilla tutkittavalla oli ollut yksi hyvä ystävä, mutta 

ystävyyssuhde oli päättynyt. Tutkittava ei kertomansa mukaan tiennyt syytä 

suhteen päättymiseen. Molemmat tutkittavat liittivät erilaisuuden ja yksinäisyyden 

kokemukset toisiinsa. Toisella pojista (K4) uusiin luokkalaisiin samastuminen oli 

                                                 
185 Jarasto & Sinervo 1999, 93–95 & Junttila 2015, 9, 13, 16–17. 

186 Junttila 2016, 149. 

187 Junttila 2015, 34. 
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vaikeaa ja kaverisuhteet päättyivät, koska kaverit muuttuivat erilaisiksi. Toinen 

pojista (K6) kuvailee erilaisuuttaan seuraavasti 

Emmä tiiä. No mä oon ehkä ollu vähän semmonen, semmonen ärsyttävä pätijä 

persoona. --- kyseenalaistan sen opettajan kaikessa tyyppistä, et se on varmasti ollu 

ärsyttävää ja sit ehkä haki jotenkin huomiota jollain vääräl tavalla. En tiiä. En sit 

osaa, yläasteel se oli, se ehkä et ei tullu mentyy siin porukan mukan semmoses 

niinku alkoholipolitiikassa. Esimerkiks mä en ikinä oo kännänny mitenkään 

hirveesti. En kyllä lähes ollenkaan. Et tota siinä määrin se ku niiden illanvietto usein 

meni semmosee hyvin alkoholinhuuruiseksi, ni sit mä en ehkä mahtunu siinä 

kohtaan mukaan siihen. (K6) 

 

Itse yksinäisyyden kokemus vaikutti kokonaisvaltaisesti tutkittavien elämään. 

Toinen tutkittava (K6) kertoo viettäneensä vapaa-aikaansa sohvalla maaten. 

Vapaa-ajalla ei ollut mitään tekemistä. Hän ei kokenut itsenään masentuneeksi, 

mutta elämä tuntui vaan ”mälsältä”. Toinen tutkittava (K4) syyllisti 

kaverisuhteiden päättymisestä itseään. Yksinäisenä aikana elämä tuntui tylsältä ja 

kaikki asiat olivat oman kokemuksen mukaan huonosti. 

 Yksinäisen kauden aikana poikien elämässä vallitsi sosiaalinen deprivaatio. 

Heidän situaatiostaan puuttuivat sosiaaliset suhteet ikätovereihin. Kompensaatio 

deprivaatioon löytyi Vajavaisten tapaan seurakunnan toiminnasta. Yksinäisyys 

päättyi siihen, kun pojat löysivät saman henkisiä kavereita seurakunnasta. He 

löysivät yhteisön, johon kuulua. Henrietta Grönlundin ja Hannele Falkin mukaan 

yksinäisyyden parannuskeinoksi esitetään usein yhteisöllisyyttä. Suomen 

evankelis-luterilainen kirkko on yksi niistä instituutioista, joiden odotetaan 

tarjoavan yhteisöllisyyttä ja näin ollen torjuvan yksinäisyyttä.188 Yksinäisten 

ryhmässä näin tapahtui. Vastaus siihen, miksi Yksinäiset löysivät kompensaation 

deprivaatioonsa uskonnollisesta yhteisöstä, on sama kuin Vajavaisilla. 

Seurakunnan isoskoulutuksesta löytyi kavereita, heidän hyväksyttiin porukkaan 

omana itsenään, mistä seurasi kokemus kuulumisesta. Toinen tutkittavista tiivistää 

hyväksymisen ja kuulumisen kokemuksen seuraavasti:  

No just silleen et myös ehkä uskoo, ehkei kaikki tääl usko, mut on ihmisii jotka 

uskoo ja sit kummiski on semmosii, jotka tavallaan just samanlaisii arvoja. Tai vois 

kuvitella et niinku pitää samanlaisia arvoja tärkeinä just rehellisyyttä ja 

ystävällisyyttä ja sit tavallaan tääl on tosi helppo olla oma ittensä. Mä en niinku osaa 

sanoo, et mist se tulee, mul on vaan jotenkin aina ollu tääl tosi helppo olla oma itte. 

(K4) 

 

Päästyään mukaan seurakunnan toimintaan tutkittavat pääsivät myös toteuttamaan 

itseään, toinen (K4) musiikin kautta ja toinen (K6) muuten esiintymällä ja 

olemalla esillä. Molempien elämänkertomuksissa esiintyminen ja siitä 
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nauttiminen näkyvät yhdessä tai useammassa kohtauksessa. K4 löysi 

seurakunnasta kavereita, joiden kanssa perusti bändin. Bändi soittaa kristillistä 

musiikkia ja esiintyy muun muassa messuissa. K6 pääsi isoskoulutuksen myötä 

esiintymään ja olemaan esillä esimerkiksi rippileireillä. Hänen elokuvansa 

huippukohta liittyy myös esillä olemiseen. Hän kertoo huippukohdaksi tutorina 

toimimisen omassa lukiossaan. Valintaansa hän perustelee seuraavasti: 

Se oli niinku iso juttu päästä tutoriks ja sit pääs siel semmoseks niinku taas 

paistattelemaan ehkä suosiossa tietyllä tavalla, mut sit pääs tekee kaikkee niinku 

siistii: olee koulus yötä ja tota, koko ajan jatkuvasti rampata siel radiossa 

kuuluttamas jotain ja vähän tota vähän kiusaamaan niit uusi tyyppei. Sellast, mä olin 

jotenkin ehkä siin elementissäni ehkä jollain tasolla, se oli vähän sellast samanlaist 

toimintaa ku siel riparil oli et isosena ehkä. (K7) 

 

Mielenkiinnon kohteet ja suuntautuminen tietynlaiseen toimintaan kuuluvat 

McAdamsin ja Adlerin persoonallisuuden pyramidin toiselle tasolla. Poikien 

esiintymishalu motivaationa toimii toisella tasolla pohjana itse pyramidin 

huipulle: elämänkertomukselle. 

Seurakunta liittyy kiinteästi molempien tutkittavien vapaa-ajan toimintaan. 

Tutkittavista K6 toimii seurakunnassa kerhonvetäjänä ja K4 osallistuu messujen 

toteuttamiseen. Molemmat toimivat lisäksi rippileireillä isosina. Vapaaehtoisen 

toiminnan näkökulma on läsnä molempien kertomuksissa. Anne Birgitta Yeungin 

mukaan sosiaalinen läheisyys on yksi vapaaehtoistoiminnan motivaatio. 

Vapaaehtoistyö seurakunnassa houkuttaa ihmisiä, koska toiminnassa voi tavata 

ihmisiä ja työ on luonteeltaan sosiaalista. Usein vapaaehtoisten alkuperäisenä 

motivaationa on ollut halu kuulua ryhmään. Hyväksytyksi tulemisen kokemus on 

vapaaehtoisille tärkeä.189 Löydettyään kompensaation omaan yksinäisyyteensä 

seurakunnan toiminnasta, tuli toiminnasta tutkittaville ikään kuin harrastus. 

Toinen tutkittavista (K6) viittaakin seurakuntaan harrastuksen korvikkeena. 

Omissa kertomuksissaan he eivät kuvaile toimintaansa vapaaehtoistyönä. 

Tutkijalle se kuitenkin näyttäytyy sellaisena. Motivaatio työlle perustuu juurikin 

sen sosiaaliseen luonteeseen. 

4.3.4 Uskonnollisuus 

Yrjänä Yksinäisten ryhmässä molemmat tutkittavat liittävät uskonnon osaksi 

elämänsä elokuvaan. Tutkittava K4 kertoi elokuvansa huippukohdaksi sen, että 

hän löysi seurakunnan kautta hyviä ystäviä ja tyttöystävän. Käyntimäärät nuorten 

tilassa tihenivät isoskoulutuksen alettua ja seurakunnasta ja sen toiminnasta 

                                                 
189 Yeung 2004, 95. 
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muodostui tärkeä osa elämää. Myös oma henkilökohtainen usko muodostui 

pikkuhiljaa merkityksellisemmäksi. Tutkittava K6 nimeää yhdeksi elokuvan 

kohtaukseksi rippileirin, jolla hän toimi ensimmäistä kertaa isosen tehtävissä. K6 

koki leirin merkitykselliseksi ja pienimuotoiseksi huippukohdaksi, koska hän sai 

ikään kuin loistaa muiden silmissä. Rippikoululaiset pitivät hänestä ja hän pääsi 

olemaan esillä. Hän koki tulevansa hyväksytyksi. Uskonnon merkitys osana 

elämänkertomusta linkittyy Vajavaisten tavoin sosiaalisiin suhteisiin. 

Kertomuksissa korostuu uskonnon funktionaalisuus ja sen merkitys sosiaalisen 

deprivaation poistamisessa.  

Uskonto näkyi elämänkertomuksissa kuitenkin myös muulla tavoin. K4 

viittasi kertomuksessaan myös henkilökohtaiseen uskonelämäänsä kertomalla, että 

isoskoulutuksen aikana hän alkoi uskoa Jumalaan. Toinen tutkittavista puolestaan 

kertoi halustaan päästä opiskelemaan teologiaa yliopistoon. Haave 

opiskelupaikasta liittyi elämänkertomuksessa esiin nousseessa pettymyksen 

kokemukseen, kun opiskelupaikka muulla alalla jäi saamatta. Myöhemmin 

haastattelun edetessä tutkittava kertoi, että tuskin olisi teologiseen tiedekuntaan 

hakemassa opiskelemaan, jollei olisi ollut mukana seurakunnan toiminnassa. 

Kertomus vastaa edellä esitettyä nuorisotyönohjaajan näkemystä siitä, että 

hyväksytyksi tulemisen ja kuulumisen kokemus saattavat vaikuttaa niin, että nuori 

suuntautuu myöhemmin opiskelemaan kirkon tehtäviin suuntaavaa alaa. 

 Yksinäiset eivät paljoakaan kerro omasta rippikoulustaan. Yksi syy tähän 

voi olla se, että rippikoulusta on kummallakin jo kulunut aikaa. Toisella (K4) 

kolme ja toisella (K6) neljä vuotta. Rippikoulua aiheena kuitenkin sivuttiin. 

Toimihan rippikoulu sysäyksenä sille, että kumpikin tutkittavista päätti osallistu 

isoskoulutukseen, jolla on ollut merkittävä merkitys kummankin elämään. Sen 

suuremmin ei rippikoulua kummankaan kertomuksessa käsitellä. Rippikoulun 

jälkeen molemmat tutkittavat päättivät osallistua isoskoulutukseen ilman sen 

suurempaa motiivia tai syytä. Isoskoulutuksella on oma selkeä paikkansa 

molempien kertomuksissa. Sen lisäksi, että isoskoulutuksesta löytyi kavereita, 

kertoivat molemmat isoskoulutuksen ja muun seurakunnan toiminnan 

vaikuttaneen omaan uskonnollisuuteen. Molemmilla usko syntyi isoskoulutuksen 

aikana.  

Uskonnon eettinen ulottuvuus merkitsee K6 tutkittavalle paljon. Jeesuksen 

toimiminen oman elämän roolimallina on oman uskonelämän kannalta 

merkityksellistä. Omassa elämässään K6 pyrkii elämään Kultaisen säännön 
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mukaisesti. Toisella tutkittavalla (K4) uskonnon eettinen ulottuvuus ei nouse esiin 

hänen kertoessaan esimerkiksi arvomaailmastaan tai uskonnollisuudestaan. 

Molemmat tutkittavat kertovat, että usko on tärkeä osaa heidän elämäänsä, 

mutta jää kiireen ja muiden asioiden vuoksi helposti taka-alalle. Esimerkiksi 

rukoilu ei kummallakaan tutkittavista ole säännöllistä. Toinen tutkittavista (K6) 

kertoo, että vaikka usko on tärkeä asia elämässä, niin se ei ole kuitenkaan tärkein. 

Uskoa tärkeämpänä hän pitää tällä hetkellä omaa kunnianhimoaan. Hän haluaa 

saavuttaa asioita ja menestyä akateemisesti. Nostaessaan kunnianhimon uskoa 

korkeammalle sijalle hän myöntää ajattelumallinsa olevan kristinuskon opin 

vastainen. Kun pyydän toista tutkittavaa (K4) kertomaan hänelle tärkeistä asioista 

elämässään, mainitsee hän harrastuksensa musiikin ja läheiset ihmiset. Usko ei 

nouse tässä kohtaa esille. Kun pyydän tutkittavaa erikseen kertomaan uskonnosta 

omassa elämässään, aloittaa hän kertomuksen toteamalla, että uskonto on tärkeä 

osa hänen elämäänsä. Yksinäisillä on selkä käsitys siitä, miten he uskovat, joten 

uskonnollisen identiteetin voidaan katsoa muodostuneen. 

Kun tutkittavat kertovat uskonnosta omassa elämässään, molempien 

kertomuksissa yhteisön merkitys on suuri. Nuorten tilan toimintaan 

osallistuminen, leireillä isosena toimiminen ja erilaiset uskonnolliset tapahtumat 

merkitsevät kummallekin tutkittavalle paljon. K4 kertoo, että oman uskonelämän 

kannalta uskovien yhteisö on tärkeä. Tapahtumat, joissa on saman ikäisiä nuoria, 

joilla on sama arvomaailma, ovat tärkeitä oman uskon vahvistamisessa ja 

ylläpitämisessä. K6 puolestaan kertoo, että kokemus seurakunnasta esimerkiksi 

Maata näkyvissä-tapahtumassa on vahvistanut kokemusta Jumalasta. Toinen 

tutkittavista (K4) käy aktiivisesti messuissa ja osallistuu myös niiden 

toteuttamiseen. Toinen (K6) pitää messuja tylsinä. Hänen elämässään muut 

toimintamuodot ovat tärkeämpiä kuten kerhojen pitäminen. Molempien 

kertomuksissa nuorten tilalla on erityinen merkitys. Grönlundin ja Falkin mukaan 

avoimet ovet-toiminnalla on yhteisöllisyyden lisäämisessä ja yksinäisyyden 

poistamisessa suuri merkitys. Seurakunnan nuorten tila on tällainen 

toimintamuoto, jossa seurakunta tarjoaa tilan, jonne ihmiset voivat vapaasti tulla. 

