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ABSTRACT 

A mediator of love or a guardian of morals? 
A narrative study of ministers in the Evangelical Lutheran Church of Finland con-
fronted by family and sexual issues 
 
The research goal was to clarify how ministers in the Evangelical Lutheran Church 
of Finland construct their identities when they confront family and sexual issues, par-
ticularly as seen in their narrations about their work and the factors that influence 
their ways of working. The approach was a narrative one placing the emphases was 
on the internal story. The research material consisted of interviews of 19 ministers 
and the written biographies of 3 ministers who had also been interviewed. The data 
was analysed narratively (analysis of the narrations and a narrative analysis). The life 
stories  were  classified  on  the  basis  of  the  logic  in  each,  and  five  different  internal  
story types were created: the persons on the road to recovery, those within safe 
boundaries, those who had learnt to be critical, those with an obligation to help, and 
those who had grown to be open. In all  of the story types was evidented a conflict  
between the ministry of the Church and the way it was adapted to the lives of indi-
viduals experiencing family and sexual issues. On one hand, this was a source of 
stress at work, but on the other, it offered a chance to create new images of ministers 
struggling with family and sexual issues. 

Life experience was found to be important when the study subjects inter-
preted and dealt with family and sexual issues. Those on the road to recovery felt 
that becoming a Christian and the personal recovery that faith had made possible had 
a  significant  impact  on  their  personal  lives.  This  healing  effect  of  faith  was  also  a  
strengthening factor for them when they dealt with family and sexual issues. Typi-
cally, they approached work situations by taking into account their faith and the type 
of psychological knowledge that was acceptable within the boundaries set by it. 
Those within safe boundaries worked within the limits prescribed by the revivalist 
movement that they had grown up in, from their childhood onwards, and their ex-
periences in adulthood had even strengthened their commitment to the movement. 
Typically, they were keen to proclaim the views of the movement in public, but they 
were  also  prone  to  stay  silent  if  and  when felt  those  views  would  cause  an  uproar.  
Those who had learnt to be critical had previously been holistically committed to the 
views expressed by the Church in family and sexual matters. It was their experiences 
in  life  that  had  led  them  into  conflict  with  the  teachings  of  the  Church.  Their  ap-
proach to work was one of ambivalence resulting from a conflict between their cur-
rent and previous views, which was further exacerbated by their irresolution concern-
ing how a minister should act in these situations.  Those with an obligation to help 
questioned the church teachings marriage as the only family ideal. When they met 
various kinds of families and sexual identities, and also when they adopted the iden-
tity of a helper, the foundation of their ministerial identity was the Two Command-
ments of Love. Their work was burdened, however, by a fear of how the Church and 
the parishioners would take their teaching. Those who had grown to be open were 
more sure of themselves than the other groups. Years in the ministry as well as life-
long experience had made them into persons who were following paths of their own. 
Openly critical of the views on family and sexual issues proclaimed by the Church, 
they  were  keen  to  present  their  personal  convictions  and  were  able  to  defend  these  
publicly when necessary. 
Search words: Narrative research, internal story, minister, church, family, sexuality. 
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ESIPUHE 

 
Väitöskirjan tekeminen on ollut pitkä tie, jolle olen suunnitelmissani lähtenyt jo 
huomattavasti aiemmin, kun varsinaisesti aloitin sen tekemisen. Äitini Madeleine 
Buchert on istuttanut minuun jo varhain halun tavoitella akateemista osaamista tie-
toisena siitä, että opinahjon sijaan olin nuorempana enemmänkin innostunut elämän-
koulun kahlaamisesta. Yliopisto-opintoni aloitin elämänvaiheessa, jossa olin ollut jo 
useamman vuoden työelämässä. Siirtyminen teologisen tiedekunnan ja erityisesti 
käytännöllisen teologian pääaineopiskelijaksi sujuivat perheenäidiltä ja omakotitalo-
lainan ottaneelta velalliselta suorastaan ”vaarallisen innostuksen vallassa”.  

Tiedekunta on pitänyt hyvää huolta innostuneesta aikuisopiskelijastaan. Eri-
tyisen lämpimästi haluan kiittää tutkimukseni ohjaajaa, käytännöllisen teologian pro-
fessori Heikki Kotilaa. Hänen dialogiin kutsuva ohjaustapansa on houkutellut minua 
pohtimaan, perustelemaan ja luottamaan tutkimustaitoihini sekä kehittämään niitä. 
Työni viimeistelyvaiheessa olen usein palauttanut mieleeni sanasi: ”kyllä minä sinul-
ta väitöskirjaa odotan” sekä ”älä aliarvioi itseäsi”. Kiitän sinua siitä, että olen saanut 
tehdä tutkimukseni odotusten ja luottamuksen ilmapiirissä. Kiitän myös professori 
Markku Heikkilää, professori Kirsi Tirriä ja mvs. professori Lassi Pruukia työhöni 
liittyvistä arvokkaista kommenteista. Professori Eila Helanderia haluan kiittää tuesta 
työni viimestelyvaiheessa. 

Väitöskirjan teossa minua ovat merkittävästi tukeneet samassa tilanteessa ol-
leet tutkijakollegani. Kiitän jatkokoulutusseminaarimme osanottajia ja etenkin TT in 
spe Risto Leppästä, TT in spe Ben Malista ja MA Harri Kuhalampea työni kommen-
toimisesta ja tutkimusmatkan jakamisesta. Tutkijakollegoista kaunein kiitos TT in 
spe Leena Sorsalle, jonka kanssa olemme jakaneet tutkimuksiimme liittyvien kysy-
mysten lisäksi myös tutkijan arkeen liittyvät ilot ja haasteet. Kiitän myös Timo Sor-
saa ja TM Rope Kojosta, jotka ovat avustaneet minua tietoteknisen osaamisen hal-
tuunotossa. Tutkimukseni lukemisesta, ajatusten jakamisesta ja arvokkaista kommen-
teista kiitän VTL Anna Vanhalaa, TT Jari Kekälettä, FT Salla Kurhilaa, TM Johanna 
Lumijärveä, KT Laura Hirstoa ja TL Matti-Pekka Virtaniemeä. Käytännön asioiden 
hoitamisesta, niissä opastamisesta sekä ajoittain hiipineen epätoivon hälventämisestä 
kiitän Päivi Rönnqvistiä, TM Timo Åvistia, TM Sanna Lumikkoa ja TM Eeva Heis-
kasta. Tutkimukseni rahoittamisesta kiitän Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiötä ja 
Kirkon tutkimuskeskusta. 

Työelämässä olen vuosien ajan kohdannut ihmisiä ja perheitä erityisesti elä-
män käännekohdissa ja kriiseissä sekä opettanut, miten näitä tilanteita kohdataan. 
Teologina ja pappina olen usein kuullut sanottavan, että Jumala on mysteeri. Koke-
mukseni pohjalta myös hänen kuvansa on suuri arvoitus. Narratiivisuus ja professori 
Vilma Hännisen tarinallisen kiertokulun teoria ja sisäisen tarinan käsite tarjosivat 
minulle välineen jäsentää ihmisen kokemusmaailmaa. Dosentti Jouko Kiisken tutki-
mukset parisuhteista, kirkon työntekijöistä ja tähän työhön opiskelevista parisuhde-
kysymysten äärellä, ovat kuluneet ahkeran lukijan käsissä. Olen iloinen siitä, että 
juuri heidät nimettiin työni esitarkastajiksi. Heidän tarkat huomionsa ovat tehneet 
oppimisprosessistani ehjän kokonaisuuden ja parantaneet työni jäsennystä.  

Väitöskirjan teossa läheisilläni on ollut minulle suuri merkitys – uskallan jopa 
ajatella, etten olisi tässä tilanteessa ilman teitä. Lämmin kiitos Riitta Merilehdelle 
tuesta ja kannustuksesta, jota olet minulle antanut. Ystävistäni haluan kiittää Marian-
ne Schwedjuk-Harakkaa ja Heikki Harakkaa – yhteiset hetkemme, matkamme ja 
suunnitelmamme ovat tukeneet minua merkittävällä tavalla. Haluan kiittää myös ap-
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pivanhempiani Erkki ja Raili Rantasta, jotka ovat tarjonneet auliisti apuaan lähes jo-
ka tilanteessa. Aviopuolisoni Marko Rantanen, tyttäreni Natalia (16v.) ja poikani Leo 
(11v.) ovat tukeneet minua tässä(kin) elämänvaiheessa ja tuoneet elämääni sellaista 
iloa, rakkautta ja sitoutumista, että on vaikea löytää sanoja, joilla ilmaisisin teille kii-
tollisuuttani: rakkaat kiitokseni teille kolmelle!  

Lopuksi haluan kiitää tutkimukseeni osallistuneita pappeja. Ilman teitä, ei oli-
si tätä tutkimusta. Kertomuksenne ovat rakentaneet ja laajentaneet näkemyksiäni pa-
peista sekä muokanneet minua niin pappina, tutkijana kuin ihmisenäkin.  

 
Espoossa 18.4.2010 kirkkaan kevätauringon paistaessa. 
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1. JOHDANTO 
 

 
Perhemuotoihin ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat Suomen evankelis-
luterilaiselle kirkolle monin tavoin haastavia. Ne ovat kysymyksiä, jotka ovat ih-
misten elämässä suuria ja pakottavia. Niihin liitetään erilaisia tulkintoja ja niitä 
koskeva lainsäädäntötyö nousee helposti näkyväksi keskustelun aiheeksi. Perhe- ja 
seksuaalikysymykset liittyvät kirkon työhön erityisesti kirkollisten toimitusten, rip-
pikouluopetuksen ja sielunhoidon, mutta myös yhä enemmän julkisen keskustelun 
kautta. Kirkon tulkinnat vaikuttavat puolestaan siihen, millaisena kirkko kansan 
silmissä näyttäytyy, ja tätä kautta ne liittyvät myös jäsenkadon ongelmaan.  

Suomalainen papisto kohtaa työssään perheitä ja heidän kysymyksiään lähes 
päivittäin. Näissä tilanteissa ovat kasvotusten kirkon usko ja ihmisten elämäntilan-
teet. Ammattinsa puolesta pappi edustaa kirkon uskoa. Hän on sitoutunut tähän us-
koon ja sen kautta työskentelyyn. Tällä tavoin jokainen pappi kuuluu osaksi vuosi-
tuhantista pappien kertomusta, jossa hänen tehtävänään on julistaa evankeliumia ja 
toimittaa pyhiä sakramentteja sitoutuen samalla uskonyhteisön näkemykseen todel-
lisuuden luonteesta. Yksittäisen papin tarina ei kuitenkaan ole identtinen kollektii-
visen kaikkia pappeja koskevan kertomuksen kanssa, vaan yksi variaatio tästä.  

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
pappien ammatillista suhdetta perhe- ja seksuaalikysymyksiin. Käytännössä tarkas-
telu kohdistuu tämän aihealueen sellaisiin kysymyksiin, jotka sijoittuvat sekä papin 
henkilökohtaisten elämänkokemusten ja näkemysten että työssä kohdattujen tilan-
teiden ja pappeihin kohdistuvien odotusten väliseen maastoon.  Kokemusten ja odo-
tusten välistä suhdetta tarkastellaan erityisesti sellaisten ajankohtaisten ja kiistan-
alaisten kysymysten valossa kuin avoliitto, avioero, homoseksuaalisuus ja hedel-
möityshoidot, jotka poikkeavat perinteisestä kristillisestä perheideaalista, ja joiden 
seurauksena kirkossa käyty keskustelu on ollut runsaan julkisen mielenkiinnon koh-
teena.Tutkimuksen teoreettis-metodologisena viitekehyksenä on narratiivisuus, jon-
ka mukaisesti tutkimuksen lähtökohtana on yksilön kertomus. Yksilön tarina liittyy 
kuitenkin aina osaksi hänen yhteisönsä kertomusta. Papin kohdalla kertomukseen 
kuuluvat kiinteästi juutalais-kristillinen käsitys perheestä, sukupuolesta ja seksuaa-
lisuudesta, papille määritellyt velvollisuudet sekä suomalainen yhteiskunta, missä 
pappi työskentelee.  

Tutkimuksen rakenne etenee tutkimuksen taustasta ja teoreettis-
metodologisesta viitekehyksestä tulosten analysoinnin kautta lopputuloksiin. Tut-
kimuksen toisessa luvussa käsittelen kaikkia pappeja koskevaa kollektiivista kerto-
musta, minkä jälkeen esittelen kolmannessa luvussa tutkimuskysymykseni ja käsit-
telen sen teoreettis-metodologisia lähestymis- ja toteutustapoja. Tämän jälkeen siir-
ryn käsittelemään pappien omia kertomuksia. Luvuissa 4 ja 5 erittelen temaattisen 
analyysin pohjalta niitä tekijöitä, joiden yhteistuloksena pappien perhe- ja seksuaa-
linäkemykset ovat muotoutuneet sekä sitä, miten nämä tekijät ovat vaikuttaneet 
työskentelyotteeseen, ja miten ne ilmenevät papin työssä rippikoulunopettajana, ju-
listustilanteissa, sielunhoidossa sekä julkisessa papin roolissa. Luvussa kuusi konst-
ruoin aineistostani viisi erilaista tyyppitarinaa ja arvioin kertomusten sijoittumista 
tyyppitarinoihin. Viimeisissä luvuissa tarkastelen tutkimukseni tuloksia, esitän joh-
topäätökseni ja pohdin niiden merkitystä.   
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2. TUTKIMUKSEN TAUSTA 

2.1. Perhe- ja seksuaalikysymykset kirkossa ja suomalaisessa kulttuurissa 

       

2.1.1 Evankelis-luterilaisen kirkon käsitysten lähtökohdat perheestä ja seksuaa-
lisuudesta 

 
Kesäkuussa 1525 Saksan Wittenbergissä toimitettiin vihkiminen, joka merkitsi uusia 
tuulia. Luostarilupaukset antaneiden Martti Lutherin ja Katarina von Boran avioitu-
minen ja sen perustelu liittyivät osaksi reformaatiota, jossa uskon ja maailman suhde 
nähtiin uudella tavalla. Vastoin aikaisempia opillisia näkemyksiä Luther julisti, että 
aineellinen maailma oli Jumalan hyvä lahja, josta nauttiminen ei ollut uskon tiellä. 
Päinvastoin: ihmisen tuli ottaa vastaa Jumalan kaikenlaiset lahjat ja käyttää niitä Ju-
malan kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi. Tämä merkitsi naisen ja miehen välisen 
yhteyden tulkintaa uudessa valossa. Seksuaalisuudesta tuli Jumalan lahja ja aviolii-
tosta kristityn arvostettu elämäntapa. Seksuaalisuuden lahjaluonne ei kuitenkaan 
merkinnyt sen vapaata käyttöä, vaan sen harjoittaminen rajattiin avioliittoon ja li-
sääntymistehtävään. Avioliittoa ei enää nähty sakramenttina ja kirkon valtapiiriin 
kuuluvana vaan maallisen hallintavallan asiana.1  

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon2 käsitys avioliitosta ja seksuaalisuudes-
ta nousee Lutherin alulle panemasta reformaatiosta ja reformaation tavasta tulkita 
Raamattua.3 Luterilaisen kirkon Tunnustuskirjojen ihmiskäsitykseen liittyy olennai-
sesti ajatus ihmisestä Jumalan luomana. Lisääntymistehtävää varten luotiin kaksi su-
kupuolta ja heidän välilleen ”luonnollinen kiintymys”. Syntiinlankeemuksen myötä 
ihmisen luonnollinen sukupuolivietti kuitenkin turmeltui. Seurauksena ihmisessä 
vaikuttavat rinnakkain luonnollinen kiintymys sekä paha himo4. Tähän hyvän ja pa-
han väliseen jännitteeseen tarvitaan Tunnustuskirjojen mukaan avioliittoa, joka hal-
litsee luonnollista viettiä.5 Avioliitto nähdään luterilaisuudessa ensisijaisena, muttei 
kuitenkaan ainoana vaihtoehtona. Myös naimattomuus on mahdollinen, mutta se 
edellyttää pidättäytymistä seksuaalisuhteista ja siksi sitä pidetään erityisenä lahjana.  
Suhteessa homoseksuaalisuuteen Luther liittyi Raamattuun ja keskiajan teologien 
käsityksiin ja näki homoseksuaalisuuden luomisjärjestyksen vastaisena.6 

Antti Raunion mukaan luterilaisten tunnustuskirjojen avioliittoa koskevaan 
ohjeistukseen liittyy kiinteästi Lutherin ajatus kahdesta erillisestä hallintavallasta eli 
regimentistä, joiden välityksellä Jumala lahjoittaa ihmisille hyvää. Lahjoittamisen 
tavat kuitenkin poikkeavat toisistaan. Hengellisessä regimentissä Jumala itse toimii 

                                                
1 Arffman 2006, 172-180. Ks. esimerkiksi Augsburgin tunnustuksen puolustus XXIII (Tunnustuskirjat 
1990, 210-220).  
2 Jatkossa Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta käytetään myös nimitystä kirkko.  
3 Kirkkolain mukaan ” Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa 
kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa 
Tunnustuskirjoissa”. KL 1: 1§. 
4 On syytä kiinnittää huomiota Tunnustuskirjojen termeihin luonnollinen kiintymys ja paha himo. 
Lutherin aikana ei tunnettu käsitettä seksuaalisuus. Sen sijaan seksuaalisuuteen viittaavia termejä oli-
vat esimerkiksi himo tai halu toista sukupuolta kohtaan. Ks. esimerkiksi Ahola, Antikainen & Sal-
mesvuori 1996, 6; Arffmann 1996, 173. 
5 Ks. esimerkiksi Augsburgin tunnustuksen puolustus XXIII (Tunnustuskirjat 1990, 210-220). 
6 Kirkko ja rekisteröidyt parisuhteet 2009, 86. 
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lahjoittajana ja hyvän tekijänä sanan ja sakramenttien kautta. Maallisessa regimentis-
sä hyvän vastaanottaminen toteutuu Jumalan antaman käskyn ja hänen luomansa jär-
jestyksen mukaisesti, mutta hallinta tapahtuu yhteiskunnan asettaman lain ja oikeu-
denkäytön välityksellä.7 Avioliitto kuuluu Lutherin ajattelussa maallisen regimentin 
piiriin.8 Toisaalta avioliitto kuitenkin ilmentää muuttumatonta luonnonoikeutta ja 
järjestystä.9 Käytännössä tämä tarkoittaa, että avioliiton solmimistavat voivat kult-
tuurista riippuen vaihdella10, mutta esivalta ei voi muuttaa luomiseen liittyvää lähtö-
asetelmaa.11 Vaikka avioliitto kuuluu maallisen regimentin piiriin, Luther näki, että 
aviopuolisot tarvitsevat liitolleen siunausta ja esirukousta.12 Raunion mukaan aviolii-
ton kirkollinen siunaaminen liittyy Lutherin ajattelussa ennen kaikkea puolisoiden 
lisääntymis- ja kasvatustehtävään. Vanhemmat ovat perheessään pappeja, jotka oh-
jaavat lapsiaan palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiään. Näin isän ja äidin tehtävät 
eivät ole vain maallisia, vaan niillä luodaan uutta elämää myös iankaikkisuuteen.13   

Kirkko näkee edelleen avioliiton suositeltavana perhemuotona ja seksuaali-
suuden toteuttamisen paikkana. Sen tehtävään liittyy kuitenkin olennaisesti myös 
ihmisten ja yhteiskunnan tilanteen kuuleminen ja huomioiminen.14 Kirkon toiminnas-
ta erotetaankin yleensä julkinen ja yksityinen taso. Kirkon julkista tasoa edustavat 
esimerkiksi kirkolliset toimitukset ja sen yksityistä tasoa sielunhoito ja rippi. Kirkon 
julistustehtävä liittyy julkiseen, periaatteelliseen tasoon, kun taas yksityisellä tasolla 
voidaan pohtia sitä, miten kirkon opetusta sovelletaan yksityisen ihmisen elämänti-
lanteeseen.  Periaatteellinen ja pastoraalinen taso liittyvät toisiinsa. Periaatteen tasol-
la kirkko ilmaisee, mitä usko ja rakkaus tarkoittavat, mutta pastoraalisella tasolla nii-
tä voidaan soveltaa. Raunio esittääkin, että luterilaiselle uskon tulkinnalle on omi-
naista toisen asemaan asettuminen ja tämän tarpeiden selvittäminen kultaisen sään-
nön avulla. Toisaalta kirkolla on myös omia, kristillisestä uskosta nousevia ja teolo-
gisesti perusteltuja näkemyksiä siitä, mikä on ihmiselle tarpeellista ja hyvää.15 Paavo 
Kettunen näkee, että erityisesti pastoraalipsykologian16 toimintakenttään liittyy tar-
kastelu, jossa kirkon traditio ja oppi sekä ihmisten konkreettiset elämäntilanteet pyri-
tään saamaan vuorovaikutukseen keskenään.17 

 
 

 

                                                
7 Raunio 2001, 294. 
8 Vähä katekismus (Tunnustuskirjat 1990, 318-320); Raunio 2001, 295.  
9 Augsburgin tunnustuksen puolustus XXIII (Tunnustuskirjat 1990, 210-220).  
10 Lutherin Vähä katekismus (Tunnustuskirjat 1990, 318). 
11 Kirkko Baabelin vankeudesta 1959, 463-464; Raunio 2001, 299. 
12 Lutherin Vähä katekismus (Tunnustuskirjat 1990, 318-320). Avioliitoon vihkimisen ja avioliiton 
siunaamisen historiallisesta taustasta lisää esimerkiksi Arffman 2006, 179-180. Avioliitto instituution 
kehityksestä erityisesti Suomessa esimerkiksi Knuutila 1990. 
13 Raunio 2007a, 103-105; 111-112. 
14 Vertaa esimerkiksi papin viran erityiset tehtävät KL 5:1§; KJ 5:1§. 
15 Raunio 2007a, 98-99. 
16 Pastoraalipsykologiassa tarkastellaan asioita käyttäytymistieteellisen ja teologisen tiedon välisen 
vuoropuhelun avulla. Tällöin ihmisen elämäntilannetta tarkastellaan sekä teologisesta että käyttäyty-
mistieteellisestä näkökulmasta. Kettunen 1995, 14-19; Pöntinen & Totro 2004, 273; Ahteenmäki-
Pelkonen 2006, 54-57.   
17 Kettunen 2007, 218. 
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2.1.2 Sukupuolisuus ja seksuaalisuus - annettua vai rakentunutta? 
 

Sukupuolisuus ja seksuaalisuus ovat käsitteinä varsin epämääräisiä ja ne sekoittuvat 
helposti toisiinsa. Vaikka ne liittyvät yhteen, ei niiden sisältö ole sama.18 Martti Nis-
sisen mukaan Raamatun ajan ihmiselle sukupuolisuus oli ensisijaisesti tekoja ja toi-
mintaa. Yhteisöön syntyvä lapsi oli sukupuoleltaan joko tyttö tai poika, ja tämän tuli 
käyttäytyä jompaankumpaan rooliin liittyvällä tavalla. Sukupuoli ei ollut henkilökoh-
tainen identiteetti vaan pikemminkin yhteisöllinen rooli, joka määritteli yksilölle so-
veliaan käyttäytymisen rajat. 19 Raamatun aika ja moderni aika näkevät seksuaali-
suuden eri tavoin. Raamatun maailmassa yhteisön tehtävänä oli kontrolloida ”hi-
moa”, kun moderni aika puhuu himon sijaan seksuaalisuudesta.20  

Nissinen kuvaa sukupuolista identiteettiä neljän käsitteen avulla. Näitä ovat 
seksuaalinen suuntautuminen21, sukupuolinen identifikaatio22, sukupuoliroolit23 ja 
seksuaalinen käyttäytyminen. Nissisen hahmottelemassa jaottelussa seksuaalinen 
suuntautuminen riippuu siitä, mihin sukupuoleen ihminen tuntee seksuaalista mie-
lenkiintoa. Sukupuoli-identifikaatio tarkoittaa puolestaan sitä, mieltääkö ihminen it-
sensä mieheksi vai naiseksi. Nissinen kuvaa seksuaalista identiteettiä kaaviona, missä 
seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolisen identifikaation välille muodostuu viiva, 
jota määrittelevät naiseuden ja miehuuden polariteettit.  Sukupuoliroolien ja seksuaa-
lisen käyttäytymisen välistä viivaa hallitsevat maskuliinisuus ja feminiinisyys. Nissi-
nen korostaa, että biologia, sosiaalinen ympäristö ja yksilöllinen kokemus liittyvät 
kaavion jokaiseen komponenttiin. 

 

      
 
 
Kuvio 1. Seksuaalinen identiteetti Martti Nissisen mukaan                                              
 

                                                
18 Karkulehto 2007, 22-23. 
19 Nissinen, 1998; 2003; 2006; 2008. Nissinen on käsitellyt laajasti Raamatun ajan käsityksiä suku-
puoli-identiteetistä ja seksuaalisuudesta erityisesti suhteessa homoseksuaalisuuteen. 
20 Nissinen 2007, 44-50. 
21 Seksuaalista suuntautumista kutsutaan myös käsitteellä seksuaali-identiteetti. Näillä viitataan siihen, 
millainen käsitys yksilöllä on siitä, mihin hänen seksuaalinen kiinnostuksensa kohdistuu. 
22 Sukupuolinen identifikaatio viittaa yksilön yksityiseen kuvaan omasta sukupuolesta. Tämä kuva voi 
olla ristiriidassa biologisesti ”määräytyneen” sukupuolen kanssa. 
23 Sukupuoliroolin käsite syntyi toisen maailmansodan jälkeen. Sillä tarkoitetaan naisen ja miehen 
roolia, jota yksilö esittää yhteisössään. Itse käsite otettiin käyttöön 1940-luvulla. Suento 2008, 28. 
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Nissisen mukaan Raamatun ajan maailmassa korostuvat pystyakselilla sijaitsevien 
sukupuoliroolien ja seksuaalisen käyttäytymisen elementit. Miehen tulee olla masku-
liininen ja naisen feminiininen ja heidän tulee tuntea vetoa toisiinsa.  Tällöin suku-
puoliroolit toteutuvat yhteisölle sopivalla tavalla. Nykymaailmassa korostuvat vaaka-
akselilla sijaitsevat seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolinen identifikaatio. 
Keskeinen ero Raamatun ajan ja nykyajan välillä on se, että edellisessä sukupuolisen 
identiteetin arvioijana olivat yhteisö ja sen säännöt. Nykyaikana seksuaalisen identi-
teetin määrittelee yksilö itse.24  

Seksuaalisuus on käsitteenä varsin nuori. Nykyisen merkityksensä se sai vas-
ta 1800-luvulla. Anthony Giddensin mukaan tämä kehitys merkitsi muutosta länsi-
maisen kulttuurin maailmankuvassa ja erityisesti yksilöitymisprosessissa.25 Muutos-
prosessi johti yksilöiden ja sukupuolten uudelleenmäärittelyyn.26 Sukupuolisuuden ja 
seksuaalisuuden osalta tämä merkitsi käsitteiden analysointia ja purkua.27 Sukupuo-
len kannalta keskeisiä käsitteitä ovat sex/gender ja niiden erottelu. Sara Heinämaan 
mukaan erottelu on perinteisesti pitänyt sisällään ajatuksen sukupuolen jaottelusta 
sisällöllisten tai muodollisten kriteerien perusteella. Sisällöllisen kriteerin mukaan 
”sex” pitää sisällään miehiä ja naisia erottavat fysiologiset piirteet. ”Gender” puoles-
taan viittaa miehiä ja naisia erottaviin ajattelu- ja käyttäytymispiirteisiin. Muodolli-
sen kriteerin mukaan ”sex” sisältää sellaiset miehiä ja naisia erottavat piirteet, joilla 
on biologinen alkuperä ja ”gender” taas sosiaalista alkuperää olevat piirteet. Heinä-
maan mukaan sisällöllisen erottelun ongelmana on oletus siitä, että olisi olemassa 
jokin yksiselitteinen tapa, jolla fysiologiset ominaisuudet voitaisiin erotella ajattelun 
ja käyttäytymisen ominaisuuksista. Tällöin ei välttämättä huomioida sitä, mihin 
sex/gender erottelu perustuu. Muodollinen sex/gender -erottelu on puolestaan johta-
nut kahden äärimmäisen kannan kiistaan, jonka osapuolina ovat essentialistinen28 ja 
konstruktivistinen käsitys sukupuolesta. Essentialistisen käsityksen mukaan valtaosa 
sukupuolipiirteistä määräytyy biologisesta rakenteesta käsin ja kulttuurilla ja yhteis-
kunnalla on vähäisempi vaikutus niihin. Sen sijaan konstruktionistisen ajattelun mu-
kaan valtaosa sukupuolipiirteistä on syntynyt kulttuurin ja yhteiskunnan tuottamina.29  

Teologisia ja biologiaan pohjautuvia sukupuolikäsityksiä yhdistää ajatus 
luonnonjärjestyksestä. Luonnonjärjestyksestä ilmenee, että ihmisruumis on suunni-
telmallinen. Mies ja nainen ovat ruumiillisesti yhteensopivia ja tuottavat biologisia 
jälkeläisiä. Tästä johtuen naisen ja miehen välistä yhteensopivuutta on alettu pitää 
hyvänä ja oikeana ja siitä poikkeavaa käyttäytymistä vääränä ja epäsopivana.30 Kris-

                                                
24 Nissinen näkee, että erityisesti patriarkaaliselle kulttuurille on ominaista korostaa seksuaalisuuden 
ja yhteisön sääntöjen merkitystä. Näin Raamatun ajalle ominainen näkemys ei ole sidottu vain Raama-
tun aikaan vaan patriarkaaliseen kulttuuriin yleensä. Nissinen 2007,46-49. 
25 Giddens 1992, 15, 26-27; 1991, 163-164. Myös Foucault 1998. Giddenssin mukaan seksuaalisuus-
käsitteen synty liittyi syntyvyyden säännöstelyn lääketieteellis-fysiologiseen tutkimukseen. Jeffert 
Weeks puolestaan näkee, että seksuaalisuus syntyi perversion yhteydessä. Erilaisuudestaan johtuen 
perversiot ovat kyseenalaistaneet ”normaalin” lisääntymistehtävään tähtäävän seksuaalisuuden ja tuo-
neet näkyviin seksuaalisen halun. Weeks 1995a, 136.   
26 Foucault 1998, 117-120; Giddens 1992, 180-182.  
27 Tästä lisää esimerkiksi: Foucault 1998; Beauvoir 1999. 
28 Essentialistismista käytetään myös nimityksiä biologinen determinismi ja differentalismi. Badinter 
1993, 41; Suento 2008, 11. 
29 Heinämaa 1996, 112-116. Heinämaa itse näkee, että sex/gender -erottelu on harhaanjohtava, koska 
siinä pyritään liittämään sukupuoli tietynlaisiin piirteisiin. Heinämaa 1996, 162, 111. Tästä keskuste-
lusta lisää muun muassa: Butler 1990; Rollin 2002; Taylor 1994; Karkkulehto 2006; Hankamäki 
2007. 
30 Cook 2000, 747-748; Eerikäinen 2006. Raamatun tulkintalinjoista luomiskertomuksen osalta erityi-
sesti homoseksuaalisuuskeskustelussa esim. Kirkko ja rekisteröidyt parisuhteet 2009, 45-46. 
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tinuskolla on ollut keskeinen vaikutus länsimaisen kulttuurin sukupuolen ja seksuaa-
lisuuden tulkintoihin. Sen on nähty lähinnä rajoittavan ja tukahduttavan seksuaali-
suuden, erityisesti naiseuden31, toteuttamista. Toisaalta kirkko ei ole tehnyt tätä aivan 
yksin, vaan kunkin kulttuurin suosiollisella valtuutuksella. Kristinuskon tulkintoihin 
on vaikuttanut antiikin Kreikan ja Rooman henkiseen perinteeseen liittynyt aineen ja 
hengen dualismi, jossa hengen asema oli korostettu32. Sukupuolen ja seksuaalisuuden 
hallinta on taannut myös yhteiskuntarauhan. Naisten ja miesten odotettiin toimivan 
omilla, tarkasti määritetyillä paikoillaan, ja heidän välistä suhdettaan kontrolloitiin. 
Enemmistön käyttäytyminen oli normi, jota kaikkien tuli seurata. Länsimainen yh-
teiskunta onkin eri aikoina antanut kirkolle ”valtuuden” määritellä seksuaalisuuteen 
ja sukupuolisuuteen liittyviä normeja. Sukupuolisuuden määrittely ja seksuaalisuu-
teen liittyvä kontrolli ovat palvelleet jollakin tapaa kristillisen kirkon mutta myös yh-
teiskunnan rakenteita. Luonnontieteiden nousu ja naisemansipaatio haastoivat kui-
tenkin sekä kulttuurin että kirkon, minkä seurauksena alkoi voimakas sukupuolen ja 
seksuaalisuuden uudelleentulkinta. 33   

Michel Foucault liittää seksuaalisuuden osaksi kutakin historiallista ajanjak-
soa, jossa sosiaaliset voimat tuottavat, muuttavat ja muuntelevat seksuaalisuuksia. 
Hänen mukaansa jo biologisen sukupuolen käsite on diskursiivisesti tuotettu, jotta 
seksuaalisuutta voidaan säädellä ja hallita34. Hän kuitenkin kyseenalaistaa käsityk-
sen, että kristinuskon suhde seksuaalisuuteen olisi yksin tukahduttavaa. Foucault esit-
tää, että klassisen ja sitä edeltävän ajan kreikkalaiset ja roomalaiset kiinnittävät sek-
suaalisuuteen vähemmän huomiota kuin kristinusko. Kristinuskoon liittyvä seksuaa-
lisuuden hallinta, välttäminen ja määritteleminen ovat hänen mukaansa paradoksaali-
sesti nostaneet seksuaalisuuden nimenomaa keskeiseksi osa-alueeksi. Foucault tar-
kastelee erityisesti kristillistä rippiä osana seksuaalisuuden merkitysrakenteita. Hä-
nen mukaansa kristillisen ripin painopiste siirtyi vähitellen teoista ihmisen sisäisen 
elämän, kuten ajatusten ja mielikuvien jäljittämiseen. 1700- ja 1800-luvun kuluessa 
tunnustaminen irtautui uskonnollisesta yhteydestään ja levisi muihin sosiaalisiin ins-
tituutioihin ja suhteisiin. Niiden kautta luotiin seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta 
koskevia puhetapoja ja ”totuuksia”, joiden tavoitteena oli hallita ja kontrolloida sek-

                                                
31 Esimerkiksi Simo Knuuttilan mukaan kristinuskon on usein väitetty parantaneen naisten asemaa 
myöhäisantiikin maailmassa. Hän katsoo, että tosiasiassa kristilliset kirjoittajat hakeutuivat leiriin, 
jossa kannatettiin sukupuolten eriarvoisuutta, vaikka evankeliumikertomukset olisivat voineet antaa 
aihetta toisenlaiseenkin tulkintaan. Hän näkeekin, että tämä varhaiskristillinen asenne vaikutti kirkossa 
aina myöhäiskeskiaikaan saakka erityisesti siihen, miten kirkko suhtautui naiseen ja tämän asemaan. 
Knuuttila 1986, 103-105. 
32 Essentialismille ja konstrutionismille tyypillistä jakoa on havaittavissa jo klassisen ajan kreikkalais-
ten filosofien ajattelussa. Ritva Ruotsalaisen mukaan klassisen ajan kreikkalaiset eivät erotelleet sosi-
aalista ja biologista sukupuolta toisistaan. Pikemminkin he näkivät, että erilaiset kyvyt ja luonteenpiir-
teet olivat sukupuolispesifejä ja juontuivat sukupuolisesta biologiasta. Lilli Alanen esittää, että Aristo-
teleen käsityksen mukaan sukupuoli asettaa rajoituksia naisten ja miesten väliseen hierarkiaan ja rooli-
jakoon. Tällöin on luonnollista, että nainen on miehen ”alapuolella”. Ruotsalainen taas esittää, että 
Platon ei nähnyt oleellista eroa sukupuolten välillä. Kummankin sukupuolen tuli pyrkiä hyveisiin. Hän 
myös ymmärsi, mikä merkitys sosiaalisilla tekijöillä, kuten kasvatuksella ja yhteiskunnalla, oli suku-
puolten muotoutumisessa. Alanen 1986, 18-19; Ruotsalainen 1989, 77- 82. 
33 Kristinuskon ja seksuaalisuuden välisestä suhteesta muun muassa Taivaallista seksiä 2006; Hey-
ward 2004. Seksuaalisuuden tulkinnoista, diskursseista ja representaatioista muun muassa Foucault 
1998; Eerikäinen 2006; Karkulehto 2006. Sukupuolen moniselitteisyydestä muun muassa Suento 
2008. Kirkkoisien naiskäsityksistä ja sukupuolten tehtävistä muun muassa Tenkku 1985. Avioliiton 
merkityksestä oikeudellisena ja kirkollisena instituutiona Knuutila 1990. Yksiavioisuuden ihanteesta  
varhaisen kirkon teologiassa Vähänkangas 2010. Toiseuden ja ei-identtisen käsitteestä uskonnollisessa 
taiteessa Kuorikoski 2004. 
34 Foucault, 1998, 115. 
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suaalisuutta. ”Tyypillistä modernille yhteiskunnalle ei suinkaan ole se, että ne olisi-
vat pakottaneet seksuaalisuuden pysymään salassa, vaan se, että ne pakottavat puhu-
maan siitä koko ajan”, Foucault kiteyttää.35    

Sosiaalisen konstruktionismin ja Foucaultin teorioita edelleen kehittänyt Ju-
dith Butler kyseenalaistaa teoksessaan Gender Trouble essentialistisen, konstruk-
tionistisen ja psykoanalyyttisen käsityksen sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Hän 
korostaa, ettei sukupuolinen identiteetti ole yhtenäinen vaan se on tuotettua ja toistet-
tua, jolloin sillä on performatiivinen luonne. Sukupuoli-identiteetti ei näin ole alku-
perältään biologinen, vaan se rakennetaan tekemällä, tuotetaan toistamalla ja jäljitte-
lemällä kulttuurisesti hyväksyttyjä ja tyyliteltyjä akteja. Myös hän kyseenalaistaa 
sex/gender -jaottelun. Butler näkee, että jaottelu biologisiin ja sosiaalisiin sukupuo-
liin ylläpitää essentialistista käsitystä sukupuolesta. Kuitenkin niiden kummankin 
alkuperä tuotetaan instituutioissa, diskursseissa ja käytännöissä, joiden tehtävänä on 
palvella sosiaalisia normeja ja poliittisia järjestelmiä sekä ylläpitää heteroseksuaalista 
normistoa. Butler näkeekin, että tarve nimetä ruumissa ilmenevät eroavaisuudet nai-
seksi ja mieheksi pitää sisällään ajatuksen siitä, että halu kohdistuu toiseen sukupuo-
leen. Tätä hän kutsuu heteroseksuaaliseksi matriisiksi ja heteroseksuaaliseksi hege-
moniaksi36. Vaikka Butlerin tulkintoja onkin paikoin voimakkaasti kritisoitu, olivat 
ne kuitenkin lähtökohtana 1990-luvun alussa, kun heteronormatiivista sukupuolijär-
jestelmää kriittisesti tarkastelevaa queer-teoretisointia alettiin rakentaa37.   Tässä tar-
kastelussa on kyseenalaistettu heteroseksuaalinen hegemonia ja pyritty selittämään 
marginaalisten seksuaalisuuksien erityisyyttä ja moninaisuutta.38 

Sanna Karkulehdon mukaan sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimuksessa on 
siirrytty uuteen vaiheeseen. Ruumiin käsite on nostettu uudelleen tarkastelun koh-
teeksi.39 Ruumiinfenomenologista lähestymistapaa edustaa esimerkiksi Heinämaa, 
joka ehdottaa sukupuolen tarkasteluun Merleau-Pontyn ja Beauvoirin ajattelusta esil-
le nousevaa sukupuolikäsitystä. Siinä tavoitteena ei ole selittää sukupuolieroa etsi-
mällä sen biologisia, psykologisia tai sosiologisia syitä vaan pikemminkin tutkia sen 
merkityksiä.40 Karkulehdon mukaan ruumista ei tässä suuntauksessa ajatella toimin-
nan kohteeksi tai välineeksi. Vaikka sukupuoli-identiteetti voidaan sitoa essentialis-
miin, sosiaaliseen konstruktionismiin, psykoanalyysiin ja postmoderniin teoretisoin-
tiin, se voidaan sitoa myös tapaan, jolla eletään ja koetaan. Hän toteaakin, että ruu-
miinfenomenologinen tarkastelu voi tarjota uuden tavan, jolloin ”sukupuolisuus ja 
seksuaalisuus voidaan määritellä eletyksi ja koetuksi todellisuudeksi eli tavaksi jolla 
ne sisäistetään ja eletään”.41   

 
 

                                                
35 Foucault 1998. Myös Helén 1994: 281-283, 298-300; Jalava, 1997, 2. 
36 Butler 1990, 22, 33, 136-141; 1993, 4-5, 123, 238. 
37 Queer: ”outo, kummallinen, kyseenalainen” termillä viitataan englannin kielessä lähinnä halventa-
vassa mielessä halun ja identiteetin kautta heteroseksuaalisuudesta poikkeaviin seksuaalisuuksiin, 
identiteeteihin, haluihin ja käyttäytymiseen. Sitä on alettu käyttää yhä enemmän myös voimaannutta-
vassa (empowerment) merkityksessä. Tutkimuskäsitteenä queer-etuliitetettä on pidetty eräänlaisena 
homo-, lesbo-, bi- ja trans-tutkimuksen etuliitteenä. Toisaalta queer-tutkimus on myös nähty identi-
teettitutkimuksen lajina, jossa pyritään kyseenalaistamaan pysyvän sukupuolisuuden ja seksuaalisuu-
den identitteetikäsite. Karkulehto 2007, 28-30.  
38 Karkulehto 2006, 65. 
39 Karkulehto 2006, 66-70; Myös Rolin 2002. 
40 Heinämaa 1996, 162, 111. 
41 Karkulehto 2006, 67. 
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2.1.3 Suomalainen yhteiskunta ja kirkko muutoksessa  
 

Kirkko toimii muuttuvassa yhteiskunnassa ja myös kirkolle esitettävät kysymykset 
muuttuvat. Suomessa toisen maailmansodan jälkeinen aika on merkinnyt kirkolle 
kysymysten tulvaa, jonka ovat käynnistäneet perheen ja seksuaalikäytänteiden nopeat 
muutokset.42 Mikko Juvan mukaan kirkon perhe- ja seksuaaliopetuksen ja toiminnan 
lähtökohtana on ollut vuosituhantinen, kaikille kristillisille kirkoille yhteinen seksu-
aaliopetus. Tämä opetus oli pitkään yhtenevä yhteiskunnan perhe- ja seksuaalinäke-
mysten kanssa. Kirkon ja yhteiskunnan yhteistyö oli sotia edeltävässä maalaisyhteis-
kunnassa varsin saumatonta: yhteiskunnan patriarkaalinen perhenäkemys määritteli 
kirkon keskeiseksi tehtäväksi moraalisen kasvattamisen ja siveellisen elämän valvo-
misen. Sotien jälkeinen yhteiskunnallinen tilanne oli hyvin toisenlainen. Käsitykset 
perheestä ja seksuaalisuudesta muuttuivat ja kirkko halusi reagoida tähän. Keskuste-
lun polttopisteeseen nousivat erityisesti avioero ja eronneiden vihkiminen, naispap-
peus, avoliitto sekä homoseksuaalisuus ja rekisteröityjen parisuhteiden siunaaminen. 
Keskustelu ei ole ollut ristiriidatonta, vaan sitä ovat leimanneet ajoittain ankarat kiis-
tat siitä, miten kirkon tulee reagoida yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin.43  

Suomalaisten perhe- ja seksuaalikäytänteiden muutokset näkyvät niin käytän-
töjen kuin arvostusten ja merkitysten tasoilla. Käytäntöjen tasolla voidaan havaita, 
että sotien jälkeen suomalaiset ovat solmineet yhä vähemmän avioliittoja ja saaneet 
vähemmän lapsia. Sen sijaan avoliittojen, avioerojen ja yksinhuoltajaperheiden mää-
rät ovat kasvaneet.44 Käsitykset perheestä ovat muuttuneet. Riitta Jallinoja jaottelee 
ne familistisiin ja individualistisiin perhemalleihin. Familistisessa perhemallissa 
avioliiton virallistamista pidetään tärkeänä. Avioliitto nähdään elinikäisenä, rinnak-
kaissuhteet vahingollisina ja monilapsisuus sekä perhekokonaisuus ovat merkittäviä 
arvoja. Individualistinen perhemalli korostaa yksilön oikeuksia. Perheen koossa-
pysyminen, suuri lapsiluku ja virallistettu avioliitto eivät ole tässä näkemyksessä yhtä 
tärkeitä kuin familistisessa mallissa.45    

Suomalaisten sukupuolikäyttäytymistä laajalti kartoittaneiden Elina Haavio-
Mannilan ja Osmo Kontulan mukaan myös seksuaalikulttuurissa on tapahtunut muu-
toksia.46 Haavio-Mannila ja Kontula jaottelevat suomalaiset kolmeen seksuaalisuku-
polveen, joista kullakin on omat ominaispiirteensä.47 Pidättyvyyden sukupolvelle 
(syntyneet vuosina 1911–1936) on ominaista seksuaalisuuden näkeminen ongelma-
na. Sukupuolinen kanssakäyminen nähdään avioliittoon kuuluvana velvollisuutena. 
Taustalla vaikuttaa lapsuudessa saatu kasvatus seksuaaliseen pidättyvyyteen. Pidät-
tyvyyden sukupolven naiset näkevät seksuaalielämän luonnolliseksi vain avioliitossa. 
Neitsyyttä on varjeltu pitkään, eivätkä he hyväksy avioliiton ulkopuolisia suhteita. 
Seksuaalivallankumouksen sukupolveen kuuluvilla (syntyneet vuosina 1937–1957) 
seksuaalivalistuksen määrä lisääntyi. Pidättyvyyden tärkeyttä opetettiin edelleen ty-
töille, mutta ilmapiiri alkoi muuttua. Ehkäisyvälineiden lisääntyminen vapautti eri-
tyisesti naisten seksuaalista kanssakäymistä. Tasa-arvoistuvalle sukupolvelle (synty-
neet vuosina 1957–1973) on ominaista miesten ja naisten eron kaventuminen suku-
puolikäyttäytymisessä.48 Vanhat asenteet näkyvät silti edelleen ihmisten ajattelumaa-

                                                
42 Juva 2003, 23; Hytönen 2003, 270-276. 
43 Juva 2003, 23-32.  
44 Jallinoja 1991; 204-218; Karisto, Takala & Haapola 1999, 176-178.  
45 Jallinoja 1985, 39-57. 
46 Haavio-Mannila & Kontula 1993; 1995; 1997; 2001. 
47 Haavio-Mannila & Kontula 1995; 1997. 
48 Haavio-Mannila & Kontula 1997, 721-730. 
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ilmassa. Vaikka sukupuoliyhteys ei nykyisin välttämättä tarkoita raskaaksi tuloa, 
saattaa sen harjoittaminen ennen avioliittoa merkitä joillekin ”puhtauden tai viatto-
muuden menettämistä”.49 Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin sanoa, että sukupuolten 
seksuaalikäyttäytymisen erot ovat kaventuneet.50 Esimerkiksi uskottomuus liitettiin 
useammin ennemmin miehiin kuin naisiin. Nykyisin naiset solmivat rinnakkaissuh-
teita lähes yhtä usein kuin miehet.51 Myös seksuaalielämä aloitetaan nykyisin aikai-
sempaa varhaisemmassa ikävaiheessa, eikä sen katsota edellyttävän avioliiton sol-
mimista.52 

Riitta Jallinoja paikantaa kulttuurin muutoksen erityisesti 1960-luvun seksu-
aalivallankumoukseen, jonka jälkeen sukupuolinen kanssakäyminen nousi aikaisem-
paa näkyvämpään asemaan. Parisuhteen mekanismiin kuuluvat vakuudet siitä, että 
parisuhteessa on onnistuttu. Ennen onnistunut romanssinomainen rakkaustarina saa-
tettiin päätökseen toteamalla: ”he saivat toisensa ja elivät onnellisina elämänsä lop-
puun asti”. Nykytarina on toisenlainen. Onnistunut rakkaustarina ei enää edellytä 
elinikäistä parisuhdetta, mutta edelleenkin kaivataan vakuuksia parisuhteen onnistu-
misesta. Vakuutena näyttää Jallinojan mukaan toimivan seksuaalinen kanssakäymi-
nen, joka symboloi klassisten romanssitarinoiden onnellista loppua. Romanssitarinan 
uudelleentulkinta on alkanut näyttäytyä myös kulttuuri-ilmapiirissä. Nykyinen kult-
tuuri hyväksyy seksuaalisuuden avoimeksi osaksi ihmisen elämää ja vahvistaa seksu-
aalisen läheisyyden merkitystä.53 Suomalaisten rakkauskäsityksen muutokset heijas-
televat laajempaa ilmiötä. Useat kansainväliset tutkijat näkevät, että käsitys rakkau-
desta on historian kuluessa muuttunut erityisesti kaunokirjallisuuden ylläpitämän 
merkkijärjestelmän seurauksena ja tällä on ollut vaikutusta parisuhteen ja seksuaali-
suuden tulkintoihin. Rakkaudesta on tullut 1900–luvulla yhä enemmän henkilökoh-
tainen minä-projekti, joka takaa henkilökohtaisen kokemuksen ja identiteetin mää-
räytymisen toisen kautta. 54 Giddens on verteillut intimiteetin muotoja viime vuosisa-
toina. Hän näkee, että yksilöä ympäröi aiemmin perhe-identiteetti, kun nykyisin tätä 
ympäröi seksuaali-identiteetti. Perhekoon pienentyessä perheen ja suvun vaikutus 
väheni, mikä merkitsi sitä, että seksuaalisuus muuttui yksilön ominaisuudeksi ja 
omaisuudeksi .55 Giddens esittää, että romanttisen rakkauden koodisto on järjestetty 
ja järkeistetty seksin mittapuun mukaiseksi. Tällöin parisuhde jatkuu niin kauan, kun 
siinä toteutuu molemminpuolinen seksuaalinen nautinto.56 Niklas Luhmann puoles-
taan näkee, että rakkautta säätelevien koodien väheneminen on johtanut siihen, että 
myös ohjeet sille, miten olemme vastuussa tunteistamme, puuttuvat.57  

Perhe on kirkolle ja yhteiskunnalle merkittävä yhteistyökumppani.58 Seksuaa-
li- ja parisuhdekulttuurin muutoksesta huolimatta kirkon ja yhteiskunnan välinen yh-
teistyö näkyy edelleen usealla tasolla. Kirkolla on avioliittoon vihkimisoikeus59 ja 
sen kannanottoja kuullaan sekä perhe- ja seksuaalikäyttäytymisen normittamisessa 
että lainmäärittelyssä.60 Kirkon perheneuvonta on tehnyt kiinteää yhteistyötä yhteis-

                                                
49 Ks. esim. Kontula 1993; Saarikoski 1999; Anttila 2002; Salomäki 2004. 
50 Haavio-Mannila & Kontula, 2001. 
51 Haavio-Mannila & Sinnemäki 2005, 263. 
52 Haavio-Mannila & Sinnemäki 2005. 
53 Jallinoja 2000, 40-41. 
54 Kristeva 1987; Giddens 1992; Luhmann 1996; Foucault 1998.  
55 Giddens 1992, 171-174. 
56 Giddens 1992, 61-62. 
57 Luhmann 1986, 152-166. 
58 Läsnäolon kirkko 2002. 
59 Avioliittolaki 1987, 17§. 
60 Kangas 2003, 221. 
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kunnallisten instituutioiden kanssa.61 Suomalaiset näyttävät myös arvostavan perhe-
muotoa, joka on hyvin samankaltainen kuin kristillisen avioliittokäsityksen mukainen 
elinikäinen ja uskollinen avioliitto.62 Haavio-Mannilan ja Kontulan mukaan juuri 
kirkko on suurelta osalta ollut luomassa ja ylläpitämässä avioliittoon liittyviä ihantei-
ta. Tähän liittyy heidän mukaansa myös negatiivisia ominaisuuksia. Samalla kun 
kirkko korostaa avioliiton asemaa, se on ollut luomassa seksuaaliseen erilaisuuteen 
liittyvää kielteisyyttä.63 Jallinoja puolestaan näkee, että kristinusko on ylläpitänyt eri-
tyisesti familistista perhemallia. Hänen mukaansa kristinuskon aiemmin lähes norma-
tiivinen rooli perheihanteiden määrittelijänä johtuu siitä, että kirkko on alusta lähtien 
pyrkinyt tuomaan ihmisten tietoon omat kannanottonsa. Kristinuskon näkemys per-
heestä on tuotu esille muun muassa lukuisissa avioliitto-oppaissa, joita kirkko on jul-
kaissut. Jallinojan mukaan erityisesti kirkon esittämä ajatus ”yhdeksi lihaksi tulemi-
sesta” on nostanut ihmisten mieliin käsityksen, että perheessä tullaan yhdeksi. Yksi-
lön ei tule olla liian itsenäinen, sillä se vaarantaa yhteisön. Jallinoja kuitenkin näkee, 
että 1970-luvulta lähtien kirkon näkemykset ovat tulleet vapaamielisemmiksi. Tästä 
kertovat hänen mukaansa muun muassa ilmaisut, joissa kirkko toteaa tarkastelevansa 
perhe-elämää ja sukupuolietiikkaa nykytilanteen valossa.64  

Kirkon uusi lähestymistapa ei kuitenkaan välttämättä näy julkisessa keskuste-
lussa. Jallinojan mukaan kirkon rooli perhettä koskevassa uutisoinnissa jä vähäiseksi 
Helsingin Sanomissa vuosina 1999–2003. Kyseisinä vuosina perhettä koskeva mieli-
pidekeskustelu oli voimakasta, mutta kirkko ei juuri osallistunut siihen. Toisaalta 
Helsingin Sanomat näytti pyytävän kirkolta kannanottoja erityisesti silloin, kun sen 
näkemykset poikkesivat valtaväestön näkemyksistä. Jallinoja toteaakin tutkimuksen-
sa tulosten valossa, että ”kirkolle on näin ollen tullutkin omintakeinen rooli perheasi-
assa: se saa edustaa perinteistä, konservatiivista tai taantumuksellista kantaa, jota 
muut voivat ihmetellä ja kauhistella”.65    

Vaikka yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset haastavat kirkon, ei se auto-
maattisesti muuta omia näkemyksiään niiden mukaisiksi. Kirkon oikeudellisia nor-
meja tarkastellut Pekka Leino esittää, etteivät muutoksessa elävä ihminen ja yhteis-
kunta voi yksin määritellä sitä, miten kirkko vastaa eteen tuleviin kysymyksiin. Pi-
kemminkin kirkon käsityksen ihmisestä ja tiedosta on hänen mukaansa pohjaudutta-
va pysyvään kirkon ilmoitukseen: Raamattuun ja sen mukaiseen evankelis-
luterilaisen kirkon oppiin ja niitä tulkitsevaan kirkon tunnustukseen.66 Maarit  Hytö-
sen mukaan kysymys kirkon näkökulman muuttumisesta on jakanut mielipiteitä. Vie-
lä 1960-luvulla kirkossa pelättiin, että muutos johtaa kirkon pois sen varsinaisesta 
tehtävästä. Nykyisin kirkossa ajatellaan melko yleisesti, että sen on pysyttävä liik-
keessä. Tässä kirkko on kuitenkin korostanut, että oppi sinänsä on muuttumaton, 
mutta sitä tulee soveltaa uusiin ja muuttuneisiin tilanteisiin.67 Hytönen on tutkinut 
kirkon eettisiä kannanottoja ja kiinnittää huomiota siihen, että niiden ajoitusta ja si-
sältöä ovat yleensä määritelleet yhteiskunnassa käynnistynyt keskustelu ja päätök-
senteko. Avioerojen lisääntyminen ja avioliittolain uudistamisprosessi herättivät kir-
kossa keskustelun vaikeuksiin ajautuneiden avioliittojen perheneuvonnasta, avioeros-
ta ja eronneiden vihkimisestä. Kirkko on tuonut kannanotoissaan esille perheneuvon-

                                                
61 Viika 1994, Ruotsalainen 2002, 85-96. 
62 Haavio-Mannila & Kontula 1993, 190-198; 2001, 140-152. 
63 Haavio-Mannila & Kontula 1993, 168. 
64 Jallinoja 1985, 21-24. 
65 Jallinoja 2006, 74-76. 
66 Leino 2005, 17. 
67 Hytönen 2003, 31-35. 
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nan mahdollisuudet avioeroja ehkäisevässä työssä. Myös avioliittolainsäädäntöä 
muutettaessa kirkko halusi olla aktiivisessa roolissa. Tässä kirkko on nähnyt, että 
avioliittolainsäädännöllä on keskeinen rooli niin avioliittoa kohtaan kohdistetuissa 
arvostuksissa kuin avioliiton kriisien hoidossa. Avioeroihin liittyen kirkko on puolta-
nut harkinta-aikaa ja käsitellyt puolisoiden omaisuuden jakoon liittyviä seikkoja. 
Eronneiden uudelleen vihkimiseen liittyvässä keskustelussa kirkkoa puhutti erityises-
ti niiden pappien asema, jotka eivät omantunnon syistä voineet vihkiä uudelleen avi-
oituvia. Vaikka kirkko pitkään antoikin vihkimisestä kieltäytyvien pappien toimia 
omantuntonsa mukaisesti, ei siihen vetoamista enää pidetä riittävänä syynä kieltäytyä 
uudelleen avioituvien vihkimisestä.68 Avoliitoa koskeva keskustelu käynnistyi 1970-
luvulla. Kirkko on kiinnittänyt huomiota muun muassa termiin avoliitto ja ehdottanut 
termiksi avosuhdetta. Se on myös nähnyt, ettei yhteiskunta ole velvollinen tukemaan 
suhteita, joissa osapuolet eivät ole julkisesti sitoutuneet toisiinsa. Erityisen huolis-
saan kirkko on ollut lapsen asemasta avoliitossa mutta myös avio- ja avoliiton eriar-
voisesta taloudellisesta kohtelusta.69   

Kirkossa tapahtunut muutos on havaittavissa myös opillisella tasolla. Mikäli 
verrataan keskenään vuosina 1948 ja 1999 julkaistuja katekismuksia voidaan havaita, 
että parisuhteisiin liittyvät käsitykset ja syntiä koskevat ilmaisut ovat lieventyneet. 
Vaikka avioliiton asema nähdään vuoden 1999 katekismuksessa ensiarvoisena, ei 
muiden suhteiden mahdollisuutta torjuta samaan tapaan kuin vuoden 1948 katekis-
muksessa. 70 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat ovat ottaneet perhe- ja pa-
risuhdekysymyksiin kantaa kolmeen otteeseen. Vuonna 1966 ilmestyneen ”Ajankoh-
taisen asian” lähtökohtana on Raamatun myönteinen suhde seksuaalisuuteen. Avio-
liitto nähdään sukupuolielämän toteutumisen paikkana. Irrallisiin sukupuolisuhteisiin 
piispat suhtautuvat kielteisesti. Avioliiton piispat näkevät erottamattomana. Avioero 
johtuu heidän mukaansa maallistumisesta ja kristillisten arvojen heikkenemisestä 
ihmisten elämässä. Kristittyjen homoseksuaaliset suhteet torjutaan yksiselitteisesti.71 
Vuonna 1984 ilmestyneen ”Kasvamaan yhdessä” -kannanoton lähtökohtana on kris-
tillinen, elinikäinen avioliitto, jossa luomistarkoitus toteutuu. Seksuaalisuuden ja las-
tenkasvatuksen nähdään kuuluvan avioliittoon.72 Esiaviolliset sukupuolisuhteet ja 
avoliitto nähdään ongelmallisena, joskin avoliittoa piispat pitävät irtosuhteita parem-
pana vaihtoehtona.73 Avioeron piispat näkevät jossain tilanteissa perusteltuna74. Piis-
pat kuitenkin arvioivat, että avioeroon turvaudutaan liian helposti. Avioeron jälkei-
nen uudelleen avioituminen on piispojen mukaan ristiriidassa kristillisen avioliittokä-
sityksen kanssa. Toisaalta uudelleen avioituminen on piispojen mukaan mahdollinen 
ja paras vaihtoehto seksuaalielämän toteuttamiselle avioeron jälkeen.75 Homoseksu-
aalisuutta piispat eivät näe ihmisen valitsemana ominaisuutena. Tästä huolimatta 
homoseksuaalista taipumusta ei tulisi toteuttaa, sillä se on vastoin kristinuskon perin-
teistä opetusta.76 

Vuonna 2008 ilmestyneen ”Rakkauden lahja” -kannanoton lähtökohdat ovat 
avioliitossa, mutta siinä suhtaudutaan ymmärtäväisesti myös muihin parisuhteen 

                                                
68 Hytönen 2003, 274-275. 
69 Hytönen 2003, 212-220. 
70 Katekismus 1948 ja 1999; myös Hytönen 2003, 208; Kiiski 2006, 33; Kirkko ja rekisteröidyt pa-
risuhteet mietintö 2009, 105-107. 
71 Ajankohtainen asia 1966, 2-4, 10-11. 
72 Kasvamaan yhdessä 1984, 7-10. 
73 Kasvamaan yhdessä 1984, 41-46; 46-51. 
74 Piispat näkevät, että avioero on mahdollinen erityisesti uskottomuus- ja väkivaltatilanteissa. 
75 Kasvamaan yhdessä 1984, 51-56. 
76 Kasvamaan yhdessä 1984, 60-64. 



 20 

muotoihin ja avioeroon. Piispat esittävät, että luterilaisen kirkon seksuaaliopetus pe-
rustuu ensisijassa eettisiin perusarvoihin: vastuullisuuteen, uskollisuuteen ja toisen 
kunnioittamiseen, jotka toteutuvat parhaiten avioliitossa. Esiaviolliset sukupuolisuh-
teet taas kuvastavat yksilön tarvetta tyydyttää omaa halua, jolloin ne eivät ole osoi-
tuksia aidosta rakkaudesta vaan pikemminkin yksilön sisäisistä kriiseistä tai yleisestä 
välinpitämättömyydestä.77 Avoliiton osalta piispat näkevät, että ne voivat olla hyvin 
erilaisia. Avoliitto voi muistuttaa seurusteluvaihetta, jonka seurauksena pariskunta 
solmii avioliiton. Se voi myös olla liitto, jossa on tietoisesti päätetty, ettei avioliittoa 
solmita. Tallöin avoliitto saattaa sisältää avioliitonomaisia piirteitä. Avioliittoa he 
kuitenkin pitävät turvallisempana vaihtoehtona, sillä se takaa oikeudellisen ja talou-
dellisen turvan kriisi- tai kuolemantapauksissa.78  

Piispojen mukaan kristilliseen avioliittokäsitykseen kuuluu elinikäisen pa-
risuhteen ihanne.79 He kuitenkin näkevät, että joissain tilanteissa avioero on väistä-
mätön. He eivät edellisen kannanoton mukaisesti näe, että avioeroja otettaisiin liian 
helposti, vaan pikemminkin korostavat, että jokainen avioero on yksilöllinen, kipeä 
kokemus. Kirkko opettaa avioliiton ihannetta, mutta on tietoinen siitä, ettei sitä aina 
saavuteta. Piispat korostavatkin, että eronneet kaipaavat anteeksiantamusta, armolli-
suutta ja uudelleen aloittamisen mahdollisuutta. Uudelleen avioitumisen he näkevät 
uudelleen aloittamisen mahdollisuutena. He kuitenkin korostavat, että ennen uudel-
leen avioitumista on hyvä työstää avioeroon johtanut tilanne ja huolehtia lasten hy-
vinvoinnista.80 Homoseksuaalisuuden ja rekisteröidyt parisuhteet piispat näkevät ky-
symyksinä, joka on jakanut kirkkokuntia. He esittelevät homoseksuaalisuuteen liitty-
viä näkökulmia, mutta eivät vuoden 1984 kannanoton tapaan näe samaa sukupuolta 
olevien henkilöiden parisuhdetta kristitylle sopimattomaksi elämäntavaksi.81 Piispat 
eivät kuitenkaan ole perhe- ja seksuaalietiikan kysymyksissä yksimielisiä. Tästä ker-
too esimerkiksi se, että kaksi piispaa ei allekirjoittanut Rakkauden lahja -
kannanottoa.  

Myös teologien käsitykset parisuhteesta poikkeavat toisistaan. Tämä ilmenee 
Jouko Kiisken tutkimuksesta, jossa hän on kartoittanut teologien82 käsityksiä pa-
risuhteesta. Hän esittää tutkimuksensa tuloksena neljä erilaista parisuhdeajattelun 
mallia.83 Kirkon vanhaan perinteeseen pitäytyneiden parisuhdekäsitykset perustuvat 
traditionaaliseen kristilliseen käsitykseen parisuhteesta ja avioliitosta. Tähän käsityk-
seen sitoutuneet eivät hyväksy kaikkia muutoksia, joita kirkko on tehnyt kulttuurin 
muutosten seurauksena. He perustelevat näkemyksiään Raamatulla, kirkon perinteel-
lä, omilla elämänkokemuksillaan ja nykykulttuurin ongelmallisuudella. Parisuh-
deajattelun lähtökohtana on luomiskertomus, jossa Jumala loi ihmiset miehiksi ja 
naisiksi ja jossa mies ja nainen tuntevat vetoa toisiinsa. Kirkon vanhaan perinteeseen 
pitäytyvien mukaan seksuaalisuus kuuluu vain elinikäiseen heteroseksuaaliseen avio-
liittoon, josta eroaminen ei ole hyväksyttävää.84 

                                                
77 Rakkauden lahja 2008, 50-51. 
78 Rakkauden lahja 2008, 52-54; 69-70. 
79 Rakkauden lahja 2008, 74. 
80 Rakkauden lahja 2008, 82-83; 85-87. 
81 Rakkauden lahja 2008, 58-61. 
82 Kiisken tutkimuksen kohteena ovat teologian opiskelijat (n=10), perheneuvojat (n=9) ja papit 
(n=11).  
83 Kiiski 2006. 
84 Kiiski 2006, 228-230. Tyyppiryhmään kuuluvat olivat kaikki miespappeja. 
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Kirkon nykyiseen opetukseen sitoutuneiden näkemykset ovat yhteneviä piis-
pojen Kasvamaan yhdessä kannanoton kanssa85. Tämän ryhmän edustajat perustele-
vat kantaansa Raamatulla ja kristillisellä perinteellä, mutta ottavat huomioon myös 
kulttuurin parisuhdenäkemykset. Heillä on kuitenkin paikoin kriittinen suhde kulttuu-
rin parisuhdeopetukseen, mutta he näkevät dialogin mahdollisena. Ero vanhaan pe-
rinteeseen pitäytyviin näkyy siinä, että nykyiseen opetukseen sitoutuneista osa hy-
väksyy joissain tapauksissa itsetyydytyksen ja seksuaalisuhteen kihlausaikana. He 
myös ymmärtävät avoliitossa eläviä, avioeron pakottavista syistä sekä uudelleen avi-
oitumisen mahdollisuuden.86  

Kirkon nykyistä opetusta avartavien lähtökohtana on kirkon parisuhdeopetus. 
Heille on tärkeää, että kirkon parisuhdeopetus ottaa huomioon nykyajan todellisuu-
den. Tämän vuoksi he haluaisivat kehittää kirkon parisuhdeopetusta sallivampaan 
suuntaan. Nykyistä opetusta avartavien ajattelussa korostuu edellisiä voimakkaam-
min yksilön oma harkinta ja vastuu. Esimerkiksi seksisuhde ei välttämättä kuulu vain 
avioliittoon, mikäli suhteen osapuolet sopivat keskenään seksisuhteesta ennen avio-
liittoa. Avioero ja uuden avioliiton solmiminen ovat nykyistä opetusta avartavien 
mukaan yksilön oman harkinnan varassa.87  

Nykykulttuurin käsitykset omaksuneiden ajattelu parisuhdeasioista pohjautuu 
yhteiskunnan antamalle parisuhdeopetukselle sekä nykykäsityksille. Tämä ryhmä 
näkee, että parisuhdekysymyksiä tulee tarkastella kunkin kulttuurin konteksteista kä-
sin, ja kirkon käsitysten tulisi muotoutua kunkin kulttuurin näkemysten suuntaisesti. 
Tarkastelunäkökulma on painottunut kulttuurisesti, sosiaalisesti ja psykologisesti, 
kun taas teologinen näkökulma on vähemmän esillä. Nykykulttuurin käsitykset 
omaksuneiden ajatukset parisuhteesta pohjautuvat biologiaan ja psykologiaan, ei 
niinkään teologiaan. Näin kirkon parisuhdeopetuksen ajatukset esimerkiksi elinikäi-
sen avioliiton ihanteesta tai seksistä vain avioliitossa eivät ole heidän näkemyksis-
sään keskeisiä.88   

Robert A. Emmonsin mukaan yksilön spiritualiteettilla on vahva vaikutus tä-
män motivaatioihin ja persoonallisuuteen.89 Alister McGrath näkee kristillisen spiri-
tualiteetin kristityn kokemuksena ja elämäntapana, johon liittyy erilaisia tapoja suh-
tautua ympäröivään kulttuuriin. McGrath tarkastelee kristinuskon ja kulttuurin sekä 
kristityn spiritualiteetin välistä yhteyttä H. Richard Niebuhrin ja Geoffrey Wainw-
rightin teoretisoinnin kautta.90 Tässä jaottelussa Kristuksen ja kulttuurin toisilleen 
vastakkaisina näkevälle spiritualiteetille on ominaista korostaa kristinuskon ja kult-
tuurin välistä eroa91, kun taas Kristuksen osana kulttuuria näkevälle spiritualiteetille 
on ominaista nähdä Kristus kulttuurin rakenteissa ja positiivisessa valossa. Kristinus-

                                                
85 Kiisken tutkimuksen ajankohtana piispojen tuoreinta kannanottoa edusti vuonna 1984 ilmestynyt 
Kasvamaan yhdessä. 
86 Kiiski 2006, 230-232. 
87 Kiiski 2006, 232-234. 
88 Kiiski 2006, 234-236. 
89 Emmons 1999. 
90 Richard Niebuhrin on tarkastellut kristinuskon ja kulttuurin välistä yhteyttä. Hän näkee, että kris-
tinusko voi suhtautua kulttuuriin viidellä tavalla. Kristinusko voi nähdä Kristuksen ja kulttuurin toisil-
leen vastakkaisina, Kristuksen osana kulttuuria, Kristuksen kulttuurin yläpuolella, Kristuksen ja kult-
tuurin suhteen paradoksaalisena ja Kristuksen kulttuurin muokkaajana. Geoffrey Wainwright nostaa 
Niebuhrin jaottelun oman tarkastelunsa lähtökohdaksi ja esittää, että suhde kulttuuriin kertoo myös 
kristityn spiritualiteetista. McGrath 1999, 19. 
91 Tämä ajattelu on ollut ominaista kristinuskolle sen ensimmäisen viidensadan vuoden aikana, mutta 
näyttäytyy edelleen kristityissä, jotka suhtautuvat kulttuuriin epäluuloisesti. Ajattelulle on ominaista, 
ettei kristinuskon tule tehdä kompromisseja ympäröivän kulttuurin kanssa, vaan säilyttää oma näke-
myksensä. McGrath 1999, 19-20.     
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kon ja kulttuurin välisessä vuoropuhelussa sekä kristinusko että kulttuuri voivat ke-
hittyä ja kehittää toisiaan92. Kristuksen kulttuurin yläpuolella näkevälle spiritualitee-
tille on ominaista nähdä kulttuuri neutraalina. Tällöin kulttuuri ei ole hyvää tai pahaa 
vaan jotakin, jota voi kehittää tai muuttaa kristinuskon kautta. Kristuksen ja kulttuu-
rin paradoksaalista suhdetta korostavalle spiritualiteetille on ominaista nähdä kult-
tuuri neutraalina, mutta korostaa, että kristityn tulee sitoutua elämään kristittynä kult-
tuurin keskellä93. Kristus kulttuurin muokkaajana -ajattelulle on ominaista nähdä luo-
tu sinänsä hyvänä, mutta muutosta vaativana. Muutos lähtee yksilöistä, jotka uskon 
kautta muuttuvat ja muokkaavat kulttuuria.94     

      

2.1.4 Homoseksuaalisuus ja rekisteröity parisuhde kirkon erityishaasteena 
 
Homoseksuaalisuudesta on kirkon historiassa keskusteltu useaan otteeseen95. Tarve 
kannan tarkistamiseen syntyi 1.3.2002, kun Suomessa astui voimaan laki96, joka sal-
lii samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteen rekisteröinnin. Parisuhdelain 
hyväksymisen seurauksena Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukses-
sa tehtiin kaksi lakiesitystä. Niistä toisessa katsottiin, ettei parisuhteensa rekisteröinyt 
henkilö saisi työskennellä kirkossa. Toisessa aloitteessa sen sijaan toivottiin, että 
kirkko voisi siunata parisuhteensa rekisteröineiden suhteet. Kirkolliskokous hylkäsi 
molemmat aloitteet, mutta lähetti asian piispainkokoukselle selvitettäväksi. Erityises-
ti kirkolliskokouksen toivomuksena oli, että asiaan liittyviä teologisia ja juridisia ky-
symyksiä selviteltäisiin. Piispainkokous asetti tehtävää varten työryhmän.97 Piispain-
kokouksen työryhmän ajatuksena oli, että asiasta tulee keskustella jo valmisteluvai-
heessa. Tätä tarkoitusta varten pyydettiin asiantuntijalausuntoja ja kirkon johdolle 
järjestettiin kaksi seminaaria vuoden 2007 aikana98.  

Piispainkokouksen parisuhdelakia pohtinut työryhmä jätti mietintönsä maa-
liskuussa 2009. Se toteaa mietinnössään, ettei parisuhteen rekisteröiminen voimassa 
olevan lainsäädännön mukaan ole este kirkossa työskentelyyn. Se ei myöskään ehdo-
ta, että kirkko omaan tunnustukseensa ja autonomiaansa vedoten pyrkisi luomaan 
lainsäädännön, joka poikkeaisi valtion lainsäädännöstä. Työryhmä ei myöskään eh-

                                                
92 Ajattelu on ominaista erityisesti ajanjaksoille, joissa kristinusko on ollut valtion kanssa läheisessä 
suhteessa. Ajattelulle on ominaista korostaa ihmisluonnon positiivisia ominaisuuksia, mikä mahdollis-
taa kristinuskon vuoropuhelun ympäröivän kulttuurin kanssa. McGrath 1999, 20-22. 
93 Niebuhrin mukaan Luther korosti näkökulmaa, jossa Kristus ja kulttuuri ovat paradoksaalisessa 
suhteessa toisiinsa nähden. McGrath 1999, 23.  
94 McGrath 1999, 22-24. 
95 Tätä keskustelua esiintyy Suomen lisäksi myös muualla maailmassa. Keskustelua on käyty eri kirk-
kokunnissa ja kirkkokuntien muodostamissa järjestöissä, kuten Kirkkojen maailmanneuvostossa, Lu-
terilaisessa maailmanliitossa, Luterilaisessa Missouri-synodissa sekä Yhdysvaltojen evankelis-
luterilaisessa kirkossa, Kanadan luterilaisissa kirkoissa ja Euroopan luterilaisissa kirkoissa. Suomessa 
on seurattu erityisen tiiviisti tilannetta Ruotsin kirkossa, jossa siirryttiin parisuhteensa rekisteröineiden 
henkilöiden yksityisestä rukoushetkestä sukupuolineutraalin avioliiton vihkimiseen vuosien 1994-
2009 aikana. Parisuhdelain seuraukset kirkossa 2010. 
96 Laki rekisteröidystä parisuhteesta 2001. 
97 Saarelma 2007, 5-6. Parisuhdelakia valmisteltaessa kirkko ilmaisi kielteisen kantansa valmisteilla 
olevaan lakiin kahteen otteeseen: Helmikuussa 2001 kirkkohallituksen antamassa lausunnossa ja lo-
kakuussa 2001 piispojen kannanotossa. Kirkko muutosten keskellä 2004, 36 
98 Niistä ensimmäinen järjestettiin 15-17.1, ja toinen 28-29.11. Seminaarien alustuspuheenvuoroista 
on julkaistu artikkelikokoelma: Homoseksuaalisuus Raamatussa ja kirkon opetuksessa sekä Homosek-
suaalisuus kristillisessä ihmiskuvassa ja lainsäädännössä. Evankelis-luterilainen kirkko on myös pe-
rustanut aiheeseen liittyen verkkosivut Kirkot ja homoseksuaalisuus, joissa seminaarien puheenvuorot 
löytyvät tiivistetyssä muodossa: http://www.evl.fi/kkh/ktk/parisuhde/Kirkotjahomoseksuaalisuus/  
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dota rekisteröidylle parisuhteille siunaamisen kaavaa, vaan pastoraalisen toimintaoh-
jeen laatimista niille tilanteille, joissa kirkon työntekijältä pyydetään kirkollista siu-
nausta rekisteröidylle parisuhteelle.99 Piispat jättivät esityksensä Kirkolliskokouksel-
le helmikuussa 2010. Piispat esittävät, ettei parisuhteen rekisteröinti olisi este kirkos-
sa työskentelyyn. Pastoraalisena toimintaohjeena piispat esittivät, että kirkko rukoili-
si parisuhteensa rekisteröineiden kanssa, muttei laatisi erillistä siunaamisen kaa-
vaa.100  Piispainkokouksen selvitykset sekä esitys menevät Kirkolliskokouksen, joka 
ryhtyy asian suhteen tarvittaviin toimiin. Piispainkokouksen esitystä voidaan kuiten-
kin pitää teologisena linjauksena rekisteröityjen parisuhteiden siunaamiseen, vaikka 
Kirkolliskokous tekee lopullisen päätöksen siitä, millaisiin toimenpiteisiin kirkko 
asiassa päätyy. 

Homoseksuaalisuus ja homoseksuaalinen käyttäytyminen on nähty Raamatun 
homoseksuaalisuuskieltojen kautta101. Nykyisin kirkolla on kaksi erilaista tapaa lukea 
Raamattua. Niistä ensimmäisessä nähdään, että Raamattu torjuu homoseksuaalisuu-
den, koska se on luomissuunnitelman vastaista. Tämä on muuttumatonta, joten kirk-
ko ei voi hyväksyä homoseksuaalisuutta. Toisessa tavassa Raamattua luetaan erotte-
lun kautta. Tällöin nähdään, että jotkin osat Raamatusta ovat inhimillisiä ja toiset ju-
malallisia. Homoseksuaalisuus voidaan nähdä Raamatun inhimilliseen ulottuvuuteen 
kuuluvaksi, mistä seuraa, että Raamatun kanta homoseksuaalisuuteen voidaan nähdä 
aikaan ja kulttuuriin sidottuna. Aika ja kulttuuri tuovat uutta tietoa homoseksuaali-
suudesta ja uudenlaisia homoseksuaalisia suhteita, joita Raamatun kirjoittajat eivät 
tunteneet. Myös nykyiset käsitykset seksuaalisuudesta poikkeavat Raamatun ajan 
käsityksistä.102  

Homoseksuaalisuus teologisena kysymyksenä liittyy osaksi laajaa keskuste-
lua homoseksuaalisuuden syistä ja sen vaikutuksesta yksilön ja yhteisön elämään. 
Olli-Pekka Vainion mukaan teologisessa keskustelussa homoseksuaalisuuden syntyä 
pohtivat teoriat voidaan jakaa kahteen päälinjaan: essentialismiin ja sosiaaliseen kon-
struktionismiin. Essentialistisen ihmiskuvan mukaan homoseksuaalisuus on synnyn-
näinen ominaisuus. Sosiaalinen konstruktionismi lähtee puolestaan siitä, että kaikki 
rajaavat kategoriat tulisi hylätä, sillä ne eivät kerro itse ilmiöstä vaan ainoastaan siitä, 
miten eri tilanteet ovat olleet luomassa jonkinlaista konstruktiota homoseksuaalisuu-
desta.103    

Olli Stålström kritisoi kirkollista homoseksuaalisuuskeskustelua ja arvioi, että 
etenkin konservatiivinen uskonnollisuus ja tieteellinen tarkkuus ovat homoseksuaali-
suutta koskevassa tutkimuksessa ongelmallinen yhdistelmä. Tutkijan näkemys ho-
moseksuaalisuuden luonnonvastaisuudesta saattaa olla niin vahva, ettei hän kykene 
riisumaan uskonnollisesta vakaumuksesta nousevaa ennakkoasetelmaa.104 Vainio 
puolestaan näkee, että essentialistinen näkemys antaa kirkossa enemmän neuvotte-

                                                
99 Ehdotuksiaan työryhmä perustelee sillä, etteivät ne menisi läpi kirkolliskokouksessa. Sen sijaa työ-
ryhmä toteaa, että parisuhteensa rekisteröinyt on tervetullut osallistumaan kirkon toimintaan ja hänelle 
tulee toimittaa samat kirkolliset toimitukset kuin muille seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. 
Se pitää myös mahdollisena, että parisuhteensa rekisteröinneille voidaan pitää rukoushetki, jossa so-
velletaan esimerkiksi kodinsiunaamisen tai rukoushetken käsikirjan mukaista kaavaa. Vaihtoehtoisesti 
voidaan tilanteeseen soveltaa vapaamuotoista rukoushetkeä tai yksityistä sielunhoitoa. Kirkko ja rekis-
teröidyt parisuhteet mietintö 2009, 188-190. Ks. myös Ventä 2009. 
100 Parisuhdelain seuraukset kirkossa 2010, 76-78. 
101 Näitä kohtia ovat: 3. Moos. 18:22; 20:13; 1. Moos. 19:1-25; Tuom.19:22-25; Room. 1:1:26-27; 
1Kor. 6:9; 1. Tim. 1:10. 
102 Kuula 2007, 9-32; Nissinen 2007, 43-54; Peltonen 2007, 55-79; Kirkko ja rekisteröidyt parisuhteet 
mietintö 2009. 
103 Vainio 2007, 148-149.   
104 Stålström 1997, 188-189. Myös Foucault 1998.  
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lumahdollisuuksia. Homoseksuaalisuutta puoltavia näkemyksiä on helpompi ymmär-
tää, jos yksinkertaisesti todetaan, että homoseksuaalisuus on ominaisuus, jonka syn-
tyyn ihminen ei voi itse vaikuttaa.105 

Homoseksuaalisuuden näkeminen syntinä ja sairautena kumpuaa Stålströmin 
mukaan juutalais-kristillisen kulttuurin heteroseksuaalisesta hegemoniasta. Kirkon 
vaikutuksen vähentyessä seksuaalisuuden määrittely siirtyi rikoslain piiriin106, minkä 
jälkeen homoseksuaalisuuden tarkastelussa tukeuduttiin Stålströmin mukaan pitkään 
lääketieteellisiin lähestymistapoihin. Sen sijaan homoseksuaalien empiirinen tutki-
minen alkoi vasta vuoden 1957 jälkeen, kun Yhdysvalloissa julkaistiin homoseksuaa-
lien häiriintymistä tarkastelevat vertailututkimukset.107 Tutkimukset noteerattiin 
myöhemmin laajasti, vaikka aluksi arveltiin, ettei ”psyykkisesti normaaleja” homo-
seksuaaleja voi olla olemassa.108 Tutkimustiedon lisääntyminen vahvisti homoliikettä 
ja vaikutti myös siihen, että homoseksuaalisuus poistettiin sairausluokituksesta.109 
Suomessa homoseksuaalisuutta koskeva tutkimus alkoi 1970-luvulla, mutta sitä alet-
tiin julkaista vasta 1990-luvulla. 1990-luvulla queer-tutkimuksien suuntaukset alkoi-
vat kritisoida heteronormatiivisuutta sekä perinteistä sukupuolijakoa ja -ajattelua.110 
Stålströmin mukaan tutkimustiedon lisääntymisellä on kuitenkin ollut vain rajallinen 
merkitys homoseksuaalisuuden sairausleiman poistumiselle, sillä tutkimustieto on 
jätetty huomioimatta tai torjuttu ideologisin perustein.111 Myös Markku Hyyppä nä-
kee, ettei homoseksuaalisuuden biologinen tarkastelunäkökulma ole antanut vastauk-
sia sen luonnollisuutta koskevaan kysymykseen. Se on päinvastoin synnyttänyt ase-
telman, jossa normatiivinen luonnonmukaisuus määrittelee luonnottomaksi sellaisen 
käyttäytymisen, joka poikkeaa tästä. Edelleen Hyyppä arvioi, että normatiivinen 
luonnonmukaisuus ja siihen pyrkiminen ovat jo lähtökohdiltaan olleet värittämässä 
tutkimusasetelmia. Näin neutraalina pidetty tiede on ollut antamassa suoranaisesti 
vääriä tutkimustuloksia homoseksuaalisuudesta.112 Toisaalta esimerkiksi Ari Puonti 
kritisoi homoseksuaalisuutta koskevia tieteellisiä tutkimuksia konstruktionismista, 
joka ei anna sijaa muunlaisille tulkinnoille.113    

Suhtautuminen homoseksuaaleihin on myös eettinen kysymys. Pääsääntöises-
ti kirkon moraaliopetuksen perustana on luonnollinen laki114, jonka keskeisiä ilmai-
suja ovat rakkauden kaksoiskäsky ja kultainen sääntö. Raunion mukaan pohjoismai-

                                                
105 Vainio 2007. 
106 Stålström 1997, 314. Myös Foucault 1998; Kuronen 2003, 182. 
107 Homoseksuaalisuutta koskevan kontrollitutkimuksen uranuurtajana pidetään Evelyn Hookeria, 
joka julkaisi vuonna 1957 tutkimuksen, jossa käsiteltiin kysymystä siitä, ovatko homoseksuaalit häi-
riintyneitä. Tätä aikaisemmin tehdyt homoseksuaalisuutta koskevat tutkimukset olivat ottaneet lähtö-
kohdakseen, että homoseksuaalisuus on häiriötila. Hooker päätyi tutkimuksessaan seuraavaan: Homo-
seksuaalisuutta kliinisenä kokonaisuutena ei ole vaan sen muodot ovat yhtä moninaiset kuin hetero-
seksuaalisuudenkin. Vaikka homoseksuaalisuus saattaa olla poikkeama sukupuolikäyttäytymisessä, on 
se kuitenkin psykologisesti normaalin vaihteluvälin piirissä. Stålström 1997, 156-160.  
108 Stålström 1997, 159-161.  
109 Stålström 1997, 161; 320-321; 65-79. 
110 Esim. Juvonen 1993, 275-283; Löfström 1993; 284-279; Kekki 1999, 204-207. Sateenkaariperhei-
den osalta tutkimusta ovat tehneet esimerkiksi Kuosmanen ja Jämsä 2007. Heteronormatiivisuutta 
koulussa on puolestaan tarkastellut Lehtonen 2003. 
111 Stålström 1997, 320-321; 65-79. 
112 Hyyppä 2003, 205-206. 
113 Puonti 2004. 
114 Laulaja, 1994, 18; Hytönen 2003, 277; Kirkko ja rekisteröidyt parisuhteet -mietintö 2009. Maarit 
Hytösen mukaan kirkko näyttäisi ohjaavan kultaisen säännön kaltaiseen eettiseen toimintaan pääosin 
kaikissa eettisissä kysymyksissä. Poikkeuksen muodostavat perhe- ja seksuaalieettinen ohjaus, jossa 
kirkko korostaa kultaisen säännön lisäksi naisen ja miehen elinikäisen ja uskollisen parisuhteen ihan-
netta. Hytönen 2003, 276. 



 25

sessa luterilaisuudessa onkin yleisesti ajateltu, että luterilaisen etiikan perusta on 
luonnollisessa laissa. Luterilaisuuden sisällä vaikuttaa kuitenkin myös toinen traditio, 
joka pitää etiikan perustana vanhurskauttamisoppia tai evankeliumia syntien anteek-
siantamisesta. Raunio esittääkin, että teologisen antropologian näkökulmasta voidaan 
kysyä, onko moraalisen toiminnan perusta luonnollinen järki vai usko. Hän kuitenkin 
näkee, ettei näitä tulisi tarkastella toisistaan erillisinä, sillä luterilainen etiikka edel-
lyttää kummankin näkemyksen huomioimista.115 Tähän liittyy olennaisesti lain ja 
evankeliumin erottaminen toisistaan. Lain vanhurskaus on inhimillistä, kun taas 
evankeliumin vanhurskaus jumalallista.116 Siten luonnollinen järki voi pitää homo-
seksuaalista käyttäytymistä hyväksyttynä. Se on kuitenkin toisarvoisessa asemassa 
suhteessa evankeliumin ja uskon vanhurskauteen. Jos uskon sisältöön liittyy ajatus 
homoseksuaalisuuden toteuttamisesta syntinä, niin järjen päättely on toisarvoisessa 
asemassa uskon sisältöön nähden. 

     Naispappeuskeskustelun yhteydessä esitettiin, että Raamatun opetuksia 
voidaan tarkastella uskon ja rakkauden tai lain ja evankeliumin näkökulmista. Kes-
keinen ajatus on se, että luterilaisen teologian mukaan uskosta on mahdollista erottaa 
pysyvä ja muuttuva aines.117 Tuomo Mannermaan mukaan tämä erottelu on tarpeel-
lista tilanteissa, joissa lähimmäisen hätä ja tarve tai rakkauden konkreettinen sisältö 
muuttuvat historian eri vaiheissa.118 Muuttuneiden tilanteiden synnyttämiä ilmiöitä 
voidaan tarkastella uskon ja rakkauden aspekteista käsin. Muuttumattomana pidetään 
uskon alaan kuuluvaa ja muuttuvana rakkauden alaan kuuluvaa ainesta. Uskon alaan 
kuuluva aines sisältää pelastavan evankeliumin sekä sen sisältöä ja vastaanottamista 
koskevat seikat. Periaatteena on, ettei uskoa voida muuttaa, sillä silloin luovuttaisiin 
itse pelastuksesta. Rakkauden alaan kuuluva aines sisältää kysymykset lähimmäisen 
rakastamisesta tämän tarpeiden mukaan. Lähimmäisen tarpeet muuttuvat historian eri 
vaiheissa, minkä vuoksi myös rakkauden sisältö muuttuu eri aikakausina.119  

Naispappeuskeskustelun argumentointi on noussut esille rekisteröidyistä pa-
risuhteista käydyssä keskustelussa. On kysytty, tulisiko homoseksuaalien parisuhteita 
tarkastella muuttumattoman uskon vai muuttuvan rakkauden kysymyksinä.120 Mikäli 
homoseksuaalien rekisteröidyt parisuhteet nähdään muuttumattoman uskon alaan liit-
tyvinä, on kanta rekisteröityjen parisuhteiden siunaamiseen kielteinen. Näkemys on, 
että Jumalan kuvana olemiseen liittyy naisena ja miehenä oleminen, seksuaalisuus ja 
lisääntymistehtävä, joiden suojelemiseen tarvitaan avioliittoa.121 Tällöin voidaan 
Raunion mukaan nähdä, että avioliitolle on olemassa luomisen teologiasta nousevat 
perusteet, joita rekisteröidyille parisuhteelle ei ole.122 Mikäli kysymys nähdään muut-
tuvan rakkauden alaan kuuluvana, kuten Vesa Hirvonen on esittänyt, on kirkon nä-
kökulman mahdollista muuttua. Silloin nähdään, että ihmisen luominen sinänsä kuu-

                                                
115 Raunio2007, 93-94; Raunio 2004b; Raunio 2001.  
116 Raunio 2004, 157-162.  
117 Mannermaa 1992, 224-235; Hirvonen 2003, 46; Hirvonen 2006, 202. 
118 Mannermaa 1985a, 46. 
119 Mannermaa 1993, 223-232. 
120 Hirvonen 2003, 46-54; Raunio 2007, 105-108; Heikkinen 2007, 126-145. 
121 Raunio 2007, 105-108; Heikkinen 2007, 126-145. 
122 Raunio 2007, 106-108. Raunion mukaan kirkon käsitykseen avioliitosta kuuluu sen alkuperää ja 
tarkoitusta koskevia elementtejä, jotka liittyvät uskon alueelle. Tämä edellyttäisi, että käsityksen ho-
moseksuaalisuudesta tulisi muuttua, jotta Raamatun käsityksiä voidaan tarkastella muuttuvan rakkau-
den näkökulmasta.  Keskeinen ongelma tässä on, ettei tieteellinen tutkimus ole päässyt yksimielisyy-
teen siitä, mistä homoseksuaalisuudessa on kyse?  Tämä vaikeuttaa ilmiön vertaamista Raamatun si-
sältöön. Raunio 2007, 107. Esimerkiksi Markku Hyyppä korostaa, ettei tieteellisessä tutkimuksessa 
ole pystytty esittämään biologisia syitä homoseksuaalisuuden synnylle. Tällöin sitä ei voida osoittaa 
häiriöksi, mutta ei myöskään synnynnäiseksi ominaisuudeksi. Hyyppä 2003, 217-218.  
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luu muuttumattoman uskon alueelle. Sen sijaan seksuaalinen suuntautuminen ja sii-
hen liittyvät käyttäytymisnormit kuuluisivat muuttuvan rakkauden alueelle.123 Täl-
löin olisi Hirvosen mukaan luontevaa, että homoseksuaalien rekisteröidyt parisuhteet 
tulisi siunata, sillä myös ne sisältävät avioliiton tapaan julkisen sitoutumisen, ja niis-
sä toteutuvat avioliiton kaltaiset tehtävät.124  

Kysymys homoseksuaalien parisuhteista on myös juridinen kysymys. Seksu-
aalinen identiteetti, suuntautuminen ja käyttäytyminen kuuluvat ihmisoikeutena yksi-
tyiselämän piiriin.125 Kirkko voi kuitenkin uskontunnustuksensa perusteella rajoittaa 
parisuhteensa rekisteröineen homoseksuaalin pääsyä pappisvirkaan. Tämä on nähty 
suoranaisena ihmisoikeusrikkomuksena, mutta toisaalta laki mahdollistaa myös us-
kontokunnalle oikeuden päättää omasta tunnustuksestaan. Ei ole kuitenkaan yhden-
tekevää, miten kirkko asiaan suhtautuu. Martin Scheinin näkee, että mikäli kirkko 
sulkee pappisviran parisuhteensa rekisteröidyltä henkilöltä, voi se vaikuttaa kirkon ja 
valtion välisiin suhteisiin. Ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksiin sitoutunut valtio ei 
välttämättä voi uskoa julkisia tehtäviä kirkkokunnalle, jonka oppi on ristiriidassa ih-
misoikeusajattelun kanssa.126  

Kirkon eettinen näkökulma koetellaan käytännön elämässä, kun kirkon uskoa 
sovelletaan yksityisen ihmisen elämäntilanteeseen. Kettusen mukaan homoseksuaali-
suuden kohtaaminen on sielunhoidon näkökulmasta haasteellista. Hän nostaa esille 
erityisesti ihmisen kokemusmaailman ja sen, miten kirkon suhtautuminen homosek-
suaalisuuteen vaikuttaa ihmisten hengelliseen elämään. Tässä huolen aiheena eivät 
ole vain ne, joiden identiteetti on homoseksuaalisesti rakentunut vaan myös ne ihmi-
set, jotka näkevät Raamatussa olevat homoseksuaalisuuskiellot tätä päivää koskevina 
ohjeina.127 Edellä esitetty ristiriita näyttäytyy niin kirkon työntekijöissä kuin sen jä-
senissäkin. Kati Niemelän tutkimustuloksista ilmenee, että kirkkoa pidetään homo-
seksuaalisuuskysymyksessä selkärangattomana ja asenteiltaan löyhänä mutta toisaal-
ta taas liian tuomitsevana. Kummankin näkemyksen edustajat perustelevat ajatuksi-
aan Raamatulla. Homoseksuaalien asemaa puoltavat vetoavat lähimmäisenrakkau-
teen, suvaitsevaisuuteen ja rakkauden kaksoiskäskyyn. Vastustajat puolestaan vetoa-
vat Paavalin opetuksiin ja luomisen teologiaan. Ristiriitainen tilanne näyttää kuiten-
kin murentavan kummallekin osapuolelle tärkeäksi koettuja arvoja. Joidenkin koh-
dalla ristiriita on johtanut jopa kirkosta eroamiseen.128 Akavan kirkollisten ammatti-
liittojen129 jäsenkyselyssä pappien ja kanttoreiden mielipiteet jakautuivat erityisesti 
homoseksuaalisuus- ja hedelmöityshoitokysymyksissä. Kyselyhetkellä papeista joka 
viides sallisi hedelmöityshoidot samaa sukupuolta oleville pariskunnille ja yksinäisil-
le naisille. Papeista yli puolet suhtautui kielteisesti samaa sukupuolta olevien pa-
risuhteen siunaamiseen.  Kuitenkin 38 % toivoi, että parisuhteen osapuolet voisivat 
saada parisuhteelle kirkollisen siunauksen. Papeista 44 % oli sitä mieltä, että he oli-
sivat valmiita harkitsemaan rekisteröidyn parisuhteen siunaamista. Naispapit suhtau-
tuivat miehiä myönteisemmin rekisteröityjen parisuhteiden siunaamiseen. Naisista 

                                                
123 Hirvonen 2003, 47-53; 2006, 206-209. 
124 Hirvonen 2007. 
125 YK:n yleissopimus kansalaisoikeuksista ja poliittisista oikeuksista 17 artikla; Euroopan ihmisoike-
ussopimus 8 artikla; Suomen perustuslaki 10§. 
126 Scheinin 2003, 228-230.  
127 Kettunen 2007, 223-224.   
128 Niemelä 2004, 122-125, 136; 2006, 111-118, 119-131. 
129 Akavan kirkollisiin ammattiliittoihin kuuluvat Suomen kirkon pappisliitto ja Kanttori-urkuriliitto. 
Pappisliittoon kuului kyselyajankohtana 2442 ja Kanttori-urkuriliittoon 743 jäsentä. Opiskelijajäsenet 
ja eläkkeellä olevat jäsenet mukaan lukien liitossa oli yhteensä noin 5400 jäsentä. Kyselyyn vastasi 
noin joka toinen liiton jäsen. Niemelä & Palmu 2006, 3. 
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53 % toivoi mahdollisuutta parisuhteen siunaamiseen, kun miehistä vain 29 % toivoi 
tätä. Erityisen myönteisesti rekisteröityjen parisuhteiden siunaamiseen suhtautuivat 
alle 45-vuotiaat naispapit. Heistä 63 % katsoi, että samaa sukupuolta olevilla tulisi 
olla mahdollisuus parisuhteensa kirkolliseen siunaamiseen. Papeista 39 % oli sitä 
mieltä, että homoseksuaalin papin tulisi voida rekisteröidä parisuhteensa. Papit suh-
tautuivat kanttoreita myönteisemmin sekä hedelmöityshoitojen sallimiseen että ho-
moseksuaalien parisuhteiden siunaamiseen. Kirkon virallisella kannalla näytti olevan 
merkitystä työntekijöiden näkemyksiin. Yli puolet kanttoreista ja papeista olisivat 
olleet valmiita hyväksymään parisuhteensa rekisteröineen homoseksuaalin kirkon 
virkaan, mikäli kirkko hyväksyisi tämän virallisesti.130  

 

2.1.5 Lapsen asema kirkon huolena 
 

Avioliitto on yhteiskunnan muutoksista huolimatta edelleen kirkon ihanne. Kirkko 
katsoo avioliiton tarjoavan turvalliset puitteet puolisoille ja lasten kasvulle. Tämä 
puolestaan tuo vakautta yhteiskunnalle ja sen hyvinvoinnille. Piispat näkevät, että 
lapsi saa parhaat edellytykset kasvuun äidin ja isän muodostamassa avioliitossa ja 
perheessä. Kirkko haluaa oman perinteensä pohjalta puolustaa lasten oikeutta hyvään 
elämään.131 Tätä tarkoitusta varten kirkko on laatinut kymmenen teesiä vanhemmuu-
desta. 

 
Lahjoita lapsellesi lapsuus 
Uskalla olla aikuinen  
Ole läsnä lapsellesi 
Anna aikaa aikuisen elämälle  
Hyväksy lapsesi ainutlaatuisuus  
Suojele lastasi turhalta tiedolta 
Sitoudu vanhemmuuteen 
Anna vapautta, aseta rajoja  
Ole tärkein lapsellesi 
Varjele lapsuutta.132  
 

Rakkauden lahja -kannanotossaan piispat käsittelevät lapsuuteen ja sen suojelemi-
seen liittyviä teemoja kuten aborttia ja hedelmöityshoitoja. 133 Vuonna 2007 Suomes-
sa tehtiin yhteensä 10533 raskaudenkeskeytystä.134 Raskaudenkeskeytysten määrä on 
vakiintunut noin 10000 keskeytykseen vuodessa, mikä on muihin maihin verrattuna 
vähän. Raskaudenkeskeytykset tehdään pääsääntöisesti (89 %) sosiaalisin perus-
tein.135 Stakes on kartoittanut Suomessa tehtyjä hedelmöityshoitoja136. Hedelmöitys-
hoitoja aloitettiin vuoden 2006 aikana 7800 kappaletta. Ennakkotietojen mukaan he-

                                                
130 Niemelä & Palmu 2006, 12-17. 
131 Rakkauden lahja 2008, 10. Lapsen asemaa koskevasta kirkollisesta keskustelusta ja kannanotoista 
lisää esim. Hytönen 2003, 244-255. 
132 Rakasta lasta – Suojele lapsuutta. 
133 Rakkauden lahja 2008. 
134 http://www.stakes.fi/F�/Tilastot/Aiheittain/Lisääntyminen/raskaudenkeskeytykset/index.htm. Lu-
kupäivä 20.1.2009. 
135 Raskaudenkeskeytykset. Käypä hoito. 
136 Stakesin keräämät hedelmöityshoitotilastot sisältävät tiedot koeputkihedelmöityshoidoista (IVF), 
mikrohedelmöityshoidoista (ICSI), pakastetun alkion siirrosta (FET) ja keinosiemennyksestä eli inse-
minaatiosta (IUI) 
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delmöityshoitojen määrä kasvoi vuoden 2007 aikana 12 %. Vuoden 2006 tehtyjen 
hedelmöityshoitojen tuloksena syntyi yhteensä 1985 lasta.137     

Rakkauden lahja -kannanotto korostaa vanhempien suojeluvastuun alkavan jo 
raskaudesta. Piispojen näkemyksen mukaan lapsen tulisi saada syntyä toivottuna. Jo 
syntymätöntä elämää tulisi suojella, mutta toisaalta alkanut elämä tulee ristiriitatilan-
teessa asettaa syntymättömän elämän edelle. Abortin piispat näkevät mahdollisena, 
mutta erityisesti sosiaalisin perustein tehty abortti sisältää heidän mukaansa eettisiä 
ongelmia.138 Lapsen oikeudet nousevat keskeiseen asemaan myös hedelmöityshoitoja 
suunniteltaessa. Kirkko on kannanotoissaan suhtautunut hedelmöityshoitoihin myön-
teisesti, silloin kun hoidoissa käytetään aviopuolisoiden sukusoluja. Mikäli hedel-
möityshoidoissa käytetään luovutettuja sukusoluja, tulisi kummankin puolison sitou-
tua vanhemmuuteen. Lapsen tulisi myös saada tietää sukusolun luovuttaneen henki-
löllisyys.139  

Piispat kiinnittävät kannanotossaan huomiota myös lapsen asemaa uhkaaviin 
tekijöihin ja olosuhteisiin, kuten kulttuurin seksualisoitumiseen ja lasten seksuaali-
seen hyväksikäyttöön. Kulttuurin seksualisoitumisessa piispoja huolestuttaa ”ympä-
ristön suorasukainen seksuaalinen viestintä”. He näkevät, että seksuaalivietti on 
markkinavoimien käytössä, mikä saattaa vääristää lapsen ja nuoren käsityksiä suku-
puoliominaisuuksista ja seksuaalisuudesta. Tästä esimerkkeinä he mainitsevat mai-
nokset, lehdet ja elokuvat, jotka sisältävät eroottisesti virittäytynyttä materiaalia. 
Piispat korostavat, että tällainen materiaali ahdistaa ja vahingoittaa lasta. Vanhempi-
en onkin piispojen mukaan varjeltava lasta ja annettava tälle asiallista informaatiota, 
jotta turvallinen kasvu ei vaarantuisi.140  

Kaarina Nikunen, Susanna Paasonen ja Laura Saarenmaa ovat tutkineet kult-
tuurin pornoistumista, joka näkyy kolmena erityisenä ilmiönä. Ensinnä tämän voi 
havaita pornoteollisuuden kasvusta, jossa näyttäytyvät niin kysynnän lisääntyminen 
kuin siihen vastaaminen. Toisena kova porno on tullut valtakulttuuriin, jolloin se ei 
enää näyttäydy vain julkisuuden rajamailla, vaan yhä useammin myös valtajulkisuu-
den alueella kuten valtamedioissa ja erilaisissa julkisissa tiloissa. Kolmanneksi por-
noistuminen on havaittavissa kulttuurin yleisessä seksualisoitumisessa, jossa porno-
grafiset esitystavat näyttäytyvät kulttuurituotannon eri alueilla. Tästä esimerkkeinä 
ovat esimerkiksi nuorison suosimat musiikkivideot, mainokset,141 muoti, kulutuskult-
tuuri, internetin tarjonta142 ja katumainonta.143 Samaan aikaan kuitenkin tiedetään, 
että syyt seksuaalisen hyväksikäytön taustalla johtuvat yksilötason tekijöiden lisäksi 
myös taustavaikuttajista, joihin kuuluvat muun muassa kulttuurin hyväksymät erilai-
set eroottissävyiset lapsikuvat.144 

Kysymys pornografian kasvatuksellisesta merkityksestä on herättänyt run-
saasti keskustelua viestinnän tutkimuksessa. Yhtä mieltä on oltu siitä, ettei mediaku-

                                                
137 Hedelmöityshoidot. 
138 Rakkauden lahja 2008, 90, 94-96.  
139 Rakkauden lahja 2008, 91. Hedelmöityshoitolain valmisteluprosessin aikana Kirkkohallitus antoi 
17.8.2005 oikeusministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon. Ilmeisesti piispat nimeä-
vät juuri tämän lausunnon Kirkon kannanotoksi hedelmöityshoitoihin.  
140 Rakkauden lahja 2008, 41-44. Myös kirkon ja Aids-tukikeskuksen julkaisemassa nuorille suunna-
tussa oppaassa Jumalan silmissä ihme, käsitellään kriittisesti median välittämää kuvaa seksuaalisuu-
desta. Jumalan silmissä ihme 2006, 76-78.  
141 Nikunen, Paasonen ja Saarenmaa 2005, 7-14. 
142 Kahla 2005, 38. 
143 Rossi 2005, 93-110. Rossi on tutkinut kaupunkitilan ja siihen sijoittuvan pehmopornokuvaston 
välistä suhdetta.  
144 Antikainen 1994, 44. 
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vastolla ole suoraa syy-seuraus-suhdetta käyttäytymiseen. Median välittämällä tois-
tuvalla kuvalla on kuitenkin katsottu olevan yhteys siihen, mitä pidetään seksuaali-
sesti kiihottavana.145 Edellä esitetty herättää kysymyksen, millä tavalla yksilö, erityi-
sesti nuori, voi välttää lähes joka paikasta tulevan pornahtavan kuvan vaikutusta 
omiin tulkintoihinsa? Joan Mason-Grant esittää, että pornon kieltämisen sijaan sitä ja 
sen osia tulisi purkaa ja analysoida kriittisesti. Yksilölle voidaan opettaa kriittistä 
medialukutaitoa, jolloin tällä on mahdollisuus arvioida, kuinka luonnollisen kuvan 
porno tai pornoistunut kuva antaa seksuaalisuudesta.146 Median kriittistä arviointia 
peräänkuuluttaa myös Douglas Kellner, joka näkee, että mediakulttuuri ja kulutus-
kulttuuri tukevat toisiaan. Hän esittää, että vain mediakulttuurin kriittinen tarkastelu 
voi antaa valmiuksia vastustaa median tarjoamia valmiita vaihtoehtoja identiteettiin 
rakentumiselle.147 Anna Anttilan mukaan kulutuskulttuuri ja media eivät kuitenkaan 
ole nuorten ainoita kasvattajia, vaan tällaisia ovat myös lapsen perhe ja elinympäris-
tö. Vertais- ja ikäryhmän vaikutus nuoren asenteisiin, arvoihin, käsityksiin ja käyt-
täytymiseen näyttää kuitenkin olevan avainasemassa. Kaupallinen markkinointi osaa 
ammentaa nuorison omasta kulttuurista ja tuottaa tähän kulttuuriin uutta materiaalia. 
Anttilan mukaan onkin vaikea sanoa, kuka kehenkin vaikuttaa ja miten kaikki vaikut-
taa lapsiin ja nuoriin.148  

Kulttuurin seksualisoitumisen lisäksi piispat kiinnittävät huomiota myös las-
ten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Heidän mukaansa asiaan on puututtava viipymät-
tä. Hyväksikäytön paljastuttua he korostavat moniammatillisen yhteistyön merkitystä 
sekä sitä, että hyväksikäyttäjä tarvitsee ongelmaansa hoitoa.149 Lasten hyväksikäyttö 
voi olla sukupuolista häirintää tai seksuaalista hyväksikäyttöä. Sukupuolisen häirin-
nän käsitteellä viitataan huomioon, joka on yksipuolista, ei toivottua, perustuu suku-
puoleen ja saa kohteen tuntemaan itsensä noloksi, pelokkaaksi, loukkaantuneeksi tai 
vihaiseksi. Suomessa keskustelu sukupuolisesta häirinnästä alkoi 1990-luvulla. 
Vaikka Suomi on maa, jossa sukupuolten välinen tasa-arvo on ääneen lausuttu ja 
yleisesti hyväksytty tavoite, ovat sukupuolisen häirinnän kohteina useimmiten naiset 
tai tytöt.150 Sanna Aaltonen on tarkastellut 15–16 -vuotiaiden tyttöjen ja poikien ko-
kemuksia sukupuolisesta häirinnästä. Aaltosen tutkimuksesta selviää, että noin 41 % 
tytöistä ja 15 % pojista ilmoitti, että heitä oli lähennelty, kosketettu tai yritetty suu-
della heidän tahtomattaan. Aaltonen viittaa useisiin tutkijoihin todetessaan, että 
1990-luvulla suomalainen sukupuoli- ja seksuaalikulttuuri on muuttunut osin kaupal-
lisen seksin kasvun myötä entistä kovemmaksi, kaupallisemmaksi, näkyvämmäksi ja 
paljastavammaksi. Tästä on seurannut, että yhä useammin henkilö voi joutua suku-
puolisen häirinnän kohteeksi.151 Sari Näre esittääkin, että nuoret ovat joutuneet tot-
tumaan siihen, että kaupallinen seksi ja häirityksi tulo ovat osa heidän arkeaan.152 
Aaltosen tutkimuksessa erityisesti tytöt suhtautuivat häirintään jo rutiininomaisesti. 
Heille on tuttua, että heidän ruumiinsa muotoja arvioidaan, kähmitään, kosketellaan 
ja seksuaalimoraalia kyseenalaistetaan. Tytöt kertovat myös aikuisten lähentelystä ja 
seksiehdotuksista sekä raiskatuksi tulemisen pelosta.153   

                                                
145 Nikunen, Paasonen ja Saarenmaa 2005, 19-20. 
146 Nikunen, Paasonen ja Saarenmaa 2005, 21. Myös Mason-Grant 2004. 
147 Kellner 1998. 
148 Anttila 2002. 
149 Rakkauden lahja 2008, 41-44. 
150 Aaltonen 2006, 13-16. 
151 Aaltonen 2006, 17-18. Ks. myös Ronkainen 1998, 30; Saarikoski 2001, 257. 
152 Näre 2005, 87. 
153 Aaltonen 2006, 420-422. 
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Jorma Antikaisen mukaan uskonnot ovat vaikuttaneet merkittävästi siihen, et-
tä lasten seksuaalinen hyväksikäyttö nähdään epämoraalisena tekona. Esimerkiksi 
kristinusko toi mukanaan käsityksen lapsen viattomuudesta ja katolinen kirkko tuo-
mitsi 1700-luvulla jyrkästi lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön. Nykyisin 
lasten seksuaalinen hyväksikäyttö nähdään usein häiriintyneen henkilön suorittamana 
epämoraalisena ja rikollisena tekona lasta kohtaan. Kaikissa länsimaissa on lapsia 
suojeleva rikoslainsäädäntö, vaikka laintulkinta ja rikoksesta rankaiseminen poik-
keavatkin toisistaan. Yleisesti ottaen ajatellaan, että sairasta henkilöä ei voida pitää 
täysin vastuullisena teoistaan ja siksi hyväksikäyttäjän hoitoa pidetään rankaisua te-
hokkaampana keinona puuttua tilanteeseen.154  

Suomen evankelis-luterilainen kirkko julkaisi vuonna 2000 oppaan, jonka tar-
koituksena on herättää keskustelua seksuaalisesta hyväksikäytöstä kirkon piirissä ja 
antaa tietoa siihen liittyvästä problematiikasta.155 Martti  Esko arvioi,  että seksuaali-
nen hyväksikäyttö näkyy myös kirkossa ja samoin kuin yhteiskunnassa, asiasta saate-
taan vaieta156. Piispojen tavoin hän korostaa moniammatillisen, harkitun ja koor-
dinoidun yhteistyön merkitystä hyväksikäyttötilanteiden selvittämisessä ja hoitami-
sessa. Eskon mukaan on tärkeää miettiä, missä määrin kirkkolain vaitiolovelvolli-
suus- ja luottamuksellisuuspykälät ulottuvat hyväksikäyttötilanteisiin.157 Kirkkolain 
mukaan papin tai lehtorin salassapitovelvollisuus on ehdoton silloin, jos tieto hyväk-
sikäytöstä on saatu sielunhoitotilanteissa.158 Sami Mahkonen näkee asetelman on-
gelmallisena, koska sielunhoitotilanteessa paljastunut hyväksikäyttö voidaan lain 
mukaan jättää ilmoittamatta. Hän suosittaakin, että kirkossa käytäisiin keskustelua 
salassapito- ja ilmoitusvelvollisuuden159 välisen tasapainon saavuttamiseksi.160 Kirk-
ko pyrkii kuitenkin muilla tavoin ehkäisemään mahdollisia hyväksikäyttötilanteita. 
Yhteiskunnan lainsäädännön mukaisesti kirkkolainsäädäntöön lisättiin säädös, jonka 
mukaan lasten kanssa pysyväisluonteisesti työskentelevän työntekijän ja viranhaltijan 
tulee esittää rikosrekisteriote ennen viran vastaanottamista.161  

 
 

                                                
154 Antikainen 1994, 14-17. 
155 Opas on luettavissa osoitteessa http://www.evl.fi/kkh/to/kkn/koulu/viettely.html. Seksuaalista häi-
rintää ja ohjeita häirintä tilanteisiin käsitellään myös nuorille suunnatussa Jumalan silmissä ihme op-
paassa. Jumalan silmissä ihme 2006, 71-75. 
156 Kirkon piirissä seksuaalinen hyväksikäyttö herättää Eskon mukaan erilaisia suojautumiskeinoja. 
Näistä ensimmäinen on alireagointi, jossa ei uskota, että seksuaalista hyväksikäyttöä voi tapahtua kir-
kon piirissä. Tällöin silmät suljetaan, mahdollistetaan seksuaalisen hyväksikäytön jatkuminen ja odo-
tetaan, että asia korjaantuisi itsestään. Toinen tapa on ylireagointi, jossa työntekijät ovat voimakkaan 
tunnekuohun alla, jolloin mikä tahansa lapsen ongelma saatetaan nähdä hyväksikäytön aiheuttamaksi. 
Tässä on vaarana ylireagointi ja liian hätäisiin tai harkitsemattomiin toimenpiteisiin ryhtyminen. Vielä 
yhtenä vaihtoehtona on ammatillinen regressio, jossa työntekijä menee lukkoon, eikä kykene käsitte-
lemään hyväksikäyttötilannetta. Tällöin työntekijän omat käsittelemättömät tunteet ja asenteet ottavat 
vallan.  Esko 2000. 
157 Esko 2000. 
158 KL 5:2. 
159 Lastensuojelulain 5: 25§ ilmoitusvelvollisuutta koskevassa kohdassa todetaan, että muun muassa 
seurakunnan tai uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa olevien henkilöiden on viipymättä tehtävä 
ilmoitus salassapitosäädösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he teh-
tävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olo-
suhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Lastensuojelulaki 5: 
25§ 
160 Mahkonen 2000. 
161 Kirkkolainsäädännön muutos astui voimaan vuoden 2003 alusta. Kirkko muutosten keskellä 2004, 
82.  
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2.2  Papin sitoumukset, tehtävät ja pappiin kohdistetut odotukset 

2.2.1 Pappisvihkimys ja -lupaus  
 

Papiksi hakeutumisen edellytyksenä on kokemus sisäisestä kutsusta (Vocatio inter-
na), joka ymmärretään Jumalan ihmisessä alullepanemana haluna ja motivaationa 
hoitaa pappisvirkaa.162 Kokemus sisäisestä kutsusta saadaan usein jo ennen teologi-
koulutukseen hakeutumista.163 Pappisvirka saadaan vihkimyksessä, joka voidaan 
suorittaa vasta sen jälkeen, kun sisäisen kutsun saanut henkilö saa ulkoisen kutsun 
(Vocatio externa). Ulkoisen kutsun voi esittää paikallisseurakunta, kirkon lähetysjär-
jestö, kristillinen yhteisö tai tuomiokapituli.164 Ulkoinen kutsu liittää papin seurakun-
taan. Ajatuksena on, että pappi on seurakuntalaisten palvelija, jonka seurakuntalaiset 
valitsevat.165 Papiksi vihkimistä edeltää esteiden tutkinta, jonka yhteydessä tarkiste-
taan pappiskandidaatin virka- ja lääkärintodistus, todistus teologian maisterin tutkin-
nosta sekä pappisvihkimysanomus. Pappiskandidaatin tulee myös osoittaa piispalle ja 
tuomiokapitulin jäsenille, että hän kykenee hoitamaan pappisvirkaa.166  

Pappisvihkimyksen suorittava piispa kysyy vihittäviltä, tahtovatko he ryhtyä 
pappisvirkaan, pitäytyä Jumalan sanassa ja toimittaa sakramentit asetusten mukaises-
ti sekä kilvoitella esikuvallisesti. Papiksi vihittävät vastaavat kysymyksiin tahdon, 
minkä jälkeen he antavat seuraavan lupauksen:  

 
Minä N. N lupaan kaikkitietävän Jumalan edessä, että toimittaessani pappisvirkaa, jonka 
olen valmis ottamaan vastaan, tahdon pysyä Jumalan pyhässä sanassa ja siihen perustuvassa 
evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksessa. En julkisesti julista tai levitä enkä salaisesti 
edistä tai suosi sitä vastaan sotivia oppeja. Tahdon myös oikein julistaa Jumalan sanaa ja 
jakaa pyhiä sakramentteja Kristuksen asetuksen mukaan. Tahdon noudattaa kirkon lakia ja 
järjestystä sekä palvella alttiisti seurakuntaa ja sanankuulijoita. Kaikkea tätä tahdon noudat-
taa niin, että voin vastata siitä Jumalan ja ihmisten edessä. Tähän Jumala minua autta-
koon.167 

 
Näin pappislupauksen tehnyt henkilö sitoutuu Jumalan pyhään sanaan ja siihen pe-
rustuvaan evankelis-luterilaisen kirkon tunnustukseen168, joka on ilmastu kirkon 
Tunnustuskirjoissa.169 Pappi sitoutuu myös noudattamaan Kirkkolakia ja Kirkkojär-
jestystä.  

Papiksi tulo edellyttää akateemista teologin tutkintoa ja pappisvihkimystä. 
Papin sosialisoijana toimivat näin tieteellinen yhteisö ja kirkko. Opintojensa aikana 
teologian opiskelija tarkastelee teologisia kysymyksiä tieteellisen näkökulman kaut-

                                                
162 Fichter 1961, 3-4. 
163 Niemelä 1999, 113. 
164 Näiden lisäksi papiksi voidaan vihkiä myös teologisen tieteen tai uskonnon opettajana toimiva 
henkilö, joka sitoutuu tuomiokapitulin harkitsemalla tavalla hoitamaan myös pappisviran tehtäviä seu-
rakunnassa sen mukaan kun päätoimi sen sallii. KJ 2002, 5:5§. 
165 KJK 2002, 289. 
166 KJ 5:2-7. 
167 KJ 5:7; KTK 1995, 106-113.  
168 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Tunnustuskirjoja ovat: Ekumeeniset uskontunnustukset, 
Augsburgin tunnustus, Augsburgin tunnustuksen puolustus, Schmalkaldenin opinkohdat, Paavin valta 
ja johtoasema, Lutherin katekismukset: Vähä katekismus ja Iso katekismus, Yksimielisyyden ohje, 
Yksimielisyyden kirja, Todisteiden luettelo sekä historiallisen yhteytensä takia liitteen roolin saanut 
Upsalan kokouksen päätös. Tunnustuskirjat 1990.  
169 KL 1: 1. ”Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä 
uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskir-
koissa”. KL 1: 1. 
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ta. Pappisvihkimyksen jälkeen hänen odotetaan sopeutuvan kirkon tulkintaan todelli-
suudesta, todellisuuden luonteesta ja uskon sisällöstä. Heikki Salomaan mukaan pa-
piksi vihittävän tulee papiksivihkimistilaisuudessa sopeutua kirkkoon ja sen instituu-
tioon. Näin kirkko tarjoaa papille viitekehykseksi uskomusjärjestelmänsä ja legitimoi 
sen rituaalisesti pappisvihkimyksessä ja juridisesti pappislupauksessa.170 

 

2.2.2 Papin työtehtävät 
 

Papin virka liittyy kiinteästi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon perustehtävään: 
evankeliumin julistamiseen, joka herättää ihmisissä uskon Kolmiyhteiseen Jumalaan. 
Jotta tämä usko voisi syntyä, kirkkoon on asetettu evankeliumin opettamisen ja sak-
ramenttien jakamisen virka.171 Kirkkolaki ja -järjestys määrittelevät papin viran eri-
tyisiksi tehtäviksi jumalanpalvelusten toimittamisen, pyhien sakramenttien jakami-
sen, kirkollisten toimitusten hoitamisen sekä yksityisen sielunhoidon ja ripin.172  Li-
säksi pappi vastaa seurakunnan rippikoulusta.173  

Kirkon koulutuskeskuksen työryhmä on laatinut kuvauksen papin ydinosaa-
misesta. Papiston osaaminen kuvataan siinä viitenä osaamisalueena, joita ovat juma-
lanpalvelus ja kirkolliset toimitukset, kristillinen kasvatus ja ohjaus, sielunhoito, to-
distus ja palvelu sekä työyhteisössä toimiminen.174 Näistä erityisesti kirkollisten toi-
mitusten, kristillisen kasvatuksen ja sielunhoidon kentässä papisto kohtaa seurakun-
talaisia ja joko keskustelee heidän kanssaan tai opettaa perhe- ja seksuaalikysymyk-
siin liittyviä teemoja. Kirkollisissa toimituksissa pappi kohtaa perheitä erilaisissa 
elämän käännekohdissa.175 Kristillisen kasvatuksen osalta perheeseen ja seksuaali-
suuteen liittyvät kysymykset liittyvät esimerkiksi rippikoulun opetukseen.176 Sielun-
hoidossa perhe ja erityisesti seksuaalikysymykset ovat yksi keskeinen ripittäytymisen 
ja keskustelun kohde.177  

 
Kirkolliset toimitukset 
Kirkolliset toimitukset178, joissa papisto kohtaa vuosittain lähes koko suomalaisper-
heiden kirjon 179, ovat suurelle osalle suomalaisista tärkein syy kuulua kirkkoon.180 
Kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Sen sisältöön 
vaikuttavat sekä toimitusten sisältö ja sanoma että niihin osallistuvien ihmisten elä-
mäntilanne. Periaatteena on, että kirkollisissa toimituksissa kirkon uskon ja ihmisten 

                                                
170 Salomaa 2007, 23-29. Teologian opintojen ja papin työhön sopeutumisprosessista lisää esimerkiksi 
Josuttis 1982; Kurtén 1986; Haapakoski 1994; Salomaa 2007. Teologien uravalintamotiiveista Nieme-
lä 1999. 
171 Augsburgin tunnustus V (Tunnustuskirjat 1999, 53). 
172 KL 5:1. Myös KJ 5:1. 
173 KJ 3. Seurakunnan rippikoulusta voi papin lisäksi vastata myös lehtori. 
174 Papin ydinosaamiskuvaus. 
175 Kirkko muutosten keskellä 2004. 
176 Rippikoulusuunnitelma 2001, 23-24. 
177 Kettunen 1998. 
178 Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappisvihkimystä edellyttäviä kirkollisia toimituksia eli kasu-
aalitoimituksia ovat kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, avioliiton siunaaminen ja hautaan 
siunaaminen.  
179 Kirkko muutosten keskellä 2004; Monikasvoinen kirkko 2008. Uskonnollisen toimituksen merki-
tystä pitää tärkeänä syntymän yhteydessä 82%, avioliiton yhteydessä 79% ja kuoleman yhteydessä 
86% suomalaisista. Noin neljä miljoonaa suomalaista osallistuu vuosittain johonkin kirkolliseen toi-
mitukseen. Monikasvoinen kirkko 2008, 34, 90. 
180 Monikasvoinen kirkko 2008, 74. 
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elämäntilanteiden välille syntyisi vuorovaikutus, joka välittäisi yhteyden Jumalaan ja 
pelastukseen.181  

Kirkolliset toimitukset poikkeavat jumalanpalveluksista erityisesti siinä, että 
ne eivät jäsenny kirkkovuoden vaan elämän käännekohtien mukaan.182 Kirkollisten 
toimitusten opas korostaakin, että juhlahetkien viettäminen elämän käännekohdissa 
tekee abstraktin konkreettiseksi ja näkymättömän näkyväksi. Tämä auttaa ihmistä 
irrottautumaan vanhasta ja siirtymään uuteen. Riiteillä on siten sosiaalisesti, psyko-
logisesti ja terapeuttisesti tärkeä merkitys toimitukseen osallistuville ihmisille. Kirk-
ko tuo riitteihin mukaan oman sanomansa sekä yhteisen rukouksen.183  

Suomalaiset näyttävät pitävän kirkollisia toimituksia papin tärkeimpänä teh-
tävänä184 ja ovat tyytyväisiä kirkon tapaan hoitaa niitä.185 He mieltävät kirkolliset 
toimitukset usein itselleen tärkeiksi, turvallisuudentunnetta lisääviksi siirtymäriiteik-
si. Papit taas mieltävät nämä työtehtävät osaksi julistus- ja opetustyötä. Seurakunta-
laiset ja papisto näyttävätkin painottavan erilaisia asioita kirkollisten toimitusten yh-
teydessä. Tästä johtuen Olavi Moilanen ja Kari Salonen esittävät, että papisto työs-
kentelee erilaisten odotusten ristiriidassa.186 

Kirkollisten toimitusten vuorovaikutuksellisesta luonteesta johtuen niiden 
toimittamisessa korostetaan luottamuksellista ilmapiiriä ja yhteistyötä. Jotta nämä 
toteutuisivat, tulisi Kirkollisten toimitusten oppaan mukaan ennen jokaista keskeistä 
toimitusta pitää toimituskeskustelu, jossa käydään läpi sekä toimituksen sisältö että 
siihen osallistuvien ihmisten elämäntilanne.187 Toimituskeskustelujen merkitys on 
kasvanut 1980-luvulta lähtien, ja niiden käyminen on tärkeää sekä kirkolle että toimi-
tuksiin osallistuville188. 

    
Rippikoulu  
Konfirmaatiota edeltää rippikoulun käyminen.189 Rippikoululla on vankka kannatus: 
valtaosa 15-vuotiaista suomalaisnuorista suorittaa sen.190 Rippikoulu on kirkon kas-
teopetusta, jossa nuori perehdytetään evankelis-luterilaisen kirkon uskoon ja häntä 
ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä.191 Rippikoulun lähtökohtana on kirkolle 
annettu kaste- ja opetustehtävä sekä käsky lähimmäisenrakkauteen.192 Rippikoulun 
opetussuunnitelmassa rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori voisi vahvistua siinä 
uskossa, jonka yhteyteen hänet on kasteen kautta otettu, ja että hän kasvaisi rakkau-
dessa lähimmäiseen ja eläisi rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.193      

Rippikoulun opetussuunnitelma määrittelee rippikoulun opetuksen lähtökoh-
diksi teologiset ja pedagogiset perusteet. Kirkkojärjestys edellyttää, että rippikoulun 
opetus on kristinopin mukaista. Kristinopin sisältö on ilmaistu tiivistetysti Katekis-

                                                
181 Sinä olet kanssani 2006, 7-17. 
182 Sinä olet kanssani 2006, 11. 
183 Sinä olet kanssani 2006, 12-13. 
184 Moilanen 1973, 16-21; Salonen 1992, 59, 108.  
185 Monikasvoinen kirkko 2008, 50, 73, 94-96. 
186 Moilanen 1973, 16-21; Salonen 1992, 59, 108.  
187 Sinä olet kanssani 2006, 14. 
188 Koivisto 1991, 118-123; Sihvo 1992; Monikasvoinen kirkko 2008, 74-75; 96-97.  
189 Kirkkojärjestys 5. 
190 Rippikoulun opetussuunnitelma 2001, 24. Vuonna 2007 88,5% suomalaisnuorista kävi rippikoulun. 
Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolain muuttamiseksi. Nuorista 91% kävi leiririppikoulun, päivä-
rippikoulun kävi 7%, iltarippikoulun 2% ja 2% kävi yksityisrippikoulun. Monikasvoinen kirkko 2008, 
138.  
191 Rippikoulusuunnitelma 2001, 6-8; Kirkkojärjestys 3. 
192 Rippikoulusuunnitelma 2001; Niemelä 2002, 17.  
193 Rippikoulusuunnitelma 2001, 18. 
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muksessa, jonka lähtökohdat ovat Vähän katekismuksen kasteopetuksen trinitaaris-
kristologisessa perustassa.194 Rippikoulusuunnitelman pedagogiset perusteet nouse-
vat konstruktiivisesta, kokemuksellisesta ja kontekstuaalisesta oppimiskäsitykses-
tä.195 Rippikoulusuunnitelma heijastelee selkeimmin konstruktiivista oppimiskäsitys-
tä, jossa keskeinen ajatus on, että tietoa ei siirretä, vaan oppija rakentaa tiedon itse eri 
vaihtoehdoista. Omaa ”tietojärjestelmää” rakentaessaan oppija hyödyntää aikaisem-
min oppimaansa ja kokemaansa sekä tulkitsee informaatiota aikaisemman tietonsa 
valossa. Konstruktiivisessa oppimiskäsityksessä keskeistä on käsitys tiedon luontees-
ta: tieto syntyy yksilön aktiivisen konstruoinnin tuloksena, ja se on näin ollen ole-
massa subjektin kautta. Oppiminen on myös aina kontekstisidonnaista: se on sidok-
sissa kulttuuriin ja tilanteeseen, jossa se tapahtuu. Edellisten lisäksi oppiminen ank-
kuroituu sosiaalisiin vuorovaikutusprosesseihin ja niiden kautta syntyneisiin merki-
tysrakenteisiin.196 Rippikoulusuunnitelman taustalla on myös kokemuksellinen ja 
kontekstuaalinen oppimiskäsitys. Kokemuksellisuus näyttäytyy siinä, että oppijan 
omaa kokemusta korostetaan niin opetuksen lähtökohtana, oppimismenetelmiä suun-
niteltaessa kuin oppimisen lopputuloksena. Kontekstuaalisuus taas näyttäytyy rippi-
koulusuunnitelman yhteisöllisyyden korostuksessa. Rippikoululaisten itseohjaavuutta 
halutaan tukea siten, että kontekstuaalisen oppimiskäsityksen mukainen yhteisölli-
syys ja kyky muuttaa ympäristöä toteutuisivat.197 

Rippikoulun opetussuunnitelmassa oppimisjaksot on eroteltu aloitusjaksoksi, 
perusjaksoksi, päätösjaksoksi ja seurakuntayhteydeksi.198 Rippikoulun opetussuunni-
telman ”nuoren elämää” koskevassa osiossa nostetaan esille muun muassa parisuh-
teeseen ja seksuaali-identiteettiin liittyviä teemoja. Tässä keskeisiä sisältöjä ovat liit-
tyminen lapsuuden perheen ulkopuolisiin suhteisiin, oman seksuaali-identiteetin löy-
täminen, suhde omaan ja toisen seksuaalisuuteen, suhde toiseen sukupuoleen, avio-
liitto ja perheen perustaminen.199 Rippikoulun opetussuunnitelma on luonteeltaan 
puitesuunnitelma, eikä sen tarkoituksena ole antaa yksityiskohtaisia ohjeita siitä, mi-
ten rippikoulu tulisi toteuttaa. Pikemminkin suunnitelma antaa perusteet ja suuntavii-
vat sille, miten rippikoulua suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja jatkuvasti kehite-
tään. Tässä tarkoituksena on kannustaa paikallistasoiseen ja yksilölliseen rippikoulun 
toteutukseen.200  

 
Rippi ja sielunhoito 
Rippi ja sielunhoito ovat kuuluneet kirkon tehtäviin alusta alkaen, joskin niiden mer-
kitykset ja toimintatavat ovat eri vaiheissa saaneet erilaisia muotoja.201 Luterilaiseen 
rippiin liittyy kaksi osaa: synnintunnustus (confessio), jossa henkilö tunnustaa syn-
tinsä ja synninpäästö (absoluutio), jossa hänelle julistetaan synninpäästö. Rippi voi-
daan toteuttaa yleisenä rippinä jumalanpalveluksen yhteydessä tai yksityisenä rippi-
nä, jossa ripittäytyvä tunnustaa syntinsä yksityisessä tilanteessa.202       

Vaikka sielunhoito on ollut oleellinen osa kristillisen kirkon toimintaa, sen 
varsinaiset menetelmät alkoivat muotoutua vasta 1900-luvulla. Stephen Pattisonin 
mukaan myöhäinen muotoutumisajankohta johtuu suurelta osin siitä, että teologit 

                                                
194 KJ 3:4; Katekismus 2000; Rippikoulusuunnitelma 2001, 6-17; Niemelä 2002, 17. 
195 Rippikoulusuunnitelma 2001, 11; Pesonen 2001, 13; Niemelä 2002, 19. 
196 Rauste-von Wright & von Wright 1997, 15; Niemelä 2002; Pruuki & Tirri 2004, 37-44. 
197 Niemelä 2002; Pruuki & Tirri 2004, 41.  
198 Rippikoulusuunnitelma 2001, 23-28. 
199 Rippikoulusuunnitelma 2001, 23-24. Myös Kiiski 2006, 37. 
200 Rippikoulusuunnitelma 2001, 5, 37; Niemelä 2002, 16. Myös Pesonen 2001, 13, 42. 
201 Pulkkanen 1981, 86-92; Mannermaa 199714-27; Kettunen 1998, 29-32; Pattisson 2000, 752. 
202 Kettunen 1998, 29-40. 
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ovat enimmäkseen keskittyneet pohtimaan opillisia kysymyksiä. Sen sijaan kirkon 
käytännön elämään liittyvät kysymykset ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Sielun-
hoidon kehittymiselle on ollut ominaista, että menetelmät on lähes kokonaisuudes-
saan omaksuttu suoraan psykologisista ja psykoanalyyttisista teorioista. Vasta viime 
vuosikymmeninä on alettu kehittää sielunhoidon omia menetelmiä, joissa psykologi-
nen teoria ja kirkon oppi ovat vuorovaikutuksessa keskenään.203 Sielunhoidon tulisi-
kin nykykäsityksen mukaan olla olemukseltaan keskustelevaa. Vuoropuhelun osa-
puolina tulisi olla kristinusko ja sen perinne sekä sielunhoitotilanteiden henkilökoh-
taiset ja sosiaaliset vaatimukset.204 Tätä ajattelua kutsutaan pastoraalipsykologiaksi. 
Pastoraalipsykologiassa tarkastellaan asioita huomioimalla sekä psykologiset että 
sielunhoidolliset näkemykset 205. Kettusen mukaan pastoraalipsykologia lähtee siitä, 
että jokainen uskon kokemus on myös psykologinen tapahtuma. Tämän vuoksi pasto-
raalipsykologiassa pyritään eri tieteenalojen tasavertaiseen yhteistyöhön.206 

          

2.2.3 Pappiin kohdistetut odotukset 
 

Pappiin kohdistuu odotuksia niin kirkon kuin seurakuntalaisten taholta. Kirkko edel-
lyttää, että pappi osaa operoida sekä julkisella että yksityisellä tasolla. Esimerkiksi 
Kirkollisten toimitusten opas edellyttää, että pappi kuulee ja kohtelee seurakuntalais-
ta kunnioittavasti sekä ymmärtää erilaisia vaikeuksia ja osaa käsitellä ongelmatilan-
teita. Samalla tämän tulee olla uskollinen edustamalleen asialle.207 Työskentelytapoi-
hin liittyvien odotusten lisäksi kirkko edellyttää papilta esimerkillisyyttä yksityis-
elämässä.208 Pappislupauksessa papin katsotaan sitoutuvan kristilliseen elämänta-
paan. Hänen tulee pyrkiä toteuttamaan lähimmäisenrakkauden ihannetta sekä viras-
saan että yksityiselämässään.209 Kirkon virkaan opiskelevien oppaassa korostetaan, 
että pappi elää seurakuntalaisten edessä. Tämän vuoksi hänen elämänsä ei voi olla 
yksityinen samaan tapaan kuin muiden seurakuntalaisten elämä.210  

Maria Saarisen tutkimuksesta ilmenee, että myös piispat kohdistavat pappei-
hin edellisen kaltaisia odotuksia. Piispat edellyttävät, ettei papin tule elämäntavallaan 
herättää pahennusta vaan hänen tulee olla tietoisesti sitoutunut esikuvallisuuteen ja 
julkisuuteen. Esikuvallisuus liittyy piispojen mukaan papin uskottavuuteen.211 Pappi 
on tavalliselle ihmiselle esikuva212, jonka uskottavuus kärsii, mikäli tämä toimii toi-
sin kuin opettaa. Papilta ja tämän perheeltä piispat odottavat kirkon opetuksen mu-

                                                
203 Pattison 2000, 752-753. Sielunhoidon ihmiskäsityksen muotoutumista suomalaisessa sairaa-
lasielunhoidon koulutuksessa on käsitellyt Paavo Kettunen. Hänen tutkimustuloksistaan ilmenee sie-
lunhoitokäsityksen muuttuminen siten, että 1960–luvun alussa sielunhoito merkitsi ihmisen auttamista 
Jumalan eteen ja tämän ongelmakentän tarkastelua ”Jumalan näkökulmasta”.  Sen sijaan vuosien 
1960-1975 välisenä ajanjaksona sielunhoitajan tehtävänä oli mennä lähelle ihmistä ja tämän tilannetta 
sekä kuunnella, miten hän itse koki tilanteensa. Ihmisen kuulemisen merkitys omaksuttiin psykologi-
asta, eksistentiaalianalyysista ja psykoterapiasta. Kettunen 1990, 327-336.  
204 Atkinson 2000, 552-553. 
205 Pöntinen & Totro 2004, 273.  
206 Kettunen 1995, 14-19. 
207 Sinä olet kanssani 2004, 1-4. 
208 Pappisvihkimyksen yhteydessä vihkimyksen suorittava piispa kysyy vihittävältä: ”Tahdotteko 
myös kilvoitella niin, että elämänne on esikuvana seurakunnalle?” Tähän papiksi vihittävä vastaa:   
”Tahdon”. KTK 1995, 111. 
209 Papin ydinosaamiskuvaus.  
210 Opas kirkon virkaan opiskeleville 1997, 6, 11-12. 
211 Saarinen 2004, 45-47, 51. 
212 KTK 1995, 111.  
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kaista elämää.213 Papin itsensä tulee olla joko avioliitossa tai elää yksin.214 Lähes 
kaikki Saarisen tutkimukseen osallistuneet piispat edellyttävät, että papin tulee avioi-
tua mahdollisimman pian parisuhteen alettua. Ajatus siitä, että pappi, joka vihkii ja 
puhuu avioliiton puolesta, eläisi itse avoliitossa, on piispoille vieras.215 Homoseksu-
aalin pappiskokelaan kohdalla piispat ovat melko yksimielisiä siitä, että papiksi vih-
kiminen on mahdollista, mikäli pappi sitoutuu pidättäytymään homoseksuaalisista 
seksuaalisuhteista. Tätä piispat perustelevat kirkon avioliittoihanteella ja traditiolla, 
mutta myös papin omalla hyvinvoinnilla. Osa piispoista arvelee, että homoseksuaalin 
papin olisi melko vaikea työskennellä työympäristössä, jossa tähän suhtaudutaan ne-
gatiivisesti seksuaalisen suuntautumisen takia.  Piispat myös tulkitsevat ulkoisen kut-
sun merkitsevän, että seurakunnan tulee voida hyväksyä viranhoitaja, mikä homosek-
suaalin papin kohdalla voi olla ongelmallista. Toisaalta piispat korostavat, että tilan-
ne on tämän kaltainen ”tässä vaiheessa”, mutta käytäntö saattaa muuttua lähivuosien 
aikana.216  

Suomalaisten odotuksia papeista on kartoitettu kahteen otteeseen. Kari Salo-
sen vuonna 1989 Helsingissä ja Raahessa tekemässä tutkimuksessa vastaajat pitivät 
papin tärkeimpänä ominaisuutena ihmisläheisyyttä ja toiseksi tärkeimpänä oikeu-
denmukaisuutta. Kolmanneksi papeilta odotettiin hengellistä ja moraalista nuhteet-
tomuutta. Kyseisen tutkimuksen perusteella näyttää, että nuhteettomuutta edellyttävät 
erityisesti kirkkoon sitoutuneet ja uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuvat henkilöt. 
Sen sijaan nuhteettomuutta edellyttävät vähemmän ne, jotka ovat koulutettuja ja kes-
kustelevat papin kanssa enemmän. Myös paikkakuntien välillä on eroa. Raahelaiset 
näyttävät odottavan papeilta nuhteettomuutta enemmän kuin helsinkiläiset.217 Noin 
kymmenen vuotta myöhemmin Kaisa Yletyinen tarkasteli jälleen pappeihin kohdis-
tuvia odotuksia. Silloin ilmeni, että suomalaiset odottavat edelleen papilta ihmislä-
heisyyttä. Sen sijaan tältä ei enää vaadita moraalista nuhteettomuutta ja esimerkilli-
syyttä, vaan pikemminkin tavallisuutta.218  

Pontus Salmi on selvitellyt seurakunnan hengellistä työtä tekevien työmoti-
vaatiota. Hänen tutkimuksensa tuloksista ilmenee, että työntekijät kokevat yleisen 
mielipiteen ja seurakuntalaisten odotusten aiheuttavan heille rasitusta. Työ seurakun-
nassa luo paineita sille, että työntekijän tulee käyttäytyä ammatilliseen rooliin liitty-
vien yhteiskunnallisten odotusten mukaisesti. Odotusten ei koeta rajoittuvan vain 
työ-aikaan, vaan seurakunnan työntekijän oletetaan käyttäytyvän näiden odotusten 

                                                
213 Saarinen 2004, 51, 56.  
214 KJ 2002, 1:5§: ”Kirkon jäsenen tulee (...) solmia avioliittonsa säädetyllä tavalla”. On syytä kiinnit-
tää huomiota siihen, että kyseinen kirkkojärjestyksen kohta ei edellytä tätä vain papilta, vaan myös 
kirkon jäseneltä. Myös Saarinen 2004, 58. 
215 Piispoista vain yksi on vihkinyt papiksi henkilön, joka eli avoliitossa. Muut toivottavat avoliitossa 
elävän pappiskokelaan tervetulleeksi vihkimykseen vasta siinä vaiheessa, kun tämä on solminut avio-
liiton. Saarinen 2004, 59-61. 
216 Yhden piispan kanta poikkesi muista. Tämä piispa ei nähnyt homoseksuaalisuutta pappisvihkimyk-
sen ja pappina toimimisen esteenä. Saarinen 2004, 61-68. Saksan evankelis-luterilaisen kirkon piispat 
julkaisivat vuonna 2004 kannanoton. He ehdottivat, että parisuhteensa rekisteröineiden asemaa suh-
teessa pappisvirkaan tarkasteltaisiin erilaisten kriteerien kautta. Tällä he eivät kuitenkaan edellyttä-
neet, että kirkkojen olisi pitänyt sitoutua vihkimään papiksi parisuhteensa reksteröinyt henkilö. Myös 
tässä kannaotossa tulevat esille samankaltaiset näkökohdat, kuin mitä Saarisen tutkimuksen piispat 
esittävät. Myös Saksassa piispat näkivät, että parisuhteensa rekisteröineen papin tulee olla tietoinen, 
että lasten vanhemmat saattavat suhtautua varauksellisesti heidän osallistumiseensa lapsi- ja nuoriso-
työhön. Parisuhdelain seuraukset kirkossa 2010, 41-42.  
217 Salonen 1992, 18, 107-111, 100. 
218 Yletyinen 2005, 90-95,  
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mukaisesti myös vapaa-aikanaan.219 Saila Frostin tutkimuksen mukaan papit ja hei-
dän puolisonsa kokivat, että pappeus asettaa odotuksia myös papin perheelle.220 Niin 
ikään Saarisen haastattelemat piispat kiinnittivät tähän huomiota. He kuitenkin ar-
vioivat, että ”siisti elämä” ja vahva itsetunto auttavat pappia ja tämän perhettä sel-
viämään seurakunnan keskellä.221 Yletyinen arvioi tutkimustulostensa perusteella, 
että pappien ja teologian opiskelijoiden huoli esikuvallisuuden vaatimuksesta saattaa 
olla ylimitoitettu. Nuhteettomuuden vaatimuksen sijaan suomalaiset näyttävät edel-
lyttävän papeilta, että nämä ovat ”tavallisia” ja tulevat lähelle ihmistä.222  

Pappien ydinosaamiskuvauksessa korostetaan, että papin viran hoitaminen 
edellyttää teologian lisäksi kirkon toimintaympäristön tuntemusta ja kykyä käydä 
vuoropuhelua myös muiden kuin teologisten tieteiden kanssa. Papin tulee ymmärtää, 
tehdä nykyihmiselle ymmärrettäväksi ja toteuttaa kirkon missiota. Papin ydinosaa-
miskuvauksen mukaan papin tehtävänä on ”toimia Jumalan armon välittäjänä niin, 
että ihmiset voisivat vahvistua uskossa, toivossa ja rakkaudessa”.  Koska pappi tekee 
työtä henkilökohtaisen uskon alueella, tämän oma persoona korostuu viran hoidossa. 
Ydinosaamiskuvauksen mukaan pelkkä tekninen osaaminen ei usein riitä, vaan mo-
nissa tehtävissä tarvitaan ihmistuntemusta, persoonallista läsnäoloa, tunnetason vuo-
rovaikutusta ja kohtaamisen kykyä. Näin papin persoonallinen ja aito olemisen tapa 
läpäisee kaiken työn.223   

      
 
 
 
 
 
 
 

                                                
219 Eniten seurakunnan työntekijöitä rasittivat liialliseksi koettu työn määrä sekä työajat. Salmi 2001, 
148. 
220 Frosti 1996. 
221 Saarinen 2004, 54-56. 
222 Yletyinen 2005, 95. 
223 Papin ydinosaamiskuvaus.  
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3. TUTKIMUKSEN TEHTÄVÄ, TOTEUTUS JA TEOREETTIS-
METODOLOGINEN LÄHTÖKOHTA 

3.1 Tutkimustehtävä  

 
Virkaan vihittäessä pappi sitoutuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuk-
seen, kirkkolakiin ja -järjestykseen, joiden mukaisesti hänen edellytetään toimivan 
työssään. Perhe- ja seksuaalikysymykset ovat olleet vilkkaan keskustelun kohteena 
toisen maailmansodan jälkeen sekä kirkossa että yhteiskunnassa. Kuten yhteiskun-
nassa, myös kirkossa on erilaisia käsityksiä ihmisen seksuaalisuudesta ja ihanteelli-
sesta perhemuodosta. Pappi käsittelee perhe- ja seksuaalikysymyksiä rippikoulussa, 
kirkollisissa toimituksissa ja sielunhoitokeskusteluissa. Evankelis-luterilaisen kirkon 
papisto kohtaa vuosittain lähes koko suomalaisperheiden kirjon ja rakentaa ammatil-
lista identiteettiään erilaisten näkemysten ympäristössä omalla, persoonallisella ta-
vallaan. Se, millä tavoin papisto kohtaa perhe- ja seksuaalikysymyksiä työssään ja 
millaisista elementeistä heidän työskentelyotteensa ovat näissä kysymyksissä raken-
tuneet, on kuitenkin vielä kartoittamatta. 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää, mitä papit kertovat itsestään per-
he- ja seksuaalikysymysten kohtaajina omaa työskentelyä ja siihen vaikuttavia teki-
jöitä kuvaavissa kertomuksissaan. Papin työskentelyote sekä suhde perhe- ja seksu-
aalikysymyksiin ovat syntyneet tietyssä kontekstissa. Tutkimustehtävän kannalta 
keskeisiä konteksteja ovat pappeus, kirkon opetus sekä kirkossa ja yhteiskunnassa 
tapahtuva perhe- ja seksuaalikäsitysten muutos sekä tähän muutokseen liittyvä jännit-
teinen keskustelu. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu narratiivisuuteen ja 
siinä erityisesti sisäisen tarinan käsitteeseen. Tämän suuntauksen mukaisesti paino-
piste on ennen kaikkea yksilössä ja tämän tulkinnassa. Tutkimustehtävä tiivistyy ky-
symykseen: ”Miten minusta tuli sellainen pappi kuin olen perhe- ja seksuaalikysy-
mysten kohtaajana”. Tätä kysymystä analysoidaan haastateltavien tuottamien kerto-
musten kautta. Tutkimustehtävä voidaan jakaa neljään alakysymykseen:                                                            

 
1. Millaiset tekijät, kokemukset, henkilöt ja yhteisöt ovat vaikuttaneet pappi-
en tapaan kohdata perhe- ja seksuaalikysymyksiä työssään? 
2. Miten nämä tekijät ovat vaikuttaneet pappien työskentelytapoihin? 
3. Millä tavalla papit kohtaavat perhe- ja seksuaalikysymyksiä työssään?  
4. Millä tavalla papit suhtaututuvat sellaisiin kiistanalaisiin perhe- ja seksuaa-
likysymyksiin kuten avoliitto, avioero, homoseksuaalisuus ja hedelmöitys-
hoidot? 
  

Tutkimuksen teoreettis-metodologisena lähtökohtana on narratiivisuus. Narratiivi-
suutta on mahdollista hyödyntää usealla tavalla. Tämän vuoksi esittelen tässä vai-
heessa narratiivisuutta yleisesti sekä tapaa, jolla olen hyödyntänyt sitä  tutkimukses-
sani. Tämän jälkeen täsmennän tutkimustehtävääni ja liitän sen osaksi narratiivista 
lähestymistapaa. Lopuksi esittelen tutkimusprosessin, jossa niin ikään liityn osaksi 
narratiivisuutta ja käsittelen myös narratiiviseen tutkimukseen liittyviä eettisiä peri-
aatteita erityisesti tutkimukseen osallistuvien näkökulmasta.  
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3.2 Narratiivisuus tutkimuksen lähtökohtana ja lähestymistapana 

3.2.1 Narratiivisuus ja siihen liittyminen 
 

Tutkimuksen lähestymistapana on narratiivisuus224, joka näyttäytyy usealla eri tasol-
la. Ensinnä tutkimuksen lähtökohtana on kuulla tarinoita. Toiseksi tutkimuksen ai-
neistona on tarinoita. Kolmanneksi tutkimuksessa analysoidaan tarinoita ja neljän-
neksi tutkimuksen tuloksena tuotetaan tarinoita.  

Narratiivinen tutkimus on sekä epistemologisesti että metodologisesti laaja ja 
hajanainen kokoelma erilaisia lähestymistapoja. Tarinallisuus on nähty psykologian 
ja sosiaalipsykologian teorioita ja käsitteitä integroivana teoriana225. Se on myös näh-
ty vaihtoehtoisena lähestymistapana positivistiselle ja empiristiselle tutkimusperin-
teelle226. Narratiivisuudella voidaan viitata useisiin asioihin. Ensinnä voidaan viitata 
tiedon luonteeseen.227 Jerome Brunerin mukaan ihminen jäsentää kokemuksiaan nar-
ratiivisen muistin avulla. Ajatuksena on, että kukin ihminen rakentaa mielessään ker-
tomuksia todellisesta maailmasta. Kertomukset ovat tulkintoja todellisuudesta, ja nii-
den variaatiot vaihtelevat kertojan mukaan.228  

Narratiivisuudella voidaan viitata myös tiedon prosessointiin. Narratiivisuu-
dessa perinteinen objektiivinen tiedonkäsitys korvataan postmodernilla ajatuksella, 
jonka mukaan tietäminen on aina kontekstuaalista: sidoksissa johonkin aikaan, paik-
kaan ja sosiaaliseen kenttään. Narratiivisen ajattelutavan mukaan tietämisellä on aina 
jokin subjekti: ihminen, joka kokee ja kertoo todellisuudesta oman tulkintansa kaut-
ta.229 Narratiivinen tieto voidaan nähdä tieteellisen tai paradigmaattisen tiedon vasta-
kohtana. Tutkimuksen keskiössä on kertomus, siihen liittyvä kokemus ja ajallisuus. 
Kokemus syntyy ajassa, ja narratiivisessa tutkimuksessa se näyttäytyy ajallisesti ker-
tojan tuottamassa järjestyksessä. Tieteellisen tiedolle ominainen kausaalisen yhtey-
den korostus on kuitenkin poissa ja kertomus jättää tapahtumien välisen yhteyden 
luonteen, “totuudellisuuden” avoimeksi.230 Narratiivisessa tutkimuksessa pyritäänkin 
saavuttamaan subjektiivista ja henkilökohtaista tietoa objektiivisen ja yleistettävän 
tiedon sijaan.231 Tiedonprosessin näkökulmasta narratiivisuudessa ei siis ole kyse 
vain uudesta empiirisestä tutkimusaiheesta, vaan uudesta teoreettisesta lähestymista-
vasta ja tieteenfilosofian genrestä.232  

Narratiivisuudella voidaan viitata myös tutkimusaineiston luonteeseen ja tut-
kimusaineiston analysointitapoihin233 sekä kertomusten käytännölliseen merkityk-
seen.234  Narratiivinen lähestymistapa nousee sekä psykologisesta että hermeneutti-
sesta kontekstista.235 Kertomusten käytännöllinen merkitys näyttäytyy esimerkiksi 
terapiamenetelmissä, joissa lähtöasetelmana on, että yksilö kertoo ongelmansa ker-

                                                
224 Suomenkielessä termi narratiivisuus käännetään usein esimerkiksi kertomuksellisuudeksi tai ta-
rinallisuudeksi. Esimerkiksi Hänninen 1999, 16; Heikkinen 2002, 184. Tässä tutkimuksessa tarinalli-
suudesta ja kertomuksellisuudesta käytetään rinnakkain nimityksiä tarina, kertomus tai narratiivi. 
Näistä erotetaan myöhemmin tutkimuksen teoreettinen käsite sisäinen tarina. 
225 Polkinghorne 1988. 
226 Sarbin 1986; Saastamoinen 1999. 
227 Bruner 1987, 11-12; Heikkinen 2001, 118. 
228 Bruner 1987, 11-12. 
229 Heikkinen 2001, 118.  
230 Czarniawska 2004. 
231 Heikkinen 2002, 188-189; Miller 2000. 
232 Brockmeier & Harré 2001.  
233 Tästä lisää narratiivisen tutkimuksen analysointitavoissa. 
234 Heikkinen 2001, 118. 
235 Belzen 1995, 58-60. 
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tomuksena ja alkaa luoda uutta eheämpää kertomusta. 236 Kerronnallinen lähestymis-
tapa on noussut yhä merkittävämpään rooliin pastoraalipsykologian kentässä237, mut-
ta sitä käytetään myös esimerkiksi markkinoinnin välineenä238 ja opettajankoulutuk-
sessa239. Narratiivisen teologian katsotaan myös olevan yksi postliberalistisen teolo-
gian peruspainopisteistä.240 Hermeneuttisessa ajattelussa erityisesti suuntaus, joka 
korostaa henkilöhistorian ja kielenkäytön merkitystä koetuille asioille, tulee lähelle 
narratiivista tutkimusta.241 Narratiivisessa tutkimuksessa tavoiteltavana totuutena on 
tällöin kertomus, joka synnyttää lukijassa hermeneuttisen kokemuksen. Tämän ko-
kemuksen myötä lukija voi saada uuden ymmärryksen asioista, jolloin sekä tietämi-
sen tapa että tiedon kohde muuttuvat.242      

Narratiivisuuden suosio erilaisten empiiristen ja kvalitatiivisten aineistojen 
lähestymistapana on kasvanut merkittävästi. Erityisesti tämä koskee kulttuuri- ja yh-
teiskuntatieteitä, joissa voidaan 1980–1990 lukujen aikana puhua jopa ”narratiivises-
ta käänteestä”.243 Narratiivisen tutkimuksen suosiosta huolimatta tutkimussuuntauk-
sen sisälle ei ole kehittynyt yhteistä tai yhtenäistä metodia. Vilma Hänninen näkee-
kin, että ”tarinallisuuden käsitteen intuitiivinen lupaus on vaarassa vaihtua hämmen-
nykseksi lähestymistapojen moninaisuuden edessä”. Vaikka narratiiviselle tutkimuk-
selle ei löydy yleispätevää ja selvärajaista määritelmää, voidaan kuitenkin havaita 
tietyntyyppisiä merkityskokonaisuuksia, jotka ovat suuntaukselle ominaisia.244 Nar-
ratiivisen lähestymistavan perusajatuksen voi kiteyttää Alasdair MacIntyren to-
teamuksiin: ”ihminen on toimissaan ja käytännöissään, siinä missä kuvitelmissaan-
kin, olennaisesti tarinoita kertova eläin”. Jotta ihminen voisi vastata kysymykseen 
”mitä minun tulisi tehdä,” hänen tulee ensin vastata kysymykseen ”millaiseen kerto-
mukseen tai millaisiin kertomuksiin kuulun”.245   

Narratiivisen tutkimuksen tunnusmerkkinä pidetään kertomusta, ajallisuutta 
ja juonta. Kertomuksella on alku, keskikohta ja loppu, jotka seuraavat toisiaan ajalli-
sesti. Ajallisuus ei kuitenkaan ole lineaarista aikaa, vaan merkitysten rajaama koko-
naisuus. Kertomuksella on myös juoni: tapahtumat eivät ole toisistaan irrallisia vaan 
kiinnittyvät toisiinsa inhimillisinä syiden ja seurausten ketjuna. Kertomuksessa toi-
siinsa kytkeytyvät kuitenkin vain ne asiat, joilla on merkitystä juonen kehittymisen 
kannalta. Kertomukselle olennainen tunnusmerkki on myös sen kontekstuaalisuus ja 
ainutkertaisuus. Sen tapahtumat kytkeytyvät tiettyyn aikaan ja paikkaan. Ainutkertai-

                                                
236 Polkinghorne 1988, 105-107; White& Epson 1990, 40-46; Nurmi & Salmela-Aro 2000, 74-81; 
Riessman 1994, 114-115.  
237 Scharfenberg 2000. 
238 Heikkinen 2000, 191. 
239 Heikkinen 2002, 101-105, 116-125. 
240 Ks. McGrath 1996, 137; Juntunen 2004, 199-201.  
241 Belzen 1995, 58-60. 
242 Gadamer 1975, 336-337; Heikkinen, Huttunen & Kakkori 1999, 48. Käytännöllisen teologian tut-
kimusfilosofia on saanut vaikutteita käytännöllisestä filosofiasta, erityisesti Hans-Georg Gadamerin 
hermeneuttisen ymmärtämisen ja tulkinnan ajatuksista. Gadamerin mukaan ymmärtäminen on histori-
aan, aikaa ja paikkaan sidottua. Tämä lainalaisuus koskee sekä tukijaa että inhimillistä tutkittavaa 
kohdetta. Luonnontieteissä hermeneuttinen kehä voidaan ymmärtää itsensäkorjaavuuden käsitteen 
kautta. Hermeneuttisessa ajattelussa puhutaan itsensäkorjaavuuden sijasta tulkinnan syvenemisestä. 
Gadamer 2004, 8; 16; 33-35. 
243 Belzen 1995, 58-60. Suomessa narratiivista menetelmää ovat teologisissa väitöskirjoissaan käyttä-
neet Kokkonen 2003, Vähäkangas 2004, Kekäle 2007 ja Valtonen 2009. 
244 Hänninen 1999, 126. 
245 MacIntyre 2004, 253. 
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suudestaan huolimatta kertomus on myös yleinen. Sen ainutkertaiset tapahtumat esit-
tävät jonkin yleisemmän totuuden inhimillisestä kokemuksesta.246  

Narratiivisessa tutkimuksessa ihminen nähdään pohjimmiltaan tarinankerto-
jana. Kerrotut tarinat eivät ole vain viihdykkeitä vaan niillä luodaan jatkuvuutta yksi-
lön kokemuksiin. Kertomuksilla on myös keskeinen merkitys ihmisten välisessä vuo-
rovaikutuksessa. Kertomusten kautta yksilön persoonallisuus ja identiteetti tulevat 
esille.247 Ihmiselämä näyttäytyy elettyjen ja kerrottujen tarinoiden kudelmana. Ku-
delman lankoina ovat niin kertojan tunteet, toiveet kuin eletty elämänhistoria. Lan-
gan värisävyihin on puolestaan vaikuttanut kulttuurinen konteksti, jossa tarina kerro-
taan.248 Brunerin mukaan kertomus organisoi kokemusta ja on ihmiselle luonteen-
omainen tapa jäsentää itseään ja elämäänsä. Kerrotut kertomukset keskittyvät yleensä 
ihmisiin, heidän haluihinsa ja uskomuksiinsa sekä siihen, miten nämä liittyivät tiet-
tyyn toimintaan.249 Kertomus kuvaa tapahtumat mielekkäänä, tarkoituksellisena ko-
konaisuutena ja selittää tapahtumia, niiden syitä ja seurauksia.250 Juonen avulla eri-
laiset tapahtumat sidotaan yhteen merkitykselliseksi kokonaisuudeksi.251 Ilman juon-
ta kerronta on raportoivaa, tapahtumia tai sanoja peräkkäin ilman punaista lankaa. 
Tähän liittyy myös se, että samat tapahtumat voivat olla usean eri juonen osia.252 Ne 
voidaan nähdä eri suunnilta, eri valossa ja erilaisissa yhteyksissä.253 

Kertomuksella on paradoksaalinen luonne. Sen tulee ilmentää yhtä aikaa sekä 
“kerrottavuutta” (reportability) että uskottavuutta (credibility). Kertomuksen tulee 
olla riittävän erikoinen, jotta se olisi kiinnostava.  Se ei kuitenkaan saa olla liian eri-
koinen, sillä muutoin sen uskottavuus kärsii.254 Kerrottavuuteen liittyy yhteys kuuli-
jaan. Kerrottavat tapahtumat ovat yleensä sisällöltään sellaisia, jotka kertoja arvioi 
kuulijan kannalta kiinnostaviksi ja merkityksellisiksi.255 Mikä  tahansa  kertomus  ei  
ole kiinnostava vaan sen tulisi vastata seuraaviin kysymyksiin: miksi tämä on kerto-
misen arvoista ja mikä tässä kertomuksessa on kiinnostavaa? Kertomuksen tulisi 
edustaa sekä tapahtumien peräkkäisyyttä ajassa että kulttuurista kanonisuutta, mutta 
siinä tulisi olla myös poikkeuksellisuutta.256 Siinä tulisi olla käänteitä ja yllättävyyttä, 
joita edustavat kertomuksen muutos ja prosessiluonteisuus. Juuri kertomuksen muu-
tos ja prosessiluonne tekevät kertomuksen kiinnostavaksi.257  

Kertomisen arvoinen tarina syntyy usein ongelmasta ja sen seurauksena syn-
tyvästä prosessista, jonka vuoksi kertomuksen keskipiste on yleensä normien murtu-
minen.258 Ennalta odottamattomat elämänmuutokset käynnistävät usein pohdinnat 
siitä, miksi minulle kävi näin. Tällöin selitysmalleja haetaan olemassa olevista tari-
noista, esimerkiksi kulttuurissa olevista mallitarinoista mutta myös tieteellisistä, us-
konnollisista ja maailmankatsomuksellisista uskomusjärjestelmistä.259 Kertomuksia 
analysoitaessa on havaittu, että elämän käänteissä ja kriiseissä elämäntarina tulee 
usein tietoisemmaksi. Tarinan uudelleen kertomisesta tulee kriisistä selviämisen tai 

                                                
246 Hänninen 1999, 126-127.  Myös Bruner 1986; 1987. Tästä lisää narratiivisen totuuden yhteydessä. 
247 Lieblich et al. 1998, 7; MacIntyre 2004. 
248 Denzin 1989. 
249 Bruner 2001, 28.  
250 Martin & Wajcman 2004, 246; Vanhala 2007, 15. 
251 Polkinghorne 1988. 
252 Czarniawska 2004. 
253 Vanhala 2007, 15. 
254 Labov 1997; myös Vanhala 2007, 15.  
255 Ochs & Capps 2001, 34. 
256 Bruner 2001. 
257 Hyvärinen & Löyttyniemi 2005. 
258 Bruner 1990; 1996, 143; Hänninen 1999, 64; ktso myös Tolska 2002, 145; Vanhala 2007, 15. 
259 Hänninen 1999, 64. Myös Bruner 1990 ja Linde 1993. 
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käänteen tekemisen väline. Käänne toteutuu siinä, missä kertoja arvioi kuvaamansa 
henkilön muuttuneen ja missä kohden hän vaihtaa näkemyksiään.260  

Narratiivisuutta koskevan keskustelun keskiössä on ollut kysymys siitä, mitä 
kertomus ilmentää. Onko se vain kerrontaa vai onko se läsnä jo eletyssä elämässä? 
Refentiaalisen käsityksen mukaan kerronta on ikkuna todellisuuteen. Elämänkerto-
musten nähdään kuvaavan todellista elämää ja sen tapahtumia261. Konstruktionistisen 
käsityksen mukaan kertomus tuottaa todellisuutta. Tällöin kiinnostuksen kohteena on 
erityisesti se, miten kertomukset vaikuttavat sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Onto-
logisen tai hermeneuttisen käsityksen mukaan niin elämä kuin kerrontakin ovat nar-
ratiivisesti jäsentyneitä.262 Tässä tutkimuksessa liitytään erityisesti ontologiseen ja 
hermeneuttiseen käsitykseen ja Brunerin ajatteluun, jonka hän kiteyttää toteamalla 
”tarina jäljittelee elämää, elämä jäljittelee tarinaa”263 Keskeinen ajatus on, että tarina 
on se väline ja muoto, jonka kautta ihmisen toimintaa ymmärretään ja tehdään merki-
tykselliseksi. Tämän lisäksi tarinalla muokataan todellisuutta, jossa eletään ja toimi-
taan.264 

 

3.2.2 Narratiivinen totuus 
 

Perinteisesti validiteetilla viitataan totuuden korrespondenttiin eli tutkimustulosten 
vastaavuuteen todellisuuden tosiasioiden kanssa. Narratiivisuudessa nähdään, että 
todellisuus tuotetaan kertomusten välityksellä.265  

Bruner on tarkastellut kertomusten totuutta kahden käsitteen, verisimilituden 
ja fabulan kautta. Bruner katsoo, että sekä paradigmaattisen tietämisen että narratii-
visen tietämisen tavoissa on tarkoituksena vakuuttaa. Vakuuttaminen kohdistuu kui-
tenkin erilaisiin asioihin. Paradigmaattinen tietämisen tapa pyrkii vakuuttamaan to-
tuudesta (truth), kun taas narratiivinen tietämisen tapa pyrkii vakuuttamaan totuuden-
tuntuisuudellaan (verisimilitude). Kertomus mahdollistaa maailman ymmärtämisen 
välitetyn kokemuksen kautta ja parhaimmillaan siinä on vahva ja vakuuttava toden-
tuntu. Todentuntuinen kertomus voi näin avata kuulijalleen tai lukijalleen uuden 
ymmärryksen maailmasta. 266 

Brunerin käsite ”ikuinen teema” (fabula), viittaa ihmiselämän ajattomiin, ker-
tomuksesta toiseen toistuviin teemoihin. Näitä teemoja voivat olla esimerkiksi syn-
tymä, kuolema, rakkaus, kasvu, kamppailu ja vapaus. Nämä ajattomat teemat ovat eri 
aikakausina toistuvia jännitteitä inhimillisessä elämässä. Fabulan ajattomat ja kerto-
muksesta toiseen toistuvat teemat näyttäytyvät eri kertomuksissa muunnelmina (sju-
zet). Kukin kertomus sijoittuu johonkin aikaan ja paikkaan, näin kertomukset myös 
koskettavat yksilöitä eri tavoin. Sjuzet on se kertomuksen taso, josta voidaan esittää 
vastaavuuteen, validiteettiin liittyviä kysymyksiä, kuten sitovatko tutkimuksen koh-
teena olevien pappien elämää ne kulttuurin lainalaisuudet, joita tutkimuksessa esite-
tään.267 

    
                                                

260 Denzin 1989, 71; Hyvärinen 1994, 117-121; Löyttyniemi 2004, 45. 
261 Refentiaalista käsitystä edustaa esimerkiksi Jeja-Pekka Roosin tutkimus Suomalainen elämä. Roos 
1985; 1987.  
262 Hänninen 1999, 126-127. 
263 Bruner 1987, 13. 
264 Bruner 1986; 1987; 1990; 1991. 
265 Curt 1994, 10-12; Heikkinen 2001; Hyvärinen 2004. 
266 Bruner1986; 1987. 
267 Bruner 1986; 1987. 
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3.2.3 Narratiivinen identiteetti   
 

Tutkimuskysymykseni ”miten minusta tuli tällainen pappi perhe- ja seksuaalikysy-
mysten äärellä?” liittyy olennaisesti kysymyksiin, mitä ”minä” ja ”identiteetti” mer-
kitsevät. Kuten narratiiviisuudesta, myös minästä ja identiteetistä on esitetty useita 
vaihtoehtoisia käsityksiä.  

Stuart Hallin mukaan valistuksen ajalla subjektin ajateltiin olevan järjellä ja 
tietoisuudella varustettu yhtenäinen yksilö, jonka minuus sai alkunsa syntymästä ja 
säilyi muuttumattomana koko elämän ajan. Modernina aikana syntyi käsitys sosiolo-
gisesta subjektista. Subjektin minuutta ei enää pidetty autonomisena ja muuttumat-
tomana, vaan sen ajateltiin muuttuvan suhteessa toisiin. Siten identiteetin katsottiin 
muotoutuvan minän ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Postmoderniin 
aikaan tultaessa käsitys identiteetistä on muuttunut pirstaleiseksi, eikä subjektilla kat-
sota olevan mitään kiinteää tai pysyvää identiteettiä. 268 Subjekti voi ottaa erilaisia 
identiteettejä eri aikoina, eivätkä ne ryhmity yhtenäiseksi kokonaisuudeksi minkään 
eheän minän ympärille. Postmodernin näkemyksen mukaan täysin yhtenäistä identi-
teettiä ei voikaan olla olemassa.269 Postmodernin maailman katsotaan mahdollistavan 
laajan valikoiman erilaisia diskursiivisia ympäristöjä identiteetin rakentumiselle. Yk-
silö voi yhä vapaammin valita identiteettinsä rakennuspuita erilaisista lähteistä.270 
Giddensin mukaan identiteetin rakentaminen on jatkuvasti uudelleen arvioitava ”pro-
jekti”, jota kootaan yhdistelemällä erilaisia elämänkertomuksia toisiinsa. Identiteetin 
rakennusprojektit tapahtuvat ihmisen monenlaisten valintojen kontekstissa ja juuri 
näiden valintojen kautta identiteetti muotoutuu.271 

Paul Ricouer määrittelee identiteetin käsitteelle kaksi käyttötapaa: identiteetti 
samuutena (lat. idem) ja identiteetti itseytenä (lat. ipse). Samuus merkitsee yksilön 
liittymistä yhteisöön. Itseys puolestaan merkitsee yksilön ominaislaatuisuutta ja erot-
tautumista yhteisöstä yksilöksi.272 Ihmisen yksilöllisyyden voidaan nähdä kehittyvän 
vuorovaikutuksellisessa suhteessa yhteisön kanssa.273 Rom Harré puolestaan määrit-
telee projektit sosiaalisena ja persoonallisena olemisena. Sosiaalisessa identiteettipro-
jektissa yksilö pyrkii yhteisyyteen ja samanlaisuuteen yhteisönsä kanssa. Persoonalli-
sessa identiteettiprojektissa identiteetti rakentuu toiseuden kautta. Tällöin yksilö pyr-
kii vakuuttamaan muut erityisillä ominaisuuksillaan.274 Näin ollen identiteetin raken-
tuminen voidaan nähdä kahtena erilaisena, rinnakkaisena prosessina. 

Narratiivisessa tutkimuksessa nähdään, että yksilö rakentaa identiteettiään 
kulttuurinsa kontekstien mukaisesti. Yhteisön merkitys nähdään suurena. Yhteisö luo 
ne rajat ja ehdot, joiden varassa omaa elämää kuvaavat kertomukset voivat rakentua. 
Hall käyttää tässä yhteydessä diskurssin käsitettä. Identiteetit rakentuvat kertomuk-
siksi kulttuurin diskurssin sisällä. Tällöin diskurssi ymmärretään kullekin kulttuurille 
ominaisena tapana esittää asioita. Diskurssi mahdollistaa aiheen näkemisen jollakin 
tietyllä tavalla. Samalla diskurssi rajoittaa tapoja, joilla aiheesta voi keskustella.275  
Myös James Holstein ja Jaber Gubrium viittaavat edelliseen toteamalla, että diskurs-
sit antavat käsitteelliset rajat kerronnalle, jolloin paikallinen ja erityinen voivat ra-

                                                
268 Hall 1999. 
269 Hall 1999, 21-23. 
270 Gubrium & Holstein 2001, 13. 
271 Giddens 1991.  
272 Ricoeur 1994, 116. 
273 Berger ja Luckmann 1994, 195. 
274 Harré 1983, 273-279. 
275 Hall 1999, 98, 104, 251. 
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kentaa erilaisuutta kertomuksiin. Kuuluminen esimerkiksi johonkin rotuun tai etni-
seen ryhmään muovaa merkittävästi oman elämän kerrontaa.276 Käsitys identiteetistä 
kerronnallisesti rakentuvana ominaisuutena sisältää ajatuksen, että narratiivinen iden-
titeetti muotoutuu yhä uudelleen uusien kertomusten kautta. Kerronnallinen identi-
teetti uusiutuu kertomusten kehittyessä ja niiden mukana käsitys itsestä muuttuu. 
Holstein ja Gubrium toteavatkin, että se, mitä olemme, ei ole lopullista. Yksilöllisyy-
temme riippuu siitä, miten kerromme itsestämme.277  

Ricoeurin mukaan kertomus on ensisijainen tapa tulkita itseä ja muodostaa 
siitä persoonaa tai yhteisöä koskevaa identiteettiä. Näin kertomus voidaankin nähdä 
yhtenä identiteetin muodostamisen tapana. Ricoeurin teoria narratiivisesta identitee-
tistä kolmivaiheisena mimesiksenä sisältää ajatuksen narratiivin kehämäisyydestä. 
Esiymmärryksemme kautta meillä on käsitys toiminnasta, johon kertomukset viittaa-
vat (mimesis 1). Me kerromme näistä tapahtumista toisiinsa nähden merkityksellises-
sä suhteessa (mimesis 2). Tapahtumien juonellistamista ja muuttamista tekstiksi (mi-
mesis 3) voidaan Ricoeurin mukaan pitää narratiivisuuden keskeisenä ominaisuutena. 
Narratiivin kautta on mahdollisuus tavoittaa uusi ymmärrys toiminnasta. Kehämäi-
syydessä ei palata alkupisteeseen, vaan ymmärrys toiminnasta on muuttunut. Juuri 
tämä narratiivisen mimesiksen näkökulma antaa mahdollisuuden uudistaa myös itseä 
koskevia käsityksiä ja tavoittaa uusi ymmärrys itsestä. Tällöin identiteettiä on mah-
dollista kertoa aina uudestaan.278 Narratiivista identiteettiä voidaankin pitää sellaisen 
prosessin tuloksena, jossa itseä tulkitaan kerrottujen kertomusten välityksellä.279  

     

3.2.4 Sisäinen tarina ja tutkimustehtävän täsmentyminen  
 

Tarkastelen tutkimuksessani identiteettiä narratiivisen identiteetin käsitteen avulla. 
Ymmärrän tarinoiden280 tai kertomusten roolin ihmisten elämässä ja toiminnassa 
Vilma Hännisen esittämän tarinallisen kiertokulun teorian ja sisäisen tarinan käsit-
teen kautta.281  

Hännisen mukaan sisäinen tarina on elämän ja siihen sisältyvien tapahtumi-
nen ”tulkki”, joka sijoittaa yksilöllisen elämän sosiaaliseen kokonaisuuteen ja määrit-
telee ihmiselle tämän identiteetin. Sisäinen tarina jäsentää aikaa nivomalla yhteen 
menneisyyden tapahtumia ja tulevaisuuden visioita, mutta kiinnittää yksilön myös 
kontekstiin.282 Hänninen näkee sisäisen tarinan identiteettinä, johon kytkeytyvät eri-
laiset osa-alueet. Näitä ovat todellinen henkilö283, sosiaalinen identiteetti284, toimija-
minät285, moraalinen minä286 ja reflektoitu identiteetti287. Erilaiset identiteetin osa-

                                                
276 Holstein & Gubrium 2000, 104–105. 
277 Holstein & Gubrium 2000, 205. 
278 Ricoeur 1984, 52–87. Ktso myös Kaunismaa & Laitinen 1998, 185–189. 
279 Kaunismaa ja Laitinen 1998, 185–189. 
280 Hänninen kääntää narratiivisuuden käyttämällä siitä suomenkielistä termiä tarinallisuus (1999). 
Narratiivisuudesta käytetään yleisesti myös nimitystä kertomuksellisuus. Hänninen taas käyttää ker-
tomuksen käsitettä, kun hän viittaa kerrottuun tarinaan.  
281 Hänninen 1999; 2004. 
282 Hänninen 1999. 
283 Todellinen henkilö on reaalinen ruumiillinen toimija, joka on yhtenäinen ja jakamaton ja jonka 
elämä jatkuu syntymästä kuolemaan. Hänninen 1999, 60. 
284 Sosiaalista identiteettiä Hänninen kuvaa minäesityksiksi, joita yksilö toteuttaa erilaisissa vuorovai-
kutustilanteissa. Hänninen 1999, 60. 
285 Toimijaminä on suuntautunut ulkomaailmaan ja näin niitä voi olla useita rinnakkaisia tai peräkkäi-
siä. Toimijaminät aktualisoituvat Hännisen mukaan erilaisissa tilanteissa ja elämänprojekteissa. Hän-
ninen 1999, 61. Ks. myös Singer 1995. 
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alueet muodostavat dynaamisen kokonaisuuden, mutta ne eivät ole yhtä, eikä mikään 
niistä ole pysyvä ja muuttumaton. Sosiaaliset identiteetit ja toimijaminät ovat kuiten-
kin selkeämmin muuttuvia, kun taas henkilö- ja moraali-identiteettejä voidaan Hän-
nisen mukaan pitää jatkuvuuden ja yhtenäisyyden vaalijoina. Reflektoitua minää 
Hänninen pitää tasona, jossa yksilön on mahdollista sekä luoda uutta että tuottaa jat-
kuvuutta.288  

Hänninen erottaa sisäisessä tarinassa kolme tasoa: alkuperäisen, reflektiivisen 
ja metareflektiivisen. Alkuperäisessä tasossa elämä näyttäytyy jo tietyllä tavalla tul-
kittuna. Jo tätä tasoa voidaan pitää tarinallisena (pre-narrative).  Reflektiivisellä ta-
solla sisäinen tarina on saanut jo muotonsa: se on kuitenkin vasta puhetta itsen kans-
sa. Hänninen näkee, että tämän tason kerronta on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa 
totutut merkityksenannot tulevan jollain tavalla ongelmallisiksi.  Metareflektiivisellä 
tasolla sisäinen tarina on jo saanut eritellyn muodon ja ihminen on tietoinen siitä, että 
hän kertoo tarinaa.289    

Hänninen painottaa sisäisen tarinan käsitettä osana tarinallista kiertokulkua ja 
kuvaa niiden välistä suhdetta kuviolla. Hän katsoo, että sisäinen tarina muodostuu, 
kun ihminen soveltaa kulttuurisesta tarinavarannosta ja kokemushistoriastaan am-
mennettuja malleja omaan tilanteeseensa, kokemusmaailmaansa ja toimintaansa.290 
Hännisen muotoilema tarinallisen kiertokulun teoria sisältää viisi erilaista elementtiä, 
jotka ovat vuorovaikutuksellisessa suhteessa toisiinsa.  

Tarinallisen kiertokulun lähtökohta on situaatio eli niiden seikkojen kokonai-
suus, joihin yksilö on suhteessa. Situaatioon voivat liittyä monet konkreettiset elä-
mään vaikuttavat asiat, kuten esimerkiksi asuinpaikka tai perhesuhteet, mutta myös 
toimintaa säätelevät seikat, esimerkiksi sosiaaliset normit ja säännöt. Situaatio käsit-
tää yksilön elämäntilanteen kokonaisuuden: sen mahdollisuudet ja rajat. Papin situaa-
tioon liittyvät tekijät, joihin hän on yhteydessä työ- ja yksityiselämänsä kautta ja jot-
ka määrittelevät hänen toimintansa rajoja ja mahdollisuuksia. 

Sosiaalinen tarinavaranto viittaa niihin kulttuurisiin kertomuksiin, jotka yksi-
lölle tarjoutuvat. Tällaisia ovat kaikki ne tarinat, joita kohdataan esimerkiksi sosiaali-
sessa vuorovaikutuksessa tai kirjojen ja tiedotusvälineiden kautta. Sosiaalinen ta-
rinavaranto on alituisessa liikkeessä, sillä siihen tuotetaan jatkuvasti uusia kertomuk-
sia. Sen kertomuksista omaksutaan omaan käyttöön erilaisia osa-alueita koko elä-
mänhistorian ajan. Jotkut tarinat omaksutaan osaksi henkilökohtaista tarinavarantoa, 

                                                                                                                                     
286 Moraalista minää Hänninen kutsuu ideaaliksi henkilöhahmoksi, jonka ääriviivoja ihminen pyrkii 
toiminnassaan täyttämään. Tarinallisesta näkökulmasta tarkasteltuna moraalinen identiteetti syntyy 
sekä sosialisaatiokokemuksesta että tarinavarannosta ammennettujen mallien työstämisen tuloksena. 
Hänninen 1999, 61. 
287 Reflektoitu identiteetti on vastaus kysymykseen: kuka minä olen? Se muodostuu, kun ihminen ker-
too itselleen tarinaansa. Refleksiivisen minän tasolla identiteettiä on mahdollista luoda ja tulkita yhä 
uudelleen. Tietoinen identiteetin rakentaminen toteutuu usein juuri sellaisissa elämäntilanteissa, joissa 
rutiininomainen elämänkulku katkeaa. Tällöin elämänprojektia on arvioitava uudelleen.  Elämänpro-
jekteja on arvioitava uudelleen myös niissä tilanteissa, joissa projektit ovat ajautuneet ristiriitaan kes-
kenään. Hännisen mukaan reflektoitu minätarina määrittää toimijaminien ja moraalisen identiteetin 
välistä suhdetta. Kun tilanteita tulkitaan uudelleen, antaa se tilaa itsekunnioituksen säilyttämiselle, 
vaikka yksilö olisi rikkonut henkilökohtaiselle minälle tärkeitä normeja. Tämän kertominen toisille 
voi auttaa yksilöä säilyttämään kasvonsa sosiaalisissa tilanteissa ja auttaa toisia hyväksymään tai ym-
märtämään yksilön ratkaisut. Kyseessä on siis Hännisen mukaan menneiden tapahtumien tulkinta, 
jossa henkilö pyrkii muodostamaan tarinan, jonka valossa tapahtumat näyttävät hyväksyttäviltä tai 
vähintään ymmärrettäviltä. Reflektiivisen tarinan luonne on siis sekä elämää tulkitseva että muokkaa-
va. Hänninen 1999. 
288 Hänninen 1999, 58-62. 
289 Hänninen 1999, 22.  
290 Hänninen 1999, 19-23; 50; 106-109; 128-130. 
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kun taas toiset unohdetaan. Henkilökohtainen tarinavaranto sisältää sosiaalisen ta-
rinavarannon lisäksi omat elämänkokemukset, joita on tulkittu sosiaalisesta tarinava-
rannosta omaksuttujen tarinoiden avulla. Pappeja yhdistävä sosiaalinen tarinavaranto 
koostuu teologisesta koulutuksesta, pappisvihkimyksessä annetusta lupauksesta, kir-
kon tavasta tulkita perhe- ja seksuaalikysymyksiä sekä työskentelykontekstista. Sosi-
aalinen tarinavaranto muodostuu kuitenkin myös niistä lukuisista kertomuksista, joita 
papit ovat elämänsä aikana erilaisissa tilanteissa kohdanneet, omaksuneet tai hyljän-
neet. Papit myös tuottavat sosiaaliseen tarinavarantoon kertomuksia perhe- ja seksu-
aalielämästä. Tämän vuoksi tarkastelen tutkimuksessani myös sitä, millä tavoin papit 
kertovat käsittelevänsä ja kohtaavansa perhe- ja seksuaalikysymyksiä työssään. 

Sisäinen  tarina  on  prosessi,  jossa  yksilö  tulkitsee  elämänsä  tapahtumia  sekä  
situaation hänelle tarjoamia mahdollisuuksia ja rajoja. Yksilön tulkintaa ohjaavat so-
siaalisesta tarinavarannosta omaksutut tarinalliset mallit. Sisäisessä tarinassa erilaiset 
osatarinat liittyvät toisiinsa. Ne voivat olla toisiinsa nähden erilaisessa suhteessa, 
mutta myös keskenään ristiriitaisia. Hännisen mukaan ”sisäinen tarina on yleisen ja 
yksittäisen, symbolisen ja aineellisen, kielellisen ja ei-kielellisen, julkisen ja yksityi-
sen kohtaamisen prosessi, jossa muodostuu uusia merkityksiä”. Tässä tutkimuksessa 
painopiste on juuri siinä, miten ja mistä syystä papit tulkitsevat, valitsevat, hyväksy-
vät tai hylkäävät erilaisia tarinoita ja miten he tämän prosessin seurauksena rakenta-
vat sisäistä tarinaansa. 

Draaman käsite viittaa elävään elämään ja siihen projektiin, jossa ihmiset 
pyrkivät totuttamaan sisäisessä tarinassaan muotoilemiaan tarinallisia projekteja. 
Hänninen korostaa, ettei eletty elämä ole tarinoiden edeltäjä vaan jo itsessään tarinal-
lisesti tulkkiintunut. Kertomus on se tarina, jonka yksilö kertoo ääneen. Tässä tutki-
muksessa papit kertovat siitä, miten heistä on tullut sellaisia perhe- ja seksuaaliky-
symysten kohtaajia, kuin mitä he kerrontahetkellä olivat. 291  

 

 
 
Kuvio 2. Tarinallinen kiertokulku Vilma Hännisen mukaan 
     

                                                
291 Hänninen 1999; 2004a. 
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Tutkimuksessani tulkitaan ja tyypitellään sisäisiä tarinoita. Tämä merkitsee, että tar-
kastelen kunkin papin sisäisen tarinan suhdetta muiden pappien tarinoihin. Lähtökoh-
tana on Harrén ajatus, jonka mukaan yksilön on löydettävä paikkansa sosiaalisessa 
järjestyksessä, jotta hän voisi saavuttaa identiteetin tunteen. Identiteetin kehitys alkaa 
sosiaalisesta järjestyksestä peräisin olevien teorioiden eli hyvää elämää koskevien 
moraalisääntöjen ja ohjeiden omaksumisella. Teorioita ja yksilön omia kokemuksia 
yhdistämällä teoriat muunnetaan, ja niistä tulee osa yksilön identiteetin tunnetta. 
Omien kokemusten ja vallitsevien käsitysten muuntaminen tapahtuu metaforien avul-
la. Metafora käsittelee samanlaisuuksia ja erilaisuuksia oman tilanteen ja sen välillä, 
mitä henkilö tietää muista. Oman paikan löytäminen tapahtuu näin kahden projektin 
kautta: on löydettävä oma sosiaalinen identiteetti ja pyrittävä säilyttämään persoonal-
linen identiteetti. Tähän yksilö tarvitsee luovuutta, jonka avulla hän suhteuttaa vallit-
sevia käsityksiä omaan kokemukseensa.292  

Murrayn mukaan persoonallinen ja sosiaalinen identiteetti rakennetaan löy-
tämällä itseen sopivia kertomuksia ja kertomalla niitä. Eräs kertomuksen perusfunk-
tioista on juuri teorian ja kokemuksen suhteuttaminen. Tätä ei saavuteta testaamalla 
teorioita systemaattisten menetelmien mukaan, vaan löytämällä tapahtumasarjaan 
sopiva näkökulma.293 Kertoessaan omaa tarinaansa yksilön tarina sekoittuu osaksi 
sosiaalista tarinavarantoa. Yksilö hyödyntää kulttuurissa olevia tarinamalleja, mutta 
myös tuottaa oman tarinansa osaksi sosiaalista tarinavarantoa. Mallitarinat voivat 
olla konkreettisia kertomuksia mutta myös kertomuksia ”ihmisestä jolle kävi samalla 
tavalla”. Kertomukset voivat olla myös esimerkkikertomuksia, joissa ”paha saa palk-
kansa” tai ”vaikeuksien kautta selvitään voittoon”. 294 Tutkimukseni yksi painopiste 
onkin, miten papit hyödyntävät sosiaalista tarinavarantoaan sekä se, millä tavalla he 
tuottavat oman tarinansa ja tulkintansa osaksi sosiaalista tarinavarantoa. 

Murray esittää, että länsimaisessa tarinaperinteessä on neljä tavallista juoni-
tyyppiä, joita ihmisten kertomukset jäljittelevät: komedia, romanssi, tragedia ja iro-
nia295. Niistä romanssia Hänninen nimittää sankaritarinaksi. Komediassa lähtökoh-
tana on tilanne, jossa yhteiskunta tukahduttaa halua. Ristiriita kärjistyy konfliktiksi, 
mutta raukeaa välitilassa, jossa normaalielämän säännöt raukeavat. Tuloksena syntyy 
uusi sosiaalinen yhteisyys. Identiteetin kannalta on kysymys omien piilossa olevien 
mahdollisuuksien etsimisestä ja löytämisestä. Sankaritarinassa ovat vastakkain hyvä 
ja paha. Niiden vastakkaisuus raukeaa taistelussa. Sankari voittaa tässä tarinassa tais-
telun, ja alun harmonia palautuu. Tragedia on muutoin sankaritarinan kaltainen, mut-
ta siinä sankari ei kykene voittamaan pahuuden voimia. Ironiassa asetetaan edellisten 
tarinoiden arvot kyseenalaisiksi. Siinä mikään ei ole puhtaasti hyvää tai pahaa. Ironi-
an päähenkilölle on ominaista älyllisyys ja halu rikkoa rajoja.296 Tämän tutkimuksen 
pappien sisäisiä tarinatyyppejä tarkastellaan myös suhteessa länsimaisessa tarinape-
rinteessä esiintyviin tarinatyyppeihin.  Lukijan on kuitenkin tärkeää huomioida, että 
tarinatyypit eivät välttämättä todellisessa elämässä näyttäytyessään ole kirjallisten 
tarinoiden tapaan dramaattisia. Hänninen toteaakin, ”etteivät komediat välttämättä 
ole huvittavia, eivätkä sankareiden läpikäymät taistelut jännittäviä”. Sen sijaan olen-
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naisia tarinoiden tyypittelyssä ovat tapahtumien looginen rakenne ja niihin sisältyvät 
moraaliset jännitteet.297      

Sisäisen tarinan käsitettä on kritisoitu.298 Esimerkiksi  Matti  Hyvärinen  kat-
soo, että sisäisen tarinan käsite on laadullisessa tutkimuksessa ylimääräinen. Hänen 
mukaansa kaikki, mitä lopulta voidaan tutkia, on kerrottua kertomusta, niistä ei voida 
vetää suoraa johtopäätöstä siihen, että ihminen kertoisi sisäistä tarinaansa. Hyvärinen 
esittää, että sisäisen tarinan käsite saattaa antaa sen käsityksen, että kerronta ilmaisisi 
jonkin sisäisen ytimen. Tämä puolestaan voi johtaa väärinymmärrykseen, että ker-
ronta olisi lähes identtinen sisäisen maailman kanssa. Hyvärinen ehdottaa sisäisen 
tarinan käsitteelle korvaavaa nimitystä sisäinen kerronta, jossa näyttäytyisi sisäisen 
kokemuksen kerronnallinen luonne. Hän näkee myös, että tarinallisen kiertokulun 
mallin ja empiirisen tutkimuksen välillä on tulkintaan liittyviä ongelmia. Sisäisiksi 
tarinoiksi nimetyt kertomukset ovat Hyvärisen mukaan todellisuudessa usein kulttuu-
risia kertomuksia. Tästä seuraa, että todellisuudessa kulttuurisia kertomuksia nimite-
täänkin sisäisiksi tarinoiksi, vaikka niistä näyttää puuttuvan yksilöllinen nimeäminen. 
Vasta syvällinen analyysi paljastaa tarinan yksilöllisen ominaisuuden.299   

Hyvärisen kritiikkiä on sisäisen tarinan käsitteen osalta vaikea ymmärtää, 
koska hän pitää sen sisältöä sinänsä hyvänä. Pelkkä termin muuttaminen sisäiseksi 
kerronnaksi voi tuskin täysin estää mahdollista ylitulkintaa. Jokuhan saattaisi ym-
märtää sisäisen kerronnan hyvin samaan tapaan kuin Hyvärinen itse pelkää sisäisen 
tarinan ymmärrettävän. Sen sijaa tarinallisen kiertokulun ongelmat ovat huomionar-
voisia. Tässä tutkimuksessa on riskinä, että sisäiset tarinat ovat kulttuurisia kerto-
muksia. Toisaalta Hyvärisen havainto voi kertoa myös siitä, että kulttuurisilla malli-
tarinoilla on todella vaikutusta ihmisen sisäiseen tarinaan, ovathan ne kuitenkin yksi 
keskeinen osa ihmisen sisäistä tarinaa. Tätä tarinallisen kiertokulun teoria ei millään 
tavalla kiellä, vaan päinvastoin pitää mallitarinoiden vaikutusta yhtenä sisäisen tari-
nan muotoutumisen edellytyksenä. On kuitenkin paikallaan tiivistäen todeta, miten 
sisäinen tarina tässä tutkimuksessa ymmärretään. Miellän sisäisen tarinan eräänlaise-
na ikkunana mielen maailmaan. Kielelliset ilmaisut eivät voi täysin kirkkaasti näyttää 
sitä, mitä sisäinen maailma pitää sisällään. Ne voivat kuitenkin tarjota jonkinlaisen 
näkymän sisäisen maailman tarkkailuun. Tämä näkemys mahdollistaa ylipäätään sen, 
että ihmiset voivat ymmärtää toisiaan niin arkielämässä kuin haastatteluin kerätyssä 
tutkimuksessakin.300   

Sisäisen tarinan käsitteen käyttö työelämänkertomusten yhteydessä saattaa 
herättää kysymyksen, voidaanko työelämänkertomuksista tavoittaa jotakin sellaista, 
jonka tarkastelu voidaan johtaa identiteetin osa-alueille. Kerronnallisen identiteetin 
rakentumista on kuitenkin tarkasteltu esimerkiksi opettajien, poliisijohtajien ja lääkä-

                                                
297 Hänninen 1999, 93-104. 
298 Ajatusta siitä, että puheen kautta voitaisiin tavoittaa yksilön sisäinen maailma, on kritisoitu erityi-
sesti vahvan konstruktionismin piirissä. Tällöin nähdään, että puhe syntyy aina jossakin sosiaalisessa 
tilanteessa vuorovaikutuksellisena tapahtumana, joten kertomuksen funktiot tulee tulkita ennemmin 
heijastuksina tästä tapahtumasta kuin sisäisistä mielenliikkeistä. Tästä lisää esimerkiksi Kekäle 2007, 
27-29; Vanhala 2007, 21-22. 
299 Hyvärinen 2004, 297-309. 
300 Hänninen 1999, 29; Ks. myös Puolimatka 2002, 68-74; Kekäle 2007, 29. Hyvärisen näkemys on 
yksi esimerkki siitä keskustelusta, jota on käyty kielellisten ilmaisujen ja mielen maailman välisestä 
yhteydestä. Tarkemmin tästä keskustelusta Hänninen 1999, 26-27; Hyvärinen 2004, 2006. 
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reiden näkökulmasta301. Uwe Flickin mukaan narratiivista menetelmää voidaan so-
veltaa esimerkiksi tutkittaessa ihmisen elämänkerran ja ammatillisen orientaation 
suhdetta. Menetelmää voidaan soveltaa myös tilanteessa, jossa pyritään selvittämään 
elämänkertojen ja tutkijaa kiinnostavien historiallisten tapahtumien tai sosiaalisten 
kontekstien suhdetta.302  

Kertomuksia organisaatioissa tutkineiden Mika Aaltosen ja Titi Heikkilän 
mukaan kertomusten käyttö tutkimusaineistona tarjoaa uuden näkökulman myös or-
ganisaatioihin. Heidän mukaansa viralliset toimintaa kuvaavat selvitykset ja kuvauk-
set antavat usein liiankin rationaalisen, yksinkertaisen ja loogisen kuvan ihmisten ja 
organisaatioiden toiminnasta. Sen sijaan kertomusten kautta voidaan paremmin ta-
voittaa toiminnan monimutkaisuus, johon saattaa liittyä myös tietämättömyyttä, epä-
varmuutta ja erimielisyyksiä.303 Työuran tarkasteleminen elämänkerran kautta voi 
lisäksi tuottaa uudenlaista tietoa, jota ei tutkimuksissa usein kysytä tai saada. Elämää 
koskevan kertomuksen avulla esille tulevat kertojien asenteet, näkemykset ja tulevai-
suudenkuvat. Tarkastelemalla työuraa kertomusten kautta tavoitetaan paremmin työ-
uran monimuotoisuus ja monitasoisuus.304  

Pappien kertomusten tutkiminen perhe- ja seksuaalikysymyksissä antaa tietoa 
sekä papeista että kirkosta, jossa he toimivat. Pappien elämänkertomusten kautta 
voidaan saavuttaa jotakin, joka näyttäytyy kirkossa laajemmin. Tämä voi puolestaan 
lisätä ymmärrystä siitä, miksi yksittäinen pappi tai kirkko toimii tietyllä tavalla per-
he- ja seksuaalikysymyksissä. Ymmärrystä lisäävä tietous ei kuitenkaan välttämättä 
ole sama selvitys, jonka kirkko tai yksittäinen pappi antavat virallisissa tilanteissa. 
Tieto voi olla uutta ja erilaista, joka sisällöltään lisää ymmärrystä ja täydentää viral-
lista tietoa. 