Nuorten tilassa kontaktin ottaminen muihin ei kuitenkaan jää pelkästään yksilön 

oman aktiivisuuden varaan. Seurakunnan työntekijät ja myös nuoret pyrkivät 

huomioimaan jokaisen paikalle tulijan ja löytämään hänelle sopivaa seuraa ja 
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tekemistä.190 Yksinäisillä seurakunnan nuorten tila on näytellyt merkittävää osaa 

yksinäisyyden voittamisessa. 

 Yksinäisillä uskonnon merkitys elämänkertomuksissa on muotoa belonging 

and believing. Kuuluminen on henkilökohtaista uskoa tärkeämpää ja siksi 

belonging edeltää believing-sanaa. Uskonto on hyväksytyksi tulemista, 

kuulumista porukkaan ja mahdollisuus hyödyntää omia vahvuuksiaan.  

4.4 Hermanni Hengellinen 

4.4.1 Hengailua Jumalan kanssa 

Hermanni Hengellisten ryhmään kuuluu kaksi henkilöä: K5 ja K9. Nimensä 

mukaisesti Hengellisiä yhdistää toisiinsa yksilöllisen uskon kokemuksen tärkeys. 

Molemmilla tutkittavilla hartauselämä ja siihen liittyvä Jumalan läsnäolon 

kokemus ovat uskonnollisen elämän keskiössä. Oma usko ja uskonelämä 

linkittyvät Hengellisillä jokapäiväiseen elämään. Usko ei ole samalla lailla sidottu 

instituutioon ja sen toimintaan kuin Vajavaisilla ja Yksinäisillä, vaikka 

yhteisölläkin on merkitystä. Hengellisten ydintarina on tarina lahjakkaasta ja 

motivoituneesta pojasta, jolla on selkä suunta omassa elämässään. Usko auttaa 

oikeaan suuntaan navigoimisessa. Kummankaan tutkittavan kertomusta ei ole 

valittu runkotarinaksi vaan tyyppikertomus muodostettu ydintarinan ympärille 

täydentämällä sitä teemoilla, jotka löytyvät molemmista kertomuksista. 

4.4.2 Elokuva Hermanni Hengellisen elämästä 

Hermanni Hengellinen on 18-vuotias lukiolainen. Hermannilla on elämässään 

paljon erilaisia mielenkiinnon kohteita ja sitä myöten myös harrastuksia. 

Hermannia kiinnostavat esimerkiksi tiede ja politiikka. Ykkösasia Hermannin 

elämässä on kuitenkin musiikki. Hän nauttii esiintymisestä ja musiikin kautta tuon 

intohimon toteuttaminen on mahdollista.  

--- mä nautin hirveesti soittamisesta, mut niinku esiintyminen on kuitenkin mulle se 

pääjuttu silleen. Et mul ei oo silleen niinku, siis mä nautin siit hirveesti, mut kyl mä 

sanon, et jos mä en esiintymään pääsis niin tota mä en tie kuinka paljon soittelisin 

sitte. (K9) 

 

Hermannilla on myös paljon kavereita. Kavereita on kertynyt vuosien varrella eri 

yhteyksistä: koulusta, harrastuksista ja seurakunnasta. Kavereiden kanssa on tehty 

erilasia asioita ja koettu mahtavia juttuja. Yläkoulusta löydetyt kaverit ovat 

edelleen Hermannin hyviä ystäviä. Yläkoulussa kyseisten kavereiden kanssa tuli 
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keksittyä muun muassa kaikenlaisia kepposia. Yläkouluaikaan liittyy hienoja 

muistoja ja uusia muistoja luodaan koko ajan lisää. 

Me ollaan niitten kaa vieläkin. Me järjestettiin vappunakin yhessä juttui. Et me 

ollaan niitten kaa vieläki, siis me hengataan niitten kaa, Koeviikko tulee kohta. Heti 

kun koeviikko on ohi, me lähetään kaikki yhes lentokentälle Starbucksiin, koska me 

tehään aina niin koeviikon jälkeen. Se on ihan järjetöntä ja tyhmää, mut me 

mennään sinne ja sit me ollaan siel silleen, et nyt me ollaan lähös tonne. (K9) 

 

Yläkoulun aikaan osui myös rippikoulu. Hermanni suhtautui rippikouluun 

skeptisesti. Kokemuksena rippikoulu kuitenkin yllätti. Hermannin oma isonen oli 

valloittava ja positiivinen persoona. Lisäksi hartaudet tekivät vaikutuksen 

Hermanniin. Rippikoulu oli Hermannille hänen oman henkilökohtaisen uskon 

kannalta käänteentekevä kokemus. Rippikoulussa alkoi Hermannin usko Jumalaan 

itää. 

No sit, mä aloin uskoo Jumalaan. Ja jotenkin ehkä aluks vähän vähemmän ja 

pikkuhiljaa siit tuli niinku sellanen, sellanen niinku jokapäivänen juttu. Ja niin, mä 

aloin lukee Raamattua ja tota ajattelee asioita vähän eri näkökulmasta. (K5) 

 

Usko vahvistui isoskoulutuksen myötä ja muodostui tärkeäksi osaksi Hermannin 

elämää. Usko on läsnä Hermannin elämässä päivittäin. Hermanni kokee selkeästi 

Jumalan olevan läsnä ja osa hänen elämäänsä. 

 

Joo, siis se on, no siis kyl nykyään siis uskonto on on läsnä mun elämässä joka 

päivä. Et tota se on niinku silleen henkilökohtasella tasolla ja sit niinku just tälleen 

miten sen nyt sanois sosiaalisella tasolla myös. Et tota no uskonto näkyy silleen, että 

että mä tota mä rukoilen joka päivä ja ja ja sit mulle on tullu sellasii jotenki mun 

elämässä muutenkin ja sit myös uskonnossa jotenkin tai uskomisessa jotenkin 

sellaset rituaalit tavallaan tai sellaset niinku jotenkin toistuvat jutut tutut ja 

turvalliset on tavallaan niinku niinku hyviä esimerkiks mul on tapana siis joka aamu 

siunata itseni ristinmerkillä ja samoin aina mä oon kokenu jotenkin saavani siitä 

sellasta tiettyä turvaa ja varmuutta. (K5) 

 

--- just tällanen hiljanen jumalan kanssa hengaaminen ni niinku mietiskely on tosi 

iso osa mun uskoo. Et emmä et mä en silleen niinku harrasta esimerkiksi 

iltarukousta tai siis niinku mä en harrasta iltarukousta siinä muodossa, et mä pistän 

kädet ristiin ja vedän ennalta kaavan mukaan silleen niinku sänkyni laidalla silleen 

kivasti. Ei tää ei täyty mun huoneessa, mut kyl mä joka ilta niin kyl mä sen niinku 

viis kymmenen minuuttia siinä sängyssä hilja makaan ja mietin et niinku eka koittaa 

käsitellä ne päivän asiat ja sit siirtyy siihen että miltä musta just nyt tuntuu ja sitä 

kautta sit koittaa päästä sellaseen tosi rauhalliseen tai siis semmoseen niinku et 

niinku pystyy niinku keskittyy siihen olennaiseen, hengaamaan just taivaan Isän 

kanssa, tavallaan, koska kuitenkin taivaan Isä on niinku mussakin niinku meis 

kaikissa tai musta ainakin tuntuu siltä et niinku et et just se ratkasu siihen miten mä 

sen kanssa hengaan niinku just siin että rauhottuu ja kuuntelee itteensä ja aika usein 

sit sitä kautta ymmärtää kaikki asioita paljon paremmin ja silleen et sitä mä teen, 

silleen mä niinku, se on yks niist jutuist miten mä hoidan mun uskoo. (K9) 

 

Seurakunnalla on myös tärkeä merkitys Hermannin uskolle. Seurakunta on 

paikka, jossa voi viettää aikaa omiensa eli samalla tavalla uskovien kanssa. Ilman 
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uskovin yhteisöä uskominen voisi olla vaikeaa, jollei mahdotontakin varsinkin 

tällaisena aikana, jolloin uskovia tuntuu olevan niin hyvin vähän. 

Mut et eihän sitä niinku siis ihan yksin niin ilman seurakuntaa niin eihän sitä eihän 

sitä pysyis mukana tai siis kestäis että. Tai kestäis mut siis silleen niinku et. (K5) 

 

Tulevaisuudessa Hermanni haluaa opiskella mielenkiintoista alaa ja siinä samassa 

jatkaa moninaisia harrastuksiaan. Usko tulee olemaan myös jatkossakin tärkeässä 

osassa Hermannin elämää. 

4.4.3 Uskonnollisuus 

Hengellisten ryhmän kertomuksissa korostuivat uskonnollisuuteen liittyvät 

teemat. Uskonto näkyy molempien tutkittavien elämän elokuvissa omana 

kohtauksenaan. Toisella tutkittavista (K5) elokuvan huippukohdan muodosti 

oman uskonnollisen elämän alkaminen ja vahvistuminen rippikoulussa ja sen 

jälkeen. Toisena kohtauksena elokuvassa oli vierailu Taizé-luostariyhteisössä 

Ranskassa. Kokemuksena matka oli vaikuttava. Monen tuhannen ihmisen 

hartaudet olivat hengellisesti tärkeitä kokemuksia. Lisäksi yhteisössä tapasi muita 

uskovia nuoria eri maista. Toisella tutkittavista (K9) rippikoulu muodosti yhden 

elokuvan kohtauksen. Rippikoulusta alkoi tutkittavan oma henkilökohtainen 

uskon matka.  

Molemmilla tutkittavista rippikoulu oli käänteentekevä tapahtuma heidän 

uskonnollisuutensa kannalta. Kummallakin oli negatiivinen ennakkoasenne 

rippikoulua kohtaan. Tutkittavista K5 alkoi rippikoulussa uskoa Jumalaan. 

Rippikoulun jälkeen isoskoulutuksessa usko vahvistui ja vakiintui. K9 ei tullut 

uskoon rippikoulussa, mutta hän alkoi siellä pohtia asioita. Koska hänelle syntyi 

niin paljon kysymyksiä, päätti hän lähteä mukaan isoskoulutukseen. 

Isoskoulutuksen aikana pikkuhiljaa hän löysi uskon Jumalaan. Kumpikaan 

tutkittavista ei omassa kertomuksessaan korosta rippikoulun tai isoskoulutuksen 

sosiaalista merkitystä siinä mielessä, että sieltä löytyi kavereita. Heille 

rippikoulussa ja isoskoulutuksessa oli tärkeämpää oman uskonelämän löytyminen. 

Molempien kertomuksissa korostuu uskonnollisuuden hengellinen ulottuvuus eli 

henkilökohtainen kokemus Jumalan läsnäolosta. Uskonnollisuus liittyy 

tutkittavilla arjessa elämiseen. Alister McGrath jakaa kristinuskon kolmeen 

elementtiin: uskomukset, arvot ja elämäntapa. Elämäntapaan liittyy se, että usko 

vaikuttaa uskovan elämään ja toimintaan eri tavoin. Yksi tapa on esimerkiksi 

käydä kirkossa. Hengellisyys on yksi osa elämäntapaa. Hengellisyys on 
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McGrathin mukaan Jumalan kokemista, Jumalan tuntemista, oman olemassaolon 

muovaamista kristillisen uskon pohjalta ja ylläpitämistä kristinuskon totuutta 

omassa elämässä ja ajatuksissa.191 Tutkittavilla kristillinen elämäntapa näkyy 

muun muassa niin, että he osallistuvat messuihin ja käyvät nuorten tilassa. Heidän 

elämäntapansa keskiössä on kuitenkin Jumalan kokeminen. K5 kokee Jumalan 

läsnäolon hartauksissa, joissa hän on samaan aikaan yksin Jumalan kanssa, mutta 

yhdessä muiden kanssa. Hänelle myös tietyt rituaalit kuten aamuinen ristinmerkki 

ja rukoilu ovat uskonelämän keskiössä. Rituaalit tuovat turvallisuuden tunneta. 

Tutkittavalle K9 Jumalan läsnäolon kokemus on voimakkainta yksin. Hän 

lähestyy Jumalaa mietiskelyn ja rauhoittumisen kautta. 

Vaikka henkilökohtainen kokemus on tutkittavien uskonelämän keskiössä, 

on yhteisö myös tärkeässä osassa. Seurakunta toimii tutkittavien viiteryhmänä. 

Ryhmällä on suuri merkitys yksilön mahdollisuuksille ylläpitää subjektiivista 

todellisuutta. Ajatuksia ja tässä tapauksessa uskoa voi ylläpitää yksinkin, mutta se 

on hankalaa. Sosiaalinen vuorovaikutus auttaa merkittävästi ajatusten hengissä 

pysymisessä. Vuorovaikutusryhmästä käytetään nimitystä viiteryhmä. Ryhmän 

yhteisistä arvoista käytetään nimitystä perspektiivi. Perspektiivi vahvistuu, kun 

yksilö osallistuu viiteryhmän toimintaan.192 Seurakunta on tutkittaville 

viiteryhmä, jonka avulla he ylläpitävät omaa uskoaan. Ilman viiteryhmää 

uskominen voisi olla vaikeaa, jopa mahdotonta. Toinen tutkittavista (K5) ilmaisee 

huolensa koskien mahdollista tulevaisuuden tilannetta, jolloin tuttu ja turvallinen 

viiteryhmä ei ole saavutettavissa. Tutkittava pohtii uskonnollisen viiteryhmän 

merkitystä seuraavasti: 

Että kylhän mä oon sitä just miettiny, että mitä sit kun muuttaa opiskelemaan tai 

jonneki että tota että että et kyl mä oon miettiny et pitää aktiivisesti vaan mennä 

niinku just seurakuntaan ja silleen. Et jos ei oo ketään mukana. Nii kylhän sitä, 

kylhän mä nyt kotonakin siis tavallaan yksin rukoilen ja näin ja olen silleen Jumalan 

kanssa mutta kyl tarvii sen seurakuntayhteyden. Et tota mutta haluan tästä pitää 

kiinni. (K4) 

 

Tutkittavat ovat omaksuneet viiteryhmän perspektiivin eli arvomaailman. Omassa 

elämässään he kertovat pyrkivänsä elämään kristillisten arvojen mukaisesti. 

Viiteryhmän arvomaailma on osa heidän moraalista minäänsä. 