 
 

3.3 Tutkimuksen eteneminen 

3.3.1 Aineiston keruumenetelmä 
 

Tutkimuksen alusta lähtien pyrkimyksenäni oli tavoittaa se, kuinka papista on kehit-
tynyt omanlaisensa perhe- ja seksuaalikysymysten kohtaaja. Ricouerin mukaan 
”ymmärtääksemme tarinaa täytyy ymmärtää miten ja miksi toisiaan seuraavat asiat 
johtivat tähän lopputulokseen”.305 Uskoin, että paras tie ymmärtämiseen oli kuulla 
erilaisten pappien kerrontaa. Näin ollen tutkimusaineiston kerääminen haastatteluin 
tuntui luontevimmalta vaihtoehdolta.  

Ricouerin mukaan kerronnan taustalla olevat kokemukset ovat kunkin ihmi-
sen omia. Näin ollen ne eivät ole kerronnan tasolla siirrettävissä toisille. Sen sijaan 
kerronnan kautta voidaan siirtää kokemuksesta syntyneitä merkityksiä. Merkityksen 
siirtämisessä on erilaisia tasoja. Niistä ensimmäisessä merkityksiä siirretään toiselle. 

                                                
301 Heikkinen 2002 on tarkastellut opettajuutta ja opettajuuteen kasvamista, Löyttyniemi 2004 lääkä-
reiden ja Vanhala 2007 poliisijohtajien kertomuksia. Edelliset tutkimukset ovat tarkastelleet identitee-
tin narratiivista rakentumista. Sen sijaan sisäisen tarinan käsitteen kautta tutkimuskohdettaan ovat 
lähestyneet esimerkiksi seuraavat väitöstutkimukset: Kekäle 2007 sisäinen tarina muotoutunut post-
modernin isyyden ja uskonnollisuuden kautta, Kokkonen 2003 isyyden ja työttömyyden kautta sekä 
Valkonen 2007 psykoterapian ja masennuksen kautta. 
302 Flick 1998, 99. 
303 Aaltonen & Heikkilä 2003, 11, 94-95. 
304 Löyttyniemi 2004, 33-36; Vanhala 2007, 22-23. 
305 Ricoeur 1984, 67. 
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Sanoilla on kuitenkin useita merkityksiä, jolloin ensimmäisen tason ”informaatio” 
sisältää usein virheitä. Ihminen kuitenkin kommunikoi myös muulla kuin puheen ta-
solla, sillä ilmeet, eleet ja äänenpainot ovat myös kommunikointia. Tämän vuoksi 
tarvitaan dialogia, jossa väärinymmärrykset pyritään seulomaan.306 Haastattelut an-
toivat mahdollisuuden kerätä sekä äänitettyä verbaalista että muilla tavoin havaitta-
vaa viestintää. Haastattelut mahdollistivat myös vuorovaikutustilanteen syntymisen. 
Näin tarkennusten tekeminen ja väärinymmärrysten korjaaminen olivat mahdollisia.  

Tutkimukseni aihepiiri on emotionaalisesti arka ja tunteita herättävä. Tästä 
syystä arvioin avoimen teemahaastattelun soveltuvan parhaiten tutkimusaineiston 
keruumenetelmäksi. Avoimet kysymykset ja vastaukset antavat tilaa sekä haastatel-
tavalle että tutkijalle. Haastateltava saa tilaa kertoa oman näkökulmansa käyttäen it-
selleen sopivia ilmaisuja. Tutkija saa puolestaan tilaa tarkennuksille ja tulkinnoille.307  

      

3.3.2 Haastateltavien valinta ja tavoittaminen 
 

Seurakuntatyössä olevat papit käsittelevät työssään perheisiin ja seksuaalisuuteen 
liittyviä kysymyksiä niin rippikouluissa kuin kirkollisissa toimituksissakin. Lisäksi 
aikaisemmat tutkimukset antoivat viitteitä siitä, että nämä kysymykset nousevat esiin 
myös sielunhoitokeskusteluissa.308 Tästä syystä halusin haastatella tutkimustani var-
ten juuri seurakuntatyössä toimivia pappeja. 

Pappien tavoittaminen tutkimukseen, jossa käsitellään perhe- ja seksuaaliky-
symyksiä myös henkilökohtaisella tasolla, tuntui tutkimuksen alkuvaiheessa haasta-
valta. Pappeja ohjaavat pappislupaus sekä siinä annettu sitoumus siitä, miten heidän 
tulee työssään suhtautua kirkon tunnustukseen ja evankelis-luterilaiseen oppiin. Kir-
kon sisällä toimivat herätysliikkeet, lehtien yleisönosastojen palstat, kirkolliskokous-
ten keskustelupöytäkirjat, TV:n keskusteluohjelmat sekä omassa papin työssä käydyt 
keskustelut antoivat kuitenkin viitteitä siitä, että papeilla on hyvin erilaisia näkemyk-
siä perheisiin ja seksuaalisuuteen liittyen.  

Tutkimukseni alkuvaiheessa minulle tarjoutui tilaisuus kirjoittaa Kotimaa-
lehteen kirjoitus, jonka aiheeksi annettiin kirkko ja seksuaalisuus. Pyysin lehden toi-
mituskuntaa julkaisemaan kirjoitukseni yhteydessä tutkimukseeni liittyvän haastatte-
lupyynnön. Lehtikirjoitus ilmestyi 8.4.2005. Pyynnöstäni huolimatta kirjoituksen lo-
pussa ei mainittu, kenelle haastattelupyyntöni oli osoitettu.309 Tästä seurasi, että haas-
tattelupyyntöön eivät vastanneet papit vaan seurakuntalaiset. Näitä yhteydenottoja 
tuli 11 kappaletta. 

Tässä tilanteessa jouduin uudelleen arviomaan tapaa, jolla saan kerättyä tut-
kimusaineistoni. Palasin takaisin lehtien lukuun, TV-ohjelmien tarkkailuun ja kes-
kusteluihin tutkija- ja pappi-kollegojeni kanssa. Lopulta päädyin siihen, että aloitan 
tutkimusaineistoni keräämisen harkinnanvaraisella otannalla310 ja olen yhteydessä 
mahdollisiin haastateltaviin henkilökohtaisesti. Yhteydenotot tapahtuivat puhelimitse 
ja sähköpostitse. Ensimmäisessä vaiheessa pyrin siihen, että puhun jokaisen mahdol-

                                                
306 Ricoeur 2000, 43-44. 
307 Katso esim. Flick 1998, 87; Hirsjärvi & Hurme 2001, 34-37, 42-43, 48-53. 
308 Kettunen, 1998; Kiiski, 2006. 
309 Buchert, 2005.  
310 Flick 1998, 68-70. Saastamoinen 1999. Lähteissä menetelmästä käytetään nimitystä asteittainen 
otanta, jota käytetään yleensä kvantitatiivisissa tutkimuksissa. Kvalitatiivisissa tutkimuksissa mene-
telmästä käytetään sen sijaan nimitystä harkinnanvarainen otanta. Kvalitatiivisen aineiston harkinnan-
varaisen otannan perusajatus on, että otoksen tulisi mieluummin kyetä auttamaan tutkijaa prosessin 
ymmärtämisessä kuin edustaa tilastollisesti koko populaatiota.  Eskola & Suoranta 1998, 16, 63. 
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lisen haastateltavani kanssa henkilökohtaisesti ja esittelen haastateltaville itseni ja 
tutkimukseni311. Tämän jälkeen esitin heille haastattelupyynnön. Tarjouduin myös 
lähettämään tarkemman selvityksen tutkimuksestani sähköpostitse. Haastateltavista 
vain kolme halusi tutkimuksesta tarkemman selvityksen. Kaksi haastateltavaa halusi 
tutustua kysymyksiin ennen haastattelua.  

Tutkimusaineistoni keräämisen alkuvaiheessa otin yhteyttä kuuteentoista 
pappiin. Näiden pappien valintakriteereinä olivat ainoastaan pappeus ja seurakunta-
työssä toimiminen. Toisaalta pyrin kuitenkin saamaan haastateltaviksi eri paikkakun-
nilla asuvia ja eri ikäisiä mies- ja naispappeja. Pappien henkilötietoihin ja työhistori-
aan tutustuin pappismatrikkelin ja Kirkon kalenterin avulla 312. Tässä vaiheessa kuusi 
pappia vastasi kielteisesti haastattelupyyntööni. Heistä yksi vetosi työkiireisiin. Sen 
sijaan viisi totesi tutkimusaiheen olevan niin raskas, etteivät he halunneet käsitellä 
sitä. Kymmenen pappia vastasi myöntävästi haastattelupyyntööni. Kolmen koehaas-
tattelun jälkeen pääsin lopulta aloittamaan varsinaisten haastattelujen tekemisen vuo-
den 2005 kesäkuussa.  

Kymmenen haastattelun jälkeen vahvistui havainto, että haastateltavani suh-
tautuivat perhe- ja seksuaalikysymyksiin tavalla, joka vastasi Kiisken tutkimuksen 
kirkon opetusta avartavien ja nykykulttuurin käsitykset omaavien näkemyksiä.313 
Tämän vuoksi pyrin lumipallomenetelmän ja harkinnanvaraisen otannan avulla tie-
toisesti etsimään haastateltavia, jotka ajattelevat perhe- ja seksuaalikysymyksissä eri 
tavoin kuin jo haastattelemani papit.  

Lumipallomenetelmä on aineistolähtöinen keruumenetelmä, jossa haastatel-
tavaksi suostunut henkilö pyytää tutkimukseen mukaan tai suosittelee tutkijalle hen-
kilöä, jonka hän tuntee ja joka täyttää tutkimukselle asetetut kriteerit. Jokainen tut-
kimuksen kohde johdattaa tukijan kohti seuraavaa kohdetta.314 Tähän liittyy kuiten-
kin eräs lumipallomenetelmän heikkous: suosittelija nimittää tutkijalle usein itsensä 
kaltaisia toimijoita. Tämä saattaa johtaa aineiston yksipuolisuuteen. Menetelmän 
heikkouksista huolimatta sitä pidetään hyödyllisenä aineistonkeruumenetelmänä eri-
tyisesti arkaluonteisissa tutkimuskysymyksissä. 315  

Tutkimuseettisistä syistä arvelin menetelmän olevan sellaisenaan sopimaton 
oman tutkimusaineistoni keräämiseen. Mikäli haastateltavat olisivat suoranaisesti 
suositelleet tuntemaansa pappia tutkimukseen, he olisivat tuolloin olleet myös tietoi-
sia siitä, ketkä tutkimukseen osallistuvat. Koska tutkimuksessani käsitellään haasta-
teltavien pappien henkilökohtaista elämää ja sen vaikutusta työtapoihin, en voinut 
suoraviivaisesti käyttää lumipallomenetelmää. Päädyin lopulta soveltamaan mene-
telmää tavalla, joka suojaa tutkimukseeni osallistuvien henkilöllisyyden. Haastatelta-
vat peilasivat usein omia näkemyksiään omasta mielestään vastakkaisiin näkemyk-
siin. Tässä yhteydessä esille tulivat erilaiset herätysliikkeet, paikkakunnat, korostus-
tavat,  lehtikirjoitukset ja kirjoitusten takana olevat ilmiöt ja henkilöt.  Jatkoinkin ah-
kerasti aihepiiriä koskevien kirkollisten lehtien lukua ja aloin niiden kautta etsiä eri 
tavoin ajattelevia haastateltavia. Tämä vaihe hidasti tutkimusaineiston keräämistä, 

                                                
311 Esittelin itseni kaikille haastateltaville käytännöllisen teologian laitoksen jatko-opiskelijana ja Es-
poon tuomiokirkkoseurakunnan pappina. Kerroin tutkimukseni nimen, tarkoituksen ja haastattelujen 
eettiset periaatteet. Esittelin myös tutkimukseni ohjaajan, professori Heikki Kotilan ja kerroin heille, 
että mahdollisissa lisäkysymyksissä tai varmennuksissa he voivat ottaa minun lisäkseni yhteyttä myös 
häneen.  
312 Suomen teologit 1999; Kirkon kalenteri 2004. 
313 Kiisken tutkimus Rajallinen rakkaus ei vielä tässä vaiheessa ollut ilmestynyt, mutta sain käyttööni 
tutkimuksen käsikirjoituksen, johon peilasin jo haastattelemieni pappien näkemyksiä. 
314 Wasserman & Faust 1994, 33-35; Flick 1998, 59;  Rice & Ezzy 1999, 45. 
315 Mustola & Vanhala 2004, 27. 
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mutta toisaalta takasi sen, ettei tutkimukseeni osallistuvien henkilöllisyyttä voida 
päätellä. 

Harkinnanvarainen otanta näkyy tutkimukseni aineistonkeruussa siten, että 
kymmenen haastattelun jälkeen pyrin valitsemaan perusjoukosta mahdollisimman 
erilaisia ääripäitä edustavia haastateltavia. Tavoitteena oli vaiheittain edetä suhteelli-
sen kattavaan kokonaiskuvaan tutkittavasta ilmiöstä. Tällöin analyysin tavoitteena 
voi olla esimerkiksi tyyppiryhmien rakentaminen erilaisista elämänkerrallisista kehi-
tyskertomuksista ja niiden hyödyntäminen teorian rakentamisessa.316 Aineistonke-
ruuta suunnitellessani tavoitteenani oli juuri erilaisten pappien tavoittaminen ja hei-
dän kertomustensa tutkiminen. Tämän vuoksi arvioin harkinnanvaraisen otannan so-
pivan tutkimukseni aineistonkeruumenetelmäksi.  

Tässä vaiheessa haastattelupyyntööni vastasi kieltävästi kaksi haastateltavaa. 
Heistä toinen vetosi työkiireisiin, mutta toinen totesi oman elämäntilanteensa liitty-
vän aihepiiriin ja olevan niin raskas, että hän epäili aihepiirin käsittelyn olevan hänel-
le liian vaikeaa. Hän kuitenkin lupasi harkita asiaa. Otin haastateltavaan yhteyttä 
myöhemmässä vaiheessa, mutta hänen elämäntilanteensa oli edelleen vaikea. Hän 
kuitenkin arveli, että tutkimukseen osallistuminen saattaisi selkeyttää myös hänen 
omia ajatuksiaan. Suosittelin hänelle kuitenkin, ettei hänen kannata osallistua tutki-
mukseeni.  

Erityisesti sensitiivisissä tutkimusaiheissa korostetaan tutkijan eettistä vastuu-
ta, joka koskee myös tutkimukseen osallistuvien henkilöiden valintaa.317 Tutkimuk-
sen hyödyn tulee olla yksittäiselle osallistujalle tai yhteiskunnalle suurempi kuin 
mahdollisen haitan, eikä tutkimus saisi aiheuttaa osallistujalle kärsimystä tai tus-
kaa.318 Arvioin, että kyseisen haastateltavan kohdalla haastattelutilanne olisi voinut 
olla selkiyttävä, mutta toisaalta hyvin raskas. Myös valmiin tutkimusraportin myö-
hempi lukeminen olisi saattanut olla hänelle erityisen vaikeaa.319 Tein lopulta 19 
haastattelua lähes vuoden kestäneen aineistonkeruuvaiheen aikana. Tässä vaiheessa 
tutkimuksessani oli havaittavissa jo saturoitumista320 harkinnanvaraisen otannan nä-
kökulmasta, joten lopetin uusien haastateltavien tavoittelemisen.   

 

3.3.3 Haastattelujen toteuttaminen 
 

Haastattelut toteutuivat kunkin haastateltavan ehdottamassa paikassa. Haastatteluista 
kuusi tehtiin haastateltavan kotona. Nämä haastattelut olivat ilmapiiriltään rauhalli-
sia. Haastateltavat viettivät vapaa-aikaansa kotonaan yksin, eikä ulkopuolisia häiriö-
tekijöitä ollut. Kymmenen haastattelua kävin tekemässä haastateltavan työpaikalla 
joko haastateltavan työhuoneessa tai haastattelua varten varatussa tilassa. Myös nämä 
toteutuivat ilman ulkopuolisia häiriötekijöitä. Kahden kauempana asuvan haastatel-
tavan kanssa sovimme haastatteluajankohdaksi heidän koulutustilaisuutensa ajan-
kohdan Etelä-Suomessa. Nämä haastattelut käytiin haastateltavien hotellihuoneissa. 

                                                
316 Flick 1998, 68-70. Saastamoinen 1999.  
317 Lee & Renzetti 1993, 6; Kvale 1996, 111. 
318 Cook 2004, 120. 
319 Smythe & Murray 2000, 320-322.  
320 Aineiston saturaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa aineistoa on riittävästi siinä vaiheessa, kun ai-
neistoa lisäämällä ei enää saada uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Ks. esim. Eskola & Suoranta 1998, 
62-63. Toisaalta tässä tutkimuksessa ei tavoiteltu saturoitumista, sillä narratiivisessa tutkimuksessa 
pyritään saamaan subjektiivista tietoa objektiivisen ja yleistettävän tiedon sijaan. Ks. esim. Miller 
2000. 
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Yhden haastattelun tein työhuoneessani, jonne haastateltava tarjoutui tulemaan, kos-
ka hän oli koulutuksessa työpaikkani läheisyydessä. 

Haastatteluista sopiminen ja niiden tekeminen sujuivat yllättävän luontevasti. 
Todennäköisesti tämä johtuu siitä, että työssään papit käyvät kirkollisiin toimituksiin 
liittyviä toimituskeskusteluja. Näiden keskustelujen järjestäminen tapahtuu pääsään-
töisesti seurakuntalaisten kotona, mutta myös seurakunnan erilaisissa tiloissa. 

Haastattelut äänitettiin nauhurilla ja niiden kesto vaihteli puolestatoista tun-
nista lähes neljään tuntiin. Haastattelutilanteet alkoivat perustietojen keräämisellä. 
Usein jo näiden tietojen kerääminen vapautti tunnelmaa ja haastateltavat vastasivat 
ensimmäisiin kysymyksiin sujuvasti. Pääsääntöisesti omien kokemusten kertominen 
oli papeille luontevaa. Joidenkin kysymysten kohdalla he kuitenkin tarkistivat ennen 
vastaamista, että heidän anonymiteettinsa suojattaisiin. Vaikka olin jo haastattelun-
pyyntöä esittäessäni korostanut, ettei haastateltavaa voi suoranaisesti tunnistaa val-
miista tutkimuksesta, halusi muutama haastateltava vielä painottaa, mitä haastatte-
lunosaa he pitivät erityisen henkilökohtaisena. 

 
Haastateltava: tota sä et voi kyllä valmiissa tutkimuksessa suoraan sanoa. Monellakaan ei 
menee kauaa, kun ne laskee yhteen,  ettei Suomessa ole kovin montaa pappia, jotka on tän 
viitekehyksen piirissä ja tehneet tällasia juttuja elämäsään.   
 
Haastateltava: Sitä vaan tarkentaisin, että onko tää sellanen haastattelu, että voiko tässä 
suoraan sanoa, mitä ajattelee? 
Maria: Juu kyllä voi ja se on tarkoituskin. 
Haastateltava: No hyvä…suojataanhan tässä henkilöllisyys? 
Maria: Juu kyllä tässä on tarkoitus, ettei ketään tunnisteta valmiissa tutkimuksessa.  

 
Jo haastatteluja tehdessäni olin tietoinen siitä, että aineistoni on arkaluonteinen. Tut-
kimukseni edetessä tiedostin tämän asian entistä selvemmin. Yksi tutkimukseni kes-
keisiä ongelmia onkin ollut, miten olla avoimesti aineistostaan raportoiva tutkija ja 
samaan aikaan tutkimusraportin rajaaja. 

Haastateltavat olivat tietoisia siitä, että toimin haastatteluhetkellä seurakunta-
pappina Espoon hiippakunnassa. Haastateltavia ja minua yhdisti siis yksi haastattelun 
keskeinen nimittäjä: pappeus. Haastateltavat ja minä haastattelijana jaoimme saman 
todellisuuden perhe- ja seksuaalikysymysten kohtaajina ja käsittelijöinä. Meistä jo-
kainen työskenteli pappina samassa yhteiskunnallisessa ja kirkollisessa kontekstissa. 
Teppo Sintosen mukaan kaikki haastatellut jakavat osittain samaa todellisuutta. Tä-
mä ”sama todellisuus” näyttäytyy siinä historiallisessa kontekstissa, jossa he elävät ja 
josta he ammentavat kokemuksiinsa liittyvää tulkintaa.321 Tässä tutkimuksessa kerä-
sin aineistoni vahvasti tutkijan ja pappeuden kontekstiin liittyneenä. Sen sijaan ai-
neistoa analysoidessani jättäydyin pois papin työstäni ja keskityin kokopäiväiseen 
tutkimustyöhön. Pidin tärkeänä sitä, että sain rauhassa keskittyä aineistoni analysoi-
miseen ja tulkintaan tutkijana. Arvelin, että pappina toimiminen olisi saattanut vai-
kuttaa tapaani tulkita aineistoa pappeuden ja siinä eteen tulevien kysymysten kautta.  

Roolini tutkija-pappina näytti olevan suurimmalle osalle haastateltavista posi-
tiivinen asia. Pappeuteni koettiin tekijäksi, joka lisäsi ymmärtämystä heidän elämän-
piiriään kohtaan. Tämä asetelma lisäsi myös haastateltavien tarvetta hakea yksilölli-
syyden rajoja. Haastateltavat korostivatkin työskentelyilmapiirin ja elämänkokemuk-
sen yksilöllisiä eroja. Nähdäkseni he tällä tavoin identifioituivat suhteessa minuun ja 
muihin pappeihin. Haastateltavien mukaan pappeja yhdistivät kutsumus, halu työs-
kennellä kirkossa ja yhteiskunnallinen tilanne. Sen sijaan elämänkulussa, koulutuk-

                                                
321 Sintonen 1999, 174-175. 
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sessa322, työskentelyolosuhteissa ja seurakuntalaisissa nähtiin olevan eroja, jotka te-
kivät kunkin papin elämänpiirin erilaiseksi.  

Haastatteluja tehdessäni pyrin keskustelevaan haastatteluotteeseen. Saasta-
moisen mukaan narratiivisen haastattelun ja laadullisen teemahaastattelun välinen 
ero ei välttämättä näyttäydy haastattelukysymyksissä vaan haastattelutekniikassa. 
Narratiivisessa haastattelussa haastattelija pyrkii joko ohjailemaan mahdollisimman 
vähän haastateltavan kertomusta tai haastattelija pyrkii tekemään haastattelutilantees-
ta mahdollisimman samanlaisen kuin mikä tahansa arjen tilanne, jossa ihmiset tuot-
tavat kertomuksia.323 Hyvärinen puolestaan esittää, että metodinen sääntö haastatte-
lutilanteessa voisi olla: ”haastateltaville esitetään narratiivisia kysymyksiä, ja vasta 
aineistolle teoreettisia kysymyksiä”.324 

Haastattelijan kysymyksenasettelusta riippumatta haastateltavat saattavat kui-
tenkin tuottaa kertomuksia tai vastata raportinomaisesti. Samankaltainen kysymyk-
sen asettelu voi houkuttaa toisen haastateltavan kertomaan vuolaasti kokemuksiaan ja 
saada toisen vastaamaan lyhyen raportoivasti.325 Holstein ja Gubrium esittelevät 
haastattelutavan, jota he kutsuvat aktiiviseksi haastatteluksi (active interview). Aktii-
vinen haastattelu on aineistonkeruutapa, jossa pyritään yhdistämään narratiivisuuden 
ja sosiaalisen konstruktivismin lähestymistapoja perinteiseen teemahaastatteluun. 
Aktiivisessa haastattelussa sekä haastattelijan että haastateltavan ajatellaan olevan 
aktiivisia toimijoita, jotka keskinäisessä vuoropuhelussa luovat merkityksiä ja uutta 
informaatiota. Haastattelutilanteessa tämä tulee esiin siten, että haastattelussa pyri-
tään vuorovaikutukseen. Holsteinin ja Gubriumin mukaan kaikki haastattelut eivät 
ole aktiivisia, vuorovaikutteisia ja merkityksiä rakentavia vaan usein tiedon kerää-
mistä haastateltavilta.326  

Se millainen on ”hyvä” narratiivinen kysymys, riippuu sekä haastattelijasta 
että haastateltavasta. Susan Chasen mukaan narratiivinen kysymys on sellainen, jo-
hon haastateltava vastaa kertomuksella. Tällöin haastateltava ottaa vastuun oman sa-
nomansa ja tulkintansa selkiyttämisestä. ”Raportoidessaan” haastateltava sen sijaan 
saattaa tuottaa tapahtumalistan, joka voidaan nähdä enemmän vastaanottajan eli 
haastattelijan tuotoksena. Hyvä haastattelija onnistuu asettamaan kysymyksensä si-
ten, että hän kutsuu haastateltavaa kertomaan kertomuksen. Näin haastateltava itse 
ottaa vastuun siitä, mitä ja millä tavoin hän kertoo. 327 

Omien haastattelutilanteiden osalta arvioisin, että pappeuteni edesauttoi arjes-
sa elämistä ja siitä kertomista. Haastateltavien oli luontevaa kertoa näkemyksistä ja 
syy-seuraussuhteista toiselle papille. He myös odottivat, että jossain määrin osallis-
tun keskusteluun. Annoin haastateltaville tilaa kertoa elämänkokemuksista, enkä 
pyrkinyt ohjailemaan tai keskeyttämään heidän tarinoitaan. Pikemminkin pyrin sii-
hen, että haastateltavat tarkentaisivat näkemyksiensä taustalla olevia tekijöitä. 

Narratiivisen haastattelun aloittaa yleinen kysymys, joka johdattelee tutki-
muksen aihepiiriin. Ensimmäisen kysymyksen on tarkoitus johdattaa kertoja tuotta-
maan itsenäisesti jokin aiheeseen liittyvä kertomus.328 Narratiivisen haastattelun nä-
kökulmasta haastattelutekniikkani muistuttaa lähinnä väljästi laadittua teemahaastat-

                                                
322 Koulutuksessa eroina nähtiin opiskeluajankohta ja opiskeltu pääaine. Ainoastaan yhdellä haastatel-
tavalla oli sama pääaine kuin minulla. Hän oli kuitenkin valmistunut teologian maisteriksi minua ai-
kaisemmin. 
323 Saastamoinen 1999, 167-169. 
324 Hyvärinen 1998, 323. 
325 Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005. 
326 Holstein&Gubrium 2003, 67-80; 1995, 4-5. 
327 Chase 1995. 
328 Flick 1998, 99-100. 
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telua. Vasta haastattelun kolmas kysymys houkuttelee kertomaan. Haastattelutek-
niikkani oli kuitenkin painottunut siten, että odotin heidän kertovan omien ajatusten 
lisäksi myös tekijöistä, jotka olivat vaikuttaneet heidän näkemystensä ja työskentely-
tapojensa muotoutumiseen. Haastattelun loppupuolella varmistin vielä, että haastatel-
tavat tuottivat kertomuksen pyytämältä heitä vielä pohtimaan omien ajatusten, työs-
kentelytapojen ja elämänkokemusten välistä suhdetta osana nykyistä työskentelyta-
paa. Viimeistään tässä vaiheessa jokainen haastateltava eritteli näiden välistä suhdet-
ta kertomalla ajallisesti etenevän tapahtumakulun.    

Saastamoisen mukaan kertomuksen tuottaminen on vaativaa. Jotta ihminen 
voisi tuottaa kertomuksen, hänen täytyy saada ja voida kertoa se loppuun. Tässä tär-
keää on, että kertoja kykenee kertomaan niin, että kuulija ymmärtää häntä. Perintei-
sessä teemahaastattelussa kertoja kontrolloi puhettaan enemmän, koska odottaa ky-
symyksiä. Narratiivisessa haastattelussa haastattelija kuitenkin odottaa, että haastatel-
tava tuottaa itsenäisen kertomuksen, jossa ilmenevät tapahtumaan liittyvät syyt ja 
tavoitteet. Saastamoinen esittääkin, että ihmisillä on kertomusten tuottamista varten 
käytössään runsaampi tietovaranto, kuin mikä heillä on sisäistettyjen teorioiden ta-
solla.329 Haastattelutilanteessa huomasin, että kertomuksen tuottaminen oli haastatel-
taville itse asiassa hyvin luontevaa. Kun kysyin haastateltavalta, mistä hänen näke-
myksensä nousee, hän vastasi usein kertomuksella.  

Kuten aiemmin mainitsin, kaksi haastateltavaa halusi etukäteen tutustua haas-
tattelukysymyksiin. Lähetin heille sähköpostitse kysymykset ja korostin, että kysees-
sä on ”vain eräänlaiset haastattelun teema-alueet, joista he voivat vapaasti kertoa”. 
Molemmat haasteltavat olivat ennen haastattelua perehtyneet kysymyksiin perusteel-
lisesti ja vastanneet niihin myös kirjallisesti. He olivat myös laatineet rippikoulun 
tuntisuunnitelmia ja kopioineet tunneilla käyttämiään opetusmateriaaleja. Yksi haas-
tateltava halusi haastattelun jälkeen vielä tarkentaa vastauksiaan kirjeitse. Tutkijan 
kannalta nämä haastateltavat tuottivat runsaasti hyödyllistä materiaalia. He itse tote-
sivat haastattelun alettua, että kysymykset olivat kirjallisessa muodossa vaikeita. Sen 
sijaan haastattelutilanne oli heistä helpompi, koska kysymykset olivat vapaamuotoi-
sia ja ne muotoiltiin haastateltavien omaa kielenkäyttöä mukailevilla termeillä. Tämä 
antoi minulle positiivisen viestin siitä, että olin suoriutunut haastattelutilanteista ta-
voitteideni mukaisesti.  

Litteroin aineistoni lähes sanatarkasti, jättäen pois toistoja tai sellaisia murre- 
tai slangisanoja, joiden arvelin selvästi viittaavan tiettyyn asuinalueeseen. Lyhensin 
myös sanoja, joille löytyi yleisesti käytetty lyhennelmä kuten esimerkiksi seurakunta, 
joka lyhennetään srk. Haastatteltavien taustatietojen keräämisvaiheessa en käyttänyt 
nauhuria vaan tein muistiinpanoja. Litteroidun aineiston määrä mukaan lukien kirje-
aineisto oli 704 sivua riviväliä 1 käyttäen. Näiden lisäksi osa haastateltavista antoi 
tutkimusta varten työssään käyttämiään kirjallisia materiaaleja kuten kirjoja, oppaita, 
omia puheitaan ja tuntisuunnitelmiaan.  

 
 
 
 

                                                
329 Saastamoinen  1999.   
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3.4 Tutkimusaineisto ja sen analysointi  

3.4.1 Narratiivisen tutkimuksen analysointi 
 

Tässä tutkimuksessa narratiivista aineistoa analysoidaan Donald Polkinghornen jaot-
telun mukaisesti. Hänen mukaansa narratiivisen aineiston analysointitavat voidaan 
jakaa kahteen pääryhmään. Aineisto voidaan joko jakaa erilaisiin kategorioihin ana-
lysoimalla kertomuksia tai luoda uusia kertomuksia aineiston pohjalta.330 Polking-
hornen jaottelu nousee Brunerin esittämän kognitiivisen toiminnan mallista, jonka 
mukaan ihmisen ajattelussa on löydettävissä kaksi erilaista muotoa: paradigmaattinen 
ja narratiivinen.331 Kertomusten analyysi edustaa paradigmaattista ajattelua ja sen 
edellytys on, että aineistona on kertomuksia, joita tarkastellaan kvalitatiivisen tutki-
muksen analyysimenetelmiä, esimerkiksi sisällönanalyysia, käyttäen.332 Narratiivien 
analyysissa aineistosta pyritään tunnistamaan yksityiskohtia, jotka edustavat jotakin 
yleisempää ilmiötä tai käsitettä. Tutkimuksen lähtökohtana ovat tällöin kokemukset, 
jotka tutkija luokittelee, kategorisoi ja tämän luokittelun pohjalta myös raportoi. Pa-
radigmaattisen lähestymistavan lähtökohtana on formaalinen ja matemaattinen tapa 
kuvailla ja selittää tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä.333 Paradigmaattisen tarkas-
telutavan vahvuutena on sen kyky tuottaa yleistä tietoa tietystä kertomusten kokonai-
suudesta. Tieto on kuitenkin abstraktia, eikä tavoita yksittäisten kertomusten ainut-
kertaisuutta.334 

Narratiivisen analyysin tarkoituksena on selittää juonellisen kertomuksen 
avulla, miten erilaiset tekijät vaikuttavat ihmisen toimintaan.335 Itse tutkimusaineis-
ton ei kuitenkaan tarvitse olla narratiivista.336 Narratiivisessa analyysissa vakuutetaan 
todellisuudentuntuisuudella, joka edellyttää pureutumista tutkimuksen kohteena ole-
viin kokemuksiin ja niiden ankkuroimista aikaan ja paikkaan. Tutkimus koostuu 
hermeneuttisesta kehästä, jossa kokemukset, aika ja paikka muodostavat ehjän ker-
tomuksen. Lukijan silmissä kertomus sisältää syy-seuraus-suhteita, jotka näyttävät 
jäljittelevän todellista elämää.337  

Polkinghornen mukaan narratiivisen analyysin tulos on usein jälkikäteen an-
nettu selostus siitä, miten on päädytty tiettyyn lopputulokseen tai -tilanteeseen. Nar-
ratiivisen analyysin kautta muotoutuvan juonen avulla tutkija konstruoi lopullisen 
tarinan selonteon. Juoni puolestaan määrittelee sen, mitkä tapahtumat, teot tai asiat 
ovat oleellisia. Tämä tarkoittaa, ettei kaikkia aineiston elementtejä voida ottaa tutki-
muksen tuloksena esitettäviin juonellisiin kertomuksiin. Tutkijan tuleekin muotoilla 
tarina, joka sopii yhteen aineiston kanssa ja luo samanaikaisesti tulkintaan järjestystä, 
joka ei välttämättä ole esillä aineistossa itsessään.338 Analyysi etenee Polkinghornen 
mukaan usein siten, että ensin pyritään etsimään, mikä on kunkin kertomuksen lop-
puratkaisu. Tämän jälkeen aineisto järjestetään kronologiseen järjestykseen ja pyri-
tään tunnistamaan ne tekijät, joiden katsotaan olevan yhteydessä kunkin kertomuksen 
loppuratkaisuun.  Loppuratkaisun ja siihen liittyvien tekijöiden yhteys ei ole yksise-
litteinen, vaan usein aineistossa on erilaisia mahdollisuuksia asioiden ilmenemiselle. 

                                                
330 Polkinghorne 1988, 161; 1995, 6-8, 15.  
331 Bruner 1986, 11; Polkinghorne 1995, 12. 
332 Polkinghorne 1995, 12-15. 
333 Bruner 1986, 11-12; Polkinghorne 1988, 161.  
334 Polkinghorne 1995, 13-14. 
335 Polkinghorne 1988, 161. 
336 Polkinghorne 1995, 12-15. 
337 Bruner 1986, 12-13. 
338 Polkinghorne 1995, 16. 
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Narratiivisen tutkimuksen lopputuloksena syntyneen kertomuksen jokaisen osan tuli-
si kuitenkin saada merkityksensä vastavuoroisessa suhteessa juonelliseen kokonai-
suuteen ja toisiin tarinan osiin.339 

Amia Lieblich esittää narratiivisen tutkimuksen vaihtoehtoisiksi käsittelyta-
voiksi joko holistisen tai kategorisen analysointitavan. Holistisessa analyysissa yksi-
lön kertomaa tarinaa tarkastellaan kokonaisuutena. Tällöin tekstissä ilmeneviä erilai-
sia teemoja tarkastellaan suhteessa koko tarinaan. Lieblichin mukaan holistinen tapa 
soveltuu tutkimukseen, jossa vertaillaan yksilön asemaa ja kehittymistä haastattelu-
hetkellä vallitsevaan tilanteeseen. Kategorisessa lähestymistavassa haastateltavien 
elämäntarinat puolestaan pilkotaan pieniin osiin. Analyysin edetessä tarinat kootaan 
uudelleen ja jaetaan niille valittuihin kategorioihin.340 

Tutkimuksen metodologia noudattaa Polkinghornen narratiivien ja narratiivi-
sen analyysien periaatteita. Näen haastattelumateriaalini joukkona erilaisia elämän-
kertomuksia, joita analysoin sekä narratiivisen että narratiivien analyysin periaatteita 
noudatellen. Keskeisiä analysointitapoja ovat kertomuksen juonen tunnistaminen ja 
analysointi sekä kertomusten sisällönanalyysi. Narratiivinen analyysi vastaa tutki-
mustehtäväni kysymyksiin juonellisena tarinana. Analyysitavan mukaisesti konstru-
oin tutkimusaineistostani juonellisia tarinoita, jotka kuvaavat pappien erilaisia kehi-
tysprosesseja ja työskentelytapoja perhe- ja seksuaalikysymysten äärellä. Tässä hyö-
dynsin sekä Polkinghornen narratiivisen analyysin että Lieblichin holistisen lähesty-
mistavan analyysimenetelmiä. Narratiivien analysointitavan mukaisesti nostin esille 
aineiston keskeiset teemat ja ryhmittelin ne teemojen mukaisiin luokkiin. Tällä tar-
kastelulla vastaan lähes kaikkiin tutkimustehtävän kysymyksiin, mutta en vielä anna 
vastausta sille, miten haasteltavista on tullut sellaisia pappeja perhe- ja seksuaaliky-
symysten äärellä kuin he ovat. Pikemminkin tarkastelen tällä tavalla niitä elämänker-
tomuksiin liittyviä keskeisiä teemoja ja käännekohtia, jotka ovat keskeisessä roolissa 
kertomusten juonen muotoutumisessa. 

Tutkimukseni metodologinen painopiste on ennen kaikkea narratiivisessa 
analyysissa. Narratiivien analyysin perusteella nostin kertomuksista esille keskeisiä 
teemoja. Nämä teemat ovat puolestaan juuri niitä tekijöitä, jotka vastaavat kysymyk-
seen ”miten minusta tuli tällainen pappi”. Tutkimuksen sisäiset tarinat ovat yhteenve-
to koko tutkimuksen tuloksista. Mikäli olisin tutkimusaineistoani analysoidessani 
päätynyt narratiivien analyysiin, olisi tutkimuksen tuloksena esitettävät sisäiset tari-
nat voitu esittää esimerkiksi tyypittelynä. Tyypittelyssä ei kuitenkaan olisi ollut juon-
ta, vaan raportointi olisi ollut formaalinen. 

Aineiston analysointi voidaan jaotella erilaisiin vaiheisiin. Haastattelujen jäl-
keen litteroin aineistoni mahdollisimman pian. Litteroinnin jälkeen luin aineistoni 
kokonaisuutena. En kuitenkaan vielä tässä vaiheessa tehnyt aineistolleni mitään eri-
tyisiä kysymyksiä vaan pyrin ainoastaan tarkastelemaan, mitä haastateltavat kertoi-
vat. Toista lukukertaa ohjasivat tutkimuskysymykset. Kävin aineiston läpi systemaat-
tisesti ja etsin sieltä tutkimustehtäväni kannalta merkittävät ja muuten kiinnostavat 
teemat. Kolmannella lukukerralla laadin jokaisesta haastatteltavasta nykyhetken ko-

                                                
339 Polkinghorne 1995, 18. 
340 Sekä kategorinen että holistinen lähestymistapa voidaan jakaa sisällön- ja muodonanalyysiin. Ho-
listisessa analyysissa aineistoa luetaan ja kirjataan syntyneet havainnot, valitaan ja merkitään aineiston 
keskeiset teemat. Holistisessa muodonanalyysissa pyritään tunnistamaan keskeiset teemalliset keski-
pisteet sekä kerronnan juonen ja juonen käänteiden kehittyminen. Kategorisessa sisällönanalyysissa 
poimitaan aineistosta erillisiä ilmaisuja, joita kategorisoidaan. Kategorisessa muodonanalyysissä voi-
daan puolestaan tarkastella kertomuksen eri osien tyyli- ja kielenpiirteitä. Tällöin huomion kohteena 
voivat olla esimerkiksi ilmaisujen toistuvuus, siirtymät, kielikuvat, aikamuotojen tai adjektiivien käyt-
tö.  Lieblich et al.1998, 12. 
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kemusta ja toimintaa selittävän juonellisen mikrokertomuksen. Tämän jälkeen tein 
taulukon, johon merkitsin haasttelemieni pappien taustatietoja, työskentelytapoja ja 
työskentelytapoihin vaikuttaneita tekijöitä, kokemuksia ja suhdetta omassa elämän-
kertomuksessa esiintyviin henkilöihin.  

Seuraavassa vaiheessa tein jokaisesta haastateltavasta aikajanan, johon mer-
kitsin elämänkertomuksen keskeiset kokemukset. Nämä kokemukset liittyivät usein 
johonkin tai joihinkin keskeisiin elämänvaiheisiin. Merkitsin nämä keskeiset elä-
mänvaiheet huomiovärillä, jonka jälkeen aloin mind map -tekniikkaa käyttäen yhdis-
tää keskeisten elämänvaiheiden ympärille elämänkertomuksessa esille tuotuja koke-
muksia. Viimeisessä vaiheessa tein kullekin elämänkertomukselle muodonanalyysin. 
Muodonanalyysissä kiinnitin huomiota haastateltavien kertomuksen muotoon. Tässä 
vaiheessa kiinnitin huomiota kertojien kertomistapaan, kertomuksen etenemistapaan 
ja kertomuksen kertomiseen liittyviin tunnetiloihin. Kirjasin ne erilaisin koodein ja 
annoin kullekin koodille sen merkitystä kuvaavan nimen. Lisäsin muodonanalyysin 
tuotokset aiemmin laatimiini aikajanoihin, jolloin käytössäni oli kirjoitetun tekstin 
lisäksi ”piirretty kartta” kertomuksen etenemisestä. Tämä vaihe vastasi hyvin Mc-
Leodin ideaa laadullisesta tutkimustyöstä käsityötaidon kaltaisena luovana prosessi-
na341. Luomieni kartastojen avulla kykenin selvästi havaitsemaan kertomusten välisiä 
eroja ja yhtäläisyyksiä. Tyyppikertomuksiin jaottelun kriteereinä olivat kertomuksen 
loppuratkaisu ja siihen liittyvä juonirakenne sekä tutkimuksen tutkimustehtävä. Luo-
kittelin samaa logiikkaa noudattavat kertomukset omaan ryhmäänsä ja nimesin ne.   

Katherine Riessmanin mukaan narratiivisessa tutkimusprosessissa tutkimuk-
seen osallistuvien kertomukset joutuvat useiden tulkintakertojen seulaan.342 Tässä 
tutkimuksessa tulkinnan ensimmäistä astetta edustavat haastateltavien kertomukset. 
Esitin haastateltavilleni kysymyksiä, joihin he saivat vastata vapaasti. Tässä vaihees-
sa jokainen haastateltava teki valintoja sen suhteen, mitä he kertoivat. Toisessa vai-
heessa litteroin aineistoni ja aloin analysoida sitä. Analyysissa minua ohjasivat tie-
teellinen koulutukseni ja käyttämäni tutkimusmenetelmä, mutta myös intuitiivinen 
kokemukseni siitä, mistä kertomuksessa oli kyse. Sekä haastattelutilanteeseen että 
intuitiiviseen kokemukseeni liittyy myös oma pappeuteni. Tutkimusraportti joutuu 
vielä edellä mainittujen tulkintakertojen jälkeen lukijan tulkintaseulaan. Tutkimuksen 
lukija lukee ja tulkitsee tutkimusraporttia omien kokemustensa valossa. Näin ollen 
hän saattaa tehdä tutkimusta lukiessaan omia päätelmiä, jotka poikkeavat niin haasta-
teltavan kuin omista näkemyksistäni. Tähän liittyy myös sen huomioiminen, että toi-
nen tutkija olisi tutkimusaineistoni suhteen saattanut tulla erilaisiin johtopäätöksiin 
kuin, mitä itse olen tutkimusta tehdessäni tullut. Tutkimukseni tavoitteena on kuvail-
la ja ymmärtää pappien työskentelyä perhe- ja seksuaalikysymyksissä. Mikäli tutki-
mus ja sen tulokset auttavat myös lukijaa ymmärtämään niitä tekijöitä, jotka vaikut-
tavat pappien tapaan kohdata perhe- ja seksuaalikysymyksiä, voidaan Ricoeurin aja-
tuksiin nojautuen todeta, että tällöin on syntynyt narratiivien kolmas mimesis, jossa 
tuottamani kertomukset ovat synnyttäneet uusia merkityksiä. 

 
 
 
  

                                                
341 McLeod 2001, 119. 
342 Riessman 1993, 10. 



 59

3.4.2 Tutkimusaineisto 
 

Tutkimuksen aineistona ovat 19 papin haastatteluaineistot, ja kolmen papin tuottamat 
kirjalliset aineistot. Haastateltavista yhdeksän on naisia ja kymmenen miehiä. Tutki-
musaineistoon kuuluvat papit edustavat kaikkia Suomen hiippakuntia343, ja he toimi-
vat haastatteluhetkellä seurakuntapastorin, kappalaisen tai kirkkoherran tehtävissä. 
Vastaajien ikäjakauma vaihtelee siten, että nuorin haastatelluista oli 29-vuotias ja 
vanhin 62-vuotias. Papin työkokemusta haastateltavilla on 1,5 vuodesta 36 vuoteen.  
Haastateltavien hiippakunnat, ikäjakauma ja työvuodet ilmenevät seuraavista taulu-
koista. 

 
Taulukko 1. Haastateltavien hiippakunnat. 
Hiippakunta Haastateltavien määrä 
Turku 2 
Helsinki 7 
Tampere 2 
Kuopio 1 
Mikkeli 2 
Lapua 1 
Oulu 1 
Espoo 2 
Porvoo 1 

 
 
Taulukko 2. Haastatellut iän ja sukupuolen mukaan. 
Ikäryh-

mä/sukupuoli 
Mies  Nainen Yhteensä 

29-35v. 2 2 4 
36-45v. 1 3 4 
46-55v. 5 4 9 
56-62v. 2 - 2 

 
 
Taulukko 3. Haastateltavien työvuodet pappina. 
Työvuodet 

pappina 
Mies Nainen Yhteensä 

alle 3v. 1 2 3 
3-5v. 1 2 3 
6-10v. 1 2 3 
11-20v. 2 3 5 
21-36v. 5 - 5 

 
Haastateltavien sukupuoli- ja ikäjakauma vastaa pääpiirteissään suomalaisten pappi-
en jakaumia. Papeista 37 % on naisia ja 63 % miehiä. Suomalaisten pappien keski-
ikä on 48,6 vuotta, ja tässä tutkimuksessa vastaavaan ikäryhmään tai sen läheisyyteen 
sijoittuu yhdeksän pappia.344  

                                                
343 Suomessa on yhdeksän hiippakuntaa, joita ovat Turun, Helsingin, Tampereen, Kuopion, Mikkelin, 
Lapuan, Oulun, Espoon ja Porvoon hiippakunnat. 
344 Monikasvoinen kirkko 2008, 270-272. 
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Haastateltavat ilmoittivat herätysliiketaustakseen evankelisuuden, herännäi-
syyden, lestadiolaisuuden, hiljaisuuden liikkeen, taizelaisuuden ja viidesläisyyden. 
Osa haastateltavista ei osannut tai halunnut nimetä mitään herätysliikettä itselleen 
läheiseksi.345  Osa haastateltavista taas nimesi useampia herätysliikkeitä, joiden nä-
kemyksistä he olivat saaneet vaikutteita. He ilmoittivat saaneensa vaikutteita myös 
evankelis-luterilaisen kirkon ulkopuolisista herätysliikkeistä kuten helluntaiherätyk-
sestä tai baptisti- ja vaapaakirkoista. 

Siviilisäädyltään haastatellut olivat pääosin avioliitossa. Haastatelluista seit-
semän oli eronnut aikaisemmasta avioliitostaan ja oli haastatteluhetkellä toista kertaa 
naimisissa. Kaksi haastateltavaa kertoi elävänsä yksin, ilman parisuhdetta. Haastatel-
tavista yksi oli leski ja yksi eli avoliitossa. Kaksi haastateltavaa kertoi eläneensä pa-
risuhteessa samaa sukupuolta olevan kanssa. 

Haastatelluista viidellätoista oli lapsia. Heistä yksi oli yksinhuoltaja. Yhdellä 
haastateltavalla oli yhteishuollossa lapsia aikaisemmasta avioliitostaan. Lapset asui-
vat toisen vanhemman luona. Uusioperheessä eli haastateltavista viisi. Kolmella ei 
ollut lapsia ja yhden perheeseen odotettiin lasta. Lapsenlapsia oli haastatelluista kol-
mella.  

 

3.5 Tutkimuksen etiikka ja raportin rakenne 

 
Tutkimuksen etiikka ja tutkimusraportin rakenne liittyvät tutkimuksessani toisiinsa. 
Tutkimuseettiset valintani ovat vaikuttaneet ratkaisevasti tapaan, jolla raportoin tut-
kimukseni. Tämän vuoksi käsittelen niitä saman otsikon alla. 

Tarkastelen tutkimuksessa yksittäisten pappien elämänkertomuksia. Tutki-
mukseen osallistuneille kerroin, että kyseessä on laadullinen tutkimus, johon on tar-
koitus haastatella noin kahtakymmentä pappia. Kerroin myös, että tutkimuksen koh-
teena ovat pappien kokemukset perhe- ja seksuaalikysymysten äärellä. Aineistonke-
ruuvaiheessa en kuitenkaan ollut varma siitä, millä tavoin aion analysoida aineiston. 
William Smythen ja Maureen Murrayn mukaan narratiivisen tutkimuksen yksi haaste 
on, ettei tutkija tutkimusaineistoa kerätessään yleensä tiedä, millä tavoin tutkimus-
prosessi etenee346. Haastattelemani papit olivat kuitenkin jokseenkin tietoisia siitä, 
mitä laadullinen tutkimus on. Keskustelin tästä heidän kanssaan ja monet viittasivat 
Kirkon tutkimuskeskuksen ja erityisesti Kati Niemelän ”Uskonko niin kuin opetan?” 
-tutkimukseen.347 Niemelän tutkimuksesta noussut keskustelu oli myös osasyynä sii-
hen, että muutama haastatteluun kutsuttu ei halunnut osallistua tutkimukseeni.348 
Kieltäytyjien pelkona oli, että papin suhde perhe- ja seksuaalikysymyksiin herättää 
liikaa negatiivista keskustelua. 

                                                
345 Kirkon hengellistä työtä tekevistä 11% kuuluu evankeliseen liikkeeseen, 16% herännäisyyteen, 2% 
vanhoillislestadiolaisuuteen ja 5% arvioi saaneensa ajatteluunsa vaikutteita vanhoillislestadio-
laisuudesta. Viides herätysliike toimii useiden järjestöjen kautta, joista merkittävimpiä ovat Suomen 
Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Raamattuopisto ja Kansan Raamattuseura. Hiljaisuuden 
ystävät on toiminut Suomessa 1980-luvun lopulta lähtien. Sen pyrkii edistämään hiljaisuutta ja retriit-
titoimintaa sekä ylläpitää yhteyttä kirkkokuntien välillä. Taize on puolestaan ekumeeninen veljesyh-
teisö, jossa on jäseniä useista maista ja tunnustuskunnista. Monikasvoinen kirkko 2008, 249-265. 
346 Smythe & Murray 2000, 213-214; 318-320; 329-330. 
347 Niemelä 2004. 
348 Osa viittasi suoranaisesti Niemelän tutkimuksesta nousseeseen keskusteluun kieltäytyessään haas-
tattelusta. Myös Niemelä itse pohtii tutkimuksen raportissa tutkimukseensa kohdistunutta kiinnostusta, 
mitä hän ihmetteli ja piti jossain määrin rasittavana. Niemelä 2004. 
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Kuten jo aiemmin esitin, tutkimukseen osallistuvien anonymiteetti oli joille-
kin haastateltavista hyvin tärkeää. Tästä syystä se on ollut myös keskeinen pohdin-
nan aihe tutkimuksessani. Ensimmäisen kerran anonymiteetti-kysymykset nousivat 
esille kielteisissä haastattelupyyntövastauksissa. Kieltäytyjät perustelivat poisjäämi-
sensä sillä, etteivät he halunneet jakaa henkilökohtaisia asioita ulkopuolisen kanssa. 
Heistä joidenkin oli vaikeaa ajatella, että heidän kokemuksensa olisi ollut mukana 
väitöstutkimuksessa, jossa niitä julkisesti analysoidaan ja raportoidaan. Mikäli tutki-
muksen aihepiiri olisi ollut joku muu, he olisivat suostuneet osallistumaan tutkimuk-
seen. Osa kieltäytyjistä toi esille erityisesti median tavan käsitellä pappien perhe-
elämää. Aihepiiri oli haastattelujen ajankohtana näkyvästi esillä, kun piispa Kantolan 
avioeroa käsiteltiin lehdistössä laajasti. Haastattelusta kieltäytyneet arvelivat, että 
valmis väitöskirja, jossa on esillä pappien ajatuksia perhe- ja seksuaalikysymyksistä, 
saa julkisuutta. He eivät halunneet olla osana tätä julkisuutta omilla elämänkerto-
muksillaan. 

Toisen kerran tutkimuseettiset kysymykset nousivat esille haastattelutilanteis-
sa. Kahdeksan haastateltavaa kysyi haastattelutilanteessa anonymiteettiin liittyviä 
kysymyksiä kuten esimerkiksi ”suojataanko henkilöllisyys” tai ”ethän kerro tätä suo-
raan tutkimuksessa niin, että minut tunnetaan”.  Jokaiselle tutkimukseeni osallistu-
valle lupasin, ettei henkilöllisyyttä voida aukottomasti tunnistaa. Joidenkin haastatel-
tavien kanssa keskustelimme siitä, voiko haastateltavan tunnistaa, mikäli oikein kun-
nolla haluaa ottaa selvää, kuka tutkimukseen osallistuu. Annoin heille ohjeeksi, ettei 
heidän tarvitse kertoa kenellekään, että he ovat osallistuneet tutkimukseen. Sanoin 
myös, että henkilöllisyyteen viittaavat tekijät pyritään poistamaan tutkimuksesta. 
Kerroin lisäksi, että litteroin aineiston itse.  

Tutkimuksen raportoinnissa käytetään runsaasti aineistolainauksia, kuten kva-
litatiivisessa tutkimuksessa on tapana. Olen kuitenkin poistanut niistä paikkakuntia ja 
tekijöitä, jotka voisivat viitata siihen, kuka tutkimukseen on osallistunut. Tutkimus-
raportin lukija voi kyllä pohtia, tunteeko hän haastateltavan, mutta esimerkiksi vuon-
na 2007 Suomessa työskenteli 2271 evankelis-luterilaisen kirkon pappia349. Tutki-
mukseeni osallistui Suomen jokaisesta hiippakunnasta yhteensä 19 pappia, joten 
haastateltavien henkilöllisyyttä on mahdotonta varmasti tietää.  

Kolmannen kerran tutkimuseettiset kysymykset nousivat esille pohtiessani 
tutkimusraportin rakennetta ja analyysimenetelmiä. Narratiivisen analyysin perus-
teella voidaan esimerkiksi luoda uusi kertomus, jossa yksittäiset elämänkertomuksen 
tapahtumat raportoidaan tarkasti. Tässä on riskejä, jotka koskevat juuri tutkimukseen 
osallistuvan anonymiteettia. Olettamukseni on, että mikäli ihminen tallentaa koke-
muksiaan narratiivisen muistinsa avulla, on mahdollista, että hän myös tunnistaa 
kuultuja tarinoita ja niiden henkilöitä samaisen muistin avulla. Näin ollen raportointi-
tapa vaikuttaa olennaisesti siihen, miten hyvin haastateltavat voidaan tunnistaa.  

Narratiivisessa tutkimuksessa validiteettia arvioidaan juuri siinä, tapahtuivat-
ko asiat tässä kontekstissa esitetyille ihmisille.350 Näin ollen narratiivisen tutkimuk-
sen tuloksena rakennettu tarina voi seurata yhden ihmisen elämänkulkua. Toisaalta 
elämänkulusta voidaan raportoida yleisemmällä tasolla, jolloin uusi tarina ei ole niin 
yksityiskohtainen, että sitä lukiessa yksittäisen ihmisen elämänkulku voidaan tunnis-
taa. Pohtiessani omaa raportintapaani näin kummassakin tapauksessa omat hyvät ja 
huonot puolensa. Mikäli analyysin tuloksena syntynyt tarina raportoidaan yksityis-
kohtaisesti, syntyy hyvä käsitys yksittäisen ihmisen elämänkulun ja kokemuksen vä-
lisestä suhteesta. Vaarana on kuitenkin tutkimukseen osallistuvan henkilöllisyyden 

                                                
349 Monikasvoinen kirkko 2008, 269.  
350 Vrtaa Brunerin sjuzet käsite. 
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paljastuminen. Pappien tarinoiden kohdalla tämä on ongelmallista. Pappi on omassa 
yhteisössään julkisuuden henkilö. Näin ollen hänen tarinansa tunnetaan todennäköi-
sesti jo jollakin tavoin. Tutkimuksen tuloksena rakennettu tarina saattaa ”loksauttaa 
loputkin palaset paikalleen”, jolloin papin anonymiteetti on vaarassa. Voidaan tieten-
kin aiheellisesti kysyä, onko tutkimuksiin osallistuvien ihmisten välillä eroja. Ovatko 
jotkut ihmiset tai ammattiryhmät sellaisia, joiden asioihin ei tule yksityiskohtaisesti 
tutkimuksessakaan koskea. Omalla kohdallani tutkimuksen tekemisen perussääntönä 
on ollut, että tutkimukseni tuloksista tulevan hyödyn on oltava suurempi kuin tutki-
muksesta koituvan mahdollisen vahingon. En halua tuottaa tutkimuksellani kenelle-
kään vahinkoa paljastamalla yksityisen ihmisen elämästä asioita, joita hän ei kenties 
halua paljastaa351. Tutkimusaineistossa on haastateltavia, joille henkilöllisyyden pal-
jastaminen voisi tuoda konkreettisia ongelmia joko kirkon tai oman herätysliikkeen 
taholta. Erityisesti tämä koskee aineiston avoliitossa elävää ja kahta samaa sukupuol-
ta olevan kanssa parisuhteessa elänyttä pappia. 

Olen tutkimukseni raportoinnissa päätynyt siihen, että haastateltavien kerto-
musten teemat esitellään ensimmäisenä. Tätä osuutta täydennetään aineistoesimer-
kein. Olen pyrkinyt säilyttämään aineistolainaukset mahdollisimman ehjinä ja koko-
naisina, jotta lukija saa käsityksen haastateltavien kokemuksista, näkemyksistä ja 
työskentelytavoista ja sitä kautta papin identiteetin kerronnallisesta rakentumisesta 
perhe- ja seksuaalikysymyksissä. Vasta tämän jälkeen esittelen haastateltavien ker-
tomuksista rakennetut, samaa logiikkaa noudattavat tyyppitarinat. Haastateltavat ovat 
kertoneet minulle itsestään perhe- ja seksuaalikysymysten kohtaajina, minkä perus-
teella olen rakentanut tutkimuksen tarinatyypit. Nämä  viisi tarinaa ovat pääosin mi-
nun, eivät haastateltavieni konstruoimia. Tästä syystä tarinoissa on vain niukasti ai-
neistoesimerkkejä, eikä niissä erotella sitä, kuka haastateltavista on ne esittänyt. Tällä 
raportointitavalla pystyn pitämään haastateltavilleni antamani lupauksen siitä, että 
heidän anonymiteettinsä on läpi tutkimusprosessin suojattu. Siten käytän haastattelu-
katkelmia tavalla, joka käymiemme keskustelujen perusteella oli heille tuttua. Toi-
saalta tällä tavalla pyrin myös siihen, ettei tulkintani haavoittaisi haastateltavia. Nar-
ratiivisessa tutkimuksessa tutkijan tulkinnat voivat olla tutkimukseen osallistuville 
kaksiteräinen miekka: toisaalta ne voivat selkeyttää tutkimukseen osallistuvien aja-
tuksia, mutta toisaalta myös haavoittaa heitä352. 

Tutkimuksen kohteena olevien kertojien anonymiteetin varjelemiseksi haas-
tattelulainauksissa ei ilmoiteta kertojan ikää tai sukupuolta. Kaikki haastateltavat 
ovat tässä tutkimuksessa ”vain pappeja”, eivät vanhoja tai nuoria, miehiä tai naisia. 
Viittaan taustatekijöiden eroihin vain niissä kohdissa, joissa ne tulevat esille haasta-
teltavien kertomuksissa. Tällöin niillä on merkitystä juuri ikään tai sukupuoleen liit-
tyvien kokemusten kautta, ja siksi ne ovat tutkimuksen kannalta oleellisia. Tyyppi-
kertomusten päähenkilöiden nimet noudattavat samaa periaatetta. Nimivalinnassa on 
päädytty sukupuolineutraaleihin nimiin. Tämä tarkoittaa, että kyseinen nimi voidaan 
antaa sekä suomalaiselle miehelle että naiselle.  

Arvioin tutkimuksen raportointitavan soveltuvan edellisten taustatietojen 
puuttumisesta huolimatta narratiivisen tutkimuksen kenttään. Tutkimuksen kohteena 
ovat kokemukset, joista kerrotaan, eivät sellaiset taustatiedot, joita kertoja ei yhdistä 
kokemukseensa. Myös haastatteluhetken konteksti, jota esittelin luvussa kaksi, liittyy 
kaikkien haastateltujen pappien työskentelyolosuhteisiin. Toisaalta tiedostan myös 
sen, että raportointitapa, jossa elämänkertomukset olisivat olleet niihin sijoitettujen 

                                                
351 Lee & Renzetti 1993, 6; Kvale 1996, 111; Cook 2004, 120. 
352 Esitetty tulkinta voi myös olla ristiriidassa tutkittavan oman näkemyksen kanssa. 
Smythe & Murray 2000, 320-322.  
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sisäisten tarinoiden yhteydessä, olisi saattanut olla lukijalle selkeämmin hahmotetta-
vissa.   

Tutkimuksen aineistolainauskatkelmissa käytän seuraavia lyhenteitä: (...) viittaa 
siihen, että litteroitu kertomuskokonaisuus katkeaa ja sitä jatketaan toisesta kerto-
muskokonaisuudesta. Merkkiä käytetään myös tilanteissa, joissa henkilöllisyyden 
suojaamissyistä kertomuksesta on poistettu haastateltavan tai hänen mainitsemiensa 
henkilöiden tietoja. Merkki ... viittaa puheessa olevaan taukoon. Sulkujen sisään on 
merkitty myös joitakin haastattelutilanteen käyttäytymiseen tai tunteeseen viittaavia 
asioita kuten esimerkiksi (nauraa) tai (on ärtynyt). Lainauksien alussa käytetään ly-
henteitä H, joka tarkoittaa haastateltavan puheenvuoroa ja M joka tarkoittaa Mariaa, 
eli minua haastattelijana. Aineistolainauksien lopussa ilmoitetaan haastattelun litte-
rointinumero, sekä litteroinnin sivunumero, josta katkelma on otettu. Esimerkiksi 
Pappi 1, 2 merkitsee, litteroidun aineiston ensimmäistä pappia ja hänen elämänker-
tomuksensa litteraation toiselta sivulta otettua aineistolainausta.   
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4 PERHE- JA SEKSUAALINÄKEMYKSIIN VAIKUTTANEET TEKIJÄT   

4.1 Seksuaalisuus 

4.1.1 Seksuaali-ilmapiireissä suunnistaminen 
 
Perhe- ja seksuaalinäkemyksiin vaikuttaneista tekijöistä seksuaali-ilmapiirin tulkinal-
la oli haastateltavien kertomuksisa erilaisia merkityksiä. Kokemukset ja niiden tul-
kinnat vaihtelivat eri elämänvaiheissa, mutta myös ympäröivän yhteisön ja kulttuurin 
vaikutuksesta. 

 Lapsuudenkodin seksuaalikielteinen ilmapiiri ja siitä irrottautuminen koros-
tuivat erityisesti noin 50–60-vuotiaiden haastateltavien kertomuksissa. Tässä on ha-
vaittavissa eroja mies- ja naishaastateltavien välillä. Siinä missä naishaastateltavat 
kertoivat sukupuolisuhteisiin liittyvästä tarkkailusta ja heihin kohdistuneista rangais-
tuksista, kertoivat mieshaastateltavat lähinnä kodin yleisestä seksuaali-ilmapiiristä ja 
lapsuusiän ohjauksesta, jossa sukupuoliasiat nähtiin ”tuhmina” ja masturbaatiosta 
varoiteltiin.  

 
Oma työskentelyote lähtee sitten kyllä ihan omasta taustasta, Ihan lapsuudesta lähtien on 
sillain kauheen seksuaalikielteinen kokemus, että oma perhe oli hyvin sellainen, että seksu-
aalisuus oli suuri tabu sekä äidillä että isällä oli tällainen hyvin kaksjakonen käsitys, että 
madonna tai huora, eikä oikein mitään muita vaihtoehtoja. Sitten meitä oli useita tyttöjä 
perheessä ja meidät kasvatettiin siitä näkökulmasta, että ei tulisi huoraa (nauraa). Näin se 
huoruus oli siinä koko ajan tapetilla. Sitten kun meistä alkoi tulla isoja niin mattopiiskan 
kanssa isä sitä naiseutta meistä ulos hakkas. Kun me oltiin illalla tansseissa niin meillä oli 
kotiintuloaika illalla 12. Jos 5 yli 12 tuli kotii niin mattopiiska raikas jo rappusilla ja isä oli 
nurkalla odottamassa (nauraa). (Vakavoituu) Myöhemmin ajateltuna, niin kun rupes pyöri-
tä pyllyjä ja pystyjä tissejä tulemaan kotiin niin ihan kun meistä olisi alettu hakata ulos 
ihan sitä naiseutta. Sillä lailla semmosta kielteistä asennetta on tullu, mutta luulen, että 
mulla itselläni on just siitä kummunnut sitä hyväksymistä toisia kohtaan ja erilaisuutta koh-
taan kun tietää, miltä tuntuu olla hylätty. Just niin kun naisena hylätty. Mä koen itseni van-
hempieni hylkäämäksi just siinä naiseudessa. Mä en saanut kasvaa vapaasti naiseksi.  Noin 
50-vuotias naispappi. 

 
Seksuaalista pidättyvyyttä ei kuitenkaan opetettu ainoastaan nais- vaan myös mies-
haastateltaville. Tällöin pidättyvyyden korostaminen liitettiin kodin tai jomman-
kumman vanhemman kristinuskosta omaksuttuihin seksuaalimoraalikäsityksiin. Täs-
sä uskonnollisuuden ja seksuaalisuuden välinen suhde nähtiin ristiriitaisena. Kasva-
tuksesta johtuen näille haastateltaville oli välittynyt, että on tärkeää pysyä seksuaali-
sesti puhtaana, eikä seksuaalisuudesta muutenkaan tule ”liikaa iloita, ettei ole ila-
koiva”.353 Toisaalta ympäröivässä maailmassa oli merkkejä myös muunlaisesta ajat-
telusta.  

 
Ei ole kauan siitä kun vanhemmat eivät ole voineet puhua mitään seksuaalisuuteen liittyvis-
tä asioista lastensa kanssa. Elikkä myöskin seksuaalinen kasvatus siirrettiin yksistään us-
konnollisten  ja erityisesti vanhatestamentillisten tabujen valtaan. Voin sanoa, että kristilli-
sessä ja perinteisessä perhemallissa kasvaneena niin ensimmäiset lausutut tai nähdyt sanat 
löytyivät jostain Hesekielin kirjasta ja lakiteksteistä. Ja kun sitä ajatteli, että voi hyvänen 
aika siellä puhutaan tällaista. (…) Elin kaikkea muuta kuin perinteisessä ilmapiirissä. Niin 
kuitenkin sielläkin ainoat sanalliset ensimmäiset viestit seksuaalisuudesta ja miehenä ole-

                                                
353  Kristinuskon ja seksuaalisen pidättäytymisen välisestä suhteesta lisää muun muassa Salomäki 
2004; Salmesvuori 2006, 86-97; Uro 2006, 55-63;  Arffman 2006, 175-186. 
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misesta oli ja perustui Vanhan testamentin jakeeseen, jossa taas kiellettiin väärät rangais-
tavat asiat. Tai äitin puheisiin siitä, että jos pieni poika on vessassa liian kauan niin kysy-
tään, että: ethän sinä tee siellä mitään tuhmaa? Tälläset tuhman tekemiset sitten jatkuu 
esim. vuosikymmeniä sitten esitetyssä jossain filmissä, joka oli seksuaalinen komedia niin 
siinä ruustinna sanoi rovastille, että tehtäiskös tänään taas jotain tuhmaa? Tämä on se to-
siasiallinen ilmapiiri ja on syvästi valitettava (..) Mä luulen, että ensinnäkin (lapsuuden) 
perheen elämä on vaikuttanut. Isän ammatin takia (…) ollaan käyty siellä sun täällä (…) 
elin siinä yhteisössä, jossa kaikki tällaiset asiat (seurustelu ja seksuaalisuus) olivat aika 
vapaasti esillä. Elikkä tällainen kirkollinen perinnekonteksti ei elänny meidän perheessä 
kun tämän äidin oman uskonnollisuuden ja mun oman jonkinlaisen moralismin kautta. Äi-
tiin oli jotenkin istutettu ajatus siitä, että hänen piti jotenkin katua omaa seksuaalisuuttaan 
tai omaa naiseuttaan ollakseen kunnon kristitty. Se sitten upposi hyvään maahan ja häneen 
imeytyi opetus siitä, ettei oikein vapaasti saa iloinen, ettei olisi ilakoiva, ettei naiseus sisäl-
täisi kiellettyä ilakoivuutta. Ehkä tämmönen ristiriita mun kodissa on ollut ja mäkin olin il-
meisesti hyvin hurskas nuorena ja nuoruuteenhan liittyi hyvin usein sellainen ehdottomuus 
ja olen näin ollen ollut mitä ilmeisemmin seksuaalisesti hyvin myöhään kehittyvää sorttia, 
varmasti hormonaalisestikin, mutta myöskin jotenkin mä en vaan herännyt kovin aikaisin 
näihin asioihin. Noin 60-vuotias miespappi.  

 
Mieshaastateltavan kertomuksesta on tulkittavissa samankaltaista ajattelua kuin edel-
lisen naishaastateltavan kertomuksesta: kamppailua siitä, miten nainen voi tuoda esil-
le seksuaalisuuttaan ja toteuttaa sitä. Poikkeuksena on kuitenkin, että mieshaastatel-
tavan kertomuksessa kamppailijana on äiti, joka puntaroi sen kanssa, onko seksuaali-
suutta rajoitettava myös avioliitossa. Tätä ongelmallista suhdetta kasvava poika seu-
rasi läheltä ja omaksui siitä omaan ajatteluunsa erityisesti seksuaalisuuteen liittyviä 
tulkintoja.  

Kodin seksuaalikielteisestä ilmapiiristä kertovien kertomuksista on havaitta-
vissa, kuinka ympäröivän kulttuurin seksuaalinäkemyksiä aletaan omaksua osaksi 
omaa ajattelua. Lapsuudenkodin ilmapiirin tiedostamisen ja oman näkemyksen löy-
tymisen ei kuitenkaan ajateltu olevan negatiivinen vaan pikemmin positiivinen pro-
sessi: vaikka lapsuudenkodin ilmapiirin arveltiin viivästyttäneen seksuaalinäkemys-
ten muotoutumista, niiden ajateltiin olevan ainakin perusteellisesti harkittuja. Seksu-
aalikielteisestä ilmapiiristä kertoneet arvioivatkin ensimmäisenä oivaltaneensa, ettei 
lapsuudenkodin ilmapiiri vastannut sitä todellisuutta, jonka he näkivät ympärillään: 
valtaosa ihmisistä suhtautui seksuaalisuuteen myönteisesti. Lisäksi omat sukupuoli-
kokemukset olivat olleet myönteisiä. Tämä huomio oli haastanut lapsuudenkodin 
seksuaalikielteisen ilmapiiriin, mistä seurasi, että suhde seksuaalisuuteen arvioitiin 
uudelleen.   

 
Myöhemmin sitä huomasi ja totesi, että ihmiset elää toisiaan rakastaen, tarvitsevat toisiaan 
ja seksuaalisuus on keskeinen ja tärkeä osa sitä. Pappi 7, 5. 
 
Kyllähän seksiin suhtautui nuorena aika varoen ja kriittisestikin. Usko varottavat esimerkit 
ja vanhempien ja läheisten ohjeet.  Sitten omat kokemukset karttuivat ja huomasi, että tä-
mähän on mukava asia, eikä mikään vaan varottava juttu. Pappi 19, 20. 
 

Lapsuudenkodin seksuaalikielteisyys saattoi johtaa myös siihen, että aikuistumisen 
kynnyksellä sekä kristinuskosta nousevista seksuaalikäsityksistä otettiin välimatkaa. 
Myöhemmin kristinusko tuli jälleen tärkeäksi, mutta seksuaalikielteistä ilmapiiriä oli 
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tällöin helpompi kyseenalaistaa ja torjua, jolloin yhteisön ajatuksista oli helpompi 
irrottautua ottamatta välimatkaa myös kristinuskoon.354 

 
H: Ihan omista kokemuksista ja myös omista vastoinkäymisistä näkökulmani nousee.  
M: Nouseeko hengellisestä viitekehyksestä? Sieltä varhasesta. 
H: Hengellisestä viitekehyksestä nousee lyhyestä jaksosta. Sellaisesta tiukasta ryhmittymäs-
tä, joka toimii luterilaisen kirkon piirissä, jota johtaa ihan luterilaisen kirkon pappi. Niin 
siellä oli tosi tiukka seksuaalikielteisyys. Siellä olisi aviopuolisoidenkin pitänny pidättäytyä 
sukupuolielämästä (nauraa). Että semmonen kokemus mulla on taustalla. Mä kyllä luulen, 
että se ei ole minuun sillain yleisesti ottaen hirveen paljon vaikuttanut. Loppujen lopuksi se 
kokemus vei suvaitsevampaan suuntaan mua kun näki miten ahdasmielistä se oli ja irrot-
tauduin tällasesta ajatuksesta kokonaan. Pappi 17, 4.   

      
Aina kodin seksuaalikielteisyys ei kuitenkaan uponnut suotuisaan maaperään, sillä 
haastateltavien joukossa oli myös niitä, joihin vanhempien opit eivät tarttuneet.  

 
Yksi on se, että olen aina ollut kiinnostunut ihmisen psykologiasta. Oikeestaan olen enem-
män lähtenyt aina sieltä ja normit ja arvot ovat olleet psykologisiin näkökulmiin verrattuna 
tavallaan suhteellisempia. (…) Alan myös miettiä omaa elämänhistoriaa, että onko niissä 
jotakin sellaista: oma perhe ja avioliitto. Omassa taustassa perhe on kyllä ollut melko tark-
ka siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei, mutta jostain syystä se ei ole tarttunut minuun. Mä olen 
ollut jotenkin erilainen, eikä muhun ole tarttunut ne niiden varottelut. Mä luulen, että ihmi-
seen tarttuu ne asiat, johon se kiinnittää huomiota. Sitä vaan jättää jotenkin huomioimatta 
ne asiat, jotka ei kiinnosta. Pappi 2, 2-3 

 
Lapsuudenkodin seksuaalikielteiseen ilmapiiriin suhtautuminen saattoi siis vaihdella 
sen omaksumisesta siitä pikku hiljaa vapautumiseen tai sen tiedostamisesta välttämi-
seen. Se, minkä vuoksi toiset haastateltavat kertoivat aluksi omaksuneensa kielteisen 
tai ainakin ristiriitaisen suhtautumisen seksuaalisuuteen ja toiset eivät, selittynee 
elämänkertomuksien kautta tarjolla olevilla tavoilla selittää ihmisen seksuaalisuutta. 
Seksuaalikielteisen ilmapiiriin lapsuus- ja nuoruusvuosinaan omaksuneet kertovat 
tutustuneensa Vanhan testamentin seksuaalisuudesta kertoviin lakiteksteihin varhai-
sessa ikävaiheessa. Sieltä he hakivat vastauksia sille, mitä seksuaalisuus on. Vaikka 
seksuaalisuutta koskevat mallit ja ohjeet lapsuus- ja nuoruusvuosina saatettiin omak-
sua lapsuudenkodista, ne muuttuivat kuitenkin elämänkokemuksen karttuessa. Haas-
tateltavat selittivät omaa suhtautumistapaansa myös luonteenpiirteillä: siinä, missä 
toinen arvioi olleensa nuorempana ”moralistinen”, totesi toinen olleensa sellainen, 
johon tarttuvat vain ne asiat, jotka hän itse puntaroi tarkkaan, ennen kuin hyväksyy 
ne osaksi omaa arvomaailmaansa. Kodin seksuaalikielteinen ilmapiiri ei siis auto-
maattisesti merkinnyt haastateltaville, että he olisivat omaksuneet sieltä tulleet nä-
kemykset seksuaalisuudesta. Kodin selitysmallien lisäksi omaksuttiin jokin muu tapa 
ymmärtää ja tulkita seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Psykologian opiskelulla näytti 
olevan keskeinen rooli seksuaalisuuden tulkinnoissa nuoruusvuosina. Kiinnostus 
psykologiaan toi esille toisenlaisen tavan nähdä seksuaalisuuden ilmenemismuotoja, 
ja Raamatun tekstit seksuaalisuuden ainoana tulkitsijana väistyivät.  

Edellisen kaltaisesta kehityksestä kertoivat myös haastateltavat, jotka eivät 
liittäneet lapsuudenkotiinsa seksuaalikielteisyyttä. He edustivat kuitenkin samaa ikä-
luokkaa kuin kodin seksuaalikielteisyydestä kertoneet. 1960-luvulla opintonsa aloit-
taneet haastateltavat olivat opintojensa ja työuransa alussa seuranneet, kuinka asia-

                                                
354 Juha Kauppinen on tutkinut aikuisena kirkkoon liittyviä. Hänen tutkimukseensa osallistuneiden 
joukossa oli henkilöitä, jotka olivat kirkosta erottessaan liittyneet vapaisiin suuntiin. Oma avioero oli 
kuitenkin kärjistänyt suhteen ja tämän seurauksena he olivat eronneet vapaista suunnista ja liittyneet 
uudelleen kirkkoon. Kauppinen 2008, 89-90.   
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kaskeskeinen lähestymistapa rantautui Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sielun-
hoitoon355.  

 
Ehkäpä tässä vuosien mittaan tämä asiakaskeskeisyys on ollut aika voimakkaasti korostu-
nut. Silloin aikoinaan jo 70-luvun puolessa välissä kun rippikouluseminaareissakin kään-
nyttiin toisin päin: mentiin dogmasta pois ja asiakaskeskeisyyteen päin. Myös joillain sie-
lunhoidon kursseilla Irja Kilpeläinen oli viitoittamassa tietä tähän suuntaan. Myös kirja 
Osaammeko kuunnella ja auttaa oli kovassa kurssissa. Toisiaan ajatus siitä, ettei tarvitse 
olla vastausta kaikkeen, eikä tarvitse tietää ja osata kaikkea vaan kuuntelu on kaikkein tär-
keintä. Pappeja kutsuttiin opettajan roolista kohtaajan rooliin. Mä en ole koskaan kokenut, 
rippikoulussakaan, olevani mikään suuri opettaja vaan sellainen vuorovaikutuksen ylläpi-
täjä. Tässä minulla on ollut erinomainen esimies (...), joka oli pelkkää sielunhoitoa koko 
mies. Hänen esimerkkinsä ja opetuksensa. Hän korosti sitä, että psykologi lukee 7 vuotta 
oppiakseen kuuntelemaan. Työskentelytavat nousevat myös muualta kuin teologiasta ja 
dogmasta. Erityisesti voi käyttää psykologiaa. Teologia on viitekehys, eikä sieltä löydy suo-
ria automaattivastauksia. Tämä on poikkitieteellistä hommaa. Pappi 9; 7-8. 

     
Lapsuudenkodin seksuaalikielteisen ilmapiirin työstäminen oli poikkeuksetta vaikut-
tanut kertojiin siten, että he kokivat seksuaalikielteisyyden olevan ”syvästi valitettava 
asia”, jonka syntymistä he eivät kirkon työntekijöinä halunneet edesauttaa. He ker-
toivatkin omassa työssään pyrkivänsä siihen, että seksuaalisuudesta puhutaan neut-
raalilla, elämänmyönteisellä tavalla ja korostetaan, että seksuaalisuus on Jumalan 
lahja ihmisille.  

Myös muut kuin lapsuudenkodin seksuaali-ilmapiiristä kertoneet haastatelta-
vat käsittelevät seksuaali-ilmapiiriin liittyvää tematiikkaa. Erityisesti osa nuoremmis-
ta, 1960- ja 70-luvuilla syntyneistä, toi esille, että kulttuurin seksuaali-ilmapiiri oli 
lähtökohta, johon ja jossa he olivat kasvaneet. He saattoivat mieltää uskonnollisen 
yhteisön ja kristillisen viitekehyksen suhteen seksuaalisuuteen ”ahdasmieliseksi”. 
Nämä haastateltavat kertoivat lapsuus- ja nuoruusvuosinaan omaksuneensa ennem-
minkin kulttuurin kuin kirkon tavan ymmärtää perhe- ja seksuaalitematiikkaa. Teo-
logian opintojen jälkeen aloitettu papin työ toi uusia näkökulmia perheeseen ja sek-
suaalisuuteen. Kirkon arvoja alettiin arvostaa, kun havaittiin, miten tärkeää perhe ja 
sen suojeleminen olivat ihmisille. Tämä edesauttoi kirkon sosiaalisesta tarinavaran-
nosta nousevien perhe- ja seksuaalinäkemysten omaksumista, jotka olivat aikaisem-
min olleet haastateltaville vieraita. 

 
No varmaan osa on ihan opittu perinteisesti opittu koulussa. Sitten toiseksi on ehkä opittu 
yrityksen ja erehdyksen kautta. Elämänkokemus jos sitä kattoo. Eihän sitä vielä ole ihan 
valtavasti (nauraa), mutta koko ajan, mitä vanhemmaksi elää niin sitä oppii kaikkea tiedol-
lisesti ja kokemuksellisesti. Sitä viisastuu. Pappi 16, 9. 
 
H: Silloin kun mä tulin ja kun mietin papiksi hakeutumista niin mä ajattelin, että tää on ai-
ka vierasta. (…) Myös se on muuttanut omaa näkemystäni. Esimerkiks nuorempana mä 
suhtauduin esim. uskottomuuteen jotenkin paljon välinpitämättömämmin, mitä nykyään. 
Ajattelin, että no ihmissuhteita on ja sitten ne loppuu ja tulee uusia. Tietyllä tapaa tuttava-

                                                
355 1960-luvun lopulla Irja Kilpeläinen palasi Yhdysvalloista opintomatkaltaan ja toi mukanaan sie-
lunhoidon keskusteluun käsitteen ”lähimmäiskeskeinen sielunhoito”. Vuonna 1969 hän julkaisi teok-
sen: Osaammeko kuunnella ja auttaa. Lähimmäiskeskeisen sielunhoitomenetelmän opas. Oppaassa 
sielunhoitajalta edellytettiin samankaltaisia piirteitä, jotka olivat osoittautuneet tutkimusten mukaan 
merkittäviksi psykoterapiassa. Näitä olivat empatia, aitous ja ei-omistava lämpö, joka ei sido autetta-
vaa. Ahteenmäki-Pelkonen 2006, 34; Kilpeläinen 1981, 209-212. Kilpeläisen lähimmäiskeskeisyyden 
ajatukset saivat jalansijaa niin kirkon sairaalasielunhoidon, perheneuvonnan, työnohjauksen kuin pai-
kallisseurakuntien sielunhoitotyössä. Sairaalasielunhoidon ja sielunhoidon kehittymisestä ja sen seu-
rauksena heränneestä keskustelusta Kettunen 1990; 1997. Perheneuvonnan kehittymisestä esim. Ruot-
salainen 2002. Kirkon työnohjaajakoulutuksen kehittymisestä esim. Ahteenmäki-Pelkonen 2006. 
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piirissä on ollut ja itselläkin on ollut näin, vaikka onkin taustalla ollut toive pitempiaikai-
sesta elämänpituisesta kumppanuudesta. Niin kun omat elämänkokemukset ja se, että olen 
pappina käynyt vihkikeskusteluita ja vihkimässä ihmisiä. Olen nähnyt, että jotenkin se hetki 
on niin kauhean iloinen ja totinen hetki, kun ne seisoo siinä ja sanoo toisilleen sen tahdon.  
Se on ollut mun mielestä järkyttävä kokemus, että mä olen ollut niitten kanssa kasvotusten. 
Se on jotenkin niin paljastava hetki. Se on muuttanut mun näkökulmaa. Esimerkiksi ihan 
sillä tavalla, että olen  ollut pappina yli viisi vuotta ja mä ole koko ajan menossa siihen, jo-
tenkin aikaisemmin mun vaikea vaikka rukoilla, että puolisot olisivat uskollisia toisilleen. 
Ajattelin, että joo voihan näin sanoa, mutta onhan se vähän kiusallista kun kaikki tietää, 
ettei tää kuitenkaan välttämättä kestä tai uskollisuus ei toteudu. Tää oli siinä alkuvaihees-
sa, mutta nykyisin tämä on niitä hienoimpia asioita, joita mä voin vihkitoimituksessa ruko-
uksessa sanoa. Olen ajatellut alkaa korostaa tätä myös vihkitoimituksissa. Pappi 1; 3-4, 13. 
 

Nuorempien haastateltavien näkemykset kirkon seksuaalikielteisyydestä eivät juuri 
poikenneet vanhempien, kielteisestä seksuaali-ilmapiiristä kertoneiden haastateltavi-
en näkemyksistä. Nuoremmat haastateltavat olivat tulleet samankaltaiseen johtopää-
tökseen kuin vanhemmat haastateltavat, mutta eri tavoin. He eivät olleet henkilökoh-
taisesti kohdanneet seksuaalikielteisyyttä esimerkiksi lapsuudenkodissaan, mutta oli-
vat tutustuneet aihepiiriä koskevaan tutkimukseen tai keskusteluun. Erityisesti kes-
kustelu naisten ja homoseksuaalien asemasta herätti kysymään, miksi kirkko on suh-
tautunut naisiin kielteisesti ja miksei se suostu hyväksymään ja siunaamaan rekiste-
röityjä parisuhteita. Naisten tasa-arvoisuuden nähtiin kuitenkin pääsääntöisesti toteu-
tuneen, ainakin Suomessa. Sen sijaan homoseksuaalien asema muistutti monin tavoin 
naisten aikaisempaa asemaa kirkossa. Merkillepantavaa on, että sekä mies- että nais-
haastateltavat vertasivat naisten aikaisempaa asemaa homoseksuaalien nykyiseen 
asemaan kirkossa. Seuraavissa haastattelulainauksissa noin 60-vuotias ja noin 30-
vuotias pappi arvioivat kirkon suhdetta ja omaa suhdettaan seksuaalisuuteen. 

 
Seksuaalisuuteen liittyen. Seksuaalisuuden kohtaaminen on aika ahdistunutta. Siitä on vai-
kea puhua ja se sisältää aina odotettuna arvolatauksena korkean moraalisuuden ja tiukat 
kristillisiksi näetyt käsitykset. Nämä käsitykset eivät välttämättä ole vain kristillisiä, vaan 
mun mielestä ne on aikatavalla vanhatestamentilliset. Jos verrataan Raamattua kokonai-
suudessaan, etenkin niitä eettisiä ja moraalisia säännöstöjä, joita Vt:ssä on, niitten jonkin-
lainen hiuskarvanlainen noudattaminen on ollut tärkeätä seksuaalisuuden osalta, mutta jos 
ajatellaan vastaavia säädöksiä esim. kultillisen puhtauden tai ruokapuhtauden tai muiden 
asioiden suhteen, niitä ei edes muisteta, että ne on olemassa. Elikkä niitä ei ole samalla ha-
ravalla haravoitu kokoon, että haravoidaanpa Raamatusta kaikki ihmisen puhtautta koske-
vat säädökset, jotka tarkoittaa ruokaan liittyviä tai sairaaseen tai muun maalaiseen tai -
uskoiseen koskemaista tai lähestymistä koskevia säädöksiä. Näitä puhtaussäädöksiä ei ole 
haravoitu mihinkään yhteen läjään, missä ne olisivat tärkeä keko kristillisen perinteen sää-
döksiä. Heti kun ollaan seksuaalisuuden alalla, niin ne on heti katottu, että mistä löytyisi 
jotain, missä on sanottu jotain seksuaalisuudesta ja sitä säätelevistä asioista. Siinä on mun 
mielestä jännä epäsuhta, että me ollaan hyvin vapaasti vanhatestamentillisia sillä kohtaa ja 
tunnustaudutaan kaikkien Mooseksen lakien kannattajiksi. Mä sanoisin, että perhe-elämää 
vahvistaisi jos suhtautuminen seksuaalisuuteen olisi vapaata ja tukisi sitä sillä tavoin. Sek-
suaalisuus on iloinen ihmiselämän voimanlähde, joka tukee parisuhdetta jos siihen liittyvät 
olisi ahdisteisia tai häpeiltäviä tai piiloteltavia, että niistä voitaisiin puhua vapaasti. Silloin 
voitaisiin myös käsitellä toisen ja omaa seksuaalisuutta sillä tavalla, että mikä minusta on 
kivaa ja mistä minä nautin ja mikä sinussa on kivaa ja mistä sinä nautit. Uskoisin, että se 
poistaisi niitä paineita, jotka taas mun mielestä, eikä tämä ole pelkästään luterilainen ky-
symys vaan tämä on kristillisen kirkon ominaisuus; katollisuudessa ja semmoisessa vanha-
kantaisessa konservatiivisuudessa on ollut hyvin voimakkaasti esillä, että avioliitto on las-
ten siittämistä varten ja seksuaalisista asioista ei puhuta. Kun niistä ei puhuta ja siitä elä-
mänilosta ja tähän lisääntymiseen ihan hyvänä luonnon tai luojan järjestyksenä liittyy, että 
siihen on veto ja siihen on vietin tarpeita ja jne. Jos se tajuttais, että se liittyy siihen välttä-
mättömyytenä, että taattaisiin ihmislajin säilyminen ja ihmisyhteisön olemassaolo, niin sii-
hen voitais suhtautua myös uskonnollisesti paljon tarkoituksenmukaisemmin. Minusta tämä 
kaikki seksuaalisuuteen liittyvät asiat itse asiassa vahvistaa perhekuvioita. Jos taas on täl-
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lainen ahdistunut suhtautuminen siihen se taas vahvistaa promiskuiteettia ja tarvetta saada 
ne seksuaaliset tarpeet ja nautinnot tyydytettyä avioliiton ulkopuolisista tai irrallisista suh-
teista. Elikkä riemuun voisi täysin ja vapain rinnoin ryhtyä siinä perheen seksuaalisuudessa 
pariskunnan seksuaalisuudessa niin paineet ja tarpeet ulkopuolelle ne samat tunteet: ihas-
tumiset ja nautintojen paratiisit niin ne olisi varmaan vähäisemmät ulkopuolelle suuntautu-
neina kun ne toteutuisi omassa parisuhteessa.(...) Pidän sitä hyvin pidättyvistä suhtautumis-
ta seksuaalisuuteen ja seksuaalisista asioista puhumista yhtenä lähtökohtana sille, että 
esim. lasten tasapainoinen kasvatus seksuaalisuuteen ja seksuaalisiksi olennoiksi estyy. 
Noin 60-vuotias pappi. 
 
Tavallaan seksuaalisuudessa mä olen pappina /ihmisenä haluaisin tuoda seksuaalisuutta 
esille elämän perusvirtana ja tämmösänä edellytyksenä ja Jumalan lahjana. Kirkossa se 
helposti suuntautuu tähän keskusteluun ja vaikeisiin kysymyksiin. Joka tapauksessa se on 
myös suuri ja ihana asia elämässä. Ehkä vielä kirkosta se, että tässä on paljon myös ihan 
sellasta seksuaalisuuden torjuntaa meidän kirkossa. Mun vaimo esim. on perehtynyt femi-
nistiteologiaan ja niihin kysymyksiin. Nyt itsekin olen ajatellut tänä kesänä paljon Raama-
tun mieskeskeisyyttä ja mitä kaikkea siinä on takana. Jotenkin on pelätty naisen seksuaali-
suutta läpi historian. Toki me nyt ollaan eri tilanteessa, mutta se tausta vaikuttaa edelleen. 
Jotenkin ajattelen, että nämä kirkon jyrkät kannanotot nousee sisäisestä epävarmuudesta, 
että tavoitteena olisi seksuaalisuus tulisi rakentamaan meidän kirkkoa ja pääsisi tulemaan 
meillä osaksi ihmisyyttä. Homoseksuaalisuudesta jotkut sanoo, että se on pieni asia. Var-
maan se koskeekin pientä joukkoa, mutta se on kuitenkin jotakin sellaista, mihin voi vaikut-
taa ja mikä on meidän kirkon sisällä. Kuitenkin voisi ajatella, että pyritään tekemään kaikki 
se mitä voidaan tehdä, että se yhteisö voi hyvin ja tasa-arvo toteutuu. Noin 30-vuotias pap-
pi. 

 
Pääsääntöisesti haastateltavat arvioivat, että seksuaali-ilmapiiri oli sekä kirkossa että 
yhteiskunnassa muuttunut aikaisempaa avoimempaan suuntaan. Tällä oli heidän mu-
kaansa sekä hyviä että huonoja vaikutuksia. 
  

Mä koen, että seksuaalisuudesta tehdään tässä yhteiskunnassa jotenkin sellanen arkipäivä-
nen asia ja … mun mielestä se ikään kuin latistuu se sen merkitys siinä ja siitä tehdään joku 
semmonen kulutushyödyke ja tarve, vähän niin kun nälän ja janon kaltanen tarve. Mä koen 
kuitenkin, että se on semmosta paljon enemmän kokonaisvaltaista. Koen jotenkin itse elä-
väni eri maailmassa. Ja se, että on niin paljon paljasta pintaa ja televisiossa näytetään 
vaikka mitä sellaseen aikaan. Vaikka tiedetään, että ihan alle kouluikäisetkin niitä vielä 
katsoo. Niin siinä kokee koko ajan sellasta syvää ristiriitaa. Haluaisin lapsia suojella täl-
laiselta. (…) Sen takia haluaisi pitää esillä, että tällaisia toisenlaisiakin mahdollisuuksia 
tässä on. Pappi 17: 2, 7. 
 
Tää seksuaalisuus on niin paljon esillä, kun se on niin tärkeää ihmisille. (…) Musta oli aika 
jännä tuo, että Sari Näre on tehnyt väitöskirjan nuorten seksuaalisesta kulttuurista. Se sa-
no, että seksuaalisuudesta on nuorten maailmassa tulossa se semmonen määrittävä ja erot-
tava tekijä, joka erottaa ryhmittymät toisistaan. Ennen oli musiikki tämmönen niin nykyään 
ne leimautuu tämmösiksi joko tosi rakkaus odottaa tai pissiksiks tai hopparikulttuurin suh-
tautuminen on erilainen. Se on se seksuaalisuus, joka erottaa nuoria. Musta se on mielen-
kiintoinen hypoteesi ja tietenkin se herättää srk:n työntekijöissä paljon asioita kun täteinä 
ja setinä joutuu miettimään, että miten tätä seksuaalisuutta ymmärretään. Tää Näreen hy-
poteesi kyllä kolahtaa muhun hyvin totena. Näinhän se on: napapaidat jne. Eikä ne tiedosta 
sitä seksuaalisena vaan niihin rooleihin liittyy myös tietty käyttäytymismalli. Niihin liittyy 
arvostuksia ja arvoja, kuinka tärkeänä pidetään uskollisuutta, rehellisyyttä, hyväksikäyttöä, 
saako suostutella toisen seksiin ja hyväksytäänkö yhden illan suhteet ja nää vaihtelee eri 
ryhmissä nää käsitykset. Pappi 6: 8, 10. 
 

Haastateltavien joukossa oli myös niitä, jotka näkivät, että yhteiskunnassa vallitseva 
seksuaali-ilmapiiri oli selvästi sallivampi, kuin mitä he itse olivat. Näiden haastatel-
tavien mukaan kirkon perinteiset ohjeet sukupuolielämän harjoittamisesta avioliitos-
sa koskevat edelleen nykyajan ihmistä.  
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H: Luther sanoo minusta hyvin, että avioliitto yhdenlainen suoja huoruutta vastaan. Jos 
ajattelen seksuaalisuutta niin ihan sen kokemuksen kautta mikä mulla on (…) niin kyllähän 
avioliitto on todella hyvä suoja. Ei tarvitse tällasen hirveen voimakkaan tunteen kanssa 
haahuilla sinne tänne ja tuonne. Ajattelen, että tänä päivänä on hirveesti sellanen ilmapiiri, 
että ihmiset on kauheen hukassa tän asian kanssa. Siinä on mennyt isäntä ja renki sekaisin. 
Mun mielestä semmonen, mikä on tarkotettu elämän polttoaineeksi niin, siitä on tullut elä-
män keskipiste. Sitten siinä kaikenlaiset pahansuovat ihmiset ja hyväksikäyttäjät ihan sanan 
laajassa merkityksessä pyöriin siinä ja tekee tän kaiken vielä entistä sekavammaksi.  
M: Mitä sä ajattelet avoliitosta? 
H: Minusta se on juuri sellasta, että ihminen on ottanut sellasen viisauden käsiin, mikä sille 
ei kuulu. Minusta se ei ole oikein. Avioliitto on Jumalan teko. Mun mielestä avoliitto lähtee 
sellasesta asetelmasta, ettei siinä ole vähääkään luottamusta siihen, että Jumalan olisi tar-
koittanut, että nämä ihmiset olisi yhdessä. Sitä halutaan testata, eikä mikään tutkimus tue 
sitä, että siitä testauksesta tulisi mitään hyviä tuloksia loppujen lopuksi, että kun nyt ollaan 
kokeiltu, niin varmaan tää onnistuu. Toinen juttu on tää seksuaalisuuden ylikorostuneisuus, 
toinen tää tunnepuolen ylikorostuneisuus. Tunne puolen korostuneisuudesta nousee sella-
nen ajatus, että pitäisi jotenkin sisäisesti vahvistua siinä, että tää on oikein. Mikään ei voi 
tulla ulkoapäin vaan kaikki pitää tulla sisältäpäin, kaikkien pitää saada jonossa tehdä sa-
mat tyhmyydet, eikä tarvii kuunnella ketään. Vain silloin on kyllin viisas kun on itse saanut 
tehdä samat virheet, muita ei tarvii uskoa. Pappi 12, 3-4.  

 
Kuten haastattelulainauksista voidaan havaita, haastateltavien näkemykset seksuaali-
suudesta ja sukupuolielämän harjoittamissuhteesta poikkesivat toisistaan huomatta-
vasti. Haastatelluista kukaan ei kuitenkaan mieltänyt itseään seksuaalikielteiseksi. 
Heistä jokainen näki, että seksuaalisuus sinänsä oli myönteinen, luonnollinen, Juma-
lan antama lahja, joka on ihmiselle tärkeä osa-alue. Toiset kuitenkin kokivat kirkon 
perhe- ja seksuaalikäsitykset merkkinä seksuaalikielteisyydestä tai ahdistuneesta suh-
teesta seksuaalisuuteen. Toiset puolestaan pitivät kirkon sukupuolielämän ohjeita 
tarpeellisina ja hyvinä. 

Lapsuudenkodin ja kirkon seksuaalikielteisestä ilmapiiristä kertoneet tulevat 
lähelle Kiisken tutkimuksen kirkon nykyistä opetusta avartavien356 ja nykykulttuurin 
käsitykset omaksuneiden357 tyyppiryhmiä. Kiisken mukaan kirkon nykyistä opetusta 
avartavien näkemyksissä kiinnostus vastakkaista sukupuolta kohtaan nousee ihmisen 
biologiasta ja Jumalan luomistyöstä. Nykykulttuurin käsitykset omaksuneet puoles-
taan näkevät, että kiinnostus nousee psykologisista ja biologisista tekijöistä. Rekiste-
röityyn parisuhteeseen opetusta avartavat suhtautuvat varauksellisesti, kun taas kult-
tuurin käsityksen omaksuneet suhtautuvat siihen myönteisesti.358  

Seksuaalikielteisestä ilmapiiristä kertoneet sijoittuvat näkemyksiltään en-
nemmin nykykulttuurin käsitykset omaksuneisiin sillä lisäyksellä, että he liittävät 
vastakkaisesta sukupuolesta kiinnostumisen psykologisten ja biologisten tekijöiden 
lisäksi myös Jumalan luomistyöhön. Kiiski näkee, että hänen jaottelussaan nykykult-
tuurin omaksuneiden teologinen perustelu on melko ohutta359. Tässä tutkimuksessa 
seksuaalikielteisestä ilmapiiristä puhuneet ovat tulkinneet kirkon ainakin joltain osin 
seksuaalikielteiseksi. Heidän perustelunsa eivät kuitenkaan vaikuta teologisesti 
ohuilta, sillä he perustelevat näkemyksensä eksegeettisillä, eettisillä, historiallisilla ja 
pastoraalipsykologisilla näkemyksillä. Eksegeettinen tarkastelu on osoittanut heille, 

                                                
356 Tyyppiryhmään kuuluu perheneuvojia, pappeja ja teologian opiskelijoita. 
357 Tyyppiryhmään kuuluu perheneuvojia ja teologian opiskelijoita, muttei pappeja. 
358 Kiiski 2006, 227. 
359 Kiiski 2006, 234. Tämä johtunee siitä, että Kiisken tutkimuksessa kyseiseen tyyppiryhmään sijoit-
tui vain perheneuvojia ja teologian opiskelijoita. Toisaalta Kiiski toteaa, että typologisointi on aina 
suuntaa antava. Näin ollen hän ei poissulje sitä mahdollisuutta, etteivätkö tyyppiryhmien väliset erot 
voisi olla liikkuvia.  
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että Raamatun syntyyn liittyy tekstin syntymäkonteksti ja se, mitä tarkoitusta varten 
Raamatun tekstikokonaisuus on tuotettu. Kirkon historia on puolestaan osoittanut, 
että kirkon perheitä ja seksuaalisuutta koskeva oppi ja korostukset ovat kulttuu-
risidonnaisia. Kukin aika on nostanut esille uusia näkökulmia Raamatun teksteistä. 
Sielunhoidon käytännön laajeneminen ripistä kohti ihmisen elämäntilannetta ymmär-
tävää otetta toi haastateltavien mukaan mukanaan muun muassa psykologisen, sosio-
logisen ja biologisen tiedon ihmisestä. Tämän tiedon valossa kyky ymmärtää ihmistä 
lisääntyi. Haastateltavat kokivatkin, että pappeina heidän tuli ottaa huomioon Raama-
tun ja kirkon opin lisäksi eri näkökulmat ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen.  

Yhteiskunnan vallitsevia seksuaalinäkemyksiä kritisoivat muistuttavat monel-
la tapaa Kiisken tyypittelyn kirkon vanhaan perinteeseen pitäytyviä.360 Samoin kuin 
Kiisken tutkimuksessa, myös tässä tutkimuksessa he olivat pääosin avioliitossa elä-
viä miehiä. He suhtautuivat kriittisesti esiaviollisiin sukupuolisuhteisiin, myös avo-
liittoon. He eivät myöskään hyväksy rekisteröityjen parisuhteiden siunaamista.           

Haastateltavien ikäjakauma antaa mahdollisuuden verrata heidän näkemyksi-
ään Haavio-Mannilan ja Kontulan seksuaalisukupolviin.361 Haastatteluaineistoon 
kuuluvat papit edustavat Haavio-Mannilan ja Kontulan jaottelun seksuaalivallanku-
mouksen ja tasa-arvoistuvien sukupolvia. Seksuaalivallankumouksen sukupolven 
dilemma näkyy aineistossa: vaikka tämän sukupolven naishaastateltaville opetettiin 
seksuaalista pidättäytyvyyttä, he alkoivat uudelleen tulkita ja kritisoida heille annet-
tuja oppeja. Pidättyvyyden sukupolveen kuuluvilla vanhemmilla oli kristillisen viite-
kehyksen lisäksi voimakas seksuaalisuuden ongelmallisuutta korostava merkitys. 
Tällä oli vaikutusta erityisesti naishaastateltavien tarinoihin, mutta myös miesten ker-
tomuksiin. Tämän voi havaita seksuaalivallankumouksen sukupolveen kuuluvan 
miehen kertomuksesta, joka muistutti alkuasetelmiltaan monella tapaa pidättyvyyden 
sukupolven naisen käsitystä seksuaalisuudesta. Myöhemmin hän kuitenkin alkoi 
omaksua sukupolvelleen, tai jopa tasa-arvoistuvalle sukupolvelle, tyypillisiä käsityk-
siä seksuaalisuudesta ja kritisoi aikaisempia näkemyksiään.     

Tasa-arvoistuvan sukupolven haastateltavista lähes kaikki olivat omaksuneet 
pitkälti valtakulttuurin käsitykset seksuaalisuudesta. He näkivät seksuaalisuuden po-
sitiivisena elämän voimana, jossa sekä naisilla että miehillä on yhtäläiset oikeudet. 
Heille tämän hetken ongelmana kirkossa on homoseksuaalien asema, joka muistuttaa 
naisen aikaisempaa asemaa kirkon historiassa.  

Yhteiskunnan vallitsevia seksuaalikäsityksiä liian avoimiksi tai salliviksi ar-
vioivien näkemykset eivät kokonaan vastaa Haavio-Mannilan ja Kontulan seksuaa-
lisukupolvien näkemyksiä. Sen sijaan ne vastaavat hyvin Kasvamaan yhdessä -
kannanoton parisuhdeopetusta362 ja Raamatun lukutapaa363, jossa nähdään, että nai-
sen ja miehen parisuhde on luomissuunnitelman mukainen. Yhteiskunnan vallitsevia 
seksuaalinäkemyksiä kritisoivat eivät näe seksuaalisuutta ongelmana, mutta korosta-
vat, että seksi kuuluu ainoastaan avioliittoon. Tasa-arvoistuvan sukupolven käsitys-
ten mukaisesti myös he näkevät, että avioliitossa toteutuva seksuaalisuus on positii-
vinen asia, jossa sekä naisilla että miehillä on tasavertaiset oikeudet ja velvoitteet. 
Sen sijaan he suhtautuvat kriittisesti muuhun kuin avioliitossa toteutuvaan seksuaali-
suuteen. Heille ajattelu ei kuitenkaan näyttäydy seksuaalikielteisyytenä, vaan pi-
kemminkin ihmisen ja elämän suojeluna. He ajattelevat, että seksuaalisuus sinänsä 

                                                
360 Ks. Kiiski 2006, 228-230. 
361 Haavio-Mannila & Kontula 1995; 1997, 721-730. 
362 Haastatteluhetkellä piispojen kannanottoa edusti Kasvamaan yhdessä.  
363 Raamatun lukutavoista homoseksuaalisuuskysymyksessä esim. Kuula 2007, 9-32; Raamatun ja 
kirkon uskon välisestä suhteesta esim. Raamattu ja kirkon usko tänään 2004.  
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on siinä määrin merkittävä elämän osa-alue, että Raamatun ohjeiden avulla tätä ihmi-
selle tärkeää aluetta voidaan suojella. 

Yhteistä kaikkien haastateltavien kerronnalle näyttivät olevan kriittiset aja-
tukset valtakulttuurin pornoistumisesta364, jonka he pelkäsivät vaikuttavan negatiivi-
sesti lasten ja nuorten kasvuun. Näkemyksillään he liittyvät keskusteluun, jossa arvi-
oidaan median välittämän kuvan muokkaavan yksilön käsityksiä sukupuolesta ja sek-
suaalisuuden harjoittamisesta.365 Havaintojensa perusteella haastateltavat olivat alka-
neet kiinnittää huomiota aiheen käsittelyyn nuorten parissa työskennellessään. Heistä 
osa kertoi pyrkineensä opettamaan nuorille valmiuksia kriittisen medialukutaidon 
kehittymiseen.      

 

4.1.2 Hyväksikäytettyjä ja häirittyjä 
 

Tutkimukseen osallistuneiden joukossa oli haastateltavia, jotka olivat lapsuudessaan 
kokeneet tai nähneet sukupuolista häirintää ja seksuaalista hyväksikäyttöä. Nämä ko-
kemukset olivat vaikuttaneet heidän perhe- ja seksuaalinäkemyksiinsä sekä työsken-
telyyn näiden kysymysten parissa.  

 
Kyllä se on niin, että ”katu on kasvattanut”, omat kokemukset. Esimerkiks mua itseäni on 
hyväksikäytetty lapsena. Mun rippikoulupappi on ollut ensimmäisiä, jolle oli kertonut asi-
asta. En muista yksityiskohtaisesti kuinka paljon kerroin, mutta tämän hetkisen kokemuksen 
ja koulutukseni pohjalta ajattelen, että sen papin, joka oli suunnilleen minun ikäinen  niin 
sen olisi pitänyt ymmärtää ja sillä olisi hälytyskellojen pitänyt soida. Me vain rukoiltiin, et-
tä minä tulisin ehjäksi. Luulen, että tämä kokemus on vaikuttanut siihen, että minusta on 
tullut hirvittävän varovainen. Omissa sielunhoitotilanteissani haluan keskustella ja edetä 
niin, että ensin puhutaan ja huomioidaan jatkotoimenpiteet ja asian hoito ja vasta sen jäl-
keen rukoillaan jos tarve vaatii. Tilanteita ei hoideta niin, että otetaan aikalisiä rukouksel-
la. Tää on yksi hyvin konkreettinen esimerkki. Pappi 1, 14-15. 
 
Joo, jonkun näkönen trauma mulle on tullut myös lapsuudessa siitä, että muutamat perhe-
tuttu miehet on häirinneet mua seksuaalisesti, mut ei se kyllä kaikkia mun elämän vaikeuk-
sia selitä. Älyttömän hämmentävä kokemus. Sitä jotenkin pitkään kysyi, että mikä mussa on 
huonoa kun joudun tällasen likasen kohteeksi. Jossain murrosiässä ja sen jälkeen se kyllä 
vaikutti minuun niin, etten oikeestaan osannu antaa itelleni arvoa. Mulla oli jotenkin sel-
lainen olo, että (...) mä ehkä jopa joissain tilanteissa käytin itse itseäni hyväksi kun en muu-
takaan tapaa osannu. En mä kuitenkaan mitään irtosuhteita harrastanut. Tulin kuitenkin 
uskoon siinä murrosiässä ja siihen kuvaan ei sopinut oikein se, että harrastaa seksiä ennen 
avioliittoa. Mulle ei olis tullu mieleenkään, et olisin puhunut papille hyväksikäytöstä. Ker-
ran nimittäin puhuin yhdelle papille ihan vaan sukupuolielämään liittyvistä jutuista ja se 
pisti mut heti ripittäytymään (nauraa).  Se olis varmaan saannu shokin jos olisin kertonut 
noista tilanteista. (…) kyllä mä olen pyrkinyt opiskelemaan esimerkiksi juuri seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvää tietoa kun tajuan, kuinka paljon siihen liittyy ongelmia niin kun 
moneen muuhunkin seksuaaliongelmaan. Se on monesti kyllä terapian paikka. Pappi 4, 16- 
17. 
 
Mulla itelläni on ollut sellanen tausta, että (olen nähnyt) seksuaalista hyväksikäyttöä (...), 
joka vaikutti koko perheeseen, mitä en tapaa yleensä kyllä kertoa kenellekään, mutta tässä 
yhteydessä se on tärkeä kertoa. Tästä mulle tuli sellanen, että mä etsin sitä isän syliä. Mä 
koen, että isän tarkotus on antaa naiselle se sellanen suoja ja turva siis tyttölapselle, että se 
miehen kunnioitus, joka auttaa tyttöä sitten sekä itseään että miestä niin se puuttui multa. 
(…) Että vaikka mulla oli tää onneksi tämä seurakuntanuorten suoja, että mulla oli nämä 
rajat aika tiukalla, mutta kyllä mä sen tajusin, että mä olin hirveen myöhään, vielä 30-40-

                                                
364 Kahla 2005, 38; Nikunen, Paasonen ja Saarenmaa 2005, 7-14; Rossi 2005; 93-110. 
365 Mason-Grant 2004; Nikunen, Paasonen ja Saarenmaa 2005, 19-20. 



 73

vuotiaana …mä etsin vielä jotenkin silloinkin sitä vakuutusta naiseudestani, vaikka mulla 
oli ihan ihana avioliitto (…). Niin mä ajattelen, että mullakin oli jotenkin se seksuaalinen 
kasvu kesken ja se oli jollain tavalla jäänyt sinne 13-vuotiaan tytön tasolle, vaikka ei se sil-
lä tavalla vaikuttanut seksuaalielämään, että kyllä siitä pystyi täysin nauttimaan, että se ei 
ollut siinä esteenä, mutta se oli siinä niissä tunteissa, joita liitti siihen niin tuntui, ettei saa-
nut jotenkin siitä kaikkea sitä pohjatonta ihailua, romanttista hellyyttä ja mitä sitten just 
sellanen 13-vuotias tyttö haluaa ja keikailee, katsellen itseään peilistä. Ajattelen, että tällä 
tavalla seksuaalinen kasvu on jäänyt kesken myös monella homoseksuaalilla. Pappi 18,  9-
10. 
 

Sukupuolisen häirinnän ja seksuaalirikoksen uhriksi joutuminen aiheuttaa häpeää, 
joka stigmatisoi uhrinsa. Sanna Aaltosen tutkimuksessa häirityksi tullut nuori puhui 
likaantumisesta, jota häirintä hänelle aiheutti366, kun tämän tutkimuksen naishaasta-
teltava puhuu ”likaisen kohteeksi joutumisesta”. Suvi Ronkaisen ja Aaltosen tutki-
muksista ilmenee, että häirinnän tai seksuaalirikoksen uhrin häpeä vaikeuttaa protes-
toimista, mistä puolestaan seuraa, että uhri jää sanattomaksi. Häpeästä irrottautumi-
nen saatetaan nähdä vaikeana tai lähes mahdottomana, koska tapahtunut liittyy jo-
honkin henkilöön, eikä vain tapahtuneeseen. Tällöin sitä ei voida myöskään sovittaa 
samoin kuin väärää tekoa.367  

Robin Robinson on tutkinut seksuaalisen hyväksikäytön kokeneiden tyttöjen 
kertomuksia. Hän havaitsi, että seksuaalista hyväksikäyttöä lapsena kokeneet tytöt 
tunsivat olevansa merkittyjä ja huonoja. Tämän vuoksi he olivat usein ajautuneet 
epäsosiaaliseen ja rikolliseen toimintaan, johon kuului myös seksuaalielämään liitty-
viä ylilyöntejä kuten prostituutiota ja toistuvia irtosuhteita. Tutkimuksissa on kiinni-
tetty huomiota myös siihen, että hyväksikäyttö eristää uhrin muista ihmisistä. Sen 
sijaan kokemuksesta puhuminen ja sen jakaminen esimerkiksi toisten saman koke-
neiden kanssa voi antaa hyväksikäytetyille yhteisen äänen ja auttaa jäsentämään ko-
kemusta osaksi omaa elämänkulkua.368    

Haastateltavien kohdalla on havaittavissa, että erityisesti lapsuudessa koetun 
seksuaalisen hyväksikäytön seurauksena elämään astui pelko, huonommuudentunne 
ja sekaannus, joka vaikeutti elämää myös aikuisuudessa. Myös seksuaalinen häirintä 
koettiin vaikeana asiana, muttei kuitenkaan niin halvaannuttavana kuin hyväksikäyt-
tö. Seksuaalisesta hyväksikäytöstä kertoneiden mukaan hyväksikäyttö ei silti ollut 
aiheuttanut heille Robinsonin tutkimuksessa ilmeneviä reagointitapoja, vaikka erityi-
sesti seksuaalista häirintää kokenut pappi nostaa esille, että hän ”jollakin tapaa käytti 
itse itseään hyväksi”. Haastateltavat arvioivat, että kirkko ja seurakuntanuoriin liit-
tyminen olivat toimineet eräänlaisena suojana. Uskonyhteisön selkeät sukupuolielä-
män normit olivat auttaneet pitämään kiinni omista rajoista niin, ettei esimerkiksi 
seksuaalielämään liittyviä ylilyöntejä syntynyt. Aaltosen mukaan häirityksi tullut tyt-
tö mielletään usein sellaiseksi, joka on jollakin tavoin itse vaikuttanut siihen, että hän 
on tullut häirityksi. Häntä ei välttämättä pidetä uhrina vaan ajatellaan, että hän on 
ikään kuin ansainnut pukeutumisellaan tai varomattomuudellaan sen, että on tullut 
häirityksi.369 Haastateltavat kokivat, että kristinuskon suhtautuminen sukupuoliseen 
häirintään ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön oli kauttaaltaan kielteinen. Tämä oli va-
kuuttanut heidät siitä, että hyväksikäyttö on kaikissa tilanteissa kiellettyä. Kuulumi-
nen kristilliseen yhteisöön, jossa hyväksikäyttö nähtiin kielteisenä, auttoi myös hy-
väksikäyttöön liittyvän häpeän ja huonommuudentunteen työstämisessä. Yhteisön 

                                                
366 Aaltonen 2006, 375. 
367 Malinen 2010; 120-121; Aaltonen 2006, 375; Ronkainen 1999, 136-137. 
368 Robinson 1994, 82-92. Myös Turunen 2000. 
369 Aaltonen 2006, 420-422. 
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tulkinnan mukaan hyväksikäyttö oli väärin ja osoitus hyväksikäyttäjän sairaudesta, 
eikä uhrilla nähty olevan yhteyttä hyväksikäyttöön.      

     Kun seksuaalisesta hyväksikäytöstä, sukupuolisesta häirinnästä ja kieltei-
sestä seksuaali-ilmapiiristä kertoneiden elämänkertomuksia verrataan toisiinsa, voi-
daan havaita, että kristilliseen elämäntapaan liitettyihin seksuaalielämän normeihin 
liitettiin erilaisia merkityksiä. Seksuaalikielteisestä ilmapiiristä kertoneille sukupuo-
lielämän säännöt olivat elämää rajoittavia asioita, mutta seksuaalisesta hyväksikäy-
töstä kertoneille nämä samat säännöt merkitsivät normeja, joilla suojeltiin seksuaa-
lielämän ylilyönneiltä. Näyttääkin siltä, että seksuaalikielteisestä ilmapiiristä vapau-
tuminen on vaatinut kasvamista sukupuolisuuden toteuttamiseen. Sen sijaan seksuaa-
lisen hyväksikäytön kokeneille uskonyhteisön selkeät sukupuolielämän normit ovat 
tarjonneet mahdollisuuden luoda rajoja seksuaaliselle hyväksikäytölle ja sitä seuran-
neelle hajaannukselle.  

Sukupuolinen häirintä ja hyväksikäyttö olivat kuormittaneet haastateltavien 
elämää myös myöhemmissä elämänvaiheissa.370 Näissä tilanteissa he olivat hakeneet 
terapeutin, papin tai kristillisen yhteisön apua. Kaija Ikäheimon mukaan onkin melko 
yleistä, että hyväksikäytön uhrit hakevat apua tai paljastavat tilanteen esimerkiksi 
opettajalle, kouluterveydenhoitajalle tai seurakunnan työntekijälle371. Muun muassa 
tällaisia tilanteita varten kirkko julkaisi vuonna 2000 oppaan, jossa opastetaan, miten 
työntekijän tulee suhtautua hänelle paljastuvaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön.372 
Vastaavia oppaita tai aihepiiriä koskevaa keskustelua ei kuitenkaan ollut 70-luvulla, 
jolloin haastateltavat hakivat apua seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Erityisesti riittä-
mätön apu liitettiin papin kohtaamiseen sielunhoitotilanteessa, jossa tämä kuunteli 
nopeasti ongelman ja johti tilanteen rukoukseen tai rippiin, muttei oikeastaan käsitel-
lyt asiaa lainkaan. Omat huonot kokemukset sielunhoitotilanteissa olivat vaikuttaneet 
haastateltaviin siten, että he pyrkivät omassa työssään huomaamaan seksuaalisen hy-
väksikäytön merkkejä. Lisäksi haastateltavat olivat aktiivisesti hakeneet tietoa ja 
kouluttautuneet tällaisten tilanteiden varalle. He halusivat auttaa oikealla tavalla sek-
suaalisen hyväksikäytön kokeneita ihmisiä ja ehkäistä tilanteita, jotka olivat mahdol-
lisesti johtamassa seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Hyväksikäyttöä kohdanneet haas-
tateltavat näkivätkin, että insesti on ongelma, jonka hoitaminen tarvitsee pitkäkes-
toista terapiaa ja tilanteen analysointia.  

Michele Crossley esittää, että insestistä ja siitä selviytymisestä kerrotaan kult-
tuuristen mallitarinoiden mukaisesti. Tähän mallitarinaan liittyy oleellisesti myös te-
rapeuttinen tarina, jossa hyväksikäytöstä johtuvat oireet, terapia ja kokemuksesta 
eheytyminen kietoutuvat toisiinsa. Kerrottu tarina ei hänen mukaansa välttämättä 
kerro vain itse vaikeuksista ja terapiaprosessista vaan myös kulttuurisista mallitari-
noista, jotka välittyvät niin elokuvista kuin erilaisista kirjoista. Kun hyväksikäytön 
uhri terapian jälkeen kertoo omaa tarinaansa, hän liittyy näihin tarinoihin tulkitsemal-
la omia vaikeuksiaan ja eheytymistään niiden kautta. Näin hän ymmärtää ja kykenee 

                                                
370 Finkelhor ja Browne ovat laatineet teorian lasten seksuaalisen hyväksikäytön traumageenisesta 
dynamiikasta. Teoria koostuu neljästä haittoja aiheuttavasta asiaryhmästä, jotka muuttavat hyväksi-
käytetyn lapsen orientoitumista maailmaan. Ensinnä traumaattinen seksuaalikehitys seuraa siitä, että 
hyväksikäytetty joutuu liian aikaisin tutustumaan maailmaan, joka ei luontaisesti kuulu hänen kehi-
tysvaiheeseensa. Toiseksi leimautuminen seuraa siitä, että tapahtuman seurauksena lapsi kokee itse 
olevansa syyllinen ja häväisty. Kolmanneksi lapsi kokee olevansa petetty, eikä hän enää voi luottaa 
aikuiseen, joka on houkutellut hänet salailuun ja joka on tehnyt hänelle pahaa. Neljänneksi lapsi kokee 
voimattomuuden tunnetta, koska hän huomaa, ettei hän voi tehdä mitään lopettaakseen hyväksikäytön. 
Finkelhor 1986; 1991. Myös Antikainen 1994, 48-49. 
371 Ikäheimo 2000. 
372 Joka viettelee yhden näistä pienimmistä 2000. 
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löytämään omille kokemuksilleen mahdollisesti aikaisempaa syvällisempiä merki-
tyksiä.373 Jukka Valkonen on tutkinut psykoterapiassa käyneiden masennusta sairas-
tavien sisäistä tarinaa. Hänen tutkimukseensa osallistuneista insestin kokeneista hen-
kilöistä osa liitti masennuksensa seksuaaliseen hyväksikäyttöön. He näkivät, että in-
sestikokemus saattoi olla odotuksenmukainen selitys masennukselle, mutta sanoutui-
vat kuitenkin itse irti mallitarinasta, jossa se olisi ollut ainoa syy masennukselle.374  

Lapsuudessaan seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneet kohtasivat myös myö-
hemmin työelämässä tilanteita, joissa seksuaalista hyväksikäyttöä oli esiintynyt. Työ-
tilanteissa tapahtuneisiin hyväksikäyttöpuheisiin viittasi myös eräs haastateltava, jo-
ka kuitenkin korosti, ettei tätä ollut tapahtunut hänen työyhteisössään. 

 
Yhdellä leirillä (…) leiriläiset alkoivat kertoa, että tässä samassa leirikeskuksessa oltiin 
kun tietty opettaja halusi tällä tavalla, että he menee tästä kohtaa ja sitten se opettaja käh-
mi haarojen välistä. Mä silloin tein sen, että otin yhteyttä (asiantuntijaan) ihmiseen, joka 
oli myös seurakunnassa tavalla tai toisella mukana. Se ei heti ihan uskonut vaan totesi, että 
on kai tällasia puheita ollut. Mutta mä itse otan tällaiset aina vakavasti, vaikka nämä nuo-
ret tytöt eivät sitä niin vakavasti ottaneet…tai kyllä ne sitä kovasti pohtivat. Tämä tuli tie-
tyssä tilanteessa esille ja monilla heistä oli tämä sama kokemus. Koko homma johti siihen, 
että tämä meni oikeuskäsittelyyn ja tämä ihminen todettiin syylliseksi. Mä en ollut siinä 
vaiheessa enää mukana, mutta mä olin yksi niistä, joka otti asian avoimesti puheeksi, että 
tämä täytyy nyt jotenkin (...) käsitellä. Olen myös törmännyt siihen, että lyhytaikainen työ-
kaverini kävi internetissä lapsipornosivuilla. ... Mä sanon tämä nyt tässä suoraan, mutta 
tämä täytyy jotenkin käsitellä niin, että tunnistamista ei tapahdu…Eli mä otin tämän pu-
heeksi (…). Mä itse sain hyvin pian tämän jälkeen selkeän viestin (…), että älä puutu näi-
hin.  Pappi1; 11-12 
 
Ilolla täytyy todeta, että meillä kaikki rippikoulutyötä tekevät on sillä lailla terveitä, että he 
eivät aiheuta mitään seksuaaliongelmia, mitä jossakin tapauksissa olen huomannut, että jo-
ku pappi on elämöinyt, kuinka upeita tyttöjä heillä on siellä leirillä sillä lailla epäasialli-
sesti. Tässä suhteessa ollaan hyvin terveellä pohjalla, vaikka joskus kuuleekin muuta muu-
alta. Pappi 9; 5. 

 
Seksuaalista hyväksikäyttöä kohdanneet työntekijät arvioivat, että useimmiten kirkon 
työntekijän puheille tulee henkilö, joka on tai on ollut hyväksikäytön uhri, kun taas 
hyväksikäyttäjien kohtaaminen oli harvinaisempaa. 

 
M. Aika monenkirjavaa sulla on selkeesti ollut? Minkälaisia insestitapauksia sulla on ollut, 
onko ollut hyväksikäytettyjä vai käyttäjiä? 
H: Olen kyllä puhunut joidenkin hyväksikäyttäjien kanssa joissakin tilanteissa. Yleensä se 
asia ei ole ollut esillä, että yleensä mä ajattelen yhtä mun kollegaa, joka on paljon insesti 
tapauksia kokenut, niin hänkin on kohdannut vain muutaman hyväksikäyttäjän, joka on 
myöntänyt ja pyytänyt sitten anteeksi. Hyväksikäyttäjien hoitoon hakeutuminen on kyllä 
hirveen harvinaista. Mä kyllä koen, että ne on hyvin kipeitä ja rikkinäisiä. Mun mielestä  
hyvin sanottu no myöskin mä kuulin sitten vanhoilla päivillä kun mun (läheinen) sanoi kun 
(haasteltavan elämään vaikuttanut hyväksikäyttäjä) oli jo kuollut, että häntäkin oli joku 
homoseksuaali ja että (...) hän yöpy jossakin ja siellä tapahtui hyväkskäyttöä (...).  No mä 
ajattelin, että se oli ihan selkeesti sitä, että hän käsitteli sitä omaa traumaansa, että miltä 
tuntuu kun lasta hyväillään. Ja se tietysti kauheeta, että sitä (insestiä) sitten pitää sillä ta-
valla fyysisesti käsitellä kun se pitäisi käsitellä psyykkisesti ja ajatusten tasolla. Kysymys on 
niin ahdistava, että sitä vaan toistaa. Insestin kokenut ei aina pysty käsittelemään sitä 
muulla kun olemaan fyysisesti samanlainen. Tostahan puhutaan, että hyväksikäyttäjä on it-
se usein kokenut hyväksikäyttöä. Pappi 18, 8-9 

 

                                                
373 Crossley 2000, 130; 114; 117. 
374 Valkonen 2007, 255. 
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Seksuaalinen hyväksikäyttö kirkon piirissä on nousut viimeaikoina näkyväksi kes-
kustelunaiheeksi375. Seksuaalinen hyväksikäyttö näyttäytyi myös muiden haastatelta-
vien erityisesti sielunhoitoa koskevissa kertomuksissa. Näihin tilanteisiin kuitenkin 
viitattiin hyvin lyhyesti, korostettiin vaitiolovelvollisuuden merkitystä ja vaitiolovel-
vollisuuteen liittyviä haasteita. Aineiston perusteella näyttää kuitenkin siltä, että sek-
suaalinen hyväksikäyttö on tapahtuma, josta kerrotaan seurakunnan työntekijälle. 
Näin ollen kirkossa tulisi pohtia, miten näissä tilanteissa etenkin lasten ja nuorten 
kohdalla toimitaan. Lastensuojelulaki velvoittaa seurakunnan työntekijää tekemään 
ilmoituksen hyväksikäytöstä376, mutta papin käymiä sielunhoitokeskusteluja sitoo 
kuitenkin vaitiolovelvollisuus377.  

Seksuaalinen hyväksikäyttö nähtiin vaikeana ja elämää myöhemminkin 
kuormittavana tapahtumana. Osa hyväksikäytön kokeneista haastateltavista myös 
näki, että syy omiin vaikeuksiin johtui kokonaan tai ainakin suurelta osin siitä, että 
he olivat itse kokeneet hyväksikäyttöä tai seuranneet sitä läheltä. Toisaalta haastatel-
tavat saattoivat myös tuoda esiin, ettei seksuaalinen hyväksikäyttö välttämättä ollut 
ainoa syy myöhemmän elämän ongelmiin. Tästä huolimatta he ajattelivat, että koke-
mus on niin vaikea, että se edellyttää avun saamista. Näyttää siltä, että haastateltavat 
sitoutuivat mallitarinaan, jossa seksuaalinen hyväksikäyttö aiheuttaa niin huomatta-
via ongelmia, että siihen on syytä hakea ammattimaista apua. Työtilanteissa he pyr-
kivät ohjaamaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä kertoneita papin avun lisäksi muun 
avun piiriin. 

Hyväksikäytön ja häirinnän myötä haastateltavat olivat saaneet ”kantapään 
kautta” tietoa muista seksuaalisuuteen ja perheeseen liittyvistä ongelmista. Koke-
mukset vaikuttivat usein myös lähellä oleviin ihmisiin ja toipuminen heijastui myös 
muuhun elämään. Kulttuurinen tarinavaranto tarjosi erilaisia kertomuksia, joista oli 
ollut apua omassa selviytymisprosessissa. Haastateltavat kertoivat soveltavansa omia 
ja läheistensä kokemuksia yleisemminkin siihen, miten samaa tematiikkaa käsittele-
vistä ongelmista voi selviytyä tai miten niiden kanssa voi ainakin elää. Sekä häirityt 
että hyväksikäytetyt hyödynsivät kokemuksiaan omassa työssään ja sovelsivat siinä 
seuraavia ajatuksia: vaikeisiin tilanteisiin ei saa hakea aikalisää rukouksella tai ripil-
lä, vaikeat kokemukset edellyttävät terapiaa ja pitkää prosessointia ja seksuaalinen 
kasvu voi jäädä lapsuuden perheen rakenteista tai vaikeista kokemuksista johtuen 
keskeneräiseksi. Tätä tietoa he sovelsivat myös muissa kuin seksuaalista hyväksi-
käyttöä koskevissa tilanteissa. Häirintä- ja hyväksikäyttökokemukset kuitenkin nos-
tetaan kerronnassa oivallusten avaimeksi ja eräänlaiseksi alkusyyksi sille, minkä ta-
kia haastateltavat olivat alkaneet soveltaa tärkeäksi kokemiaan ohjeita työssään.  

 
 
 
 

                                                
375 Kotimaa 2010;  http://freepathways.wordpress.com/.  Alkuvaiheessa olevan Tampereen yliopiston, 
Ensi- ja turvakotien liiton ja kirkon tutkimusprojekti, missä tarkastellaan lasten asemaa uskonnollisis-
sa yhteisöissä, johti julkitultuaan melko nopeasti siihen, että tutkimusprojektin johtaja Johanna Hurtig 
sai lukuisia yhteydenottoja hyväksikäytetyiltä. Hurtig näkee, että seksuaalinen hyväksikäyttö on kir-
kon piirissä isompi asia, kun on arvioitu. Hän arvioi, että juuri hänen vanhoillislestadiolainen taustan-
sa on osasyy näille yhteydenotoille. 
376 Lastensuojelulaki 5: 25§ . 
377 KL 5:2. 
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4.1.3 Homoseksuaalisuus 
 
Homoseksuaalisuus herätti haastatelluissa runsaasti pohdintaa.  Kysymystä käsiteltiin 
henkilökohtaisella tasolla, toisten kertomusten kautta, yhteiskunnassa tapahtuneiden 
muutosten ja kirkollisen keskustelun pohjalta. Suhde homoseksuaalisuuteen, rekiste-
röityihin parisuhteisiin sekä niihin liittyvä keskustelu vaikutti haastateltavien näke-
myksiin ja sitä kautta myös työskentelyotteisiin. 

Haastateltavien joukossa oli niitä, jotka kertoivat pohtineensa omaa seksuaa-
lista suuntautumistaan. Näiden haastateltavien elämänkertomuksissa homoseksuaali-
suus liittyi jollakin tapaa omaan identiteettiin. Heidän kerronnalleen oli ominaista, 
että elämänkertomukseen oli tullut murroskohta tai haaste, joka oli pakottanut arvi-
oimaan seksuaalisuutta ja siihen liittyviä asioita uudesta näkökulmasta.  

 
Kun sitä huomasi itsessään näitä piirteitä ei oikein aluksi halunnut uskoakkaan. Se oli aika 
kauheeta. Tai ei sitä oikein ees tajunnut kun vasta sillon kun ihastu. Mä muistan ensimmäi-
sen tällasen. Ajattelin siitä ihmisestä, että se on mukava. Sitten siihen tuli mukaan sitä, että 
halusi olla koko ajan sen kanssa: puhua ja istua vaan vieressä. Vähitellen tilanne vaan ke-
hittyi siihen suuntaan, että suhde syntyi. Rakastumisen tunne oli huumaava ja sitä vaan ha-
lusi rakkautta ja rakastaa. (…) yksin iltaisin sitä ajatteli, että mikä mä oikeen olen? Ihan 
kamala…parempi olisi kuolla kun olla tällanen (on hiljaa) helvetin likanen. Kyllä siinä it-
setuho oli pinnassa monta kuukautta ja kysymys: miksi mä en voi olla hetero? Pappi 19; 
15-16. 
 
H: Mutta itse asiassa mä olen itekin omaa elämääni miettinyt niin kyllä mä uskon, että sek-
suaalisuus on sellainen jana, että toisessa päässä on homoseksuaalisuus ja toisessa hetero-
seksuaalisuus. Jossain välissä me ollaan kaikki sillä janalla. Mullakin on elämässä ollut 
vaihe, että olen ollut enemmän kallistumassa johonkin toiseen suuntaan. Jos mua oltais 
rohkaistu siihen niin voisin ihan hyvin olla homo. 
M: Elikkä voisko idea olla se, että meistä jokaisella voisi olla joku oma asia, jonka kanssa 
me kipuillaan ja joudutaan kieltämäänkin itteämme.  
H: Joo kyllä näin on.(…) Voisi olla kuitenkin, että se hengellinen viitekehys vaikuttaa mulla 
eniten. Mä olen kuitenkin tämmösestä konservatiivisesta viitekehyksestä, jossa mä ole tullut 
uskoon. Se oli niin voimakas kokemus ja tunne, että kaikki muuttui aika nopeasti mun elä-
mässä sen jälkeen. Luin sen jälkeen säännöllisesti Raamattua ja sitä kautta kaikki muuttui 
ja vaikutti eniten mun elämään. Kyllä mulla on melkein ollut se kanta, mikä on perinteises-
tikin ollut, että jos sellanen taipumus on niin olkoon sellainen, mutta sitä ei pitäisi tuoda 
esille. Mä luulen, että ne homot, joita minäkin tunnen tässä ja käy jumalanpalveluksissa 
niin ne, eivät tuo esille taipumusta. Mä katson, että Raamatussa on niin tiukat tuomiot sekä 
VT:ssä että UT:ssa. (…) Ei sitä pitäis tuoda esiin niin kun Seta sitä tuo. Pappi 14; 3, 8, 14. 

 
Mikäli homoseksuaalisuuden ajateltiin olleen vain ohimenevä elämänvaihe, liitettiin 
tähän Raamatun ja toisten kristittyjen ohjaava merkitys. Joissain tapauksissa ohjaus 
olikin edesauttanut heteroseksuaalisen identiteetin omaksumisessa. Tällöin oli myös 
kehittynyt ajatus, ettei homoseksuaalisuudesta tule puhua kovin avoimesti, jottei 
avoin puhuminen kannustaisi ihmisiä elämään homoseksuaaleina. Mikäli homosek-
suaalisuus taas ”jäi” haastateltavan pysyväksi ominaisuudeksi, siitä seurasi voima-
kas, vuosia kestävä identiteettikriisi. Oma seksuaali-identiteetti ei sopinut yhteen lap-
suudessa ja nuoruudessa omaksuttujen näkemysten kanssa.  

 
Muistan, että mun oma kokemus oli, että kun olin (...) terkkarilla, niin ensimmäisen kerran 
kerroin, että mä luulen, että mä olen homoseksuaalisesti suuntatunut. Muistan, että tää 
terkkari kysyi multa, että onko vielä jotain, mistä meidän pitäisi keskustella?  Tämä oli en-
simmäinen kerta kun kerroin tästä ihan ulkopuoliselle ihmiselle. Huomasin, että mulla it-
selläni oli joku ajatus, että ajattelin, että kyllä mut vielä jossain pakkopaidassa viedään 
täältä…tai jotakin tällaista. Se terveydenhoitaja sanoi vaan, että joo onko sulla kumppanin 
kanssa ongelmia, tai millä tavalla tää liittyy tähän uuden opiskelijan terveystarkastukseen 
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(nauraa)…muistan että se oli opettanut mulle, miten täytyy tutkia itseään ja ajattelin, että 
tää on niin niin noloa, mutta koko tilanne olikin hyvin luonteva. Tää oli mulle hyvin tärkeä 
etappi mun elämässä. Tää ihminen näki mut tasavertaisena ja samanlaisena kanssaihmise-
nä kuin muut riippumatta siitä, mitä olin hänelle kertonut, vaikka itse koin muiden pitävän 
minua erilaisena. Tajusin, itse, että vaikka olen homoseksuaalisesti suuntatunut tai bisek-
suaali niin se ei muuta hyvin isoja perusasioita minussa ja joku näkee sen (…)  
Olin joskus 20 vuotiaana hyvin ahdistunut tästä omasta seksuaalisuudestani. Menin juma-
lanpalveluksen jälkeen puhumaan. Siellä oli kaksi pappia ja mietin vielä, että kummalle 
menen. Menin naispapille puhumaan. Muistan, että sanoin hänelle, että mun seksuaalisuu-
teni on mun jumalasuhteen välissä, minun ja Jumalan välissä. Tämä pappi sanoi mulle, että 
minkä takia ajattelen näin? Hän jotenkin viestitti, että hän ei ajattele niin vaan tämä voi 
myös olla Jumalan sinulle varaama rikkaus, eikä sitä tiedä, mitä hyvää se voi vielä elämäs-
sä tuoda esiin. Jotenkin se oli hirvittävän hyvä hyväksymisen kokemus. Mulle tuli sellainen 
olo, että otin aikalisän teologisesta ja pohdin tätä kysymystä. Mietin haluanko olla kirkos-
sa? Ei se ollut sellainen kokemus, että kaikki olisi muuttunut autuaaksi ja hyväksi vaan 
rauhoittui miettimään. Tuli hyvä kokemus siitä, että olen kaikesta huolimatta hyväksytty. 
Tää tarina jatkuu…tapasin tämän papin myöhemmin, vuosien päästä,  jossain pappien kou-
lutustilanteessa. Tämä pappi viestitti myöhemmässä tapaamisessa, että hän on hyvin iloi-
nen siitä, että keskustelu auttoi. Mutta viestitti samalla, ettei asian käsittelyä tarvitse jatkaa 
vaan meillä on uusi suhde. Pappi 1, 19-22. 

 
Homoseksuaalisten tunteiden havaitseminen saattoi myös aiheuttaa kirkosta irrottau-
tumista378. Myöhemmässä elämänvaiheessa tapahtunut heteroseksuaalisten tunteiden 
löytyminen ja parisuhteen muodostaminen vastakkaisen sukupuolen kanssa rohkaisi-
vat hakeutumaan takaisin teologian opintoihin ja papin virkaan. Kokemus hyljätyksi 
tulosta homoseksuaalina vaikutti kuitenkin työskentelyyn pappina. 

 
Olen tullut murrosikäisenä uskoon karismaattisissa piireissä. Siellä homoseksuaalisuuteen 
suhtauduttiin kielteisesti. Huomasin itsessäni homoseksuaalisia piirteitä ja ajauduin syvään 
kriisiin oman persoonani ja uskonnollisuuteni kanssa. Kriisi oli viedä minulta hengen. Ha-
lusin toimia Raamatun ja uskoyhteisön sääntöjen mukaan, mutta en pystynyt. Ajattelin sil-
loin, ettei minulla ole oikeutta edes elää sellaisena kun olen. Irtauduin uskonyhteisöstä ja 
kaikesta uskonnollisuudesta muutamiksi vuosiksi. Rakensin omaa itseäni ja palasin sitten 
kirkon piiriin kun koin olevani valmis. Tosin silloin oli jo helpompaa palata, sillä olin löy-
tänyt myös heteroseksuaalisen itseni. Vois sanoa, että homoseksuaalina lähdin kirkosta, 
koska koin joutuvani helvettiin, enkä kestänyt sitä. Palasin kirkkoon hyvänä ihmisenä, hete-
rona ja kirkolle kelpaavana. Tällasta en halua pappina aiheuttaa kenellekään vaan minun 
pitämiini tilaisuuksiin ovat kaikki tervetulleita ja haluan myös välittää kaikin tavoin tätä 
ilmapiiriä. Toisaalta olen hyvin onnellinen, ettei minun tarvitse itse enää omassa itsessäni 
miettiä noita kysymyksiä, koska olen parisuhteessa vastakkaisen sukupuolen edustajan 
kanssa. Pappi 19, 8. 

                                                
378 Niemelän tutkimuksen mukaan homoseksuaalisuus on yksi kirkosta eroamisen syy. Hänen tutki-
mukseensa osallistuneet homoseksuaalit olivat pettyneitä kirkon yleiseen linjaan ja ristiriitaisiin kan-
nanottoihin. He kokivat ettei kirkko ole tasapuolinen jäseniään kohtaan, minkä nähtiin olevan ristirii-
dassa kristillisen lähimmäisenrakkauden kanssa. Niemelän tutkimuksessa kirkosta eronneissa oli myös 
niitä, jotka eivät olleet homoseksuaaleja, mutta kannattivat tasa-arvoa. He perustelivat eroamistaan 
sillä, että he olivat tasa-arvon kannattajia, eivätkä halunneet tukea instanssia, joka toimii tasa-arvon 
vastaisesti. Heistä osa kuitenkin ilmoitti liittyvänsä takaisin kirkkoon, mikäli kirkko alkaisi suhtautua 
homoseksuaaleihin tasa-arvoisemmin. Kirkkoa kritisoitiin myös siitä, että homoseksuaalisuuskysy-
myksessä kirkko toimi epäeettisesti ja vastoin omia periaatteitaan. Myös tässä esille nostettiin lähim-
mäisenrakkauden periaate. Kirkon sisällä nähtiin ristiriitaisuutta siinä, että samaan aikaan kun kirkko 
julisti lähimmäisenrakkauden periaatetta, se ei itse noudattanut sitä. Kirkolta odotettiin oikeudenmu-
kaisuutta, mutta homoseksuaalien kohdalla nähtiin, että kirkko oli pikemminkin lisäämässä epäoikeu-
denmukaisuutta. Niemelä 2006, 111-123. Myös Häkkinen 2010, 173. 
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Seksuaalista identiteettiään pohtineiden välillä voidaan tutkimuksessani nähdä eroja. 
Mikäli homoseksuaalisten tunteiden muuttuminen heteroseksuaalisiksi tapahtui yh-
teisön kannustavan esimerkin ja uskonratkaisun seurauksena, kertoivat haastateltavat 
vain homoeroottisista tunteista, jotka olisivat saattaneet olla johtamassa homoseksu-
aalisen identiteetin muotoutumiseen. Sen sijaan ne haastateltavat, jotka olivat solmi-
neet parisuhteen samaa sukupuolta olevan kanssa, kertoivat kirkon kielteisen suhtau-
tumisen johtaneen välimatkan ottamiseen kirkosta tai teologian opinnoista. Näin ho-
moeroottisten tunteiden tiedostaminen ja etenkin homoseksuaalisen suhteen synty-
minen olivat poikkeuksetta johtaneet identiteettikriisiin oman uskonnollisuuden ja 
seksuaalisuuden välillä. Rakastuminen samaa sukupuolta olevaan oli kuitenkin kään-
teentekevä asia, jonka jälkeen oma ajattelu alkoi pikkuhiljaa muuttua. Tämän proses-
sin jälkeen kelpaamattomuuden tunteita ei enää liitetty uskoon ja Jumalaan vaan us-
konyhteisöön, johon haastateltavat olivat kuuluneet. Uskonyhteisön tiedettiin suhtau-
tuvan homoseksuaalisuuteen kielteisesti, joten haastateltavat arvioivat tämän kohdis-
tuvan myös heihin. 

Mahdollisesta homoseksuaalisesta taipumuksesta kertonut näki, että yksilön 
seksuaalisuus voidaan esittää janana, jonka toisessa päässä on heteroseksuaalisuus ja 
toisessa homoseksuaalisuus. Kukin yksilö sijoittuu tälle janalle johonkin kohtaan. 
Vaikka yksilö ei voi valita sitä, mihin kohtaan hän janalle sijoittuu, voi hän valita 
sen, miten hän toteuttaa taipumustaan.     

Trygve Cederberg on tarkastellut tutkimuksessaan teologisia, psykologisia, 
lääketieteellisiä ja biologisia homoseksuaalisuudesta esitettyjä argumentteja. Hänen 
mukaansa tutkimuksissa homoseksuaalisuuden syntyyn vaikuttavat hormonaaliset, 
kognitiiviset ja psykodynaamiset tekijät. Hän toteaa, ettei mikään edellisistä teoriois-
ta ole saavuttanut selkeän dominoivaa asemaa, sillä jokaista teoriaa vastaan on esitet-
ty kritiikkiä. Sen sijaan etusijalle on asetettu näkemys, jonka mukaan homoseksuaali-
suutta tarkasteltaessa on otettava huomioon useita tekijöitä ja teorioita. Cederberg 
arvioi, että vahvimman kannatuksen ovat saaneet ajatussuuntaukset, joiden mukaan 
prenataaliset tekijät379 selittävät joidenkin ihmisten suuremman taipumuksen homo-
seksuaalisuuteen. Mikäli näihin liittyy psykodynaamisia380 ja kognitiivisia tekijöi-
tä381, saattaa yksilölle alkaa muotoutua homoseksuaalinen identiteetti ja käyttäytymi-
sen tapa. Cederberg näkeekin, ettei yksilöä voida pitää vastuullisena siitä, että hän on 
homoseksuaali tai että hänelle on kehittynyt homoseksuaalinen taipumus.382 Toisaal-
ta erityisesti biologisten ja geneettisten tekijöiden osalta tiede on tullut ristiriitaisiin 
tutkimustuloksiin, mikä johtuu Joan Roughgardenin mukaan siitä, että  homoseksu-

                                                
379 Prenataalisilla tekijöillä viitataan sikiöaikaisiin hormonitasoihin ja niiden vaihteluihin, joiden arvi-
oidaan olevan yksi homoseksuaalisuuden selittävä syy.  Cederberg 1994, 15-18. Tuoreemmista tutki-
musasetelmista ja -tuloksista esim. Roughgarden 2004; Säävälä 2009.  
380 Psykodynaamisilla tekijöillä viitataan homoseksuaalien lapsuuden perherakenteisiin, joissa homo-
seksuaaleilla miehillä olisi ylihuolehtiva äiti ja passiivinen isä. Homoseksuaaleilla naisilla sen sijaan 
sekä äiti että isä ovat torjuvia tai poissaolevia. Lisää tähän liittyvästä argumentoinnista Cederberg 
1994, Stålström 1997, Puonti 2004. 
381 Kognitiiviset teoriat näkevät, että homoseksuaalisuus on ensisijassa opittu asia. Kognitiiviset teori-
at antavat varhaisille seksuaalikokemuksille merkittävän roolin myöhemmässä seksuaalisessa suun-
tautumisessa. Jos esimerkiksi ensimmäinen seksikokemus on ollut myönteinen homoseksuaalinen 
akti, saattaa se lisätä taipumusta homoseksuaalisuuteen. Kognitiivisten teorioiden pohjalta on kehitetty 
niin sanottu ”viettelyteoria”, joka pohjautuu käsitykseen siitä, että ensimmäisillä seksuaalikokemuksil-
la on merkittävä rooli yksilön myöhemmälle seksuaalikehitykselle. Tästä johtuen useat maat ovat ra-
janneet homoseksuaalisen sukupuoliaktin suojaikärajan heteroseksuaalista aktia korkeammaksi. Ce-
derberg 1994, 18-19.  
382 Cederberg1994, 14-24. 
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aalisuuden muotoutumiseen vaikuttavat monet erilaiset biologiset ja geneettiset teki-
jät. Hänen mukaansa homoseksuaalisuutta ilmenee sekä ihmisissä että eläimissä, mi-
kä kertoo homoseksuaalisuuden luonnollisuudesta.383  

Homoseksuaalisista taipumuksista kertonut sitoi homoseksuaalisuuden syyt  
vain prenataalisiin  ja psykodynaamisiin tekijöihin. Sen sijaan homoseksuaalisuuden 
toteuttamisen hän liitti kognitiivisiin tekijöihin, jolloin homoseksuaalisuutta voidaan 
joko uudelleensuunnata tai hallita. Edellä esitetyssä suhtautumistavassa on aineksia 
essentialistisesta ihmiskäsityksestä384, joskin tähän liitetään lisämerkitys: kristityn 
homoseksuaalin tulee olla toteuttamatta homoseksuaalista taipumustaan. Toisaalta 
tässä ajattelutavassa on myös piirteitä sosiaalisen konstruktionismin ihmiskäsitykses-
tä tai jopa queer-teoriasta, sillä seksuaalisuuden sinänsä nähdään olevan ”janalla liik-
kuva käsite”, joka vaihtelee elämäntilanteen, kehitysvaiheen ja ympäröivän kulttuu-
rin tarjoamien mahdollisuuksien mukaisesti385. 

Samaa sukupuolta olevan kanssa rakkaussuhteen solmineet näkivät homosek-
suaalisuuden Roughgardenin tavoin luonnollisena poikkeama. Homoseksuaalisuu-
dessa ongelmallista oli sen marginaalisuus, ei itse homoseksuaalisuus ja homoseksu-
aalinen käyttäytyminen. Nämä haastateltavat eivät siis joko näytä sitoutuvan mihin-
kään homoseksuaalisuuden syitä koskeviin teorioihin ja tyytyvät homoseksuaalisuu-
den syiden valossa toteamaan homoseksuaalisuuden olevan luonnollinen, joskin 
marginaalinen sukupuolisuuden ja käyttäytymisen muoto. Näin heidän ajattelunsa 
liittyy sosiaalisen konstruktionismin, queer-teorian ja ruumiin fenomenologian esit-
tämiin käsityksiin. 

Kaikille sukupuolista suuntautumistaan pohtineille oli ominaista, että he toi-
vat voimakkaasti esille, etteivät halua tuomita ketään. Vaikka haastateltavien suhtau-
tuminen homoseksuaalisuuteen vaihteli, he näkivät homoseksuaalin ihmisen ja tämän 
tarpeen elää identiteettinsä mukaisesti lähes itsestäänselvyytenä. Se kuinka avointa 
homoseksuaalinen elämäntapa saattoi olla, vaihteli sen mukaan, millaiseen homosek-
suaalisuuden tulkintaan haastateltava oli sitoutunut. Selkeimmin ristiriitainen suhtau-
tuminen oli haastateltavalla, jonka tulkintatapa kielsi homoseksuaalisten suhteiden 
ylläpitämisen. Samalla hän oli kuitenkin tietoinen siitä, miten vaikeaa on kieltää to-
teuttamasta sukupuolista identiteettiä.  

 
H: Ei mulla sellasta tiukkaa tuomiota ole kellekkään (…) 
M: Tuleeko itselleen ristiriitoja siitä, että näitä kantoja esitetään ja julkinen sanakin hyök-
kää  välillä kirkkoa vastaan näiden perinteisten näkemysten kanssa? Haluaisko sitä ikään 
kuin ymmärtää, että pitäisi sallia, että esim. homoliitot siunataan? 
H: No joo tavallaan. (miettii ja sanoo painokkaasti) Mutta kyllä mä olen konservatiivi sii-
nä, etten ollenkaan kannata homoliittojen siunaamista.  
M: Mistä sun oma näkökulmasi nousee?  
H: Kyllä mä luulen, että se nousee siitä, että mä edustan sitä linjaa, joka ajattelee, että 
esim. homoseksuaalisuus ei ole synnynnäistä vaan jossain vaiheessa homoseksuaalin koh-
dalla on seksuaalinen kasvatus mennyt vinoon lapsuudessa. Sitä ei ole todistettu, että se 
olis synnynnäistä. Olen sitten tavannut sellaisia ihmisiä, jotka ovat tämän taipumuksensa 
kanssa taistelleet ja ovat päässeet irti siitä, koska ovat huomanneet, että se on Raamatun 
vastainen. Kyllä minä olen valmis muuttamaan kantaani jos se pätevästi todistetaan, että se 
on synnynnäistä. (…) Mua ei esimerkiksi nämä Martti Nissisen kirjat vakuuta siitä, että ne 
voitais nähdä jollakin toisella tavalla. Jos todetaan tieteellisessä tutkimuksessa täysin au-
kottomasti, että homoseksuaalisuus on täysin luonnollista, niin siinä tapauksessa voisin hy-
väksyä. Kun alkuperäinen idea kuitenkin oli, että Jumala loi ihmiset mieheksi ja naiseksi, 

                                                
383 Roughgarden 2004. 
384 Vainio 2007, 148-149. Vainion mukaan populaari kirkollinen homoseksuaalisuuskeskustelu muis-
tuttaa essentialistisen ihmiskuvan mukaista käsitystä homoseksuaalisuudesta.   
385 Stålström 1997, 442; Vainio 2007, 149-150.  
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mutta jossain vaiheessa, kuten Raamattukin kertoo, tuli tämä syntiin lankeemus eli jos se 
liittyiskin siihen. Tulihan sen syntiinlankeemuksen seurauksena monenlaista muutakin, ku-
ten kuolemaa ja sairautta jne. Homoseksuaalisuuden voisi laskea johonkin tällaiseen luok-
kaan. Mä tiedän, että homot ei tästä pidä, että tällä tavalla tätä luokittelisi ikään kuin sai-
raudeksi, mutta voidaan ajatella, että se on jonkinlainen häiriötila. Niin kun Erik Edvalsin 
kirjat, joita aikanaan luin. Se oli sitä mieltä, että jos isä on sellanen poissaoleva ja äiti hir-
veen voimakas perheessä niin se voisi johtaa sellaseen. Pappi 14; 8, 3, 4. 

 
Haastateltavan edellisen toteamuksen valossa näyttää siltä, että mikäli tiede pystyy 
vakuuttavasti todistamaan, että homoseksuaalisuus on luonnollista, voisi se muuttaa 
haastateltavan tapaa lukea Raamatussa olevat homoseksuaalisuuskiellot386. Toisille 
omaa seksuaali-identiteettiään pohtineille haastateltaville tiede oli jo selvästi osoitta-
nut, että homoseksuaalisuus on luonnollista, eikä sen toteuttaminen näin ollen voi 
olla syntiä. He tulkitsivatkin Raamatussa esiintyvät homoseksuaalisuuskiellot synty-
mäkontekstiin liittyviksi, eivätkä niinkään tämän päivän ohjeiksi.  

Omaa homoseksuaalista identiteettiä pohtineiden ajatukset ja toimintatavat 
tulevat lähelle Johanna Kuusniemen tutkimukseen osallistuneiden homoseksuaalien 
ajatuksia. Oman ja kirkon näkemysten yhdistäminen saattoi olla vaikeaa ja johtaa 
joko välimatkanottoon kirkosta tai pyrkimyksiin vaikuttaa omaan seksuaaliseen 
suuntautumiseen. Kuusniemen tutkimukseen osallistuneiden käsitykset olivat kuiten-
kin muuttuneet myönteiseen suuntaan yhteiskunnan hyväksynnän lisääntyessä ja 
henkilökohtaisen prosessoinnin edetessä.387 Mary E. Hunt on tarkastellut erityisesti 
lesborakkautta ja suhteutumista kristityn jumalakuvaan. Hän esittää, että lesborak-
kauden hyväksyminen on mahdollista erityisesti silloin, jos Jumala ymmärretään in-
himillisen piirteiden kautta. Tällöin Jumala nähdään pikemminkin ystävänä, joka 
ymmärtää ihmisen inhimilliset ominaisuudet.388 Tämän tutkimuksen homoseksuaali-
sessa parisuhteessa eläneet reflektoivat jumalakuvasta, jossa Jumala nähtiin armahta-
vana ja inhimillisiä piirteitä ymmärtävänä, ja joka oli lopulta hyväksynyt myös heidät 
homoseksuaaleina. Heidän työskentelytavalleen oli ominaista ymmärtävän ja armah-
tavan Jumalan korostaminen työtilanteissa. Sen sijaan vain homoeroottisista tunteista 
kertonut näki, ettei Jumala voi hyväksyä kristityn homoseksuaalista seksuaalisuhdet-
ta. Hänen kertomuksessaan on osin ristiriitaisia ajatuksia siitä, miten Jumala suhtatuu 
homoseksuaaliin. 

Homoseksuaalisuutta identiteettinä pohtivat myös ne haastateltavat, jotka ei-
vät olleet henkilökohtaisesti kipuilleet homoseksuaalisen identiteetin kanssa.  

 
Sanon sen verran, että mulla on homoseksuaaleja sekä ystävinä että sielunhoidon asiakkai-
na sekä sellaisia, jotka elää parisuhteessa että sellasia, jotka ei elä. Mulla on tällanen kir-
ja: Ari Puonti kirjoittajana. Hän on lukenut käsittääkseni kaikki homoseksuaalisuuteen liit-
tyvät tutkimukset, joita on kirjoitettu. Hän selittää siinä, että homoseksuaalisuudesta pää-
see eroon sillä tavalla, että lukija pystyy itse tekemään omat johtopäätökset lukiessaan. Sii-
nä on myös kaikki viitteet, että mihin tutkimukseen kirjoittaja viittaa. Se on jollakin tavalla 

                                                
386 Nykyisellään tiede ei pysty aukottomasti selvittämään sitä, mistä homoseksuaalisuus johtuu. Tämä 
vaikuttaa myös siihen, miten kirkko suhtautuu homoseksuaalisuuteen ja erityisesti sen kirkolliseen 
siunaamiseen. Tästä keskustelusta esim. Raunio 2007; Kirkko ja rekisteröidyt parisuhteet mietintö 
2009. Kansainvälisestä kirkkokunnissa käytävästä ja kirkkokuntien välisestä ekumeenisesta keskuste-
lusta sekä päätöksistä esim. http://www.evl.fi/kkh/ktk/parisuhde/Kirkotjahomoseksuaalisuus/. Rough-
garden 2004. Ristiriitaisuuksista huolimatta tieteelliset tutkimustulokset ovat kuitenkin vahvistaneet 
käsitystä siitä, että homoseksuaalisuus nähdään länsimaisessa kulttuurissa normaaliin vaihteluväliin 
kuuluvaksi seksuaalisuuden muodoksi, minkä vuoksi sen harjoittaminen on poistettu rikoslain piiristä 
sekä sairausluokituksista. Foucault 1998; Stålström 1997; Eerikäinen 2006; Karkulehto 2006; Säävälä 
2009. 
387 Kuusniemi 2005.  
388 Hunt 1994, 179-180. 
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tieteellinen teos, vaikka ei ole mikään tutkimus. Mä en ite pidä homoseksuaalisuuden har-
joittamista syntinä…vaan perusteena koen sen Raamatun luomiskertomuksen, jossa tode-
taan Jumalan luoneen ihmisen omaksi kuvakseen: mieheksi ja naiseksi ja siihen perustuu 
se, miksi Jumala haluaa, että miehen ja naisen yhteys on se Raamatun suosima elämän ta-
pa. Sit mä olen jotenkin psykologian kautta ymmärtänyt ja se on auttanut mua jotenkin 
ymmärtämään sitä jotenkin vielä laajemmin kun valtavirta näyttää olevan se, että…jos mä 
puhun nyt pojan kannalta…se, että tietyssä kehitysvaiheessa kun poika on ihastunut omaa 
sukupuolta olevaan vanhempaansa voi olla, että tyttökin on …niin sen tarkotus on, että hän 
imee niitä maskuliinisuuden aineksia siihen omaan identiteettiinsä. Jos siinä vaiheessa hän 
ei pysty niitä saamaan isältään joko siitä syystä, että isä on liian maskuliininen, tällanen 
vaikka liian pelottava tai isä on hirveen etäinen tai kiireinen. Poissa työmatkoilla tai muu-
ten itseensä sulkeutunut tai tällanen niin silloin voi olla sellanen mahdollisuus, että poika 
myöhemmin erotisoi sen tarpeensa ja ikään kuin etsii sitä isän syliä niistä homoseksuaali-
sista suhteista. Tää mun mielestä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi homoseksuaali mies hän 
todella tarvitsee miehen rakkautta ja ystävyyttä ja kunnioitusta, mutta hän tarvitsee niitä 
siinä epäeroottisessa suhteessa, että hän ikään kuin saisi sen tarpeen täytettyä. Jotenkin 
olen yksinkertaistanut sitä sanomalla, että ikään kuin seksuaalinen kehitys on jäänyt kes-
ken. Pappi 18; 5-6. 

 
Edellinen haastateltava liittyi näkemyksellään niin kutsuttuun eheytymisen näkökul-
maan, jossa homoseksuaalisuus ja muu Raamatun ohjeiden vastainen toiminta tunne- 
ja seksuaalielämän alueilla nähdään ihmisen keskeneräisyytenä ja rikkinäisyytenä. 
Niitä ei kuitenkaan nähdä yksiselitteisesti vain synteinä vaan myös joukkona erilaisia 
tapahtumia, joissa ihmisen tunne- tai seksuaalielämän kehitys on jäänyt puutteelli-
seksi tai keskeneräiseksi. Tästä syystä eheytymiseen liittyy kristillisten elementtien 
lisäksi myös psykologinen ulottuvuus.389  

Saattoi olla myös niin, etteivät haastateltavat sinänsä ottaneet kantaa siihen, 
oliko homoseksuaalisuus seurausta jostakin vaan tukeutuivat näkemyksessään Raa-
mattuun ja uskoon. Tällöin mikään asia ei saanut tulla uskon edelle. Jos uskoon liit-
tyy keskeisesti ajatus siitä, että Jumala loi ihmiset mieheksi ja naiseksi ja heidän vä-
lilleen määritettiin seksuaalinen yhteys, on tämän uskon vastaista toteuttaa homosek-
suaalisuutta. Seuraava haastateltava ei perustanut näkemystään vain omaan tuntee-
seensa, vaan lisäsi perusteisiinsa myös lähellä olevan kristityn esimerkin, mikä oli 
vahvistanut hänen näkemystään siitä, että ihmiselämän mutkista huolimatta uskon 
totuus ei muutu. 

 
Nyt on tietysti tää homokeskustelu hirveen pinnalla. Siinäkin on mun mielestä ihan samalla 
tavalla näkyvissä, että tämäkin ongelma on yhtä vanha kuin ihminen ja sen on nyt herätetty 
sillä tavalla niin kun siitä ei olisi koskaan aiemmin jouduttu keskustelemaan ei sen etiikas-
ta, ei sen olemassa olosta, eikä yhtään mistään. Ajattelen, että kukaan ihminen ei voi sille 
taipumukselleen mitään, mutta toinen kysymys on lähteekö toteuttamaan sitä. Olen saanut 
lapsuudesta lähtien seurata sellaista perhettä, jossa mies oli homoseksuaali. Olen nähnyt 

                                                
389 Haastateltava viittaa Ari Puontin kirjaan: Homoseksuaalisuus. Hämmennyksestä selkeyteen.  Puon-
ti esittelee ja kyseenalaistaa kirjassaan homoseksuaalisuutta koskevia kansainvälisiä tutkimuksia ja 
teorioita sekä esittelee suomalaisen Aslan ry:n toiminnan lähtökohtia, ajatuksia ja toimintaperiaatteita. 
Aslan ry perustettiin vuonna 1991. Se on kirkkokuntiin sitoutumaton järjestö, joka tukee seksuaali-
suuden ja ihmissuhdeongelmien kanssa kamppailevia ihmisiä ehyempään elämään. Aslan ry:n tavoit-
teena on tukea ja auttaa raamatulliselta pohjalta niitä, jotka haluavat kasvaa ja eheytyä tunne- ja sek-
suaalielämän alueilla. Raamatun avulla tapahtuvan eheytymisen tavoitteena on, että yksilö eheytyisi 
seksuaalielämän alueilla niin, että hän toimisi Raamatun ohjeiden mukaisesti. Homoseksuaalisuuden 
osalta tavoitteena on, että yksilö voisi alkaa tuntea heteroseksuaalisia tunteita.  Itse eheytyminen on 
monivaiheinen prosessi, jonka välineinä käytetään kristillisiä ja erilaisista viitekehyksistä nousevia 
psykologisia elementtejä. Puontin näkemys on, että Aslan ry sitoutuu perinteiseen kristilliseen näke-
mykseen homoseksuaalisuudesta. Puonti 2004. Katrina Lumikallio puolestaan näkee, että eheytyside-
ologia sisältää aineksia sekä uskonnollisista että psykoanalyyttisesta argumentaatiosta. Lumikallio 
2007, 43. 
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kaikkea sitä kamppailua, joka siihen liittyy. Se mies kuitenkin halusi elää niin, ettei se läh-
tenyt sitä toteuttamaan ja onnistu siinä sitten enempi ja vähempi, mutta ei se mikään yks se-
litteinen juttu. Pappi 12, 3. 

 
Haastateltavien näkemykset homoseksuaalisuudesta olivat saattaneet jäädä pysyviksi, 
mutta ne olivat saattaneet myös muuttua. Näkemysten muuttuminen liitettiin usein 
niihin tilanteisiin, joissa haastateltavat olivat kohdanneet homoseksuaalin, joka kertoi 
omasta elämästään. Tällöin heräsivät kysymykset siitä, voiko ihminen valita seksuaa-
lista suuntautumistaan tai onko seksuaalisuus rajattavissa siten, että vain heterosek-
suaalinen seksuaalisuus on luonnollista. Haastateltavien näkemyksiin olivat vaikutta-
neet myös yhteiskunnallisen ilmapiirin muuttuminen ja homoseksuaalisuuteen liitty-
vien tutkimusten uudet löydöt ja niistä noussut yleinen keskustelu390. Niiden seura-
uksena homoseksuaalisuus poistettiin myös sairausluokituksesta391. Haastatteluhet-
kellä näiden haastateltavien olikin vaikea olla hyväksymättä kahden ihmisen välistä 
vapaaehtoista rakkautta. Toisille kirkon sisällä käyty homoseksuaalisuuskeskustelu 
oli osoitus kirkon yleisestä seksuaalikielteisyydestä. Osa puolestaan arvioi, että koko 
keskustelun lähtökohdat olivat vääristyneitä, sillä ketään ei tulisi arvioida vain tämän 
seksuaalisen suuntautumisen kautta.  

 
Todellisuus näyttää sen ja kysyy itseltään, onko tässä mitään hyötyä, että olen tätä mieltä. 
Pitää alkaa tutkailla, mihin tää mun oma kanta perustuu: joutuu kyseenalaistamaan omat 
kannat kun näkee niin paljon erilaisia juttuja. Monelle käy niin, että Siperia opettaa, oma 
tai lähipiirin elämä opettaa: tulee avioero, petetään tai kaveri on homo ja alat seuraamaan 
asioita sen näkökulmasta. Voi olla, että et voi olla enää sitä mieltä, mitä olit ennen, tulee 
paha olla omasta mielipiteestä. Pitää punnita mielipiteensä ja arvioida sitä uudelleen, että 
mitä mieltä oikeesti olen. Pappi 11, 6. 
 
M: Mitä herättää homoseksuaalisuus keskustelu? 
H: Se on (kysymys tekee haastateltavan olon selvästi levottomaksi)…oon varmaan ärtynyt 
jotenkin tänä aamuna…Mä en jotenkin jaksa kirkollista homoseksuaalisuus keskustelua, 
koska siinä keskustellaan niin täysin epäolennaisista asioista. Ei siinä puhuta niistä ihmi-
sistä vaan jostakin yhdestä asiasta, jolla leimataan koko ihmistä. Ei seksuaalisuus ole koko 
elämä vaan se on yksi osa-alue. Vähän niin kun rikollisista puhuttais aina vaan rikollisina, 
eikä nähtäis, että niiden elämässä on jotain muutakin. Ikään kuin se rikollisuus leimaisi 
kaikkea sitä, mitä ihminen on ollut ja tehnyt. Mua turhauttaa kirkollinen keskustelu homo-
seksuaalisuudesta. Mä näen, että homoseksuaalisuus on hyvin luonnollista. Eläimissäkin 
mm. koirissa on homo- ja biseksuaaleja, miksi ei sitten ihmisissä? Pappi 6, 3. 
 
Keskustelu homoseksuaalisuudesta herättää säälinsekaista voivottelua, että voi voi, näinkö 
ohutta ja tasotonta keskustelua tämä on. (...) Mun mielestä seksuaalinen suuntautuminen on 
asia, jota kukaan ei ole valinnut. Huolimatta niistä muutamasta Uuden testamentin kohdas-
ta, jossa homoseksuaalisuudesta puhutaan ja joissa sanotaan, että he ovat hyljänneet luon-
nollisen yhteytensä, se tarkoittaa heteroseksuaalista yhteyttä niin siinä viitataan juuri jo-
honkin sellaiseen itse valittuun seksuaaliseen käyttäytymismalliin, eikä suinkaan geneetti-
seen, myötäsyntyiseen tai ihmisen persoonallisuuden muodostuksessa hyvin varhaiseen ei 
itse valittuun asiaan, jolloin on kahdesta eri asiasta kysymys. Elikkä jos on kysymys vain 
seksuaalisesta hillittömyydestä, johon liittyy, että ”naidaan kaikkea mikä liikkuu” niin sil-
loin on mun mielestä ihan sama onko tuolloin kyseessä toinen ihminen; sukupuolta A, B tai 
C tai eläin tai muuta sellaista. Silloin on kyse seksuaalisesta hillittömyydestä.  Mutta, jos 
on puhe homoseksuaalisuudesta, niin silloin on kyse ominaisuudesta, jota ihminen ei itse 
voi säädellä. Siihen ei ole olemassa mun mielestä muuta kristillistä lähestymistapaa kuin, 

                                                
390 Nimelän ja Palmun tutkimukseen osallistuneista Akavan kirkollisiin ammattiliittoihin kuuluvista 
yli puolet arveli hyväksyvänsä homoseksuaalin kirkon virkaan, mikäli kirkko hyväksyy tämän viralli-
sesti. Niemelä & Palmu 2006, 12-17. 
391 Homoseksuaalisuuden poistumisesta sairausluokituksesta lisää Stålström 1997. 
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että kaikki se kristillinen lähimmäisenrakkaus, joka on toteutettavissa kaikessa inhimillises-
sä elämässä, niin sen on toteuduttava myös homoseksuaalisuus kysymyksessä. Pappi 7; 5-6. 

 
Homoseksuaalisuuskeskustelu saatettiin nähdä kysymyksenä, jota lähestyttiin kirkon 
ihanteen ja käytännön kautta. Henkilökohtaisesti tämä merkitsi ristiriitaista tilannetta: 
kirkon oppiin sitoutuneena papin tulee noudattaa annettuja ohjeita, vaikka hän käy-
tännön tilanteessa ajattelisikin toisin kuin kirkko hänelle opettaa. 

 
H: Mitä sitten tulee taas seksuaalisuuteen niin, mulla ei ideatasolla ole voimaa sanoa, että 
hyväksyn homoseksuaalisuuden, koska itse asiassa se on asia, jota en ole ideatasolla pysty-
nyt itselleni määrittelemään. 
M: Mitä sä tarkotat ideatasolla? 
H: Käytännön vastakohtaa, koska käytännön tasolla hyväksyn homoseksuaalisuuden. Aina 
kun tavannut homoseksuaaleja tai pariskuntia niin olen huomannut, etten millään kohdin 
voi tuomita. Mutta, ideatasolla tää on mulle sellanen määrittelemätön kysymys, koska mä 
en voi sanoa, että homoseksuaalisuus on sairaus, Mä en voi sanoa, että se on perinnöllistä, 
että mahdollisesti se on sitäkin, jolloinka ihminen ei voi sille mitään. Sitten jos sanotaan, 
että homoseksuaalisuus on syntiä, niin joudutaan kyllä kauheen paljon perustelemaan sitä, 
että tota jos nyt puhutaan tällasesta sitoutuneesta homorakkaussuhteesta niin, että tällanen 
rakkaussuhde tai rakastaminen voisi olla syntiä. Jollakin tavalla tämä on niin vaikea kysy-
mys, että en pysty lähestymään tätä tällä (idea) tasolla. Varsinkin  kun tiedän, että kirkon 
tunnustus ja piispojen ohjaus ihan sitoo, vaikka kuinka haluaisi olla vapaa ajattelemaan 
niin se kuitenkin sitoo, koska on kuuliainen pappi. Mutta sitten käytäntö: tutkin itseäni ihan 
tämä käytännön suhtautumisen kautta. Käytäntö on osoittanut mulle, että mulla ei ole mi-
tään homoseksuaaleja vastaan. Pappi 17, 4-5. 

 
Homoseksuaalisuus oli saattanut aikaisemmin olla haastateltaville etäinen asia, jota 
ei ollut erityisesti tarvinnut miettiä. Yllättäen kysymys oli kuitenkin saattanut tulla 
hyvinkin lähelle.  
 

Ja semmonen, mikä nousee omasta elämästä ja kokemuksesta varmasti nousee, että yhdellä 
lapsista on rekisteröity parisuhde. Hän rekisteröi suhteensa (…) kun laki tuli voimaan. Joka 
oli sinänsä yllätys ja joka sinä päivänä vei jalat alta, mutta olin mä sitten läsnä jälkijuhlis-
sa, en siinä rekisteröimistilanteessa. Tunnustin vallitsevat tosiasiat. Kyllä se oli sanoisiko 
sillä lailla oli aika syvälle käyvä ja raastavakin kokemus. Kaikesta huolimatta, vaikka olen 
aina sanonut, että ihmiset saa järjestää omat asiansa niin kuin ne parhaiten katsovat. Pa-
kotti se silti hetken miettimään, että mikä meni pieleen. Missä tein väärin tai annoimmeko 
väärän mallin ja miten tästä eteenpäin. (...) Niin kun se on oma lapsi niin miettii, että se on 
vielä pieni ja ajattelee, että tuleekohan se toimeen ja tekeeköhän viisaasti. Vaikka lapseni 
on jo aikuinen. (…) mikä olisi ollut siinä viisaampaa sanoako, että: älkää nyt hyvät ihmiset 
sitoutuko toisiinne. Olisiko se johtanut mihinkään parempaan ja olisiko se johtanut mihin-
kään parempaan tai mikä olisi ollut sen parempi? Sitten hän totesi, että hän on alusta läh-
tien ollut tällainen. Hyvin olemme tulleet toimeen keskenämme (...). Meillä toimii suhde. He 
ovat sitten omissa työyhteisöissään käyneet läpi niitä ahdistuksia, joita väistämättä tulee 
tällaisesta toisenlaisuudesta.  Siinä vaan kävi niin, että toisen vanhemmat eivät sitä hyväk-
syneet, eivätkä hyväksy. (…) Ottivat sen hyvin raskaasti. Kun tieto sitten siellä päin levisi, 
tuli ihan kielto päästää omaan kotipihaan. Mua yritettiin siinä vaiheessa käyttää sen asian 
vääntämiseksi toiseen muotoon. Mua painostettiin, että tee nyt sinä jotakin kun pappi ker-
ran olet. Olen nyt varmaan saanut siinä yhteisössä leiman (…). Kyllähän siellä tiedetään, 
että kuka mitäkin on. Ne hallintoihmiset eivät sitä tee vaan ne ihan tavalliset seurakuntalai-
set puhuvat. Tavalla, joka ei kuulu asiaan. Jos nyt en ole kunnon pappi heidän mielestään 
niin sille ei voi mitään. Tällainen lokeroiminen on yksi tapa tulla toimeen kivuliaan asian 
kanssa  
 
M: Onko se vaikuttanut näihin muihin perhe- ja seksuaalikysymyksiin kun on omassa elä-
mässä kohdannut yhden tällaisen aika perustavaa laatua olevan kysymyksen, joka on ollut 
mukana tässä kirkon sisällä käydyssä perhe- ja seksuaalikeskustelussa. Onko se herättänyt 
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ymmärrystäsi näihin muihin kysymyksiin esim. hedelmöityshoitokeskusteluun, avioeroon ja 
muihin tällaisiin keskusteluihin? 
H. Kyllä ehkä näin on, mun on ollut vaikeampi asennoitua näihin ylhäältä tuleviin kaikkia 
ihmisiä sitoviin eettisiin määräyksiin silleen yhdenmukaisesti. Minusta on vaikea, ellei 
mahdotonta määritellä sitä, milloin saa mitäkin tehdä ja millä metodilla.  Pappi 5, 6-9 

 
Päivi Fodjukoff on tutkinut yksilöllisen identiteetin muotoutumista varhaislapsuudes-
ta keski-ikään392. Hänen tutkimuksensa tulokset osoittavat, että parisuhde ja perhe 
edistävät kypsän identiteetin vahvistumista. Tämä kuitenkin edellyttää, että yksilö on 
aktiivisesti rakentanut identiteettiään ja pohtinut omia näkemyksiään.393 Edellisen 
haastateltavan kohdalla voidaan havaita, että lapsen parisuhteen rekisteröinnin seura-
uksena hän joutui arvioimaan omia käsityksiään perheestä ja parisuhteesta sekä 
omasta vanhemmuudestaan. Vaikka kirkon sisällä olevat erilaiset näkemykset ahdis-
tivat häntä, ne toisaalta auttoivat myös jäsentämään omaa identiteettiä perhe- ja sek-
suaalikysymysten käsittelijänä ja kohtaajana.  

Monin paikoin on havaittavissa, että homoseksuaalisuus kirvoitti haastatelta-
via etsimään vastaavia asetelmia omasta elämästään. Valtaosa naispapeista ja puolet 
miespapeista näki, että homoseksuaalien asema kirkossa muistutti naisten asemaa 
kirkossa. Tällöin homoseksuaali saatettiin nähdä apua ja tukea tarvitsevana ihmisenä, 
joka yritti etsiä omaa paikkaansa yhteiskunnassa ja kirkossa. Yhteiskunnassa tämä 
paikka oli jo osin löydetty, mutta kirkossa tilanne oli sen sijaan ongelmallinen. Ho-
moseksuaalisuuden pohdinnassa saatettiin päästä myös toisenlaisiin lopputuloksiin, 
jolloin homoseksuaalien tilannetta verrattiin omaan haastavaan elämäntilanteeseen. 
Nämä haastateltavat korostivat, että vaikeasta tilanteesta huolimatta kertomuksen 
päähenkilö ei ollut luovuttanut vaan taistellut hillitäkseen itsensä. Kristityn homosek-
suaalin oletettiin toimivan samaa periaatetta noudatellen.  

 
Mä tiedän kun olen ollut monta vuotta yksin, enkä ole kuollut niin tämä (homoseksuaali-
suus) ei ole yhtään sen kummempi kysymys. Tässä on nyt se kysymys, että kumpi on isäntä. 
Jos seksuaalisuus on isäntä niin ei sen kanssa voi elää. Jos se on renki niin rengin voi aina 
panna pakkolomalle ja sanoa, että kuule nyt me ei tarvita sun palveluksiasi. Väitän, että 
kyllä sen ominaisuuden kanssa tulee toimeen jos niikseen tulee. Kyllä ajattelen, että se on 
synti jos sitä lähtee toteuttamaan. Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Ja tämäkin on 
kysymys, jonka voi saada anteeksi. Mä tiedän ne kaikki kamppailut, mitä tämmöseen voi 
liittyä, enkä mä mene kellekkään sanomaan siihen liittyviä asioita kauheena vaatimuksena 
ja ajattelen, että se pääsee taivaaseen kun se ei ole homoseksuaali. Ei mikään muukaan 
asia, ei tämäkään, voi tulla kristitylle tärkeemmäksi kuin se, että pääsenkö mä taivaaseen 
vai en? Se voi olla vaikka tuo kynttilänjalka. Sen omistamien ja kiillottaminen. Jos siitä tu-
lee elämän keskus. Mä tiedän sen omasta elämästä, että mulle nää on tullut jossain vai-
heessa niin isoiksi kysymyksiksi, että olen tehnyt sellasia ratkaisuja joita olen tehnyt, jotka 

                                                
392 Fodjukoffin tutkimus on osa Lapsesta aikuiseksi –pitkittäistutkimusta, jossa samojen ihmisten per-
soonallisuuden kehitystä ja toimintakykyä on seurattu 8-vuotiaasta 42-vuotiaaksi. Fodjukoff tarkaste-
lee identiteetin muotoutumista muun muassa James Marcian identiteettistatusten kautta. Marcia jaotte-
lee identiteetin saavuttamiseksi käydyt prosessit neljään eri luokkaan. Näitä ovat 1. Selkiintymätön 
identiteetti, jossa ihmiselle ei ole selkeää identiteettiä tai näkemystä tai hän suhtautuu siihen välinpi-
tämättömästi. 2. Etsivä identiteetti on yksilöllä, joka ei pysty määrittelemään kantaansa, mutta kärsii 
selkiintymättömyydestä ja pyrkii löytämään keinoja identiteetin saavuttamiseksi. 3. Omaksuttu identi-
teetti tarkoittaa, että ihminen on ilman omaa erityistä pohdintaa omaksunut perheestään tai muusta 
taustayhteisöstä tutut näkemykset, normit ja sitoutunut niihin. 4. Saavutettua identiteettiä pidetään 
kypsimpänä identiteetin muotona. Tämä merkitsee, että yksilö on aktiivisesti rakentanut identiteetti-
ään. Tähän identiteettiprojektiin on liittynyt kyseenalaistamista, pohtimista ja erilaisten näkemysten 
vertailua. Saavutetun identiteetin tavoittamiseen on mahdollisesti myös liittynyt jonkinlainen identi-
teettikriisi. Fodjukoff 2007, 57.  
393 Fodjukoff 2007, 57-61. 
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on ollu väärin. Ajattelen, että jotenkin niiden mutkien kautta mä olen selvinnyt eteenpäin 
suunnilleen selväjärkisenä.  Pappi 12, 3, 8-9. 
 
Muistan vaan yhdenkin tilanteen, jossa ulkomailla asuva homopariskunta oli lapsella 
kummina. Menin siihen tilanteeseen sitten sillä tavalla, etten voinut etukäteen määritellä, 
että miten tähän suhtaudun, vaan päätin sitten katsoa: ett antaas kattoo kuin mun käy, kun 
menen tuohon. Siitä tuli erinomaisen lämmin tilaisuus ja mä kerta kaikkiaan pidin niistä 
ihmisistä tavattomasti. Meillä sukis siinä vielä keskustelu, jossa puhuttiin homoudesta ja 
naispappeudesta (nauraa) ja yhtäkkiä tajusin, että naispappina koen kyllä semmosta hyl-
käämistä ja syrjittynä olemista, että se jostain sieltä nousee, että toinen syrjitty asettuu toi-
sen syrjityn rinnalle. Jotain tämmöstä kohtalotoveruutta. Pappi 17; 11-12 

 
Kirkon kanta homoseksuaalisuuskysymyksessä herätti haastateltavissa erilaisia tun-
teita. Osalta papeista kysyin, siunaisivatko he rekisteröidyn parisuhteen, mikäli heiltä 
suoraan pyydettäisiin.  

 
M: Siunaisitko rekisteröityneen parisuhteen? 
H: Mulla on tuttuja homoja. Tällä hetkellä en siunaisi, koska siihen ei olisi virallista val-
tuutusta, mutta heti kun siihen olisi virallinen lupa, tekisin sen. Kodinsiunaamisen tekisin. 
Sille ei ole mitään estettä. Pappi 6; 7 
 
H: Ehkä yksi ristiriita on se, että mua on pyydetty parissakin samaa sukupuolta olevan pa-
rin rekisteröintitilanteessa puhumaan ja on pohdittu, mikä mun rooli on. Toisessa toivottiin 
selkeästi, että mä puhun papin roolissa. Itse olen miettinyt ja kerroinkin heille, että jos näin 
teen niin teen siitä ilmoituksen piispalle etukäteen. 
M: Mikä sun suhteesi olisi asiaan jos sinua pyydettäisiin siunaamaan rekisteröity parisuh-
de. 
H:  No just tota mä oikeestaan ajan takaa. En sitä jos mä puhun vaan juuri sitä, että jos mä 
olen siunaamassa. Siitä haluaisin etukäteen ilmoittaa piispalle. 
M: Haluaisit kuitenkin mennä? 
H:  Kyllä.( tauko) Ehdottomasti. Pappi 1; 4-5 
 
M: No eroisitko kirkosta jos tulisi parisuhteen rekisteröimisen kaava vai kieltäytyisitkö siu-
naamasta rekisteröityjä parisuhteita? 
H: Kyllä mä kieltäytyisin. En mä usko, että se saisi mua kirkosta eroamaan silloin kun se 
kuitenkin perustus on kuitenkin se, että tässä kirkossa saa uskoa sen mukaan, että haetaan 
Raamatusta tukea. Näen oma tilanteeni turvalliseksi ja niin kauan mä voin siellä olla, eikä 
mulla ole missään tapauksessa mitään paineita lähteäkään pois. Kyllä mä luulisin, että en 
lähde rekisteröityjä parisuhteita siunaamaan, että niiden ihmisten kanssa ajattelen, että jo-
kainen ihminen on jokaisessa tapauksessa Jumalan luoma ja sinänsä arvokas. Minusta kui-
tenkin se rakkaus tarkoittaa myös sitä, että sanotaan: ei käy,  niille asioille. Ei lyödä, mutta 
kerrotaan, että tämmönen on käsitys, että tämä ei nyt ole Jumalan sanan mukaista niin se 
on perimmiltään ja pohjimmiltaan rakkautta. Kaikki eivät koe sitä niin, mutta sitä se on. Ei 
sitä oikein voi ottaa vastuulleen, että siunaa rekisteröidyn parisuhteen kun ei koe sitä oike-
aksi. Pappi 13, 14. 

 
Piispojen kirkolliskokoukselle tehdyssä selvityksessä todetaan, että kirkolla on oma 
kulttinsa, oppinsa ja näkökulmansa etiikkaan. Oppi ja kultti ovat rinnakkaisia, minkä 
vuoksi kirkollisen toimituksen tulee heijastaa kirkon yhteistä uskoa ja ihmiskuvaa. 
Kirkko näkee, että siunaaminen on Jumalan teko, joka liittyy hänen käskyynsä ja lu-
paukseensa. Avioliittoon vihkimisen ja avioliiton siunaamisen lähtökohtana on Juma-
lan käsky ja lupaus: Jumala on asettanut miehen ja naisen välisen avioliiton ja siu-
nannut sen. Reksteröity parisuhde ei teologisessa mielessä vastaa avioliittoa, minkä 
vuoksi sen siunaamiseen ei voida käyttää avioliittoon vihkimisen tai siunaamisen 
kaavaa. Sen sijaan rukoushetkissä ja niitä varten käytössä olevassa Kirkollisten toi-
mitusten kirjan 3. osassa rukousjaksoihin ei sisälly siunaamista, vaan rukousta, jossa 
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kiitetään Jumalaa ja pyydetään siunausta sekä Jumalan muita lahjoja.394 Tämän ai-
neiston haastateltavista valtaosa rinnasti perisuhteensa rekisteröineiden henkilöiden 
parisuhteen siunaamisen joko avioliiton tai kodin siunaamiseen. Heistä suurin osa 
olisi ollut valmis toimittamaan tämän siunaamisen, mikäli kirkko hyväksyy sen. 
Heistä lähes jokainen halusi kuitenkin odottaa piispojen ohjeistusta ja kirkolliskoko-
uksen päätöstä asiasta, ennen kuin he menisivät toimittamaan siunauksen. Muutama 
haastateltavaa kuitenkin ilmoitti siunaavansa parisuhteen, vaikka siihen ei olisi lupaa. 

Tässä aineistossa homoseksuaalisuuskysymyksen käsittelyyn käytettiin run-
saasti haastatteluaikaa ja omaa näkemystä haluttiin käsitellä perusteellisesti. Haasta-
teltavat perustelivat näkemyksiään Raamatusta ja kirkon perinteestä nousevilla oh-
jeilla ja luomisjärjestyksellä tai kultaisen säännön ajatuksilla. Tässä haastateltavien 
näkemykset tulevat lähelle Niemelän tutkimuksiin osallistuneiden kirkon työnteki-
jöiden näkemyksiä.395   

Niemelän mukaan merkittäville ristiriitakysymyksille on ominaista, että ne 
murentavat jotakin työntekijälle tärkeäksi koettua. Homoseksuaalisuuskysymyksessä 
rikkoutuvat joko Raamatusta ja kirkon perinteestä nouseva perhekäsitys ja luomisjär-
jestys tai lähimmäisen rakastamisen periaate ja kultaisen säännön ajatus.396 Tutki-
mukseeni osallistuneet näyttivät hyvin tiedostavan kirkon sisällä esiintyvän ristirii-
dan ja tiesivät oman positionsa kysymyksessä. Ne haastateltavat, jotka painottivat 
homoseksuaalisuuskysymyksessä luomisjärjestystä ja Paavalin opetuksia, pitivät 
omaa kantaansa kultaisen säännön mukaisina. Heille oma korostus ja sen tuominen 
esille merkitsivät kultaisen säännön toteuttamista. Kristilliseen perinteeseen liittyy 
heidän mukaansa ihmisen kunnioittamisen lisäksi myös ohjeiden noudattaminen ja 
oikeaan elämäntapaan ohjaaminen. Myös kultaiseen sääntöön vedonneet näkivät, että 
kirkon perinne ja Paavalin homoseksuaalisuutta koskevat opit olivat tärkeitä. Heille 
nämä opit olivat kuitenkin osin historiaan liittyviä vaiheita. Historian muuttuessa 
myös  näiden  ohjeiden  merkityksen  tuli  muuttua.  He  saattoivat  myös  nähdä,  että  
Raamatun homoseksuaalisuuskiellot koskivat jotakin muuta kuin tasa-arvoista ja si-
toutunutta rekisteröityä parisuhdetta.  

Haastateltavien näkemykset homoseksuaalisuudesta olivat vankkoja ja perus-
teltuja. Heidän elämänkertomustensa perusteella voidaan kuitenkin havaita, etteivät 
käsitykset olleet staattisia. Oma näkemys saattoi muuttua tilanteessa, jossa haastatel-
tava havaitsi itsessään homoseksuaalisia tunteita tai solmi parisuhteen samaa suku-
puolta olevan kanssa. Kannan muuttumista voidaan havaita myös niiden haastatelta-
vien kerronnassa, jotka tunsivat jonkun homoseksuaalin, joka eli parisuhteessa vas-
takkaisen sukupuolen edustajan kanssa. Kielteinen kanta homoseksuaalisuuteen näyt-
ti lieventyvän myös parisuhteiden rekisteröinnin mahdollistumisen seurauksena. Täl-
löin ymmärrettiin, että yhteiskunnan oli tehtävä päätöksiä myös niiden kohdalla, jot-
ka eivät kuuluneet kristilliseen yhteisöön. Tämä laki puolestaan sitoi myös kristillisiä 
yhteisöjä, joiden ei arveltu voivan vaatia, että joku yhteisön jäsen joutuisi purkamaan 
jo rekisteröidyn parisuhteensa. Myös tieteellinen homoseksuaalisuutta koskeva tut-
kimus oli muuttanut haastateltavien näkemyksiä. Uusien tutkimustietojen valossa 

                                                
394 Parisuhdelain seuraukset kirkossa 2010. Myös Raunio 2007. 
395 Niemelä 2004, 122-125. Niemelän kirkon työntekijöitä koskevassa tutkimuksessa 10 % osallistu-
neista koki ristiriitaa kirkon opetuksen ja homoseksuaalisuuskysymyksen välillä. Homoseksuaalisuus-
kysymyksessä kirkkoa pidettiin yhtäältä selkärangattomana ja asenteiltaan löyhänä, mutta toisaalta 
liian tuomitsevana. Niemelän mukaan on merkillepantavaa, että kummankin näkemyksen edustajat 
perustelevat näkemyksensä Raamatulla. Homoseksuaalien asemaa puoltavat vetoavat lähimmäisen-
rakkauteen, suvaitsevaisuuteen ja rakkauden kaksoiskäskyyn. Vastustajat puolestaan vetoavat Paava-
lin opetuksiin ja luomisen teologiaan. 
396 Niemelä 2004, 136. 
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haastateltavat alkoivat ajatella, etteivät Raamatussa ilmenevät homoseksuaalisuus-
kiellot koskeneet samaa sukupuolta olevien henkilöiden vapaaehtoisia parisuhteita. 
Toisaalta oma näkemys homoseksuaalisuudesta oli saattanut muuttua uskoontulon 
myötä myös kielteisemmäksi. Tällöin uskonyhteisön kielteinen suhtautuminen ho-
moseksuaalisuuteen tuli selkeäksi normiksi myös haastateltavalle itselleen. 