Uskonnon merkitys omassa elämässä on Hengellisillä muotoa Believing and 

belonging. Henkilökohtainen usko, uskonelämä ja kokemus ovat tärkeämpiä kuin 

itse uskonnollinen yhteisö. Uskonnollisella yhteisöllä on kuitenkin myös 

                                                 
191 McGrath 1999, 3–4. 

192 Geels & Wikström 2009, 75–76. 
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merkitystä. Yhteisö toimii viiteryhmänä, joka helpottaa oman uskon ylläpitämistä. 

Hengellisillä on selkä käsitys omasta uskostaan ja uskonnollisuudestaan eli 

uskonnollinen identiteetti on olemassa. 

 

4.5 Ilmari Itsenäinen 

4.5.1 Minä itse! 

Ilmari Itsenäisiä on tutkimusjoukossa vain yksi: K1. Ilmari erottuu muista 

tutkittavista, koska hänen kertomuksessaan korostuu yksilöllinen toimijuus 

yhteisöllisyyden sijaan. Lisäksi Ilmari on tutkittavista ainoa, joka on epäuskossaan 

täysin varma; Ilmari ei usko Jumalaan.  

Varsinaista tyyppikertomusta ei yhden kertomuksen perusteella ole 

mahdollista luoda. Koin kuitenkin tutkimuksen kannalta tarpeelliseksi muodostaa 

tyyppitarinan kaltaisen kertomuksen ja nostaa siinä esiin niitä teemoja, jotka 

erottavat ja yhdistävät Ilmarin muihin tutkittaviin. Keskeistä Ilmarin 

kertomuksessa on se, että vastuu omasta elämästä on pääosin yksilön omilla 

harteilla. Omin henkisin ja fyysisin voimin saavutetaan erilaisia tavoitteita ja 

selvitään mahdollisista vastoinkäymisistä. Nimi Itsenäinen kuvaa tutkittavan 

ajattelumallia siitä, että jokainen on oman elämänsä päähenkilö. Kavereilla ja 

läheisillä ihmisillä on myös merkitystä, mutta heidän roolinsa on toimia 

enemmänkin taustajoukkoina. Ilmarin ydintarina on tarina pojasta, joka on varma 

itsestään ja omista taidoistaan. Omien taitojensa avulla Ilmari haluaa saavuttaa 

elämässä erilaisia asioita, pienempiä ja suuria.  

4.5.2 Elokuva Ilmari Itsenäisen elämästä 

Ilmari Itsenäinen on 17-vuotias lukiolainen. Urheilu ja hyvä fyysinen kunto ovat 

erittäin tärkeitä asioita Ilmarin elämässä. Ilmari pitää monesta eri urheilulajista ja 

on harrastanutkin elämänsä aikana erilaisia lajeja. Ilmari on kilpailuhenkinen ja 

haluaa aina menestyä, olipa kyseessä mikä laji tai foorumi tahansa. Jo alakoulussa 

Ilmari oli muihin poikiin verrattuna fyysisesti vahvin ja voitti painiottelut 

välitunneilla. 14-vuotiaaksi asti Ilmari harjoitteli ja kilpaili tavoitteellisesti 

suunnistuksessa suomenmestaruustasolla. Hän päätti kuitenkin lopettaa 

suunnistuksen, koska harrastus vei liikaa aikaa koulunkäynniltä. 

Suunnistusharrastuksen lopettamispäätöksen jälkeen Ilmari ei kuitenkaan 

lopettanut urheilua kokonaan, koska hänelle oli tärkeää pitää yllä hyvää fyysistä 



 62 

kuntoa. Ilmari suuntasi mielenkiintonsa muihin lajeihin kuten parkouriin ja 

kuntosalilla käyntiin.  

Ilmarin mielestä huippukohta hänen elämässään on ollut rippileiri. Ilmari 

vietti rippileirillä mahtavaa aikaa. Hän tutustui leirillä poikaan, josta tuli 

myöhemmin yksi hänen parhaimmista ystävistään. Leirillä oli hauskaa viettää 

aikaa kavereiden kanssa. Lisäksi leirillä pelattiin jalkapalloa. Koko leiri huipentui 

kahden rippileirin väliseen jalkapallo-otteluun. Ilmari ratkaisi ottelun oman 

leirinsä voitoksi viime hetkillä siitä huolimatta, että hän oli satuttanut oikean 

nilkkansa aikaisemmin. Ilmari kuvailee ottelua seuraavasti: 

Ja sit mä saan sen pallon puolikentässä ja mulla on semmonen fiilis että nyt jos ei 

tuu maalia, koska aika koko ajan hupenee ja pakko voittaa. Ja mä teen sen niinku 

mihin mä oon aina koko elämän siihen saakka ollu, ni mä aloin pelaa sen viimeset 

minuutit soolopeliä --- sit mulle tulee se fiilis, että miten mä lauon vasurilla, en mä 

oo koskaan harjotellu vasurilla ampumista ja sit mä potkasin vasurilla ja puolustajan 

kautta se kimpos maaliin ja oli semmonen. Oli niin hyvä fiilis, kaikista esteistä 

huolimatta mä olin tuonu meidän, meidän joukkueelle voiton. (K1) 

 

Rippileirin jälkeen Ilmari lähti mukaan isoskoulutukseen, koska hän halusi 

uudestaan päästä viettämään yhtä mahtavaa aikaa kuin omalla rippileirillä. 

 Noin muutama kuukausi rippileirin jälkeen Ilmari sairastui vakavasti. 

Normaalisti hyvässä fyysisessä kunnossa olevan pojan kunto romahtaa 

täydellisesti. Oikean diagnoosin saaminen vei aikaa. Ilmari kuvailee 

epätietoisuuden tilaa seuraavasti: 

Joo, se oli kamalin kun et huomaa, että jotain on pielessä, mut ei tiedä et mikä se on. 

Ja sit kun se on viel silleen et kun siihen ei voi itte vaikuttaa mitenkään. Se oli se 

mikä raasto mua eniten, kun mä en pystyny itte tekemään. Koska koko elämän ollu 

semmonen, että mä oon tuttunu siihen, että mä teen kaiken itte ja se oon minä joka 

pystyy vaikuttamaan asioihin. Ja sit kun ei pystyny vaikuttamaan mitenkään, niin se 

oli se raskain, kun tajus et siin on se joku muu voima, joka on se joka ohjaa, et mä 

olin täysin toisten armoilla sillälailla. (K1) 

 

Vaikeana epätietoisuuden aikana Ilmari sai tukea kavereilta ja vanhemmiltaan. 

Lopulta Ilmarilla diagnosoitiin diabetes. Lääkityksen myötä Ilmari toipui nopeasti 

ja pääsi taas takaisin hyvään fyysiseen kuntoon. 

 Tulevaisuuteen Ilmari suhtautuu positiivisesti ja tavoitteellisesti. Hän haluaa 

opiskella alaa, jolta löytyy varma työpaikka. Lisäksi hän haluaa ylläpitää hyvää 

fyysistä kuntoa. 

4.5.3 Toimijuus 

Elämänkertomuksia voidaan tutkia monella eri tavalla ja eri lähtökohdista. Yksi 

tapa on keskittyä kertomuksissa esiintyviin toimijuuden ja yhteisöllisyyden 
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teemoihin.193 Ilmari Itsenäisen kertomuksessa korostuu vahvasti ajatus itsenäisesti 

toiminnasta. Tämä käy ilmi muun muassa silloin, kun hän kertoo elokuvansa 

päähenkilöistä: 

Päähenkilö tietenkin minä. Mähän oon eläny melkein koko elämäni silleen, että se 

oon minä joka tekee kaiken ja vaikuttaa eniten kaikkiin asioihin. Mähän oon ollu 

erittäin huono auktoriteettien kanssa. Se on minä olen se ainoa auktoriteetti, jota mä 

suostun kuuntelemaan. Et jos vanhemmat sanoo, että tee näin, niin mähän teen just 

toisin päin. Vanhemmat ja tietyt ystävät on ollu silleen erittäin tärkeässä osassa, että 

ne on auttanu aina jaksamaan ja aina niinku kaikki vastoinkäymiset ja kaikki 

onnenhetket nehän on ollu just ollu kavereitten tai vanhempien kanssa vietetty. 

Missään vaiheessa mun ei oo tarvinnu olla silleen yksin et siellä aina on ollu joku 

muu, vaikka se välillä tuntuu, kun ajattelee taaksepäin että mä oon joutunu itte 

tekemään niin paljon, mut siellä on aina ollu se joku muu joka on ollu mun tukena 

vaikka mä olisin joutunu tekee sen asian yksin nii siellä kuitenkin ollu taustalla se 

tuki missään vaiheessa en sinänsä yksin ole ollut. (K1) 

 

Ilmarin käsitys omasta itsestä elämän päähenkilönä näkyy koko kertomuksen ajan. 

Oma suoritus, omat tavoitteet, onnistuminen, menestyminen, tavoitteiden 

saavuttaminen ja yksilösuoritus ovat toistuvia teemoja, jotka lävistävät koko 

elokuvan kohtaus toisensa jälkeen. Nämä teemat liittyvät McAdams et al. mukaan 

toimijuuteen. McAdams et al. jakaa toimijuuden teemat 4 kategoriaan. 

Kategorioita ovat: itsehallinta, status/voitto, saavutus/vastuu ja voimaantuminen. 

Itsehallinta tarkoittaa sitä, että kertomuksen päähenkilö pyrkii omalla 

toiminnallaan parantamaan itseään ja tulemaan näin yhä vahvemmaksi toimijaksi. 

Status viittaa päähenkilön tavoitteisiin saavuttaa arvovaltaa ja kunniaa. 

Saavutuksella tarkoitetaan ihmisen halua pärjätä ja suoriutua hyvin. 

Voimaantuminen on yksilön muuttumista paremmaksi sen johdosta, että hän 

kuuluu johonkin isompaan kokonaisuuteen esimerkiksi ryhmään, jolla on valtaa. 

Ilmari liittyy kertomuksessaan sekä itsehallinnan että statuksen kategorioihin. 

Fyysisen kunnon ylläpito ja sen kasvattaminen ovat Ilmarin elämän keskiössä. 

Hän haluaa jatkuvasti kehittyä fyysisesti ja olla ruumiillisesti vahva toimija. 

Status on itsehallinnan lisäksi tärkeää. Ilmari on kilpailuhenkinen ja kilpailuissa 

hän haluaa menestyä ja voittaa. Ilmarin tulevaisuuden tarinassa korostuu saavutus. 

Ilmarin suunnitelmat ovat hänen mukaansa realistiset. Ilmari haluaa opiskella 

sellaista alaa, jolta varmasti löytyy töitä. Suunnitelmassaan Ilmari on tehokas ja 

pätevä toimija, joka siirtyy vakaasti ja varmasti kohti tulevaisuutta.194 Kaverit ja 

vanhemmat ovat osa Ilmarin elämänkertomusta, mutta kokemus kuulumisesta 

teemana ei näy Ilmarin kertomuksessa. Kaikkien muiden tutkittavien 

kertomuksissa yhteisöllisyyden kokemus korostuu. Ne tutkittavat, joiden elämään 

                                                 
193 McAdams 2009, 412–413. 

194 McAdams, Hoffman, Mansfield & Day 1996, 346–348. 
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on liittynyt sosiaalinen deprivaatio, kokemus kuulumisesta ja hyväksytyksi 

tulemisesta on erittäin tärkeä. Heikki Hengellisillä kuulumisen kokemus liittyy 

puolestaan uskonnolliseen viiteryhmään. Yhteisö on Ilmarin kertomuksessa läsnä 

ja mahdollistaa hyviä kokemuksia, mutta siihen ei liity voimakasta 

yhteenkuuluvuuden ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta. 

 Elokuvansa punaisena lankana Ilmari näkee sen, että hän haluaa olla 

fyysisesti hyvässä kunnossa. Punainen lanka on Ilmarin elämäntyyli ja tärkeä osa 

hänen identiteettiään. Luigi Berzano esittää, että elämäntyyli konseptina liittyy 

erityisesti nuoriin kohdistuvaan tutkimukseen. Elämäntyyli käsitteenä voidaan 

määritellä monella eri tavalla eri lähtökohdista käsin. Berzano määrittelee 

elämäntyylin käytännöiksi, joihin yksilö liittää kokemuksen yhtenäisyydestä. 

Käytännöt ovat yhteisille tietylle ryhmälle, alakulttuurille tai hengellisyyden 

muodolle. Elämäntyyli on yksilön oma valinta eikä perustu ennalta määrättyihin 

sosiaalisiin rakenteisiin. Berzanon mukaan elämäntyyli voi liittyä hengellisyyteen. 

Yksi tapa yhdistää elämäntyyli ja hengellisyys on tehdä se ihmisen fyysisen 

hyvinvoinnin kautta. Fyysiseen hyvinvointiin voi liittyä esimerkiksi 

ravintotottumukset ja terveys. Ihmisen hengellisyys on kokonaisvaltainen ruumiin 

ja psyyken yhteen sulautuma. Tämän tyyppiselle hengellisyydelle ei ole olemassa 

oppia ja normeja. Tämän tyyppinen hengellisyys voi liittyä moniin uskointoihin ja 

erilaisiin uskonnollisuuden malleihin. Ilmarin elämäntyyli ei hänen omassa 

kertomuksessaan yhdistä häntä toisiin ihmiseen. Elämäntyyli ei myöskään Ilmarin 

kertomuksessa liity hengellisyyteen. Ilmarin elämäntyyli luonnehtii hänen omaa 

yksilöllistä elämäntyyliään eikä hänen liittymistään yhteisöön ja sitä kautta saatua 

kuulumisen tunnetta. 195 

4.5.4 Uskonnollisuus 

Uskonto liittyy Ilmarin elämän elokuvan huippukohtaan. Elokuvan huippukohdan 

muodostaa rippileiri. Ilmarin uskonnollisuuteen rippileirillä ei ole ollut hänen 

kertomansa mukaan mitään vaikutusta. Oppitunnit leirillä olivat välttämätön paha. 

Niiden jälkeen pääsi taas viettämään mukavaa aikaa kavereiden kanssa. 