Haastateltavien joukossa oli myös niitä, jotka kertoivat, ettei heidän suhtautu-
misensa homoseksuaalisuuteen ollut muuttunut. Tähän vaikuttivat selkeimmin haas-
tateltavien hengellinen viitekehys ja raamatuntulkinta. Merkillepantavaa on, että 
esimerkit homoseksuaaleista, jotka elivät heteroseksuaalisessa parisuhteessa, näytti-
vät olevan näille haastateltaville keskeisiä. He olivat eräänlaisia esikuvia siitä, että 
homoseksuaalisuus on hallittavissa ja uudelleen suunnattavissa. Näin raamatuntul-
kinnasta nousevat ajatukset Jumalan apuun turvautumisesta tilanteissa, joissa synti 
uhkaa ottaa vallan ihmisestä tai Jumala ohjaa kristittyä toimimaan tämän tahdon mu-
kaisesti, saivat esimerkkien kautta vahvistuksen elävässä elämässä.  

 

4.2 Perhesuhteet            

4.2.1 Tavalliset, erilaiset ja ihanteelliset perheet 
 

Haastateltavien perhesuhteilla ja perheeseen liittyvillä kokemuksilla oli vaikutusta 
työskentelyotteeseen perhe- ja seksuaalikysymyksissä. Lapsuuden perhe oli lähes 
kaikille haastateltaville lähtökohta, johon heistä miltei jokainen viittasi. Viittaukset 
saattoivat olla hyvin lyhyitä: ”olen kasvanut tavallisessa perheessä” tai ”kai niitä läh-
tökohtia voisi hakea ihan sieltä lapsuuden perheestä asti”. Näihin toteamuksiin ei 
kuitenkaan liitetty sen kummempaa kertomusta. Haastateltavien lapsuudenperheen 
rakenne oli ollut joko ydinperhe, uusperhe tai yksinhuoltajaperhe. Ydinperheessä 
eläneet kertoivat lapsuudenkodistaan hyvin positiiviseen sävyyn, mikäli lapsuuden-
kodissa ei ollut erityisiä ongelmia. Myös uusperheessä ja yksinhuoltajaperheessä 
kasvaneet haastateltavat näkivät lapsuudenkodin ilmapiirin pääsääntöisesti hyvänä. 
Vanhempien ero tai ilman toista vanhempaa kasvaminen oli ollut heille luonnollista: 
”Kun muusta ei tiedä, ei sitä osaa kaivata”, kuten eräs heistä totesi.  

Pääsääntöisesti haastateltavat kertoivat lapsuuden perheestään varsin niukasti, 
mikäli siihen ei liittynyt jotakin tutkimuksen aiheen kannalta erityistä.  Osalle haasta-
teltavista lapsuuden perheen erottautuminen muista perheistä oli ollut vaikeaa. Uu-
sio- ja yksinhuoltajaperheessä kasvaneista jokainen näki, että vaikka he eivät itse ol-
leet nähneet perhettään erityisenä suhteessa ydinperheisiin, saattoivat muut toisinaan 
kiinnittää tähän huomiota. Myös lapsuuden perheen taloudelliset vaikeudet tai van-
hemman sairastuminen saattoivat johtaa tilanteisiin, joissa haastateltavat tunsivat 
poikkeavansa muista. 

 
H: Ei mun oma isä ollut minusta juurikaan kiinnostunut, joten pidin isäpuolta isänä. Se on 
mulle ainoa isä kun oma ei välittänyt. Mun perhe oli vaan mun perhe, ihan riittävän hyvä. 
Kyllä monessa ydinperheessä on paljon suurempia ongelmia kun meillä oli. Pappi 19, 15. 
 
H: Meiän äiti oli yksinhuoltaja, mutta en näin jälkikäteen näe siinä mitään erityistä. Moni 
muukin lapsi on kasvannu yksinhuoltajaperheessä. Oikeestaan oli helpotus kun asiat pääty 
niin…et äiti jäi yksin. Elämä oli sen jälkeen helpompaa ja yksinkertasempaa. Meillä oli 
omat rutiinit ja oltiin äitin kanssa aika läheisiä. Ehkä läheisempiäkin kun sillon kun isä vie-
lä asu meidän kanssa. (…) huomaa, et monet ajattelee, et voi tota raukkaa kun se on kas-
vannu yksinhuoltajan lapsena. Mä en kyllä pidä itteäni mitenkään erilaisena ja raukkana 
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sen takia. Vanhempien vaikea suhde ja sen kattominen oli paljon vaikeempaa kun se, et ne 
lopulta erosivat. Pappi 4, 6-7.  
 
M: Puhutaan tuosta elämänkokemuksesta, onko sulla ollut jotain kokemuksia, joiden ajatte-
lisit muokkaavan sinua pappina? 
H: Se on sellanen, että me oltiin köyhä perhe, elettiin ahtaasi. Ehkä mulla oli jotain sellais-
ta, että se on se huonommuuden kokemus, jota mulla jossain vaiheessa oli. Mun isä sairas-
tui vakavasti kun olin nuori. Se sairasti 5-6 vuotta kun oli tosi vaikeaa ja me oltiin siinä 
pienessä kaksiossa koko (...) perhe ja isä sairasti. Virtahepo olohuoneessa. Isä sairastui 
fyysesti, mutta se vaikutti myös psyykkisest (…). Mutta se pelko, että toinen kuolee, se oli 
painajaismaisuus, jota lapsen oli varmaan hirveen vaikea käsitellä. Pappi 11; 14. 

 
Lähiympäristön suhtautuminen jollain tavalla poikkeavaan perheeseen synnytti eri-
laisia kokemuksia mutta yllättävän samankaltaisia toimintatapoja. Erilaisuuden ko-
kemuksista kumpusi halu auttaa ja vaikuttaa asioihin, jotta samalla tavalla syrjityt 
saisivat itselleen tukea ja apua.  

 
H: Se ratkaisu, jonka siihen tein oli se jo yläasteella, että koska minua ei autettu, lähden 
auttamaan muita. Nyt kun katson sitä tilannetta tästä näkökulmasta, on järjetöntä, ettei 
meidän perhe saanut mitään apua. Ei silloin ollut mitää apua. Ehkä se on se voimakkain 
vaikuttava tekijä. Halusin lähteä auttamaan. (…) Sieltä se lähtee se ihmisten ja vaikeessa 
tilanteessa olvien nuorten auttaminen. 
M: Koetko, että Jumala olisi kantanut sua jotenkin, että siksi sinusta tuli pappi, eikä esi-
merkiks sosiaalialan ihminen? 
H: En tiedä…itse asiassa löysin srk-nuoret jo ennen rippikoulua ja huomasin, että tämä 
seurakuntahan on sellainen paikka, jossa voin toteuttaa tätä auttamista ja sitä kaut-
ta…kyllä mä aikamoista Jumalan hylkäämistä koin siinä kaoottisessa tilanteessa, en kau-
heesti miettinyt. Kyllähän isän puolesta rukoiltiin, mutta ei se heti auttanut. Kyllähän isä 
sitten parani ja sen kanssa on hyvä, että isä sai elämän takaisin. Mutta kyllä se 5-6 vuotta 
oli rankkaa. Kyllähän se paikka, missä asuin, (...) oli sellanen sisäänpäin lämpiävä. Sella-
nen paikka, ettei saa iloita asioista…mullehan oli järkytys kun sain uusia ystäviä muualta, 
että tajusin, että niille voi kertoa myös hyviä asioita, niin, ettei paha silmä katso ja tee pa-
haa. Siinä mun kotipaikkakunnalla oli jotain ihmistä tukehduttavaa. Se on kanssa se yksi. 
En ole helpolla päässyt, olen itse sairastanut ihan hirveesti. Oma sairastuvuuteni johtuu 
varmaan paljon siitä lapsuuden sairauden läsnäolosta. Elämässä on ollut paljon vastoin-
käymisiä, vaikka olen vasta tämän ikäinen: monta sairautta on katottu läpi. Pappi 11; 14-
16. 
 
H: Oma vaikea lapsuus ja siitä selviäminen vaikutti siihen, ett halus auttaa muita. Synty jo-
tenkin sellanen näkökulma kärsimykseen, sellanen ymmärrys. Sitä niin kun ymmärsi, mistä 
ihmiset puhu. Sitten huomas, että se oma ymmärrys autto muita.(…) Loppujen lopuksi mus-
ta ei olisi tullut tällaista pappia, jollen itse olisi kokenut ja käynyt läpi näitä vaikeita asioi-
ta. En vaan ymmärtäisi niin syvältä. Pappi 4, 18. 

 
Lapsuuden perheeseen liittyneillä kertomusepisodeilla oli haastateltavien kertomuk-
sissa yhteyttä myöhempään elämään ja työskentelyyn pappina.  

 
H: Koen, että mun on hyvä elää ja olla näin (perinteisessä isossa perheessä). Mulla on sen 
asian kanssa rauha ja seesteinen olo, sillä tavalla, että se on osa elämää ja perusta ja sen 
kanssa on hyvä olla. Sitten se, että totta kai haluaa, että toisetkin eläisi näin, mutta koen 
hyvin voimakkaana, että minkään näköinen painostus tai millään tavalla pakottaminen ei 
ole oikein. Pappi 13; 3. 
 
H: Jos ajatellaan ihan tätä kodin hengellistä taustaa niin isäni oli tämmösessä vanhanai-
kaisessa lakihenkisessä uskossa ja käytti sanalaskujen kirjaa lastenkasvatusoppaana: joka 
kuritta kasvaa se kunniatta kuolee. Se joka vitsaa säästää, se lastaan vihaa. Mä olen jo ai-
koja sitten tiedostanut, että mä olen halunnu tehdä täysin päinvastoin. Mä olen lapsia pi-
tänny erityisen arvokkaina ja pyrkinyt kohtelemaan omia lapsia niin, etten ole halunnu hei-
dän ihmisarvonsa halventaa, että mä en missään tilanteessa saata heitä häpeään tai nolaa. 
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Tää 50-luvun kasvatusmetodi oli tällanen häpeällä kasvattaminen: mitä naapuritkin sanoo. 
Mulla on ollu ihan päinvastainen, että mä olen ihan halunnut katkasta tämmösen perinteen. 
Siinä mielessä on vaikuttanut tämä hengellinen kotiviitekehys. Mulla on ihan kansankirkol-
linen tapa uskoa. Pappi 17; 12. 
 
H: Mun oma tausta on sellainen, ettei mulla ole ollut mitenkään helppo lapsuus ja nuoruus. 
Olen joutunut kokemaan kaikennäköisiä ongelmia. Jotain sellaista kotona oli, että sitä on 
herkistynyt havainnoimaan toisten ihmisten tunteita, ehkä vähän liiankin herkästi. Ihan 
pienestä asti muistan, että olen huomannut kun jollekin tulee paha mieli. Jos jotain kiusa-
taan ja olenkin ihan pienestä asti vastustanut koulukiusaamista. Se oli mulle ihan missio 
yläasteella. Kiusaaminen ja syrjiminen on vastenmielistä. Näkee, ettei se ole oikein ja ih-
mistä ei saa kohdella niin. En näe, että jotenkin tällaisissa säännöissä riippuminen, että 
tämä oikein ja tämä väärin, en arvosta sellaista. Ne väärin asetelmat on jotenkin vain pinta 
asioissa. Pappi 11; 4. 

 
Aikuisuuden perhettä koskevan kerronnan keskeiset aiheet koskivat pappislupausta 
ja esimerkillisyyden vaatimusta. Esimerkillisyys oli aiheuttanut toisille päänvaivaa jo 
opiskeluaikoina, kun taas toiset olivat heränneet pohtimaan kysymystä myöhemmin. 
Haastateltavat liittivät papin perheeseen ajatuksen heteroseksuaalisesta tasavertaises-
ta avioliitosta, jossa on lapsia. Avioero ei kuulunut papin perheen ihannetarinaan, 
eikä perheessä kuulunut olla vakavia ristiriitoja. Haastateltavat eivät itse kokeneet 
oman avioliittonsa täyttävän kaikkia papin parisuhteen ihanteita. Mikäli he olisivat 
vaatineet itseltään täydellistä erehtymättömyyttä parisuhteessa, papin työt olisivat 
jääneet tekemättä. Tämän vuoksi oman parisuhteen ja perheen epäonnistumiset mer-
kitsivät heille esimerkillisyyden vaatimuksen kyseenalaistamista ja oman keskeneräi-
syyden hyväksymistä. 

 
H: Kirkko edellyttää papilta esimerkillisyyttä niin se sanaton esimerkillisyys löytyy siitä, 
minkälainen on papin perhe. Papin perheestä taas löytyy esimerkiksi tasa-arvon idea mies 
käy työssä tai voi olla hoitovapaalla. Käytännössä on tasa-arvo, mutta perheeseen kuuluu 
mies ja nainen ja heillä on lapsia todennäköisesti siitä yhteisestä avioliitosta. Tähän lisät-
tynä on myös se, että heillä voi olla adoptiolapsia, mutta siihen ei kuulu avioero. Avioero 
pidetään selvästi merkkinä epäonnistumisesta, joka kyllä annetaan anteeksi eli se on virhe 
siinä perhemallissa. Jos elät esimerkiksi suhteessa samaa sukupuoleen kuuluvan kanssa 
niin et täytä esimerkkiperheen mallia. Jos siis pappi ei voi toimia näin, on se suora viesti 
seurakuntalaisille, että näin ei voi toimia. Mun mielestä se, mitä edellytetään papeilta esi-
merkillisyyteen vedoten, on kirkon perhemalli. Vaikka sanotaankin, että hyväksytään kaik-
kea muutakin, niin jotenkin tämä perhemalli tulee esille siinä, että pappia velvoitetaan ole-
maan esimerkkinä. Tähän voisi lisätä esimerkiksi tämän Kantolan episodin, kuinka se he-
rätti hirveän paljon tunteita. Se kertoo, että kyseessä on herkkä asia ja alue, koska sitä ei 
ole auki sanoitettu. Silloin kun mä tulin teologiseen ja kun mietin papiksi hakeutumista niin 
mä ajattelin, että tää on aika vierasta. Pappi 1, 4-5. 
 
H: Mä koen ite tämän puhumisen näistä vaikeaksi kun koen, että en ite ole näissä asioissa 
malli, enkä mestari, enkä edes hyvä esimerkki. Sitä mä olen yrittänyt itelleni terottaakin, 
ettei tarvii ollakaan, mutta täytyy silti puhua. Jos täydellisyyttä tavoitellaan puhumisessa, 
niin silloin meiltä loppuisi kaikki puhuminen, jos meidän itsemme täytyisi ensin olla kau-
heen hyviä, ennen kun pystyttäisiin ite puhumaan. Pappi 13, 5. 

 
Haastateltavat nostivat kirkon ihanteeksi nimetyn perheen rinnalle myös toisenlaisen 
perheihanteen. Tätä ihannetta voisi kutsua yksinkertaisesti ihmisten perheeksi. Ihmis-
ten perheistä puhuttaessa ihanteeksi ei nimetty vain heteroseksuaalisia ydinperheitä 
vaan ylipäätään se perhe, jota ihmiset pitivät itselleen hyvänä ja jossa he voivat hy-
vin. Haastateltavat halusivat itse nähdä erilaiset perheet tasavertaisena ja pyrkivät 
välttämään tilanteita, joissa ihmiset asetettiin eriarvoiseen asemaan perhe- ja pa-
risuhdemuodon takia.  
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Jumalan Sanan mukaisesti se avioliitto on se perus. Sillä tavalla myös, että se lähtee myös 
siitä, että perhe rakentaa myös muuta yhteiskuntaa ja tuo siihen turvallisuutta. Myöskin pi-
demmällä tähtäimellä myöskin yhteisten asioiden hoitamiseen tulee tiedostamattomasti sitä 
runkoa ja ryhtiä ja vastuuntuntoa. Perhe laajentaa tätä tuntua myös yhteiskuntaan, mikä on 
välttämätöntä, että tää meidän yhteiskunta pysyy pystyssä. Toisaalta tuon esille sitäkin, kun 
rippikoululaisten vanhemmista suurin osa on eronnut, että siinäkin täytyy välttää mora-
lisointia ja sanoa asiat sillä tavalla, että me eletään nyt tässä tilanteessa ja tää maailma on 
nyt tämä, että meidän pitää pystyä siinä elämään. Pappi 13;  9-10. 
 
H: Jos mä ajattelen sitten, että millainen  perhe on,  niin se voi yhtä hyvin olla isä ja äiti ja 
2-3 lasta, mutta kyllä siihen voisi mahtua samaa piiriin myös yksinelävä ihminen, miespari 
tai naispari. Tai nyt tällainen perhe, joita alkaa yhä enenemässä määrin olemaan sellaisia, 
että on miespari ja naispari, jotka hankkii yhteisen lapsen, jolloin lapsella on ikään kuin 
kaksi äiti ja kaksi isää. Se on myös mun mielestä perhe. (…) Nämä erilaiset perheet ovat 
täysin tasavertaisia. Pidän sitä niin itsestään selvänä, etten osannut edes sanoa sitä itse 
(nauraa). Mun mielestä erilaiset perhemallit ovat täysin tasavertaisia keskenään. Luulen, 
että valtaosa perhemalleista on mies-nais perheitä, mutta sinne mahtuu myös erilaisia per-
heitä siihen mukaan. Koen, että omassa ystäväpiirissä mahtuu erilaisia ja silloin voi myös 
kokea olonsa luontevaksi erilaisten perheiden kanssa. Ehkä mä olen eliminoinut myös lä-
hiystäväpiiristäni ihmiset, joille vain heteroperhe on se normaali perhe ja muut on ikään 
kuin vain epäonnistuneita suhteita. Tai ei nyt ehkä epäonnistuneitakaan vaan jonkinlaisia 
erityisiä, joita kohtaan ollaan uteliaita. En myöskään tykkää siitä, että todetaan, että niin 
muuten sinne tulee sitten sellainen miesparikin. Semmoinen voi olla myös sellaista oman 
vapaa-ajattelun korostamist, että meillä on muuten homotuttujakin. Että sellaisestakaan mä 
en tykkää…tai tykkää ja tykkää, tai se korostaa tiettyä normia ja se että tässä on jotakin 
normaalista poikkeavaa. Pappi 2, 4 - 5. 

 
Haastateltavien oma perhe ja parisuhde saattoivat vastata kirkon ihannetta, mutta tä-
mä ei tarkoittanut, että he olisivat työtilanteissa ohjanneet muita samankaltaisiin rat-
kaisuihin, joita he olivat omassa elämässään tehneet. Papin esimerkillisyys olikin 
heidän mielestään ongelmallista, sillä ihmiset tekevät ratkaisujaan omasta elämänti-
lanteestaan käsin ja heille on vaikeaa olla osittamassa ratkaisuja, jotka nousevat toi-
sen ihmisen toisenlaisesta elämäntilanteesta. Ainoa mitä pappi saattoi heidän mieles-
tään tehdä, oli tuoda esille erilaisia vaihtoehtoja sekä auttaa ihmisiä eteenpäin, kun he 
tekevät omia valintojaan.  

 
H: Olemme seurustelleet mieheni kanssa nuoruudesta lähtien. Pidettiin tosin pieni tauko. 
Joku voisi kuvitella, että meidät juttu on se ideaali, mutta ei se välttämättä ole ideaali, että 
seurustelee saman ihmisen kanssa. Meille vaan on sattunut niin, että ollaan kahlattu läpi 
sellaisia vaikeuksia, että ollaan selvitty. Moni ei olisi niistä selvinnyt. Ollaan oltu onnekkai-
ta kun ollaan saatu selvitetyiksi ja ollaan siinä sitten yhdessä kasvettu.  
M: Sinusta ei kuitenkaan ole tullut sellaista, että markkinoisit vain sitä omaa tapaasi elää? 
H: Joskus tulee nuoret puhumaan, jotka on nuoresta asti seurustelleet ja ovat vielä pari-
kymppisinä yhdessä. Saatan kertoa heille itsestäni ja he ajattelevat, että jaa se on siis mah-
dollista. Kyllä mä joitain tiedän, mutta ei se ole välttämättä helppoa, oikeesti voi miettiä ja 
mistä mä tiedän mitä kriisejä meillä on vielä edessä. Olen ton saman äijän kanssa, eikä 
kauheesti muista ole kokemusta ja joskus voi alkaa kiinnostaa, että ruoho voisi olla vih-
reempää aidan toisella puolella. Enkä sano ollenkaan, ettei niin voisi käydä mun tai mie-
heni kohdalla. Voi olla, että kriisejä tulee ja pieniä on ollutkin ja olihan meillä se tauko. 
Mutta jos mun olisi ihan pakko suositella jotakin, niin suosittelisin, että kattelee useampia 
ihmisiä. Mutta toisaalta, mitä sitä tekee jos nyt vaan sitten löytää heti sen jonka kanssa asi-
at sujuu. (…) Onhan se hienoa jos ollaan yhdessä eläkkeellä ja voidaan katsoa elämää 
taaksepäin, mutta en yhtään sano, etteikö meillekin voisi käydä niin, että tulisi ero. Ei voi 
koskaan tietää. Pappi 11, 14. 

 
Kyllä mun mielestä itselläkin on se elämän myötä avartunut se näkemys. Aikaisemmin olin 
varmasti ihan sellaisen perinteisen ydinperheen vakaa kannattaja ja toki omalla kohdalla 
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se on toistaiseksi ainakin toiminut, ei mulla sitä mitään vastaan ole. Kai ne on vuosien 
myötä muotoutuneet. (…) Mun mielestä ihmisten kohtaamistilanteissa meidän pappien tuli-
si olla tasa-vertaisia ihmisten kanssa kirkon edustajinakin. Se vanha tyyli, että pappi opet-
taa tuolta korkealta ja muut vain oppivat niin ei se ole tätä päivää. Kyllä sitäkin kohtaa, et-
tä heti aukaistaan Raamatut ja sieltä haetaan jotakin, mutta minusta se tuntuu ihmisten ali-
arvioimiselta. Kyllä sitä itsekin on huomannut, että saa toisilta ihmisiltä ihan tärkeitä asioi-
ta, eikä oikeastikaan ole vaan antavana osapuolena. Pappi 8, 8-9. 

 
Perhettä koskevissa kertomuksissa esille nousivat kolme työhön vaikuttavaa teemaa. 
Ensinnäkin haastateltavat kokevat jossain määrin ongelmallisena sen, että papin ja 
hänen perheensä tulisi edustaa kristillistä perhe-ihannetta. Toiseksi kristillistä per-
heihannetta pidetään sinänsä hyvänä, koska se kasvattaa perheenjäseniä vastuuntun-
toon ja takaa lähtökohdissaan kaikille osapuolille sen, ettei kukaan tunne olevansa 
hyljätty tai ulkopuolinen. Ydinperheen olosuhteiden nähdään takaavan yksilölle hy-
vät kasvu- ja elinolosuhteet, joiden oppimisesta seuraa, että yksilö toimii yhteiskun-
nassa samojen periaatteiden mukaisesti. Kolmanneksi haastateltavat tuovat esille pa-
pin halun ja velvollisuuden kunnioittaa toisten ihmisten perheitä. Tässä näyttäytyy 
vahva kontekstitietoisuus: papin tulee ottaa huomioon ne lähtökohdat, joista ihmisten 
elämäntilanteet nousevat ja pyrkiä rakentavaan, toinen toista kunnioittavaan vuoro-
puheluun. Tämä taas luo tilan nähdä ja ymmärtää myös ydinperheestä poikkeavia 
perheitä. Perheessä eläminen ja perheiden kanssa toimiminen ovatkin opettaneet 
haastateltavia huomaamaan, että on olemassa monenlaisia perheitä, joissa ihmiset 
elävät. Nämä erilaiset perheet ovat ihmisille yhtälailla tärkeitä. Tästä syystä niitä tu-
lee myös kunnioittaa.  

Haastateltavien näkemysten taustalla vaikuttaa kaksi kristilliselle ajattelulle 
tyypillistä piirrettä. Ensimmäinen näkemys heteroseksuaalisesta parisuhteesta ja 
ydinperheestä perheen ihanteena nousee luontevasti kristillisestä avioliittokäsitykses-
tä. Toinen näkemys toisten perheiden kunnioittamisesta ja kuulemisesta näyttää yh-
täältä nousevan kristillisen lähimmäisenrakkauden periaatteesta ja toisaalta kristilli-
sestä ihmiskäsityksestä. Haastateltavat nimittäin tuovat vahvasti esille halunsa kun-
nioittaa toista ihmistä Jumalan kuvana, joka tulee kohdata lähimmäisenrakkauden 
periaatteita noudatellen.397 Nämä kaksi edellä mainittua piirrettä ovat läsnä monissa 
kertomuskokonaisuuksissa samanaikaisesti, mistä johtuen niistä saa osin ristiriitaisen 
käsityksen siitä, mikä lopulta on haastateltavan käsitys kristillisestä perhekäsitykses-
tä.  Toisaalta on myös havaittavissa, että perheiden kohtaaminen näyttää edellyttävän 
kumpaakin. Haastateltavien mukaan papin tulee tuoda esille ihanteita, mutta myös 
osoittaa ymmärtämystä ja hyväksyntää tilanteissa, joissa ihmiset ovat toimineet ihan-
teiden vastaisesti. 

 

4.2.2 Oma parisuhde ”työvälineenä” 
 

Samoin kuin perhe, myös oma parisuhde mainittiin yhdeksi työskentelyn vaikutta-
jaksi, vaikka siitä ei välttämättä kerrottu pitkiä kertomuskokonaisuuksia. Oma pa-
risuhde oli kuitenkin yksi kosketuspinta, jonka kautta haastateltavat pyrkivät ymmär-
tämään muiden ihmisten kokemuksia. 

 
H: Kyllä sitä ymmärtää senkin kautta, että kun henkilökohtaisessa elämässä on melkein 30-
vuotinen sota tässä käyty vaimon kanssa niin toki siinäkin Siperia opettaa ja sekä hyvässä 

                                                
397 Myös Niemelä on tehnyt samankaltaisia havaintoja. Niemelä 2004; 2006. 
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ja pahassa opettaa. Kyllä luulen, että vieläkin on oppimista loppuelämäksi ihan omassa 
elämässä ja työssä.  Pappi 8, 13. 

 
Omasta perheestä ja parisuhteesta kerrottiin pidempiä kertomuskokonaisuuksia eri-
tyisesti tilanteissa, joissa haastateltava oli kohdannut elämää mullistavan tapahtuman 
ja jonka seurauksena oma ajattelu ja työskentelyote olivat muuttuneet. Tällaisia teki-
jöitä ja tapahtumia olivat taloudelliset vaikeudet, avioero, uusperheessä eläminen ja 
uskottomuuskriisi.  

Perheen taloudelliset vaikeudet olivat opettaneet luopumaan ja luottamaan 
perheeseen sekä omiin selviytymistaitoihin. Vaikeuksien voittaminen oli kasvattanut 
ja opettanut haastateltaville jotakin tärkeää elämästä ja parisuhteesta. 

 
H: Omat taloudelliset vaikeudet on vaikuttanut hyvin paljon. Perhe- ja seksuaalikysymyk-
siin se, siitähän tullee nyt kevväällä 10 vuotta kun kaikki alko, niin vuos kaks ennen ja jäl-
keen sen (…) niin se oli sellainen yhteen niittaava tekijä. Seksuaalisuuteen se ei niinkään 
vaikuttannu, mutta perhekysymyksiin. Kyllä se mua avarsi hirveesti. Se opetti mua puhu-
maan, luottamaan, hakemaan tukea lähinnä vaimolta, lapset oli silloin nuoria ja pieniä 
kaikki. Siinä prosessissa niin kun tavallaan löysi sen perheen syvvyyden. Sen mikä merkitys 
on perheellä mulle, mutta myöskin se, että ite voi olla perheen tukena. Siis se, että nauttii 
siinä perheessä elämisestä kun huomaa, että siinä pystyy itekin osansa antamaan. Se on oi-
keestaan sellanen pohjaton nautinto. Perhe on toisten elämää, mutta samalla mun elämää. 
Se on sellanen jännä ja syvä nautinnon kokemus, että joutuu ehkä ite luopumaan jostakin 
omasta, että antaa perheelle. Ei siinä tunne olevansa sankari, mutta huomaa, että se on pa-
rasta. Esim. joskus kun ois itellä joku meno ja huomaa, että vaimollakin on. Huomaa, että 
vaimon meno taitaakin olla tärkeempi, niin jää pois ja huomaa myöhemmin, että se oli ai-
van oikea ratkaisu. Pappi 13, 12-13. 

    
Omia kokemuksia saatettiin verrata julkisessa keskustelussa esillä oleviin tapahtu-
miin ja työssä kohdattuihin tilanteisiin. Omat kokemukset kannustivat tukemaan ja 
rohkaisemaan ihmisiä, jotka kävivät läpi samankaltaisia tilanteita kuin mitä haastatel-
tavat olivat itse käyneet.   

 
H: Sit tavallaan ja huomasi sen myös tässä Kantolan jutussa kun on etäällä, eikä ole itse 
kasvokkain ihmisen kanssa niin silloin nousee omat haavat kun oma puoliso oli uskoton 
jatkuvasti ensimmäisessä liitossa. Nousee esiin ne haavat ja tuska, jonka muistaa. Ajattelee, 
että minkälaista tuskaa se Kantolan ex-vaimo on joutunut tuntemaan. Sitten voi nousta se 
raivo, mutta ne ei liity työhön vaan se on privaattielämää. Vielä se, että on se ihminen sie-
lunhoitotilanteeseen tullessaan tehnyt mitä tahansa niin kun se siitä puhuu niin ymmärtää, 
että jokainen ihminen on kuitenkin oman elämänhistoriansa seurausta ja siinä on tehnyt va-
lintoja. Vaikka onkin ehkä tehnyt vääriä valintoja ja pahoja asioita, mutta se ei kuitenkaan 
ole mikään kolmanteen ja neljänteen polveen jatkuvaa rankaisemista. Ihminen ei tule on-
nelliseksi kun se tekee pahaa vaan jos se tekee pahaa, tekee se sitä usein jostakin syystä. 
Siina on mukana oman syyllisyyden ja yhteisön syyllisyyden tunteet on siinä mukana joten-
kin kimpassa.(…) No sitten on tällaisia, jotka on eronneet ja menossa uudelleen naimisiin. 
Jotenkin siinä ne sanoo usein, ettei järjestetä isoja häitä kun ollaan jo toista kertaa asialla. 
Niin siinä mä jotenkin ehkä omasta kokemuksestani sanon: että nythän vasta on tosi tärke-
ää, että yhteisö ja perheet tukee teitä. Uusioperheen elämä ei ole helppo nakki. Se voi tulla 
joskus tällasessa tilanteessa esille, että on itsekin eronnut. Jotenkin ajattelen, että se on 
juhla ja hienoa, että te olette löytäneet toisenne ja teillä on uusi mahdollisuus. Mitä on 
opittu ja käyty läpi. Usein siinä tuleekin esille, että on oppinut ja tietää, että parisuhteeseen 
pitää satsata. Ihmisillä on ihan hyviä ideoita. Miten ne toimii sitten käytännössä niin sitä-
hän en tietenkään tiedä.(…) Myös tietysti oma kokemus erosta, yksin elämisestä ja miten 
suuri lahja oli löytää uusi ihminen. Ja toisaalta, miten kipeetä oli myös se, että meillä oli 
sun lapsi ja meidän lapset. Se ei parane sillä, että lähdetään karkuun vaan yritetään tässä 
parhaamme niin pitkälle kun se on mahdollista. Useinhan ensimmäisellä kerralla tehdään 
virheitä, mutta toisella kerralla tietää jo jotakin. Voisin ihan hyvin suositella, että eka kerta 
jätettäisiin väliin kokonaan (nauraa), mutta sitä ei voi sanoa. Omat kokemukset vaikuttaa 
ainakin sillä lailla, ettei itse virheettömänä ole katsomassa kun toiset mokaa vaan vähän 
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sellainen olo, että kerro mitä vaan, mutta mä olen tehnyt vielä pahemmin. Niin kun samaan 
aikaan yrittää auttaa ja tukea positiiviseen niin myös tietää, että tällaista elämä on. Ei niin, 
etteikö sinulla ole väliä vaan niin, että sinulla on väliä, mutta aina ei vaan onnistu.  Pap-
pi2, 13-15. 

 
Osa haastateltavista vertasi omia parisuhteitaan avioliittoihanteeseen. He arvioivat, 
että ihmisten parisuhteiden malli nousi ennen kaikkea niistä erilaisista perhemalleis-
ta, jotka esiintyivät suomalaisessa yhteiskunnassa ja länsimaisessa kulttuurissa. Joil-
lekin haastateltaville erilaiset tavat elää parisuhteessa näyttäytyivät ihmisille tyypilli-
sinä mutta luonnollisina tapoina toteuttaa pariutumisviettiä. Tästä johtuen he kokivat, 
että papin on lähes mahdotonta alkaa määritellä, että vain yksi parisuhteen muoto on 
oikea ja muut vääriä. Avioeron osalta nämä haastateltavat näkivät, että vaikka kirkko 
kannustaa ihmisiä elinikäiseen avioliittoon, on avioero joissain tilanteissa varteen-
otettava vaihtoehto. Omat kokemukset avioliiton kariutumisesta ja uuden parisuhteen 
solmimisesta olivat avanneet uusia näkökulmia pappina toimimiseen. Tämä näkyi 
erityisesti niiden pappien kertomuksissa, jotka olivat itse kokeneet avioeron. 

 
H: Elämänkokemukseni on ollut sellainen, että olen elänyt muutamissa parisuhteissa. Olen 
myös eronnut ja avioitunut uudelleen. Uskoisin, että ihmisen perusolemukseen kuuluu se, 
ettei ihminen ole täydellinen, mutta ihminen voi oppia virheistään myös parisuhteessa. Pa-
risuhteeseen myös vaikuttaa niin moni asia: elämähistoria esim. avioeroja lapsuudenkodis-
sa kokeneen ihmisen on ehkä helpompi erota hankalasta parisuhteesta kuin sellasen, joka 
ei ole kokenut lapsuudenkodissa eroja. Uskoisin, että parisuhde kysymyksissä vaikuttaa 
myös sosiaalinen oppiminen ja ympärillä oleva trendi. Sen takia näissä parisuhde kysymyk-
sissä on niin vaikea määritellä sitä oikeaa tai väärää tapaa toimia. Nää on ihmiseen liitty-
viä psykologisia ja biologisia tosiasioita sen takia ihmistä on turha kahlita ja syyttää koh-
tuuttomasti jos se toimii luontonsa mukaisesti. On esimerkiksi luonnollista erota jos puoliso 
on väkivaltainen puolisolle tai lapsille, ei halua lapsia tai kieltäytyy esim. sukupuolisesta 
kanssakäymisestä tai keskusteluyhteydestä pitkäksi aikaa, on alkoholisti tms. kohtuullisen 
pysyvää vaikeaa tilannetta. (…) Avioero on joissain tilanteissa välttämätöntä, joissain ti-
lanteissa erotaan liian helposti ja joissain tilanteissa ei erota vaikka ero olisi ehkä kaikille 
osapuolille hyvä ratkaisu. Avioero on tapauskohtainen asia, pääasia on, että pappi tukee 
ihmistä ja välittää evankeliumia tasapuolisesti niin aviossa olevalle, sinkulle, homoseksu-
aalille jne. (…) Toisinaan jopa ajattelen, että on järkevämpää toimia vastoin kirkon oppeja 
näissä kysymyksissä kuin niiden mukaan. Niinhän mä itsekin oon tehnyt.  
M:  Milloin ajattelet, että se on järkevämpää? 
H: No juuri väkivalta tms. tilanteissa. Parisuhteessa pitäisi saada toteuttaa itseään ja elää 
pelkäämättä ja vihaamatta itseä ja toista. Jos se ei yrityksistä huolimatta onnistu, on vii-
saampi toimia vastoin kirkon ihannetta kuin sen mukaan. Maailma ei ole täydellinen, ih-
mistenkään ei pidä yrittää olla täydellisiä silloin jos täydellisyyshakuisuus tuottaa ihmiselle 
enemmän haittaa kun hyötyä. Lapsiperheessä tähän sotkeutuu niin monta ihmistä, että toi-
sinaan on parempi erota kuin jatkaa liittoa. (…) Mun omat kokemukset on vaikuttaneet 
työskentelytapaan hyvin paljon. Oma elämäni on pohja kaikelle, mitä teen ja olen tehnyt. Se 
on pohja opiskeluilleni, koulutukselleni, tavalleni oppia ja käsitellä asioita. Omassa elä-
mässäni on ollut paljon kipeitä kokemuksia niin perhe-elämässä kuin seksuaalisuudessakin. 
Olen toista kertaa naimisissa, olen kokenut seksuaalista väkivaltaa, (…). Nämä omat koke-
mukset on pakottaneet tutustumaan asioiden syihin perusteellisesti, jotta ymmärtäisin it-
seäni ja muita. Näitä tietoja ammennan työssäni. En kuitenkaan ammenna vain omista ko-
kemuksistani. Sanotaan, että omat kokemukseni ovat osoittaneet, että maailma on moni-
mutkainen paikka ja jopa minä itse voin toimia monenlaisella tavalla. Sama koskee kaikkia 
ihmisiä ja siihen minun on vaan pappina sopeuduttava. Pappi 4; 4, 7, 8-9, 12. 

 
Haastateltavat olivat kokeneet omissa parisuhteissaan epäonnistumisia ja epätäydelli-
syyttä. Erityisesti tilanteet, joissa haastateltava oli itse toiminut väärin ja myöhemmin 
kokenut tulleensa samalla tavalla väärinkohdelluksi, herättivät pohtimaan ihmisen 
olemusta ja käyttäytymistä parisuhteessa. 
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Kysyit äsken tosta uskottomuudesta niin olen aikaisemmin ollut huomattavan leväperäinen 
ja välinpitämätön asian suhteen. En suoranaisesti itse ole ollut uskoton koskaan, mutta sa-
notaan näin on ollut tilanteita, jossa joku ihmissuhde on ollut epävarma tai on ollut sellai-
nen on and off niin mulla on ollut pari kertaa sellainen, että pitkään vuosia jatkunut tilan-
ne, että molemmilla on ollut siinä välissä muita suhteita. Tai olen mä ollut joskus pari-
kymppisenä uskotonkin, nyt haa muistuu (nauraa). Olen ollut sillä tavalla olen ollut usko-
ton, nyt kun vähän vanhempana ajattelee, olen ollut monta kertaa uskoton niin, että olen ol-
lut suhteessa henkilön kanssa, joka on itse ollut suhteessa. Olen tuolloin miettinyt ja jossain 
määrin kärsinyt siitä syyllisyyttä joka kerta, mutta olen ajatellut, että se on niiden ihmisten 
ratkaisu. Olen ajatellut, että nuo suhteet päättyvät. Olen ajatellut itsenäni, että mitä halu-
an. No olen tuntenut syyllisyyttä, mutta en ole ruoskinut itseäni siitä, mitä olen tehnyt jos-
kus kaksikymppisenä. Tänä päivänä tilanne on toinen. En pidä mahdottomana, mutta hyvin 
epätodennäköisenä sitä, että alkaisin suhteeseen henkilön kanssa, joka on suhteessa. Ja tä-
mä nykyinen ajatteluni johtuu siitä, että mulla itselläni oli pitkään jatkunut suhde, jossa 
toinen oli uskoton. Tässä suhteessa toinen ihastui toiseen ihmiseen. (…) Omassa tilantees-
sani kävi niin, että kumppani pohti tätä ihastusta ihastuksensa kanssa. Mahtui siihen myös 
yksi yhdessä vietetty yö, ilman seksiä. Pappi 1, 7-8. 

 
Pääsääntöisesti oma kokemus parisuhteeseen liittyvistä asioista muutti haastateltavi-
en asennetta sallivampaan suuntaan. Haastateltavat olivat aikaisemmin saattaneet aja-
tella, että avioero, avoliitto ja uusperheellisyys ovat asioita, jotka eivät kuuluneet 
kristityn, tai ainakaan papin, elämään. Näitä kuitenkin oli tapahtunut joko heille itsel-
leen tai jollekin toiselle. Kokemusten läpikäyminen ja niiden kuuleminen herättivät 
pohtimaan kysymyksiä uudesta näkökulmasta.       

 
Tietysti tämä elämä on opettanut. Olen kohdannut monenlaista kohtaloa elämäni varrella. 
Mun teologiakaan ei ole mitenkään tiukkapipoista. Tiedän olevani rehellinen itselleni. 
Elämä on opettanut. Olen huomannut, että vihityistä lähes 100 % on asunut yhdessä ennen 
avioliittoa. Tietysti näitä uusioita on  paljon. En näe siinä mitään ristiriitaa, että pariskun-
nat on asuneet yhdessä ennen vihkimistä jos on asuneet yhdessä niin ihan hyvä niin, että 
ovat oppineet tuntemaan toisiaan ja tietävät mitä on tulossa. Mun mielestä saisi olla ihan 
velvollisuus asua hetken yhdessä ennen avioliiton solmimista, että tietäisivät, ettei mene 
puihin se homma. (…) Kuvittelen olevani aika positiivinen. Ainakin olen rehellinen ja ker-
ron suoraan, että elän yhdessä ystäväni kanssa. Pappi 9; 3, 9. 
 
Olen itsekin asunut hetken avoliitossa. Kyllä minä kannustan ihmisiä siinä, että avoliitto 
voisi syventyä avioliitoksi. On hyvä, että parisuhde ei jäisi vellomaan johonkin epämääräi-
seen tilaan vaan sitouduttaisiin. Ainakin niin, että jos ollaan avoliitossa niin sovitaan ja si-
toudutaan jos ei solmita avioliittoa. Sinänsä avoliitto on osa elämää. Pappi 10; 3. 
Avioero on osa ihmisen elämää. Kirkko on siinä kyllä täysin jälkijunassa, että mitä avio-
erossa tapahtuu. Olen ollut huomaavinani lehdissä, että avioero nähdään nykyisin kasvuky-
symyksenä ja kukaan, joka ei ole eronnut niin sitä ei pidetä täysikasvuisena ihmisenä. Sii-
hen kirkolla voisi olla jotain sanottavaa. Kirkko voisi olla asiasta eri mieltä, mutta kukaan 
ei ole oikein kiteyttänyt tätä asiaa esim. naistenlehdissä, mutta tällaista olen huomannut. 
(...) Kun lukee naistenlehtiä niin siellä on paljon tarinoita ihmisistä, jotka ovat eronneet ja 
sitten menneet uudelleen naimisiin ja, miten he ovat vasta siinä prosessissa löytäneet oman 
itsensä. Hyvä esimerkki on esim. Tommy Hellstenin haastattelut viime vuosilta. Kyllähän se 
tulee kirkonkin piiriin hyvin vahvasti. Tavallaan monissa monissa lehdissä, myöskin kristil-
lisissä lehdissä toisissa avioliitossa löydetään aikuisuus, oma itse ja elämän tasapaino. 
Pappi 6, 2. 

 
Omat kokemukset vaikuttivat haastateltavan ajatuksiin ja työskentelyotteeseen. Ei 
kuitenkaan niin, että omia kokemuksia olisi välttämättä suoranaisesti tarjottu ratkai-
sumalleiksi muille, vaan pikemminkin siten, että kokemukset auttoivat ymmärtämään 
elämän moninaisuutta.  

Kristillisen perhekäsityksen lisäksi haastateltavien käsitykset perheestä näyttävät 
nousevan yhteiskunnassa ja kulttuurista esiintyvien perhemallien maailmasta sekä 
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omasta elämänkokemuksesta. On mielenkiintoista, että monet haastateltavat näkivät 
vaikeiden elämänkokemusten kasvattaneen heistä parempia pappeja. Ne olivat myös 
auttaneet ymmärtämään, mitä tarkoittaa olla yksihuoltajaperheessä elävä, eronnut, 
uskottomuuskriisin kokenut tai uudelleen avioitunut ihminen. Näin epätäydellisyy-
den kanssa eläminen ei näyttäydy haastateltavien kertomuksissa epätoivoisena ja 
kristinuskolle vieraana, vaan pikemminkin positiivisena ja kasvattavana asiana. 

 

4.2.3 Vanhemmuus papiksi kasvattajana  
 

Vanhemmuuden merkitys oli sekä mies- että naishaastateltaville suuri. Työn näkö-
kulmasta vanhemmuus miellettiin voimavaraksi erilaisia perheitä ja ihmisiä kohdat-
taessa. Vanhemmuuden voimavaraa pohtivat myös ne haastateltavat, joilla ei ollut 
lapsia. Tällöin he saattoivat mieltää perheen laajemmaksi käsitteeksi kuin ydinperhe. 
Sukulaisten ja ystävien perheet tuntuivat omalta perheeltä, jos omaa perhettä ei ollut. 
Oman lapsen syntymisen arveltiin muuttavan näkemyksiä, koska sen kautta tuli ko-
kemus lapsiperheenä olemisesta. Vanhemmaksi tulo näyttikin muuttavan aikaisempia 
näkemyksiä pappina olemisesta lähinnä tavassa, jolla lapsia ja perheitä kohdattiin. 
Äitiys tai isyys toi vanhemman näkökulman suhteessa rippikoululaisiin ja antoi roh-
keutta ohjata nuoria erilaisissa tilanteissa. Myös kastetilanteissa vanhemmuuden ko-
ettiin olevan lähentävä tekijä. Toisaalta kuitenkin myös ne haastateltavat, joilla ei 
ollut lapsia, korostivat esimerkiksi rippikouluissa samankaltaisia teemoja kuin ne, 
joilla oli lapsia. Omakohtainen kokemus tai sen puuttuminen nostetiin kuitenkin 
merkittäväksi tekijäksi myös vanhemmuuden ja työn välistä suhdetta pohdittaessa. 

 
H: Mulle itselleni oma perhe siis vanhemmat ja sisaruksen perheet on alkanut tulla koko 
ajan tärkeämmiksi. Mutta jos mä ajattelen mun arkipäivää niin myös ystävät ja läheiset 
ovat tärkeitä. Tiettyä tukiverkostoa. Ystävätkin voi olla tietyllä tapaa perhettä. Tämä on täl-
laista suureperhe ajattelua, malli joka toteutuukin monissa maissa, että perhe on laajempi 
kuin se ydinperhe. Monissa maissa perhe on kohtuullisen laaja käsite, johon mahtuu paljon 
muitakin sen ydinperheen lisäksi näitä rinnalla olevia ulkojäseniä. 
M: Onko sulla ristiriitaa papin työssä kun sun oma näkemys hieman poikkeaa tästä tavan-
omaisesta perhemäärittelystä?H: No on oikeestaan. Silloin kun mä tulin ja kun mietin pa-
piksi hakeutumista niin mä ajattelin, että tää on aika vierasta. Etenkin kun ajattelin kasteita 
ja vihkimisiä kun ajattelin, ettei oikeastaan kuulu mun elämänpiiriin tai ne on vieraita. Ei 
tärkeitä. Oikeestaan kun mut vihittiin papiksi niin melko pian siitä mä tajusin, että nehän 
oikeestaan on mun ydintyötä: kaste varsinkin, ei ehkä vihkiminen. Joo kyllä ristiriita on 
monestikin (…) enhän mä voi tietää oikeestaan ydinperheestä kun oman lapsuudenperheen 
ja tuttujen perheiden kautta. Pappi 1, 3-4. 
 
Kyllä minustakin perhe on tärkeä asia elämässä, mutta haluaisin jotenkin itse välttää vas-
takkainasettelua  tai sitä, että luisutaan johonkin ihanteellisuuteen, joka ei kohtaa todelli-
suutta ja ihmisten elämää. Kun nyt itselle on lapsi syntymässä niin näkee pian asiat ehkä 
toisella tavalla kun tulee se kokemus lapsiperheenä olemisesta. Pappi 10, 3. 
 
Pikkuhiljaa on alkanut kasvaa siihen, että asioista voi sanoakin jotakin, eikä aina vaan 
kuunnella, mikä ton ihmisen tilanne on. Voi myös opettaa ja korostaa…ajattelen erityisesti 
rippikoulua, että voi sanoa, että arvosta itseäsi ja pidä itsestäsi huolta. Arvosta toisia ja pi-
dä niistä huolta. Voi myös sanoa jostain asiasta, että toi ei kannata. Tai, että kannattaa 
miettiä tämmösiä ja tämmösiä asioita. Mutta tämmönen asenne on tullut mulle vasta vähi-
tellen. Ehkä varmaan kun on itse tullut äidiksi ja on sitä kautta oppinut kasvatuksellisen 
näkökulman. Sitä ennen musta tuntuu, mulla oli kauheen sellainen yksilöeettinen näkökul-
ma, että miten tuo ihminen näkee asian. (…) myös kastetilanteissa lasta ja vanhempia on 
luontevampaa lähestyä vanhemmaksi tulon jälkeen. Pappi 2, 2-3. 
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Oma elämäntilanne saattoi vaikuttaa haastateltaviin myös kuormittavalla tavalla. 
Näin oli erityisesti silloin, jos omassa elämässä oli vaikea tilanne ja haastateltavan 
olisi pitänyt kohdata sitä muistuttava työtilanne.  

 
Jotenkin mun on vaikea ajatella, että abortoidun sikiön ikäinen elämä olisi vielä elämä, 
mutta tietenkin kyllä huomaan, että mulla saattaa olla tässä herkistyneempi mieli sattunees-
ta syystä: olen itse hedelmöityshoidoissa. En voi sitäkään missään nimessä tuomita. Var-
maan sitten jos joku olisi aborttia tekemässä kymmenettä kertaa ja kyseessä olisi ihan vaan 
totaalinen välinpitämättömyys niin kyllä mä sitten, että kyseessä ei ole ehkäisykeino. Täytyy 
sanoa, että jos itse olisin lapsettomuushoidoissa ja samaan aikaa sinne tulisi joku tärisevä 
teini, jolle olisi tehty abortti niin se herättäisi jotain. (…) Hedelmöityshoidot ovat lääketie-
teen keino auttaa ihmisiä jälkeläisen saamisessa. Olen sitä mieltä, että uuden elämän saa-
misessa on toivon mahdollisuus. Ihmiset haluavat lapsia itsekkäästäkin syystä, se on luon-
nollista tehdä ja haluta lasta. Antaisin ihmisten saada lapsia luovutetuilla sukusoluilla, 
naispareille ja yksinäisillekin naisille. Kohdunvuokrauskin on ok. Mun mielestä lapsen ei 
kuitenkaan tarvitse aina olla oma biologinen, adoptiokin on ok. Sitä vaihtoehtoa ei kau-
heesti kyllä tuoda esille. Esim. kun me ollaan käyty näissä hoidoissa, ei missään olla kes-
kusteltu adoption mahdollisuudesta. Me ollaan miehen kanssa ihan keskenämme keskustel-
tu näistä vaihtoehdoista. Henkinen tuki, mikä noissa lapsettomuushoidoissa on, on aivan 
mitätön. Keskitytään hoitamaan lääketieteelliseen puoleen. Nyt mun täytyy sanoa, että tä-
hän mulla ei ole oikein kantaa, että pitäisikö lapsen tietää luovuttajan henkilöllisyys. En 
näe, että sperma on se lapsi, sehän on vaan spermaa. Se mistä se on se siittiö peräisin, sillä 
ei ole väliä. Jotenkin en tiedä kertoisinko lapselle jos meidän lapsi tehtäisiin luovutetuilla 
sukusoluilla. Minusta tuntuu, että se olis ihan turhaa stressiä sille lapselle. Ehkä aikuisena 
saattaisin antaa sen tiedon aikuisena, mutta en lapselle. Pappi 11, 9, 14. 

 
Haastateltava kertoo lapsettomuudesta ja hedelmöityshoidoista, joissa hän haastatte-
luhetkellä kävi. Hän oli hieman ärtynyt Kirkkohallituksen hedelmöityshoitoja koske-
vasta kannanotosta ja pohti omaa tilanneettaan suhteessa tähän kannanottoon. Myös 
muut lapsettomuutta kokeneet tai sitä läheltä seuranneet suhtautuivat pohtivat suhdet-
taan hedelmöityshoitoihin. Yhteistä heidän näkemyksilleen oli, että he ottivat esille 
adoption mahdollisuuden398. 

 
Tähän hedelmöityshoitoasiaan voisi sanoa, että mulla voisi olla tähän teoreettinen ajateltu 
kanta, mutta mulla on myöskin siihen omakohtainen kokemus hyvin pitkästä lapsettomuu-
desta, jossa ei saatu aikaiseksi omilla biologisilla eväillä tervettä syntyvää lasta vaan usei-
ta keskenmenoja ja epämuodostumia, joka johti siihen, että erilaisten hormonaalisten hoi-
tojen seurauksena saatiin lapsi, joka olisi ollut syntymiskelpoinen, mutta (…) lapsi kuoli 
vuorokauden ikäisenä, jonka jälkeen jouduimme miettimään asiaa monen vuoden lapsetto-
muuden jälkeen toipumisen jälkeen ja sen keskellä. Päädyimme sitten adoptioon ja ollaan 
(lapsien lukumäärä) onnellisia ja tyytyväisiä, joka meille sitä kautta annettiin. Ei ole aina 
itsestään selvää, että vanhemmat ovat aina biologisesti mahdollisia vanhempia yhteisille 
lapsilleen ja sen takia siitä ei aina ole tulossa mitään ja sekin on viisasta ja hyvä nähdä. No 
hedelmöityshoidoilla tämä asetelma voidaan keinotekoisesti muuttaa, että ei olekaan esim. 
kyseessä niiden kahden ihmisen sukusolujen tuotoksesta vaan siinä käytetään jonkun muun 
lainattua tavaraa (naurahtaa). Se loppujen lopuksi vaikea kysymys: mun mielestä lapsen 
saaminen ei ole mikään perustuslaillinen perusoikeus, mutta jos on jotakin mahdollisuuksia 
antaa ihmisille, joita on muuten kohdannut hedelmättömyys, niin pidän sitä positiivisena, 
mutta pidän sitä myöskin vähän samanlaisena asiana kuin adoptiota silloin, että silloin pi-
täisi lapsen saada tietää, kuka on hänen biologinen vanhempansa. Pappi 7, 5-6. 
 
Mä suhtaudun hyvin varovasti lääketieteen uusiin mahdollisuuksiin. Jotenkin mä ajattelen, 
että Jumala antaa elämän ja lapsi ei ole ihmisoikeus. Tietysti myös se, ettei lääketiede voi 
päättää sosiaalisista mahdollisuuksista. Myöskin tämä biologinen isä on tärkeä: hän on 

                                                
398 Tässä haastateltavat tulevat lähelle piispojen Rakkauden lahja -kannanoton näkemystä, jossa lap-
settomuuden hoidon rinnalle tulisi nostaa esille myös adoption mahdollisuus. Rakkauden lahja 2008, 
91. 
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puolikas siitä ihmisestä ja sitä on mun mielestä vähätelty aivan liian paljon näissä keskus-
teluissa. Sitten vielä ehkä se kaikkein tärkein se miehen ja naisen välinen suhde on sillä 
lailla niin hieno ja herkkä, että se lisääntyminen ei ole vain jotakin lääketiedettä, että mikä 
on sen merkitys siihen lapsen synnyttämiseen. Myöskin tämä unelmista luopuminen on tär-
keä taito, mutta mä myönnän, että tää on mulle semmonen alue, etten ole mennyt sillä lailla 
syvälle, että mun (läheinen henkilö) on sellanen, joka ei ole saanut omaa lasta, että näistä 
olen hänen kanssa puhunut. Hän on ratkaissut tämän adoptiolla. Siinä mä en ole sielunhoi-
dossa ollut ihmisten rinnalla, että olisin sitä sisältäpäin nähnyt, että mikä on se kipu sitten 
ja ne kysymykset. Pappi 18; 6-7. 

 
Edellisten haastateltavien näkemysten vertaaminen tuo jälleen esille oman kokemuk-
sen merkityksellisyyden. Ne haastateltavat, jotka eivät olleet lainkaan kohdanneet 
lapsettomuuteen ja hedelmöityshoitoihin liittyvää tematiikkaa omassa elämässään, 
totesivat, ettei heillä ollut kantaa kysymykseen liittyen juuri siksi, ettei heillä ollut 
kokemusta asiasta.  

 
Toisaalta se (hedelmöityshoidot) on hyvä asia, mutta mulla ei ole vastauksia kun en ole 
miettinyt. Asia ei vielä ole tullut työssä esille. Luovutetut sukusolut on vaikea asia, en osaa 
sanoa, mutta jollain tavalla on semmonen vähän niin kun kahteenkin suuntaan. Tavallaan 
ihmisen tulisi ehkä hyväksyä, että tällanen tilanne nyt on ja hyväksyä se oma tilanne ja osa 
sellasena kun se on annettu, ehkäpä mä vähän tähän kallistun. On varmasti ”sallitumpaa” 
tehdä hedelmöityshoitoja omilla sukusoluilla, mutta en ole miettinyt tätä asiaa vielä paljon, 
koska en ole tähän käytännössä törmänny. Melkein se käytännön elämä tuo itellekin vasta 
sellaset turvallisemmat ja että pystyy vasta sen jälkeen kun on kohdannut tilanteen, sano-
maan, mitä mieltä on. Mulla ainakin on niin. Asiat saattaa muuten jäädä sellasiksi teorioik-
si, että olen jotain mieltä, mutta jos en ole kokenut, en vielä kunnolla tiedä, mitä mieltä 
olen. Monissa muissakin ja pienemmissäkin asioissa on sama juttu, että kun ne tulevat esiin 
niin täytyy lähteä keskustelemaan niistä asioista ihmisten kanssa melko syvältäkin, jotta 
pystyy jotakin sanomaan, eikä silloinkaan pysty aina sanomaan, että tehkää näin tai noin. 
Täytyy vain silloin todeta, että tällaisia ajatuksia teille heräsi, että toivotaan, että saatte 
edes jotakin näistä itellenne tueksi.  Pappi 13; 3. 

 
Kokemuksen merkitys oli tärkeä siinäkin tapauksessa, vaikka haastateltavalla oli 
oma mielipide asiasta. 
 

Onhan mun ajatukset samankaltaisia kun kirkkohallituksen. Se lähtötaso on, että on ole-
massa se ideaalitaso ja sitten se taso, missä ihmiset elää. (…) No tota jos nyt pariskunta, 
joka heille ei  tule lapsia niin sallisin hedelmöityshoidot heille heidän omilla soluillaan. 
Mutta jos siihen suhteeseen otetaan kolmannen osapuolen solut niin kun elämän aikana tu-
lee erilaisia kriisejä siihen parisuhteeseen niin se mies esimerkiksi voi sanoa sille vaimol-
leen, että eihän toi lapsi ole edes munkaan. Siinä se lapsi tulee sellaseksi lyömäaseeksi, ei-
kä tunne isäänsä. Jotenkin siinä on niin, että elämän tarkotus ei ole pelkästään siinä, että 
saa lapsia. Se on tietysti vaikea sanoa kun ei ite ole ollut siinä tilanteessa. Mä haluan aina-
kin ajatella, että elämä on ihan arvokasta myös ilman lapsia. Sitten yhteiskuntahan on 
täynnä näitä lapsia, joista kukaan ei oikein pidä huolta. Miksi sitä adoptoinnin mahdolli-
suutta ei nosteta hyljätyille lapsille. Yksinäiset naiset ja homoparit niin sitä en hyväksy ol-
lenkaan. Se on siis niin sairasta kun olla ja voi, että mulla ei riitä niin kun tippaakaan ym-
märrystä siihen. 
M. Mistä se johtuu, ettei sulla riitä ymmärrystä?  
H. Jos sä katot luomisjärjestystä niin on niin kun nainen ja mies. Ainoastaan nainen ja mies 
voi yhdessä saada jatkuvuutta aikaan. Tai olla niin kuin välikappaleena jatkuvuudelle. 
Mutta kaksi naista tai kaksi miestä niin se ei tule kyseeseen. Se ei biologisesti onnistu. Bio-
loginen tosiasia tulisi ottaa tässä huomioon, ettei lasta tehdä sellaisille, jotka ei sitä muu-
tenkaan voi saada. Hedelmöityshoitoja annetaan tilanteessa, jossa lasta ei voida saada, ei 
tilanteessa jossa sen voi saada, mutta ei tehdä luonnollisesti. Ei kaikissa asioissa voi vaan 
lähteä siitä, mikä on yksittäisen ihmisen oikeus. Ei kenelläkään ole mitään oikeutta lapseen. 
Se, että esimerkiksi mä olen saanut tulla vanhemmaksi niin sehän on ikään kuin lahja. Jos 
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elämä on Jumalan lahja niin se on lahja. Mä en hyväksy hedelmöityshoitoja, en ehkä ilkeisi 
sanoa tätä saarnastuolista, mutta näin mä ajattelen. Pappi 15; 1, 3. 

 
Edellinen haastateltava suhtautuu kielteisesti hedelmöityshoitoihin luovutetuilla su-
kusoluilla, mutta nostaa siitä huolimatta oman kokemuksen lapsettomuudesta ensisi-
jaiseen asemaan. Haastateltavan kertomasta voidaan jälleen havaita samaa kuin mikä 
nousi esille homoseksuaalisuutta käsiteltäessä. Vaikka pappi suhtautuu kielteisesti 
johonkin asiaan, hän ei välttämättä tohdi tuoda sitä esille työtilanteissa.  

Haastateltavat näyttävät pitävän vanhemmuutta tekijänä, jossa oman kokemuk-
sen merkitys nousee keskeiseen asemaan. Oman kokemuksen puuttuessa itsevar-
muutta näytti lisäävän työssä tai omissa ihmissuhteissa kuullut ja käsitellyt tarinat. 
Kuultujen tarinoiden kautta haastateltavat olivat saaneet jonkinlaisen kosketuksen 
kokemukseen ja ymmärtäneet asiaa sen kokijan näkökulmasta. Mikäli haastateltavilla 
ei ollut kokemusta vanhemmuudesta tai vanhemmuuteen liittyvistä teemoista, he 
näyttivät soveltavan jotakin muuta lähelle tulevaa kokemusta ymmärtääkseen, mistä 
siinä oli kysymys.        

 
 

4.3 Suhde hengelliseen yhteisöön  

 
Kaikki haastateltavat mielsivät hengellisen kasvun ja muutoksen kuuluvan kristityn 
elämään. Ihmisen muuttuessa myös hengellisyys, sitoutuminen herätysliikkeisiin ja 
elämäntapa muuttuvat. Näin oli käynyt myös haastateltavien kohdalla. Haastateltavi-
en välillä oli kuitenkin eroja riippuen siitä, millaisiin herätysliikkeisiin he kuuluivat, 
tunsivat yhteenkuuluvuutta tai olivat aikaisemmin kuuluneet. Kaikkien haastateltavi-
en kotitausta ei ollut uskonnollinen. Hengellisen elämän koettiin tällöin saaneen vai-
kutteita useammasta lähteestä: seurakuntanuorista, erilaisista uskonnollisista ryhmit-
tymistä ja opiskeluajan toiminnasta. 

Yleiskirkollisiksi itseään kutsuneet nimesivät itselleen läheisiksi herätysliik-
keiksi tai ryhmiksi erityisesti evankelisuuden, viidesläisyyden, herännäisyyden, 
taizélaisuuden ja Hiljaisuuden liikkeen. Yli 40-vuotiailla evankelisuus ja viidesläi-
syys olivat yleensä se yhteisö, joka nimettiin nuoruusiän hengelliseksi vaikuttajaksi. 
Sen sijaan herännäisyys, taizélaisuus ja Hiljaisuuden liike miellettiin myöhemmän 
ikävaiheen hengellisiksi vaikuttajiksi. Eri tavoin hengellisiin yhteisöihin sitoutuneet 
tai niistä vaikutteita saaneet haastateltavat mielsivät oman hengellisen kasvunsa ja 
perhe- ja seksuaalikysymysten tulkintansa eri tavoin. Oma ajattelu ja elämäntapa 
saattoivat olla samankaltaista kuin hengellisessä yhteisössä ilmenevä ajattelu tai ne 
olivat saaneet uusia ja jopa päinvastaisia muotoja.       

 

4.3.1 Herätysliikkeiden ajatuksiin sitoutuminen 
 

Hengellisen yhteisön piirissä tiiviisti kasvaneet ja myöhemmin samaiseen yhteisöön 
sitoutuneet näkivät yhteisönsä tulkinnan perhe- ja seksuaalikysymyksissä tärkeänä.  
He olivat kasvaneet uskonyhteisöön jo lapsuudessaan tai liittyneet siihen nuoruusiäs-
sä. Haastateltavien suhde yhteisöön oli säilynyt hyvänä erilaisista vastoinkäymisistä 
huolimatta ja he halusivat edelleen sitoutua yhteisöön ja sen perhe- ja seksuaaliky-
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symyksiä koskeviin ajatuksiin myös niissä tilanteissa, joissa omassa elämänkulussa 
oli tapahtunut muutoksia. 

Vanhoillislestadiolaisessa kodissa kasvaneet haastateltavat kertoivat, että lap-
suudenkodin ilmapiiri ja uskonnollisuus tuntuivat hyvältä ja turvalliselta tavalta elää. 
Tästä syystä he halusivat kuulua tähän viitekehykseen myös aikuisuudessa.   

 
Kyllähän se oma tähänastinen elämä siihen eniten vaikuttaa. Olen koko ikäni asunut ehjäs-
sä, perinteisessä ja aika isossa perheessä oman lapsuuden ja nuoruuden. Kun on sitten 
oman elämän aloittanut ja elänyt omassa perheessä niin olen kokenut tämän hyväksi ja tur-
valliseksi myöskin. Siinä mielessä se lähtee sieltä. (…) Hengellinen viitekehys on tietenkin 
vaikuttanut sieltä kotoa asti ja vaikuttaa edelleen ja se on aika vahva vaikuttaja myöskin se. 
Haluan itse elää sen viitekehyksen mukaan. Koen, että mun on hyvä elää ja olla näin. Pap-
pi 13, 2-3. 

 
Herätysliikkeeseen kuuluminen ei kuitenkaan aina ollut itsestään selvää vaan siihen 
oli saattanut liittyä pohdintaa erityisesti silloin, jos omassa elämässä oli tapahtunut 
jotakin, joka oli sotinut yhteisön sääntöjä vastaan. Mikäli haastateltava halusi poh-
dintojensa jälkeen edelleen kuulua liikkeeseen, hänen kysymyksensä liittyivät yleen-
sä enemmänkin siihen, miksi hänen elämässään oli käynyt näin kuin siihen, halusiko 
hän kuulua yhteisöön. Haastateltavat arvioivat, että heidän liikkeelleen oli ominaista 
Raamatun ja yhteisön ohjeiden noudattaminen. Jos yksilö poikkesi säännöistä ja ka-
tui, oli anteeksiantamus yhtä tärkeä, tai ehkäpä vieläkin tärkeämpää kuin muut sään-
nöt.  

 
Mun mielestä on pakko sanoo, että tää (meidän) jengi pikkusen eroo. Tulee hirveen helposti 
leimatuksi fundamentalisti-jengiin, mutta samaan aikaan kun hirveen selkeesti sanotaan ra-
jat, niin silloin jos joku ihminen rikkoo nämä rajat, niin se anteeksiantamus on sitten yhtä 
sydämellinen ja ehdoton. Huomasin sen omassa tilanteessani. Ei mua kukaan kaivele tai 
vaadi mihinkään, eikä kattele syrjäkarein. Pappi 12, 2. 

 
Haastateltava oli omassa elämässään kokenut tilanteen, jossa hän oli toiminut yhtei-
sön säännöistä poikkeavalla tavalla. Hän toi esiin, että vaikka hän olikin toiminut 
normien vastaisesti, hän ei ollut tullut yhteisönsä hylkäämäksi, sillä anteeksiantamus 
oli ollut ehdotonta. Anteeksiantamuksen ilmapiiriin oli kuitenkin kuulunut myös osit-
tainen tapahtumasta vaikeneminen sekä muita seuraamuksia. 
 

Se on auttanut kun siellä on ihmisiä, joiden kanssa on voinut puhua. Ei mua haittaa jos jo-
ku saarnapöntöstä sanoo, että (se mitä haastateltava on tehnyt) on syntiä. Mä olen ihan 
samaa mieltä. Mulla vaan on se pikku nyanssi, että mä koen, että mä olen saanut anteeksi. 
Sit se asia kun siitä puhutaan, niin ei siellä kukaan käänny mua kattomaan. Ja jos kääntyy-
kin niin oon ajatellut, että ei se mua haittaa. Ajattelen ite samoin. Mä ajattelen, että se on 
niin massiivinen se yhteisö, että jos mä olisin sellaisessa statuksessa, että mä esim. saarnai-
sin siellä. Mähän oon pappi, mutta en saarnaa seuroissa ja syy on juuri tässä (...). Siinä ne 
ei hyväksy. Mä olen ajatellut, että se on hieno juttu. Jos mä kaiken tän seurakuntatyön 
päälle kävisin nää kaikki sadat lapset kastamassa, mitkä niille syntyy täällä, niin mä hajoi-
sin. Samaan aikaan tiedän monia kollegoja, jotka täyttää kaikki nää kriteerit ja ne on ihan 
pulassa. (…) Mutta sekin että tiedän, että meidän kirkossa on paljon ihmisiä, jotka lyö 
nyrkkiä pöytään tässäkin asiassa sillä tavalla, että kaikki hajoaa siihen. Mä ajattelen, ettei 
ole mitään syntiä, mitä ei voisi saada anteeksi. Mutta sellanen kun tapahtuu niin tuohan se 
parisuhteeseen kamalan koettelemuksen monella tavalla. Jos ajatellaan, että otetaan koko 
anteeksipyytäminen kauheen köykäsesti. Jos ajatellaan, että ottaa asian köykäsesti ja tekee 
vaan ja pyytää anteeksi niin ei se niin toimi. Pappi 12, 6; 7; 9. 

 
Haastateltava on sitoutunut yhteisönsä sääntöihin, eikä koe ongelmallisena sitä, ettei 
hän saarnaa yhteisönsä seuroissa. Hän on päinvastoin alkanut nähdä tilanteessa hy-
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viäkin piirteitä. Haastateltavan kertomasta on havaittavissa komediallisia piirteitä. 
Vaikka periaatteessa papin tehtävien hoitaminen omassa yhteisössä on kunnia ja 
luottamustehtävä, se on samalla kuormittavaa. Tehtävästä ”vapautuminen” on jaksa-
misen näkökulmasta kuitenkin hyvä asia. Haastateltava onkin luopunut aikaisemmis-
ta näkemyksistään ja tehnyt tapahtuneesta uusia tulkintoja. Haastateltavan kertomuk-
sen sävy onkin hyvin positiivinen: hän kuuluu yhteisöön, jossa anteeksiantamus on 
ehdotonta. Toisaalta yhteisö on kuitenkin rajoissaan turvallinen: säännöt eivät muutu, 
vaikka yksilön elämässä tapahtuu erilaisia asioita.399  

Muutama haastateltava kertoi vanhempiensa kuuluneen helluntaiherätykseen 
ja vapaakirkkoon. Myös he liittivät lapsuudenkotiinsa ja hengellisyyteen positiivisia 
ja elämää kannattelevia merkityksiä. Vanhemmilta saatu esimerkki oli auttanut heitä 
kohtaamaan elämänkysymyksiä lapsuudessa omaksutulla tavalla. 

 
Mutta kyllä se varmaan on mun äiti. Äiti oli sellainen hyvin luonnonlapsi. Äidin äiti oli 
kuollut silloin kun  äiti oli 2-vuotias niin luonnonlapsi hyvin monessa suhteessa, että kyllä-
hän me ajateltiin, ettei hän osaakaan olla tavallinen (nauraa) äiti: hän ei nalkuttanut, mot-
kottanut ja oli sillä tavalla hyvin rento ja huumorintajuinen niin ehkä sellanen luonnonlap-
sen rakkaus ja rukous, mitä mä hänessä aistin niin mä olen tavallaan sitä samaa jatkanut. 
Pappi 18, 38. 

 
Hengellisen yhteisön perhettä ja seksuaalisuutta koskevat ohjeet eivät olleet haasta-
teltaville vain ulkoa opittuja, vaan he tulkitsivat ohjeita oman elämänkokemuksensa 
valossa.  

 
Ajattelen sillä tavalla, että seksuaalisuus on Jumalan lahja ihmiselle. Hirveä voima. Mä 
olen (…) elänyt monta vuotta yksin ja todella tiedän sen, mitä se voi todella merkitä kaikes-
ta laidasta. Ajattelen, että avioliitto on periaatteessa purkamaton. Pappi 12, 2. 
 
H: Jokaisen ihmisen elämä on hauras ja siinä tapahtuu kaikenlaista. Kirkko saa näyttää 
tien, mutta kun ihmiset eivät sitten siihen yllä niin kyllä kirkko silti voi edelleen näyttää tie-
tä.(…) Kyllä se mun ajattelu varmaan tulee siitä, että minulle on siis oppi tärkeää. Siis se, 
että kirkolla on oikea oppi, että kirkko uskoo oikein ja myöskin, että se uskon fundamenttiin 
niin kun julistaa oikein. Sitten kun siihen ei kuitenkaan päästä niin silloin tulee se armon 
näkökulma.  
M: Onko joskus vaikea olla edustamassa kirkon ideaalia kun tietää, ettei ideaalia ole? 
H: Ei ole vaikeaa, koska tämä on se paketti ja tämä on se juju ja tähän me pyritään ja se on 
se paras paketti. Sitä pakettia saa kirkkaasti tarjota. Samaan aikaa me tiedostetaan, että 
harvat on siinä paketissa ja me kuitenkin hyväksytään se ihminen. Joo se ei ole vaikeaa. 
Pappi 15, 2, 5.  

      
Edellisten lainauksien yhteydessä keskusteltiin avioliitosta ja avioerosta. Lainauksis-
ta ilmenee, että haastateltavat ajattelevat avioliiton olevan periaatteessa purkamaton, 
vaikka käytännössä se kuitenkin saattoi päättyä. Haastateltavien mukaan kirkko voi 
pitää edelleen kiinni opetuksestaan, vaikka ihmiset eivät tähän ihanteeseen aina yllä. 
Haastateltavat kertovat, että juuri tähän kulminoituu kristillisen uskon näkökulma: 
kun ihminen toimii ihanteiden vastaisesti, hänet voidaan armahtaa ja hyväksyä. Tästä 
ei kuitenkaan seuraa, että ihminen voi jatkaa erehdysten tekoa, vaan hänen tulee 

                                                
399 Komediatarinassa yhteiskunta tai yhteisö tukahduttaa halua ja konflikti kärjistyy ristiriidaksi. Kon-
flikti laukeaa välitilassa, jolloin normaalielämän säännöt raukeavat. Konfliktin tuloksena syntyy uusi 
ja terveempi sosiaalinen yhteisyys. Identiteetin kannalta komediassa on kysymys omien piilossa ole-
vien tarpeiden ja mahdollisuuksien tutkimisesta ja löytämisestä. Komedian päähenkilön perusominai-
suus on, että hänellä on inhimillisiä heikkouksia ja tarpeita. Hän herättää ihmisissä sympatiaa. Hänni-
nen 1999, 93-104. 
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edelleen pyrkiä ihanteeseen. Haastateltavien näkemykset olivat muotoutuneet iän 
karttuessa. Nuoruuteen liitettiin ehdottomuutta ja tiukempaa asennoitumista.  

 
H: Armoa on tarjolla. 20 vuotta sitten mä olisin sanonut paljon jyrkemmin.  
M: Mikä siihen on vaikuttanut, että et enää sano yhtä jyrkästi kun silloin kakskyt vuotta sit-
ten? 
H: Elämä. Siis viimeistään noin 40-kymppisenä miettii asioita uudesta näkökulmasta, se on 
niin jos ihmisessä on vähänkin toivoa, että se muuttuu. Kyllä se elämä on opettanut. Jos 
ajattelee elämän sykliä, että mehän kuultiin joskus 80-luvulla luennollakin, että kun mies 
täyttää 40 vuotta hän tajuaa, että puolet elämästä on eletty ja korkeintaan puolet jäljellä 
niin on osoitettavissa vaikka millä mittareilla, että 50-vuotias ihminen on suuressa proses-
sissa. Sitähän se Kati Niemelä osoitti siinä kaks vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessaan: 
Uskonko niin kuin opetan. Pappi 15, 3 

 
Edellinen haastateltava ei mainitse yksittäistä elämänkokemusta, jonka kautta hänen 
suhtautumistapansa olisi muuttunut. Sen sijaan hän viittaa elämään ja tiettyyn ikään, 
jolloin näkökulma muuttuu. Hän hakee perusteluilleen tukea tieteellisestä tutkimuk-
sesta. Tässä yhteydessä on syytä ottaa myös huomioon haastattelutilanteen vuorovai-
kutuksellisuus. Haastateltava ei kertonut omasta kokemuksestaan vaan viittasi Kir-
kon tutkimuskeskuksen tutkimukseen, johon hän oli perehtynyt. Saattaakin olla, että 
haastateltava tuli tässä kohden hyvin tietoiseksi siitä, että hän parhaillaan osallistui 
väitöstutkimukseen. Näin hän halusi joko perustella vastauksiaan tieteellisin argu-
mentein tai perehdyttää minut tutkimuksen tekijänä aiheen kannalta tärkeään aikai-
sempaan tutkimukseen. Voi olla myös niin, ettei haastateltava tuntenut oloaan riittä-
vän turvalliseksi, jotta hän olisi voinut kertoa elämänkokemuksestaan yksityiskohtai-
sesti.  

Tutkimus, johon haastateltava viittaa, käsittelee kirkon työntekijöitä uskon ja 
elämän ristipaineessa.400 Tähän tutkimukseen osallistuneet kertovat nuoruuden mus-
tavalkoisesta uskonnollisuudesta, jolle oli ominaista ehdottomuus ja selkeät vastukset 
elämänkysymyksiin. Heistä lähes kaikki kokivat nuoruuden näkemysten muuttuneen. 
Iän myötä korostui ajatus siitä, ettei elämä ole yksinkertaista ja että siitä on vaikea 
muodostaa käsityksiä, miten asioiden tulisi olla. Nuoruuden mustavalkoisuudesta irti 
pääseminen oli ollut monelle vaikeaa. Selkeistä mielipiteistä luopuminen merkitsi 
heille uskon perustusten horjumista ja epäuskon aikaa. Perusrakenteiden murtuminen 
pakotti muodostamaan uudenlaista näkökantaa koko uskoon. Kipeästä kasvuproses-
sista huolimatta haastateltavat kokivat tämän prosessin itselleen tarpeellisena ja 
myönteisenä kehityksenä.  Muutosprosessin seurauksena elämää ei enää pidetty yk-
sinkertaisena. Absoluuttista totuutta ei enää ollut joka asiassa vaan pikemminkin 
enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.401 Pääsääntöisesti Niemelän tutkimukseen 
osallistuneiden kokemukset armosta ja armahdetuksi tulosta olivat iän myötä lisään-
tyneet. Vanhemmiten usko tiivistyi peruskysymyksiin: Jumalan armoon ja rakkau-
teen, joiden koettiin kantavan. Sen sijaan epäolennaisemmat uskonkysymykset jäivät 
sivuun ja nuoruuden usko oli alkanut näyttäytyä lakihenkiseltä. Armon korostaminen 
muutti käsityksiä myös siitä, mikä lopulta pelastaa ihmisen. Pelastumisen lähtökoh-

                                                
400 Niemelä lähestyy uskon muutosta James Fowlerin kehityspsykologisen, uskon kehitystä tarkastele-
van teorian kautta. Fowlerin, kuten myös muiden uskonnollista kehitystä tutkineiden mukaan, uskon-
nollisuus on luonteeltaan muuttuvaa. He katsovat, että usko, maailmankatsomus ja moraalinen ajattelu 
kehittyvät siten, että kustakin ikävaiheesta voidaan löytää sille ominaisia ja tyypillisiä piirteitä. Nie-
melä 2004, 188. Ks. myös Goldman 1964; Fowler 1981; Räsänen 2002. 
401 Niemelä 2004, 190-193; 203-205. 



 103

daksi ei enää nähty ”laadukasta” uskoa vaan Jumalan kaikkivoipa armo.402 Tähän 
liittyi myös oman rajallisuuden ymmärtäminen. Usko oli muuttunut, mutta se ei mer-
kinnyt sitä, ettei nuoruuden kokemuksia enää ollut tai niistä olisi kokonaan haluttu 
päästä eroon.403   

Lapsuuden tai nuoruuden ajoista lähtien samaan herätysliikkeeseen sitoutu-
neille oli ominaista, että vaikka yhteisön sääntöihin edelleen sitouduttiin, ei perhe- ja 
seksuaalikysymyksissä ohjeiden noudattamista vaadittu muilta. Pikemminkin sääntö-
jen noudattamisen ohjenuorana oli ihmisen oma kokemus siitä, mikä on oikein. 
Haastateltavien näkemyksenä olikin, että pappina oli tultava toimeen eri tavoin ajat-
televien ja elävien ihmisten kanssa. Tämä merkitsi keskinäistä kunnioitusta, eikä 
edellyttänyt, että osapuolten pitäisi muuttaa omia näkemyksiään.  

 
Avioliittokäsitys on mulla perinteinen. Toinen asia on se, että kun me ollaan tässä maail-
massa ja tässä ajassa niin meidän täytyy elää kaikenlaisten perheitten kanssa ja perheitten 
mukana ja pyrkiä auttamaan kaikkia. Mitä ite ajattelee, ei saa torjua niin, että en ole sun 
kaa kun sä kerta olet tuollanen. Pitää olla avoimin silmin ja myöskin koko ajan katsoa, mi-
tä on tapahtumassa, että pystyy auttamaan ja toimimaan siinä kentässä. Oman näkemyksen 
mä näen niin, että se on mulle hyvä pohja, josta mun on hyvä toimia. Vaikka mun ajatukset 
onkin erilaiset kun jonkun toisen, haluan silti tukea, muttei välttämättä sillä tavalla, että 
hyväksyy kaiken. Pitää ottaa huomioon, että jokainen meistä on ihminen ja Jumalan luoma 
ihminen. Jokainen ihminen on ihmisenä yhtä tärkeä ja siitä syystä jokaista pitää auttaa. Se 
auttaminen ei välttämättä aina tarkoita, että kaikki täytyy hyväksyä, mutta se ei myöskään 
tarkota, että leikataan kipeästi pois, että mä en ole sun kanssa kun sä olet tuollanen. Pappi 
13, 2. 
 
Mä olen päässyt jotenkin irti sellasesta, että vaikka muuten ajattelenkin hyvin tällälailla 
perinteisesti. (…) Olen huomannut, että monella tällaisella, joka ajattelee tällalailla hyvin 
perinteisesti, niin on sellanen, että ne kokee sen hirvittävän iljettävänä asiana, luonnotto-
mana. He ajattelee, että homoseksuaalit ovat hirveen irstaita ja syntisiä, kaikkea tällasta, 
joka on tietysti sellasille, jotka kannattaa kaikkea sellasta, että homoseksuaalien pitäisi 
saada myöskin lupa osoittaa se, että he kokee elämän tällä tavalla (…) niin se aiheuttaa sit-
ten sellaista vastakkainasettelua, ehkä turhaakin. Mä ymmärrän, että vaikka mä ajattelen 
kristilliseltä kannalta asiat näin kun ajattelen,  niin totta kai yhteiskunnan täytyy tehdä tiet-
tyjä päätöksiä siltä kannalta, että osa ihmisistä ei ole kristittyjä.  Osa homoseksuaaleista ei 
ole kristittyjä. He eivät koskaan tule kysymään, mitä Jumala ajattelee tästä asiasta. Ja mun 
mielestä heteroseksuaalisuus on vielä suurempi ongelma tässä yhteiskunnassa, mutta että  
(nauraa) yritän nyt saada liian monta asiaa yhdellä kerralla (…) Vaikka ajattelen, että 
vaikka mun mielestä homoseksuaalin seksuaalinen kehitys on kesken, niin tietenkään mä en 
ajattele sillä tavalla naivisti, että jokaisen on mahdollista esimerkiksi muuttua sitten. Tie-
dän, että se on periaatteessa mahdollista ja olen myös nähnyt niitä ihmisiä, jotka ovat käy-
neet tällasia prosesseja läpi, mutta se on vaikea prosessi ja pitkä. Siihen ei välttämättä löy-
dy motivaatiota jos ei usko tai ei näe merkkejä sille, että se ei ole aidosti mahdollista tai 
kokee, että se on jotenkin mun sisintä olemusta vastaan. Sillä tavalla en ajattele sitä joten-
kin kevyesti hepposena asiana, että kaikki vaan nyt samaa tietä kulkemaan. Pappi 18, 7. 

                                                
402 Niemelä 2004, 197-199. Niemelän mukaan näyttää, että iän myötä usko ei enää ole niin vahvasti 
sidoksissa auktoriteetteihin vaan alkaa muuttua omanlaiseksi. Tämä saatetaan joissain tilanteissa ko-
kea ahdistavana. Pelkoa herättää se, onko uskon muuttuessa luovuttu jostakin tärkeästä ja olennaises-
ta. Nuoruuden usko saattoikin näin jälkikäteen näyttää helpolta ja yksinkertaiselta. Auktoriteetit antoi-
vat valmiita vastauksia ja toimintaohjeita kun taas myöhemmän vaiheen uskossa vastauksia ei tun-
tunutkaan olevan valmiina. Yhtäältä mustavalkoisuuden hälveneminen nähtiin helpottavana, koska 
siinä usko tiivistyi peruskysymyksiin, mutta toisaalta taas menetettiin valmiit vastukset. Tilalle oli 
tullut avarakatseisuutta, eikä asioita nähty enää yksiselitteisinä vaan moniulotteisina. Myös suhde op-
piin ja sääntöihin muuttui, niitä ei enää nähty niin paljon elämää rajoittavina. Niemelä 2004, 197-199; 
Niemelä 2004, 203-205 
403 Niemelä 2004, 200-203. 
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M: Hyväksytkö avoliiton?  
H: Ei se minun hyväksymisestäni ole kiinni. Se on vaan tosiasia, joka on hyväksyttävä. Mi-
täs mä siihen. Enhän mä voi jos ihmiset tulee vihille ja ovat olleet yhdessä 3- 4 vuotta niin 
enhän mä voi siitä niitä lähteä tuomitsemaan ja sanomaan siitä. Mä niin kun sivuutan sen 
asian. Tai avioero sekin on todellisuutta, mutta kyllähän se päälinja on, että ihmiset pysy-
vät yhdessä. Sitten on tilanteita, jolloin elämä menee eri raiteille tuhatta ja sataa, vaikka 
yrittää. Ole hyvin varovainen sanomaan siihen mitään. Koska ne ovat ihmisen elämän asi-
oita, johon toinen ei voi oikein sanoa mitään Tai sitten uskottomuus Se on ihan sama juttu 
taas, että niin ei tulisi tapahtua, mutta niin tapahtuu. Pappi 15: 2-3. 
 
Sanotaan, että rippikoulussa en ole suin surmin enää vuosiin siellä koskaan sanonnu, mitä 
mä ihan oikeasti ajattelen.(...)  Mitä olen ajatellut monta kertaa niin nuorten keskuudessa 
ajatellaan, että seksiä voi harrastaa ennen avioliittoa ihan mielin määrin ja pitkin poikin ja 
se on luvallista. Sinä päivänä kun mennään avioliittoon niin kaikki saranat narahtaa kiinni, 
se loppuu siihen. Mun mielestä 6 käsky todella tarkoittaa sitä, että ei ennen avioliittoa, sen 
aikana ja sen jälkeen huorin tekoa. Joskus mä ole niitä huudattanut leirillä sillä seurauk-
sella, että ne on melkeen repineet mut kappaleiksi. Sen jälkeen ajatellut, ettei tästä ole mi-
tään hyötyä. Pitäkööt he oman käsityksensä ja minä omani. Pappi 12, 8. 

   
Edellisistä haastattelulainauksista ilmenee rajankäyntiä oman ja toisten ajattelun vä-
lillä. Haastateltavat näkevät yhtäältä, että Jumalan luoma ihmisyys on riittävä edelly-
tys toinen toista kunnioittavalle asenteelle. Toisaalta papit saattoivat ajatella, ettei 
heillä ole mitään sanottavaa siihen, että ihmiset toimivat tai ajattelevat tietyllä taval-
la, kuten haastateltavat 15 ja 12 toteavat, ”mitäs mä siihen” ja ”pitäkööt he omat kä-
sityksensä ja minä omani”. Näin papit yksinkertaisesti hoitivat työnsä, eivätkä tuo-
neet esille omia ajatuksiaan. Vaikka papit joissain tilanteissa vetäytyivät, se ei tar-
koittanut, että omista näkemyksistä olisi luovuttu. Niistä ei välttämättä puhuttu seu-
rakuntalaisia kohdattaessa vaan vain niiden kanssa, jotka jakoivat samankaltaisen 
näkemyksen. Papit kertoivat näkemyksistään myös silloin, jos sitä heiltä pyydettiin. 
He saattoivat osallistua eri tavoin kirkolliseen perhettä ja seksuaalisuutta koskevaan 
keskusteluun.  

 
Kyllä perhe- ja seksuaalisuuskysymyksiä on paljon. Niitä on ollut enemmänkin kun, mitä 
osasin odottaa. Toisaalta kyllä mulla aika realistinen käsitys oli. Musta niitä on paljon ja 
pitääkin olla ja niistä pitäisikin puhua, mutta nimen omaa siitä tukemisen ja auttamisen nä-
kökulmasta. Sillä tavalla, että vaikka ihminen tuntisikin, että hän on tehnyt väärin niin hän-
tä ei olla ajamassa pois, eikä häntä olla pakottamassa mihinkään vaan ajatellaan asioissa 
myöskin hänen parastaan. Sen mä koen, etten mä pysty ite varsinkin tän lyhyen pappisuran 
takia ite lähtee kovasti huuteleen näistä asioista kun olen ollut pappina näin lyhyen ajan ja 
tässä samassa paikassa. Jos alan puhumaan niistä ääneen, ne pystytään aika nopeasti pro-
jisoimaan johonkin henkilöön. Koska tämä vaara on aina olemassa niin siksi sen keskuste-
lun pitäisi tapahtua jossakin yleisemmässä foorumissa. Yleisen foorumin problematiikka 
taas on siinä, että siellä tuppaa asia hajoamaan moniin osiin. Kyllä pitäisi puhua asiasta, 
ja mä oikein toivon, että löytyisi jokin yleisempi foorumi, jossa tästä asiasta voisi puhua, 
oikealla tavalla ja oikeassa foorumissa sillä tavalla, että se auttaisi. Ettei nämä asiat jäisi 
papeille ja seurakuntalaisille vain sellaisiksi toteamuksiksi, että tuollasta ne ihmiset nyt te-
kee, että kyllä nuo ihmiset on ihan kamalia, ei ne enää välitä yhtään mistään mitään nykyi-
sin. Eihän se vie mihinkään vaan pitäisi puhua siitä, mistä mikäkin johtuu ja saisi itsekin 
enemmän tietoa. Mitä tapahtui, miten auttaa ja antaa valmiuksia tästä eteenpäin. Pappi 13; 
5. 
 
Homoseksuaalisuus on sellanen asia, jonka kanssa mä olen ollut paljon tekemisissä, josta 
olen paljon puhunut ja olen myös hieman kirjoittanutkin. Kaikkia kirjoituksia ei ole otettu 
vastaan. Pappi 18, 7. 
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Lapsuuden herätysliiketaustaansa sitoutuneille tausta saattoi merkitä myös sitä, että 
heidän korostuksensa näyttäytyi jollakin tavalla myös seurakuntalaisille. Tällöin he-
rätysliiketausta saattoi tuoda eteen yllättäviä ja huvittavia tilanteita, kuten seuraavas-
ta haastattelukatkelmasta ilmenee. Kyseessä on eräänlainen erilaisten kulttuurien yh-
teentörmäys. Vanhoillislestadiolainen pappi oli itsekseen ajatellut, etteivät ihmiset 
halua kertoa hänelle aborteistaan. Toisin oli kuitenkin käynyt, sillä yllättäen melko 
moni uskoutui hänelle asiasta. Huvittuneena hän myös muistelee rippikoulun perhe-
tuntia, jossa hänen lapsilukunsa merkitsi nuorelle ihan jotain muuta kuin, mihin haas-
tateltava on tottunut. 

 
Aborttiasiat nousee. Ne tulee aina ihmisiltä itseltään, en itse nosta niitä esille. (…) Voi olla, 
että ihmiset yleensäkin tietää mun lapsista ja taustasta. Ite olen ajatellut, että ihmiset eivät 
haluaisi puhua mulle abortista, vaan he ajattelisi, että hei toihan hyökkää mun päälle. Mut-
ta toisaalta saattaa olla, että haluavatkin puhua tällasen kanssa. Eihän ihmiset tietoisesti 
halua saada selkäänsä, ehkä ne muuten on tarkkailleet tai tullet siihen tulokseen, että mun 
kanssa voi puhua. Vanhoilla ihmisillä kysymys on usein ollut siinä, että he näkevät, että tie 
on tultu päähän ja heillä on tällanen iso mörkö, iso asia ja heidän pitäisi päästä siitä va-
paaksi. He eivät juurikaan enää pohdi koko asiaa, eivätkä yritäkään perustella niin kun 
nuoremmat tietenkin kertoo, miksi on tehty ja perustelevat ja tavallaan puolustelevatkin, se 
ei ole mitään väärää puolustautumista vaan he kertovat, mitä on tapahtunut, mutta vanhat 
ovat pitkän mietinnän jälkeen tulleet siihen tulokseen, että tätä pitää pyytää anteeksi.  
(…) Rippikoulussa viimeksi kävi niin, että kun mä en yleensä tuo esille omaa perhettä niin 
joku kysyi, että montako lasta. Mä sanoin sitten, että (yli kymmenen lasta) niin tämä, joka 
oli muutenkin aina äänessä sano (naurahtaa) että taidat olla aikamoinen pukki. Kaikki al-
koi nauraa ja mä herähin kanssa nauramaan. Sanoin, että jos joku toinen sanois mulle tolla 
tavalla, saattaisin loukkaantua, mutta en mä sulle loukkaannu. Pappi 13; 4-5, 8. 

 
Osa haastateltavista oli liittynyt herätysliikkeeseen myöhemmällä iällä tai alkanut 
kokea oman ajattelun ja liikkeen näkemysten välillä yhteenkuuluvuutta. Herännäi-
syyteen liittyneet tai sen ajatukset läheiseksi kokeneet näkivät liikkeen ymmärtävän 
ihmistä ja tämän inhimillisyyttä. Hiljaisuuden liikkeeseen sitoutuneet tai sen ajatuk-
siin liittyvät puolestaan kertoivat oppineensa Jumalan läsnäolon kokemista ilman sa-
noja. Taizélaisuuden nähtiin puolestaan avartavana omaa näkemystä, koska liikkees-
sä tapasi erilaisista kristillisistä kirkoista tulevia ihmisiä, joita yhdistivät usko ja har-
tauden harjoittaminen. Toiminnassa mukana oleminen ja muihin tutustuminen olivat 
auttaneet havaitsemaan, että ihmiset voivat uskoa hyvin eri tavoin ja uskonyhteyttä 
voi tuntea myös eri tavoin ajattelevien välillä. Myöhemmässä elämänvaiheessa herä-
tysliikkeeseen liittyneille tai muuten liikkeen toimintaan osallistuneille oli ominaista, 
että liikkeestä löydettiin tietty perusajatus, johon sitouduttiin. Omaa ajattelua saatet-
tiin peilata myös liikkeessä ilmeneviin ajatuksiin, jotka poikkesivat omista ajatuksis-
ta.  
 

Olen tullut körttiläisyyteen mukaan vasta viime aikoina…niin se antaa nimen omaa sen in-
himillisyyden: se antaa mulle oikeuden olla ihminen ja rinnalla kulkija. En ole sen korke-
ammalla pappina kuin muutakaan ihmiset. Tämmöset ajatukset, että ihminen on pieni ja 
Jumala on suuri. Hiljaisuuden liikkeestä tulee mystisyys. Olen harrastanut joogaa ja tällas-
ta. Sieltä hiljaisuudesta nousee se, että kaikkea ei voi selittää, eikä tarvitse selittää. Saan 
olla tämän asian kanssa, vaikka en ymmärrä sitä, eikä minulla ole siihen vastausta. Körtti-
läisyydessä on se, että se on ihmisen ystävä. Se antaa oikeuden olla ihminen ja ymmärtää 
sitä syntistä ihmistä ja sitä mitä se syntisyys ihmisessä on. Sitä kautta voi sitten yrittää ym-
märtää, että miten se synti vaikuttaa ihmiseen. Siinä liikkeessä on jotain sellaista, että se 
pyrkii rehellisyyteen. Joskus se on negatiivista, että miten voisi löytää jotain positiivista 
tästä ihmisenä olemisesta. Se on se heikkokin osa. Huumoria siellä on ja se pelastaa asian. 
Pappi 11, 13. 
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Herännäisyys tietysti on tärkeä…toiminnanjohtaja muistaakseni sanoin jossain, että terve-
tuloa joukkoomme kaikki, ovet on auki. Herännäisyys, joka ei ole dogmaattinen liike mil-
lään tavoin vaan sielunhoidollinen, niin kuin asian koen, toinen toisiaan tukeva ja auttava 
ja kuunteleva. Mikä minä olen sen kummempi, että lattian raosta sitä armoa etsitään körtti-
läiset (nauraa). Pappi 9; 9. 
 
Se tuli mieleen, hengellisestä viitekehyksestä, että kun mulla on tämä taizélaisuus, niin siel-
lähän on selibaatti. Näen ite enemmän, että se edustaa sellaista ihanteellisesta perheestä 
eroavaa elämänmallia ja sillä lailla jopa verrattavissa homoseksuaaliseen parisuhteeseen 
siis siinä mielessä, että se on tilastollisesti poikkeavaa. Toki se selibaatti on sellaista, mitä 
meidän kulttuurissa ja kirkossa ei oikein ole. Taizélaisuudesta nousee se ymmärrys, että ne 
kristittynä olemisen kutsumukset voivat olla niin erilaisia ja pystyy hyväksymään myös ne 
toisten kutsumukset, jotka on erilaisia kuin omani. Kaikilla kutsumuksena ei ole ydinperhe. 
Pappi 8,4. 

 
Myöhemmässä elämänvaiheessa herätysliikkeisiin liittyneet olivat yleensä jo toimi-
neet pappeina ennen kuin alkoivat tuntea yhteenkuuluvuutta johonkin herätysliikkee-
seen. Heidän kertomuksilleen on ominaista, että ennen liikkeeseen liittymistä he oli-
vat ensin muodostaneet omat käsityksensä asioista. Vasta tämän jälkeen he olivat 
havainneet, että johonkin herätysliikkeeseen sisältyi samankaltaista ajattelua. Tämän 
seurauksena he halusivat liittyä liikkeeseen. Sen sijaan lapsuudessa ja nuoruudessa 
herätysliikkeisiin kasvaneet olivat jo varhaisessa vaiheessa omaksuneet herätysliik-
keensä ajattelua, jonka he myös myöhemmin näkivät itselleen hyvänä vaihtoehtona. 
Haastateltavien kerronnassa liikkeeseen sitoutumisen järjestys näyttää olevan keskei-
nen. Liikkeeseen kasvaneille kokemus oli osoittanut, että se, mitä liikkeessä oli ope-
tettu, näytti pätevän myös heidän omassa elämässään. Myöhemmin liittyneet taas 
näkivät ensin omaksuneensa asioita, ja vasta sen jälkeen he olivat havainneet, että oli 
olemassa ryhmä, jossa ajateltiin samoin, kuin he ajattelivat. Tämä herättää kysy-
mään, onko herätysliikkeeseen liittymisen tavalla jotakin merkitystä siihen, miten 
perhe- ja seksuaalikysymyksiin suhtaudutaan. Aineiston perusteella voidaan ainakin 
havaita, että myöhemmin herätysliikkeisiin sitoutuneet suhtautuvat perhe- ja seksuaa-
likysymyksiin enemmän liikkeen ajatuksia omaan ajatteluunsa soveltaen kuin liik-
keeseen kasvaneet. Myöhemmin liittyneet poimivat liikkeestä elementtejä, joilla liit-
tävät itsensä kyseessä olevaan liikkeeseen. Sen sijaan liikkeessä kasvaneet reflektoi-
vat kokemuksia, joiden kautta he ovat vakuuttuneet siitä, että liikkeen ajatukset asias-
ta ovat oikeita ja merkityksellisiä.  

 

4.3.2 Herätysliikkeestä irrottautuminen  
 

Herätysliiketausta ei merkinnyt kaikille haastateltaville vain positiivisia asioita, vaan 
joissain tapauksissa sen merkitys nähtiin jopa ahdistavana. Näin oli erityisesti silloin, 
jos herätysliikkeessä painotettiin oikeanlaista kristityn elämäntapaa, josta haastatel-
tavat jossain elämänsä vaiheessa poikkesivat. Tällöin he kyseenalaistivat aiemmin 
omaksumiaan sääntöjä. Merkillepantavaa on, että tämä poikkeaminen liittyi haasta-
teltavien kertomuksissa usein juuri perhe- tai seksuaalikysymyksiin. Toisaalta tämä 
yhteys voi johtua myös siitä, että kertojat valitsivat elämästään juuri niitä kertomuk-
sia, jotka liittyivät tutkimuksen aihepiiriin. 

Erityisesti avioeron kokeneet haastateltavat pohtivat suhdettaan aikaisempaan 
herätysliiketaustaansa. Avioero kuuluu myös aineiston arkaluonteiseen materiaaliin, 
sillä osa haastateltavista ei halunnut erityisesti puhua aiheesta tai suoranaisesti kielsi 
käyttämästä aineistolainauksissa kohtia, joista heidät voitaisiin tunnistaa. Avioeroa 
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käsiteltiin hieman jo parisuhteen vaikeuksien yhteydessä. Tässä yhteydessä avioeros-
ta puhuminen näyttäytyi kipeänä, mutta kuitenkin jo itselle selvitettynä elämänvai-
heena, joka ei haastatteluhetkellä herättänyt erityisiä tunteita. Herätysliiketaustan yh-
teydessä avioerosta kertominen saattoi kuitenkin muuttua katkeran sävyiseksi.  

 
Mun tausta on viidesläsyydessä ja siinä, että uskotaan Jumalaan ja avioliittoon. (…) Oma 
kokemus on ehkä paras tuki työssä. Sanotaan, että nuorena uskoin kaikenlaisiin ja monen-
laisiin asioihin: Jumalaan ja avioliittoon. Sitten kun avioliitto hajosi pitkän taistelun jäl-
keen, siinä meinasi mennä usko kaikkeen muuhunkin. Siitä se lähtee, että avioliitto on en-
nen kaikkea uskon asia. Ihmiset uskoo ja siihen on vaikea vaikuttaa. Omasta kokemuksesta 
lähtee tunne siitä, että on melko nöyrä, ei voi mennä mestaroimaan toisten elämää. Mä vi-
haan sitä ja suutun joka kerta kun joku sanoo, että oikeesti sun olisi pitänyt tehdä näin ja 
näin. Yksi pappi sanoi mulle, että te ette vain yrittänyt tarpeeksi. Mä en ole puhunut sille 
sen jälkeen 13 vuoteen.  (On hiljaa hetken ja alkaa nauraa) onneksi se asuu eri paikkakun-
nalla, ei ole ollut vaikea olla puhumatta. Pappi 6,1-3.  
 
Ensimmäisen avioliittoni solmin, koska uskoin siihen, että seksi ennen avioliittoa on syntiä. 
Kun liitto hajosi ja olin syyllistynyt avioeron syntiin, piti miettiä kaikki uudelleen. En kel-
vannut enää siihen yhteisöön, eikä mulla ollut voimia kuuluakkaan, koska koin itteni niin 
huonoksi. Aloin kyseenalaistaa myös muita seksuaalisuuteen ja perheeseen liittyviä ihantei-
ta. Kaikki piti miettiä uudelleen: mitä mä olen Jumalalle ja miten mä elän jatkossa. Mikä 
loppujen lopuksi on tärkeää? Se, että tekee oikein vai se, että saa turvautua armoon kun ei 
osaa ja pysty tekemään oikein? Pappi 4, 3. 

 
Kuten edellisistä haastattelulainauksista ilmenee, näiden haastateltavien näkemys 
herätysliikkeestä ja siihen kuuluvista uskonveljistä muuttui avioeroprosessin myötä. 
Avioero oli vaikea kokemus paitsi henkilökohtaisella tasolla myös herätysliikkeeseen 
kuulumisen kannalta. Elämänkertomuksista ilmenee, että avioero sinänsä oli pitkälle 
työstetty kokemus. Sen sijaan suhde aikaisempaan herätysliikkeeseen, jossa avioeroa 
arvosteltiin tai jonka taholta pelättiin arvostelua, herätti edelleen kipeitä tunteita. Jos 
näiden haastateltavien näkemyksiä verrataan hengelliseen viitekehykseen sitoutunei-
den ajatuksiin, voidaan havaita, että kokemukset anteeksiantamuksesta poikkeavat 
toisistaan. Viitekehyksestään irrottautuneet kertovat kyseenalaistaneensa yhteisönsä 
sääntöjä oman kokemuksensa myötä. Sen sijaan hengelliseen viitekehykseen sitoutu-
neet kyseenalaistivat oman toimintatapansa, eivät yhteisönsä sääntöjä. Eräs avioeron 
kokenut haastateltava nosti esille kirkon ja kulttuurin välisen ajattelun eron kerto-
muksessaan. 

 
Avioero on osa ihmisen elämää. Kirkko on siinä kyllä täysin jälkijunassa, että mitä avio-
erossa tapahtuu. Olen ollut huomaavinani lehdissä, että avioero nähdään nykyisin kasvuky-
symyksenä ja kukaan, joka ei ole eronnut niin sitä ei pidetä täysikasvuisena ihmisenä. Sii-
hen kirkolla voisi olla jotain sanottavaa. Kirkko voisi olla asiasta eri mieltä, mutta kukaan 
ei ole oikein kiteyttänyt tätä asiaa esim. naistenlehdissä, mutta tällaista olen huomannut. 
(...) Kun lukee naistenlehtiä niin siellä on paljon tarinoita ihmisistä, jotka ovat eronneet ja 
sitten menneet uudelleen naimisiin ja miten he ovat vasta siinä prosessissa löytäneet oman 
itsensä. Hyvä esimerkki on esim. Tommy Hellstenin haastattelut viime vuosilta. Kyllähän se 
tulee kirkonkin piiriin hyvin vahvasti. Tavallaan monissa monissa lehdissä, myöskin kristil-
lisissä lehdissä toisissa avioliitoissa löydetään aikuisuus, oma itse ja elämän tasapaino. 
Pappi 6, 3. 

 
Giddens näkee, että postmodernina aikana myös avioeroa on alettu tulkita uudelleen 
ja tarjota vaihtoehtoja avioerokriisistä selviämiseen. Lukuisat tutkimukset ja oma-
kohtaiset julkistetut kertomukset ovat vaikuttaneet siihen, että avioero nähdään kyllä 
kipeänä kokemuksena, mutta työstettynä myös mahdollisuutena kasvuun ja uuteen 
aiempaa eheämpään parisuhteseen. Tämä on Giddensin mukaan yksi esimerkki 
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postmodernin ajan refleksiivisyydestä, jossa yksilölle tarjotaan runsaasti psykologisia 
ja sosiaalisia malleja, joihin hän voi tukeutua rakentaessaan elämäänsä uudelleen.404 
Haastateltavan havainto siitä, että kulttuurin synnyttämät vaihtoehtoiset kertomukset 
avioerosta ovat alkaneet vaikuttaa kirkkoon, näyttäytyvät myös piispojen kannan-
otoissa. 1960–luvulla piispojen näkemys avioerosta ja uudelleen avioitumisesta oli 
kielteisempi kuin sitä seuranneissa kannaotoissa.405 

Homoseksuaalisia suhteita solmineet haastateltavat näkivät aikaisemman he-
rätysliiketaustansa jopa uhkaavaksi. Tällöin he kertoivat, että herätysliikkeensä mu-
kaisesti myös he olivat aikaisemmin nähneet homoseksuaalisuuden syntinä. Homo-
seksuaalisen identiteetin omaksuminen oli selvästi ristiriidassa herätysliikkeen ajatte-
lun kanssa, ja he olivat siksi irrottautuneet siitä. Heitä ei kuitenkaan kehotettu eroa-
maan tai irrottautumaan liikkeestä, vaan he olivat tehneet ratkaisunsa liikkeessä ko-
kemiensa tapahtumien perusteella.  

 
Olen siis ihan oikeesti ollut tilanteessa, jossa alettiin ajaa riivaajaa siis homouden henkeä 
ulos homoseksuaalista. Aivan kamalaa jos nyt ajattelee. Mä mietin ihan sitä, mitä se ihmi-
nenkin ajatteli siinä kun yht. äkkiä siitä ruvettiin karkottamaan jotakin homouden henkeä 
(…) sen tiedän, ettei se ihminen elä enää. Se tappoi ittensä. Pappi 19, 11. 

 
Haastateltava kertoo herätyskristillisestä ryhmästä, johon hän nuoruudessaan kuului. 
Tässä ryhmässä homoseksuaalisuutta pidettiin pahan hengen aikaansaannoksena. 
Homoseksuaalisuuden aiheuttanutta pahaa henkeä pyrittiin ajamaan ulos eksorkisti-
sessa istunnossa. Haastateltava aloittaa kertomuksensa vakuuttelemalla, että hän on 
”ihan oikeesti ollut” tällaisessa tilanteessa. Haastatteluhetkellä hän näki tilanteen 
homoseksuaalin kannalta ”aivan kauheena”. Tarinassa ison painoarvon saa lopputu-
los: kyseinen henkilö teki itsemurhan. Aikaisemmin käsiteltiin haastateltavan omaa 
seksuaalista suuntautumista ja kirkosta irrottautumista. Tätä taustaa vasten tarkastel-
tuna on ymmärrettävää, että haastateltavan oli tärkeää irrottautua kirkosta, koska hä-
nelle oman homoseksuaalisuuden havaitseminen oli järkytys, jota lisäsi pelko siitä, 
että myös hänet nähdään paholaisen vallassa olevana. Haastateltavalle homoseksuaa-
listen tunteiden tiedostaminen oli ollut vaikeaa, sillä niiden seurauksena hän oli alka-
nut kyseenalaistaa omaa olemassaoloaan. Saattaakin olla, että uskonnollisesta yhtei-
söstä irrottautuminen oli selviämisen edellytys: haastateltava viittasi omaa seksuaa-
lista suuntautumista pohtiessaan harkinneensa itsemurhaa.406 

Suhde aikaisempaan herätysliiketaustaan oli saattanut muuttua myös pidem-
män prosessin, ei niinkään erityisen tapahtuman, seurauksena. Tällöin aikaisemmasta 
ajattelutavasta oli eri tekijöistä johtuen kasvettu erilleen.    

 
Mitä vanhemmaksi elää, sitä tietoisemmaksi tulee siitä, että mikään ei ole yksinkertaista ja 
siitä semmosesta ihmisen subjektiivisesta kokemuksesta, jokaisesta tai siitä rististä, mitä jo-
kainen kantaa niskassaan. Että en mä voi sanoa, että vaikka mulla olisi millainen tahansa 
ideaali olemassa niin en mä voi sanoa jollekin toiselle, että sä elät sun elämää väärin, että 
sun täytyy elää tän mun ideaalin mukaisesti. Vaikka mä voin tietysti markkinoida sitä mun 
ideaalia, mutta en saa mitään hyvää aikaiseksi jos mä ryhdyn sen väkisellä syöttää. Hen-
gellinen viitekehys on varmasti vaikuttanut, että mutta mulla on tapahtunut hirveen pitkä 
matka siitä niin kun tästä perinteisestä viidesläisestä ajatusmaailmasta tällaseen körttiläi-

                                                
404 Giddens 1991, 10-14. 
405 Ajankohtainen asia 1966; Kasvamaan yhdessä 1984; Rakkauden lahja 2008. 
406 Hannu Sorrin itsemurhaa ja uskonnollisuutta koskevassa tutkimuksessa uskonnolliseen ryhmään 
jäsentyminen oli pääsääntöisesti itsemurhalta suojaava tekijä. Toisaalta uskonnollinen ryhmä saattoi 
irtaantumistilanteissa altistaa itsemurhan tekemiseen. Erityisesti pienestä ja tiiviistä uskonnollisesta 
ryhmästä irrottautuminen ja ristiriidat uskonyhteisön kanssa olivat yksi itsemurhapäätökseen altistava 
tekijä. Sorri 1993, 167-171.  
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seen ajatusmaailmaan niin ei se viidesläisyys oikeestaan vaikuta millään tavalla vaan oi-
keestaan vaan siinä, että mä tiedän, mistä se kumpuaa semmonen vähän tiukempiposempi 
ajattelu. Kyllä tämä herännäisvaikutteinen ajattelu on mulla todella vahvaa myöskin ihmis-
ten kohtaamisessa. Sellanen ajattelu, että ei tässä nyt kellään niin erinomaisesti ja vahvasti 
tää elämä mee (nauraa), että vois kauheesti leuhkia omalla elämällään. Ei voi sanoa ole-
vansa mikään uskon sankari itekkään ja se tekee sen rinnalle asettumisen välttämättömäksi. 
Mä en ole mikään todellakaan sellanen, joka sateenvarjo pystyssä kulkee tuolla, että seu-
ratkaa minua, minä tiedän, mihin seuraavaksi mennään. Ennemminkin kaivan kartan esille 
ja yritän sen ihmisen kanssa katsoa, että mistä kulmasta käännytään vasemmalle vai ol-
laanko taas ihan hukassa. Pappi16; 10-11. 

 
Kuten aiemmin mainitsin, kaikki haastateltavat eivät nimenneet mitään herätysliiket-
tä tai sen ajattelua itselleen läheiseksi, vaan kutsuivat itseään yleiskirkollisiksi. Näytti 
olevan tärkeää, ettei heitä sidottu mihinkään viitekehykseen etenkään perhe- ja sek-
suaalikysymyksissä. Kirkon sisällä vallitseva tilanne oli näille haastateltaville merkki 
siitä, että seksuaalisuuteen suhtauduttiin kielteisesti. He halusivat määritellä itsensä 
tämän keskustelun ulkopuolelle ja keskittyä kuulemaan ihmisten ajatuksia asioista. 
He liittivät sitoutumattomuuden ajatukset keskeisesti papin tehtäviin, jolloin ihmisten 
elämäntilanteita kuunnellessa oli tärkeää kuulla asiat asioina, ei niinkään jonkin val-
miin tulkinnan kautta. Tässä kuuntelemisessa auttoivat etenkin elämänkokemus, mut-
ta myös koulutuksessa omaksutut asiat. 
 

Mun lähtökohdat tulee elämän realiteeteista. Todellisen elämän syrjässä pysymisestä. Mul-
le oli hyvin merkittävää kun olin nuorena muutaman vuoden muualla pappina (paikka pois-
tettu), jolloin srk ei muodostunut hengellisesti hurskaista johonkin viitekehykseen kuuluvis-
ta (…). Tämän tavallisten ihmisten tavallinen joukko, joka kokoontui kuitenkin kristillisessä 
viitekehyksessä niin se piti jalat maassa ja otin ne asiat elämän asioina, enkä teologisina 
asioina. Teologian oli pukeuduttava ihan tavallisen ihmisen työvaatteisiin voidakseen kes-
kustella ihmisten kanssa. Pappi 7;10-11. 
 
H: Voi sanoa, että on erilaisia pappeja. Heti tulee mieleen omassa työyhteisössä, että toiset 
puhuu vapaammin seksuaalisuudesta kun toiset. Toiset on taas paljon estyneempiä kun toi-
set. Sitten kun ajattelee sitä omaa taustaa: sitä 50 ja 60- luvun kasvatustyyliä niin ehkä se 
meidän perheen tapa ei ollut mikään poikkeus. Ehkä se oli laajemminkin. Nimittäin sielun-
hoidon kurssilla tuli semmonen näkökulma, josta yllätyin, että sota-aikana oli niin paljon 
uskottomuutta kun miehen oli rintamalla. Tapahtui näitä avioeroja sotien jälkeen niin pal-
jon. Just 50-luvun lapset kun on syntynnyt niin siellä on takana tällanen laajempi yhteis-
kunnallinen ilmiö tästä uskottomuudesta, että ehkä sieltä nousee paljon sitä: huoruuden 
pelkoo ja tämmöstä. Sitten tyttöjä kasvatettiinkin siinä kaikessa jumaluudessa niin tultiin 
sitten estoisiksi. En tiedä, se voi olla yks tämmönen selitys vaan, mutta saattaa ol-
la…nuoremmat on mun mielestä niin kun avoimempia pappeja. (…) Ei niin kun järki ja lo-
giikka tai joku teologinen kehys riitä, mutta jos kuuntelee sydäntä niin (…) niin mulle taas 
tapahtuisi se, vierelle asettumisen ihme (nauraa). 
M: Mitä siinä vierelle asettumisen ihmeessä sitten tapahtuu?  
H: Se on kyllä ihan käsittämätöntä. En ihan ymmärrä ittekkään. (...) Mutta se on vaan niin 
käsittämätöntä kun havaitsee itsessään, että ei puhettakaan siitä, että olisi jotain kielteisiä 
tunteita. Ne kielteiset tunteet tulee sitten paljon helpommin vaikka fundamentalistien jou-
kossa. Pappi 17; 11-12.  
 
Ennen työskentelyäni pappina ja vasta uskoon tulleena pyrin kiinnittymään johonki hengel-
liseen viitekehykseen. Sittemmin oon halunnut olla itsenäinen, enkä ole enää vuosiin halun-
nu sitoutua mihinkään viitekehykseen. Uskon, että viitekehystä tarvitaan kokemuksena siitä, 
että kuulun joukkoon. Jumalan joukkoon kuuluminen ei edellytä sen kummempaa viiteke-
hystä kun sen, mitä minulle kristityt ja erityisesti luterilaiset edustavat, joten en tarvitse 
muuta viitekehystä. Eniten hyödynnän elämänkokemustani ja eteen tulevien ihmisten koke-
muksia ja pyrin ymmärtämään heitä heidän kertoman mukaan ja koulutukseni ja asiantun-
tijuuteni puitteissa. Pappi 4; 12.  
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Haastateltavien kertomuksissa herätysliiketaustalla näyttää olevan vaikutusta sille, 
miten he tulkitsivat perhe- ja seksuaalikysymyksiä. Herätysliiketaustastaan irrottau-
tuneet tai itsensä yleiskirkolliseksi nimenneet kokivat herätysliikkeen liian rajoitta-
vana tulkitsijana perhe- ja seksuaalikysymyksissä. Heille oli tärkeää itsenäisyys ja 
oikeus ajatella ja keskustella ihmisten kanssa omalla tavallaan ilman, että näitä olisi 
pitänyt arvioida suhteessa johonkin yleiskirkollisuutta suppeampaan ryhmään.  
 
 

4.4 Asiantuntijuuden kehittymiseen liitetyt tekijät  

4.4.1 Koulutus ja työura 
 

Suurin osa haastateltavista koki, ettei teologian maisterin tutkintoon ja pappisopin-
toihin407 liittynyt juurikaan perhettä ja seksuaalisuutta koskevaa opetusta. Tästä joh-
tuen haastateltavilla oli toisiaan poissulkevia ja ristiriitaisia käsityksiä omasta am-
mattitaidostaan perhe- ja seksuaalikysymysten käsittelijöinä.  Koulutus ja työura oli-
vat vaikuttaneet lähes kaikkien tapaan kohdata perhe- ja seksuaalikysymyksiä papin 
työssä. Haastateltavien välillä oli kuitenkin eroja, sillä toisille merkittävä oppiminen 
oli tapahtunut teologikoulutuksen aikana, kun taas toiset sitoivat keskeiset oppimis-
kokemuksensa kirkon antamaan sielunhoidon koulutukseen tai aikaisempaan työ-
uraan ja siihen liittyvään koulutukseen. 

Teologikoulutuksen aikana tapahtunutta kehittymistä reflektoineet näkivät, 
että erityisesti Raamatun tieteellinen tutkimus ja sielunhoidon soveltava opetus408 
olivat heidän asiantuntemuksensa keskeisiä vaikuttajia. Ne saatettiin myös liittää toi-
siinsa. Näitä haastateltavia eksegetiikan opinnot olivat opettaneet tarkastelemaan 
Raamatun tekstikohtia osana syntykontekstia. Sielunhoidon soveltavassa opetuksessa 
Raamatun tekstikohtia puolestaan sovellettiin käytännön työtilanteisiin. Kumpaakin 
yhdisti näin kontekstin huomioonottaminen ja Raamatun sanoman tavoittaminen se-
kä soveltaminen. Heistä kaikki kuitenkin reflektoivat oppimaansa suhteessa omaan 
tulkintaansa, mutteivät osana työskentelytapojaan. 

 
No jos ajattelee niin tuo yliopistoilmapiiri oli, sanoisiko nyt liberaalia, kun yliopisto ei ai-
nakaan edustanut kun se ei ole kirkon koulutuslaitos…niin kun tällaisen vapaan tutkimuk-
sen tyyssija ja pyrkimys objektiiviseen totuuteen, jota nyt tietenkään ei ole ihan niin ja on 
vaikea saavuttaa missään…mutta tällaiset tieteen tekemisen ihanteet: tutkimus pitää olla 
vapaata ja jos sieltä sitten nousee jotain niin siitä voidaan tehdä johtopäätöksiä. Koulutuk-

                                                
407 Pappisopinnoilla tarkoitetaan evankelis-luterilaisen kirkon papeille tarjoamaa koulutuspolkua, joka 
alkaa A1-koulutusohjelmassa suoritettavasta työssäoppimisjaksosta seurakunnassa ja jatkuu aina ordi-
naatiokoulutuksesta pastoraalitutkintoon ja ylempään pastoraalitutkintoon. Ordinaatiokoulutus käy-
dään ennen pappisvihkimystä. Pastoraalikoulutuksessa pappi suorittaa 34 opintopisteen pastoraalitut-
kinnon. Pastoraalitutkinnon tavoitteena on, että pappi syventää teologista tietämystään ja osaa soveltaa 
sitä kirkon työssä. Pastoraalitutkintoon liittyy 10 erilaista opintokokonaisuutta, joita ovat opetus- ja 
saarnanäyte, raamattutieto, kirkon tunnustus, kirkon hallinto, jumalanpalveluselämä, sielunhoito, kris-
tillinen kasvatus, seurakunta työyhteisönä sekä Raamattu, tunnustus ja julistus. Pastoraalitutkinto 
2000.  Pastoraalitutkinnon suorittaminen on edellytyksensä kappalaisen vaaliin osallistumiselle. Piis-
painkokouksen suositus kappalaisen vaalin hallintomenettelystä 2004. 
408 Sielunhoidon soveltava opetus liittyy osaksi teologian maisterin A1 koulutusohjelmaa. A1 kouluts-
ohjelmasta opiskelija valmistuu kirkkojen ja yhteiskunnan teologisiin tehtäviin. Kirkko edellyttää, että 
papiksi hakeutuva teologian maisteri on suorittanut 20 opintopisteen kirkon virkaan painottuvat sovel-
tavat opinnot, joihin kuuluvat jumalanpalveluksen, uskontokasvatuksen ja sielunhoidon erilliset opin-
tokokonaisuudet sekä työssäoppimisjakso seurakunnassa. Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan 
opinto-opas 2008–2009, 19, 265–277.  
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sen aikana aloin ajatella, ett Raamattu on kertomus, joka jatkuu edelleen. Maailma muut-
tuu ja raamatuntulkinnan on sopeuduttava siihen. Raamattua pitää yrittää selittää nykypäi-
vään soveltuvalla tavalla.  Silloin tällöin jotain siitä ei ole sovellettavissa tähän päivään. 
Raamatussa on kuitenkin jotakin ajatonta ja luovuttamatonta, joka ei aikojen muuttuessa 
muutu: se on luovuttamaton Raamatun ydinsanoma. Pappi 13, 5; 14. 
 
No koulutuksesta ehkä eniten vaikuttaa eksegetiikan ja sitten myös sielunhoidon praktiku-
mit, joissa käytiin seksuaalisuuteen liittyviä asioita ja perhekuvioita kanssa. Niissä kum-
massakin piti jotenkin ottaa huomioon se, että sitä Jumalan puhetta sovelletaan aina jo-
honkin tilanteeseen ja sitä kuullaan eri tavalla eri tilanteissa kanssa. Se on aika vaikea asia 
selittää, mutta kyllähän sä varmaan tiedät, kun olet itekin käynyt. Että jotain sanotaan, 
mutta kun sitä kontekstia mietitään, niin se alkuperäinen sanoma voi olla hyvinkin erilainen 
kun, mihin se kohta viittaa. Sitä samaa sitten perustellaan elävän elämän erilaisissa tilan-
teissa ja siinä saa olla tarkkana. Ihan sellaista spesiaalia perheeseen tai vielä vähemmän 
seksuaalisuuteen liittyvää koulutusta me papit ei saadaan näissä ”ns.” pakollisissa koulu-
tuksissa, jossa mietitään sitä soveltamista työssä, niin ihan liian vähän. Pappi 19, 3. 

 
Suurin osa haastateltavista kuitenkin näki, etteivät teologikoulutus ja kirkon tarjoama 
koulutus olleet antaneet valmiuksia perhe- ja seksuaalikysymyksien kohtaamiseen 
papin työssä. Osalle haastateltavista olikin käynyt niin, etteivät he olleet missään 
vaiheessa saaneet koulutusta näihin kysymyksiin liittyen. Yksille tämä merkitsi ko-
kemusta siitä, ettei heillä ollut riittävästi ammattitaitoa kysymysten käsittelyyn ja toi-
sille sitä, että kuuntelemisen merkitys kasvoi.  
 

Sielunhoidossa sitä on kuuntelija. Joitain kysymyksiä voi esittää. Se on vaikeaa kun koen, 
että meidän koulutus ei anna meille tarpeeksi välineitä sielunhoitoon, eikä siihen, miten oli-
si auttajana. Ihmiset kuitenkin odottaa, että papit osaa auttaa ja, että koulutus antaa siihen 
välineitä, mutta ei näin ole. Kaikki on itsestä kiinni. Onneksi mulla on itelläni se tilanne, et-
tä olen käynyt pitkän terapian itse, joka on jo loppu. Saan sitä kautta saanut välineitä sii-
hen, miten toista voi auttaa. Matkimalla. Teologikoulutusta asiaan en ole saanut. Sotkua ja 
riittämättömyyttä. Sen takia en ole sen kummempaa tehnyt kun pysynyt lestissäni: kuunnel-
lut ja kysellyt jotakin. Pappi 11, 10-11. 
 
Hengellisestä viitekehyksestä kaikkein eniten. Ilman muuta se sanele kaikkein eniten tässä. 
Mä olen siihen perinteeseen lapsesta asti kasvanut, vaikka on ollut kaiken näköisiä karikoi-
ta joutunut niitä rajoja hakemaan ja itessään käymään läpi ja miettimään niin silti, musta 
tuntuu, että se sanelee eniten. Ei mulla teologisesta tiedekunnasta, mun mielestä siellä 
kaikki asiat suhteellistetaan ja ne moniarvostuu ja tulee tieteelliseksi ja niitten pohjat pure-
taan kun niitä analysoidaan niin uskon, ettei sieltä mitään tule. Pappi 12, 16. 
 
Tuohon kirkon pastoraalitutkintoon olin kyllä tän perhe ja seksuaalikysymysten kanssa pet-
tynyt. Ei siellä oikein ollut mitään siihen liittyvää. Pappi 19, 11. 
 
Annetusta teologisesta ja pappiskoulutuksesta en ole kovin paljon saanut todellisia työväli-
neitä, ehkä lukuun ottamatta joitakin psykiatriaan liittyviä opintoja. Ja se on sisäänsä jän-
nää, että näin on. Uskoisin, että osaksi siihen liittyy se, että koulutus on puhtaasti yliopis-
tossa tapahtuvaa teologista koulutusta, jossa on muut aineet lukuun ottamatta käytännöllis-
tä teologiaa ja etiikkaa. Mun mielestä koulutus on muuten hyvin kaukana käytännön elä-
mästä. Se on vakava puute, että me saadaan yliopistoteologinen koulutus ja tää pappiskou-
lutus on mun valmistumisen aikana heikkoa, nykyään se on parempaa, mutta edelleen sitä 
olisi syytä parantaa vastaamaan enemmän todellista papin työtä. Pappi 7, 10 

 
Salomaa on tutkinut soveltavia opintojaan suorittavien teologian opiskelijoiden am-
mattikuvan ja identiteetin rakentumista. Hän kiinnittää huomiota siihen, etteivät 
opiskelijat juuri reflektoineet ammattietiikkaan liittyviä kysymyksiä, kuten sitä, mi-
ten pappi suhtautuu työssä kohtaamiinsa eettisiin pulmatilanteisiin. Salomaa pohtii-
kin sitä, missä yhteydessä pappisopiskelijat ja papit rakentavat ja selkiinnyttävät 
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ammattieettisen koodistonsa ja jäsentävät sen osaksi kirkon virallisia ja epävirallisia 
moraalikäsityksiä.409 Laura Hirsto on puolestaan tutkinut teologian opiskelijoiden 
työelämätaitojen kehittymistä opintojen aikana. Opiskelijat arvioivat taitojensa ole-
van vahvimmat vuorovaikutusosaamisen alueella. Sen sijaan he näkivät osaamisensa 
olevan heikointa oppimisen taitojen ja joustavuuden osalta.410 Salomaan ja Hirston 
havainnot todentuvat tämän aineiston pappien kertomuksissa. Jokainen haastateltava 
kertoi perhe- ja seksuaalikysymysten kohtaamisen erityisen haasteen johtuvan juuri 
reaalielämän ja kirkon opetuksen välisestä ristiriidasta, jonka käsittelyyn heille ei 
omien näkemystensä mukaan tuntunut tarjoutuneen erityisen hyviä valmiuksia teolo-
gi- tai pappisopintojen aikana. Toisaalta haastateltavat eivät tässä yhteydessä arvioi-
neet omia oppimistaitojaan, vaan pikemminkin teologisen tiedekunnan ja kirkon ope-
tustarjontaa perhe- ja seksuaalikysymyksiin liittyen. Näkemys kuitenkin näytti muut-
tuvan, mikäli haastateltavilla oli teologi- ja pappiskoulutusten lisäksi jokin muu tut-
kinto. Tällöin haastateltavat näkivät teologikoulutuksen vaikuttaneen omaan työta-
paansa laajemminkin, eivätkä sitoneet oppimiaan asioita vain joihinkin oppiaineisiin.  

 
Opiskelut taas toivat hyvin paljon näkökulmaa, mitä kaikkea maailmassa on ja avaruutta 
omaan ymmärrykseen, että pystyy työskentelemään paremmin ja olemaan sellaisten ihmis-
ten kanssa ihan aidosti, jotka ajattelee jotenkin toisella tai eri tavalla ja elää toisella taval-
la. Pappi 13, 3. 
 
Koulutus antoi mulle jotenkin laajemman näkökulman kuin oma elämä. Sen kautta omak-
suin myös tavan tarkastella asioita muunkin kun oman elämän kautta. Tutkimustieto ja ih-
misen psyyken tuntemus, oppimisteoriat ja yhteiskunnalliset ilmiöt ovat tulleet merkittäviksi 
selittäjiksi siihen, mitä ihmisen mielessä pyörii. Koen tulleeni teologiksi ennen kaikkea kou-
lutuksen jälkeen. Sitä ennen sitä oli kristitty kristillisen yhteisön jäsen. Nyt ole sen lisäksi 
teologian asiantuntija. Pappi 19, 10. 

 
Osalla haastateltavista oli sielunhoidon, hengellisen ohjaajan tai terapeutin koulutus 
tai he olivat haastatteluhetkellä koulutuksessa. Osalla taas oli teologitutkinnon lisäksi 
muu tutkinto, jonka yhteydessä he olivat saaneet koulutusta ihmisten elämäntilantei-
den kohtaamiseen. Poikkeuksetta nämä haastateltavat näkivät, että kyseiset koulutuk-
set olivat lisänneet heidän ammattitaitoaan perhe- ja seksuaalikysymysten kohtaajina. 
Koulutukset olivat antaneet erityisesti välineitä sielunhoitotilanteisiin, joissa haasta-
teltavat hyödynsivät usein erilaisten viitekehysten teorioita kohdatessaan ihmisten 
elämäntilanteita. Kristillisen näkökulman koettiin kuitenkin tuovan lisäulottuvuutta 
ihmisten kysymysten työstämiseen. 
 

Mähän olen aikaisemman koulutukseni puitteissa ja varsinkin työssä saanut koulutusta ja 
tehnyt töitä erilaisten ihmisten ja viitekehysten kanssa. Tää vaikuttaa mun tapaan sielun-
hoidossa. Hyödynnän enemmän tuota aikaisempaa koulutusta, koska siinä yksinkertaisesti 
opetettiin enemmän ihmisen elämään liittyviä kehityspsykologisia ja muita lainalaisuuksia. 
Kristillinen armo tuo siihen lisäulottuvuuden ja sitä monta kertaa sitä toivoa ja lohtua li-
säksi. Pappi 4, 6. 
 
M: Eli sun työskentelytavat nousee kiinteästi syvyyspsykologiasta…liittyykö ne tuohon sun 
tuohon hengellisen ohjaajan koulutukseen? 
H. Se ei mene yksi yhteen, mutta on se mulla perustuksena, että uskon, ettei ihmistä hyödytä 
se, mitä mä sanon vaan kaikki pitää itse käydä läpi ja miettiä. Tämä ajatus nousee paljon 
muualtakin kuin freudilaisuudesta. Esim. AA ja muunkin alkoholistien ja päihteidenkäyttä-
jien hoidossa on ajatuksena, että jos ihmisellä ei ole mitään ongelmaa, ei sitä voida hoitaa-
kaan, jollei se tiedosta. (...) Toisena tulee koulutus, lähinnä sielunhoidon, että varsinkin 

                                                
409 Salomaa 2007, 343-345, 364. 
410 Hirsto 2009. 
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hengellisen ohjaajan koulutus. Se on avannu näkökulman, joka mua itseäni kannattelee 
niiltäkin osin, että A. ei saa manipuloida ihmisiä ja B. minä itsekin olen vain kulkija, enkä 
yhtään enempää. Mutta mun tehtävä on kulkea toisen ihmisen kanssa. Toki mulla pitää olla 
näkökulma siitä, mitä kohti ollaan menossa, muuten ei tule mitään. Mulla ei sen sijaan voi 
olla valmista ohjelmaa, enkä mä voi sanoa, että kuule nyt sä olet menossa tässä ja tässä 
vaiheessa. Nyt sun hengellinen kasvuvaihe on tässä. Mutta olen rohkastunut siinä, että us-
kallan heittäytyä ihmisten kysymyksiin, eikä mun tarvitse pelätä. se on tullut nyt vasta yli 
20-vuoden viranhoidon jälkeen. Ainoastaan sillä on merkitystä, minkä varassa mä ite olen. 
Ei sillä, että olen itse toisinaan aivan näännyksissä ja epätoivoinen, enkä tiedä mitään. 
Pappi 5; 10, 16.  

 
Pirjo Hakala on tutkinut sielunhoidon koulutukseen osallistuneiden kokemuksia. Hä-
nen tutkimuksensa tuloksista ilmenee, että koulutukseen osallistuneet kokivat sielun-
hoitotaitojensa parantuneen niin tiedollisella kuin taidollisellakin tasolla. Koulutus 
oli myös vahvistanut sielunhoitajaidentiteettiä. Tämä ei tarkoittanut vain terapeuttis-
ten taitojen vaan myös teologisen ja hengellisen ulottuvuuden syventymistä. Toisaal-
ta koulutukseen osallistujien teoreettisen tiedon soveltaminen työkontekstissa jäi 
puutteelliseksi. Hakala näkee tämän johtuneen siitä, että koulutuksen eri osat integ-
roituivat heikosti toisiinsa ja että koulutuksessa huomioitiin melko vähäisesti koulu-
tukseen osallistuneiden työkontekstien vaatimukset.411 Myös tämän tutkimuksen 
puitteissa on havaittavissa, että sielunhoidon tai hengellisen ohjaajan koulutus, mutta 
myös muunlainen psykologisesti tai terapeuttisesti suuntautunut koulutus, tuotti sa-
mankaltaisia kokemuksia. Koulutuksen käyneet tai siinä olevat kertoivat oppineensa 
erilaisia teorioita ja toimintaperiaatteita, mutta käytännön soveltamisesta koulutuksen 
puitteissa he reflektoivat hyvin vähän. Toisaalta jotkut haastateltavat toivat esille 
oman orientoitumisensa tiettyihin opintoihin ja aihe-alueisiin, mikä oli suunnannut 
omaa oppimista. Ne haastateltavat, jotka olivat jo opintojensa aikana olleet kiinnos-
tuneita perheisiin ja seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä, olivat tyytyväisempiä 
koulutustensa sisältöön ja kokivat osaavansa hyödyntää niitä papin työssään. Heidän 
kertomuksistaan välittyy aktiivinen ja tavoitteellinen halu oppia perheisiin ja seksu-
aalisuuteen liittyviä asioita. Tiina Soinin mukaan onnistunut siirtovaikutus (active 
transfer) teorian ja käytännön välille syntyy kun opiskelija asettaa opiskelulleen ta-
voitteita jo opiskeluaikana. Tällöin hän esittää oppimista ohjaavia kysymyksiä jo 
opintojensa aikana. Tämä antaa hyvät edellytykset soveltaa teoriaa kaytännön tilan-
teisiin.  Oppiminen  on  tavoitteellista,  ja  sitä  ohjaavat  sekä  teoriasta  että  käytännöstä  
nousevat kysymykset, joiden toteutumista opiskelija tarkistaa uusien kysymysten 
avulla. Kyseessä on kehämäinen liike, jossa käytäntö ja teoria esittävät toisilleen jat-
kuvasti uusiutuvia kysymyksiä, jolloin myös uuden oppiminen on mahdollista.412 
Tämän kaltainen reflektointi näykyy aineistossani erityisesti haastateltavilla, joilla oli 
aikaisempi koulutus tai he olivat hakeutuneet sielunhoidon, hengellisen ohjaajan tai 
kasvatustehtäviin liittyviin koulutuksiin. He myös kokivat osaavansa soveltaa teolo-
gista asiantuntijuuttaan muita paremmin perhe- ja seksuaalikysymysten osalta. 

Teologisessa tiedekunnassa on melko paljon opiskelijoita, jotka ovat aloitta-
neet opintonsa myöhemmällä iällä.413 Myös haastateltavista osalle pappina toimimi-

                                                
411 Hakala 2001, 227-228.  
412 Soini 1999, 70-72. 
413 Litmanen & Hirsto & Lonka 2010, 198. 
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nen oli toinen ammatti ja työura.414 Aikaisempien koulutusten lisäksi myös aikai-
sempi työura oli antanut lisänäkökulmaa pappina työskentelyyn perhe- ja seksuaali-
kysymyksissä. Seuraava haastateltava oli havainnut pappien välillä eroja sen mu-
kaan, oliko heillä muuta koulutusta tai työuraa vai ei.   

 
Kyllä mä ajattelen, että mulla on ihan aikaisemman työn kautta tietoa, miten olla perheitten 
kanssa ja mitä perheitten vaikeudet voi olla. Tiedän myös siitä, mitä sosiaalialan ihmiset 
ajattelee kun osa minusta on myös sellainen.(…) kun sitä niin kun tajuaa sen, että mun aja-
tukset voi paljonkin poiketa tavallisen ihmisen ajatuksista: mulle voi olla selvää adventit ja 
pääsiäiset, Kolmiyhteys ja uskonelämä. Jos mulla ei olisi aikaisempaa työuraa, saattaisin 
luulla, että mulle selvät asiat olisi muille selvempiä kun ne oikeesti on.(…) Oon niin kun 
huomannu, että joskus sellaset, jotka on aina olleet pappeja pitää tavallisia tai siis muita 
kun pappeja, koska ollaan mekin ihan tavallisia ihmisiä, yksinkertaisempina kun ne on: 
saarnataan ihan yksinkertaisia asioita ihmiselämästä, jonka kaikki ihmiset tajuu. Teologi-
assa sitten siirrytään ihan muihin ulottuvuuksiin: ne esitetään vaikeesti. Eiks sen pitäis 
mennä päinvastoin? Ihan kun haluttais puhua vaan uskovaisille ja niillehän elämänkoke-
musasiat saattaa olla uskonkysymyksiä vieraampia. Pappi 4, 14; 16.   

 
Muutama haastateltava oli työskennellyt pappina ulkomailla. Tämä oli heidän mu-
kaansa antanut valmiuksia papin tehtäviin myös Suomessa.  

 
Me suomalaiset usein ajatellaan, että on lottovoitto syntyä Suomeen ja me ollaan hyviä 
työnteossa ja työn laatu on meillä parasta jne. Mutta kun käy ulkomailla niin huomaa, ettei 
se olekaan niin. Me ollaan ihan yhtä erehtyväisiä kuin muut. Ei se meidän malli ja tyyli ole 
välttämättä se ainoa oikea vaan on olemassa monia muitakin tapoja selviytyä elämässä 
kuin suomalainen tapa. Onhan tietysti meidän maamme sisälläkin eroja, että (haastatelta-
van) srk on hyvin erilainen kuin Espoon tuomiokirkkoseurakunta. Pohjoisesta etelään voi 
olla suuri ero. Pappi 3, 5. 

 
Pari haastateltavaa koki lapsuus- ja nuoruusvuosien harrastuksilla olleen vaikutusta 
siihen, millaiseksi heidän työskentelytapansa olivat perhe- ja seksuaalikysymyksissä 
kehittyneet. Ne haastateltavat, jotka olivat osallistuneet nuoruudessaan kirkon nuori-
sotyöhön, pitivät seurakuntanuorten toimintaa itselleen tärkeänä suunnannäyttäjänä. 
Seurakuntanuorissa he olivat voineet toimia monipuolisesti. Tähän oli liittynyt tois-
ten auttamista, esiintymistä, yhdessäoloa, toisten nuorten ohjaamista ja hengellisyy-
den harjoittamista yhteisössä. He olivat kohdanneet ensimmäiset esimerkit seurakun-
nan työntekijänä toimimisesta juuri seurakuntanuorissa. Seurakunnan nuorisotyön-
ohjaaja tai pappi olikin saattanut olla esimerkkinä näille haastateltaville, jotka olivat 
pohtineet omaa ammatillista suuntautumistaan.  
 

Pitää myös mainita sekin, että olen aina yrittänyt myös seurata, että miten vanhemmat kol-
legat hoitaa näitä asioita. Millainen on esimerkki. Se ei välttämättä ole kyllä aina ihan hy-
vä se esimerkki. Näkee miten ne tekee virheitä niin niistäkin voi oppia. Pappi 3, 5. 
 
Olen itsekin pyrkinyt siihen, että sielunhoitokeskustelut eivät tee ihmisestä ”hoidettavaa” 
vaan voin olla ihmisen kanssa tekemisissä ihan tavallisesti keskustelujen jälkeen, enkä 
muista keskusteluja jälkikäteen. Tajuan nyt, että tämä nimenomainen pappi (jonka kanssa 
haastateltava oli käynyt nuoruudessaan sielunhoitokeskustelun) on vaikuttanut tapaani olla 
sielunhoitajana. En ole tajunnut tätä ennen tätä keskustelua. Mutta se vaikuttaa. Pappi 1, 
22. 

                                                
414 Haastateltavista seitsemällä on teologikoulutuksen lisäksi myös toinen ammatillinen tutkinto. 
Kymmenen haastateltavaa on toiminut papin työn lisäksi myös muissa ammateissa. Haastateltavat 
ovat papin työn lisäksi toimineet kaupallisella alalla, nuorisotyössä, palvelualalla, terveydenhuollossa 
ja sosiaalialalla. Kaikilla haastateltavilla on pappina olon lisäksi lyhyitä työjaksoja esimerkiksi opiske-
luaikana.  
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Niemelä on tutkinut teologian opiskelijoiden uravalintamotiiveja ja ammatillista 
suuntautumista. Vuonna 1994 teologiseen tiedekuntaan pyrkineistä 30 % ilmoitti, 
että uravalinnan keskeinen vaikuttaja oli ollut pyrkijä itse. Toiseksi eniten uravalin-
taan (10 % vastanneista) olivat vaikuttaneet vanhemmat ja tuttu pappi tai lehtori. 
Vuonna 1997 teologiseen tiedekuntaan pyrkineistä puolet arvioi, että jonkun ihmisen 
neuvo oli vaikuttanut jonkin verran uravalintaan. Merkittävin vaikuttaja näistä oli 
tuttu pappi. Vaikutus ei kuitenkaan aina ollut positiivinen, sillä myös negatiivinen 
kokemus papeista saattoi herätellä hakijaa toteamaan, että ”minustahan voisi tulla 
hyvä pappi”.415 

Haastateltavat näkivät koulutuksen, työuran, ulkomailla työskentelyn ja har-
rastusten vaikuttaneen työskentelytapaansa perhe- ja seksuaalikysymysten parissa. 
Mitä enemmän ja monipuolisemmin haastateltavilla oli koulutusta ja työkokemusta, 
sitä enemmän he kokivat omaavansa valmiuksia perhe- ja seksuaalikysymysten käsit-
telyyn papin työssä. Pelkkä teologian maisterin tutkinto ja pastoraalikoulutus eivät 
sen sijaan olleet antaneet haastateltavien mukaan riittäviä valmiuksia näiden kysy-
mysten käsittelyyn. Erityinen puute haastateltavien mukaan oli se, etteivät he olleet 
saaneet riittävästi koulutusta perhe- ja seksuaalikysymysten kohtaamiseen. Koulu-
tuksen vaikutus näiden kysymysten kohtaamiseen olikin kaikkien haastateltavien 
kertomuksissa vähäisempää kuin hengellisen viitekehyksen ja erityisesti elämänko-
kemuksen vaikutus. Myönteisimmin teologian maisterin koulutuksen merkityksestä 
kertoivat ne haastateltavat, joilla oli tätä koulutusta edeltävä tutkinto ja aikaisempaa 
työkokemusta muussa kuin papin ammatissa. 

 

4.4.2 Terapia ja sielunhoito vaikeiden kokemusten jäsentäjänä ja työhön opetta-
jana  

            
Kuten tutkimuksessa on tullut esille, haastateltavien työskentelytapaan olivat usein 
vaikuttaneet omat elämänkokemukset. Näiden kokemusten työstäminen näkyy haas-
tateltavien elämänkertomuksissa monella tapaa. Toiset eivät juuri kuvaile prosessia, 
jonka seurauksena heidän ajattelunsa oli muuttunut. Jotkut puolestaan viittaavat esi-
merkiksi herätysliikkeeseen tai perheeseen, joka oli ollut joko tukena vaikeassa elä-
mänvaiheessa tai vaikeuttanut haastateltavan tilannetta. Toiset sen sijaan viittaasivat 
myös siihen prosessiin, joka oli auttanut selvittämään omaa ajattelua. Näissä kerto-
muksissa haastateltavat kuvailivat usein onnistunutta ja opettavaista autetuksi tulon 
kokemusta terapiassa tai sielunhoidossa. Nämä kokemukset nostetiin poikkeuksetta 
oman työskentelyotteen yhdeksi keskeiseksi lähtökohdaksi ja asiantuntijuuden kehit-
täjäksi perhe- ja seksuaalikysymyksissä. Haastateltavista osa kertoi hakeneensa vai-
keisiin elämänkokemuksiinsa apua terapiasta. Nämä haastateltavat pitivät prosessin 
läpikäymistä merkittävänä omaa ajattelua jäsentävänä tekijänä.  
 

Elämänkokemuksesta tietysti nousee, mutta sitä on vaikea sanoa, millainen sen osuus on. 
Ehkä kuitenkin se, että olen käynyt terapiassa niin sitä kautta on jotain sellaista sisäistäkin 
seksuaalisuuden työstämistä ja sen pohtimista. Kyllä tuo oma terapia varmasti vaikuttaa 
Pappi 10; 3. 
 
Mä olen aikanaan käynny 3,5 vuoden terapian, mutta se ei liittynyt seksuaalikysymyksiin 
vaan moneen kuolemantapaukseen, jonka seurauksena menin terapiaan. Mutta 3,5 vuoden 
aikana siinä prosessoin kaikkea ja sitä kautta pääsin kiinni niihin omiin lapsuuden  trau-

                                                
415 Niemelä 1999, 137-139. 
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moihin ja sitä kautta löysin oman tapani elää ja se kasvuprosessi ja sen kehittely jatkuu tä-
näkin päivänä. Pappi 17, 13. 
 

Myös pidempi sielunhoitoprosessi oli yhden haastateltavan kertomuksessa auttanut 
jäsentämään oman elämän vaikeita kokemuksia. Hänen kertomuksessaan sielunhoito 
sisälsi samankaltaisia elementtejä kuin terapian käyneiden kertojien terapiaprosessi.  

 
Mä sain paljon itse paljon ajatuksia ja mielikuvia, joita kävin itse läpi ja kävin sielunhoi-
dollisia prosesseja: kasvukipuja läpi. Paljon tuskia ja itkukohtauksia. Kun mä sitkeesti kä-
vin ne vuosien aikana läpi niin koin, että niitten kautta sain sen vahvistuksen omalle nai-
seudelle, että mä voi kunnioittaa itseäni naisena ja saan iloita itsestäni naisena. Pappi 18, 
14. 

 
Terapian tai pidemmän sielunhoitosuhteen läpikäyneet arvelivat, että omien kysy-
mysten läpikäyminen oli vaikuttanut merkittävästi tapaan, jolla he kohtasivat perhe- 
ja seksuaalikysymyksiä työssään. Erityisesti avun tarvitsemisen ja saamisen koke-
mukset olivat auttaneet samaistumaan muiden apua tarvitsevien tilanteeseen. Toisaal-
ta terapian läpikäyminen oli lisännyt kriittisyyttä erityisesti kirkon sisällä käytävää 
homoseksuaalisuuskeskustelua kohtaan.  

 
Se oma oleminen ja elämä on ollut niin vaikeaa, että ei voi yksinkertaisesti sanoa, koska 
elämä on vaikeaa jo ihan yksinänsä. Enhän mä halua tehdä toisen ihmisen elämää vielä 
vaikeemmaksi sillä, että pidän kiinni jostain idioottimaisesta: homous on syntiä mielipitees-
tä, joka ei edes ole mun mielipide tai markkinoisin sitä. Homouden myöntäminen itselle on 
sen verran vaikeaa, että mun täytyy yrittää olla rehellinen, se kaksinaamaisuus ei kanna. 
En halua tuoda siihen elämään yhtään lisäpaineita. Oma terapia on vaikuttanut siihen, että 
on joutunut kaivamaan asiat kaapista ulos luurankoineen päivineen ja se oli rankkaa. Tää 
on vaikea asia sanoa jotain järkevää. Pappi 11, 16. 
 
Itsetuntemus on tärkeä ja kokemus siitä, että on itse tarvinnut apua. Se rajoittaa ehkä sitä 
omaa oikeassa olemisen pakkoa. Semmonen on tärkeää, että ei ole oikeassa olemisen pak-
koa, koska tässä työssä on niin suuri mahdollisuus käyttää auktoriteettia väärin. Pappi 10; 
9. 
 
No, tää homoseksuaalisuushan on nähty ihan omalla kohdalla. Se, miten kirkossa olevat 
kannat ja toiminta voi melkein viedä ihmiseltä hengen. Nyt kun ite on tämä nähnyt ja koke-
nut, niin ihan raivostuttaa, miten tämmönen sallitaan. Kyllä mä omasta kokemuksesta tie-
dän, että ihmisen ajaminen selkä seinään johtaa ihan johonkin muuhun kuin haluun kuulua 
kirkkoon.  Pappi 19; 10. 

 
Monen terapian läpikäyneen keskeinen oppimiskokemus oli ollut, että ”Terapia vä-
hentää oikeassa olemisen pakkoa”. Itsetuntemuksen lisääntyessä he kokivat löytä-
neensä itsestään erilaisia puolia, joiden tunnistaminen auttoi myös toisten tarpeiden 
ja omien halujen erottamisessa. Terapian käyneet haastateltavat ajattelivat, että jo-
kainen ihminen on oman tiensä löytäjä ja kulkija. Toisen ihmisen ratkaisut eivät vält-
tämättä sovi muille, vaan jokaisen on löydettävä oma tapansa elää.   

 
Uskaltaako sitä oikeen edes sanoa, että se on ollu aika rikastuttava kokemus ja uskaltaisko 
sanoo, että myös ihan siunaus tai ehkei ihan siunaus voi olla…nimittäin olis niin helppoa 
aina monta kertaa sanoa asioihin, mutta sit muistaa, et mikä mä olen tuohonkin mitään sa-
nomaan. Monessa muussakin se oman polun kivikkoisuus ja rikkonaisuus niin tuo sitä 
semmosta, että armahtavaisuuden ja rakkauden näkökulmaa. Mutta kyllä ne perusteetkin 
siellä on. Mä olen itse asiassa viime aikoina paljon miettinyt oman persoonan rajoja ja 
oman ja toisen persoonan  rajojen riittämättömyyden tärkeyttä. Me ei saada ylittää oman ja 
toisen persoonan välisiä rajoja. Meitähän hirveesti pappeina kutsutaan oikeen toisen ihol-
le. Ylittämään toisen persoonan rajoja. Meidän vastuulla on myös suojella sitä toista ihmis-
tä näitten rajojen ylittämiseltä. (...) Sitä omaa näkökulmaani mä olen rakennellu ja yrittän-
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ny sopeuttaa sitä tähän kirkon näkökulmaan niin paljon kun se on mahdollista. Mutta sillä 
lailla myönteisesti katottuna: elämässä on rajoja ja rakkautta ja rakkaudessa on rajoja. 
Meillä on nyt kirkkona tällasia rajoja, eikä kai piispat sitä ilkeyksissään tee, ihmisiä nekin 
on. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden ne on olleet tosi akuutteja asioita ja tähän on nyt 
päästy. Tällä erää ollaan kirkkona tässä, mutta asiat muuttuvat. Pappi 17;11-13. 
 
No siis jos ajatellaan, mitä mä siitä terapiasta opin, niin mä opin siitä vieläkin, vaikka kä-
vin sen jo monta vuotta sitten. Niin sitä, että mä en ole oikeessa ihmisten elämän suhteen. 
Jos sitten oonkin, niin siinäkin ihmisen ittensä täytyy oivaltaa asiat, en mä ole enkä haluak-
kaan olla mikään besservisser. Tässä on yks hyvä esimerkki, siitä mitä mä olen oppinut: 
mulla oli tossa yks ihminen, joka puhui homoudesta syntinä. Olis tehny mieli sanoa, ettei se 
ole ja yritinkin sitäkin näkökulmaa tuoda esille, että voi sitä toisinkin ajatella, mutta ei tää 
ottanut sellaista kuuleviin korviin. Ajattelin vaan, että käydään tätä nyt sitten pitkän kaavan 
mukaan. Huomatkoon sitten ite miten asiat hänen kohdallaan on. Pyysin miettimään ho-
mouteen liittyviä asioita ja sovin jatkokeskusteluista. Mä haluun antaa sille ihmiselle tilaa, 
vaikka se ei ajattele samoin kun minä. Ei mun tarvitse olla aina se, joka on oikeassa. Kat-
sotaan nyt miten tämä juttu kehittyy ton ihmisen kanssa: se saattaa muuttaa mielensä tai 
sitten se ei muuta. Pääasia, että se voisi tulla tasapainoon ja olemaan ihmisiksi muille, ettei 
ala totuudentorveksi ja riko muita ihmisiä. Pappi 19, 11-12 

 
Risto Vuorisen mukaan terapian lähtökohtana on yksilön halu tulla autetuksi ja oi-
reistaan vapautetuksi. Yksilö itse on avaintekijä elämänkysymysten haltuunotossa. 
Terapian tehtäväksi ei välttämättä jää vain oireiden poistaminen vaan ongelmia aihe-
uttaneiden tekijöiden ja oireiden tiedostaminen ja ymmärtäminen. Näin yksilö voi 
oppia ymmärtämään ongelmakenttäänsä, vaikka ei täysin kaikista ongelmista vapau-
tuisikaan. Terapeutin ymmärtävä suhtautuminen yksilöön ja tämän ongelmiin ovat 
merkittäviä tekijöitä, sillä ne lisäävät terapiaan tulleen uskoa itseensä ja lujittavat tä-
män itsetuntoa. 416 Valkosen tutkimuksen valossa näyttää siltä, että kokemukset psy-
koterapiasta liittyivät muutoksiin erityisesti välittömissä sisäisissä kokemuksissa sekä 
refleksiivisissä tai sosiaalisissa toiminnoissa. Sisäisten kokemusten muutokset liitet-
tiin tunteisiin, itsetuntoon tai tarkemmin määrittelemättömiin kokemuksiin sisäisestä 
eheytymisestä tai todellisemman minuuden tavoittamisesta. Refleksiiviset muutokset 
taas liitettiin tiedon lisääntymiseen, näkökulmien ja ajattelutapojen muutoksiin. Sosi-
aaliset muutokset puolestaan liitettiin sosiaalisiin suhteisiin, oman käyttäytymisen tai 
käytännön järjestelyjen muutoksiin, jotka olivat vaikuttaneet omaa toimintaan.417  

Johanna  Räsänen  esittää,  että  yksi  sielunhoitajan  tärkeä  ominaisuus  on,  että  
hän itse on työstänyt omia kipeitä kysymyksiään. Räsänen ei kuitenkaan ota kantaa 
siihen, millä tavoin tämän työstämisen tulisi tapahtua.418 Terapian käyneet haastatel-
tavat arvioivat terapian läpikäymisen hyödyttäneen heitä erityisesti juuri sielunhoito-
työssä. He näkivät terapian keskeisimmäksi opiksi avuttomuuden ja avunsaamisen 
kokemukset, jotka olivat auttaneet ymmärtämään muiden tilannetta monipuolisem-
min. Omakohtaisen kokemisen arveltiin lisäävän ymmärrystä muita hätää kokevia 
kohtaan, mikä puolestaan oli auttanut tunnistamaan näissä tilanteissa sitä, miten heitä 
tulee lähestyä. Avunsaamisen merkityksen he liittivät puolestaan turvallisuuskoke-
muksiin hädässä. Ahdistuksesta ja hädästä huolimatta apua saava ei ollut yksin, vaan 
hyvin toteutunut kohtaaminen merkitsi haastateltaville ennen kaikkea sitä, että on-
gelmia tarkasteltiin yhdessä terapeutin tai sielunhoitajan kanssa. Tällöin ongelmiin ei 
välttämättä löytynyt selkeitä vastauksia, mutta niistä saattoi selvitä tai niihin löydet-
tiin uusia ulottuvuuksia. Terapian käyneille oli ominaista myös rauhallisuuden koros-

                                                
416 Vuorinen 1992, 257-261.  
417 Valkonen 2007, 110-111 
418 Räsänen 2005, 14-15. 
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taminen ihmisten hädän äärellä. Terapian kautta he olivat oppineet kohtaamaan tilan-
teita ahdistumatta itse. Myös kyky arvioida sielunhoitoon tulleen tarpeita lisääntyi. 

Terapian läpikäyneistä haastateltavista muutama oli prosessin seurauksena 
alkanut suhtautua kriittisesti sielunhoidon mahdollisuuksiin perhe- ja seksuaalikysy-
mysten käsittelyssä. He arvioivat, että papin tarjoama yksityinen sielunhoito on mel-
ko vaatimaton apu perhe- tai seksuaaliongelmiin, kun terapian arveltiin samaan ai-
kaan tarjoavan tehokampaa apua. He itse olivat käyneet pitkän psykodynaamisen te-
rapian ja arvioivat teologikoulutuksen ja pappisopintojen sielunhoidon koulutuksen 
ohjaavan pikemminkin voimavarasuuntautuneeseen kohtaamiseen. Tällöin he näki-
vät, että perheeseen ja seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat juonsivat niin kaukaa 
menneisyyden tapahtumista tai olivat niin syvällä ihmisen kokemusmaailmassa, ettei 
niihin voinut päästä käsiksi vain voimavarasuuntautuneen auttamisen keinoin ja 
muutamilla tapaamiskerroilla. Yksi haastateltava pohti lisäksi joidenkin kristittyjen 
kielteistä suhtautumista psykoterapiaan. 

 
 Jos mä ajattelen tätä kulttuuria, joka nyt on, että tässä on hirveä ristiveto eri koulukuntien 
välillä. Niin sekin on järkyttävää, että ihmiset, jotka on vaikeuksissa niin ne joutuu vielä 
tässä ristiaallokossa tavallaan uhrin asemaan siitä, että ne löytää hyvän terapeutin ja jou-
tuvat hyväksikäytetyiksi. Ihan kauheeta.(…) Jokainen, joka on joutunut vähänkin tekemään 
työtä ittensä kanssa tajuaa, että miten hirveän työlästä tämä on ja tuskastuttavan vaikeaa ja 
ei ole mitään varmuutta siitä, tuleeko tästä mitään. Meitä pappeja koulutetaan aika lyhytte-
rapian keinoilla. (…) On sääli, että tää lyhytterapia kukkii meidän kirkossa. Kyllä tääkin on 
totta, että jossain piireissä freudilaisuutta pidetään jopa syntinä, joka ei perustu ihan ei 
mihinkään. Musta siinä on se, että valtahan on hirveen hivelevää ja sellaset, jotka sitä ja-
noaa niin ei niillä loppujen lopuksi ole päällimmäinen kysymys on se, että pääsee vallan-
kahvaan ja lyhyin tie on lyhytterapia kurssi, josta pääsee äkkiä suutaroimaan toisia. Mulla 
ei ole sielunhoitokeskusteluihin hinkua, niitä riittää. Mä luulen, että tässä on mulla pikku-
sen nöyryyttäkin mukana. On tärkeää, että se joka lähtee tällaseen työhön kuvitelmalla, että 
mä voin kauheesti auttaa muita niin se pitää sisällään jo kuvitelman, että paljon suurempi 
todennäköisyys on, että siitä ei ole hyötyä kuin että olisi. Ei voi antaa ehkä suun vuoroa toi-
selle kun on itellään niin paljon sanottavaa. Pappi 12; 11-12. 

 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus määrittelee psykoterapian psyykkisen tervey-
den ja toimivuuden lisäämiseen tähtääväksi tavoitteelliseksi ammatilliseksi toimin-
naksi. Sillä hoidetaan henkilöitä, joilla on psyykkinen häiriö tai muu ongelma, jota 
pystytään auttamaan psykoterapian keinoin. Tavoitteena on lievittää tai poistaa 
psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitys-
tä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmansa.419 Suomalaisen lääkäri-
seura Duodecimin ja Suomen akatemian konsensuslausumassa erotellaan toisistaan 
psykoterapia ja psykoterapeuttiset menetelmät. Näistä psykoterapeuttisesti vaikutta-
vat menetelmät eivät täytä psykoterapian kriteerejä. Lausunnossa kuitenkin todetaan, 
että psykoterapian tarkka määrittely suhteessa muihin hoito- ja auttamismuotoihin on 
ongelmallista.420 Suomessa pitkät psykodynaamiset terapiasuuntaukset421 ovat olleet 

                                                
419 Psykoterapeutin ammattinimikkeeseen oikeuttavan koulutuksen hyväksyminen 2005. Viitattu 
21.6.2009. 
420 Tämä johtuu siitä, että eri terapiasuuntausten yhteiset ja erityiset piirteet kietoutuvat toisiinsa tera-
peuttisessa vuorovaikutussuhteessa. Terapeutin noudattama käsitejärjestelmä ja terapiatekniikka saat-
tavat terapeutin uskottavuuden ja vuorovaikutuksen etenemisen seurauksena muodostua merkityksel-
lisiksi terapian vaikuttavuuteen liittyviksi tekijöiksi, vaikka ne eivät selittäisikään kausaalisesti hoito-
tuloksia. Konsensuslausuma 2006. Viitattu 26.6.2009. 
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eräänlaisen valtavirtaterapian asemassa, joskin niistä on siirrytty yhä enemmän eri-
laiset lyhytterapioiden422 suuntaan.423   

Sielunhoidon suhdetta psykologiaan ja psykoterapiaan on puitu laajalti suo-
malaisessa sielunhoitoa koskevassa keskustelussa424. Kettusen mukaan 1960-luvulle 
saakka sielunhoito ymmärrettiin lähinnä ihmisen hengellisten ja uskonnollisten ky-
symysten hoitamiseksi. Vaikka sielunhoitajan arveltiin hyötyvän psykologisesta ja 
psykoterapeuttisesta tiedosta, sen korostamisen pelättiin myös johtavan sielunhoidon 
muuttumiseen liian ihmiskeskeiseksi. Vaikka asenne psykologiaan ja psykoterapiaan 
on muuttunut myönteisemmäksi, näitä ennakkoluuloja on Kettusen mukaan edelleen 
erityisesti niillä, jotka lähestyvät sielunhoidollisia kysymyksiä vain kirkon julistus-
työstä käsin.425 Joachim Scharfenbergin mukaan pastoraalipsykologia ei voi ottaa 
käyttöönsä mitä tahansa psykologiaa, joka on kehitetty muuta käyttötarkoitusta var-
ten. Hän ehdottaakin, että pastoraalipsykologian tulisi luoda oma psykologiansa. En-
sinnäkin pastoraalipsykologian tulisi olla hermeneuttista, jolloin huomioidaan ym-
märtämistapahtuman kehärakenne, ja ymmärtämistapahtuma liitetään tekstien ym-
märtämiseen. Toiseksi pastoraalipsykologian tulisi olla dynaamista psykologiaa ja 
tehdä oikeutta inhimillisen viestinnän psyykkiselle dynaamisuudelle. Kolmanneksi 
pastoraalipsykologian täytyy olla psykohistoriallisesti suuntautunutta, jotta ymmärre-
tään yksilöllisten elämänkertojen ja historiallis-symbolisten ilmenemismuotojen vä-
linen yhteys. Neljänneksi pastoraalipsykologian tulisi olla konflikteja käsittelevää 
psykologiaa, jotta voitaisiin tehdä oikeutta uskonnon antropologian kantaville näke-
myksille.426 Scharfenbergin ehdotus näyttää ainakin tavoitteellisella tasolla toteutu-
van teologian maisterien A1-koulutusohjelmassa ja sielunhoidon pastoraalikurssilla, 
sillä koulutukset keskittyvät sielunhoitoon tulevan ongelmakentän hahmottamiseen ja 
työskentelytapojen opetteluun sielunhoidon ja pastoraalipsykologian näkökulmasta. 
Painopiste kummassakin on sielunhoidon teorioiden ja toimintatapojen opiskelussa, 
vaikka opintokokonaisuuksiin liittyy myös käyttäytymistieteellisiin lähestymistapoi-
hin perehtymistä ja terapeuttisen keskustelun opiskelua.427 Kirkon sielunhoidon kou-
lutuksessa terapeuttisen keskustelun opiskeluun liitetään voimavarakeskeisesti pai-
nottuneita lähestymistapoja.428 Tämä riippuu kuitenkin sekä sielunhoitajasta että sie-
lunhoitotilanteesta. Matti-Pekka Virtaniemi ja Marja-Leena Käyhty näkevät, että eri-
laisia menetelmiä hyödynnetään sielunhoidossa tilannekohtaisesti ja sielunhoitajan 
koulutuksen mukaan. Psykoterapian näkökulmasta sielunhoito on enimmäkseen sup-

                                                                                                                                     
421 Psykodynaaminen psykoterapia perustuu ajatukseen, että menneisyys vaikuttaa ihmisen nykyiseen 
kokemusmaailmaan. Jokaisella on oma yksilöllinen kehityshistoriansa. Lapsen perimä ja vuorovaiku-
tussuhteet muovaavat ratkaisevasti kehittyvää persoonallisuutta. Vaikka persoonallinen kehitys on 
jatkuva vuorovaikutusprosessi, niin sen perustus luodaan lapsuudessa. Psykodynaamiselle psykotera-
pialle ominaista on myös ajatus, että monet psyykkiset voimat ovat tiedostamattomia, ja erityisesti 
sellaiset kokemukset ja tapahtumat, jotka koetaan uhkaaviksi, jäävät tietoisuuden ulkopuolelle. Aal-
berg 2001. 
422 Voimavarasuuntatuneilla terapioilla viitataan toimintatapaan, jossa painopiste on asiakkaan voima-
varojen ja mahdollisuuksien etsimisessä ja käyttöönotossa. Lähestymistavassa on hylätty näkemys, 
että mielenterveysongelmien lievittäminen edellyttäisi niiden syiden ymmärtämistä ja analysoimista. 
Suuntauksessa ja työskentelytavassa suuntaudutaan toimivien asioiden ja motivaation etsimiseen ja 
tukemiseen. Riikonen & Vataja 2001.  
423 Aalberg 2001. 
424 Tästä keskustelusta lisää Kettunen 1990 ja 1997.  
425 Kettunen 1997; Kettunen 1998, 54-57. 
426 Scharfenberg 2000, 48-49. 
427 Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan opinto-opas 2008, 266, 276; Pastoraalitutkinnon ope-
tussuunnitelma 2000. 
428 Pastoraalitutkinnon opetussuunnitelma 2000. 
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portatiivista, mutta psykoterapiakoulutuksen käyneet hyödyntävät sielunhoitotyös-
sään myös psykodynaamisia menetelmiä.429 

Suurin osa terapian käynneistä koki oppineensa terapiaprosessin aikana asioi-
ta, joita he saattoivat hyödyntää papin työssä. He olivat tietoisia siitä, etteivät he ol-
leet koulutettuja terapeutteja, mutta kävivät siitä huolimatta sielunhoitokeskusteluja 
ja kokivat, että sielunhoitoon tullut sai avun.  

 
Onhan siinä vähän sellaista perheneuvontatyylistä puoskarointia (nauraa) vailla mitään 
koulutusta. Mutta en usko, että teen siinä mitään hallaa. Toisaalta monet parit eivät kos-
kaan mene mihinkään parisuhdekursseille tai perheneuvontaan (…) Pappi voi olla vähän 
niin kuin matalampi kynnys käsitellä oman parisuhteen kysymyksiä. Pappi 10;  5. 

 
Jos arvioidaan haastateltavien kertomaa terapiaprosessin vaikutuksesta perhe- ja sek-
suaalikysymysten käsittelyyn, voidaan havaita muutoksia monella tasolla. Ensinnä-
kin terapia on auttanut sisäisten kokemusten jäsentämisessä. Toiseksi terapian läpi-
käyminen oli vahvistanut tunnetta siitä, että perhe- ja seksuaalikysymykset ovat yksi-
lön itsenäiseen päätöksentekovaltaan liittyviä asioita. Tämä puolestaan hankaloitti 
toisen ihmisen valintoihin puuttumista ja voimakasta ohjaamista. Oman terapian lä-
pikäyminen oli opettanut antamaan tilaa toisen ihmisen prosessille. Muutaman haas-
tateltavan kohdalla tämä oli johtanut siihen, että he suhtautuivat kriittisesti yksityis-
ten sielunhoitokeskustelujen mahdollisuuksiin perhe- ja seksuaalikysymyksissä. Toi-
set puolestaan näkivät, että sielunhoidossa merkittävää oli pohdinta- ja keskustelu-
prosessin käynnistäminen. Tällöin tärkeintä sielunhoidossa ei ollut asioiden tai on-
gelmien syiden perusteellinen selvittäminen vaan prosessin käynnistäminen ja turval-
lisen keskusteluyhteyden luominen kirkon sanomasta käsin.  

                      
 
 
 
 

                                                
429 Virtaniemi 1997, 258-263. 
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5 PERHE- JA SEKSUAALIKYSYMYKSET TYÖKERTOMUKSISSA 

5.1 Rippikoulu       

5.1.1 Opetuksen lähtökohdat ja tavoitteet 
    

Perhe- ja seksuaalikysymysten opettamisen osalta pyysin haastateltavia kertomaan 
erityisesti rippikouluihin liittyviä kokemuksia. Näissä kertomuksissa haastateltavat 
käsittelivät opetuksensa lähtökohtia, tavoitteita sekä niiden suunnitteluun ja toteutta-
miseen liittyviä tekijöitä. 

Haastateltavat sitoivat rippikouluopetuksensa tavoitteet usein siihen, millaisia 
kokemuksia heillä oli ollut aihepiirin käsittelystä rippikouluissa. Mikäli kokemukset 
olivat positiivisia, oli haastateltavilla myönteinen asennoituminen perhe- ja seksuaa-
likysymysten opettamiseen. Tämä näyttäytyi tavoitteiden ja oppituntien sisällön tark-
kana ja perusteltuna kuvailuna. Myös käsitys itsestä aiheen opettajana oli myöntei-
nen.  

H: Mä olen kokenut sen niin, että mä olen heille ainut henkilö, ainut aikuinen, joka puhuu 
heille seksuaalisuudesta sillä tavalla kokonaisvaltaisesti. Ihan siitä tavallaan vauvasta läh-
tien, että kuinka se vauvaiän ihokosketus on tärkee lähtökohta siinä mieheksi ja naiseksi 
kasvamisessa. Ja kuinka itsensä suojeleminen on tärkeää ja että kunnioittaa omia tuntei-
taan esimerkiksi just tytön ja pojan välisessä suhteessa, että kun siinäkin on niin paljon sitä 
panostusta. Miehen ja naisen välisen rakkaussuhteen tärkeys…niin kyllä ne kuuntelee suu 
auki tota…tosiaan, että ei heille kukaan muu puhu. Me puhutaan myöskin kyllä ehkäisystä 
rippikoulussa, mutta se on enemmän terveyskasvatuksen ja koulun asia. Mutta sekin on jos-
sain vaiheessa ollut vapaaehtoista, eikä kaikki ole ollut siellä niin siksi mekin vähän puhu-
taan. Mutta seksuaalisuuteen liittyen tunteita tuodaan aika vähän esille, joten mä haluan 
puhua myös niistä. Pappi 18; 10 

 
Mikäli haastateltavien kokemukset rippikoulun perhe- ja seksuaaliopetuksesta olivat 
negatiivisia tai hämmentäviä, he kertoivat antaneensa opetuksen jonkun muun tehtä-
väksi tai tukeutuivat opetuksessa toisiin rippikoulun opettajiin ja näiden asettamiin 
tavoitteisiin. Tällöin heillä itsellään ei ollut selkeitä tavoitteita opetukselle tai niiden 
nähtiin olevan ristiriidassa nuorten todellisuuden kanssa. Tästä syystä nämä haasta-
teltavat eivät mielellään opettaneet perhe- ja seksuaalikysymyksiä rippikoulussa. 
Väistäminen rippikoulutilanteissa saattoi näkemyserojen lisäksi johtua omasta elä-
mäntilanteesta tai rippikoululaisten ja papin ikäerosta juontavasta riittämättömyyden 
tunteesta.  
 

Sen huomaan, että mä mielelläni työnnän ne (rippikoulutunnit) jollekin. Jos mä todella 
ajattelen, että jos puhutaan jotain, niin silloin puhutaan sitten tosissaan, mitä mieltä ollaan 
tollasessa tilanteessa. Niin en mä hirveesti saa ystäviä jos mä rupeen kertomaan, mitä mä 
oikeesti ajattelen. Pappi 12, 8. 
 
Se on jotenkin sellainen ikuinen murheenkryyni tuo seksuaalisuustunnit, että mikä olisi se 
mielekäs tapa ja miten ne tunnit olisivat tolkullisia. Mä en ole hirveesti vastannut niistä 
viime vuosina.  (…) Mä vähän luulen, että mun ei ole näistä asioista kovin helppo puhua ja, 
että mä olisin kovin auki tällasille kysymyksille. Pappi 2, 5. 
 
Olenhan mä jo valitettavasti näin vanha verrattuna niihin, että sekin on muuttunut, että eh-
kä sitä rippikoululaisten silmissä on jo vähän sellainen pappamainen. Kyllä kai se rooli on 
pikkuisen sellainen, että kun on vanhempi kuin ne. Kun vertaa joskus 10 vuotta sitten kun 
oli itse nuorempi, niin nuorten maailmaa oli helpompi lähestyä. (…) No oikeestaan meillä 
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on ollut tuo meidän nuoriso-ohjaaja innokas pitämään nämä tunnit viime vuosina. Pappi 8; 
4. 

 
Osa haastateltavista kertoi tukeutuvansa nuorisotyönohjaajiin tai antavansa heille to-
teutettavaksi koko perhe- ja seksuaaliopetuksen. Tämän aineiston nuorisotyönohjaa-
jan tutkinnon suorittaneet suhtautuivat itse hyvin myönteisesti perhe- ja seksuaaliky-
symysten opettamiseen. Heistä kaksi oli kuitenkin jo nuorisotyönohjaajina kiinnittä-
nyt huomiota siihen, että papit olettivat usein nuorisotyönohjaajien vastaavan perhe- 
ja seksuaalikysymysten opettamisesta rippikouluissa. He suhtautuivat tähän osin 
kriittisesti, sillä he näkivät, että teologikoulutuksen saanneilla olisi ollut paljon annet-
tavaa perhe- ja seksuaaliopetukseen.   

 
Yks, minkä olen huomannu niin monet papit antaa perhe tunnit nuorisotyönohjaajien ope-
tettavaksi. Ne perustelee sitä, että ne opettaa paremmin kun tuntee nuoret. Ok, voihan se ol-
la niin, mutta ei sen niin pitäis olla, että ei opeteta niin uutta vaan vaan sen mukaan, mitä 
nuoret jo itsekin tietää. Papeilla voisi olla just tuo teologinen ja kristillisen ihmiskäsityksen 
tieto hallussa, joka olisi just sitä uutta ja tarpeellista näkökulmaa asiaan. Ei papit ole sen 
huonompia opettajia. Tää on ehkä enemmän luonnekysymys kun se, ettei papit osais. Pappi 
4; 5. 
 
Se on sillä tavalla jännää, että rippikoulussa nämä seksuaalieettisiin kysymyksiin liittyvät 
asiat pyöritetään nuorisotyöntekijän harteille, vaikka mä ainakin voisin ajatella,  että siinä 
jos missä on tärkeää, että teologian asiantuntija on soveltamassa sitä teologista asiantunti-
juutta käytännön elämään. Kyllä kuka tahansa nuorisotyönohjaaja pystyy varmaan vetä-
mään jonkun kaste-oppitunnin tai jonkun ehtoollis-oppitunnin ja kyllä varmaan pystyy ve-
tämään perhe- ja seksuaalieettisiä kysymyksiä käsittelevän oppitunnin. Mä näen, että siinä 
on teologinen asiantuntijuus paikallaan paljon enemmän kun jossain perus kastekysymyk-
sessä. Se, että opetuksen perusteena on se, että nuoriso-ohjaaja osaa lähestyä nuorta,  niin 
se ei ole se kaikkein oikein lähestymistapa, vaan myös se on tärkeää, että siinä voisi antaa 
ihan teologista opetusta, vaikka kuuleekin nuoren elämäntilanteen. Mun mielestä, jos se on 
sellasta vastuullista kasvattamista aikuisuuteen, ei vaan jäädä siihen, että ette saa harras-
taa seksiä ennen kun ootte naimisissa (nauraa) tai toistetaan sellasia kirkon vanhoja dog-
meja tai ihanteita, niin se ei puhu niille nuorille yhtään mitään, mutta teologi voi antaa sen 
oman asiantuntijuutensa liittyen Raamattuun ja siitä nouseviin eettisiin näkökulmiin liittyen 
seksuaalisuuteen ja siihen ylipäätään etiikkaan. Kyllä se vaan on laajempi teologilla kun 
nuorisotyöntekijällä, vaikka ite olenkin nuorisotyöntekijä ja silleen tiedän. Pappi 17; 6. 

 
Haastateltavat kertoivat opetuksensa tavoitteiden nousevan nuorten elämäntilanteista, 
Raamatusta, kristinopista ja vuoden 2001 rippikoulusuunnitelmasta. Tapani Innasen 
mukaan opetussuunnitelma on käsitteenä moniulotteinen. Hän erottaa toisistaan kir-
joitetun, toteutetun ja koetun opetussuunnitelman. Näistä kirjoitettu on Rippikoulun 
opetussuunnitelma, toteutettu kunkin haastateltavan toteuttama rippikouluopetus ja 
koettu se, mitä opetustilanteessa mukana olleet ovat kokeneet opetuksen tarkoitta-
neen. Opetussuunnitelman ja käytännön opetustilanteen välillä on hyvä vastaavuus 
silloin, kun niiden välillä on keskinäinen yhteys.430 Tähän vastaavuuteen haastatelta-
vat pyrkivät selvästi, sillä heistä jokaiselle nuorten elämäntilanteet olivat merkittäviä 
tekijöitä opetuksen lähtökohtien ja tavoitteiden asettamisessa. Elämäntilanteiden kar-
toitus ajoitettiin erityisesti rippikoulun alkuvaiheeseen ja sen tarkoituksena oli ym-
märtää, millaisissa elämäntilanteissa nuoret olivat, ja millaisia kysymyksiä niihin liit-
tyi. Osa haastateltavista nosti rippikoulun perheitä ja seksuaalisuutta koskevat teemat 
nuorten elämäntilanteista. Toisilla nämä teemat olivat valmiiksi päätettyjä, mutta rip-
pikoululaisten elämäntilanteet vaikuttivat tapaan, jolla niitä käsiteltiin. Tässä haasta-

                                                
430 Innanen 2009, 16-18. 
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teltavien näkemykset olivat yhteneviä vuoden 2001 rippikoulusuunnitelman konteks-
tuaalisen ja konstruktiivisen oppimiskäsitysten kanssa431.  

Haastateltavat näkivät, että nuoria kuulemalla he saivat arvokasta tietoa hei-
dän kokemuksistaan ja elämänvaiheistaan. Tämä tuki helpotti perhe- ja seksuaaliope-
tuksen suunnittelua ja toteutusta, sekä myös auttoi välttämään liian perusteellisen ja 
vaikean opettamisen. Pyrkimyksenä oli, että opetuksen keskiössä olisivat ne kysy-
mykset, jotka olivat nuoren kehitysvaiheelle ominaisia. Kaikille haastateltaville tär-
keä lähtökohta oli rippikoulun opetussuunnitelman periaate, jossa erilaisista perhe-
taustoista tulevat nuoret voisivat tuntea olevansa Jumalan luomia ja tasavertaisia kir-
kon jäseniä432.  

 
Kyllä mä lähden liikkeelle lähimmäisenrakkauden periaatteesta ja Kultaisesta säännöstä 
perusteissani liikkeelle. Käytännössä se tarkoittaa mulle sitä, että on kuunneltava niitä ih-
misiä. Oppimispuolelta ajattelen, ettei ihminen opi jos sille sanotaan, että tee näin ja näin. 
Voi olla niin, että se oppi jonka ihmisille antaa, on niin kaukana ihanteesta, että ihmiset 
luopuvat täysin toivosta. Mä lähestyn aina näissä perhekysymyksissä siitä, että kyselen, että 
missä ne on nyt ja pyrin  ehkä työssäni auttamaan heitä yhden askeleen eteenpäin johonkin 
suuntaan, mikä nyt sitten keskustelussa näyttäytyy suunnaksi. Harvemmin saarnaan, miten 
pitäisi olla, en koskaan saarnaa. (…) Mun mielestä mun tehtävä on perhettä koskevissa ky-
symyksissä antaa nuoren ymmärtää, että on nuoren oma perhe millainen tahansa, on nuori 
itse silti itse kirkon täysivaltainen jäsen. Se on mun ykkösasia. Eli ne jotka on rikkinäisistä 
perhetaustoista, ei ole mitenkään huonompia seurakuntalaisia kun ns. ehjistä perheistä tul-
leet nuoret. Tai ne joilla on isä ja äiti kotona, niin usein puhutaan ns. hyvistä perheistä, 
niin mun ykkösasia on, että se on nuoren perhe. Seksuaalisuusteemassa lähden nuorten ky-
symyksistä liikkeelle. Koko työskentelyssä lähdetään siitä, että tarkastellaan nuorten seksu-
aalisuuden sen hetkistä tilaa ja siitä nousevia kysymyksiä. Jos nuorelle yrittää opettaa, että 
mitä sen pitäisi ajatella sitten kun se on 25-vuotias silloin kun se on 15, niin ei se opi. Ei 
pysty opettamaan sille sellaista. On lähdettävä siitä, mitkä ovat 15-vuotiaan kysymyksiä, 
eikä siitä, mitkä on seuraavaksi eteen tulevia kysymyksiä. Pappi 6; 2,7. 
 
On tärkeää miettiä, että mitkä ovat nuorten kysymykset ja kypsyystaso. Jossain avioero ky-
symyksissä ne pystyy näitä pohtimaan, mutta esimerkiksi vaikka pedofilia…niin välttämättä 
siinä tilanteessa 15-vuotiaan kypsyystaso ei riitä ihan hirveesti riitä pohtimaan tätä kysy-
mystä. Esim. sellaista, että mikä on seksuaalirikoksesta tuomitun ihmisen ihmisarvo ja oi-
keus olla aktiivisesti srk:n jäsenenä vapauduttua. Ne on sen tyyppisiä seksuaalieettisiä ky-
symyksiä, että jos ne eivät nouse nuoresta itsestään niin ei niillä tarvitse nuoren päätä läh-
teä sekoittamaan asioilla, joiden se ei vielä edes tiedä olevan olemassakaan tai ei ymmär-
rä. Tai ne saattaa kysyä jotain pedofiliasta ja katolisesta kirkosta, että mitä tämä on? Voi 
todeta, että näin on ja ihmisillä voi tulla kaikenlaista, mutta ei tarvitse kauheesti lähteä 
pohtimaan, että mitkä on ne psyykerakenteet ja mistä se nousee. Että siinä voin todeta, että 
on väärin, että siinä ihmisellä täytyy olla itsemääräämisoikeus jokaisella ihmisellä ja ai-
kuinen pystyy pohtimaan eri tavoin kun lapsi…että tässä näkee, että joitain perhe- ja sek-
suaalietiikan kysymyksiä voi käsitellä mustavalkosemmin kuin toisia. Ne kysymykset nousee 
nuorista. Pappi 1, 13-14. 

 
Haastateltavien kokemusten mukaan nuorille tärkeitä aihealueita olivat seurustelu, 
ulkonäkö ja seksuaalisuuden herääminen433. Monelle haastateltavalle juuri näiden 
kysymysten käsittely oli osoittanut, kuinka heterogeeninen rippikouluryhmä yleensä 
oli. Ryhmissä oli mukana niitä, joilla oli jo seurustelu- ja seksikokemuksia sekä niitä, 
joilla näitä ei vielä ollut434. Tämä asetti opetukselle erityisen haasteen. 

                                                
431 Rippikoulusuunnitelma 2001, 11.  
432 Rippikoulusuunnitelma 2001. 
433 Myös Kira Ertmanin tutkimukseen osallistuneista osa näki, että nuoret ovat hyvin motivoituneita 
käsittelemään seksuaalitematiikkaa rippikoulussa. Ertman 2009, 204.  
434 8.-luokkalaisista pojista 85% ja tytöistä 83% ei ole ollut yhdynnässä. Jumalan silmissä ihme, 61 
2006. 
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H: Musta tuntuu, että siinä on hajonta melko hirvee. Rippikoulussa on varmasti niitä, jotka 
on jo harrastaneet ihan yhdyntää ja sitten on niitä, joita ujostuttaa pitää kädestä kiinni. Ei 
haluaisi, että tunneista tulisi näille pienille pelottavia ja, että kävelisin näillä tunneilla sen 
pienen ihmisen kasvun yli, että tässä puhutaan nyt jo seksistä,  vaikka mä olen vielä vasta 
punastumisvaiheessa.  
M. Kun näitä kysymyksiä tulee, pyritkö siihen, että otat vastatessasi huomioon nämä pienet, 
ettet vastauksillasi loukkaisi heitä? 
H. Kyllä mä yritän sanoa, että voi olla, että on jo enemmän kokemusta, mutta varmaan on 
niin, että suurin osa on vielä siinä vaiheessa, että ei ole vielä kokemusta. Se on ihan hyvä, 
ei ole kiire ja on hyvä antaa rauha sille omalle kasvulle. Jos juoksee päätä pahkaa seinään 
niin siinä voi satuttaa itsensä. Yritän tätä, mutta yritän myös antaa sitä, ettei niille jolla on 
jo kokemuksia, syntyisi sellainen olo, että olen epäonnistunut kun minulla on kokemuksia.  
Ihan saman viestin haluan antaa kaikille nuorille, että arvosta itseäsi ja pidä itsestäsi huol-
ta ja muista koko ajan vastuusi myös siitä, että jos tästä lähtee vauva kasvamaan. Sekin on 
aina täysin realistinen vaihtoehto ja riski. Pappi 2, 6. 
 
Rippikoululaisten lähtötaso on hyvin erilainen. Toiset vaan neppailis autoja hiekkalaatikol-
la ja toiset on seurustelun veteraaneja, lähes aikuisia. Siellä tilanteessa on sellainen oikean 
elämän maku, mutta ilmapiirin pitää turvallinen ja sellainen, ettei pakoteta ottamaan toista 
niin kun kädestä kiinni…ei testata tunteita siinä vaiheessa, että voist sä tykätä musta vai et? 
Pappi 5; 8. 

 
Nuorten elämäntilanteiden huomioinnin lisäksi haastateltavien opetuksen lähtökohti-
na olivat Raamattu, kristinoppi ja niistä nouseva luomisen teologia. Luomisen teolo-
giaan haasteltavat liittivät ihmisen syntyä ja tehtävää koskevan opetuksen. Haastatel-
tavat kertoivat korostavansa opetuksessaan erityisesti seuraavia luomisaktiin liittyviä 
teemoja: ”Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi; mieheksi ja naiseksi”; ”Jumala näki, että 
ihminen on hyvä”; ”Jumala antoi miehelle ja naiselle tehtäväksi liittyä toisiinsa ja 
lisääntyä”. Näistä lähtökohdista käsin haastateltavat halusivat kertoa nuorelle, että 
mieheksi ja naiseksi kasvaminen eri ilmenemismuotoineen ja kehitysvaiheineen kuu-
luu ihmisen olemukseen jo luomisesta asti. Jumala on tarkoittanut ihmisen seksuaali-
seksi olennoksi. Tästä syystä seksuaalisuuteen ja sen kehittymiseen tuli haastateltavi-
en mukaan suhtautua positiivisella tavalla435.  

 
No sanotaan, että luomisen teologia. Luomiskertomuksen ajatus. Tätä käytän myös kasteis-
sa, miten mieletön lause on siinä, että jokaisen luomisaktin jälkeen Jumala katsoo maail-
maa ja näkee, että se on hyvä. Pappi 1; 14. 
 
Mä koetan kyllä mielelläni murtaa näitä vanhatestamentillisia seksuaalitabuja ja koitan 
sanoa, että luonto pitää teistä ihanasti huolen, koska te olette osa luontoa ja luomakuntaa. 
Arvostakaa sitä ja olkaa eettisiä ja vastuuntuntoisia. Meihin on paljon istutettu sitä juma-
lallista, mitä me olemme. Elikkä on paljon oikeita rakenteita meissä ihmisissä riippumatta 
uskonnollisesta kasvatuksesta. Se on sitä Jumalan oikeaa koodia, joka on meihin istutettu.  
Pappi 7; 8. 

 
Opettamisen tavoitteiden osalta haastateltavien näkemykset olivat yhteneviä nuorten 
elämäntilanteiden huomioimisessa sekä luomisen teologiaa koskevissa ajatuksissa. 
Sen sijaan eettinen opetus oli sidoksissa siihen, millaiseen näkemykseen haastatelta-
vat itsensä asemoivat. Haastateltavien halu asettaa itsensä johonkin positioon toistui 
lähes jokaisessa haastattelussa, vaikka asiaa ei suoranaisesti kysytty. He nimesivät 
itsensä tai näkemyksensä käsitteillä ”liberaali”, ”konservatiivi” tai ”perinteinen”. 

                                                
435 Myös tässä haastateltavien ajatukset ovat yhteneviä Ertmanin tutkimukseen osallistuneiden kirkon 
työntekijöiden näkemysten kanssa. Ertman 2009, 200. 
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Itsensä liberaaleiksi määritelleet asettivat tavoitteekseen luomiseen liittyvän 
opetuksen lisäksi rakkauden kaksoiskäskyn opettamisen tai kirkossa ilmenevien eri-
laisten käsitysten esittelemisen. He eivät korostaneet avioliittoa ainoana kristillisenä 
parisuhteen mallina, vaan asettivat rinnalle myös muita parisuhdemalleja. Parisuh-
teen tärkeimpänä arvona he näkivät rakkauden kaksoiskäskyn toteuttamisen, joka 
käytännössä merkitsi heille sitoutumista ja vastuullisuutta. Sitoutuminen toiseen ih-
miseen merkitsi heille, että parisuhteessa toisesta pidetään huolta, kunnioitetaan ja 
rakastetaan. Tämä oli haastateltavien mukaan mahdollista sekä avioliitossa että 
muunlaisissa sitoutuneissa parisuhteissa. Tärkein arvo liittyikin heidän mukaansa sii-
hen, että sitoudutaan ihmissuhteeseen ja toimitaan siinä rakkauden kaksoiskäskyn 
mukaisesti.  

 
Kai mun näkemykseni on liberaalimpi kuin tuo kirkon kanta. Lähellä tota seurakuntalaisten 
näkökulmaa. Se saattaa johtua siitä, että olen melko maalaisjärkinen ja olen ollut vasta pa-
ri vuotta pappina. Sallisin myös homoseksuaaliset suhteet ja avoliitot. Uskoisin, että Juma-
lan silmissä rakkaussuhde kuin rakkaussuhde on ihmiselle sopiva, kunhan siinä kunnioite-
taan ja arvostetaan toista ja toimitaan rakkauden kaksoiskäskyn mukaisesti. Pappi 4; 1. 
 
Kyllä mä sillä tavalla haluaisin, että myöskin sen mikä jää siitä tunnista päällimmäiseksi 
mieleen niin kun koko rippikoulusta ja kaikista aiheista, mitkä käsittelee etiikkaa niin olisi 
se kautta linja, ettei tämä maailma pyöri minun napani ympärillä ja muut ihmiset eivät ole 
olemassa vain sitä varten, että ne tekee minut onnelliseksi vaan, että me jokainen ollaan 
toisistamme vastuussa. Pappi 16; 7. 

 
Itsensä konservatiiviseksi tai perinteiseksi määritelleet toivat opetuksessaan esille 
naisen ja miehen yhteyden ensisijaisuuden. He korostivat opetuksessaan ihmisen ja 
seksuaalisuuden luomisen lisäksi luomisjärjestystä. Heidän mukaansa Jumala on jo 
ihmisen luodessaan määritellyt parisuhteen rakenteen ja tavan, jolla ihminen toteut-
taa seksuaalisuuttaan. Muunlaisen pari- ja seksuaalisuhteen solmiminen on luomis-
järjestyksen vastaista. Ihmisen taipumus tai halu toimia muulla tavoin kuului heidän 
ajattelussaan langenneen lihan seurauksiin ja perisyntiin. Vaikka ihminen ei heidän 
mukaansa voinut taipumukselleen mitään, se ei kuitenkaan oikeuttanut toimimaan 
taipumuksen mukaisesti. 

Perinteiseen perhekäsitykseen sitoutuneet haastateltavat nimesivät ihmisen 
tärkeimmäksi tehtäväksi uskon, johon kuului Jumalan tahdon noudattaminen, ei sen 
kyseenalaistaminen. He näkivät ihmisen koko elämän olevan kilvoittelua, johon liit-
tyi myös itsensä kieltäminen niissä tilanteissa, joissa oma tahto soti Jumalan tahtoa 
vastaan. Toisaalta haastateltavat halusivat huomioida sen, että rippikoululaisilla oli 
erilaisisa perhetaustoja, eikä niissä välttämättä vallinnut kristillinen perhejärjestys. 