Rippikoulu ja isoskoulutus ovat Ilmarin kertoman mukaan olleet yleissivistäviä 

kokemuksia. Ilmari kertoo omasta uskonnollisuudestaan seuraavasti: 

Oma kuva on se, että itse en usko yhteen jumalaan tai moneenkaan jumalaan. Et mä 

usko, että siellä on joku henkilö tai joku muu semmonen ohjailemassa. Kyllä siellä 

voi olla joku voima, joku suurempi asia voi olla siellä, mut se ei oo, en usko, että 

siellä on joku valkopartainen heppu roomalaisaikaisessa asusteessa odottamassa 

                                                 
195 Berzano 2010, 383–386 & 398–399. 
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minua taivaan porteilla. Ei toisiaankaan. Siel on, uskon kyllä, että joku suurempi 

voima ohjailee kaikkia sillä lailla. Siinä on just se, et miks mä en itse usko jumalaan 

on se, että on just se että jos jumala on niin hyvä niin miksi hän antaa kaiken pahan 

tapahtua. En ole semmoinen henkilö joka rukoilee monta kertaa päivässä et hyvä jos 

rukoilen kerran viikossa just jos nuorten tilan hartaudessa. Enkä oo semmonen. 

Kylhän se uskonto on aina mukana, mutta ei näy mun omassa elämässä niin paljoa, 

ainakaan enää, et vaikeina aikoinahan se sit korostuu se et, on joku turva johon 

turvautua pahoina hetkinä. (K1) 

 

Ilmari ei usko Jumalaan. Hän pitää kuitenkin mahdollisena jonkin voiman 

olemassaoloa. Vuonna 2000 kerätyn World Values-tutkimuksen mukaan 74 % 

suomalaisista sanoo uskovansa jollain tavalla Jumalaan. 31 % suomalaisista ei 

usko yhteen Jumalaan vaan henkeen tai elämänvoimaan.196 Ilmarin ajatusmalli 

vastaa Kai Nielsenin agnostisismin määritelmää. Nielsenin mukaan agnostikko on 

henkilö, joka ei itse usko Jumalaan, mutta uskoo, että kaiken takana voi olla jokin 

voima, joka on viime kädessä vastuussa luomakunnan järjestyksestä. Agnostinen 

jumalakäsitys voi olla myös uskonnolliseen yhteisöön kuuluvalla ihmisellä.197 

Vaikka Ilmari ei usko Jumalaan eikä jaa seurakunnan uskomusjärjestelmää, 

osallistuu Ilmari säännöllisesti seurakunnan toimintaan. Rippikoulun jälkeen hän 

kävi isoskoulutuksen. Isosena hän ei ole kuitenkaan kertaakaan toiminut, koska 

hänellä ei ole ollut siihen aikaan. Ilmari käy säännöllisesti nuorten tilalla. Hän 

myös osallistuu nuorten tilan uskonnolliseen toimintaa kuten hartauksiin ja 

rukouksiin. Nuorten tila merkitsee Ilmarille rauhoittumista ja ajan viettämistä 

kavereiden kanssa. Nuorten tilalla käyminen liittyy kuitenkin myös turvallisuuden 

tunteeseen. Ilmari kertoo, että nuorten tilalla hän rukoilee, koska ei halua, että 

mitään pahempaa tapahtuisi. Samaan aikaan hän ei kuitenkaan miellä, että 

sairastuminen diabetekseen olisi jonkin suuremman voiman tekosia vaan syyt 

sairastumiseen on selitettävissä tieteellisin perustein. Giddens puhuu ontologisesta 

turvallisuuden tunteesta. Ontologinen turvallisuudentunne on erittäin tärkeä 

aikana, jolloin sosiaaliset muutokset ovat nopeita ja suuria. Ontologisella 

turvallisuudella Giddens tarkoittaa sitä, että yksilöllä tulee olla vastauksia 

perustavanlaatuisiin eksistentiaalisiin kysymyksiin. Ontologisen turvalliseen ja 

siihen perustuvien rutiinien avulla ihminen kohtaa ja käsittelee pelkoja ja vaaroja. 

Ilmarilla eksistentiaalinen pohdinta liittyy ihmiselämän rajallisuuteen. Hän on 

kohdannut tuon rajallisuuden omassa elämässään oman sairastumisensa myötä. 

Giddensin mukaan uskonto voi tarjota vastauksia eksistentiaalisiin kysymyksiin. 

Niklas Luhmann on Giddensin kanssa samoilla linjoilla. Luhmannin puhuu 
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järjestelmien ja instituutioiden eriytymisestä. Uskonto järjestelmänä on myös 

muutoksen kourissa. Uskonnon tulee refleksiivisesti etsiä uusi oma paikkansa 

yhteiskunnassa. Uskonto voi antaa vastauksia kysymyksiin, joita syntyy 

seurauksena muiden järjestelmien ja instituutioiden toiminnasta. Yksi uskonnon 

tehtävä voi myöhäismodernissa yhteiskunnassa olla esimerkiksi turvattomuuden 

tunteen vähentäminen. Luhmann liittyy ajatuksessaan Giddensin kaksiteräisen 

miekan käsitteeseen. Tiede ja teknologia tuottavat uudenlaisia riskejä ja vaaroja. 

Uskonto voi auttaa sietämään pelkoja liittyen erilaisiin vaarantunteisiin.198 

 Uskonnon merkitys Ilmarin elämänkertomuksessa on muotoa belonging 

without believing. Ilmari ei itse jaa kirkon uskomusjärjestelmää, mutta suhtautuu 

siihen hyväksyvästä, jopa välillä itse osallistuen uskonnollisiin käytäntöihin. 

Kuulumisen kautta Ilmari lisää myös omaa ontologista turvallisuuden tunnettaan.  

4.6 Globaali lokaali 

Myöhäismodernille ajalle tyypillistä on se, että sosiaaliset suhteet eivät ole 

sidottuja aikaan ja paikkaan. Tämän mahdollistaa teknologia. Tämä näkyi myös 

tutkittavien kertomuksissa. Kolme pojista (K1, K4 & K7) ylläpiti sosiaalisia 

suhteita internetin välityksellä. Yhdellä pojista (K7) internetin kautta oli löytynyt 

globaali ystäväpiiri, jonka hän koki erittäin merkitykselliseksi omassa 

elämänkertomuksessaan. Internetin kautta oli löytynyt kavereita silloin, kun niitä 

ei lokaalisti ollut mahdollista löytää. Tutkittavista K1 puolestaan tutustui 

videopelimaailmassa poikaan, josta tuli myöhemmin elävässä elämässä hänen 

erittäin hyvä ystävänsä. Tutkittavista K4 ylläpiti lapsuuden ystävyyssuhdettaan 

internetin välityksellä, koska kaverukset asuivat eri paikkakunnilla. Globaali 

näyttäytyy osana poikien situaatiota ja vaikuttaa näin draaman kautta heidän 

kertomuksiinsa. 

Globaali lävisti poikien kertomuksissa heidän sosiaaliset suhteensa. Näin ei 

kuitenkaan tapahtunut uskonnollisuudelle. Päinvastoin. Poikien kertomuksissa 

heidän uskonnollisuuteensa oli hyvin sidoksissa kirkon oppiin ja opetukseen. 

Sidoksisuudella en tarkoita sitä, että tutkittavat hyväksyivät kirkon opetuksen 

sellaisenaan. Heillä saattoi olla esimerkiksi oma näkemyksensä Raamatun roolista 

ja merkityksestä. Uskonnollisia tai hengellisiä palasia globaaleilta uskonnollisilta 

markkinoilta ei tutkittavien kertomuksissa kuitenkaan näkynyt. Sen sijaan kaksi 

tutkittavista (K5 ja K6) viittasi kertomuksessaan myöhäismoderniin 

                                                 
198 Giddens 1991, 44, 47–50, 52–53 & Luhmann 1982, 230–231 & Furseth & Repstad 2006, 54. 
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uskonnolliseen ilmapiiriin. Molemmat kokivat olevansa uskonsa kanssa välillä 

vähän yksin. Vierailu Taizé-yhteisössä Ranskassa oli avannut molempien silmät 

sille, että globaalilla tasolla uskonnollisuus ei olekaan sellainen tabu kuin 

pääkaupunkiseudulla Suomessa. Taizéssa tutkittavat olivat tavanneet kristittyjä 

ympäri Eurooppaa ja kokivat kohtaamisen merkitykselliseksi siksi, että globaalilla 

tasolla heille löytyi myös uskonnollinen viiteryhmä. Tutkittavat kuvailevat 

kokemuksiaan seuraavasti: 

Se oli jotenkin hauskaa että jotenkin se niinku vielä vahvisti sellasta tunnetta niinku 

siitä että että meitä uskovia oikeesti on. Kun välillä tulee helposti tässä 

yhteiskunnassa ja siinäkin yhteisössä mis mä vaik koulussa elän niin sellanen fiilis, 

et mä oon jotenkin tosi pieni vähemmistö, kun mä nyt uskon Jumalaan. Mut sit se et 

ku tavallaan näki, et tulee ruotsista ja saksasta ja näitä ja sit meit onkin aika monta. 

Sekin oli aika sellanen siisti juttu. (K5) 

 
Ehkä siin oli just se et vaik tääl elää niinku elää tääl kuplassa tääl tota 

pääkaupunkiseudulla et mis uskonnollisuus on vähän pannassa muutenkin. Ehkä siel 

älys et noo onhan siel nyt oikeesti jotain jotain niinku merkitystäkin tuol maailmalla. 

(K6) 

 

Poikien kertomuksista kävi ilmi, että he kokivat yhteiskunnallisen ilmapiirin 

olevan sellainen, että uskontoa pidetään ihmisten yksityisenä asiana. Niin 

yksityisenä, että sitä on vaikea ottaa puheeksi. Koska uskonto kuuluu hyvin 

tiiviisti molempien tutkittavien sosiaaliseen elämään, on puheeksi ottaminen 

välillä pakollistakin. Kertoessaan omasta uskonnollisuudestaan tai 

osallistumisestaan seurakunnan toimintaan, tutkittavat ovat kokeneet erilaisia 

ihmetyksen reaktioita ja joutuneet vastaamaan erilaisiin kysymyksiin kuten: ” 

Ootsä joku uskis vai?”. Välillä omasta uskonnollisuudesta on ollut tutkittavien 

mielestä vaikea puhua. Molemmat kuitenkin kokivat, että ajan myötä puhuminen 

on kuitenkin helpottanut. Toinen tutkittavista (K5) kertoi puhumisen olevan 

välillä vaikeaa siksi, että hän ei halua loukata toista osapuolta. Hänen pelkonsa on 

se, että keskustelun toinen osapuoli kokee joutuvansa käännytyksen kohteeksi. 

Tutkittavien kertomuksissa käy ilmi se, miten uskonnon merkitys yksilölle on 

ristiriidassa sen kanssa, miten uskonto näyttäytyy yhteiskunnallisella tasolla. 

4.7 Elämänkertomus narratiivisena identiteettinä 

Miettiessään omaa elämänsä elokuvaa kolme tutkittavista (K1, K2 ja K3) ilmaisi 

haastattelutilanteessa epäilyksensä oman elokuvansa mielenkiintoisuudesta. Kaksi 

(K1 ja K2) viittasi elokuvaansa huonona elokuvana. Kolmas (K3) epäili, että 

ketään ei kiinnostaisi nähdä hänen elämästään kertovaa elokuvaa. 

Haastattelutilanteessa tyrmäsin heidän epäilyksensä ja kehuin heidän elokuviaan 
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”hyviksi leffoiksi”. Tutkittavien kommenttien voidaan nähdä heijastelevan 

kipuilua liittyen identiteetin rakentamisprosessiin. Haastattelutilanteessa pyrin 

antamaan heille positiivista vahvistusta Kaksi tutkittavista (K6 ja K9) ilmaisi 

pitävänsä omasta elokuvastaan ja olevansa siihen tyytyväisiä. 

 Teoreettisen viitekehyksen valossa narratiivisen identiteetin ajatellaan 

muodostuvan myöhäisessä murrosiässä tai varhaisessa aikuisiässä. Tutkittavien 

ikäjakauman ollessa 16-20-vuotta on mahdollista, että kenellekään tutkittavista ei 

ole vielä muodostunut narratiivista identiteettiä. Tutkittavista vanhin (K8) oli 

iältään 20-vuotta. Hänen haastattelunsa oli kerronnallisesti suppein. Hän oli 

kerronnassaan hyvin lyhytsanainen. Tavoite siitä, että jokaisen kohtauksen osalta 

kerrottaisiin mahdollisimman tarkasti alusta loppuun, mitä tapahtui, keitä 

henkilöitä kohtauksessa oli mukana ja mitä tuntemuksia kohtaukseen liittyi, jäi 

haastattelussa toteutumatta. Tutkittavalle joutui esittämään paljon lisäkysymyksiä. 

Hän myös viittasi vastauksissaan pariin kertaan siihen, miten muut ajattelevat tai 

kertovat asiasta. Kun kysyin uskonnosta hänen elämässään, hän vastasi ensin, että 

hänen vastauksensa on varmaan aika samanlainen kuin muilla. William Dunlopin 

ja Lawrence Walkerin mukaan narratiivinen identiteetti ei ole ainoa keino luoda 

identiteettiä. Toisille ihmisille on luontevampaa kiinnittyä esimerkiksi 

luonteenpiirteisiin kuin kertoa elämänkertomustaan.199 Tästä voi olla myös 

kysymys tutkittavan K8 kohdalla.  

Jotta elämänkertomuksen voidaan katsoa olevan ilmaus narratiivisesti 

identiteetistä, tulee Habermasin ja Bluckin mukaan tiettyjen edellytysten täyttyä. 

Elämänkertomuksen tulee olla yhtenäinen neljällä edellä käsitellyllä tavalla. 

Habermas ja Bluck kuitenkin myöntävät, että nämä neljä ehtoa eivät aina täyty.200  

Narratiivisen identiteetin kannalta on olennaista, että elämänkertomus ei ole vain 

historiallisten tapahtumien kuvailua vaan historiallisten tapahtumien pohtimista 

siitä näkökulmasta, miten ne ovat vaikuttaneet siihen kuka minä olen nyt? 

Elämänkertomus on reflektio elämän vaikutuksesta yksilöön ja yksilön 

vaikutuksesta elämään. Tapahtumille annetaan merkityksiä201  

Seuraavaksi arvioin sitä, ilmentävätkö tutkittavien elämänkertomukset 

heidän narratiivista identiteettiään vai onko narratiivisen identiteetin 

muodostaminen vielä kesken. Tässä tutkimuksessa kertomuksen temaattinen 

johdonmukaisuus on edellytys sille, että narratiivisen identiteetin voidaan katsoa 

                                                 
199 Dunlop & Walker 2013, 244. 

200 Habermas & Bluck 2000, 751. 

201 Habermas & Bluck 2000, 748. 
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muodostuneen. Temaattinen johdonmukaisuus tarkoittaa tässä sitä, että yksilö 

kykenee johtamaan yleisen itseään määrittävän teeman tai periaatteen kerrotusta 

tapahtumaketjusta, joka lävistää useamman kohtauksen. Tuo teema kertoo sen, 

mistä hänen elämänkertomuksessaan on pohjimmiltaan kyse.202 Haastattelun 

lopuksi pyysin haastateltavia nimeämään elokuvan ja etsimään kohtaukset 

toisiinsa yhdistävän punaisen langan. Nimi ja punainen lanka osoittautuivat 

monelle haastateltavista haastaviksi. Tutkittavista yksi (K8) oli ainoa, joka ei 

osannut nimetä elokuvaansa eikä löytää punaista lankaa. Temaattisen 

johdonmukaisuuden puute ja kerronnallisesti ja sisällöllisesti suppea kertomus 

puhuvat sen puolesta, että tutkittavan narratiivinen identiteetti ei ole valmis. Hän 

ei kertomuksellaan vastannut kysymykseen: Kuka minä olen? Vaan kuvaili 

historiallisia tapahtumia. Tapahtumat olivat vastoinkäymistä lukuun ottamatta 

erilaisten siirtymävaiheiden kuvailua. Kertomus täytti näiltä osin vaatimuksen 

siitä, että kertomuksen tulee liittyä yhteiskunnan yksilölle asettamiin vaatimuksiin 

muun muassa erilaisista elämänvaiheista.  

Tutkittavista kaksi K3 ja K5 olivat ainoat, jotka pystyivät sekä nimeämään 

elokuvansa että löytämään sille punaisen langan. Muut tutkittavat joko nimesivät 

elokuvansa tai löysivät kohtaukset toisiinsa yhdistävät punaisen langan. Iältään 

tutkittavat olivat 16- (K3)203 ja 18-vuotta (K5). K3 kertoi elokuvansa punaisen 

langan olevan kasvutarina. Tutkittavan K3 kertomus on todella kasvutarina. 

Kohtaukset selittävät sitä muutosta, joka tutkittavan persoonallisuudessa on 

tapahtunut ja miksi hän kertomishetkellä on sellainen kuin on nyt. Hän kertoo, 

millainen hän oli ennen ja mitä on tapahtunut, mikä on vaikuttanut siihen, 

millainen hän on nyt. Tutkittavan K3 elämänkertomus ilmentää hänen olemassa 

olevaa narratiivista identiteettiään. K5 kertoi elokuvansa punaiseksi langaksi 

uskon. Usko teemana lävistää useamman kohtauksen. Usko punaisena lankana ei 

kuitenkaan ole oivallus siitä, kuka tutkittava on. Se liittyy tutkittavan 

uskonnolliseen identiteettiin ja kertoo jotakin tutkittavasta, mutta ei sitä, mistä 

hänen elämänkertomuksessaan on pohjimmiltaan kysymys. Tutkittavan K5 

narratiivinen identiteetti ei ole vielä valmis. Tutkittava K2 on 16-vuotias ja kuuluu 

samaan Vajavaisten tyyppiryhmään tutkittavan K3 kanssa. K2 kertoo elokuvansa 

punaiseksi langaksi itsensä löytämisen. K2 reflektoi elokuvansa edetessä sitä, 

miten kohtaukset ovat vaikuttaneet siihen, kuka hän on. Myös elokuvan punainen 

                                                 
202 McAdams, 2010, 252. 

203 K3 on täyttämässä haastatteluhetkestä parin kuukauden päästä 17-vuotta. 
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lanka kuvaa sitä matkaa, jonka tutkittava on matkannut ollakseen siinä missä hän 

on, sellaisena kuin on. Temaattinen johdonmukaisuus täyttyy myös tutkittavan K2 

kohdalla. Hänen elämänkertomuksesta voidaan sanoa ilmentävän narratiivista 

identiteettiä. Mielenkiintoista on, että tutkittavat K2 ja K3 olivat uskonnollisen 

identiteettinsä osalta kertomustensa valossa orientaatio-vaiheessa. Vaikka heidän 

maailmankatsomuksensa on osittain vielä rakennusvaiheessa henkilökohtaisen 

uskon osalta, on heillä kuitenkin elämänkertomuksen valossa olemassa käsitys 

omasta itseysidentiteetistä. 

Muiden viiden tutkittavan (K1, K4, K6, K7 ja K9) elämänkertomukset eivät 

ilmennä heidän narratiivista identiteettiään. Heidän narratiivinen identiteettinsä ei 

ole vielä valmis. Heidän elokuvalle antamat nimensä tai löytämänsä punaiset 

langat saattavat teemana lävistää useamman kohtauksen, mutta eivät ilmaise 

ydintä siitä, keitä tutkittavat ovat ja miten elämä on tehnyt heistä sellaisia kuin he 

ovat. 

Lopuksi nostan esiin vielä sosiaalisten suhteiden merkityksen narratiivisen 

identiteetin muodostamiselle. Sosiaaliset suhteet ovat tärkeässä roolissa, kun nuori 

muodostaa narratiivista identiteettiään. Erityisen tärkeitä ovat suhteet vanhempiin 

ja ikätovereihin. Identiteetin muodostamisen kannalta on keskeistä, että nuori saa 

ikätovereiltaan ja kavereiltaan positiivista vahvistusta. Tyyppiryhmistä Valtteri 

Vajavaiset ja Yrjänä Yksinäiset ovat tietyssä elämänvaiheessa jääneet vaille 

ikätovereilta saatavaa vahvistusta ponnistellessaan oman identiteettinsä parissa. 

Toisilla tuo ajanjakso on kestänyt lyhyemmän ja toisilla pidemmän aikaa. 

Sosiaalisen deprivaation aikana Vajavaisten ja Yksinäisten situaatiossa on ollut 

kriittinen vaje ikätovereista. Heillä ei ole ollut mahdollisuuksia esimerkiksi 

koulussa käydä positiivisia ja identiteettiä vahvistavia keskusteluja 

luokkatovereidensa kanssa. Vajavaisilla sosiaaliset vuorovaikutustilanteen 

koulussa ovat koulukiusaamisesta johtuen olleet pitkälti negatiivisia kokemuksia. 

Vanhemmat eivät kykene korvaamaan sosiaalisia suhteita ikätovereihin. Heidän 

näkökulmansa asioihin on erilainen kuin ikätovereilla.204 Sosiaalisen deprivaation 

aikana Vajavaisten ja Yksinäisten identiteetin muodostamisen voi katsoa olleen 

kriisissä varsinkin jos deprivaatio on jatkunut vielä murrosiässä, jolloin 

identiteetin muodostamistyö on täydessä käynnissä. Tutkittavista K8 oli ikänsä 

puolesta siinä elämänsä vaiheessa, että narratiivinen identiteetti olisi voinut jo 

muodostua. Hänen kohdallaan koulukiusaaminen kesti melkein koko ala- ja 

                                                 

204 Weeks & Pasupathi 2010, 67, 78–81. 
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yläkoulun ajan. Positiivisten kaverisuhteiden puuttuminen murrosiässä on voinut 

vaikuttaa siihen, että narratiivinen identiteetti ei vielä muodostunut. 
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5 Johtopäätökset ja pohdinta 
Tässä tutkimuksissa selvitin, millaisen merkityksen nuori antaa uskonnolle 

omassa elämänkertomuksessaan. Uskonto ilmiönä oli läsnä kaikkien tutkittavien 

elämänkertomuksissa, osana elämän elokuvaa. Huomioitava on, että tässä 

tutkimuksessa tutkittavien ryhmä oli pieni ja homogeeninen siltä osin, että 

jokainen haastateltavista oli aktiivisesti mukana seurakunnan toiminnassa. 

Tutkittavia yhdisti saman seurakunnan nuorten tilan sijoittuminen osaksi heidän 

situaatiotaan. Jos tutkittavat olisi valittu esimerkiksi satunnaisotannalla jostakin 

pääkaupunkiseudun lukiosta, olisi tutkimustulos ollut varmastikin hyvin erilainen. 

Tuskin monenkaan nuoren elämänkertomukseen olisi uskonto liittynyt omana 

kohtauksenaan. Tämä oletus perustuu myöhäismodernin ajan näkemykseen siitä, 

että uskonnon merkitys yksilön elämässä on vähentynyt tai vähintäänkin 

muuttunut. Ennakko-oletusta tukevat myös tutkimustulokset siitä, että nuoret 

miehet ovat sekä institutionaalisesti että yksityisesti vähemmän uskonnollisia kuin 

muut ikäryhmät.  

Tämän tutkimuksen tutkittavista jokainen nimesi elokuvansa kohtaukseksi 

tapahtuman, joka liittyy uskontoon. Uskonnon merkitys kertomuksissa kuitenkin 

vaihteli. Tyyppikertomukset kuvaavat sitä, millaisia eri merkityksiä tutkittavat 

antoivat uskonnolle omassa elämässään. Tyyppikertomuksia on neljä: Valtteri 

Vajavainen, Yrjänä Yksinäinen, Hermanni Hengellinen ja Ilmari Itsenäinen. 

Kaikkia tutkittavia yhdisti toisiinsa se, että uskonnon merkitys heidän elämässään 

oli muuttunut rippikoulun ja isoskoulutuksen myötä. Ennen rippikoulua 

uskonnolla ei ollut tutkittavien elämässä sijaa. Tutkittavista sekä Valtteri 

Vajavaisten-ryhmään kuuluvilla (K2 ja K7) että Hermanni Hengellisillä (K5 ja 

K9) oli ollut negatiivinen ennakkoasenne rippikoulu kohtaan. Tämä tutkimustulos 

vastaa aikaisemman tutkimuksen tulosta siitä, että kahdeksasluokkalaiset pojat 

suhtautuvat keskimääräistä kielteisemmin uskontoon. Toisaalta tutkimuksen 

mukaan nuoret ovat yleensä motivoituneita osallistumaan rippikouluun. Tässä 

tutkimuksessa positiivinen ennakkoasenne ei käynyt ilmi kenenkään tutkittavan 

kertomuksesta. Neljä tutkittavasti mainitsi negatiivisen ennakkoasenteen ja muut 

eivät ottaneet ennakkoasennettaan puheeksi.  

Kaikkien tutkittavien kertomuksissa rippikoulu ja isoskoulutus ovat 

vaikuttaneet heidän elämäänsä positiivisesti. Rippikoulu ja isoskoulutus ovat 

vaikuttaneet erityisesti tutkittavien sosiaaliseen elämään. Aikaisemman 
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tutkimuksen mukaan rippikoululla voi suuri merkitys nuoren uskonnollisen 

identiteetin kasvulle. Seuraavaksi käyn läpi tyyppikertomuksittain, miten 

rippikoulu ja seurakunnan toiminta yleisesti ovat vaikuttaneet tutkittavien 

uskonnollisuuteen ja millaisen merkityksen tutkittavat uskonnolle omassa 

elämässään antavat. 

Valtteri Vajavaisten kertomuksia yhdisti toisiinsa vastoinkäymisenä koettu 

koulukiusaaminen ja siitä johtuvaa sosiaalinen deprivaatio eli saman ikäisten 

kavereiden puute. Rippikoulusta ja isoskoulutuksesta Vajavaiset löysivät 

kompensaation deprivaatioon. He löysivät kavereita ja yhteisön johon kuulua. 

Seurakunnan toiminnan kautta heidän situaationsa ja sosiaalinen todellisuutensa 

muuttui. Kaikilla tutkittavilla uskonnon merkitys elämänkertomuksessa linkittyy 

sosiaalisiin suhteisiin. Tarinoissa ei niinkään korostu ajatus siitä, mitä uskonto on, 

vaan ajatus siitä mitä uskonto tekee. Keskiössä on se, miten uskonto on 

vaikuttanut tutkittavien sosiaaliseen elämään positiivisesti. Valtteri Vajavaisilla 

uskonnon merkitys on muotoa belonging and believing. Kuuluminen on 

tärkeämpää kuin usko henkilökohtaisella ja yksityisellä tasolla. Seurakunta 

uskonnollisen yhteisönä ja sen toimintaan osallistuminen ovat merkityksellisiä 

asioita Vajavaisten kertomuksissa ja määrittävät heidän uskonnollisuuttaan. 

Yrjänä Yksinäisillä rippikoulun ja isoskoulutuksen vaikutus oli samanlainen 

kuin Vajavaisilla. Seurakunnan toiminnan kautta he löysivät kavereita ja 

kompensaation sosiaaliseen deprivaatioonsa. Ennen rippikoulua Yksinäiset 

kokivat sekä sosiaalista että emotionaalista yksinäisyyttä. Uskonnon merkitys 

Yksinäisten elämänkertomuksissa kiinnittyy yhteisöllisyyden kokemuksiin. 

Yksinäisillä uskonnon merkitys poikien elämänkertomuksissa on mallia belonging 

and believing. Kuuluminen on henkilökohtaista uskoa tärkeämpää ja siksi 

belonging edeltää believing-sanaa. Henkilökohtaisella uskolla on Yksinäisten 

kertomuksissa kuitenkin suurempi merkitys kuin Vajavaisilla. Siksi belonging 

sanaa ei ole vahvennettu. Sanojen järjestys kertoo prioriteetin ja sen, että 

uskonnon merkitys Yksinäisten elämässä liittyy vahvemmin sosiaalisiin 

suhteisiin; mutta henkilökohtainen usko on myös tärkeä osa elämää. 

Hermanni Hengellisten uskonelämä alkoi rippikoulusta. Tätä ennen 

kumpikaan ei ollut uskonut Jumalaan. Hengellisten uskonnollisuudessa korostuu 

henkilökohtaisuus ja yksityisyys. Molemmilla tutkittavilla hartauselämä ja siihen 

liittyvä Jumalan läsnäolon kokemus ovat uskonnollisen elämän keskiössä. Oma 

usko ja uskonelämä linkittyvät Hengellisillä jokapäiväiseen elämään. Usko ei ole 
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samalla lailla sidottu instituutioon ja sen toimintaan kuin Vajavaisilla ja 

Yksinäisillä, vaikka yhteisölläkin on merkitystä. Yhteisö toimii viiteryhmänä 

omalle uskolle. Hengellisillä uskonnon merkitys omassa elämässä täsmentyy 

muotoon Believing and belonging.  