 
H. Lähden perinteisellä ajatuksella liikkeelle siinä, että miten pitäisi olla. Avioliitto.  
M: Jos sun pitäisi määritellä itsellesi joku tavoite, liittyen perhe- ja seksuaalietiikkaan ope-
tuksessasi niin, mikä se vois olla? 
H: Se voisi olla vaikkapa ajatus: että Jumalan Sanan mukaisesti se avioliitto on se perus 
(…)Kuitenkin siis tukemaan sitä rippikoululaisen elämää, ettei ne koe sieltä rippikoulusta 
lähtiessään, että tuo pappi mollas, tai tuollahan mollattiin meidän perhe kokonaan. Koska 
nuori on aika herkässä iässä siellä. Ne lähtökohdat huomioon ottaen, että se opetus tukisi 
sitä nuoren kasvua.  Ryhmässä on niin paljon niitä, joka on muunlaisista lähtökohdista kuin 
avioliitosta ja se on niiden joka päivästä elämää. Se on otettava huomioon tai muutoin tek-
kee hallaa niille ihmisille. Olen pyrkinyt olemaan seksuaalimyönteinen. Pappi 13;1,  8-9. 
 
H: Mutta kyllä mä olen konservatiivi (…)Rippikoulussa opettajana saa nuorilta aika tiuk-
kaa palautetta. Olen saanut tiukkaa palautetta. Ehkä koulussa heille opetetaan eri tavoin 
kun minä opetan. Aina tunneilla tulee tiukkaa keskustelua ja palautetta kun olen pitänyt 
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näitä tunteja. Mutta mä olen yrittänyt opettaa näitä kysymyksiä Raamatun kautta. Kyllä se 
keskustelu on siitä sitten noussut. 
M: Mitä olet opettanut?  
H: No kyllä mä puhun siitä, että kristillinen avioliitto on ihanne ja sen mukaan tulisi elää. 
Pappi 14; 2, 5-6. 

 
Edellisissä haastattelukatkelmissa haastateltavat toivat esille oman positionsa perhe- 
ja seksuaalikysymyksissä ja määrittelivät itsensä konservatiiviseksi tai perinteiseksi.  
Perhe- ja seksuaalikysymysten opettamisessa tämä jaottelu ei kuitenkaan ollut selvä-
piirteinen. Näkemysten ero näkyy selvästi, kun tarkastellaan näiden haastateltavien 
ajatuksia avoliitosta ja avioerosta. Vaikka heistä kumpikin piti uskoa ja Raamatun 
ohjeita oman toimintansa lähtökohtana, ha tulkitsivat niitä näissä kohdin eri tavoin.  

 
Avoliitto, se on nykypäivää ja nykypäivän yhteiskunta sen sallii ja hyväksyy. Vaikka mun 
oma ajatus onkin, että avioliitto on Jumalan Sanan mukainen pohja, niin on täytynyt sopeu-
tua siihen, että just kastetilanteissa esim. avoliitot on jokapäiväistä elämää ja täytyy elää 
siinä maailmassa. Avioerossa, siinä on aika pitkälle sama juttu. Vaikka lähtökohta onkin 
avioliiton purkamattomuudessa, niin kun Jeesuskin sanoi, että ihmisten kovuuden tähden 
Mooses hyväksyi sen avioeron. Se on vähän sama tilanne, sitä eletään ja pyritään autta-
maan ihmisiä siinä tilanteessa missä he nyt siinä ovat. Jos on avioeroa ollut,  niin lähde-
tään siitä eteenpäin, eikä aleta sitä märehtimään. Ikävä asia, mutta siihen ei saa jäädä jan-
kuttamaan. Meidän täytyy ottaa tämä hetki huomioon ja pyrkiä auttamaan siinä. Rinnastai-
sin sen muuhunkin ihmisen rikkinäisyyteen ja syntiin, sen saa anteeksi. Se ei saa olla syy, 
että ihmiset hylätään vaan senkin voi saada anteeksi ja siihen ihmiseen ei sen takia pidä 
lyödä leimaa. Pappi 13, 2-3. 
 
Avoliitto se on aika tavallista, eikä siihen minulla ole mitään tuomion sanaa. Useimmiten 
avoparit menevät naimisiin ja se avoliitto on sellasta harjottelua avioliittoa varten. Kyllä 
mä sen ihan hyväksyn. Niin ja jos ajattelee ihan Raamatun kantaa niin, eihän siellä niin-
kään mistään avioliitosta puhuta, jossain Vanhassa testamentissa ainakaan. Voisi kuvitella, 
että siellä Vanhan testamentinkin aikaan ihmiset siinä tutustuivat ensin ja se oli se kihlaus 
aika ja myöhemmin tuli se varsinainen seremonia. (...) Olen itsekin kokenut avioeron. Ym-
märrän varsin hyvin sen. Nää nykyajan haasteet on niin kovat välillä avioliitossa ja muut 
paineet. Kyllä minunkin vaimolla on välillä tiukkaa kun olen niin pitkiä päiviä töissä. Vai-
mo odottelee minua kotiin ja illat saattavat joskus venyä kovinkin pitkiksi. Pappi 14, 4-5. 

  
Haastateltavilla oli kuitenkin yhteneviä ajatuksia homoseksuaalisuudesta ja abortista.  

 
En ollenkaan kannata homoliittojen siunaamista. (...) Mä kannattaisin sitä, että pidetään 
edelleenkin yllä sitä oppia, mikä Raamatussa on, sitä mikä kristinopissa on. (...) Aborttia 
mä en sitä oikein hyväksy. Ehkä terveydellisistä syistä kyllä, mutta en sosiaalisista syistä. 
Se on ihmisalkion, alkavan elämän tappamista. Pappi 14, 2-3. 
 
Homoseksuaalisuudesta olen aika perinteisillä linjoilla.(...) Homoseksuaalisuudessa elämi-
sen tulkitsen synniksi. (…) Abortista mä ajattelen, että kyllä se loppujen lopuksi on murha. 
Siinä mielessä, että siinä lopetetaan alkanut ihmisen elämä. Pappi 13; 3-4. 

 
Kummatkin haastateltavat näkivät itsensä perinteisen tai konservatiivisen näkemyk-
sen edustajana. Kuitenkin vain toinen heistä määritteli näkökulmansa ja opetti rippi-
koulussa perinteisen näkemyksen mukaisesti. Toinen haastateltava taas menetteli 
näin vain abortti- ja homoseksuaalisuuskysymyksessä. Avoliiton ja avioeron kohdal-
la hän kertoi opettavansa pikemminkin liberaaliksi itsensä määritelleiden tavalla. 

Samankaltaisia näkemyseroja on havaittavissa myös itsensä liberaaleiksi 
määrittelevien joukossa. Heidän kohdallaan ajatukset homoseksuaalisuudesta ja pa-
risuhteensa rekisteröineiden henkilöiden siunaamisesta olivat myönteisiä. Sen sijaan 
käsitykset hedelmöityshoidoista poikkesivat toisistaan. Abortista he ajattelivat hyvin 
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samankaltaiseen tapaan kuin itsensä konservatiivisiksi tai perinteisiksi määritelleet. 
Aborttikysymyksessä tämän tutkimuksen pappien näkemykset tulivat hyvin lähelle 
Kiisken tutkimukseen osallistuneiden pappien ja Rakkauden lahja -kannanoton nä-
kemyksiä436.   

 
Tää hedelmöityshoito on sellainen asia, mitä mä olen miettinyt tosi paljon ja mielestäni 
olen päätynyt jokseenkin loogiseen loppupäätelmään siinä. Mä olen kirkon kanna kanssa 
samoilla linjoilla, mikä tuli se kiistelty Kirkkohallituksen kanta. Mä perustelen sitä sillä, et-
tä mun mielestä yksinäisten naisten ja naisparejen hedelmöityshoitoja mä en kannata pel-
kästään lääketieteellisistä syistä. Vielä se eettinen näkökulma, mikä mulla on se, että lapsi 
on olemassa itseään varten, eikä vain vanhempiaan varten. Lapsella on oikeus periaattees-
sa, kun pidetään kiinni siitä ihanteesta, mikä kirkolla on siitä ydinperheihanteesta niin mun 
mielestä lähtökohtaisesti mun mielestä lapsella pitäisi olla oikeus kumpaankin vanhempaan 
ja myöskin tietoon omista juuristaan ja sillä tavalla kasvaa ehjäksi ihmiseksi, mikä hänen 
mahdollisuutensa on kasvaa tässä maailmassa. Näen, että isän roolin kutistaminen pelkäksi 
spermapankiksi niin en näe sitä hyvänä kehityksenä missään tapauksessa. Se juontaa nimen 
omaa tähän välinearvo ajatteluun, että näen ihmiselämä on aina olemassa itteään varten, 
eikä ketään muuta varten, ei edes äitiänsä varten. (…) Vielä haluan sanoa noihin keinohe-
delmöityshoitoihin liittyen, että se ei mun mielestä missään tapauksessa liity siihen homo-
seksuaalisuuteen esim. kun sanoin, että naispareille mä en haluis hedelmöityshoitoja. Niin 
se ei liity siihen seksuaalisuuteen vaan siihen, että miksi lapsi syntyy maailmaan.  
 
M: Esim. sun mielestä olisko sun mielestä se ok jos lesbopari tekee miehen kanssa lapsen 
niin, että lapsi syntyisi lesboparille ja miehelle ja mies toimisi sitten lapsen isänä.  
H: Sitä varmastikin tapahtuu ja se on taas jälleen kerran sitä realismia, missä me eletään, 
mutta mä näen, että se ei ole ihanteellinen lähtökohta. Mun mielestä ihanteellinen lähtö-
kohta on, että lapselle on olemassa isä ja äiti. Mä esimerkiksi voisin ajatella, että homopa-
reille suotais adoptio-oikeus, koska siinä vaiheessa sen lapsen perimä on jo tavallaan rik-
koutunut kun hänet on luovutettu adoptoitavaksi. Siinä vaiheessa siinä ei anyway ole niitä 
mahdollisuuksia tavallaan siihen omaan veren perintöönsä. No joo,  mä en tiedä onko tää 
mun argumentointi vielä ihan vielä huippuunsa hiottu noin niin kun loogisesti (nauraa), 
mutta näin mä niin kun ajattelisin, että mikäli homoparit haluais perhettä perustaa niin nä-
kisin adoption yhtenä vaihtoehtona. Tavallaan ei valmiiksi hedelmöityshoitoja käyttäen luo-
tais valmiiksi rikkinäisiä olosuhteita lapselle, mutta jos ne rikki jo valmiiksi niin niitäkin 
lapsia riittäisi ja niitäkin voisi hoitaa, eikä luoda vain lisää perimältään rikkinäisiä lapsia 
tänne maailmaan. Hoidettaisiin ekaksi ne täällä olevat lapset. (…) Mä tietysti kirkon työn-
tekijänä ja minuna itsenä ja siinä maailmankatsomuksena, mistä mä tätä maailmaa katson, 
niin en voi sanoa, että abortti olisi niin kun tosi jees (naurahtaa).  Pappi 16; 5-6, 3. 
 
Hedelmöityshoidot ovat ok kaikissa muissa muodoissaan, paitsi rodunjalostamismielessä. 
En ymmärrä Kirkolliskokouksen kantaa muussa kun siinä, että lapsen olisi hyvä tietää al-
kuperänsä. Mutta alkuperän tietämättömyys ei ole peruste sille, että koko hedelmöitys-
hoidot pitäisi estää. Mielestäni myös homot voivat hankkia lapsia tasavertaisesti heterojen 
kanssa. (…) Abortti: On vaikea kysymys. Toisinaan välttämätön. Jos sovelletaan rakkauden 
kaksoiskäskyä syntyvään lapseen, on vaikea ajatella, että olisin itse halunnut tulla abor-
toiduksi enkä usko, että kovinkaan moni haluaisi. Toivon, että ehkäisy voisi olla niin hyvää, 
ettei abortteja tarvitsisi tehdä. Haluan kuitenkin ymmärtää abortin tehneitä ja tukea heitä 
päätöksessään, vaikka minun itseni olisi vaikea tehdä itse aborttia. On tilanteita, jolloin 
abortin tekeminen on mielestäni järkevää: jos tiedetään, että lapsi sairastaa sellaista sai-
rautta, että hänen elämänsä on pelkkää kipua, elämä kestää vain muutamia kuukausia tai 
vuosia, on ehkä vanhemman velvollisuus antaa lapsen poistua tällaisesta elämästä aikai-
semminkin. Uskon hyvään ja armahtavaan Jumalaan, joka pitää huolen syntymättömistä. 
Muitakin hyviä perusteita aborttiin on. Sosiaalisin perustein tehdyt abortit ovat ongelmalli-
sia ainakin Suomessa, jossa kukaan ei kuole nälkään. Pappi 4; 5. 

 
Liberaaleiksi itsensä määritelleet voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen mukaan, mil-
laisia painotuksia heidän opetuksensa tavoitteissa oli. Ensinnäkin tavoitteiksi saatet-

                                                
436 Kiiski 2006; Rakkauden lahja 2008. 
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tiin asettaa kristillisen perhe- ja seksuaalikäsityksen opettaminen, toisekseen tasa-
arvoisen perhe- ja seksuaalikäsityksen opettaminen ja kolmanneksi kirkossa ilmene-
vien erilaisten käsitysten esitteleminen.  

Kristillisen perhe- ja seksuaalikäsityksen opettamisessa tavoitteiden lähtökoh-
tana oli avioliiton korostaminen ensisijaisena parisuhdemuotona. Näin opettavat piti-
vät perinteistä kristillistä perhe- ja avioliittokäsitystä ensisijaisena ja hyvänä elämän-
tapana, mutta tiedostivat, ettei se ollut kaikille sopiva tai mahdollinen vaihtoehto. 
Haastateltavat saattoivat nähdä, että pappeina he olivat velvoitettuja opettamaan pe-
rinteisten käsitysten mukaisesti, koska he kokivat, että kirkko työnantajana ja seura-
kuntalaiset asiakkaina odottivat heiltä tällaista opetusta. He eivät kuitenkaan koke-
neet kaikilta osin tilannettaan luontevaksi.  

 
H: Mä en nyt koe ongelmana, koska mun käsitykseni on, että ihminen on mitä on, siinäkin 
se kasvun tukeminen on tärkeää. Ja se kasvu on tosi kipeää se kasvu kun etsii itseään, löy-
tää ja hyväksyy, että mä olen homoseksuaali. Voi olla, että jos vanhemmat kuulisi, että 
opettaja puhuisi: että jos koet olevasi homoseksuaali ja tavallaan tuettaisiin sitä homosek-
suaalisuutta niin voi olla, että siitä tulisi häly. Joku soittaisi kirkkoherralle, että mitä siellä 
tapahtuu?  
M: Puhuit aikaisemmin luomisen teologiasta, kultaisesta säännöstä, mutta keskustelimme 
myös tästä, että kirkossa on myös ihmisiä, jotka vaativat kultaisen säännön lisäksi myös li-
säsäädöksiä erityisesti perhe- ja seksuaalietiikassa. Nyt tässä keskustelussa olet kertonut 
ajattelusi pohjautuvan kultaiseen sääntöön ja luomisen teologiaan, niin onko sinulla risti-
riitaisia kokemuksia siitä, että tiedät ajattelevasi toisin kuin ns. yleinen kirkon linja. Sanoit 
ainakin, ettet voi ainakaan rippikoulussa sanoa ihan mitä haluaisit, koska epäilit vanhem-
pien hermostuvan siihen. Tuleeko tilanteita, jossa olisi vaikea tehdä työtä, kun ei ole selke-
ää ja yhtenäistä ohjeistusta? 
H. Rippikoulusta tulee nyt kyllä mieleen, että kun nyt tämän keksin niin aion sanoa, minkä 
koen oikeaksi, huolimatta siitä, mitä siitä tulisi. Keskustelullahan siitä edetään. Mä en oi-
keastaan halua sellaisia selkeitä ohjeita, koska pelkään, ettei mun omatuntoni ei antaisi 
mun toimia näiden ohjeiden mukaan. Ehkä juuri tämän takia en ole lukenut tätä piispojen 
seksuaalieettistä julkilausumaa. Voihan olla, että se olisi kuulostanut hyvältä, mutta mä vä-
hän epäilen, että se on jotain sellaista, mitä mä en haluaisi noudattaa. Mä en halua, että 
piispojen kannanotto suodattuu mun maailman läpi, sillä en luota siihen kannanottoon.  Eri 
herätysliikkeet vaikuttaa ja toiset on tiukempia ja toiset sallivampia, mutta ne silleen het-
kauta, mutta huomaan, että väistän  tietoisesti piispojen kannanottoa, en halua tietää, kos-
ka pelkään, että sieltä tulee taas jotakin. Hirveen vähän mun mielestä luterilaisessa kirkos-
sa on selkeää eettistä opetusta. Jos sen kääntää positiiviseksi niin sehän on meille luterilai-
sille ominaista, että meidän on jotenkin itse taisteltava hyvän ja pahan kanssa, eikä me 
päästä ollenkaan niin helpolla, että meille sanottais oikea ja väärä. Pappi 2; 10, 7-8. 
 
Kun on selkeä opetustilanne tai puhe menossa mun tehtävä on tuoda esille kirkon perus-
mallia ja ideaalia. (…) Rippikoulussa A. Tuodaan kirkon perusmalli esiin ja ollaan avoimia 
kaikille kysymyksille, tuomitsematta samaa sukupuolta olevien rekisteröityjä parisuhteita. 
Se on semmonen iso asia. Tiedän kyllä, että meidän paikallisseurakunnassa tämä ei kaikilla 
toteudu siis tämä opetustapa, se on auki. Koen että on ongelma tai en tiedä onko se ongel-
ma, mutta koen, että kirkko ei ole selkeästi määritellyt kantaansa. Se on kyllä utopiaa, että 
paikallisseurakunnassa voitais rakentaa jotain tukipuita, joiden mukaan tehdään. Ihan sa-
massa liemessä ollaan kuin piispat, mutta ei saada niin hyvää palkkaa (nauraa).  (…) Rip-
pikoulussa sanotaan nyt mitä tahansa, siellä hieman manipuloidaan ihmistä, mutta sielun-
hoitotilanteessa ei. Rippikoululaisen maailma ei ole neutraali maailma. Niillä on näitä lii-
malappu mielipiteitä ihan niin kun kirkon viranhaltioillakin, jotka sitten kenties putoaa jos-
sain vaiheessa pois tai sitten niitä tulee lisää. Mulle tää manipuloimisen ajatus on vaikeaa.  
Pappi 5; 10-11. 

 
Tasa-arvoisen perhe- ja seksuaalikäsityksen opettamisen tavoitteekseen asettaneilla 
liikkumavara erilaisten perheiden ja parisuhdemuotojen osalta oli väljin. Kristillisen 
parisuhteen kriteerinä oli ennen kaikkea sitoutuminen ja toisen kunnioittaminen. Täs-



 129

sä yhteydessä puhuttiin pääsääntöisesti kristillisestä avioliitosta, mutta myös rekiste-
röidyistä parisuhteista. Kirkon edustajana toimiminen ei kuitenkaan velvoittanut näi-
tä pappeja opettamaan täysin kirkon käsitysten mukaisesti. 

 
Ensisijaisesti olen vastuussa nuorille, heidän vanhemmilleen ja sen jälkeen alkaa tulla, että 
niissä rooleissa olen vastuussa Jumalalle. Tämä liittyy mun ihmiskuvaani: ihminen joka on 
tietyssä roolissa ja tehtävässä, on vastuullinen ympäristölleen.(…) En koe, että kun kirkko 
maksaa mun palkan niin mun täytyy jotain tiettyä kirkon normistoa opettaa siellä. Se riit-
tää, että on eväitä pitkäaikaisiin hyviin ihmissuhteisiin, jotka kannattelevat ihmisten elämää 
monella tasolla. Jos se on se kirkon perusajatus, niin silloin sitä opetan, mutta samalla 
opetan suoraan, että esim. minun mielestäni erilaiset perheet ovat täysin samanarvoi-
sia.(…) mä usein otan seksuaalivähemmistöt opetuksessani esille tavalla tai toisella esille. 
Jos ryhmässäni on 20-30 nuorta niin tilastollisesti siinä ryhmässä on hyvin paljon niitä, joi-
ta esim. homoseksuaalisuus koskettaa joko omalla kohdalla tai sisarusten tai perheessä 
muuten. Opetuksessa voi mielestäni luontevasti ottaa esille, että meitä on monen näköisiä 
ja monenlaisia ihmisiä tässä maailmassa. Erilaisuus ei ole mikään kummallisuus tai ih-
meellisyys.  Pappi1; 13-14. 

 
Liberaaleiksi itsensä mieltäneet saattoivat asettaa opetuksensa tavoitteeksi kirkossa 
ilmenevien erilaisten käsitysten esittelemisen. Tämä saattoi olla ratkaisu sisäiseen 
ristiriitaan kirkon opetuksen ja oman ajattelun välillä. Erilaisten näkemysten esitte-
leminen saattoi tuntua myös ainoalta oikealta vaihtoehdolta tilanteessa, jossa haasta-
teltavat näkivät, ettei kirkon sisällä ollut yhtenevää käsitystä parisuhteesta tai seksu-
aalisuudesta.  

 
Juuri nuorten kanssa keskustellessa heitän eri näkökulmia. En vain omia vaan muidenkin: 
tällästäkin mieltä voi olla, mitä sanotte, mitä mieltä te olette. Onhan se ihan hullua, että 
opettaisin suoraan jotain omaa mielipidettäni. Mikä mä olen niille opettamaan omia mieli-
piteitä? (…) Niin kun tossa aikaisemmin sanoin: en kerro koskaan kauheesti kerro sitä, mi-
tä mieltä olen vaan tuon esille erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä. Koitan perustella niitä 
näkökulmia: joku on tätä mieltä siksi että ja toinen taas tätä mieltä siksi, että tämä ja tämä 
asia on tärkeää tässä kysymyksessä. Nämä näkökulmat tulee taas siitä, mitä olen nähnyt 
omassa ja toisten elämässä, töissä ja muuten. Pappi 11; 3, 14. 
 
Rippikoulussa olen aikuinen joka tuo esille erilaisia perheitä ja seksuaalisuutta suuntautu-
mista. Näitä tarkastellaan rakkauden kaksoiskäskyn ja nykyilmiöiden hengessä. Avioliitto 
on tapetilla siksi, että kirkko toimittaa kirkollisen vihkimisen ja rippikoulun jälkeen saa oi-
keuden kirkolliseen vihkimiseen. Pappi 19; 7.  

 
Positiosta riippumatta eri näkökulmien edustajat kertoivat rippikouluopetuksessaan 
pyrkineensä lisäämään nuorten suvaitsevaisuutta erilaisuutta kohtaan. Haastateltavien 
mukaan nuoreen ikään liittyi kriittisyys erityisesti maahanmuuttajia ja homoseksuaa-
leja kohtaan. Näitä suhtautumistapoja haastateltavat pyrkivät hillitsemään keskuste-
lulla ja asiaa koskevalla asiallisella valistuksella. Asiallinen valistus piti heidän mu-
kaansa sisällään tieteellistä tutkimustietoa ja homoseksuaalien kokemusmaailmasta 
nousevaa tietoa.  

 
Olen puhunut asiasta jotenkin kauniisti ja pyrkinyt huomioimaan sen, että siellä on hirveä 
määrä nuoria, jotka ovat avioeroperheistä. Sehän tuottaa juuri pohdittavaa kun siellä on 
paljon avioeroperheiden lapsia, ei voi olla mustavalkonen kun ihmiset tulee monenlaisista 
perheistä. Nimenomaa homoseksuaalisuudesta, avioerosta ja näistä keskustelu on työnteki-
jälle vaikeaa ja haastavaa koska se loukkaantumisen riski on, että rippikoululainen tulee 
haavotetuksi. esim. joku nauraa homoseksuaaleille. Todennäköisesti ryhmässä on ainakin 
yksi tai kaksi, jotka on homoseksuaaleja. Haaste on se, miten sen asian saisi käsiteltyä asi-
allisesti. 15-vuotiailla on rajalliset kyvyt käsitellä asioita. Ne saattaa nauraa asialle, koska 
niillä on niin rajalliset välineet käsitellä asiaa. Se on vaikea asia. En anna nuorten kau-
heesti ite keskustella asiasta vaan otan siinä aika tiukan ohjaavan roolin. Kaiken näköistä 
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on – ja joskus näitä kysymyksiä käsitellään päivä ja toisinaan tunti. Se riippuu kauheesti 
siitä, millanen ryhmä on. Pappi 11, 8,9 
 
Kun tällanen eettinen puoli korostuu kuitenkin meillä opetuksessa, sellanen vastuun kanta-
minen. Kyllä voisin kuvitella, että olen tässä jollakin tavoin rohkaiseva. Hehän kysyy ja ni-
men omaa kuvittelee, että me olemme homoja tuomitsemassa. Nuoret on paljon tiukempia. 
He ovat valmiita heittämään homot helvettiin ja kivittämään heitä. Ja se on sitten kasvatuk-
sen paikka. Samat nuoret ovat sitten myös karkottamassa täältä kaikki maahanmuuttajat ja 
muutenkin tiukempia. Pappi 9; 5. 
 
M: Oletko huomannut rippikoulussa homoseksuaalisuuteen liittyvää kielteisyyttä?  
H: Joo, joku voi sanoa toiselle, että oot homo. Kyllä mä, jos kuulen niin, kitken sen heti. Ei 
se ole asia, jonka kanssa pelleillään. Pappi 15; 6. 

 
Jukka Lehtonen on tarkastellut heteronormatiivisuutta koulussa437. Lehtonen esittää 
tutkimuksensa tulosten perusteella, että suurin osa suomalaisista kouluista on hete-
ronormatiivisuuden läpäisemiä438. Mikäli hänen tutkimuksensa tuloksia verrataan 
tutkimukseeni osallistuneiden pappien kertomuksiin, voidaan todeta, että myös rippi-
koulut ovat heteronormatiivisuuden läpäisemiä. Perinteisellä tavalla opettavien koh-
dalla heteronormatiivisuuden korostus on kouluja voimakkaampaa. Sen sijaan homo-
seksuaalisuuden yhtenä seksuaalisen identiteetin toteuttamisen muotona opettavien 
rippikouluissa heteronormatiivisuus ei ole opetuksessa yhtä ehdoton, vaan yksi sek-
suaalisen identiteetin ilmenemistapa. 

Opetuksen lähtökohtien ja tavoitteiden osalta voi havaita, että kirkon perintei-
seen parisuhdekäsitykseen sitoutuneet pääsääntöisesti asettivat tavoitteekseen kirkon 
opetuksen ja omien käsitystensä mukaisesti opettamisen. Tässä ryhmässä oli kuiten-
kin myös niitä, jotka eivät tehneet näin. Nämä haastateltavat kokivat vetäytymisen tai 
vain joissain asioissa kirkon näkemysten mukaisen opettamisen paremmaksi vaihto-
ehdoksi. Itsensä liberaaleiksi määritelleet voidaan puolestaan jaotella kolmeen ryh-
mään. Kirkon perhekäsitystä opettavat eivät kaikissa tilanteissa tunteneet oloaan 
luonteviksi. He kokivat kuitenkin velvollisuudekseen opettaa perinteisen perhe- ja 
seksuaalikäsityksen mukaisesti. He saattoivat myös pelätä mahdollisia seuraamuksia, 
mikäli opettaisivat omien käsitystensä mukaisesti. Tasa-arvoista perhe- ja seksuaali-
käsitystä opettavat ja erilaisia näkökulmia esille tuovat haastateltavat kokivat velvol-
lisuudekseen erilaisten perhe- ja parisuhdemallien esittelemisen ja käsittelyn. 

Lähes kaikki haastateltavat näkivät, että heidän opetuksensa vastasi kirkon 
ohjeistusta perhe- ja seksuaalielämän osalta siinäkin tapauksessa, etteivät he itse ja-
kaneet näitä näkemyksiä. Kirkon opetukseen sitoutumisen osalta he tulevat lähelle 
Kira Ertmanin tutkimukseen osallistuneiden kirkon työntekijöiden näkemyksiä. To-
sin Ertmanin tutkimukseen osallistuneet pitivät kirkon opetukseen sitoutunutta ope-

                                                
437 Lehtonen (2003) tarkastelee heteronormatiivisuutta ei-heteroseksuaalin näkökulmasta. Hän jaotte-
lee koulun kehitysasteen viiteen erilaiseen vaiheeseen: 1. Heteronormatiivisuuden läpäisemä koulu, 
jossa ei huomioida muita vaihtoehtoja. 2. Heteronormatiivisuuden läpäisemä koulu, jossa muita käsi-
tellään poikkeavuutena ja erikoisuutena suhteessa luonnolliseen ja tavalliseen. 3. Heteronormatiivi-
suuden läpäisemä koulu, jossa muut nähdään vaihtoehtoina, mutta heteronormatiivisuutta ei kritisoida. 
4. Heteronormatiivisuuden osittain läpäisemä koulu, jossa ei-heteroseksuaalisuus ja sukupuolirajojen 
rikkominen on näkyvää ja arvostettua, kuten myös heteroseksuaalisuus. Perinteiset valta-asemat me-
nettävät tällöin merkitystään. 5. Heteronormatiivisuuteen kriittisesti suhtautuva koulu, jossa huomioi-
daan moninaisuus ja pyritään aktiivisesti eroon heteronormatiivisuudesta. Lehtosen mukaan suurin osa 
suomalaisista kouluista sijoittuu kehitysasteeltaan luokkiin kaksi ja kolme. 
438 Lehtonen 2003, 248-249. 
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tusta tärkeänä, koska he halusivat julkisesti pitää kiinni kirkon opetuksesta.439 Tässä 
tutkimuksessa osa haastateltavista kertoi kirkon opetukseen sitoutumisen syyksi pelot 
konflikteista tai työpaikan menetyksestä. Näiden vuoksi he välttivät kokonaan perhe- 
ja seksuaalitematiikan opettamista tai opettivat vain tietyin itselleen soveltuvin osin 
sitä, minkä he tiesivät olevan kirkon opetuksen mukaista. Innasen mukaan opetus-
suunnitelman rinnalla saattaa vaikuttaa piilo-opetussuunnitelma, joka ilman tietoi-
seksi tehtyä kirjallista, suullista tai ajateltua muotoa saattaa vaikuttaa opetuksen sisäl-
töön. Piilo-opetussuunnitelma muovautuu Innasen mukaan usein juuri opettajan taus-
tayhteisöjen kautta oppimisen arvoista ja asenteista. Se myös välittyy hyvin herkästi, 
vaikkei opettaja itse tiedostaisi asenteiden esiintymistä opetuksessaan.440 Jäinkin tut-
kijana kysymään, kuinka paljon nämä haastateltavat kuitenkin välittivät omia asen-
teitaan rippikoulussa siitä huolimatta, etteivät he joko opettaneet aihetta kyseessä 
olevilla tunneilla tai rajasivat aiheen itselleen turvallisilla teemoilla.  

Tutkimuksestani on nähtävissä, että se, mitä pappi perhe- ja seksuaalikysy-
myksistä ajattelee, ei välttämättä vastaa hänen opetustaan. Rippikouluopetukseen ja 
siihen asetettuihin tavoitteisiin vaikuttavat Raamatun- ja kirkon opin tulkinta, rippi-
koulusuunnitelman tavoitteet, nuorten elämäntilanteet, papin omat käsitykset ja hä-
neen kohdistetut erilaiset odotukset. Kukin pappi rakentaa edellisistä kokonaisuuden, 
jonka avulla hän suunnittelee rippikouluopetuksensa tavoitteet. Aineiston perusteella 
näyttää kuitenkin siltä, että rakkauden kaksoiskäsky, ihmisen ja tämän seksuaalisuu-
den luominen ovat teemoja, jotka nousevat opetuksessa esille aina, riippumatta muis-
ta opetukseen vaikuttavista tekijöistä. Sen sijaan kristilliseen elämäntapaan liittyvä 
opetus on sidoksissa papin näkemyksiin, käytännön opetustilanteisiin sekä siihen tul-
kintaan, joka papilla on omasta roolistaan perhe- ja seksuaalikysymysten opettajana. 
Vaikka papille saattaa itselleen olla selvää, mitä hän ajattelee, saattaa hän kuitenkin 
tulkita erilaiset odotukset sellaisiksi, ettei hän voi opettaa niin kuin itse ajattelee. Hän 
saattaa myös välttää itselleen vaikeita aiheita ja opetustilanteita, koska arvioi, että 
oman näkemyksen esittäminen voi synnyttää hämmennystä tai konflikteja joko työ-
yhteisössä, työtilanteissa tai seurakuntalaisten keskuudessa. 

 

5.1.2 Opetuksen sisältö   
 

Rippikoulusuunnitelma antaa väljän ohjeistuksen siitä, mihin kohtaan rippikoulua 
perheitä ja seksuaalisuutta koskeva opetus sijoitetaan. Rippikoulun opetussuunnitel-
massa tunnit sijoitetaan ”nuoren elämä” -oppimiskokonaisuuden yhteyteen, mutta 
uskontunnustuksen pääluvut – luominen, lunastus ja pyhitys – luovat puitteet rippi-
koulun etenemiselle.  Nuorten elämää koskevia kysymyksiä ei sijoiteta erityisesti 
mihinkään edellisistä vaan opettajia ohjataan tilannekohtaiseen etenemiseen kysy-
mysten käsittelyssä.441 

Haastateltavat kertoivat toteuttavansa perhe- ja seksuaaliopetuksen joko luo-
misen tai pyhityksen yhteydessä442. Mikäli haastateltavat toteuttivat opetuksen luo-
misen yhteydessä, he näkivät, että seksuaalisuus ja parisuhteen muodostaminen kuu-

                                                
439 Ertman 2009, 206-209. Ertmanin kyseilyin toteutetussa tutkimuksessa tarkastellaan rippikoulun 
opettajien omia näkemyksiä ja heidän mielikuviaan kirkon näkemyksistä seksuaalieettisiin kysymyk-
siin.   
440 Innanen 2009, 16-17. 
441 Rippikoulusuunnitelma 2001, 18- 20. 
442 Vanhan rippikoulusuunnitelman (KKK) mukaan tunnit sijoitetaan pyhityksen yhteyteen. Kirkon 
kasvatustoiminnan kokonaisohjelma 1978. 
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luivat erityisesti ihmisen luomiseen. Pyhitys-teema sijoittuu rippikoulusuunnitelmas-
sa rippikoulun loppuvaiheeseen. Sen yhteydessä perhe- ja seksuaaliopetuksen toteut-
taneet eivät perustelleet opetustaan teologisesti vaan lähinnä käytännön syillä. He 
perustelivat ratkaisuaan sillä, että rippikoulun loppuvaiheessa ryhmän kysymykset ja 
luonne olivat opettajalle mahdollisimman tuttuja. Tämä helpotti oppituntien sisällön 
suunnittelua ja opetuksen toteuttamista. Haastateltavista osa erotti perhettä ja seksu-
aalisuutta koskevat opetustunnit toisistaan, mutta ne saatettiin myös nähdä samaan 
osa-alueeseen kuuluvaksi kokonaisuudeksi.  

 
H: Rippikoulussa perhe ja seksitunnit erotetaan usein toisistaan. Mä en oikeestaan tee sitä 
koskaan, silloin kun mä opetan sen kokonaisuuden. Rippikoulussa nämä tunnit on aina aika 
loppuvaiheessa, siinä Pyhän Hengen ja kristittynä elämisen yhteydessä. Siinä on se hyvä 
puoli, että nuoret tuntevat toisensa hyvin ja luottamuksellinen ilmapiiri on siinä vaiheessa 
olemassa. Se helpottaa asioiden avoimen käsittelyn. Sitten jos sitä hyvää ja luottamuksellis-
ta ilmapiiriä ei ole syntynyt voi miettiä jonkun muun tavan toteuttaa tuntia. Pappi 19; 7. 
 
H. Erotan perheen ja seksuaalisuuden opetuksessa toisistaan. Nuorella seksuaalisuus liittyy 
itsenäistymiseen ja se ei liity perheeseen. Vanhempien seksuaalisuutta toteutetaan perhees-
sä, mutta nuoren seksuaalisuutta toteutetaan perheen ulkopuolella. (…) Seurustelusta mä 
järjestän …se teema käsitellään ja se liittyy luomiseen ja siihen, että se on Jumalan lahja. 
Eli mä käyn sitä usein rippikoulun alkupuolella ja se tapahtuu siksi, olen miettinyt tätä tosi 
paljon, mihin se pitäisi sijoittaa. Mä en ole halunnut laittaa sitä muuhun kun uskon, että 
mun rippikoulu jäsentyy tämän kolminaisuuden mukaan: luominen, lunastus ja pyhitys. En 
halua laittaa seksuaalisuuteen liittyviä asioita nuoren elämässä pyhityksen alle, jolloin ne 
tulisi loogisesti ja kronologisesti rippikoulun loppupuolelle. Silloin nuoret olisivat avoi-
mempia, mutta niiden tunteet on myös enemmän pinnalla siinä kohtaa ja se liittyy myös 
usein rippikoululeirillä jo heränneisiin ihastuksen tunteisiin. Se valtava tunnekuohu, joka 
liittyy seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin, niin mä haluan välttää sitä nykyään. Mä toi-
von, että ne huomaa, että seksuaalisuudesta voidaan puhua rennosti, iloisesti ja avaavasti. 
Ja se painopiste ei ole kun se on luomisen alla, mihin se kuuluu mun mielestä teologisesti-
kin, niin se ei …hukkasin ajatuksen…Kun se on siinä luomisen alla, niin siihen ei liity siinä 
omassa leirissä liittyviä ihastuksen tunteita vaan se liittyy nuoren muuhun omaan elämään 
ja itsetuntoon ja itsenäistymiseen. Kun tulee ihastumisen tunteita, niin ne sitoutuu liiaksi 
siihen hetkeen, ei menneeseen ja lähitulevaisuuteen. Siinä on myös teologisesti se ongelma, 
että jos se käsitellään pyhityksen alla, nimen omaa tämä ongelma liittyi edelliseen rippi-
koulusuunnitelmaan, että se tuli siinä pyhityksen kohdalla ja useimmiten huomasin nimit-
täin, että seurustelu sijoitettiin loppu leiriin ja saattoi olla, että siinä oltiin käsitelty Juma-
laa ja Jeesusta ja nuori totesi, että mun on ihan mahdoton uskoa näihin. Kun sitten puhut-
tiin seurusteluun liittyvistä eettisistä kysymyksistä ja ihmisen mieli kun on niin simppeli, et-
tä se rakentuu niin, että se, mikä oli ensin niin seuraava liittyy siihen. Niin okei mä tulin 
tässä Jeesus kohdassa siihen tulokseen, etten usko tähän niin kaikki, mikä tulee sen jälkeen 
on sellaista, että nuori saattaa ajatella, etten usko siihen. Tää voi olla myös yksi syy siihen, 
miksi kirkon seksuaaliopetus ei ole mennyt perille, koska kyllä Jeesus on sellainen vedenja-
kaja rippikoulussa, että siinä nuori joutuu kohtaa päättämään, uskooko se sovitukseen ja 
lunastukseen ja ylösnousemukseen ja tämmösiin. Suurin osa nuorista ei siinä vaiheessa ky-
kene päättämäänkään sitä ja jollei hän kykene päättämään sitä niin kaikki ne kysymykset, 
jotka tulevat sen jälkeen jäi myöskin hämäräksi nuoren mielessä. Nyt jos seksuaaliopetus 
on ennen tätä, niin kaikki suuret uskonnot opettaa suurin piirtein samanlaista etiikkaa,  niin 
nää seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset kun ne käsitellään siinä alussa 
niin ne liittyy siihen ja se nuori kykenee vielä sitoutumaan siihen eettisempään seksuaali-
suuteen. Pappi 6; 10-12 
 
Haluan myös nähdä, ettei seksuaalisuus ja perhe ole erillinen opetettava asia vaan se liittyy 
ylipäätään ihmissuhteisiin, johon taas kuuluvat yleisimminkin kristillinen ihmiskäsitys. 
Pappi 10; 8.  

 
Rippikoulusuunnitelmaa ohjaa Lassi Pruukin mukaan näkemys, jonka mukaan ope-
tusmenetelmien tulee palvella nuorten aktiivisuutta oppimisessa. Tämä on hänen 
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mukaansa yhtenevä modernien kasvatusteorioiden kanssa. Opetusmetodien ääripäitä 
edustavat Pruukin mukaan osin virheellinen jako opettaja- ja oppilaskeskeisiin opet-
tajiin, kun kyse on pikemminkin siitä, kuinka aktiivisen roolin oppijat saavat tai otta-
vat oppimisprosessistaan.443 Pertti Kansanen korostaa, ettei ulkoisista piirteistä voi 
tehdä lopullista päätelmää siitä, kuinka opettaja- tai oppilaskeskeistä opetus on. Hy-
vinkin erilaiset opetusmenetelmät voivat synnyttää oppilaskeskeistä oppimista.444  

Opetuksen sisältöjen tarkastelussa jako opettaja- ja oppilaskeskeisiin opetta-
jiin näyttäytyy tämän tutkimuksen haastateltavien kertomuksissa lähinnä siinä, mil-
laisia perheisiin ja seksuaalisuuteen liittyviä teemoja he kertoivat nostavansa esille 
rippikoulujen perhettä ja seksuaalisuutta koskevilla oppitunneillaan. Opettaja- ja op-
pilaskeskeisyyden sijaan tutkimukseen osallistuneita voisi nimittää oppilaslähtöisiksi 
tai opettajalähtöisiksi opettajiksi. Itsensä oppilaslähtöisiksi kuvaaville oli ominaista 
nuorille tärkeiden asioiden esille nostaminen ja niiden käsitteleminen. Tällöin ope-
tuksen lähtökohtana olivat nuorten kysymykset, jotka nousivat esille erilaisissa tilan-
teissa. Nuoret itse saattoivat esittää kysymyksiä oppitunnin aikana tai haastateltavat 
olivat kohdanneet kysymyksiä esimerkiksi nuorten kanssa muuten käydyissä keskus-
teluissa.  

 
M: Katotko aina sitten ryhmäkohtaisesti, että kenelle näyttäisi mikäkin sopivan? 
H: Joo, joo. Kaikki opettaminen perustuu siihen, että ensin katsotaan, minkälainen se ryh-
mä on ja sitten katsotaan, mitä valitaan. Tietenkin nää, että jos siellä nousee joku asia 
esiin, niin silloin käyn henkilökohtaisia keskusteluja nuorten kanssa. Jos tulee esiin joku 
henkilökohtaisen elämän oma asia esille. (…) No jos mä haluaisin niille jonkun asian opet-
taa, niin se olisi rakkauden kaksoiskäsky ja kultainen sääntö. Ne on siinä ja siihen se ra-
kentuu. Suomeksi:  uskollisuutta ja toisesta välittämistä ja huolehtimista. Jos sen tiivistäisi 
yksinkertaisiksi käsitteiksi, jonka nuoretkin voisivat ymmärtää. Pappi 6; 6-7.  
 
Me keskitytään oikeastaan paljon niihin kysymyksiin, joita nuorilla on. Siitä ei ole mitään 
hyötyä jos vastaan nuorille sellaisiin kysymyksiin, joita niillä ei vielä ole. Sen takia me ei 
kauheesti keskitytä siihen, mitä parisuhteessa ja avioliitossa eläminen on aikuisen näkö-
kulmasta vaan siinä saatetaan keskustella samasta asiasta lapsen näkökulmasta niin kun 
omassa perheessä jos asiaa käsitellään. Pappi 11; 8-9. 

 
Rippikouluopetukseen saatettiin suhtautua myös enemmän opettajalähtöisesti. Täl-
löin pohjana olivat opettajan tavoitteet ja tämän ajatukset siitä, mitkä olivat nuorille 
tärkeitä asioita. Vaikka nuorten tilanne ymmärrettiin tässäkin opetustavassa lähtö-
kohtana, se näytteli kuitenkin oppitunneilla pienempää roolia kuin oppilaslähtöisillä 
opettajilla. Jos oppilaslähtöisillä opettajilla tunnin aihepiirit nousivat nuorten kysy-
myksistä, niin opettajalähtöisillä nuorten elämäntilanne määritteli tavan, jolla opetta-
ja puhui valitsemastaan aiheesta. Opettajalähtöisille opettajille oli ominaista, että he 
kertoivat määrittelevänsä itselleen useita tavoitteita, jotka kohdistuivat nuorten nyky-
tilanteen lisäksi tulevaisuuden parisuhteeseen ja perheeseen.  

 
No kyllä mä puhun siitä, että kristillinen avioliitto on ihanne ja sen mukaan tulisi elää. 
Kaikki ei tykkää siitä, eikä kaikilla ole siihen mahdollisuuksiakaan. Mutta se voisi olla 
ihanne. Pappi 14, 5. 

 
Opettajalähtöisten rippikouluopetus ei ollut yksinomaan opettajajohtoista. Aiheen 
käsittelyssä käytettiin oppilaslähtöisiä menetelmiä, kuten toiminnallisia opetusmene-
telmiä tai keskustelua. Pikemminkin tämä tarkoitti, että opettaja valitsi teemat, joista 
keskusteltiin. Opetus näytti näin etenevän päinvastaisessa järjestyksessä kuin oppi-

                                                
443 Pruuki 2009, 62. 
444 Kansanen 1991. 
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laslähtöisillä opettajilla, jotka kertoivat ensin kuuntelevansa nuorten kysymykset ja 
vasta sen jälkeen ratkaisevansa opetuksen pääasiallisen sisällön ja opetusmenetel-
män. Aborttiteeman yhteydessä tulee hyvin esiin, millainen ero näiden kahden erilai-
sen opetustavan välillä on445.  

 
H: No mä puhun paljon rippikoulussa vauvan synnyttämisen puolesta ja siitä, että ihmisellä 
on vastuu mahdollisesti alkavasta elämästä kun hän aloittaa sukupuoliyhteyden. Puhun 
myös siitä, että se vastuu vauvasta on monilla ihmisillä, se ei ole pelkästään sillä äidillä. 
Otan huomioon myös sen, että siellä rippikouluryhmässä on usein ainakin yksi, joka on ko-
kenut abortin, vaikka en tiedä, vaikka joskus kyllä saatan tietääkin. Mutta otan asian huo-
mioon, osoitan ikään kuin tällasta osanottoa ja totean heille sitä, että kuinka vaikeaa on 
surra sellasta vauvaa, jota ei tullut ja vielä tietää sisällä, että mä olen tehnyt väärin tai eh-
kä väärin, eikä usein kukaan vielä tiedä siitä omasta surusta. Sekin on raskas asia. Sanon-
kin usein, että koulun viivästyminen vuodella, se vahingoittaa paljon vähemmän kun se, että 
synnyttää sen vauvan ja myöskin se, että se on suuri ilo niin kun ihmiselle. Usein vielä siitä 
painostuksesta, että usein on niin, että vanhemmat painostavat siihen aborttiin. Vanhem-
mille se on itsestään selvää, koska sehän on juuri se meidän vanhempien sukupolvi, jolloin 
koettiin häpeää ja koettiin, että se oli suuri helpotus kun tuli E-pillerit ja kierukat ja tälla-
set. Mä olen kyllä ollut ilonen (naurahtaa) että muutamat on todella synnyttäneet vauvoja 
ja sitten pyytäneet kastamaan ja kaikki on mennyt todella loistavasti. Kaikki lastenhoidot 
on järjestyneet ja he on halunneet pitää itse ne vauvat.  
M: Oletko puhunut adoption mahdollisuudesta?  
H: Kyllä myöskin siitä ja näistä eri vaihtoehdoista, että myös joskus nuorten vanhemmat 
myöskin ihan mielellään ottaa lapsensa lapsen. Yhteiskuntahan tukee jotenkin enemmän 
tällä hetkellä aborttia kun lapsen tekemistä adoptoitavaksi, vaikka meillä olisi tarvetta saa-
da lapsia adoptoitaviksi. Sekin on ristiriitaista. Adoptiojonot on pitkät, eikä suomalaista 
lasta. Ne lapset ovat niin kallisarvoisia. Sitten olen huomannut senkin, ettei nuoret tiedä si-
täkään, että yhteiskunta kyllä tukee synnyttänyttä: on äitiysrahat, lapsilisät ja yksinhuolta-
jat pääsee päivähoitojonossa ensimmäisiksi. Olen huomannut, että he kuuntelevat aivan 
korvat hörössä ja kertovat luulleensa, etteivät he saa mistään mitään ja heidän täytyy tulla 
aivan omillaan toimeen. Mä luulen, että he alkavat ajatella asiaa ihan uudella tavalla, että 
mehän voidaan olla ihan täysvaltaisia: saadaan arvostus ja myös se rahallinen tuki, vaikka 
ne on tietysti pienempiä summia kun työssäkäyvillä, mutta kuitenkin. Se on kauheen kiva 
huomata. Pappi 18; 4-5. 
 
Joskus rippikoulussa tää kysymys tulee esille kun käsitellään kärsimyksen ongelmaa. Saat-
taa ne puhua siitä myös seksuaalisuutta käsitellessä, mutta mä oikeestaan siirrän sen sinne 
kärsimystunnille, jos ne haluaa puhua abortista. Minusta se liittyy enemmän kärsimykseen 
kun seksuaalisuuteen. Sehän on yksi seksikerta monien joukossa, mutta kipuna se voi toisil-
le olla jatkuva. En halua, että ne mieltää seksuaalisuuden ja abortin toisiinsa. Ne liittyy toi-
siinsa siinä, että seksistä tullaan raskaaksi, niin kun syyn ja seurauksen suhteen. Sen tietää 
nuoret jo ihan koulun valistuksesta ja kondomitempauksista (nauraa). (vakavoituu) En mä 
niitä lisävalista vaan tuon esille sen toisen: tunteen, kivun ja selviytymisen näkökulman ai-
heeseen. Mä itse en käsittele sitä asiaa, jos se ei nouse nuorilta itseltään. Toisille se on 
vaan liian etäinen asia ja joillekin se saattaa olla liian läheinen. Tän takia se saattaa olla 
liian riskialtis keskusteluteema rippikoulussa niin kun opetuksessa. Kahdenkeskinen ja sie-
lunhoidollinen keskustelu on ennemminkin se paikka, jossa puhutaan tästä. Mä nostan ai-
heen esille vaan silloin, jos nuoret haluaa puhua siitä. Perheestä ja seksuaalisuudesta voi 
puhua vaan rajallisen määrän ja nuorilla tuntuu riittävän paljon sitä materiaaleja niihin 
tunteihin ihan tavallisista ja arkisista parisuhteen kysymyksistä. Tää abortti on erikoisti-
lanne, joka ei niin usein tule esiin nuorten puheissa ja josta on parempi puhua kahdenkes-
kisesti. Tuon sen kyllä esille, että jonkun, esimerkiksi seurakunnan työntekijän kanssa voi 
puhua vaihtoehdoista ja tunteista.  Pappi 4; 3-4. 

 

                                                
445 Kaksi haastateltavaa (haastateltavat 4 ja 18) antoivat tutkimusta varten tuntisuunnitelmansa sekä 
niihin liittyvän materiaalin. Lisäksi he olivat kirjoittaneet kuvauksen siitä, millä tavoin he toteuttivat 
rippikoulujensa perhe- ja seksuaaliopetuksen.   
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Pappi 4 kertoo, että aborttiteeman käsittelyssä hänen lähtökohtanaan ovat nuorten 
esille nostamat erilaiset kysymykset. Asian vaikeudesta johtuen hän käsittelee aihetta 
kärsimyksen yhteydessä. Sen sijaan pappi 18 kertoo puhuvansa rippikoululaisille 
abortista ja erilaisista mahdollisuuksista synnyttää lapsi. Tälle papille on tärkeää 
opettaa teemasta ja ohjata nuoria tekemään oikeita ratkaisuja. Tässä edellisten esi-
merkkien papit eroavat opetustavoiltaan. Pappi 18 käsittelee aborttia oppitunneillaan, 
koska pitää sitä keskeisenä aiheena. Pappi 4 puolestaan pitää sitä rippikouluopetuk-
sessa tärkeänä vain silloin, jos se nousee rippikoululaisten todellisuudesta.  

Lassi Pruuki on tarkastellut tutkimuksessaan kahdentoista rippikoulun oppi-
tunteja ja kiinnittänyt huomiota siihen, että opetus oli valtaosaltaan opettajajohtoista. 
Tutkimuksen tulos osoittaa, etteivät rippikoulujen opetuskäytännöt välttämättä vastaa 
rippikoulusuunnitelman ajatusta rippikoululaisesta aktiivisena oppijana.446 Omassa 
tutkimuksessani pappien opetustapaa ei ole mahdollista tavoittaa muutoin kuin hei-
dän kertomustensa kautta. Kertomuksissa erityisesti oppilaslähtöiset haastateltavat 
kuvaavat itseään ja perustelevat opetustaan rippikoululaisten oppimismahdollisuuk-
sien kautta. Sen sijaan opettajalähtöisemmät opettajat pohtivat sitä, mitä heidän tulee 
opettaa. Opetustilannekuvauksissa korostuvat toteamukset kuten ”aloitan opetuksen”, 
”sanon heille” ja ”papin kuuluu kertoa kristillinen ajatus avioliitosta”. He eivät kui-
tenkaan itse nimenneet itseään ja opetustapaansa opettajalähtöiseksi. Toisaalta he 
eivät myöskään pohtineet opettajuuttaan vaan pikemminkin pappeuttaan, jonka he 
kokivat velvoittavan opetustapaan, jossa he kertoivat nuorille, kuinka asioiden tulee 
olla. 

Itsensä konservatiiviseksi ja perinteisiksi tai liberaaleiksi määritelleiden ope-
tuksen sisällöt poikkesivat toisistaan. Itsensä perinteisiksi tai konservatiiveiksi määri-
telleillä oli selkeä ajatus siitä, miten perhe- ja seksuaalielämää tulee kristittynä elää. 
He kertoivat tuovansa opetustilanteissa esille perinteisen avioliittokäsityksensä, ei-
vätkä mielellään keskustelleet muista parisuhdemalleista.  

 
Mä olen pitänyt rippikouluja monta vuotta ja nyt tavallaan huomasin itsessäni sen kun olin 
jossain rippikoulussa ollut Setan edustajia, että ajattelin, että mun rippikoulussa se on pois 
suljettu, se ei tulisi kuullonkaan. (...) Rippikoulussa haluan opettaa kirkon ideaalia. Homo-
seksuaalisuutta en käsittele ja jos käsittelen niin mä tietysti hyvin varovaisesti kylläkin, mä 
en lähde lypsämään siitä asiasta mitään, en tykkää siitä. Pappi 15; 7.  

 
Itsensä liberaaleiksi määritelleillä liikkumavara opetuksen sisällön suhteen näytti 
kertomusten valossa olevan runsaampi. Heidän tavoitteenaan oli rakkauden kaksois-
käskyn ja erilaisten näkökulmien opettaminen rippikoululaisten kysymysten pohjalta. 
Näin heidän oli mahdollista kuulla rippikoululaisten kysymyksiä ja niiden pohjalta 
opettaa rakkauden kaksoiskäskyn mukaista toimintatapaa.  

Tässä yhteydessä on mielenkiintoista tarkastella niiden haastateltavien kerto-
muksia, jotka tavoitteidensa perusteella sijoittuvat eräänlaiseen välimaastoon. Nämä 
haastateltavat kertoivat itse ajattelevansa perhe- ja seksuaalikysymyksissä liberaalilla 
tavalla, mutta opettavansa perinteisen kristillisen ajattelun mukaisesti. Seuraavissa 
haastattelukatkelmissa tarkastellaan, mitä he kertovat opettavansa esiaviollisista su-
kupuolisuhteista ja miten. 

 
Multa on rippikoulussa kysytty, että sano nyt mulle, minkä takia ei saa olla esiaviollisia 
suhteita? Kuitenkin jotenkin yritetään kysyä ja hakea jonkunlaisia rajoja ja ajatellaan, että 
pappi voisi niitä antaa, vaikka sitten heti kättelyssä ollaan valmiina niin kun kapinoimaan 
niitä rajoja vastaan. Mutta sillä lailla koen, että on syytä vahvasti sitoutua siihen kirkon 

                                                
446 Pruuki 2009, 76-77. 
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seksuaalieettiseen opetukseen: niin puutteellista ja vanhanaikaista kun se paikka paikoin 
onkin niin kuitenkin semmoisiin peruslinjauksiin, että elämää ja nuoruutta ja elämän eheyt-
tä suojeleviin ajatuksiin: juuri kiinteistä parisuhteista, että odotetaan sen seksuaalisuuden 
aloittamista. Pappi 17; 7. 
 
Rippikoulussa lähinnä seurustelua koskevan opetuksen aikana mietitään sitä, että onko su-
kupuoliyhteys välttämätöntä seurustelun vuoksi vai ei. Tää on se pointti, mikä nuorison ta-
holta tulee. Vielä kun tiedostan sen, että ihmisellä, nuorisolla on sukupuolikokemuksia 
varmaa sieltä 12-vuotiaastakin kenties niiltä seutuvilta lähtien ollut jo joillakin, mutta suu-
rimalla osalla ei vielä ole ollut yhtään mitään. Mun osan se tekee hieman vaikeeksi, että 
pakotanko mä ihmiset johonkin vai annanko vihjeen, että näin täytyy tehdä vai olenko epä-
luonnollinen jos sanon, että alaikäisten sukupuolisuhteet on laittomia. Miten mä markki-
noin sen vastuullisuuden. Teknisiä neuvoja ihmiset ei kaipaa. Vaikka perusbiologiasta ih-
misten tietämys on aika ohut, se ei ole tavoittanut kaikkia. Enemmän kyse on siitä, kyetään-
kö sitoutumaan toiseen täysissä sielun ja ruumiin voimissa elikkä päihteiden käyttö liittyy 
tähän ihan olennaisena asiana ja erilaiset juhlimistavat ja yhteen kokoontumisen tavat. Se 
on mun mielestä hirveen vaikea viestittää, mutta sitä on yritetty viestittää. Pappi 5; 7-8. 

 
Haastateltavista ensimmäinen kertoo ajattelevansa, että hänen on syytä opetukses-
saan keskittyä siihen, mikä on kirkon eettisen opetuksen linja. Hän kuitenkin valitsee 
niistä nuoren ja perheen suojelemisen teemat. Toinen haastateltava kertoo, että hänel-
le tärkeää viestittää nuorille harkintaa ja vastuullisuutta sukupuolielämän aloittami-
sessa. Molemmat haastateltavat antavat opetuksessaan nuorille tilaa pohtia omaa suh-
tautumistaan perhe- ja seksuaalikysymyksiin. Tutkijan näkökulmasta tämä tilananto 
luo haasteen: kun nuoria kuullaan, kuullaan myös nykytodellisuus, joka on ristirii-
dassa kirkon ihanteen kanssa. Tämä puolestaan vaikuttaa pappiin. Näyttää siltä, että 
haastateltavat valitsevat näissä tilanteissa kristillisestä perhe- ja seksuaaliopetuksesta 
perusajatuksen: sitoutumisen ja vastuullisuuden. Esiaviollisten sukupuolisuhteiden 
osalta tämä näytti merkitsevän sen korostamista, että sukupuolielämän aloittamisessa 
kannattaa odottaa, kunnes on kyllin kypsä tietämään, mitä haluaa ja kantamaan vas-
tuuta myös toisesta ihmisestä. Haastateltavat eivät kuitenkaan opeta, että seksielämä 
tulisi aloittaa vasta avioliitossa.  

Haastateltavien kertomuksissa opetuksen sisältö riippui myös siitä, ketkä ai-
hetta opettivat. Mikäli opetus toteutettiin tiimityönä useamman ohjaajan kesken, ajat-
telu- ja toteutustapojen eroavaisuudet näyttäytyivät myös opetuksessa.  

 
Jos nyt ajattelee koko rippikouluopetusta, niin mä en siitä yksin vastaa. (...) Kun nuoret 
ryhmissään isosten kanssa ovat pohtineet asioita, kokoonnutaan kaikki yhteen ja kootaan 
keskustelu. Se joka on päävastuullinen opettaja, johtaa keskustelua ja muut opettajat täy-
dentää ja siinä keskustelu etenee. Ei niissä aina varmaankaan päästä loppuun. Ryhmissä 
nuoret kertovat ja perustelevat mielipiteitään ja sitten yhteisessä tilanteessa asiat vielä tar-
kentuvat. Sitten yritetään vielä kaivaa sitä, että mitä näissä eettisissä tilanteissa pitää ottaa 
huomioon siinä yhteisessä tilanteessa. sen takia me ollaan kaikki opettajat mukana tässä 
yhteisessä tilanteessa, että me haluttaan näyttää, että me kyetään käsittelemään tällaisia 
kysymyksiä, jotka yleensä lamauttaa ihmiset. Tämä on koettu hyväksi tavaksi siksi, että rip-
pikoululaisten lähtötaso on hyvin erilainen. Pappi 5; 7-8. 
 
H: Me ollaan pidetty yhdessä kaikki vetäjät. Ollaan ensin kyselty rippikoululaisilta heidän 
mielipiteitään. Yleensä kyllä tytöt ja pojat erillään. Yhdessä sitten kootaan asiat yhteen ja 
sitten nätisti, mutta ihan selkeästi ollaan siinä käyty läpi, että mikä on kristillinen ajatus 
näistä asioista.  
M: Miten rippikoululaiset on suhtautuneet? Ootko ihan puhunut avioliiton purkamatto-
muudesta? 
H: Kyllä ja ne ihan kuuntelee kun ei tee sitä sillä lailla, että kun alottaa tunnin, että se on 
kyllä sillä lailla, että jos te eroatte niin helvettiin menette! Käydään sillä lailla, että he saa-
vat esittää oman näkökulmansa ja pohtivat omaa näkökulmaa. Sitten asiat kootaan yhdessä 
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ja keskustellaan, niin kyllä ne vakavasti kuuntelee. Se on ollut mulle yllätys, ettei koskaan 
kukaan ole sanonut mitään torjuvaa.  
M: Onko sulle tullut sellaista tunnetta, että nuoret eläisi jotenkin toisenlaisessa maailmas-
sa? 
H: Ne elää kokonaan toisenlaisessa maailmassa. Esimerkiksi esiaviolliset suhteet ei ole 
niiden mielestä kuudennen käskyn vastaisia.  
M: Sanotko heille oman mielipiteesi esiaviollisista suhteista? 
H: Kyllä olen sanonut. Jotkut saattaa katsella mua vähän hölmistyneen näkösenä, mutta 
fiksusti ne suhtautuu. Ei ne lähde siitä mitään sanomaan. Joku miettii ankarasti, joku höl-
mistyy, jollakin se on yks hailee. Pappi 13; 7-8. 

 
Haastateltavat kertoivat toteuttavansa opetuksen tiimiopetuksena, jolloin jokaisen 
opettajan, sekä myös nuorten ja isosten näkemyksillä oli vaikutusta opetuksen sisäl-
töihin. Haastateltavat näkivät, että tiimiopetuksen hyvä puoli on, että kaikki voivat 
kertoa omia näkemyksiään ja lisäksi nuoret huomaavat, että seurakunnan työntekijät 
ovat valmiita käsittelemään perheisiin ja seksuaalisuuteen liittyviä teemoja. Yhteis-
työ isosten ja toisten opettajien kanssa ei kuitenkaan aina sujunut ongelmitta. Isoset 
saattoivat tuoda teeman käsittelyyn yllättäviä piirteitä, joista toisinaan seurasi hanka-
lia tai epämukavia tilanteita. Tällöin näkyi erityisen selvästi, etteivät rippikoululaiset 
olleet rippikoulun ainoa opetettava ryhmä vaan myös isoset. Isosille seksuaalisuuteen 
liittyvät kysymykset olivat usein ajankohtaisempia kuin rippikoululaisille. Isoset 
saattoivat tuoda esille seksuaalisuuteen liittyviä teemoja, joita rippikoululaiset eivät 
lainkaan maininneet tai vesittää sen, mitä rippikoulun opetustunneilla oli nuorille 
opetettu.   

 
H: Vaikeita vielä rippikoulussa on nää seksuaalisuuteen liittyvät leikit, joita on toisinaan il-
taohjelmissa. Isoset haluaisi ottaa mukaan leikkejä, jotka on seksiin liittyviä ja siitä aika 
ajoin keskustellaan. Ne ei aina ymmärrä, miksi tällaisia leikkejä ei saisi ottaa iltaohjelmiin. 
Se on vaikeeta ja joskus saattaa ihan yllättäen käydä niin, että joku alkaa kesken iltaohjel-
man näytellä seksijuttua esim. jonkun näytelmän sisällä. Ihan esimerkkinä tämmönen: on 
näytelmä, jossa ollaan teatteriharjoituksissa. Näytelmän aihe vaihtuu välillä. Yht`äkkiä oh-
jaaja sanookin, että näytelkää pornofilmi- versio. Sitten on kyllä vaikeeta kattoa kun joku 
16-vuotias alkaa hinkata itteään toista vasten. Nää seksikysymykset on aivan mielettömän 
hauskoja ja mielenkiintoisia nuorten mielestä. On vaikeaa yrittää perustella nuorille sitä, 
minkä takia nuorten ei pitäisi tehdä sellasta.  
M: Oletko huomannut, että isosilta purkautuisi enemmän tän tyyppisiä asioita kun ne on 
vanhempia ja hieman valmiimpia käsittelemään näitä asioita? Tuottaako ne  enemmän sek-
suaalisväritteistä maailmaa kun ne kysymykset on heille akuutimpia? 
H: Joo kyllä se niin on. Se on ihan oma homma hallita niitä. Joku tämmönen koskematto-
muus ja tämmöset leikit, että miksi ne on ok ja miksi taas ei ole, miten selittää se. Täytyy se-
littää aina uudelleen nämä asiat niin, että ne ymmärtää sen, että tässä asiassa on tällänen-
kin pointti, jota ne ei ehkä ajattele. Onhan monessa srk:ssa vielä sellasia oikeesti nolaamis-
leikkejä, jossa nauretaan seksuaalisuudelle ja seksijutuille: nolataan toinen ihan täysin 
kaikkien edessä. Joka on ihan kamalaa, että rippileireillä tehdään niin. Mä olen joskus 
nuorena ja tyhmempänä itekin vetänyt sellasia ja nyt hävettää suunnattomasti. Vedin leik-
kejä jos srk:ssa oli sellanen perinne. Nyt olen mielummin enemmän varovainen. Pappi 11; 
9-10 

 
Ristiriitoja ei kuitenkaan ilmennyt vain isosten kanssa vaan myös toisten ohjaajien ja 
oman ajattelun välillä. Yleensä nämä tilanteet ratkaistiin vetäytymällä opetusvastuus-
ta perhe- ja seksuaalikysymyksiä koskevilla tunneilla. Yksi haastateltava kertoi tilan-
teesta, jossa ristiriita kahden eri ajattelun välillä nousi esille rippikoulutunnilla ja 
vaikutti myös opetuksen sisältöön. 

 
Kun nuorille opettaa ne on myös hyvin tarkkoja, millä tavoin sanoo. Ja mitä sanoo ja ne 
kaikki tilanteet on tavallaan sielunhoidollisia. Varsinkaan kun rippikoulussa tietomäärä ei 
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ole se kaikkein keskeisin vaan se, että nuori ymmärtää ja osaa soveltaa ja oppii ymmärtä-
mään miten tämä on hänen juttunsa nii millä tavoin välitän nämä asiat nuorelle. Opetus 
syntyy juuri siitä, että näen hänet tärkeänä ja näen hänen kasvunsa positiivisia aineksia. 
Olin juuri rippileirillä teologian ylioppilaan kanssa joka kannusti tosi rakkaus odottaa -
liikettä. Hän halusi opettaa perhe- ja seksuaalisuus kysymykset ja se oli virhe, mutta en 
tiennyt hänen viitekehyksestään ennen tuntia. Sen jälkeen minun oli pakko käyttää puheen-
vuoro, jossa toin oman näkemykseni esille, ja nuoret sai sitten itse miettiä mielessään, 
kumpaan he samaistuu. En tiedä oliko se hyvä vai huono, että tilanne jäi ristiriitaiseksi. 
Näkivät kuitenkin, että asioista voi ajatella eri tavoin. Kyllähän se on kaikessa opetuksessa 
tämä sielunhoidollinen ote ja näkökulma.  Tilastollisesti ryhmässä saattaa istua 2-3 homo-
seksuaalisesti suuntautunutta, jotka eivät vielä tiedä omaa suuntautuneisuuttaan. Heille jää 
kyllä mieleen papin ilmeet jne. kun homoudesta puhuttiin. Pappi 9, 10. 

 
Pruuki kiinnittää huomiota siihen, että hänen tutkimuksessaan havainnoiduissa rippi-
kouluissa opettajat tekivät varsin vähän yhteistyötä keskenään. Useimmiten papit 
opettivat yksin, mutta nuorisotyönohjaajat aina yhdessä joko isosten tai toisten rippi-
koulunohjaajien kanssa.447 Oman tutkimukseni haastateltavat toivat esille perhe- ja 
seksuaalikysymyksiin liittyviä haasteita, jotka vaikeuttivat aiheen opettamista yhdes-
sä toisten opettajien tai isosten kanssa. Keskeisin vaikeus oli se, että monen opettajan 
läsnäolon pelättiin välittävän nuorille sekavaa kuvaa kirkon ajattelusta perhe- ja sek-
suaalikysymyksissä. Toisaalta ne, jotka olivat toteuttaneet opetuksensa tiimiopetuk-
sena, olivat asettaneet yhdeksi opetuksensa tavoitteeksi juuri sen, että nuorille välit-
tyy monipuolinen kuva kirkon sisällä ilmenevistä käsityksistä. 

       

5.1.3 Opetuksen toteuttaminen 
 

Rippikouluryhmän luonteesta riippuen haastateltavat käyttivät runsaasti erilaisia me-
netelmiä perhe- ja seksuaaliopetuksessaan. Oppilaslähtöiseksi omaa opetustapaansa 
kuvaavat kertoivat oppituntiensa koostuvan keskustelusta, näytelmien tekemisestä, 
draamojen rakentamisesta, askartelusta, elämäntarinoiden kertomisesta ja ryhmätöis-
tä.  

 
H: Mä käytän lähes pelkästään erilaisia oppilaskeskeisiä menetelmiä rippikoulussa.  
M:  Minkä tyyppisiä?  
H: Ihan mitä tahansa ja kaikkea mahdollista: keskustelua, askartelua, näyttelemistä, maa-
laamista, tanssimista, laulamista, soittamista, erilaisten projektien tekemistä, siis ihan 
kaikkea. En yleensä koskaan luennoi vaan ennemminkin tiivistän, kokoan ja johdattelen, 
mutta en luennoi. (…) Mutta en mä opeta niitä sillä tavoin, että mä sanoisin, että nää on ne 
millä tavoin meidän tulee elää ja  mitä meidän tulee toteuttaa, vaan mä teen usein sellaisen 
työskentelyn, jossa pojat menee toiseen huoneeseen ja tytöt toiseen huoneeseen ja ne saa 
tehdä toisilleen kysymyksiä. Ennen kuin niihin kysymyksiin aina vastataan, me keskustel-
laan niistä asioista, että miksi ne on kysyneet tätä, mitä vastauksia ne olettaa saavansa ja 
mitä ne toivoo saavansa, mihin laajempiin teemoihin ne liittyy, miltä niistä itsestä tuntuisi 
jos niiltä kysyttäisiin tällaisia asioita. Käydään siis samalla sitä keskustelua siinä. Työsken-
telymenetelmänä se on hyvä siinä, että se herättää paljon keskustelua. Huono se on siinä, 
että jokainen nuori vetää itsekseen siinä omat johtopäätökset siitä. Ei niinkään, että voisi 
sanoa lopuksi, että no niin nyt me olemme yhdessä tulleet siihen johtopäätökseen, että vaan 
sanon minä mitä tahansa sellaisessa keskustelussa, se jää vain yhdeksi mielipiteeksi muiden 
joukossa, josta mä olen itse asiassa hyvin helpottunut, koska mä en usko, että mulla on sel-
laista pätevyyttä, että voisin sanoa niille, että mitä niiden tulee elämässään ajatella. Onko 
kellään: jos ne on naimisissa vielä viidenkymmenen vuoden päästä niin riittääkö mun sa-
nomiset niiden elämän eväiksi vielä silloin vaan onko parempi provosoida ne itse ajattele-
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maan ja etsimään siihen sellaista materiaalia, jonka pohjalta ne voivat jotakin ajatellakin, 
sellaista, joka ruokkii heidän omaa ajattelua.   Pappi 6; 6-8. 
 
Mä olen aika jämähtänyt jo tähän linjaan, että keskustellaan nuorten kanssa. Ne saa tehdä 
kysymyksiä. Joko ne tekee tytöt erikseen pojat erikseen, tai tytöt tekee pojille ja päinvastoin. 
Kysymyksiä tehdään myös vetäjälle jos on halua. Pohditaan asioita seurustelukumppaniin 
liittyen, että millainen on hyvä kumppani. Miten seurustelu lopetetaan. Keskustellaan oi-
keestaan niistä samoista kysymyksistä, joita nousee nuorten sielunhoidollisissa keskuste-
luissa esille: sydänsuruihin ja seurusteluun liittyvistä kysymyksistä. Vetäjä bongaa sieltä 
sellasia kysymyksiä, jotka esim. saattaisivat loukata poikia tai tyttöjä. Jos esim. pojat esit-
tää asiattomia kysymyksiä: sellanen saattaa esim. olla: miten tyydytät itsesi? En anna tyttö-
jen vastata siihen vaan bongaan kysymyksen itselleni ja vastaan siihen tai heitä kysymyksen 
takaisin pojille ja sitten kysyn heiltä, että miltä tuntuu kun esitetään tällasia kysymyksiä. 
Sitten saatan puhua jotakin faktaa itsetyydytyksestä tilastojen valossa. Aina esim. joku ho-
moseksuaalisuus ei tule näissä kysymyksissä ollenkaan esille. Sitten mä olen vetänyt jotain 
draamoja, joissa on erilaisia tilanteita seksuaalisuuteen liittyen. Joskus saatan näihin 
draamoihin liittyen ns. ”vetää kotiin päin” tehdä niin, että nostan niissä esille kysymyksiä, 
joita ne ei ole itse nostaneet joku esim. homoseksuaalisuus. Esim. ystävä kertoo olevansa 
homoseksuaali, miten siitä sitten mennään eteenpäin. Yleensä annan sen sellaselle ryhmäl-
le, jossa on isonen, jonka mä hyvin valmisten: teette näin ja keskustelussa ottakaa nämä ja 
nämä asiat esille. Usein on ollut todella hyviä ryhmiä, joissa on hyvin käsitelty asiaa. Ei ole 
tullut mitään:  hyi homo helvetti vaan ne on näytellyt sen draaman ja sitä kautta olen pääs-
syt jotain puhumaan siitä: ehkä olette tienneet, että tästä kysymyksestä on kirkon sisällä 
monenlaista keskustelua. Sanon jotain faktaakin siitä, mitä tilastojen valossa on. Mä olen 
koonnut nämä draamat usein esim. niin, että rippikoululaiset ovat koonneet 10 käskyä hy-
vään parisuhteeseen. Se on ollut usein kokoava loppuhomma. Saattanut olla myös sellanen 
teemapäivä, jossa isoset on vielä illalla näytelleet pieniä näytelmiä parisuhteista eri aika-
kausina: luolamies, lännenmies.  Raamatun Laulujen lauluja on luettu jne. pyrkimyksenä 
on ollut tuoda esille se, miten parisuhde on vuosien varrella muuttunut ja käsitykset pa-
risuhteesta. Täytyy sanoa, että perhe on jäänyt vähemmälle, koska rippikoulussa on niin 
vähän aikaa, että on ollut ihan pakko valita se, mikä on nuorille akuuttia ja siksi en ala 
esim. keskustella siitä, mikä on avioliitossa tärkeää, koska avioliittoon on vielä matkaa. 
Olen kyllä iltahartaudessa pitänyt ja puhunut siitä näkökulmasta, että kun vihin pareja. 
Mulla on sellanen vihkipuhe hartauteen. Pappi 11; 8-9, 14 

 
Opettajalähtöisemmin opettavat kertoivat opetuksensa koostuvan luennoista, kyse-
lyihin vastaamisesta, prosessoivista kirjoitustöistä, erilaisiin elämäntarinoihin tutus-
tumisesta ja keskustelusta. Näiden opettajien kertomuksissa opettajajohtoisuuteen 
viittasivat kuvaukset, joissa opettaja kysyi ja vastasi sitten itse kysymyksiin tai täy-
densi rippikoululaisten kysymyksiä antamalla näille vastauksia. Heillä näytti myös 
olevan selkeä suunnitelma siitä, missä järjestyksessä opetus etenee. 

 
Se lähtee siitä, että meidät on luotu naiseksi ja mieheksi. Sitten kysyisin, miksi seksuaali-
suus on olemassa? Se on siksi, että sillä taataan elämän jatkuvuus. Vielä 80-vuotias mies 
voi tulla isäksi. Luonto on varmistanut asian monin kertaisesti. Se on vahva voima ihmises-
sä, että siinä tulisi nähdä asia sekä vastuun että vapauden näkökulmista, että jokainen löy-
täisi oman panoksensa siihen. Sitten se näkökulma, että puolison löytäminen on lahja. Sit-
ten kertoisin, että sitä voi myös rukoilla Jumalalta itselleen kaveria viereen. Korostaisin 
vielä sitten näitä kahta: rakkautta ja vastuullisuutta. Se rakkaus on aika heppoinen perusta 
yksinään, liian hepponen…se voi vaihdella elämän aikana. Pitää olla vastuullisuutta ja si-
toutuminen toiseen rakkauden lisäksi. Pappi 15; 7, 9.  
 
M. Joo…no kun ajattelee, niin minkälainen voisi olla sun rippikoulutunti perhe- ja seksuaa-
lisuustunnin tavote? 
H: Mulla on siihen liittyen hyvin laajat tavoitteet (nauraa) mulla on siitä nämä paperit ja 
mä annan ne sulle jos haluat 
M: Joo kiitos, otan tosi mielelläni niin voin vielä paremmin perehtyä niihin. 
H: Joo olen suunnitellut niin, että se opetus kestää koko päivän. Pappi 18; 10 
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Opettajalähtöisyys sekä oppituntien valmiit ja tarkat etukäteissuunnitelmat olivat al-
kaneet vaivata yhtä haastateltavaa.  

 
Muutama päivä sitten mä ajattelin, että haluaisin pitää sen tunnin rippikoulun loppupuolel-
la, jolloin luottamus on kasvannu mahdollisimman suureks ja mulle on avauduttu. Mä ha-
luaisin kokeilla nyt sellasta, että tytöt ja pojat olis erikseen alkuunsa, et olis sellanen, et 
päästäis keskustelemaan naisten ja miesten asioista. Jos sitten tultais yhteen jakamaan niitä 
asioita. Et miten se sisällöllisesti olis, niin ens kesänä kun mulla on rippikouluja, niin luu-
len, että mä lähden rakentamaan sitä sen opetussuunnitelman muokkaamisesta ja sovellan 
sitä uutta ”tytöt ja pojat Jumalan silmissä kaunis (-kirjan)” pohjalta. En ole vielä siihen 
ihan hirveen perusteellisesti paneutunut, mutta tältä pohjalta lähtisin seksuaaliopetuksessa. 
Voisin nyt tänä vuonna uskaltaa käyttää jotain tällasta…joko tyhjän tuolin systeemiä van-
hempien kohtaamisessa tai ihan tällasta psykodraama tyyppistä, että käytäis niitä tilanteita 
vanhempien ja lasten rooleista käsin läpi. Just siinä saa paljon kun joutuu miettimään sitä 
toisen näkökulmaa ja kun saisi nuoren miettimään muiden näkökulmaa. Siinä olisi niin hy-
vä, että ne oppisi miettimään sitä näkökulmaa noin myöhempääkin elämää ajatellen: se 
auttais kun ne oppisi miettimään asioita monesta näkökulmasta.  Pappi 17; 7, 14. 

      
Haastateltavat olivat kertoneet nuorille tarinoita tai antaneet heille tehtäväksi tuottaa 
kertomuksia ja keskustella niistä. Opetustilanteissa käytettiin toisten ihmisten elä-
mäntarinoita, Raamatun kertomuksia ja opettajien tai isosten kertomuksia omasta tai 
toisten elämästä. Lisäksi tilanteissa tuotettiin kuvitteellisia kertomuksia erilaisin 
draamoin, näytelmin tai kirjoitustehtävin. Kertomusten kuuleminen ja niiden raken-
taminen koettiin pääosin hyvinä ja tehokkaina opetustapoina. Rippikoulussa kerrottu 
opettajan kertomus ei kuitenkaan saanut olla ihan mikä tahansa oma elämänkerto-
mus.  

 
Olen havainnut, että toisinaan joillakin aikuisilla on tarve kertoa ja ikään kuin manipuloi-
da nuoria omalla elämätarinallaan: Kertoa omilla kokemuksilla, miten makeita ne on tai 
jotenkin tällä tavoin viestittää miten hyvin ne ymmärtää nuoria. Kerran yhdellä leirillä oli 
tällainen pariskunta. Ne oli hyvin tällainen perus-kirkollinen pariskunta, jolla kirkon ihan-
teet oli paikallaan. Leirin edetessä mulle tuli tunne, että ne kävi läpi leiriläisille läpi jotakin 
hyvin avoimia asioita. Näytti ihan siltä, että ne sai jotakin mielihyvää siitä, että ne sai ker-
toa hyvin avomielisesti omasta avioliiton ylä- ja alamäistä. Tämä pariskunta kävikin läpi 
paljon sellaisia asioita läpi, jotka ei millään tavoin liittyneet niiden nuorten elämään. (…) 
Oman elämän ei tarvitse väkipakolla kuulua nuorille opetustilanteessa. Pappi 1, 16. 
 
Ihmisten elämäntarinat on hyviä opetustilanteessa. Niitä saa hyvin erilaisista kristillisistä 
lehdistä. Nuoret kuuntelee niitä mielellään ja niistä saa hyvän keskustelun aikaan. Pappi 
18, 14. 
 
No vakavasti ottaen mä ihan aluksi yleensä totean, että parisuhteet  ja perhe on se koetinki-
vi, jossa rakkauden kaksoiskäskyä koetellaan. Saatan antaa näytelmäaiheet, jossa käydään 
läpi erilaisia parisuhteen vaiheita. Ne näytellään ja käydään keskustelua ja sit mä kerron 
tai enemmänkin pohdin, miten tän tilanteen voisi hoitaa rakkauden kaksoiskäskyn mukaan 
ja miksi se on vaikeeta ja miten haluisi ite tulla kohdelluksi näissä tilanteissa. Tuon myös 
esiin sen, miten Raamattu kertoo Jeesuksen toimineen erilaisissa tilanteissa. Mä yritän pu-
noa niiden maailmaa tähän kristilliseen maailmaan. Luoda niiden välille niin kun yhteyden 
niin kun niiden kanssa yhdessä. Tätä voidaan tehdä kuuntelemalla, mitä ne kertoo omista ja 
toisten elämänkokemuksista ja mäkin voi kertoa, miten ihmiset on asioita kokeneet ja mitä 
ne on tehneet. Me voidaan myös kattoa joku elokuva tai kuulla tarinoita ja keskustella nii-
den pohjalta. Pappi 4, 7. 

 
Haastateltavien opetustilanteissa käyttämien kertomusten valintakriteerinä näyttää 
olevan niiden kyky herätellä nuoria pohtimaan erilaisia näkökulmia perhe- ja seksu-
aalikysymyksiin. Tämä ei tarkoittanut jonkun elämän kuvaamista vaan oikean ja vää-
rän toimintatavan tavoittamista tarinassa. Kertomuksen jälkeisessä keskustelussa 



 141

pohdittiin sen juonta, tapahtumia ja jatkumismahdollisuuksia. Osa haastateltavista toi 
näissä keskusteluissa selkeästi esille kristillisen tavan ratkaista kertomuksessa ilmen-
neet moraaliset jännitteet. Tämä oli ominaista erityisesti niille, jotka määrittelivät 
itsensä perinteisiksi tai konservatiivisiksi papeiksi. Itsensä liberaaleiksi määritelleet 
eivät puolestaan tuoneet esille selkeitä toimintaohjeita. Pikemminkin he ohjasivat 
keskustelua eri näkökulmiin ja totesivat, ettei kysymyksiin ole olemassa selkeitä oi-
keita vastauksia.  

Tarinoiden merkitystä kasvatusvälineenä pidetään merkittävänä.448 Cornelia 
Hooglandin mukaan tarinat ovat välineitä, joilla voidaan rakentaa yhtymäkohtia eri-
laisten maailmojen välille. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten kulttuuria ja siihen 
sisältyviä arvoja siirretään sukupolvelta toiselle.449 Susan Shaw on tutkinut tarinoi-
den kerrontaa uskonnollisessa kasvatuksessa. Hänen mukaansa tarinoiden voima 
näyttäytyy erityisen hyvin juuri siinä, että kerrottu kertomus antaa kokemukselle 
merkityksen.450 Opetustilanteeseen valittuja kertomuksia pitäisi arvioida hänen mu-
kaansa neljän kriteerin kautta. Ensimmäisenä lähtökohtana tulisi olla oppijan tarve ja 
se konteksti, jossa kertomukset tuotetaan. Toiseksi opettajan tulisi arvioida, mille us-
konnollisen elämän osa-alueelle tarina sijoittuu. Kolmanneksi opettajan tulisi huomi-
oida konkreettinen oppimisympäristö ja sen mahdollisuudet tarinan tuottamiseen ja 
ymmärtämiseen.  Neljänneksi opettajan tulisi huomioida ajankohta, jolloin kertomus 
tuotetaan.451   

Haastateltavien opetustilanteisiin liittyvää kerrontaa tarkastellessa huomio 
kiinnittyy erityisesti siihen, että kertomuksia käytetään runsaasti opetuksen välineinä. 
Tarinoiksi kuitenkin nimetään ainoastaan suullisesti kerrotut kertomukset, ei välttä-
mättä muita rakennettuja kertomuksia tai vaihtoehtoisia tapoja, joilla ihmiset tuotta-
vat identiteettiään. Perhe- ja seksuaalikysymyksissä haastateltavat kertoivat tuotta-
vansa tarinoita, joissa oli tai niihin rakennettiin moraalinen lataus: tilanne, jossa oli 
toimittu oikein tai väärin. Yleensä kertomusten pohjalta pyrittiin myös vastaamaan, 
mikä lopulta on oikein tai väärin. Tällöin tarinoiden tehtäväksi jäi aiheeseen johdatte-
lu. Toisille haastateltaville kertomuksen funktio ei ollut vain dilemman rakentaminen 
ja siihen vastaaminen, vaan kysymysten herättäminen. Rippikoulussa kysymyksiin ei 
välttämättä löytynyt oikeaa vastausta vaan pikemminkin erilaisia näkökulmia. 

Kertomusten rooli eettisessä kasvatuksessa on herättänyt keskustelua. Kerto-
musten on nähty olevan esimerkkejä siitä, miten erilaisissa tilanteissa valitaan oikean 
ja väärän välillä. Tällöin niiden rooli on herätellä kuulija pohtimaan moraalikysy-
myksiä, ei niinkään antaa valmiita vastauksia siitä, miten toimia.452 Aikuisen rooli 
kertomuksen selittäjänä voidaan nähdä turhana, jopa vahingollisena.453 Toisaalta 
Ylösen ja Luumin mukaan lapsen ja aikuisen välinen keskustelu tarinoihin sisältyvis-
tä eettisistä ratkaisuista auttaa lasta arvomaailman luomisessa.454 Vivian Paleyn mu-
kaan spiritualiteettiin liittyy eettinen tietoisuus totuudesta sekä omasta ja toisten hy-
vyydestä. Yhteys transendenssiin on hänen mukaansa ihmiselle osin tavoittamaton, 
mutta spiritualiteetti liittää meidät tuonpuoleisuuden lisäksi toisiin. Paley näkee, että 

                                                
448 Shaw 1999, 5. Hoogland 1998, 82. 
449 Hoogland 1998, 81-84. 
450 Shaw ymmärtää tarinan (Storytelling) laajana käsitteenä. Hän sisällyttää tarinan kerrontaan kaikki 
ne erilaiset tavat, joilla ihmiset rakentavat kertomuksia. Shawin mukaan näitä ovat draama, visuaali-
nen taide, kirjallisuus, mielikuvat, musiikki, rituaalit ja suullisesti kerrotut elämänkertomukset. Shaw 
1999, 1-5.   
451 Shaw 1999, 6-13. 
452 Hallamaa 1996, 38; Kilpatrick 1995, 29-30. 
453 Kilpatrick 1995, 29-30; Ylönen 2000, 116-117. 
454 Ylönen & Luumi 2002, 23. 
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spiritualiteetti ja itsestä kerrottu kertomus ovat rinnakkaisia. Ilman kertomusta on 
mahdotonta selittää itseä, tavoittaa toisia ja tulla tietoiseksi transendenssista. Tämä 
puolestaan on sekä henkinen että ”hengellinen” tietoisuus ja kokemus, jossa ihmisel-
le avautuu mahdollisuus tulkita olemassaoloaan uudessa valossa.455 Sandra Bosacki 
esittää, että spiritualiteetti ja tietoisuus itsestä ovat itse asiassa sama asia, koska spiri-
tualiteetti on inhimillinen kokemus tuonpuoleisuudesta, itsestä ja toisista.456 Kun tar-
kastellaan haastateltavien kerrontaa rippikoulujen perhe- ja seksuaaliopetuksesta ker-
ronnallisesta näkökulmasta, voidaan havaita, että lähes kautta linjan haastateltavat 
pyrkivät osallistumaan rippikoululaisen identiteetin ja spiritualiteetin rakentumiseen 
kertomusten avulla. Kertomusten kuuleminen ja rakentaminen liitetään ennen kaik-
kea eettiseen opetukseen ja siihen, miten kristityn tulee elää parisuhteessa ja perhees-
sä sekä toteuttaa seksuaalisuuttaan. Yhteys transendessiin jäi kertomuksissa vähäi-
sempään rooliin, mutta esiintyi kuitenkin niissä kohdin, joissa haastateltavat toivat 
esille Jumalan anteeksiantavaa suhtautumista ihmiseen, silloinkin kun tämä oli toi-
minut väärin. Lisäksi haastateltavista pieni osa toi esille, että nuoret voivat rukoilla 
itselleen tulevaa kumppania ja aviopuolisoa. 

 

5.2 Perhe- ja seksuaalikysymykset julistuksessa ja toimituksissa 

5.2.1 Julistuksen haasteet 
 
Haastateltavat kokivat perhe- ja seksuaalikysymysten ja julistuksen välisen suhteen 
ongelmallisena. Monet kulttuurissa ilmenevät perhe- ja seksuaalimuodot näyttäytyi-
vät kirkon ihanteen vastaisina. Tässä tilanteessa haastateltavat kaipasivat aiempaa 
tarkempaa selvitystä sille, mikä on kirkon opetuksen peruste.  

Muutaman haastateltavan mukaan puhuminen perhe- ja seksuaalikysymyksis-
tä sinänsä ei ollut vaikeaa. Sen sijaan vaikeaa oli puhuminen synnistä ja evankeliu-
mista perheen ja seksuaalisuuden yhteydessä.  

 
M. Koetko sen ongelmallisena, että toisinaan kirkolta odotetaan tiukkoja kannanottoja 
esim. seksuaalieettisiin kysymyksiin, jolloin siellä on lukuisia suomalaisia ihmisiä, jotka on 
protestoineet jossain vaiheessa ja jotka haluaisi joskus muutakin selitystä rinnalle kun että 
joku on vaan syntiä?  
N. Joo mielellään kyllä haluais myöskin selitystä siihen rinnalle, että perusteluja sille, että 
miksi tai mistä syystä on itse esimerkiksi elämäkokemuksen kautta nähny hyväksi, että näin 
on. Kyllä mä koen, että se on meille papeille erityinen haaste, että me elettäis siitä evanke-
liumista käsin kun mä ajattelen, että meilläkin on joskus se väärä käsitys, että elä oikein 
niin pääset taivaaseen. Sitenhän ihmisetkin nää asiat meiltä kuitenkin kuulee. Kuitenkin 
meidän julistustyö tähtää siihen että me ollaan kaikki syntisiä: me ollaan homoseksuaaleja 
tai heteroita ja me tehdään kaikki syntiä niin tässä meidän omassa seksuaalisuudessa ja 
muussakin. Me päästään armosta taivaaseen ja se meidän hyvän elämisen pyrkimys on sik-
si, että me suojeltais itseämme ja myös lähimmäisiämme, että pyrittäis niin kun synnistä 
eroon. Mä koen, että mä koen, että tää on myös yks saarnan ongelma, että me ollaan kado-
tettu saarnasta se lain ja evankeliumin välinen jännite. Me ei osata sitä ja mä luen itseni 
siihen samaan joukkoon ja siinä mä ajattelen, että jotkut tämmöset hengelliset matkakump-
panuudet, rukouselämät ja sellaset vois johdattaa meitä ymmärtämään sitä evankeliumia 
oikein, että se voi kuulostaa tosiaan pelkältä lailta. Luetellaan vaan syntejä. Pappi 18; 12-
13. 

                                                
455 Paley 1999, 4, 27. Paley on tutkinut erityisesti lapsen spiritualiteettia ja esittää, että lapset ovat 
enemmän tietoisia hyvyyden luonteesta (nature of kindness), kuin mitä yleensä on ajateltu. Paley 
1999. 
456 Bosacki 2001, 156-158. 
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Perhe- ja seksuaalikysymysten käsittelyn vaikeus ei kuitenkaan johtunut kaikkien 
haastateltavien mukaan vain synnin ja evankeliumin välisen suhteen sanoittamisen 
vaikeudesta vaan pikemminkin siitä, että aiheen arveltiin rakentuneen yksilöllisistä 
tekijöistä, joihin oli vaikea ottaa kantaa. Tällöin haastateltavista tuntui turvallisem-
malta pyrkiä puhumaan asioista yleisellä tasolla tai välttää perhe- ja seksuaaliteemo-
jen käsittelyä puheissa tai saarnoissa. Osa haastateltavista kuitenkin näki, että vai-
keudesta huolimatta papin tuli pyydettäessä pystyä selkeästi kertomaan mielipiteensä 
siitä, miten Raamattu asiasta puhuu.  

 
Kun ihmiset kysellee: mitä mieltä olet, puhuuko Jumalan sana näin, niin vaikka se tekee ki-
peää joskus sanoa niin silti pitää olla selkä suorana ja sanoa, miten ajattelee, ettei lähde 
luistelemaan, että ihan se nyt ole niin noko nuukaa, miten sitä elää. Vaan sanoo, mutta sa-
noo sen nöyrästi ja rakkaudella. Siinä on se vaikeus, mutta niin mä haluaisin sen tehdä. 
Koska silloin se muuttuu myöskin tueksi. Moralistiksi ja moraalisaarnaajaksi en missään 
tapauksessa halua. Toinen tekijä siinä on tietenkin se, että silloin kun teen julistustyötä niin 
siinä täytyy ja se on ittensä pettämistä jos ei selkeästi sano, miten uskoo ja miten ajatel-
laan. Se tietenkin vaatii taitoa ja ymmärrystä, ettei siitä tule moraalisaarnan olosta vaan 
sekin olisi sellaista, että se herättäisi kysymyksiä ja siitä saisi tukea. Taikka sillä lailla, että 
omiin ongelmiin voisi löytää apua ja tukea. Miten tän sanoisi…ihmisten auttaminen on 
pääasia, mutta myös tämä julkinen julistaminen ja saarnaaminen, että sekin tukisi sitä. Se-
kin kuitenkin edellyttää, että puhuu niin kun uskoo. Ettei lähde puhumaan toista kun ajatte-
lee ja kohtaa ihmisetkin rehellisesti. Ihmisen elämä on kilvoittelua ja siinä kilvoittelun var-
rella ihmisiä tuetaan ongelmissa, että ihmiset pystyisivät kilvoittelemaan. Nimenomaan 
näin. Kuitenkin jos vielä jatketaan, niin ei lähdetä kategorisoimaan sitä, kuka siinä on on-
nistunut ja kuka ei, niin kuin puheissa. Jos ihmiset haluavat puheissa ja keskusteluissa ky-
syä minulta, että on minun mielestä jokin asia oikein tai väärin tai sopivaa vai ei niin sitten 
niissä kahden keskisissä keskusteluissa näitä asioita on helpompi puhua niin, että toinen 
ihminen varmasti ymmärtää, että mitkä on ne lähtökohdat ja miksi se ajatus asioista on sel-
lainen kun se on.  Pappi13; 6-7. 
 
H: Niin kun tossa aikaisemmin sanoin: en kerro koskaan kauheesti sitä, mitä mieltä olen 
vaan tuon esille erilaisia näkökulmia, elämäntarinoita ja mielipiteitä. Koitan perustella nii-
tä näkökulmia: joku on tätä mieltä siksi että ja toinen taas tätä mieltä siksi että tämä ja tä-
mä asia on tärkeää tässä kysymyksessä tai, ett tälle on käynny niin. Nämä näkökulmat tulee 
taas siitä, mitä olen nähnyt omassa ja toisten elämässä, töissä ja muuten. (...) Yritän kui-
tenkin katsoa asioita kokonaisvaltaisesti ja silloin siihen vaikuttaa koko mun takana oleva 
elämä. Mä vähän puhuin siitä aikaisemmin, että olen hyvin herkkä kuulemaan ihmisiä, olen 
tasa-arvoinen. Sieltä nousee ne ihanteet, mihin pyrin: tasa-arvosta. Oma ystäväpiiri, suurin 
osa mun ystävistä ei kuulu kirkkoon. Mulla on kauheen erilaisia ystäviä, mun on pakko ol-
lakin suvaitsevainen. Kun mulla on niin kauheen erilaisia ihmisiä ympärillä, voi olla, että 
joskus mun on kauheen vaikeaa olla jotain mieltä joistain asioista. Mun on vaikeeta olla jo-
tain mieltä asioista: just se, että en tuomitse, enkä oikein tiedä. Mutta toisaalta olen huo-
mannut, että mitä vanhemmaksi tulen, sitä vähemmän tiedän. Muutaman vuoden päästä, en 
varmaan pidä mitään saarnojakaan vaan mun saarnoissa vaan meditoidaan (nauraa). 
Pappi 11; 12-13. 