Ilmari Itsenäinen on ainoa tutkittavista, joka ei usko Jumalaan. Ilmari pitää 

kuitenkin mahdollisena jonkinlaisen voiman olemassaoloa. Vaikka usko ei hänen 

henkilökohtaisessa elämässään ole merkityksellinen, on seurakunnalla 

uskonnollisena yhteisönä merkitystä Ilmarin elämässä. Vaikka rippikoulu ei 

vaikuttanut käänteentekevästi Ilmarin henkilökohtaiseen uskoon, oli se 

kokemuksena hyvin positiivinen ja sai aikaan sen, että Ilmari lähti mukaan 

isoskoulutukseen. Ilmari osallistuu säännöllisesti seurakunnan toimintaan ja 

suhtautuu siihen positiivisesti, vaikka ei jaakaan kirkon oppia. Uskonnon merkitys 

Ilmarin elämänkertomuksessa on muotoa belonging without believing. Ilmari ei 

itse jaa kirkon uskomusjärjestelmää, mutta suhtautuu siihen hyväksyvästä, jopa 

välillä itse osallistuen uskonnollisiin käytäntöihin. Kuulumisen kautta Ilmari lisää 

myös omaa ontologista turvallisuuden tunnettaan. 

Kaikkien tutkittavien elämänkertomuksissa uskonnollisella yhteisöllä ja 

siihen kuulumisella on merkitystä. Vajavaisilla, Yksinäisillä ja Itsenäisellä 

kuuluminen on merkityksellisempi asia kuin henkilökohtainen usko. Myös 

Hengellisillä uskonnollisen yhteisön merkitys on oman uskonnollisuuden kannalta 

merkityksellinen. Davien näkemys myöhäismodernista uskonnollisuudesta 

muodossa believing without belonging ei vahvistu tämän tutkimuksen myötä. 

Päinvastoin. Myös Schlag et al. mukaan nuorille yhteisöön kuuluminen on osa 

heidän uskonnollisuuttaan. Uskonnollisen identiteetin kahtiajako 

henkilökohtaiseen ja institutionaaliseen uskoon ei ole relevantti rippikouluikäisten 

eurooppalaisten nuorten keskuudessa. Nuorten uskonnollisuus ei ole 

individualistista sorttia.205 Tässä tutkimuksessa institutionaalisen 

uskonnollisuuden tärkeyttä selittää tutkittavien sosiaalinen todellisuus. Yleisesti 

ottaen kokemus hyväksytyksi tulemisesta ja kuulumisen tunne ovat erittäin 

tärkeitä nuorille ja heidän kehitykselleen. Kuulumisen tunne edellyttää 

hyväksytyksi tulemisen tunnetta. Seurakunta yhteisönä on tämän tutkimuksen 

tutkimustulosten valossa sellainen yhteisö, jossa jokaisen on helppo saavuttaa 

molemmat edellä mainituista tunteista. Kuuluminen ja hyväksytyksi tuleminen 

ovat kriittisiä nuoren identiteetin rakennustyölle. Tämän tutkimuksen tutkittavista 

                                                 
205 Schlag, et al. 2015, 145. 
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kuulumisen tunteen saavuttaminen oli erityisen tärkeää Vajavaisten ja Yksinäisten 

ryhmille, koska he eivät olleet kokeneet kuulumista ja hyväksytyksi tulemista 

siinä määrin kuin se on identiteetin kehitykselle tarpeellista. Vajavaisilla ja 

Yksinäisillä rippikoulua edeltänyt sosiaalisen elämän vajavaisuus selittää sen, 

miksi kuuluminen ja osallistuminen sosiaalisen toimintaan korostuvat heidän 

elämänkertomuksissaan ja osana heidän uskonnollisuuttaan. Koska tutkittavista 

Vajavaisilla, Yksinäisillä ja Hengellisiä yhteisöllisyys ja kuuluminen liittyvät 

kiinteästi heidän uskonnollisuuteensa, on syytä pohtia, miten muutokset 

sosiaalisessa elämässä voivat vaikuttaa heidän uskonnollisuuteensa.  

Helven mukaan usealta nuorelta katkeaa yhteys kotiseurakuntaan silloin, 

kun he muuttavat esimerkiksi opiskelujen perässä muualle.206 Tutkittavista (K5) 

esitti vastaavan huolen pohtiessaan viiteryhmän tärkeyttä omalle 

uskonnollisuudelleen. Miten käy tutkittavien uskonnollisuudelle, jos ja kun 

nuorten tila ei enää tulevaisuudessa kuulu heidän situaatioonsa? Miten heidän 

uskonnollisuuteensa selviää ilman tuttua ja turvallista viiteryhmää 

myöhäismodernissa yhteiskunnassa, jossa uskonto on sysätty yksityiselle 

elämänalueelle? Tutkittavat kertoivat kipuilustaan ja yksinäisyyden 

kokemuksistaan oman uskonsa kanssa ja kokivat uskonnollisen viiteryhmän hyvin 

tarpeelliseksi jopa välttämättömäksi. 

Tämän tutkimuksen tuloksien valossa tutkittavien uskonnollisuus ei ole 

myöhäismodernin muodin mukaisesti individualistista sieltä täältä lokaalisti ja 

globaalisti poimittuja vaikutteita sisältävää. Tutkittavat ovat aktiivisesti mukana 

seurakunnan toiminnassa ja nojaavat uskonnollisuudessa uskonnollisen 

instituution traditioon ja yhteisön tukeen. Vajavaisilla ja Yksinäisillä kuulumisen 

merkitys korostuu enemmän kuin Hengellisillä. Hengellisten uskonnollisuus on 

muotoa perusluterilainen spiritualiteetti, jossa uskonto merkitsee sekä perinteitä 

että yksityistä hengellistä kokemuksellisuutta. Tutkittavien uskonnollisuus on 

sidoksissa yhteisöön. Onko kirkolla tutkittavien varttuessa tarjota heille vastaavia 

yhteisöllisyyden ja kuulumisen kokemuksia kuin seurakunnan nuorten toiminta on 

tähän asti pystynyt tarjoamaan? Nuoret aikuiset ovat haastava kohderyhmä 

kirkolle. Nuoret aikuiset ovat joukkona etäällä kirkosta. Nuorille aikuisille 

kohdistettua toimintaa on vähän.207 Kirkon strategissa on nostettu esiin ihmisen ja 

seurakunnan välinen kontakti elämän taitekohdissa kuten itsenäistymisen, 

                                                 
206 Helve 2006, 106. 

207 Majamäki 2006, 332 & 340. 
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aikuistumisen ja muuton yhteydessä.208 Painopiste on erittäin tärkeä, koska 

muuten uhkana on se, että entisistä aktiivisista seurakuntanuorista tulee 

kadotettuja aikuisia. Katoaminen seurakuntayhteydestä voi pahimmillaan 

tarkoittaa uskonnollisuuden merkityksen vähenemistä yksilötasolla. Yksinäisten 

kohdalla esiin nostettu vapaaehtoisuuden näkökulma on yksi mahdollisuus 

nuorilla aikuisilla säilyttää seurakuntayhteys ja sitä kautta yhteisöllisyyden ja 

kuulumisen kokemus.  

Narratiivisen tutkimuksen tavoitteena on kertoa jotain totuudesta ja 

totuudellisuudesta. Koska tutkimusryhmä on pieni ja suhteellisen homogeeninen, 

ei yleistyksiä tutkimustulosten perusteella voida tehdä. Voidaan kuitenkin sanoa, 

että tulokset kertovat jotain sellaisten poikien uskonnollisuudesta, jotka ovat 

mukana seurakunnan toiminnassa. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, 

että uskonnolla on oma paikkansa ja merkityksensä tutkittavien elämässä. 

Uskonto toimii edelleenkin myöhäismodernina aikana nuorten elämässä 

viitekehyksenä. Uskonto ei näyttäydy yksilöiden elämässä yksilöllisenä 

oppimuodostelmana vaan nojaa traditioon ja yhteisöön. Yksilöiden 

uskonnollisuudesta ja merkityksestä on löydettävissä yhteneviä piirteitä. Näiden 

yhteneväisyyksien ja eroavaisuuksien perusteella oli tutkimuksessa mahdollista 

muodostaa tyyppiryhmiä, jotka kuvaavat ja selittävät yksilöiden uskonnollisuutta. 

Yksi keskeinen selittävä tekijä yksilön uskonnollisuudelle on sosiaalinen 

ympäristö. Koska yhteisöllisyys ja kuuluminen olivat kertomusten ja 

uskonnollisuuden keskiössä, on pitkittäistutkimukselle selkeä tarve. Tutkittavien 

situaatio tulee muuttumaan heidän aikuistuessaan ja itsenäistyessään. Mitä 

tapahtuu tutkittavien uskonnollisuudelle, kun rippikoulun ja isoskoulutuksen 

positiivinen vaikutus haihtuu ja seurakunta ei enää kuulu tutkittavan situaatioon? 

209 Millaisen merkityksen nuori antaa uskonnolle tulevaisuudessa? Onko 

uskonnolle tilaa elämänkertomuksessa omana kohtauksenaan? Onko tutkittava 

säilyttänyt yhteyden seurakuntaan vai ei? Onko tutkittavan uskonnollisuus 

individualisoitunut? Näihin kysymyksiin on mahdollista vastata Forrest Gumpin 

viitoittamalla tiellä, omaelämänkerrallisen elokuvan keinoin. Pitkittäistutkimus 

uskonnon merkityksestä nuorten elämänkertomuksissa vastaisi Ketolan 

peräänkuulutukseen tutkimustarpeesta koskien yksilöiden uskonnollisuutta ja sen 

muuttumista myöhäismodernina aikana. Lisäksi aineistosta esiin nousseet teemat: 

                                                 
208 Kohtaamisen kirkko 2014, 24. 

209 Niemelä 2010, 201. 
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koulukiusaaminen, yksinäisyys ja vapaaehtoisuus liittyvät pinnalla oleviin 

tutkimushankkeisiin.210 

                                                 
210 Esim. CoPassion 
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Liitteet 

 

Liite 1  

 

Hyvä vanhempi.  

 

Nimeni on Maria Grönberg ja teen pro gradu-tutkielmaa Helsingin Yliopiston 

teologisessa tiedekunnassa. Pääaineenani on kirkkososiologia. Toimin myös 

vapaaehtoisena aikuisena Olarin seurakunnan nuorten tilalla Kulmalla. 

Tutkielmani aiheena on uskonnon merkitys nuoren elämässä. Tutkimukseni 

tavoitteena on selvittää, millaisen roolin ja merkityksen nuori antaa uskonnolle 

omassa elämässään ja miten uskonto sijoittuu osaksi nuoren elämäntarinaa. 

Tarkoituksenani on haastatella noin kymmentä 16–19-vuotiasta poikaa. 

Haastattelut ovat teemahaastatteluita, joissa teemana on uskonto yksilön elämässä.  

 

Haastatteluaineisto on täysin luottamuksellista. Haastatteluun osallistuneiden 

henkilöiden henkilöllisyyttä ei paljasteta tutkimuksessa. 

 

Tarvittaessa annan mielelläni lisätietoja tutkimuksestani. 

 

Ystävällisin terveisin 

Maria Grönberg 

teologian yo 

Helsingin yliopisto 

Teologinen tiedekunta 

maria.gronberg@helsinki.fi 

 

ohjaaja 

Eila Helander 
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Liite 2 

 

Hei,  

 

Nimeni on Maria Grönberg ja teen pro gradu-tutkielmaa Helsingin Yliopiston 

teologisessa tiedekunnassa. Pääaineenani on kirkkososiologia. Toimin myös 

vapaaehtoisena aikuisena Kulmalla, yleensä tiistai-iltaisin. Tutkielmani aiheena 

on uskonnon merkitys nuoren elämässä. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, 

millainen rooli ja merkitys uskonnolla voi olla yksilön elämässä. Tarkoituksenani 

on haastatella noin kymmentä 16–19-vuotiasta Kulman toiminnassa mukana 

olevaa poikaa. Haastatteluun on hyvä varata riittävästi aikaa, noin reilu tunti. 

Haastattelu voidaan toteuttaa Kulmakuppilan aikana tai erikseen sovittavana 

aikana. 

 

Haastatteluaineisto on täysin luottamuksellista. Haastatteluun osallistuneiden 

henkilöiden henkilöllisyyttä ei paljasteta tutkimuksessa. 

 

Jos haluat osallistua tutkimukseen, nykäise minua Kulmalla hihasta tai ilmoita 

kiinnostuksestasi Johannalle, Alettalle tai Ullalle. 

 

Tarvittaessa annan mielelläni lisätietoja tutkimuksestani. 

 

Ystävällisin terveisin 

Maria Grönberg 

teologian yo 

Helsingin yliopisto 

Teologinen tiedekunta 

maria.gronberg@helsinki.fi 

 

ohjaaja 

Eila Helander 

kirkkososiologian professori 
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Liite 3 

 

 

HUOLTAJAN ANTAMA SUOSTUMUS ALAIKÄISEN 

OSALLISTUMISESTA HAASTATTELUTUTKIMUKSEEN 

 

 

 

Annan suostumukseni ________________________ (lapsen nimi) 

osallistumisesta tutkimukseen. Tiedän tutkimuksen tarkoituksen ja olen saanut 

siitä selostuksen. Haastatteluaineisto tulee vain tutkijan teol.yo. Maria Grönberg 

käyttöön ja sitä käytetään vain tutkimustarkoituksessa. 

 

Tiedän, että voin perua suostumukseni milloin haluan. 

 

 

__________________________________________ 

Paikka ja aika 

 

______________________________________________ 

Allekirjoitus 

______________________________________________ 

Nimen selvennys 
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Liite 4 

 

 

SUOSTUMUS HAASTATTELUTUTKIMUKSEEN 

 

 

 

Suostun haastateltavaksi tutkimuksessa. Tiedän tutkimuksen tarkoituksen ja olen 

saanut siitä selostuksen. Haastatteluaineisto tulee vain tutkijan teol.yo. Maria 

Grönberg käyttöön ja sitä käytetään vain tutkimustarkoituksessa. 

 

Tiedän, että voin perua suostumukseni milloin haluan. 

 

 

__________________________________________ 

Paikka ja aika 

 

______________________________________________ 

Allekirjoitus 

______________________________________________ 

Nimen selvennys 
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Liite 5 

 

HAASTATTELURUNKO DAN P. MCADAMSIN MALLIA MUKAILLEN 

 

Kerro ensin nimesi, ikäsi ja mitä teet esim. olen lukiolainen. 

. 

Katsotko paljon elokuvia? Oletko nähnyt elokuvan Forrest Gump? Idea Forrest 

Gump-elokuvassahan on se, että Forrest istuu bussipysäkin penkillä ja kertoo 

elämästään aina sille, joka sattuu penkille hänen viereensä istahtamaan. Forrest 

jakaa oman elämänsä ikään kuin kohtauksiin. Elokuva alkaa siitä, kun Forrest 

kertoo lapsuudestaan ja siitä, miten häntä kiusattiin jalkatukien takia. Seuraavaksi 

hän kertoo ajastaan Alabaman yliopiston jalkapallojoukkueessa. Yliopiston 

jälkeen Forrest liittyy armeijaan ja hänet lähetetään Vietnamiin. Näin elokuva 

jatkuu erilaisten Forrestille merkittävien tapahtumien kautta siihen hetkeen, kun 

Forrest kertoo tarinaansa bussipysäkin penkillä. 

 

Jos ajattelisit omaa elämääsi elokuvana, millaisia kohtauksia siinä olisi?  

 

Kohtaukset ovat siis sinulle tärkeitä tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet omaan 

elämääsi. Jos jakaisit elämäsi ikään kuin 5 kohtaukseen, mitä nämä kohtaukset 

olisivat?  

 

Yksi kohtaus kertoo sinua kohdanneesta vastoinkäymisestä ja toinen jostakin 

elämäsi kohokohdasta. 

 

Kun kerrot, mitä kohtauksessa tapahtuu, kerro yksityiskohtaisesti, mitä tapahtui, 

keitä oli mukana, mitä tunsit ja mitä kohtaus kertoo elämästäsi. 

 

 

Mahdollisia kohtauksia: 

 

lapsuus, nuoruus, nyt 

 

muita: 

 

1. lapsuus 

2. kerho/päiväkoti 

3. alakoulu 

4. yläkoulu 

5. rippikoulu 

6. Kulma 

7. harrastus 

 

Ketkä ovat ikään kuin päähenkilöitä elokuvassasi? Kuka on vaikuttanut elämääsi 

positiivisesti ja kuka negatiivisesti? (perhe, ystävät)  
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Tulevaisuuden tarina (kerro, mitä näet tulevaisuudessa tapahtuvan) 

 

 

Kerro sinulle tärkeistä asioista elämässäsi? 

 

Tarkentavia kysymyksiä: 

 

 Mikä on elämässäsi tärkeää? 

 Millaisia arvoja sinulla on? 

 

Kerro uskonnosta omassa elämässäsi? 

Tarkentavia kysymyksiä: 

 Millainen on suhteesi uskontoon? Miten uskonto näkyy arjessa? 

 Miten harjoitat uskontoa? Rukoiletko jne.? 

 Millainen on suhteesi Jumalaan? 

 Oletko koskaan epäillyt Jumalan olemassaoloa tai kokenut, että 

Jumala ei vastaa rukouksiisi tms.? Milloin Jumalaan on helppo 

uskoa? Milloin vaikea? 

 Miten uskonto on vaikuttanut siihen, kuka olet? 

 Kuka on vaikuttanut eniten uskonnollisuuteesi? 

 Oletko käynyt rippikoulun? Isoskoulutuksen? Miksi? Miten ne 

vaikuttivat uskonnollisuuteesi? 

 Kuinka usein käyt Kulmalla? 

 Mitä Kulma merkitsee sinulle? 

 

 

Jos sinun pitäisi antaa sinusta kertovalle elokuvalle nimi, mikä se olisi? Nimen 

pitäisi kuvata punaista lankaa, joka yhdistää kohtaukset toisiinsa. 
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Liite 6 

 

McAdamsin haastattelurunko (McAdams 2009, 412) 
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Liite 7 

 

 

Elokuva 

 

Elokuvan nimi:________________________________ 

 

 

1_________________________ 

 

2_________________________ 

 

3_________________________ 

 

4 vastoinkäyminen 

 

5 huippukohta 
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Liite 8 

 

Teemalistat Valtteri Vajavaisten-ryhmä 

 

K2 
on nähnyt Forrest Gump-elokuvan 

perheen ainoa poika, monta siskoa 

kompensoi naisvaltaa omilla kavereillaan, jotka ovat kuin veljiä 

erittäin hyvä lapsuudenystävä 

ainoana poikana oleminen on kasvattanut 

koulukiusaaminen ala-koulussa 

kiusaaminen johtui siitä, että oli liian sosiaalinen ja iloinen 

kiusaaminen loppui heti, kun yläaste alkoi, koska ihmiset vaihtuivat 

kiusaamisen loputtua pystyi olemaan taas oma itsensä, sosiaalinen ja iloinen 

selvisi kiusaamisesta perheen ja harvojen kavereiden avulla 

kiusaamiseen yritettiin monta kertaa puuttua 

kiusaaminen oli henkistä, fyysistä ja sosiaalista 

ei kanna kaunaa kiusaajille  

muutamasta kiusaajasta on tullut myöhemmin kaveri 

skeittaus harrastuksena 

harrastuksen myötä löytyi kavereita, pääsi porukoihin 

rippikoulu 

hyväksyttiin omana itsenä 

löytyi tyttöystävä 

kivaa tekemistä 

rippikoulu muutti asioita 

löytyi uusia ystäviä 

isoskoulutus 

seurakunta 

äidin sairastuminen ja toipuminen 

seurakunnan kautta hyviä ystäviä 

tulevaisuuden tarina: opiskelu 

tärkeät asiat: perhe, kaverit, harrastus 

arvot: kultainen sääntö 

uskonto kuuluu sinne, mistä se löytyikin: seurakunta, nuorten tila ja leirit 

perheessä ei puhuta uskon asioista 

pienenä lausuttiin iltarukous 

perhe käy joulukirkossa 

uskonnosta puhutaan uskovien kavereiden kanssa 

käy messuissa aika usein 

soittaa gospel-bändissä 

rukoilee joskus 

kuuntelee kristillistä musiikkia joskus 

brother-suhde Jumalaan 

usko hieman epävarma, ehkä siellä on joku, joka tekee asioita 

rukoukseen kerran vastattu 

neutraali tai positiivinen suhde Jumalaan 

isosena toimiminen muuttanut sosiaalisemmaksi 

oli skeptinen asenne rippikoulua kohtaan 

rippikoulu oli mahtava kokemus 

taixe oli hieno kokemus 

pastori A vaikuttanut uskonnollisuuteen 

pastori A:lla hyvät saarnat ja hyviä keskusteluja hänen kanssaan 

nuorten tilalla kävi isoskoulutuksen aikana 3 kertaa viikossa 

nyt käy nuorten tilalla harvemmin 

ei ole aikaa ja oli selkkaus toisen nuoren kanssa 
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punainen lanka: itsensä uudestaan löytäminen 

 

 

K7 

 

ei ole nähnyt Forrest Gump-elokuvaa 

syntymä, ruokatorvi poikki 

isä mukana synnytyksessä 

rippikoulu 

negatiivinen asenne rippikoulua kohtaan 

löytyi kavereita 

muuttui sosiaalisemmaksi 

konfirmaatiossa vanhemmat ja kummivanhemmat itkivät 

yhtenäinen tunne 

rippikoulu antoi paremmat valmiudet elämään kuin mikään muu koulu olisi voinut antaa 

isosuuden kautta saanut lisää kavereita 

saanut hyvää palautetta oltuaan isosena 

koulukiusaaminen ala- ja yläkoulussa 

kiusaaminen johtui siitä, että oli lievästi ylipainoinen  

yläkoulussa kiusaaminen johtui siitä, että ei ollut sosiaalinen 

kiusaamiseen yritettiin puuttua 

kiusaaminen oli henkistä, fyysistä ja sosiaalista 

selviytymiskeino: ei välittänyt 

kiusaaminen tuntui pahalta 

selvisi kiusaamisesta vanhempien ja yhden ainoan ystävän tuella 

videopelit auttoivat myös 

rippikoulun myötä asiat parani 

harrastus: internet esim. you tube 

tapasi internetissä paljon ihmisiä eri maista 

internetistä löytyi hyviä ystäviä 

keskustelevat esimerkiksi yhteiskunnallisista asioista 

lukio 

panostaa kouluun, on motivoitunut 

päähenkilöt: vanhemmat, ystävät, kummivanhemmat ja alakoulun opettaja, joka puuttui 

kiusaamiseen 

tulevaisuuden tarina: opiskelu, matkustaminen tapaamaan internet-ystäviä 

tärkeät asiat: koulu, perhe, videopelit, ystävät, uskonto 

arvot: kristilliset arvot, yrittää pysyä kaidalla tiellä 

iltarukous 

osallistuu nuorten tilan toimintaan säännöllisesti 

ennen rippikoulua vihasi Jumalaa, koska Jumala ei auttanut, kun koulukiusattiin 

asenne muuttui, kun huomasi, että hyväksyttiin porukkaan rippikoulussa 

tekee itsenäisesti asioita, haluaa olla itsenäinen, ei pyydä apua muilta 

nuorisotyönohjaaja ystävällinen, mutta samaan aikaan tiukka 

oman uskon myötä kiinnostus yleisesti uskontoa ilmiönä kohtaan herännyt 

nuorten tilassa tapaa kavereita 

elokuvan nimi: Kuplasta ulos 

 

K8 

 

on nähnyt Forrest Gump-elokuvan 

kesä 2013: oli kivaa tekemistä (isäntänä leireillä) ja tapasi paljon kavereita 

koulukiusaaminen ala- ja yläkoulussa 

kiusaaminen henkistä ja sosiaalista 

selviytymiskeino: ei välittänyt 

kiusaaminen tuntui pahalta 

selvisi kiusaamisesta yksin, ei kaivannut tukea esim. vanhemmilta 
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oli muutamia kavereita 

siirtyminen alakoulusta yläkouluun 

uusi paikka, uudet ihmiset, uudet oppiaineet 

seurakuntaporukat 

siirtyminen yläkoulusta ammattikouluun 

pärjännyt hyvin opinnoissa 

isosena toimiminen tuli osaksi elämää 

armeija 

uudenlainen rytmi ja uutta tekemistä 

päähenkilöt: ei varsinaisesti muita kuin itse, kaverit hetkellisesti 

seurakuntaporukat vaikuttaneet positiivisesti elämään 

saa olla mukana porukassa 

muuttunut sosiaalisemmaksi 

tulevaisuuden tarina: työ, perhe 

tärkeät asiat: kaverit ja harrastukset 

arvot: kultainen sääntö 

oma näkemys uskonnosta eroaa kirkon näkemyksestä, ihmisellä on vaihtoehtoja 

kristitty, Raamattu on uskonto 

käy joskus messuissa 

alkoi uskoa Jumalaan enemmän rippikoulun jälkeen 

Rippikoulussa oli ihan kivaa, ei löytynyt yhteisöä 

isoskoulutus 

 

K3 

 

elämässä ei omasta mielestä tapahtunut mitään erityisen mielenkiintoista 

matematiikka 

menestyminen koulujen välisissä matematiikkakilpailuissa, sm-kilpailut 

kilpailuhenkisyys 

rippikoulu 

rippikoulussa sosiaalinen herääminen 

tunsi kuuluvansa porukkaan 

isoskoulutus 

koulukiusaaminen alakoulun kuudennella luokalla 

kiusaamisen syy: oli hyvä koulussa 

reagoi kiusaamiseen liian voimakkaasti, huusi 

kiusaaminen vaikutti itsetuntoon 

ei kuulunut alakoulussa porukkaan ja tilanne eskaloitui kuudennella luokalla 

pelotti tietyt tilanteet koulussa 

selviytymiskeino: koulun ulkopuoliset kaverit ja asian kanssa oppi elämään 

ei kanna kaunaa kiusaajilleen 

yläkoulussa ihan kivaa, mutta koki olevansa ulkopuolinen tarkkailija 

asunut ulkomailla 

sopeutuminen kouluun ulkomailla sujui ongelmitta 

aluksi jännitti vieras kieli ja se, että ei tuntenut ketään 

kokemus toi itsevarmuutta esim. muutto takaisin Suomeen ja lukio 

Suomen oli kiva palata 

tyttöystävän löytyminen seurakunnan kautta 

ensimmäinen ihastuminen 

elämänasenne muuttui, myös nörtti-stereotypia ei pidä enää paikkansa 

päähenkilöt: isosisko, vanhemmat, kolme vanhaa ystävää 

tulevaisuuden tarina: koulutus ja ammatti, tyttöystävä ja ystävät 

tärkeät asiat/arvot: tiede, järjen käyttö, rakkaus 

ennen rippikoulua uskonnolla ei ollut mitään merkitystä 

ei alkanut uskoa vielä rippikoulussa, mutta halusi uskoa ja meni siksi isoskoulutukseen 

epävarma uskossaan, on rajamaastossa 

seurakuntayhteys tärkeä 
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uskominen on helpompaa silloin, kun on seurakunnassa esim. leireillä 

ei ajattele kaikkia enää niin rationaalisesti 

pastori A on vaikuttanut uskonnollisuuteen 

nuorten tilassa käyminen on tärkeää sosiaalisesti 

nuorten tilassa on kavereita ja käydään mielenkiintoisia keskustekuja 

elokuva on kasvutarina 

nimi_ Maailma nörtin silmin 

elämässä menee nyt tosi hyvin, paremmin kuin koskaan, paljon on tapahtunut 
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Liite 9 

 

Valtteri Vajavainen 

Pääteemat K2 K3 K7 K8 

Vastoinkäyminen: 

Koulukiusaaminen 

kesto: alakoulu 

syy: Olin liian 

sosiaalinen ja 

iloinen. Heitin 

liikaa läppää. 

 

kesto: alakoulun 6. 

luokka 

syy: oli hyvä 

koulussa 

kesto: ala- ja 

yläkoulu 

syy: Olin erilainen 

ulkonäöllisesti. Olin 

lievästi ylipainoinen 

ja en ollut 

sosiaalinen 

kesto: ala- ja 

yläkoulu 

syy: ei kerro syytä 

Kaverit ennen yksi hyvä ystävä 

ja muutama muu 

harva kaveri 

muutama kaveri 

koulun 

ulkopuolelta 

yksi ystävä muutama kaveri 

Harrastus Skeittaus 

alkoi 5 luokalla 

merkitys: hyvä 

fiilis, löytyi 

kavereita 

 

tiede, 

matematiikka 

Videopelit ja 

Internet 

merkitys: löytyi 

kavereita 

Tietokoneet 

Ennakkoasenne 

rippikouluun 

skeptiset fiilikset - negatiivinen asenne - 

Huippukohta Rippikoulu 

syy: mahtava 

ihmiset, 

hyväksyttiin 

omana itsenä, 

kaikki oli 

tasavertaisia, kivaa 

tekemistä, 

tyttöystävä 

Rippikoulu ei ollut 

kertomuksen 

huippukohta, 

mutta esiintyi 

kohtauksena 

elokuvassa. 

syy: löytyi 

mukavia ihmisiä, 

kuului porukkaan, 

sosiaalinen 

herääminen 

Rippikoulu 

syy: löytyi kavereita, 

ihmiset ystävällisiä, 

muuttui 

sosiaalisemmaksi, 

antoi paremman 

asenteen elämää 

kohtaan 

Rippikoulu ei ollut 

kertomuksen 

huippukohta eikä 

erillinen kohtaus. 

syy: rippikoulussa 

ei erityisen kivaa, 

mutta johti 

isoskoulutukseen, 

josta löytyi 

kavereita 

Isoskoulutus tärkeä asia 

elämässä, löytyi 

hyviä ystäviä 

rippikoulussa 

heräsi halu uskoa 

ja siksi meni 

isoskoulutukseen 

löytyi lisää 

kavereita, sai hyvää 

palautetta oltuaan 

isosena 

löytyi kavereita 

Nuorten tila Isoskoulutuksen 

aikaan kävi noin 3 

kertaa viikossa, 

viime aikoina 

harvoin 

käy kerran 

viikossa, tärkeää 

sosiaalisesti, tapaa 

kavereita 

Käy säännöllisesti, 

viikoittain, 

tapaamassa 

kavereita 

Käy säännöllisesti 

jos elämäntilanne 

sen sallii 

Sosiaalisuus Muuttui 

sosiaalisemmaksi 

isosuuden kautta. 

Muuttui 

sosiaalisemmaksi 

rippikoulun myötä 

Muuttui 

sosiaalisemmaksi 

rippikoulun ja 

seurakunnan 

toiminnan kautta. 

Oppi nauramaan. 

Muuttui 

sosiaalisemmaksi, 

kun alkoi osallistua 

seurakunnan 

toimintaan 

Kaverit jälkeen seurakunnasta 

löytyi uusia 

kavereita, hyviä 

ystäviä ja 

ensimmäinen 

löytyi uusia 

kavereita ja 

ensimmäinen 

tyttöystävä 

seurakunnasta löytyi 

uusia kavereita, 

suurin kaveriyhteisö 

on seurakunnassa, 

internetin kautta 

seurakunnasta 

löytyi uusia 

kavereita 
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 - = haastateltava ei kertonut asiasta. 

 

tyttöystävä myös kavereita 

Päähenkilöt perhe ja paras 

ystävä 

isosisko, 

vanhemmat ja 

muutama ystävä 

vanhemmat, 

kummivanhemmat, 

ystävät ja alakoulun 

opettaja, joka 

puuttui 

kiusaamiseen 

- 

Tulevaisuuden 

suunnitelmat 

opiskelu ja 

ammatin 

hankkiminen 

opiskelu, ammatin 

hankkiminen, 

tyttöystävä 

opiskelu ja ammatin 

hankkiminen 

työ ja perhe 

Tärkeät asiat perhe, kaverit, 

harrastus 

tiede perhe, kaverit, 

harrastus, uskonto 

kaverit ja 

harrastukset 

Arvot Kultainen sääntö rationaalinen 

ajattelu, rakkaus 

kristilliset arvot Kultainen sääntö 

Uskonto Uskonto on siellä 

mistä mä sen 

löysinkin: 

seurakunnassa, 

nuorten tilassa ja 

leireillä. 

Uskonto 

seurakunnassa, 

nuorten tilassa ja 

leireillä 

rukoilee ja osallistuu 

nuorten tilan 

toimintaan 

kristitty, Raamattu 

on uskonto 

Jumalausko uskoo Jumalaan, 

hieman epävarma 

uskossaan 

ei ole varma 

uskooko Jumalaan 

uskoo Jumalaan, 

varma uskossaan 

uskoo Jumalaan 

Messut käy messuissa ja 

myös osallistuu 

niiden 

toteuttamiseen 

- käy harvoin 

messuissa, osallistuu 

leirien kautta 

käy joskus 

messuissa 

Uskonnon 

harjoittaminen 

rukoilee välillä, 

kuuntelee 

kristillistä 

musiikkia, Taize 

ei juurikaan 

rukoile, ei liity 

arkielämään 

iltarukous rukoilee joskus 

Uskonnollisuuteen 

vaikuttanut 

rippikoulu, 

isoskoulutus ja 

pastori A 

rippikoulu, 

isoskoulutus ja 

pastori A 

rippikoulu rippikoulu 
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Liite 10 

 

Yrjänä Yksinäinen 

 
Pääteemat K4 K6 

Yksinäisyys yläkoulussa ei kavereita, 

koulun ulkopuoliset 

kaverisuhteet päättyivät, 

kaveriporukan puute 

ei kavereita koulussa eikä 

koulun ulkopuolella, 

kaveriporukan puute 

Esiintyminen nauttii esiintymisestä, 

bänditoiminta 

nauttii esiintymisestä 

Harrastus musiikki harrastuksen kaipuu, katui 

jalkapallon lopettamista, 

seurakunnasta tuli harrastus 

Tiede tiede ja uskonto eivät sulje 

pois toisiaan 

arvostaa tieteen tekemistä 

ja tieteellistä 

lähestymistapaa 

esimerkiksi uskontoon 

Seurakunta tuli hyväksytyksi, 

samanlaisia ihmisiä, 

kavereita 

tuli hyväksytyksi, 

kavereita, harrastus 

Uskonto tärkeä osa elämää, välillä 

jää taka-alalle muiden 

kiireiden vuoksi, ei pidä 

kaikkea Raamatun opetusta 

olennaisena 

usko on motivaatio olla 

hyvä ihminen 

Uskonnollisuuteen 

vaikuttanut 

isoskoulutus isoskoulutus, leirit, 

tapahtumat 

Isoskoulutus kavereita, oma usko alkoi 

isoskoulutuksen myötä tulla 

merkitykselliseksi 

kavereita, tyttöystävä, pääsi 

esiintymään, koki tulevansa 

hyväksytyksi 

Jumalausko uskoo Jumalaan uskoo Jumalaan 

Uskonnon harjoittaminen rukoilee välillä, käy 

messuissa, erilaiset 

uskonnolliset tapahtumat, 

nuorten tila 

rukoilee välillä, ei pidä 

messuista, vetää kerhoja, 

nuorten tila 

Yhteisö tukiryhmä omassa uskossa seurakunta oli jossain 

vaiheessa koti ja edelleen 

tuntuu kodilta 

Nuorten tila käy usein, tapaa ihmisiä, 

joilla samat arvot, 

hyväksyttiin omana 

itsenään, tyttöystävä 

käy usein, hyväksyttiin 

omana itsenään 

Haaste ilman uskovia kavereita 

voisi olla vaikeaa uskoa 

ei halua leimautua 

uskikseksi, aikaisemmin 

ollut vaikea kertoa 

avoimesti, että on mukana 

seurakunnan toiminnassa 

Tärkeät asiat musiikki, läheiset ystävät vapaus, koulu, seurakunta 

Arvot ystävällisyys, rehellisyys Kultainen sääntö, 

ekologisuus 

Päähenkilöt tyttöystävä, vanhemmat, 

paras ystävä, bändiläiset 

tyttöystävä, paras kaveri 

Tulevaisuuden suunnitelmat opiskelu ja ammatin 

hankkiminen, lapsia 

opiskelu ja ammatin 

hankkiminen, muutto 
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tyttöystävän kanssa yhteen 
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Liite 11 

 

Hermanni Hengellinen 

 
Pääteemat K5 K9 

Kaverit On kavereita eri yhteyksistä On paljon kavereita eri 

yhteyksistä. 

Esiintyminen Esiintyy bändin kanssa. 

Soittaa gospel-musiikka eli 

laulaa omasta 

vakaumuksestaan. 

Esiintyy bändin kanssa. 

Kokee kuuluvansa lavalle. 

Nauttii esiintymisestä ja 

huomioista sosiaalisissa 

tilanteissa. 

Harrastus Musiikki Musiikki. liikunta 

Tiede/Politiikka Politiikka lähellä sydäntä. 

Ristiriitainen suhde 

vasemmistoon, koska kokee 

olevansa poliittisesti 

vasemmalla, mutta samaan 

aikaan ajatus, että 

vasemmistolaisuus 

ristiriidassa kristinuskon 

kanssa. 

 

Tiede ja uskonto eivät ole 

ristiriidassa. Hämmentynyt, 

että moni luulee, että näin 

on. 

Arvostaa tiedettä. Aluksi 

oli vaikeaa, koska ajatteli, 

että tiede ja usko 

ristiriidassa keskenään, 

mutta myöhemmin 

ymmärsi, että ei ole 

ristiriitaa. 

Ennakkoasenne 

rippikouluun 

Negatiivinen asenne, johtui 

osittain heijastumiin 

kaveripiiristä 

Suhtautui skeptisesti. 

Uskonto ristiriidassa 

tieteellisen maailmankuvan 

kanssa. Yritti olla avoimin 

mielin. 

Rippikoulu Rippikoulusta kaikki alkoi 

eli uskonelämä sai alkunsa. 

Hengellisiä kokemuksia. 

Kokemuksia Jumalasta. 

Hyvä kokemus. Alkoi 

omaa uskoa koskeva 

mietintä 

Seurakunta Viiteryhmä, uskossa olisi 

vaikea pysyä ilman 

uskovien yhteisöä 

Viiteryhmä, sieltä alkoi 

oma uskonelämä 

Uskonto Usko läsnä elämässä joka 

päivä. Rukoilee päivittäin. 

Rituaalit tärkeitä esim. 

aamuinen ristinmerkki. 

Kuuntelee kristillistä 

musiikkia ja säveltää ja 

sanoittaa sitä itse. Kokee 

Jumalan läsnäolon. Välillä 

yksinäinen olo oman uskon 

kanssa esim. kun uskonnon 

vastaisia keskusteluja. On 

saanut varmuutta kertoa 

olevansa uskossa. 

Oma usko on käsitys siitä, 

että ei tarvitse pelätä. 

Kaikki järjestyy lopulta 

parhain päin. Uskossa on 

kyse myös siitä, että oppii 

tuntemaan itsensä 

paremmin. Jumala on 

minussa itsessä. 

Uskonnollisuuteen 

vaikuttanut 

Rippikoulu, isoskoulutus Rippikoulu, isoskoulutus, 

isonen 
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Isoskoulutus Isoskoulutuksen aikana oma 

usko kasvoi. 

Isoskoulutuksen aikana 

syntyi oma usko. 

Jumalausko Uskoo Jumalaan Uskoo Jumalaan 

Uskonnon harjoittaminen Hartaudet, samaan aikaan 

on yksin Jumalan kanssa, 

mutta kuitenkin yhdessä. 

Lukee Raamattua. 

Hengailee Jumalan kanssa. 

Meditatiivinen 

lähestymistapa. Käy joskus 

messuissa. Lukee 

Raamattua. 

Nuorten tila Viiteryhmä, omanlaista 

seuraa 

Tärkeä paikka. Paikka, 

jossa on ihmisiä, joiden 

kanssa jakaa oma usko. 

Hyvä keskusteluja. 

Tärkeät asiat Usko, musiikki, läheiset 

ihmiset 

Usko, ihmiset, musiikki, 

urheilu, hyvä fyysinen 

kunto 

Arvot Kristilliset arvot, mutta 

Raamattu ei orjallinen 

ohjekirja. Sosiaalinen tasa-

arvo 

Kristilliset arvot, 

positiivinen vaikutus 

muihin ihmisiin 

Päähenkilöt Kaverit, Jeesus, vanhemmat On itse avainroolissa. 

Jumala on toinen 

päähenkilö. Lisäksi kaverit 

ja perhe. 

Tulevaisuuden suunnitelmat Koulutus ja ammatti. Usko 

läsnä myös tulevaisuudessa. 

Pelottaa se, että jos muuttaa 

jonnekin ja yhteisö ei enää 

läsnä, niin miten usko 

kestää sen. 

Koulutus ja ammatti. 

Haluaa suhtautua 

intohimoisesti alaan, jolle 

lähtee.  
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Liite 12 

 

Ilmari Itsenäinen 

 
Pääteemat K1 

Urheilu Urheilu eri muodoissa ja lajeissa tärkeä osa 

elämää. Kilpailuhenkinen. 

Fyysinen kunto Elämän punainen lanka on pysyä fyysisesti 

hyvässä kunnossa. 

Toimijuus  

Vastoinkäyminen Erilaisia terveydellisiä ongelmia. 

Rippikoulu Huippukohta, kavereita, kivaa tekemistä, 

sivistävä kokemus 

Jumalausko Ei usko Jumalaan. Uskoo voimaan. 

Uskonnollisuus Ei näy omassa elämässä muuten kuin 

osallistumisen nuorten tilan toimintaan. 

Nuorten tila vierailee säännöllisesti, tapaa kavereita, 

rauhottuu, mielenrauha 

Päähenkilöt Ilmari on oman elämänsä päähenkilö. 

Kaverit ja vanhemmat myös tärkeitä. 

Tärkeät asiat fyysinen kunto, kaverit, perhe 

Arvot hyvä fyysinen kunto ja rakkaus 

Tulevaisuuden suunnitelmat Koulutus ja ammatti 
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