 
Vertailun vuoksi kysyin haastateltavilta, miten perhe- ja seksuaalikysymykset suh-
teutuvat muihin kirkon käsittelemiin eettisiin kysymyksiin, esimerkiksi köyhyyteen 
ja globaaleihin ongelmiin. Kysymyksen tarkoituksena oli kuulla haastateltavilta ker-
tomuksia siitä, miten perhe- ja seksuaalikysymysten käsittely poikkesi muista eetti-
sistä kysymyksistä. Kaikkien haastateltavien mukaan heidän oli helpompi käsitellä 
saarnassa tai puheessa köyhyyttä ja globaaleja ongelmia kuin perhe- ja seksuaaliky-
symyksiä. Tätä perusteltiin aiheen etäisyydellä, mutta myös sielunhoidollisin argu-
mentein.  
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Aiheen etäisyyttä arvioitaessa haastateltavat olivat verrattain hyvin kriittisiä 
itseään, kirkkoa ja toisia pappeja kohtaan. Kirkkoa ja papistoa arvosteltiin siitä, ettei 
perhe- ja seksuaalikysymyksiin annettu virallisia kannanottoja, vaikka ihmiset niitä 
toivoivat. Sen sijaan köyhyyteen ja globaaleihin ongelmiin otettiin kantaa selvästi 
enemmän ja yksimielisemmin. Sielunhoidollisia argumentteja olivat puolestaan yksi-
löllisyys ja elämänhistorialliset tekijät, yksilön valinnanvapaus, itseohjautuvuus ja 
aiheen herkkyys. Näihin oli monen mielestä mahdotonta antaa yksiselitteisiä selityk-
siä ja toimintaohjeita kuulematta ensin, miten ihmiset itse mielsivät tilanteensa. Per-
he- ja seksuaalikysymysten käsittelyssä oli heidän mukaansa ennemminkin kyse yk-
silön ja perheen tarinan kuulemisesta ja sen liittämisestä kristilliseen kontekstiin kuin 
toimintaohjeiden antamisesta. Huomioni kiinnittyi erityisesti siihen, että monet haas-
tateltavat mielsivät tämän tapahtuvan ihmisten elämäntilanteista neuvotellen, ei niin-
kään opettaen. Siksi perhe- ja seksuaalikysymykset miellettiin pikemmin toimitus- ja 
sielunhoitokeskustelujen aihealueiksi. Ne antoivat mahdollisuuden vuorovaikutuk-
seen ja keskinäiseen neuvotteluun. Kaikki haastateltavat eivät kuitenkaan jumalan-
palvelustilanteissa halunneet kokonaan vaieta perhe- ja seksuaalikysymyksistä vaan 
näkivät, että ne sopivat hyvin seurakunnan yhteisiksi esirukousaiheiksi. 

 
Maailmanrauhan alueella on helpompi mesoa, koska siellä ei kosketa kenenkään persoo-
nallisuuteen vaan aina voidaan puhua niistä pahoista, jotka ovat muualla ja kaukana. Jos 
sitten täytyisi puhua seksuaalisuuteen ja perheisiin liittyvistä asioista ja sen etiikan ja mo-
raaliin liittyvistä kysymyksistä niin silloin ollaan aina niin, että kirkko ei ota kantaa ja ei 
saa ottaa kantaa. Ollaan kovin hygieenisiä näissä asioissa ja oikeistaan vasta sitten kun oi-
keasti menemällä ihmisten elämään sisään ja ottamalla kantaa voidaan saada aikaiseksi 
jonkinlainen todellinen keskusteluyhteys. En tarkoita mukaan menemisellä, että ihminen 
samaistuisi ja olisi sillä tavoin epäammatillinen vaan tarkoitan sitä, että näihin asioihin pi-
täisi voida ottaa persoonallisemmin kantaa. Myöskin voisi joskus sanoa, että kristillisestä 
uskosta nousee tämmönen tai tämmönen ajatus tai nämä asiat ovat kristillisen uskon kan-
nalta keskeisiä.  Yksi mistä voisi enemmän puhua on anteeksianto ja sovituksen etsiminen 
enemmän kuin syyllistäminen ja tuomion etsiminen. Joskus kuitenkin ja useimmiten perheen 
uskottomuuskysymyksissä on vain terveellistä sanoa, että niin sinä olet tehnyt väärin ja kun 
olet tehnyt väärin, niin siitä on tällaisia seurauksia ja ne ovat raskaita. Elikkä niiden asioi-
den sanominen selkeämmin ja suoremmin sekä väärin tekemisen että anteeksiannon niin 
niistä varmasti olisi hyötyä. Pappi 7; 7. 
 
Köyhyysongelma on etäisempi, se ei niin kosketa ketään suoraan. Ei niin tarvitse varoa, et-
tä joku loukkaantuu. Perhe- ja seksuaalikysymyksissä joku saattaa tuntea itsensä hyvin lou-
katuksi kun ne kysymykset tulevat paljon lähemmäksi. Tämä saattaa siinä olla. Pappi 14; 5-
6. 
 
Tää on mun mielestä erikoista, että minkä tähden esirukouksia ei rakenneta niin, että ne 
koskettaisi ihmisten oikeita eettisiä kysymyksiä: esim. perhe ja seksuaalikysymyksiä vaan 
rukoillaan aina päättäjien ja maailmarauhan puolesta, mutta ei oikeastaan ollenkaan per-
heiden puolesta. Että jos jotain käytännön johtopäätöksiä voisi näistä vetää. Pappi 6; 4-5. 

 
Haastateltavien mukaan erityisesti saarnoissa oli vaikea käsitellä perhe- ja seksuaali-
kysymyksiä. Tämä johtui osin siitä, ettei kirkolla koettu olevan selkeää perhe- ja sek-
suaalielämää koskevaa ohjeistusta. Toisaalta perhe- ja seksuaalikysymysten nähtiin 
olevan siinä määrin henkilökohtaisia asioita, ettei niistä oikeastaan voinut puhua tun-
tematta ihmisiä ja henkilöitä, joille ja joista puhui. Kasuaalipuheita he eivät kuiten-
kaan mieltäneet vaikeiksi: niissä käsiteltiin henkilökohtaisesti yhden perheen tilan-
netta, mutta perheen kanssa oli keskusteltu ennen puheen pitoa. Haastattelujen perus-
teella voidaankin havaita, että perhe- ja seksuaalikysymysistä ei aiheen henkilökoh-
taisuudesta johtuen mielellään puhuttu ennen kuin oli saatu tietoa siitä, mitä ja miten 
aiheesta tuli näiden ihmisten kanssa puhua. Perhe- ja seksuaalikysymysten osalta 
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näyttääkin siltä, että niiden käsittely edellyttää keskustelua ja vuorovaikutusta. Tästä 
syystä käsittelykontekstiksi mielletään papin ja yksilön tai papin ja perheen välinen 
keskustelu. Näin perhe- ja seksuaalikysymykset ymmärretään yksityisen tason, eikä 
niinkään julkisen tason toiminnaksi.  

Jouko Pulkkanen on tarkastellut pappien identiteettikriisiä 1980–luvulla. Hän 
näkee, että saarnaviran merkityksellisyys korostui erityisesti uskonpuhdistuksen ai-
kana, jolloin elettiin sääty-yhteiskunnassa ja yhtenäiskulttuurissa. Tällöin papin oli 
helpompi tuntea ja tunnistaa kuulijansa todellisuutta ja siinä esilläolevia kysymyksiä. 
”Nykykulttuurin” pirstaloituminen vaikeuttaa papin julistustehtävää, sillä tämän on 
vaikeampi tavoittaa kuulijoidensa maailmaa. Pulkkanen näkeekin, ettei pappi voi 
enää julistaa samoin kuin ennen, vaan sananjulistuksen painopisteen tulisi siirtyä yh-
teyden ja kirkon palvelutehtävän korostamiseen käsitteillä, joita nykyihminen kyke-
nee ymmärtämään.457   

Tämän tutkimuksen haastateltaville Pulkkasen tekemät havainnot olivat tuttu-
ja käytännön työssä. Perhe- ja seksuaalikysymysten osalta tämä merkitsi heille, että 
kysymykset miellettiin henkilökohtaisiksi ja kaikkia jollain tavoin koskevaksi aihe-
alueeksi. Henkilökohtaisuus puolestaan edellytti vuorovaikutusta kuulijoiden kanssa. 
Koska tähän ei saarnatilanteissa yleensä ollut mahdollisuuksia, ajattelivat haastatel-
tavat, että oli sielunhoidollisempaa joko välttää perhe- ja seksuaalikysymysten käsit-
telyä tai julistaa niistä vain yleisellä tasolla. Tämä ratkaisu nähtiin silti ongelmallise-
na, koska se johti julistustilanteissa vaikenemiseen ihmisille tärkeistä elämän osa-
alueista. Yhdeksi ratkaisuksi nähtiin kuitenkin, että papit alkaisivat saarnaamisen si-
jaan yhä enemmän laatia yhteisiä esirukouksia perheiden puolesta. Sen sijaan kasuaa-
lipuheet, joissa perhe- ja seksuaalitematiikkaa käsitellään tietyn yksilön tai perheen 
kautta, olivat haastateltaville helpompia. Toimitukseen osallistuneet olivat usein ta-
vanneet papin ennen toimitusta ja tämä oli tietoinen siitä, kenelle ja missä tilanteessa 
hän puhui. Näin puheessa korostui aiheen käsittelyssä toivottu vuorovaikutus ja neu-
vottelumahdollisuus.  

Kasuaalitoimitukset ovat monelle suomalaiselle tärkein syy kuulua kirkkoon. 
Sen sijaan säännöllisesti jumalanpalveluksiin osallistuu vain muutama prosentti 
suomalaisista.458 Moilasen ja Salosen tutkimustulokset osoittavat, että papeille pelas-
tussanoman julistaminen on tärkein työtehtävä, kun taas seurakuntalaiset mieltävät 
sen vähemmän merkitykselliseksi tehtäväksi. Papeille taas kasuaalitoimitukset ovat 
vähemmän merkityksellisiä, kun taas seurakuntalaisille ne ovat papin tärkein tehtävä. 
Moilanen ja Salonen esittävätkin, että papisto työskentelee erilaisten odotusten väli-
sessä ristiriidassa.459 Tämän tutkimuksen haastateltaville kasuaalitoimitusten rooli oli 
perhe- ja seksuaalikysymyksiä kohdattaessa hyvin tärkeä. Sen sijaan jumalanpalve-
lusten merkitys perhe- ja seksuaalikysymysten yhteydessä jäi vähäisemmäksi. Näyt-
tääkin siltä, että kasuaalitoimitusten ja julistustehtävien arvostukset ovat asia- ja ti-
lannesidonnaisia.  Perhe- ja seksuaalikysymyksistä puhuminen ja julistaminen näyt-
tävät edellyttävän vuorovaikutusta ja neuvottelua, ja siksi kasuaalitoimitukset koe-
taan tärkeäksi työskentelykontekstiksi näissä kysymyksissä. 

 
 
 

                                                
457 Pulkkanen 1981, 83. 
458 Kirkko muutosten keskellä 2004; Monikasvoinen kirkko 2008.  
459 Moilanen 1973, 16-21; Salonen 1992, 59, 108.  
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5.2.2 Toimituskeskustelut      
 

Kirkollisten toimitusten kirja ohjaa pappeja käymään ennen kirkollista toimitusta 
keskustelun toimitukseen osallistuvien kanssa.460 Kastetta edeltävässä keskustelussa 
käydään läpi kristillisen kasteen merkitystä ja sovitaan käytännön järjestelyistä. Vih-
kimistä edeltävässä keskustelussa käydään läpi, mitä avioliitto on ja mitä Jumalan 
siunauksen pyytäminen sille merkitsee. Hautaansiunaamista edeltävään keskusteluun 
ei anneta erillisiä ohjeita.461 Kirkollisten toimitusten opas määrittelee toimituskeskus-
telujen tarkoituksen perusteellisemmin ja korostaa kristillisen kontekstin ja toimituk-
sen järjestelyjen lisäksi keskustelun vuorovaikutuksellista luonnetta.462 

Haastateltavat mielsivät toimituskeskustelujen roolin kolmella tavalla. Ensin-
näkin toimituskeskustelujen tarkoituksena oli selittää osallistujille toimituksen luon-
ne ja rakenne. Toiseksi keskustelun tarkoituksena oli kuulla, millaisessa elämäntilan-
teessa toimitukseen tulevat olivat. Kolmanneksi keskustelun tarkoituksena oli vuoro-
vaikutuksen syntyminen sekä papin ja seurakuntalaisten että seurakuntalaisten elä-
mäntilanteen ja kirkon uskon välille. Tässä haastateltavat liittyivät Kirkollisten toimi-
tusten oppaan ohjeisiin463. 

Vaikka haastateltavien näkemykset toimituskeskustelujen roolista olivat yh-
tenäisiä, heidän kertomuksissaan oli myös eroja. Haastateltavien mukaan toimitus-
keskusteluissa käytiin aina läpi toimituksen eteneminen. Kaikki haastateltavat kertoi-
vat antavansa toimitukseen tuleville mahdollisuuden vaikuttaa itse toimituksen sisäl-
töön ja kulkuun. Toimitukseen liittyvät valinnat ja toiveet käsiteltiin pääsääntöisesti 
toimituskeskustelujen yhteydessä. Tässä haastateltavat esittelivät toimituksen kulun 
ja siihen sisältyvät vaihtoehdot. Joidenkin haastateltavien kokemuksena oli, että kes-
kustelu jäikin usein vain tälle tasolle. He olivat kuitenkin tulleet siihen tulokseen, 
etteivät he juuri kyselleet ihmisten elämäntilanteista, elleivät nämä oma-aloitteisesti 
kertoneet niistä. Näin keskustelu liittyi yleensä aina toimituksen sisältöön. Tästä kui-
tenkin poikkesivat hautaansiunaamiskeskustelut, joissa haastateltavien mukaan käy-
tiin läpi vähintäänkin vainajan elämänvaiheita. Kokemus toimituskeskustelujen yksi-
puolisuudesta välittyi hienoisena pettymyksenä: miksei molemminpuolista vuorovai-
kutusta ollut syntynyt? 

 
H: Jos on kastekeskustelu, niin silloin puhutaan kasteesta. Ei siinä paljon muusta puhuta. 
Jos perheessä on jotakin kireyttä niin kyllähän sen huomaa isässä ja äidissä, mutta harvoin 
siitä puhutaan. Kun on vihkikeskustelu, niin siinä ollaan ja puhutaan siitä, mitä kirkossa 
tehdään. Niin kun se, että ne ottais esille esim. seksuaalisuuteen liittyvistä asioista niin sel-
lanen ei yleensä tule. Sitten hautauskeskustelussa niin kun yleensä käydään läpi vainajan 
elämä ja vaiheet. Kyllä siellä tulee yleensä aika paljon, mitä läheiset puhuu. Ei kovin syväl-
lisesti kuitenkaan. (…) Niin koska ne (ihmisten) kysymykset tulee? Ei niitä ole tullut, enkä 
itse ota niitä esille. En muista että kukaan olisi halunnut keskustella.  
M: Kyseleekö sitten mikä on kirkon ajatus avioliitosta tai perheestä? 
H: Kyllähän mä joskus kerron, että se on kahden ihmisen sopimus ja vihkipuheessa tuon 
esille, että sopimuksen ylläpitoon tarvitaan tahtoa. Keskustelussa nämä ei niin tule esille. 
Ihmiset kyllä itse kertovat jotakin siitä, miten suhde alkoi, mutta se on vähän vaikeaa kun 
papille ei kehdata kertoa, että tanssilattialla tavattiin kun pappihan ei ymmärrä tanssista 

                                                
460 Kirkollisten toimitusten kirja osa � 2003, 8. 
461 Kirkollisten toimitusten kirja osa � 2003, 15, 137, 197. 
462 Kirkollisten toimitusten opas 2006, 14. 
463 Kirkollisten toimitusten opas määrittelee toimituskeskustelujen tarkoituksen seuraavasti: Toimitus-
keskustelujen tarkoituksena on keskinäinen tutustuminen ja luottamuksellisen ilmapiirin vahvistami-
nen, ihmisten elämäntilanteiden kokonaisvaltainen kohtaaminen, toimituksen käytännön järjestelyistä 
sopiminen, toimituksen hengellisen sisällön selittäminen sekä toimituksen kulun läpikäynti ja tarvitta-
essa sen harjoitteleminen. Kirkollisten toimitusten opas 2006, 14. 
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mitään (nauraa). Ne on vähän vaivautuneita kun eivät ole tavanneet kirkossa tai muussa 
sellaisessa. Jos ihmiset sitten kertoo jotakin niin siitä sitten päästään keskustelemaan kah-
den erilaisen persoonan yhteiselosta ja se onkin hyvä jos siihen asti päästään. Sen tapaa-
misen käsittely yleensä lähentää pariskuntaa ja olisi kiva jos ne voisi siitä tapaamisesta 
lähteä niin, että tuntisi olevansa lähellä toista. Pappi 15; 4, 6. 

 
Pääsääntöisesti haastateltavilla oli kuitenkin kokemus, että kaikissa toimituskeskuste-
luissa seurakuntalaiset kertoivat jotakin itsestään ja elämästään. Jotkut haastateltavat 
kertoivat, että heidän käymiensä toimituskeskustelujen painopisteensä oli toimituk-
sen läpikäyminen ja esittely, mutta niissä käsiteltiin jonkin verran toimitukseen osal-
listuvien elämäntilannetta. Nämä haastateltavat pohtivat, olisiko toimituskeskusteluja 
olisi voinut kehittää enemmän ihmisten elämäntilannetta kuulevampaan suuntaan.  

 
Mä koen, että toimitukset ja toimituskeskustelut keskittyy enemmän siihen toimitukseen: 
vihkimiseen jne. Siinä voisi olla parantamisenkin varaa, että lähinnä mä koen, että mä olen 
sellasen tuen tarjooja. Mä annan niille kyllä semmosen tahdon sanoa tahdon kirjasen. (…) 
Se on Katajan kirja ja sitä suositellaan kaikille aviopareille. Me annetaan se kaikille avio-
pareille ja siinä on hyvin lyhyesti sanottu kaikki tärkeät asiat avioliiton hoitamisesta, mutta 
siinä on sellainen pieni vinkki, että avioliittoa voi jatkossakin hoitaa. Muuten mä rohkasen 
rukoilemaan ja hoitamaan rakkautta. Enemmän mä koen, että sitten kun ne tulee vauvan 
kanssa perhekerhoon niin niissä tilanteissa niin siitäkin mulla on tässä esimerkkejä, että 
minkä tyyppistä siellä voi ottaa esille ihan käytännössä.  Pappi 18; 11. 

 
Seurakuntalaisten elämäntilanteet nostettiin esille toimituskeskusteluissa eri tavoin. 
Yhdet  eivät  esittäneet  elämäntilanteeseen  liittyviä  kysymyksiä,  kun  taas  toisilla  oli  
selvästi keskustelua virittäviä kysymyksiä. Näillä haastateltavilla oli kokemus siitä, 
että juuri tietyt kysymykset herättivät keskustelun. Se millaisiksi toimituskeskustelu 
muodostui, riippui kuitenkin pitkälle osallistujista. 

 
M: Miten toimituskeskustelu tai muu ohjaamiskeskustelu voisi toteutua. 
H: No voi vaikka kysellä, millaisia asioita tuleva vihkipari arvostaa toisissaan. Tällaisella 
heitä  innostaa keskinäiseen vuoropuheluun esimerkiksi. Pappi 3;4. 
 
H: Joo. Selkeesti vihkitoimituskeskusteluissa käydään läpi parisuhdetta jonkin verran. Tä-
mäkin riippuu kauheesti pariskunnasta, mitä niiden kanssa voi puhua. En väkisin lähde 
keskustelemaan ja yritän kauheesti haistella ilmapiiriä, että mitä puhutaan. Kaikki lähtee 
siitä pariskunnasta, että mitä syvällisemmin käsitellään. Mä kyselen, että miten ne on ta-
vanneet, mistä ne toisissansa tykkää, mitkä niitä yhdistää ja missä ne on erilaisia, mitä 
avioliittoon meneminen heille merkitsee, merkitseekö Jumalan siunaus siinä jotain, onko se 
vaan perinne, miten he näkee tulevaisuuden, mikä niille on tärkeää. Tämmösistä mä niiden 
kanssa juttelen. Käydään läpi vihkikaavaa ja jutellaan siitä. Pappi 11; 10. 

 
Toiset haastateltavat kertoivat erityisesti avioliittoon vihkimisen yhteydessä pyrki-
vänsä herättämään puolisoiden välille keskustelua parisuhteen laadusta ja siihen liit-
tyvistä odotuksista. Kasteen yhteydessä he taas pyrkivät ohjaamaan keskustelua sii-
hen, millä tavoin lapsen hengellisyyttä voisi kuulla ja tukea. Papit itse olivat pääosin 
kuuntelijan roolissa, mutta osallistuivat keskusteluun ja suuntasivat sitä myös per-
heen tai parisuhteen kannalta tärkeille osa-alueille.  

 
Kastekeskusteluissa pyrin tietoisesti herättelemään pohdintaa omasta vanhemmuudesta ja 
parisuhteesta. Vihkikeskusteluissa siitä suhteesta. (…) Vihkikeskusteluissa voi käyttää näitä 
elementtejä. (…) Mun kysymykset on usein esim. sellaisia, että mistä he toisissaan pitää, 
arvostaa ja rakastaa, eikä monet ole sitä välttämättä tarkemmin ajatelle,  välttämättä. Sit-
ten pohditaan, mikä heissä on samanlaista ja mikä erilaista. Miten ratkaistaan erilaisuu-
desta nousevia kysymyksiä ja kriisejä ja onko siinä tavassa ratkaista näitä asioista tapah-
tunut yhdessä olon myötä kehitystä. En varsinaiseen seksielämään ala kyllä puutumaan 
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(nauraa). Yleensä mulla on tässä sellainen ajatus, että paria voi herätellä pohtimaan näitä 
kysymyksiä, en pyri varsinaisesti antamaan ohjeita. Kyllä mä kastekeskustelussa ohjaan, 
mutta enemmän liittyen lapsen hengellisyyden kohtaamisessa. Rohkaisen vanhempia siinä, 
että aikuinenkin voi oppia lapselta. Ja lapsen kysymykset on usein aikuisellekin sellaisia 
pysähtymisen kysymyksiä. Pappi 10; 5. 

 
Jotkut haastateltavat pohtivat toimituskeskustelujen yhteydessä omaa rooliaan pappi-
na. Näiden haastateltavien kertomuksille oli ominaista kuvailla itsenään tasavertaisi-
na seurakuntalaisina suhteessa toimituskeskusteluun tulleisiin. He saattoivat tietoi-
sesti pyrkiä myös siihen, että toimitukseen osallistuvat ja pappi ovat tasavertaisessa 
asemassa niin keskustelussa kuin toimituksen suunnittelussa. Toisinaan toimituskes-
kustelun aikana papeille saattoi kuitenkin tulla tunne, että erityisesti vihkimisen osal-
ta pariskunnat olivat kiinnostuneita vain toimituksesta ja vihkipäivän ohjelmasta, ei-
vätkä halunneet pohtia muita kysymyksiä. Tämä saattoi joissain tilanteissa turhauttaa 
haastateltavia. Heillä oli kuitenkin valmiiksi mietityt perusteet sille, miksi he halusi-
vat tietää pariskunnan elämästä ja ajatuksista.  
 

Kyllähän mä koen ne (toimituskeskustelut) tärkeiksi, mutta niissäkin huomaan olevani vain 
yksi osapuoli. En ole kirkon edustaja, joka tulee sinne kuin jokin pyhäinjäännös sinne sa-
nomaan, miten tää homma hoituu ja miten asiat menee. Isän ja äidin kanssa kastetta suun-
nitellaan tasaveroisesti. Kyllä ne enemmän on niitä hetkiä, joissa tutustutaan toinen toi-
siimme. Parhaimmillaan niistä syntyy hyviä tuttavuuksia puolin toisin. Vihkimisissä mulla 
on sama ajatus. Niissä ihmiset keskittyy nykysellään aika paljon muodollisuuksiin. Se jär-
jestelyhärdelli on niin hirveä, että niissä keskusteluissa ei pääse usein kovin syvällisiin asi-
oihin käsiksi.(...) 
M: Kyseletkö ihmisiltä jotain taustoja ja tietoja? 
H: Kyllä mä tietysti kyselen, että mitä ihmiset tekee työkseen ja sitten vähän sitä, mikä siinä 
keskustelussa sattuu nousemaan esille ihmisten taustoista. Pyrin välttämään semmosta 
kauheen uteliasta kyselyä. Se vaihtelee vähän, minkälainen fiilis siinä porukassa (pappi ja 
vihkipari) sattuu olemaan. Aika paljon niitä kyllä tuntee valmiiksi: on vanhoja rippikoulu-
laisia. Kun on pitkä työkokemus, niin se on monen kanssa helppoa, kun ei tarvitse paljoa 
kysellä. Pappi 8; 4, 8. 
 
Toimituskeskustelussa en näe itseäni niin kun…en näe, että on olemassa joku kirkko ja mä 
olen nyt yht äkkiä joku ikkuna siihen kirkkoon ja nää ihmiset olis tän kirkon ulkopuolel-
la…en näe, että on olemassa joku kirkko ja minä tulen yht äkkiä tuomaan toimituskeskuste-
lussa kirkon viestiä heille ja heidän elämään ja minä tuon kirkon heidän kotiinsa. Tiedostan 
kyllä, että monta kertaa ihmiset mieltää pappi tuli taloon, on yhtä suurikuin, Jumala tulee 
taloon. En ole sokea tällekkään ajattelulle. Yritän monin tavoin viestittää, että nämä ihmi-
set ovat kirkon jäseniä ja seurakuntaa ei olisi ilman yksittäisiä seurakunnan jäseniä eikä 
ilman heitä olisi koko kirkkoakaan. Siinä mielessä minä olen seurakuntalaisten valtuuttama 
työntekijä: yksi heistä. Eli siinä mielessä, että mikä on mun rooli suhteessa kirkon perhe- ja 
seksuaalieettisiin kysymyksiin ja sit niitten ihmisten elämään niin ehkä se toisaalta jonkin-
lainen peili, että ne voi peilata omia kysymyksiä. Toisaalta ihmiset ajattelee, että juuri minä 
olen asiantuntija niissä kysymyksissä ja mä olen asiantuntija suhteessa isoon osaan ihmi-
siä. En ole asiantuntija lastenkasvatuksessa, mutta olen asiantuntija monella tapaa. Saatan 
kastetoimituksessa tai kastekeskustelussa sanoa, että mä yritän välttää kasvatusohjeita. 
Voin heittää vitsinä vielä, että vaikka olisinkin ehkä paras ihminen antamaan niitä kun mul-
la itselläni ei ole lapsia. Eikö tää yleensä ole vähän niin, että kun ei itsellä ole lapsia, on 
paras neuvoja (nauraa)…se on sellainen vitsi jolla paitsi murretaan jäätä niin siinä on vis-
si perä…olen oikeesti varovainen…haluan viestiä sillä vitsillä myös sitä, että muun rooli 
pappina on jotakin muuta kun antaa ne viisi kasvatusohjetta. Mun rooli pappina on olla 
yhdessä rukoilemassa heidän perheen ja lapsen puolesta ja olla siunaamassa. Kastamassa 
lapsi kirkon jäsenyyteen, saman kirkon jäsenyyteen, jonka jäsenenä vanhemmat on. Näen, 
että mun rooli toimituksissa on vahvasti sen sakramentin toimittamisen rooli pikemminkin 
kun kirkon perhe- ja seksuaalieettisen normiston tuominen siihen perheeseen. Jos ihmisillä 
on sellainen tunne, että sillä sakramentilla, jolla todennetaan ja muistutetaan siitä, että he 
on kirkon jäseniä ja lapsesta tulee myös saman kirkon jäsen niin jos se on jollain tavoin 
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merkittävä asia niin, mikä tahansa perheen tai ihmisen elämäntilanne on, niin he voivat 
hakea kirkosta tukea ja apua. Kyllä mä sanon sen. Mainitsenkin usein keskustelussa ja toi-
mituksessa, että olen seurakunnan jäsenenä heidän elämässään ja tämä on viesti siitä, että 
seurakunta haluaa ja voi olla läsnä myös muussa arjessa. Toteankin, että srk on ja haluaa 
olla teidän tukena tässä kasvatustehtävässä. Tässä kohden noteeraan myös kummit. Taval-
laan sen toteaminen, että kirkon yksi perustehtävä on tukea vanhempia kasvatustehtävässä. 
Kyllä tämä perhekeskeisyys tulee juuri tällä tavoin esille. Mutta mun mielestä se ei ole min-
kään opin opettamisen paikka tai eettisten kysymysten paikka. (...) Sanon, että vihkiminen 
on usein niin intiimi tilanne, että vaikka siellä kirkossa on vieraitakin niin me ollaan kui-
tenkin kolmestaan siinä alttarilla: te olette sanomassa tahdon ja tunnustautumassa toisil-
lenne ja mä olen kolmantena ja mielelläni tiedän, mikä teidät on johdattanut tähän tilantee-
seen. Haluan tietysti tietää jotakin myös siksi, etten ihan puhu läpiä päähän. Pappi 1; 17-
18, 16. 

 
Toimituksiin liittyvää keskustelua saatettiin täydentää myös kirjoitustehtävin. Tällöin 
haastateltavat antoivat vihkiparille teeman, jonka pohjalta he saivat kirjoittaa vihki-
papille. Kirjoitustehtävän avulla pariskunnille saatettiin antaa myös mahdollisuus 
vaikuttaa kasuaalipuheen sisältöön.  

 
Mä teetän myös kirjoitustehtäviä, mutta vaan silloin jos ihmiset haluaa tehdä niitä. Vihki-
misten osalta ihmiset usein innostuu tästä. Saatan vaikka sanoa, että tehkää yhdessä ja ker-
tokaa, mitä tämä avioliiton solmiminen teille merkitsee. Tai, ett tehkää erikseen: kertokaa 
mulle, mitä te toisessa arvostatte. Saatan sanoa, että käytän näitä kirjoitelmia sitten vihki-
puheessa ja saatte kuulla siinä, mikä teissä itessänne on toiselle sitä tärkeää. Myös siuna-
uskeskusteluissa oon joskus tarjonnut tätä mahdollisuutta. Jos joku on kovasti hiljainen, 
yrittää sanoa, mutta ei pysty niin kysyn: haluatko kirjottaa mulle? Joku saattaa tuskailla 
kun haluaisi kertoa toisen elämän melkein kokonaan, mutta muistaa vaan hajanaisuuksia ja 
haluaisi saada aikaa kokonaisuuden. Siinä saatan kysyä: haluutko kirjottaa? Yleensä tähän 
tartutaan jos ehdotan. Nää kirjoitustehtävät on selkeesti sellaisille, jotka prosessoi enem-
män. Annan siihen mahdollisuuden ja ne on yleensä siitä tosi tyytyväisiä kun sillä tavoin 
voivat vielä tuoda lisää siihen keskusteluun. Keskustelu ei tavallaan pääty, vaikka ei enää 
siinä yhdessä jutella. Pappi 4; 6-7. 

 
Aiemmin esille tullut väistämisen tematiikka näkyi myös vihkimiseen liittyvissä toi-
mituskeskusteluissa. Erityisesti tämä koski tilanteita, joissa haastateltavat ajattelivat 
eri tavoin kuin heidän kohtaamansa vihkipari. Vihkikeskusteluissa he kuitenkin si-
vuuttivat pariskunnan elämäntilanteesta asiat, jotka korostivat vihille tulevan parin ja 
kirkon perhekäsityksen välistä kuilua ja nostivat esille teemoja, jotka korostivat pa-
riskunnan ja kirkon yhteenkuuluvuutta. Toisaalta yksi haastateltava kertoi myös ti-
lanteesta, jossa hän pariskunnan kanssa käydyn keskustelun perusteella päätyi siihen, 
ettei hän vihkinyt paria.  

 
En mä siinä käy mitään eettistä keskustelua. Siinä kävisi helposti samalla lailla kun rippi-
kouluissa. Jos mä alan puhua avioliiton purkamattomuudesta tai jos alan puhua, että te 
olette eläneet avoliitossa, synnissä 20 vuotta. Eihän sellasta voi siinä ottaa, nehän suuttuu 
ja alkaa vihata pappia. Vihkikeskusteluissa tulee esiin muun muassa se, kuinka iso asia on 
se, että pari on löytänyt toisensa. Sitä tuon esille usein. Pappi 12; 8. 
 
Tähän avioeroon en osaa muuta sanoa kun, että ehkä liian helposti ja nopeasti mennään 
avioliittoon. Joskus kun nuorenparin kanssa keskustellaan ennen vihkimistä, niin siinä tulee 
mieleen, että voi hyvänen aika, mahtaakohan tuosta tulla yhtään mitään. Yhden kerran mun 
oli ihan pakko sanoa, että en vihi teitä, ei tule mitään. Se oli hyvä ratkaisu, puhuimme siitä 
pariskunnan kanssa myöhemminkin. Pappi 9, 3. 

 
Toimituskeskustelujen sielunhoitoulottuvuus huomioidaan Toimitusten kirjan op-
paassa, jossa korostetaan, että papin tulee pitää kiinni salassapitovelvollisuudestaan, 
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joka liittyy sielunhoitokeskusteluihin464. Haastateltavien kokemusten mukaan toimi-
tuskeskustelut olivat usein hedelmällinen lähtökohta perhe- tai seksuaalitematiikkaa 
koskeville sielunhoitokeskusteluille. Erityisesti näin oli hautaan siunaamisen yhtey-
dessä käydyissä toimituskeskusteluissa. Haastateltavat nostivat esille erityisesti itse-
murhan tehneiden hautaan siunaamiskeskustelut tai keskustelutilanteet, joissa per-
heessä oli riitaisat välit. Hautaan siunaamiset olivat myös tilanteita, joiden eniten ker-
rottiin koskettavan itseä. Osallistuminen suruun ja surun sisällöin tiedostaminen saat-
toivat herättää haastateltavissa voimakkaan tietoisuuden siitä, että kuoleman väistä-
mättömyys kohtaa jossain vaiheessa myös heitä itseään. Joillekin haastateltaville 
nämä kokemukset olivat opettaneet uusia tapoja soveltaa kristinuskon sanomaa vai-
keissa tilanteissa. Toisille ne taas olivat tuottaneet pettymyksiä, sillä vaikutti siltä, 
ettei papille kerrottu kipeistä kokemuksista siinä vaiheessa, kun jotakin olisi vielä 
tehtävissä. Tämä oli vahvistanut tulkintaa siitä, että papin puheille tullaan vasta sen 
jälkeen, kun kaikkea muuta on kokeiltu. 
 

Kyllä se herättää itsessäkin vahvoja tunteita.  Ajattelee, että mitä jos oma puoliso kuolisi. 
Muutenkin tilannetta myötäelää vahvasti. Kaikin mahdollisin keinoin haluaisi lohduttaa, 
mutta harvoin siihen löytyy muuta lohdutusta kun kristilliseen sanomaan turvautuminen. 
Ikävää sekään ei poista, joten se täytyy vaan kuulla ja nähdä ja kokee, ettei voi poistaa toi-
sen tuskaa.  Joskus sitä on itse ihan kipeä kun tulee tällaisista tilanteista. Kantaa ihmisiä 
mielessään ja rukouksissaan monta päivää. Ne vaikuttaa myös omaan perhe-elämään: 
iloitsee omasta puolisostaan ja ymmärtää, että nyt on hyvä elämän vaihe. Myöhemmin 
saattaa olla niin, että on itse surija tai surtu. Pappi 19, 7. 
 
Toisinaan toimituskeskustelu muuttuu sielunhoitokeskusteluksi. Näissä siunauskeskusteluis-
sa se nousee esille usein ja on monesti kipeitä kun on erottu ja välit on menny. Sitten kun 
hautajaisissa on toisen ja toisen lapsia. Ne on monesti sotaisia. Lastenkin ajatukset omista 
vanhemmista saattaa olla hyvin erilaisia. Toisista vanhemmat on aivan ihania ja toisista ei 
ollenkaan. Näihin liittyy nämä kun on tullut se toinen äiti tai isä kesken sen pahimman kas-
vuiän. Niissä olen ottanut sellasen asenteen, että korostan anteeksiantamusta ja toisten sie-
tämistä. Niitten lähtökohtien hakemiseen tästä tilanteesta ja siitä, miten tästä tilanteesta 
päästään eteenpäin. Hyvä on vanhoja asioita selvittää, mutta niistä on hyvä päästä eteen-
päin, sillä niiden vatkaaminen tuottaa vielä paljon tuhoa jos niihin jäädään kiinni. Sitä on 
joskus pakko ja välttämätöntä ja hyväkin puhua, jotta päästäis eteenpäin. Niissäkin kuiten-
kin mä pyrin, rohkaisen hakemaan uusia ja toivon näköaloja, tulevaisuutta ja jos ei rakka-
utta niin ainakin sietämistä. Pappi 13; 9-10.  
 
H: Näissä (hautaansiunaamis) keskusteluissa pyrin kunnioittamaan omaisia ja tukemaan 
heidän mielikuviaan vainajasta ja toisaalta vähentämään mahdollista syyllisyyttä ymmär-
tämyksen kautta. Esim. itsemurha tilanteissa armon ja syyllisyyttä poistava viesti on en-
siarvoisen tärkeää.  Ilman ymmärtämystä ja armoa, on vaikea jatkaa elämää ja haudata 
läheistään.  
M: Mitä sä tolla ymmärtämisellä meinaat?  
H: Niin, niin tota…niitä läheisiä ja sitten sitä itsemurhan tehnyttä. Jotenkin ehkä lapselli-
sestikin jotenkin varmaan yrittää selittää ja yhdessä ymmärtää, miksi näin kävi. No ehkä on 
helpompi antaa esimerkki kun yrittää selittää yleisellä tasolla. Tossa mulla oli yksi itse-
murhan tehnyt nainen. Nämä läheiset oli tietysti ihan shokissa kun tulivat toimituskeskuste-
luun. Ne jotenkin siinä jossain vaiheessa sitten sitä pohtivat, että jos olisi ymmärtänyt, että 
tää johtaa tähän,  ja olisi pitänyt tajuta kun tämä nainen oli masentunut. Sen naisen mies ei 
edes tullut koko toimituskeskusteluun, eikä hautajaisiin, kun niillä oli niin huonosti mennyt. 
Omaiset tietysti vierittivät syyn tähän lopulliseen tekoon sen miehen harteille, että sen olisi 
pitänny olla jotenkin parempi. No, mä olin juuri lukenut lehdestä jokin aika aikaisemmin, 
että masennus tekee muutoksia aivojen kemiassa. Lähdin tätä sitten jollain tavoin selittä-
mään, että tämä on asia, jolle ei kukaan oikein voi mitään, että pitkään kestänyt masennus 
vaan voi johtaa siihen, ettei ihminen ole oma itsensä. Jotenkin tuli sellainen tunne, että se 

                                                
464 Toimitusten kirjan opas 2006, 15. 
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helpotti omaisia, että saivat tällaisen tiedon. Sanoin myös, että Jumala näkee tämän kaiken, 
me voimme vaan yrittää ymmärtää. Pappi 4; 6. 
 
Sitten jos joku on aviokriisissä ja siinä vaiheessa sitten tulee kuolema, niin silloin yleensä 
ollaan menty niin pitkälle, että lähes silloin ollaan jo siinä, ettei mitään ole tehtävissä. Siis 
ihminen ei ole yleensä tule papin puheelle silloin, kun on vielä jotakin tehtävissä, vaan sitä 
tullaan melkein aina silloin papin puheelle, kun kaikkea muuta on jo koetettu ja kaikki on 
lähes tulkoon käyty läpi. Silloin kun ihminen on kriisissä, niin silloin hänellä pitäisi olla 
tällainen peili, johon voi heijastaa omia kysymyksiä. Mutta eihän silloin yleensä ole. Kirkko 
tulee usein siinä vaiheessa kun tarvitsee lohdutusta jo tapahtuneelle menetykselle. Muistan 
kun (aikaisemmassa työssä) silloin oli olemassa pakollinen sovittelu, perheneuvonta ja 
kirkkoherra kirkossa saattoi olla sovittelijana. Muistan kun (aikaisemmassa työssä) sitten 
tuli tällanen pari (...). Ne istui siihen paikalleen ja yksi katto toiseen ja toinen toiseen suun-
taan…se oli niin kun sovittelu ja siinä olisi pitänyt miettiä, että mitä tehdään…mitä siinä 
voi tehdä? Ne ovat jo kaukana toisiaan. Siitä meni jonkun aikaa niin kaksi miestä tappoi it-
sensä. Siten kun pidettiin hautajaisia niin niissä molemmissa oli, että vaimo oli jättänyt 
miehensä tai vaimolla oli rinnakkaissuhde. Siinä sitten heräsi keskustelua, että minkä takia 
nämä miehet eivät hakeneet apua ajoissa. Pappeja on ihan tarpeeksi, että apua kyllä saisi. 
Mutta ei, eihän suomalainen mies kestä sitä jos nainen lähtee. Nainen kyllä kestää, vaikka 
mies lähtee, mutta mies ei kestä sitä jos vaimo lähtee ja ratkaisee sen ehkä itsemurhalla. 
Kysytään missä on kirkko? No missä on kirkko kun ei kirkko edes tiedä, mitä tapahtuu kun 
ei tulla puhumaan. Pappi 15, 6-7. 

 
Myös itse hautaan siunaamis- tai muistotilaisuuksissa sielunhoito saattoi tulla tärke-
äksi. Näin oli erityisesti silloin kun haastateltavat olivat olleet tilanteissa, joissa ih-
misten elämäntilanteet vaativat sielunhoitotilanteelle ominaisia toimintatapoja.  

 
On mulla ollut sellaisia hautauksia, jossa on paljastunut, että ihminen on elänyt kaksois-
elämää ja niissä on noussut esille syyllisyyskysymyksiä. Ne on olleet sellaisa keskustelu-
paikkoja näiden ihmisten kanssa. (…) Onkin  olut kaksi perhettä tai kolme. Siinnä sitten 
miettii A. Miten tää on mahdollista? B. Mitä mä näille ihmisille sanon? Kaikkeen saa olla 
valmis ja pitää olla pokassa varaa tai hirveen skarppina pitää miettiä, että onko tämä totta 
ja miten tähän pitää suhtautua. Pitää kyetä olla ihmisten kanssa ja hoitamaan se asia, min-
kä takia mä ole läsnä tässä, se hautaansaatto on se olennainen, vaikka koko ajan miettiikin, 
miten nuo ihmiset tämän jälkeen tulevat toimeen. Pappi 5; 8-9. 

 
Edellinen haastateltava tuo esille teeman, joka esiintyi myös muiden kertomuksissa. 
Kyseessä näyttää olevan ristiriitainen tilanne. Ihmisten elämäntilanteet herättävät pal-
jon ajatuksia ja tunteita, mutta pappi ei oikeastaan voi uppoutua niihin kovin syvälli-
sesti, sillä hänen pääasiallinen tehtävänsä edellyttää toimituksesta huolehtimista. 
Seurakuntalaisten elämäntilanteet ovat kuitenkin papin mielessä ja hän kantaa huolta 
näiden jaksamisesta. Hänen täytyy silti pysyä pitämään omat tunteensa riittävän 
etäällä, jotta hän pystyy hoitamaan tilanteen ammatillisesti. Ammatillisuus ei kuiten-
kaan tarkoita sitä, etteivätkö ihmisten elämäntilanteet olisi koskettaneet haastatelta-
via. 

Hautaan siunaamistilanteissa vainajan elämää ja merkitystä tämän läheisille 
käsiteltiin aina jollakin tavoin. Haastateltavien kokemusten mukaan kysymykset vai-
najan elämästä käynnistivät yleensä keskustelun, jossa papin, toimitukseen osallistu-
vien ja kristillisen sanoman välille syntyi vuorovaikutus.465 Haastateltavien kokemus-
ten mukaan ihmiset toivat yleensä avoimemmin esille asioitaan juuri hautaan siu-

                                                
465 Myös Pulkkanen ja Koivisto näkevät, että hautaan siunaamisen yhteydessä käyty keskustelu on 
hedelmällinen lähtökohta sielunhoitokeskustelulle. Pulkkanen 1981, 85; Koivisto 1991, 101. Ks. hau-
taan siunaamiskeskusteluista ja hautaan siunaamiseen valmistautumisesta sekä papin ja seurakunta-
laisten välisestä vuorovaikutuksesta esim. Koivisto 1991. 
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naamisten yhteydessä. Tämän vuoksi perheeseen liittyvät kysymykset tulivat aina 
jollakin tapaa esille hautaan siunaamiskeskusteluissa.   

 
Hautaan siunaamisessa tämä kaikki tulee vähän piilotetummassa muodossa ne on yksilölli-
siä tilanteita, jos on esimerkiksi ristiriitoja tai muita vaikeita kysymyksiä ollu niin siinä 
hautaamistilanteessa niitä ei mielellään nosteta esille. Ne jää vaan sitten jonnekin leiju-
maan ja voi vain arvailla, mistä on kysymys. Hautajaisiin liittyen juuri niissä toimituskes-
kusteluissa, mitä suurimmassa määrin nousee juuri perhekysymykset, mutta ne vaan nousee 
usein sellasina sanottamattomina kummallisina taustamöykkyinä, joita kukaan ei uskalla 
sanoa, koska kuolleista ei saa sanoa pahaa, täytyy kunnioittaa…kyllä se näkyy niissä ja 
täytyy vaan yrittää nähdä ja kuulla ja toimia sen mukaan. Pappi 18; 8. 
 
Kuulen ihmisten kertomuksia siitä, miten he ovat tulleet tähän tilanteeseen ja millaisia aja-
tuksia ja tunteita tilanne herättää. Kyllähän se niin on, että perhe liittyy näihin olennaisesti. 
(…) Haudatessa yksi jäsen poistuu. Niitä kuullaan, perheestä, pettymyksistä, odotuksista ja 
surusta puhutaan. Yritän sitten nivoa kristillisen sanoman osaksi heidän elämäntilannet-
taan ja näin välittää kristillistä sanomaa heidän elämäänsä. Tietysti ohjaan heitä myös 
toimitukseen liittyvissä kysymyksissä. Pappi 19, 6. 
 

 
Myös kastekeskustelut saattoivat muuttua sielunhoitokeskusteluiksi. Näin oli erityi-
sesti silloin, jos perheessä oli tapahtunut jokin kriisi, mutta myös vanhemmuuden 
haasteet tai parisuhteen ristiriidat saattoivat muuttaa kastekeskustelun luonnetta. Eri-
tyisesti pariskuntien ristiriitatilanteet olivat haastateltavien kokemusten mukaan han-
kalia, sillä pappi saattoi näissä tilanteissa helposti joutua vallankäytön välineeksi. 
Haastateltavat saattoivat myös tehdä kastekeskustelun aikana havaintoja perheestä. 
Mikäli he huomasivat, että perheellä oli vaikeasti hallittavia ongelmia, haastateltavat 
saattoivat ohjata perheen jonkin auttavan tahon piiriin.  

 
Toimituksissa ja toimituskeskusteluissa mä näen roolini olla tukena ja kartottaa ihmisten ti-
lannetta, että tarvitsevatko he esim. jotain tukea. Kasteperheessä huomaan ainakin tekeväni 
kartottavia kysymyksiä, että millainen se tilanne on. Ohjaan sitten eteenpäin jos on tarvet-
ta. Pappi 2, 6. 
 
Niissä saa olla tosi varpaillaan kun ihmiset on näissä tietoisia ja niissä tilanteissa tulee 
helposti vallankäyttötilanteita. Siinä aletaan mittaamaan perheen valtasuhteita, että kepite-
tään jompaakumpaa puolta. Yleensä se on niin, että naiset on kauheen tietoisia. Ne on lu-
keneet kaikki psykologian kirjat, joita kirjastossa on ja käyneet kaikenlaisia hoitomuotoja 
(nauraa) ja ukot on sellasia jakoavaimella väännettyjä ja sitten ne kietoutuu huonouden ja 
syyllisyyden viittaan. Mun on hirveen vaikea mennä sellaseen tilanteeseen. Sehän vain vah-
vistaa sen miehen sikautta jos mä alan sanoa sille naiselle jotain: hei kuule sä kepität tota 
ukkoos, mitä valitettavan monta kertaa näkee. Pappi 12, 9. 
 
Toimitusten myötä tulee ihan toisenlaisia kysymyksiä: hedelmöityshoidot, vauvan kuolema, 
abortti, isyyden tunnustamiseen liittyy erittäin hauskojakin asioita mm. edellisenä iltana 
ennen kastetta isä soittaa, että perutaan se isyyden tunnustus. Pappi 7; 4. 

 
Myös vihkikeskustelu saattoi muuttua sielunhoitokeskusteluksi riippuen siitä, millai-
sia kysymyksiä pariskunnat olivat valmiita käsittelemään papin kanssa. Vihkikeskus-
telussa saatettiin myös antaa tietoa erilaista auttavista tahoista siltä varalta, että pa-
risuhde tai sen osapuolet kohtaisivat ongelmia. 
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Ihmiset saattavat alkaa kertoa lapsettomuusprosessistaan ja kaikesta, mikä siihen on liitty-
nyt: itsetunto, parisuhde, seksuaali- ja henkilökohtaisista ongelmista. Silloin vihkikeskuste-
lu muuttuu kyllä enemmän sielunhoidolliseksi. Pappi 4; 6. 
 
Sitten sanon, että en mä teitä vihkipuheessa pelottele ja maalaa piruja seinälle, mutta tässä 
mä haluan kertoa, että senkin jälkeen jos tulee sellanen olo, että menee toisi huonosti niin 
on vielä on paljon konsteja, jolla voidaan tehdä jotakin. Olen kertonut kaikista perheneu-
vonta jutuista. Pappi 12; 8-9. 

 
Toimituksiin liittyvä keskustelu miellettiin positiiviseksi asiaksi. Se edesauttoi vuo-
rovaikutuksen syntymistä, mikä puolestaan helpotti toimituksen valmistelemista. 
Tämä koski myös niitä toimituskeskusteluja, jotka olivat saaneet yksityisen sielun-
hoidon piirteitä. Joissain tilanteissa jopa arveltiin, että mitä syvällisempi keskustelu, 
sitä perusteellisempi vuorovaikutus ja kasuaalipuhe. 

 
No jos mä ajattelen noita toimituskeskusteluja, niin kyllä saattaa olla jopa helpompaa kir-
jottaa puhetta ja valita Raamatun kohtia sellasille, joiden kanssa on puhunnu melkein niin 
kun sielunhoito keskustelun. Sen puheen osaa silloin tehdä oikeesti sellaiseksi, että liittää 
ihmisten kokemukset siihen Raamatun kohtaan ja Kristilliseen sanomaan.  
M: Miten se on niin? 
H Se on jotenkin niin rehellistä puolin toisin. Ne kertoo mulle rehellisesti, mä paneudun 
etin ihan tosissaan Raamatun kohtia niille ja mietin kaiken niiden lähtökohdista, että miten 
Jumala haluaa niille just tässä ja nyt puhua. Pappi 4, 7.  

 
Myönteisimmin toimituskeskusteluista kertoivat ne haastateltavat, jotka kokivat ta-
pahtuman vuorovaikutukselliseksi. Näiden pappien kerronnassa nousi esille erilaisten 
työskentelytapojen hyödyntäminen vuorovaikutuksen syntymiseksi ja kokemus siitä, 
että papilla on useita mahdollisuuksia vuorovaikutuksen edesauttamiseen. Sen sijaan 
vuorovaikutuksen puutteelliseksi kokeneet pahoittelivat, etteivät ihmiset kertoneet 
itsestään tai kyselleet asioista. Kertomuksissaan nämä papit rakensivat puutteelliselle 
vuorovaikutukselle erilaisia omasta toiminnasta riippumattomia syitä.  Heidän ker-
tomuksissaan toimituskeskusteluja ei kuitenkaan käyty hiljaisuuden ilmapiirissä, 
vaan kertomuksissa korostui opetuksellinen ulottuvuus466, kun taas muu vuorovaiku-
tus jäi vähäisemmäksi. Kaikki haastateltavat toivat esiin, että yrityksistä huolimatta 
toimituskeskusteluissa ei aina päästy vuorovaikutukselliseen suhteeseen. Vuorovai-
kutuksen esteeksi haasteltavat nimesivät useimmiten toimituskeskusteluihin osallis-
tuvien orientoitumisen vain itse juhlatilaisuuteen ja sen, etteivät he itse halunnet esit-
tää ”uteliaita” kysymyksiä. Toisaalta haastateltavat toivat esille, että juuri nämä 
avaavat muttei kiusallisen uteliaat kysymykset käynnistivät vuorovaikutuksellisen 
toimituskeskustelun. Kysymyksiä oli kuitenkin vaikea esittää tilanteessa, jossa toimi-
tukseen tulevat viestittivät, että he olivat enemmän orientoituneita käymään läpi toi-
mituksen rakennetta kuin panostamaan vuorovaikutukseen. Tämä näkyi erityisesti 
vihkikeskusteluja koskevissa kertomuskokonaisuuksissa. 

Hautaan siunaamisten yhteydessä käydyt toimituskeskustelut näyttivät poik-
keavan muista toimituskeskusteluista. Niille oli ominaista vuorovaikutuksellinen 
keskustelu, jonka sekä seurakuntalaiset että papit kokivat tärkeäksi. Tämän voi ha-
vaita toimituskeskusteluihin liittyvien kertomusten tiheyttä tarkasteltaessa. Hautaan 
siunaamisia koskevista toimituskeskusteluista kerrottiin laajoja kertomuskokonai-
suuksia. Sen sijaa kaste- ja vihkitilanteissa käydyistä toimituskeskusteluista kerrottiin 

                                                
466 Kirkollisten toimitusten oppaassa todetaan, että kaikissa toimituskeskusteluissa on myös opetuksel-
linen ulottuvuus. Tähän liitetään toimitusten hengellisen sisällön ilmenemisen selittäminen toimituk-
seen osallistuville. Kirkollisten toimitusten opas 2006, 15. 
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huomattavasti lyhyempiä yhteenvedonomaisia kuvauksia. Haastateltavien kertomuk-
sissa hautaan siunaamiseen liittyvät toimituskeskustelut muuttuivat myös useammin 
joko sielunhoitokeskusteluiksi tai käynnistivät haastateltavissa itsessään jonkinlaisen 
prosessin.  

 

5.2.3 Toimitusten sanoma  
 

Käsittelen tässä alaluvussa toimitusten keskeistä sanomaa perhe- ja seksuaalikysy-
mysten näkökulmasta. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti kertomuskokonaisuudet, 
joissa haastateltavat tuovat esille, millaisista elementeistä he rakentavat kirkollisen 
toimituksen kokonaisuuden ja mitä he haluavat toimitusta tehdessään olla välittämäs-
sä osallistujille. Tässä yhteydessä haastateltavat kertoivat pääosin kaste- ja vihkimis-
tilanteista ja niiden keskeisestä sanomasta, mutta jonkin verran myös hautaan siu-
naamistilanteista.  

Vihkimistilanteiden keskeisiksi aihealueiksi muodostuivat vihille tulleen pa-
rin elämäntilanne ja tähän liittynyt kristillinen sanoma tai käsitys avioliiton luontees-
ta. Vihkiparin elämäntilanne ratkaisi usein vihkimisen lähtökohdat: millä edellytyk-
sillä toimitus rakennettiin, millaisia teemoja vihkipuheessa nostettiin esille ja millai-
sia raamatunkohtia vihkitoimitukseen valittiin. 

Samoin kuin rippikoulun opetustilanteissa, myös vihkitilanteissa osa haasta-
teltavista päätti vihkipuheen teemoista vasta siinä vaiheessa, kun he olivat puhuneet 
pariskunnan kanssa. Vaikka jotkut teemat olivat kaikille pareille samoja, sisälsi vih-
kipuhe osan, joka oli vain tätä paria varten laadittu. Tällä vihkiparille osoitetussa 
osassa haastateltavat halusivat puhutella erityisesti juuri sitä paria, jota he olivat vih-
kimässä. 

 
M: Mitä muita teemoja sulla on vihkipuheissa?H: Siellä on anteeksiantaminen, totta kai mä 
yritän ottaa sen parin elämästä ja jonkinlainen aasinsilta joskus parempi, joskus huonompi. 
Tulee myös jonkinlainen rakkaus on muutakin kuin tunne, mitä rakkaus siis on? Mitä rak-
kaus on? Jos esim. tulee tää Korinttilaiskirjeen kohta, niin mä jotenkin sitä selitän ja siinä-
kin on olemassa tää ajatus, että on olemassa suurempi rakkaus. Yhteen hiileen puhaltami-
sesta, että ollaan samalla puolella, eikä taistelemassa toisia vastaan. Toisen huomioonot-
taminen. Tällasia asioita. Se riippuu vähän siitä parista, että mitä mä näen siitä. Mä teen 
vihkipuheet aina jokaiselle parille erikseen, mulla on sen verran vähän vihkimisiä, että en 
pidä samaa puhetta. On niissä tietenkin samoja teemoja, mutta joku osa on aina parille 
ihan oma. Sanotaan nyt esim. jos on pari, jossa toinen on äidinkielen opettaja, niin puhun 
rakkauden kieliopista ja nostan eri raamatunkohtia siihen. Tai yksi pari, joka harrasti ret-
keilyä, niin heille oli rakkauden eväskori, jossa oli esineitä, jossa sanoin, että nämä ovat 
eväitä matkalle ja liitin siihen ne Raamatunkohdat. Tiimalasi-yhteinen ajankäyttö (kertoo 
eri vaihtoehdoista, joita käyttänyt)...Ideaalia olisi jos voisi tarjoilla asian asiakkaan kon-
tekstista käsin, mutta aina ei onnistu. Pappi 11; 10-11. 
 
H: Vihkipuheessa käytän raamatunkohtana, jos pari ei itse valitse, niin varmaan kliseinen 
Korinttilaiskirje on hieno, mutta ottaisin jonkun sellaisen kohdan, jossa selkeesti annetaan 
se esimerkki, että meidän tehtävä on uhrautua ja ottaa lähimmäinen huomioon ja siinä pa-
risuhteessa olla jakamassa kaikki asiat yhdessä. Mikähän se raamatunkohta nyt oli…noi on 
kuitenkin ne teemat, jotka haluan ottaa. Tietysti myös parin taustat vaikuttaa. Otan mielel-
lään raamatunkohtia, joka sopii parille, otan myös Toimitusten kirjan ulkopuolelta tekstejä 
jos näen että ne sopii siihen tilanteeseen. Tulee mieleen kun (...) vihin yhden maanviljelijä 
pariskunnan niin oli niin makee ottaa psalmeista, missä puhuttiin kylvämisestä, kastelemi-
sesta ja hoitamisesta ja siitä, miten sitä parisuhdetta tarvitsee myös hoitaa ja Jumala antaa 
sille kuitenkin kasvun.  
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M: Sä olet tavallaan vuorovaikutuksessa sen perheen tilanteen, Raamatun ja sen kirkon 
toimituksen kanssa ja pyrit siis tekemään toimituksen niin, että nämä kaikki olisi vuorovai-
kutuksessa keskenään.  
H: Eiköhän se juuri tuota ole parhaimmillaan. Pappi 16; 7. 

 
Haastateltavat saattoivat myös kokea, ettei heillä ollut erityistä tarvetta vihkipuheessa 
käsitellä parin tilannetta. Tällöin he ajattelivat, että Raamatun eri kohdat ja vihkipu-
heeseen valitut teemat kuuluivat kaikille, eivätkä erityisesti jollekin. Tästä syystä 
haastateltavat käyttivät valitsemiaan samoja raamatunkohtia ja vihkipuheen teemoja 
eri tilanteissa. 

 
M: Miten sitten kun on toimitus ja valitset siihen sitten raamatunkohtaa, niin onko jokin 
tietty kohta, jonka otat esille ja haluat lukea. 
H: Kyllä se tietysti tapauskohtaisesti vaihtelee, mutta kyllä mä aika usein otan tuon, että 
Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja sitten laulujen laulusta saatan ottaa ja sit. 1.kor 
13 saatan ottaa rakkauden ylistyksen…että kyllä mä niitä kaikkia 
M: Arvioitko sitten aina sen mukaan kun näet parin ja puhut heidän kanssaan, että mikä 
sopii? 
H: Joskus harvoin arvioin, mutta kyllä mä ajattelen, että ne kaikki kuuluu kaikille. Mä ajat-
telen, että se on sellainen ilotilanne, että se on myös Jumalan tahto ja hänkin iloitsee siitä, 
että te olette löytäneet toisenne ja hän haluaa siunata teidän rakkauttanne ja pitäkää tekin 
siitä huolta antamalla toisillenne anteeksi. Se on oikeesti se, mitä haluan sanoa kaikille. 
(…) täällä on sellaisia peruspareja, ettei välttämättä vielä ole kauheen isoja ongelmia ja 
täällä on yksinkertaisempaa toimia. Tuntuu siltä, että he tarviii vaan sellaset perusperiaat-
teet. Pappi 18, 11. 

      
Haastateltavien kokemusten mukaan vihkitilanteiden päällimmäinen tunnelma oli ilo 
ja kiitollisuus siitä, että pariskunta oli löytänyt toisensa. Tätä saatettiin käsitellä jo 
vihkikeskustelussa, mutta viimeistään se tuli esille itse vihkitilanteessa. Ilo ei kenen-
kään haastateltavan kertomuksessa ollut sidottu siihen, oliko kyseessä avoliitossa 
eläneiden, uudelleen avioituvien tai ensimmäistä kertaa avioituvien liitto. Avioliiton 
solmiminen oli yksinkertaisesti ilon juhla, jossa kiitettiin siitä, että pariskunnan osa-
puolet olivat löytäneet toisensa, halusivat sitoutua ja luottaa toisiinsa. Tälle yhteiselle 
päätökselle haettiin Jumalan siunausta ja rukoiltiin avioliiton puolesta. Joidenkin 
pappien kertomuksissa heikompien tukeminen kuului keskeisesti papin rooliin. Nämä 
haastateltavat kokivat, että ne perheet, joissa oli kohdattu vastoinkäymisiä, olivat eri-
tyisen tuen ja kannustuksen tarpeessa. 
 

Vihkimistilanteet on positiivisia. Vihin hyvin mielelläni ihmisiä, jotka on olleet 10 vuotta 
avoliitossa, mutta en lähde mollaamaan sitä heidän menneisyyttään. Pappi 13; 9. 
 
Mun mielestä toimitus on sellainen lähtöpiste, hetki, jossa tullaan Jumalan kasvojen eteen 
ja siitä lähdetään eteenpäin. Vihkimisissä on sitten ollut hirveen monenlaisia pareja, kasta-
nut lapsia, jotka ovat syntyneet avioliiton ulkopuolella niin, ettei isästä ole tietoa, uu-
sioperheiden vihkimiset jne. Mä vaan näen, että se on mahtavaa, että toimitus on mahtava 
paikka, mistä ihminen saa lähteä Jumalan armon varassa eteenpäin. Piste. Mä näen, että 
toimituskeskustelussa ja ite siinä toimituksessa, me ollaan Jumalan kasvojen edessä rikki-
näisinä ihmisinä, eikä meistä kukaan ole täydellinen, että olipa lähtökohta, mikä tahansa. 
Mä huomaan nyt koko ajan tässä, että mitä enemmän mä ajattelen omaa rooliani pappina,  
niin mä huomaan, että mun huomioni keskittyy paljon kaikkiin niihin ongelmapisteisiin, ett-
en näe, että semmoset perheet, missä kaikki asiat on kunnossa ja tuntuu siltä, että okei tämä 
lapsi tulee hoidettua tässä perheessä niin mulla se fokus kiinnittyy selkeesti heikompiin ja 
ajattelen, että mun perustehtävä on tukea heikkoja ja tietysti ohjata ihmisiä tilanteessa jos-
sa kaikki ihmiset, jotka haluu tulla Jumalan eteen niin ohjaan niitä. Jumalan eteen voi tulla 
kaikki, mutta ne jotka tarvitsee enemmän tukea,  niin koen, että mun tehtävä on vielä 
enemmän olla niitä varten. Pappi 16; 7. 
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Jos naimisiin mennään toista kertaa niin haluan heitä kaksinkerroin rohkaista. Tuntuu hul-
lunkuriselta kun kuulee, että jos menee naimisiin toista kertaa, että erityisesti silloin pappi 
on pitänyt sellaisen puheen: että älkää nyt ainakaan nyt erotko. He jos ketkä kyllä tietää, 
mitä se asia ja mitä se elämä on. On paljon suurempi kynnys sitoutua toiseen kun ensim-
mäiseen avioliittoon. Pappi 18; 11. 

 
Haastateltavat kertoivat korostavansa vihkipuheessaan erilaisia asioita. Puheessa saa-
tettiin korostaa luottamusta Jumalaan ja aviopuolisoon sekä anteeksipyytämiseen ja   
-antamiseen liittyviä asioita. Toisille haastateltaville erityisesti avioliiton purkamat-
tomuus oli vihkipuheen lähtökohta. Tällöin painopisteenä olivat ohjeet siitä, miten 
purkamattomaksi tarkoitettua avioliittoa voidaan hoitaa.  

 
Vihkimiskeskusteluissa mun mielestä aika usein nostan esille anteeksiantamisen ja pyytämi-
sen teeman. Se on aika usein. Se ei tule siitä, että ajattelisin, että ne olisi jotenkin riitaisia 
vaan se on perusta ja realiteetti. Se nousee ehkä eniten. Raamatunkohdista mieleinen on 
Johanneksen kirjeen muutamat kohdat: ne ei ole käsikirjassa. Siellä puhutaan rakastami-
sesta ja jollakin tavalla myös anteeksiantamisesta. Sitten jos mä luen sellasia luottamiskoh-
tia, jotka nousee oikeestaan toiseksi eniten, just näitä Jumalaan ja toisiin luottamista. Jo-
hanneksessa on niitä: siellä on muutama: nuoret, minä kirjoitan teille, siellä muutama sel-
lanen jae. Immeiset yleensä haluaa Korinttilaiskirjeen ja mä olen siitä tekstistä usein hake-
nut luottamukseen ja anteeksiantamiseen liittyviä teemoja puheeseen. Siitä löytää monia 
semmosia teemoja, joita voi hyvin käyttää eri tarkotuksiin. Pappi 13; 9-10 
 
Kyllä mä puhun vihkipuheessa avioliiton purkamattomuudesta. Puhun myös meidän firman 
ideologiasta käsin, että millä tätä hoidetaan ja jos sen saa jotenkin ihmisten tilanteeseen 
nivottua niin aina parempi. Raamatunkohdista otan, 1 Kor 3 sitä en lue ikinä, se on ihan 
hirvee: kauhee puutelista kun joskus luin sitä huomasin, että nehän menee ihan kyyryyn kun 
ne kuuntelee sitä, mun mielestä 1 Joh 4:7-11 on yksi Ut:n kauneimpia kohtia. Siinä puhu-
taan siitä että Jumala on rakkaus ja siinä puhutaan, että Jumala on rakastanut meitä, ei me 
häntä mutta hän meitä niin, että on antanut poikansa meidän syntien tähden. Sitäkin otan 
puheessa, että suorittamispainotteisuudesta voisi siirtyä enemmän vastaanottopuolelle. Sii-
nä on hieno ajatus takana: vaikka sä tekisit kuinka paljon hyviä asioita. Saavuttaen jopa 
tietyn automaatiotason niin eihän se takaa vielä yhtään mitään. Tavallaan jos saa ite niin 
siitähän kumpuaa jotakin, joka on aivan ylimaallista. Pappi 12; 8-9. 

 
Avioliiton purkamattomuuden sijaan lähtökohtana saattoi olla avioliittoon sitoutumi-
nen. Sitoutumista korostavat näkivät tärkeänä puhua vihkipuheessa avioliiton merki-
tyksestä ja uskollisuudesta.  

 
Vihkimisissä se, mitä tämä avioliitto nyt merkitsee. Mitä tästä haluaa ja mihin on valmis si-
toutumaan. Ainakin myös mun perusvihkipuheessa on myös sana uskollisuus mukana. Se on 
se turvallisuus, joka tekee kodin, että jotain tällaista. (…) Näen myös roolini sellaisena, et-
tä herättelen ihmisten tarvetta ja tietoisuutta sitoutua, olla uskollinen ja kantaa vastuuta 
toisesta. Yritä kannustaa ihmisiä näkemään molempien näkökulmaa. Kyllähän ihmisillä 
yleensä nämä perustaidot ja olosuhteet onkin, mutta jotenkin niitä yrittää vielä tukea ja 
kannustaa. Pappi 2, 2. 

 
Toiset kertoivat valitsevansa vihkipuheensa teemaksi Jumalan läsnäolon avioliitossa 
ja itse vihkimistilanteessa. Jumalan rakkaudellisen olemuksen nähtiin olevan myös 
aviollisen rakkauden lähtökohta. Rakkauden lähtökohdakseen valinneet toivat vihki-
puheissaan jollain tavoin esiin myös seksuaalisuuteen tai rakastumisen ja rakkauden 
tunteisiin liittyviä teemoja. Mikäli vihkipari ei valinnut vihkitoimituksensa raama-
tunkohtaa, haastateltavat valitsivat sen mielellään Luomiskertomuksesta tai Laulujen 
laulusta. Osa näistä haastateltavista oli kiinnittänyt huomiota siihen, että käsikirjaeh-
dotuksissa vihkimiseen liittyvät raamatunkohdat korostivat enemmän vastuullisuutta 
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parisuhteessa – kun heistä itsestään tuntui tärkeältä ottaa esille myös inhimillisen 
rakkauden luonnetta.  

 
Vihkipuheessa korostan teemoja: Jumalan läsnäoloa siinä vihkimistilanteessa sitä, että 
pyydetään Jumalan läsnäoloa. En anna kauheesti parisuhdeohjeita vaan, että korostan kes-
keneräisyyden hyväksymistä, ettei ihmiset odottaisi toisiltaan täydellisyyttä. Myös sitä, että 
voi saada toiselta, eikä rakkauden ihanne nouse vain täydellisyydestä vaan myös siitä, että 
saa olla epätäydellinen. Toisaalta myös hehkutan rakkautta. Käytän molempia puolia: että 
luovutaan täydellisyyden tavoittelusta, mutta toisaalta jotenkin korostan voimakkaasti rak-
kauden lahjaa ja unelmaa rakkaudesta ja sitä, että pyydetään Jumalan läsnäoloa. Raama-
tunkohdat ihmiset valitsee itse. Jos he eivät halua itse valita, riippuu sitten parista, minkä 
valitsen. Mulla ei ole vakiota. Yleensä olen pyrkinyt rohkaisemaan heitä ottamaan Laulujen 
laulusta, mutta en sitä, mikä on käsikirjassa. Mä olen ite printannut mun mielestä niitä 
kauneimpia kohtia. Esim. Nouse rakkaani talvi on mennyt, kesäyö tulee: ulkona ovat met-
säkyyhkyt…se on huomattavasti runollisempaa ja tuo esille rakkauden hurmiota. (Laul 
2:10-14). Semmonen hurmoksellisuus ja kauneus ei tule esiin näissä käsikirjan malleissa. 
Niissä ehkä korostetaan sitä vastuuta. Ut:sta olen ehkä ottanut mieluiten Kolossalaiskirjan 
kohdan, jossa puhutaan kuinka rakkaus tekee kaiken täydelliseksi ja tuonut esille puheessa 
sitä, kuinka täydellisyys onkin ehkä sitä epätäydellisyyden hyväksymistä. Sitten myös sitä, 
että pari voi olla täydentämässä toisiaan. Pappi 10; 5-6. 
 
Vihkimisessä haluan nähdä seksuaalisuudenkin osana sitä, kuinka Jumala loi ihmisen 
omaksi kuvakseen. Omana kuvana oleminen toteutuu miehenä ja naisena olemisena Siinä 
liityn moniin filosofeihin esim. ihan antiikin ajalta, joissa todetaan, että ihminen ei ole ko-
konainen vaan puolikas ja vasta siinä seksuaalisuuden erilaisuudessa on sitä mitä ihminen 
on kokonaisena Pappi 6; 8. 
 

Haastateltavat saattoivat tietoisesti pyrkiä välttämään eettisten ohjeiden antamista 
vihittävälle parille. Sen sijaan he saattoivat kohdistaa tämän velvoitteen vihkitilaisuu-
teen tuleville vieraille.  

 
H: Kirkon velvollisuus ei ole vain tukea avioliittoa vaan ihmisten välistä rakkautta. Tämä 
liittyy nimen omaa niihin, jotka  on paikan päällä. Monta kertaa ihmiset tulee vaan juhli-
maan, mutta kutsu juhlaan on myös kutsu arkeen ja tukemaan parin yhteistä elämää. Aja-
tellaan nyt, että häistä parin kuukauden päästä mennään jommankumman miehen tai vai-
mon kanssa kaveriporukalla ulkoilemaan. Mies tai vaimo näkee siellä kiinnostavan tyypin 
ja kaverit on siinä vaan yllyttämässä: antaa mennä ei avioliitto ole este vaan hidaste tms. 
semmonen tietynlainen tukeminen.  
M. Jos ajatellaan teologisesti niin minusta kuulostaa siltä, että ajattelet, että häävieraat 
niiden kuuluu olla ikään kuin Kristus lähimmäisilleen. 
H. Kyllä. Mielummin niin, ettei kyyläävinä silminä ja korvina vaan lähimmäisinä tukemas-
sa ja rohkaisemassa hankaluuksien aikana kuin iloitsemassa ja kannustamassa kun suhde 
on heikoilla. Pappi 1, 15-16. 

 
Kasteen osalta haastateltavat kertoivat korostavansa tilaisuuden sakramentaalista 
luonnetta sekä kiitollisuutta syntyneestä lapsesta. Kastepuheen lähtökohtana olivat 
usko ja lupaus siitä, että Jumala on luvannut olla läsnä kastetun elämässä. Vaikka 
haastateltavien näkemykset kastetilanteesta olivat yhdenmukaiset, erosivat heidän 
kertomuksensa siinä, millä tavoin he toimivat avoliitossa olevien vanhempien ja 
kummien suhteen. Joillekin oli luontevaa kastetilanteessa kysyä: ”milloin pääsen 
vihkimään teitä?”. Toiset taas näkivät, että tämänkaltaiset kysymykset kuuluivat toi-
mituskeskusteluun. Jotkut puolestaan ajattelivat, ettei vanhempien avioituminen yli-
päätään kuulunut papille. Näin ollen he eivät koskaan kyselleet tai esittäneet avioliit-
toajatuksia kastettavan lapsen avoliitossa oleville vanhemmille.  

 
Sitä olen kastetilanteissa tuonut esille, että milloinkas vihittäis? Eivät ole loukkaantuneet. 
Pappina minusta minun on se jollakin tavalla tuotava esille. Toisaalta kastetilaisuudessa en 
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pidä mitään moraalipuheita, silloin se kastaminen on pääasia. Lapsi mielellään kastetaan, 
oli vanhemmat sitten, minkälaisia tahansa, jos nyt näin karkeasti voi sanoa. Se ei halvenna 
lasta, eikä kastetilaisuutta. Pappi 13; 9. 
 
Ehkä eniten nousee parisuhteeseen sitoutumisen kysymyksiä, että mennäänkö naimisiin vai 
ei. Se on se kaikkein useimmin nouseva asia. En tiedä tarvitaanko siinä minun vastauksiani 
vai ei. Nää tulee lähinnä niissä tilanteissa kun menen kastamaan pariskunnan ensimmäistä 
syntynyttä lasta, jossa ollaan yleensä vielä ihan hämärän rajamailla, että mitä tämä nyt 
tarkottaa, että minä olen isä, minä äiti ja tossa on meidän lapsi. Siinä sitten jompikumpi 
mummoista hoitaa lasta ja me tumput suorana katotaan vierestä hämillämme. Rupee siinä 
sitten puhumaan, että jospa menisitte nyt naimisiin. Mun mielestä se ei käy ja se ei ole niin 
simppeli asia, enkä rupea taktikoimaan isovanhempien puolesta. Ne osaa kyllä painostaa 
ihan tarpeeksi ja sillä lailla ikävällä tavalla ja toisinaan vaurioittavasti, jonka jälkeen ei tu-
le koko ajatus mieleen. Kun kastetilaisuutta valmistellaan, on ihan hyvä hetki rauhassa kes-
kustella asioista toimituskeskustelussa, ei kastetilaisuudessa kun siinä on kaikki ja koko su-
vun kirjo paikalla vaan rauhassa. Silloin olen tuonut esille, että olisi ihan hyvä sitoutua toi-
seen ihmiseen. Lapsi ja sen kasvu vaativat, että on sitoutumisen turvallisuutta. Pappi 5; 7. 
 
Kun kastan avoliittolaisten lapsia, en millään tavoin kehota heitä menemään naimisiin. Se 
on heidän oma ratkaisunsa, johon minulla ei ole mitään oikeutta mennä edes puutumaan. 
Usein tapahtuu niin, että ihmisillä on 2-3 lasta kun he päättää mennä naimisiin. Tässä oli 
juuri yksi mainio tapaus kun olin perheessä kastamassa 3-4 kertaa kastamassa perheen 
lapsenlapsia. Kun lähdin pois niin isoisä tuli luokseni ja sanoi, että kun olet niin monta ker-
taa käynyt meillä jo kastamassa, ehkä meidänkin isoäidin kanssa pitäisi mennä naimisiin. 
Kyllä minä sit vihin heidät. En painosta ihmisiä tällaseen ratkaisuun. Olen hyvin arka kyse-
lemäänkään mitään tällaisista asioista. Luotan ihmisten ajattelukykyyn. Jumalan läsnäolo 
ei riipu siitä, minkälaisessa suhteessa ihminen on ja silloinhan sitä Jumalaa kaikkein eniten 
tarttee jos tuntee, että muu yhteiskunta on polkemassa ja hyljännyt. Pappi 9; 5-6. 

 
Avio- ja avoliiton välinen ero oli askarruttanut yhtä haastateltavaa, joka oli pitkään 
miettinyt, miten hänen tulisi tehdä eroa erilaisissa parisuhteissa elävien kummien vä-
lillä. Hän oli kuullut työyhteisössään keskustelua erilaisissa liitoissa olevien kummi-
en kohtaamisesta ja koki, että myös hänen tuli kohdella eri tavoin niitä kummeja, jot-
ka olivat avoliitossa.467 Hän oli löytänyt ratkaisun, jolla hän teki tämä eron selväksi 
lähinnä itselleen, mutta joka näyttäytyi jollakin tavoin myös käytännön työtilanteissa. 
Samalla hän viestitti vanhemmille ja kummeille, että hänen mielestään avioliitto ja 
avoliitto olivat eri asioita, muttei kuitenkaan loukannut ketään. Vaikka haastateltava 
olikin periaatteessa sitä mieltä, että avioliitto merkitsi avoliittoa merkittävämpää si-
toutumista, työssä kohdatut tilanteet olivat kuitenkin osoittaneet, että avoliitto saattoi 
sisältää samankaltaisia merkityksiä, jotka haastateltava itse mielsi avioliittoon kuulu-
viksi sitoumuksiksi.  

 
Tosta tulee mieleen, että mikä vois olla tavote, että mä aina iloitsen kun mä olen semmoses-
sa toimituskeskustelussa, missä puolisot on naimisissa. Mä huomaan, että mun sisällä kup-

                                                
467 Kirkossa käytiin vuonna 1980 keskustelua avoliitossa olevien kummien kummiudesta. Keskustelun 
käynnisti Turun Maarian seurakunnan tuoreen pastorin Pauli Huhtisen ensimmäinen kaste, jossa hän 
ei suostunut ottamaan kastettavan lapsen kummeiksi avoliitossa olevaa pariskuntaa. Hän perusteli 
kantaansa Kirkkolain asettamilla vaatimuksilla kirkon jäsenille. Tapahtuma sai laajalti julkisuutta ja 
sitä käsiteltiin myös Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa. Tuomiokapitulin päätös asiasta oli, 
että pyrkimys painottaa kummeille asetettavia vaatimuksia oli sinänsä kiitettävää, mutta papin menet-
telytapa ei ollut asianmukainen. Asia olisi tuomiokapitulin mukaan pitänyt käsitellä ennen varsinaista 
kastetilaisuutta ja siitä olisi pitänyt keskustella ennen päätöstä kirkkoherran tai kirkkoneuvoston kans-
sa, joiden päätösvaltaan kummiuden evääminen olisi kuulunut. Kiista ei kuitenkaan päättynyt tähän 
vaan, silloinen arkkipiispa Mikko Juva laati arkkihiippakunnalle asiaa koskevan hiippakuntakirjeen, 
jossa hän kehotti alistamaan päätöksen lapsen kummeista lapsen vanhemmille. Kirkon tehtäväksi hän 
näki sen tarkistamisen, että kummit ovat luterilaisen kirkon konfirmoituja jäseniä. Juva 2003, 28-29; 
Simojoki 2004, 30.   
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lii ilo. Toisaalta kun ne eivät ole naimisissa niin en ole kertaakaan kehottanut, että eikös 
teidän pitäis mennä naimisiin. Mä koen, että se on jollakin lailla semmosta puuttumista nii-
den ihmisten asioihin, et nimen omaa  eettisesti mulla ei ole oikeutta puuttua. Mä tiedän, et-
tä vanhanajan papit nimen omaa kokee, että pitää puuttua taikka jos kummit eivät ole nai-
misissa keskenään niin pitää puuttua. Mutta viime vuonna (…) niin viime vuonna aloin teh-
dä sellasta, että rupesin kirjoittamaan yhteisen kummitodistuksen aviopareille, mutta avo-
pareille kirjoitan erikseen. Jollakin lailla halusin kuitenkin erottautua ja antaa hienovarai-
sella tavalla semmosta viestiä…mä nimittäin joudun silloin aina kysymään vanhemmilta: 
onko kummiparit naimisissa? Ja sanon vaan sitten, että kysyn asiaa siksi, että tiedän, kir-
joitanko yhden vai kaksi todistusta. Siinä ei tule loukkaantumista, mutta tullaan kuitenkin 
sen asian eteen, että avoliitto ja avioliitto on vähän eri asioita. Tää muuten nousi ihan mun 
sisimmästä, eikä ole vaan sellanen tekninen kikka vaan se vaan jotenkin nousi mun sisim-
mästä, että minä koen, että avio- ja avoliitto on eri asioita. 
M: Eli lähtökohtasi on ikään kuin se, ettet sano mitään, vaan ihmiset itse ratkaisevat, millä 
tavoin toisiinsa sitoutuvat, mutta sen mukainen mikä heidän sitoutumisen asteensa toisiinsa 
on, niin sen mukainen on myös suhtautuminen heihin. Silloin kun he ovat sitoutuneet yh-
teen, he saavat yhteisen todistuksen. Kun he eivät sitä ole vielä tehneet, he pitävät vielä it-
sekin itseään toisistaan erillään, joten annetaan heille eri todistukset. Ainakin mä ajattelen 
jotakin tällasta kun kuuntelen sua. 
H:  Joo ihan totta. Avoliitossa on vielä jotakin sellaista toisesta päästä avointa, että mä 
voin vielä lähteä toiselle tielle. Ovi on vielä tavallaan jätetty vähän auki. Kyllä mä niin 
ajattelen siitä avoliitosta, ettei siinä ole loppuun asti sitouduttu. Tosin sitten tämä tajutto-
man tapaus kertoo, että toisille avoliittokin voi merkitä lopullista sitoutumista. Elämä se on 
monimuotoista ja yllättävää. Pappi 17; 7. 

 
Hautaan siunaaminen poikkesi haastateltavien kertomuksissa muista kirkollisista 
toimituksista. Yhteistä kuitenkin oli, että kirkollisten toimitusten kautta ihmiset tuli-
vat erilaisissa elämäntilanteissa Jumalan kasvojen eteen. Hautaan siunaamiseen näh-
tiin surun ja luopumisen lisäksi kuuluvan muutakin: kristillisellä sanomalla oli sure-
ville omaisille merkittävä toivoa tuova viesti.  

 
Hautajaisissa haluan liittyä siihen kristilliseen ajatukseen, että hautajaiset ovat luomistyön 
päätös ja täydellistymisen hetki. Siinä liitytään siihen alkukuvaan, jonka yhteyteen meitä on 
jatkuvasti luotu koko ihmiselämämme ajan ja jossa riisutaan vajavaisuuden merkit, jossa 
toteutuu myöskin sovitus lopullisesti. Pappi 6, 8. 

 
Vaikka haastateltavat näyttivät painottivat erilaisia asioita vihkitoimituksissa, olivat 
heidän ajatuksensa itse vihkitoimituksesta samanlaisia. Kaikki haastateltavat näkivät 
vihkimisen ilon juhlana, oli sitten kyseessä uudelleen tai ensi kertaa avioituvien vih-
kimistilanne. Yhteistä oli myös ajatus Jumalan siunauksen pyytämisestä avioliitolle. 
Kasuaalipuheissaan papit kuitenkin kertoivat korostavansa eri asioita. Toisille oli 
tärkeää korostaa avioliiton hoitamiseen liittyviä teemoja ja puheessa lähestyä vihki-
paria Raamatusta, vihkiparin tilanteesta ja elämän realiteeteista nousevilla yleisillä 
ohjeilla ja niiden selittämisellä. Näille haastateltaville oli ominaista, että he halusivat 
puheessaan antaa vihkiparille ”matkaeväitä” avioliittoon. Toisille taas oli tärkeää kä-
sitellä Jumalaan, rakkauteen ja inhimillisyyteen liittyviä teemoja. Nämä haastatelta-
vat myös kertoivat valitsevansa niihin liittyviä Raamatun tekstejä vihkimistilateisiin. 
Heidän painopisteenään ei ollut avioliitossa ohjaaminen vaan pikemminkin rakkau-
den kuvaaminen ja liittäminen kristilliseen kontekstiin. Heidän kertomuksissaan vih-
kitoimitukset olivat hetkiä, jolloin pysähdyttiin käsillä olevaan vihkihetkeen ja sen 
tarkasteluun. He eivät juuri käsitelleet asioita, jotka mahdollisesti häämöttivät tule-
vaisuudessa.   
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Kirkollisten toimitusten kirjassa on erillisiä teemoja, joiden pohjalta pappeja 
ohjataan rakentamaan kasuaalipuheensa sisältö.468 Vihkitoimituksen yhteydessä ole-
vissa kasuaalipuheissa kaikki haastateltavat liittyivät ilon ja kiitoksen teemoihin. 
Myös anteeksipyytämisen ja -antamisen teemat nousivat jollakin tavoin esille haasta-
teltavien kertomuksissa. Yhdet sanoittivat tämän puhumalla anteeksipyytämisestä ja -
antamisesta puolisolle, ja toiset taas puhuivat yleisesti inhimillisyyden ja epätäydelli-
syyden hyväksymisestä parisuhteessa. Haastateltavien kerronta vihkitoimitusten ka-
suaalipuheista näyttää kuitenkin hajoavan niin, että osa korostaa puheissaan aviolii-
ton kristillistä merkitystä ja avioliiton hoitamiseen liittyviä teemoja. Toiset puoles-
taan korostavat rakkauden lahja- luonnetta ja sen sisällön kuvaamista. Kastetoimitus-
ten yhteydessä pidettävästä kasuaalipuheesta haastateltavat kertoivat verrattain vä-
hän. Näissä yhteyksissä he viittasivat tilaisuuden sakramenttiluonteeseen, joka ei ol-
lut sidoksissa siihen, millainen kastettavan lapsen vanhempien parisuhteen rakenne 
oli. Vaikka haastateltavat kertoivatkin hautaan siunaamisten yhteydessä pidettävistä 
toimituskeskusteluista, he eivät juuri kertoneet siitä, millaisia teemoja he nostivat 
esille kasuaalipuheissaan. Todennäköisesti tämä johtui tutkimuksen aihepiiristä, jossa 
erityisesti vihkiminen ja kaste ymmärrettiin perhe- ja seksuaalitematiikkaan liitty-
väksi toimitukseksi.   

 
 

5.3 Sielunhoito 

5.3.1 Yksityiset sielunhoitokeskustelut ja niiden toteuttamismahdollisuudet 
 

Sielunhoito on yksi evankelis-luterilaisen kirkon papin perustehtävistä. Käsitteenä se 
on varsin moniulotteinen. Sillä viitataan yhtäältä keskusteluun, jonka pappi käy ripit-
täytymään tulleen henkilön kanssa. Rippiä edeltävässä sielunhoitokeskustelussa pa-
pin tulee selvittää, onko ripille edellytyksiä vai tarvitseeko ripille tullut mahdollisesti 
muuta apua ongelmiinsa. Ripin edellytyksenä on, että ihminen tiedostaa tehneensä 
syntiä ja haluaa saada synninpäästön. Toisaalta sielunhoito on myös luottamukselli-
nen keskustelu, jossa henkilö voi puhua papin kanssa ilman ripittäytymistä. Sielun-
hoidollisen keskustelun funktio on siis yhtäältä keskustelu ennen rippiä tai toisaalta 
muunlainen keskustelu, jossa papille puhutaan luottamuksellisesti.469 Kettusen mu-
kaan suomalaisessa kirkollisessa keskustelussa sielunhoito ymmärretään kolmen kä-
sitteen kautta. Näitä ovat yksityinen, yleinen ja erityinen sielunhoito. Yksityiseksi 
sielunhoidoksi kutsutaan henkilökohtaista sielunhoitokeskustelua. Yleisestä sielun-
hoidosta tai sielunhoidollisuudesta puhuttaessa viitataan taas siihen, että kirkon ope-
tus, julistus ja muu toiminta ovat ihmistä tukevaa ja hoitavaa.470 Erityisellä sielun-
hoidolla viitataan taas sairaalasielunhoitoon, perheneuvontatyöhön, palvelevaan pu-

                                                
468 Kasteen yhteydessä pidettävän kasuaalipuheen teemoja ovat elämän lahja (luominen), Kristuksen 
sovitustyö (lunastus), Pyhän Hengen lahja (pyhitys).  Avioliittoon vihkimisen yhteydessä pidettävän 
kasuaalipuheen teemoja ovat avioliitto Jumalan lahjana ja järjestyksenä, avioliitto puolisoiden kasvun 
paikkana, perhe yhteiskunnan perussoluna, ilo ja kiitollisuus, rakkaus ja uskollisuus, tunne ja tahto, 
anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen sekä  sukulaisten ja ystävien tuki. Hautaan siunaamisen 
osalta kasuaalipuheen teemoja ovat surun kohtaaminen, vainajan elämänvaiheet, elämän katoavaisuus, 
valmistautuminen kuolemaan, kristityn toivo, ylösnousemus ja ikuinen elämä, kasteen muistaminen ja 
Kristus sekä kuoleman voittaminen. Kirkollisten toimitusten kirja osa � 2003, 61; 145; 211-212. 
469 Kirkollisten toimitusten opas 2006, 97-100. Yksityisen ripin vastaanottaja voi olla papin lisäksi 
myös muu kirkon työntekijä tai seurakuntalainen. 
470 Kirkollisten toimitusten opas 2006, 97-98; Kettunen 1997, 51. 
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helimeen, vankiloissa tapahtuvaan sielunhoitotyöhön ja kuurojen parissa tehtävään 
sielunhoitotyöhön.471  

Kiisken mukaan seurakunnissa toteutuvassa sielunhoitotyössä on yleisesti 
käytössä neljä sielunhoidon mallia: dialoginen, diakoninen, tavoitesuuntautunut ja 
spirituaalinen sielunhoito. Dialoginen sielunhoito perustuu asiakkaan kuulemiseen ja 
sen kautta syntyneen keskustelun pohjalta työskentelyyn. Diakonisessa sielunhoidos-
sa painopiste on asiakkaan kokonaisvaltaisessa hengellisessä, henkisessä, aineellises-
sa ja sosiaalisessa auttamisessa. Tavoitesuuntautuneessa sielunhoidossa lähtökohtana 
on ratkaisu- ja asiakaskeskeinen lähestymistapa, jossa tukeudutaan asiakkaan elämäl-
leen asettamiin tavoitteisiin. Kiiski korostaa, että sielunhoidon suuntaukset eivät vält-
tämättä näyttäydy käytännön sielunhoitotyössä puhtaaksiviljeltyinä, vaan niitä käyte-
tään usein samanaikaisesti. Malleihin liittyy myös samankaltaisia painotuksia, joten 
myös niiden sisältö on osin päällekkäistä. 472  

Sielunhoitotilanteissa pappia sitoo vaitiolovelvollisuus473.  Näin  ollen  haasta-
teltavat eivät juuri kuvanneet yksittäisiä sielunhoitotilanteita. Pikemminkin he ker-
toivat lyhyitä kuvauksia aiheista, joita olivat sielunhoitokeskusteluissa käsitelleet ja 
kuvasivat työskentelytapojaan perhe- ja seksuaalikysymyksiin liittyvissä sielunhoito-
keskusteluissa. 

Itse sielunhoitotilanteet saattoivat olla ennalta suunniteltuja ja järjestettyjä 
keskustelutilanteita, kuten päivystävänä pappina, palvelevassa puhelimessa ja sovi-
tussa sielunhoitotilanteessa tapahtuvia keskusteluja. Usein sielunhoitotilanteita lei-
masi kuitenkin ennakoimattomuus ja arvaamattomuus, mikä vaikeutti tilanteeseen 
valmistautumista. Tämä on sielunhoidon näkökulmasta ongelmallista. Esimerkiksi 
Kiiski näkee sielunhoitokeskusteluun osallistuvien osapuolten kannalta tärkeänä, että 
pappi olisi valmistautunut ja orientoitunut sielunhoitotilanteeseen 474. Papin tuli haas-
tateltavien mukaan kuitenkin olla aina valmiina mahdolliseen sielunhoitokeskuste-
luun. Sielunhoitoon haluava tai tuleva henkilö saattoi myös olla oikeastaan kuka ta-
hansa tuntemattomasta seurakuntalaisesta omaan työtoveriin.  

 
Nämä tilanteet tulee hyvin yllättäen (…) toisinaan joutuu tilanteisiin, jossa ei ole vain 
kuuntelija vaan joutuu myös ottamaan kantaa. Pappi 1; 19. 
 
Avioerojen problematiikka ja uusperhekuviot nousevat melko usein esille kaste- ja vihkikes-
kusteluissa, mutta toisinaan myös siunauskeskusteluissa. Palvelevassa puhelimessa, jonka 
tekeminen kuuluu myös työnkuvaan, niin siellä tulee esille näitä seksuaalielämän kysymyk-
siä. Seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä nousee myös rippikoulussa ja toisinaan esim. sil-
loin tulee homoseksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä kun on toimitusten jälkeen mukana 
kahvitilaisuudessa. Ihmiset haluavat tietää, mikä on mun mielipide: siunaisinko homoliitot 
vai kieltäytyisinkö siunaamasta homoja. Siitä sitten usein johdetaan kysymyksiä: pääseekö 
homot taivaaseen tms. Siunaisitko itse homoja jne? Näissä tilanteissa voidaan sitten surra 
tai työstää omaa suhdetta kirkkoon tai johonkin kipeisiin kysymyksiin. Lapsettomuus ja he-
delmöityshoidot nousevat ehkä voimakkaimmin kastekeskusteluissa kun kastaa adoptiolap-
sia tai hedelmöityshoitojen kautta alkunsa saaneita lapsia. Ihmiset saattavat kertoa lapset-
tomuusprosessistaan ja kaikesta, mikä siihen on liittynyt: itsetunto, parisuhde, seksuaali- ja 

                                                
471 Kettunen 1997, 57. 
472 Kiiski 2009. 
473 Yksityisessä ripissä tai muuten sielunhoidossa papille uskottua asiaa ei saa ilmaista, eikä myöskään 
sitä henkilöä, joka papille on uskoutunut. Kun pappia kuulustellaan todistajana, hän ei saa ilmaista 
sitä, mitä yksityisessä ripissä tai sielunhoidossa on hänelle uskottu. Jos joku yksityisessä ripissä tai 
sielunhoidossa ilmaisee yleisen lain mukaan ilmiannettavan rikoksen olevan hankkeissa, papin on 
kehotettava häntä ilmoittamaan asiasta viranomaisille tai sille, jota vaara uhkaa. Jollei hän suostu sii-
hen, papin on kerrottava hyvissä ajoin ja varovasti viranomaisille, kuitenkin niin, ettei asianomainen 
suoraan tai välillisesti tule siitä ilmi. KL 1993, 5.luku, 2§. 
474. Kiiski 2009, 59-60.  
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henkilökohtaisista ongelmista. Oma lukunsa ovat srk:laiset, jotka tietää hätätilanteissa, että 
olen pappi. Tämä koskee myös työyhteisöä. Myös heidän kysymyksiään perhe- ja seksuaali-
kysymyksissä tulee läpikäytyä kun he kääntyvät puoleeni. Näitä voi tapahtua oikeestaan 
missä ja mihinkä tahansa vuorokauden aikaan. Eli papin roolissa sielunhoitokeskustelut 
nousee aina siitä, mitä ihmiset toivoo ja tuo esille. Pitää osata varautua kaikkeen ja kaikis-
sa tilanteissa. Eteen on tullut insestikysymyksiä, homokysymyksiä, väkivaltakysymyksiä, 
seksuaaliongelmakysymyksiä. Ja näitä on tullu kaikenlaisissa tilanteissa. Ei ne todellakaan 
ole ollu suunniteltuja sielunhoitoja läheskään kaikki. Pappi 4; 4. 
 
M: Millaisia perhe- ja seksuaalikysymyksiä työssäsi nousee? 
H: Mitähän ei nouse? Nuoriso ja rippikoulutyön puolella olen käsitellyt insestiä, väkival-
taa, johon liittyy seksuaaliväritteisyyttä, homoseksuaalisuus tulee usein. Nuoret usein löy-
tävät homoseksuaalisuutensa 15-20-vuotiaina jos sitä niissä on tai eivät enää pysty pitä-
mään sitä piilossa ja siihen liittyen käyn paljon nuorten kanssa läpi prosesseja. Seuruste-
luun liittyvät kysymykset, ehkäisyn pettämiseen liittyviä kysymyksiä, aborttiin liittyviä ky-
symyksiä, abortti ja itsemurhakysymyksiä, seurustelun katkeamiseen ja uskottomuuskysy-
myksiä rankasti nuorten kanssa esiintyy. Sitten perheisiin liittyvät asiat on tietysti nuorten 
omat suhteet vanhempiin. (…) Tietenkin nää, että jos siellä nousee joku asia esiin, niin sil-
loin käyn henkilökohtaisia keskusteluja nuorten kanssa. Pappi 6; 4-5, 9. 

 
Suurin osa haastateltavista koki, että heihin kohdistui odotuksia sielunhoitokeskuste-
lujen osapuolina. He saattoivat silti punnita tarkkaan, oliko papin ylipäätään mahdol-
lista muiden työkiireiden keskellä keskittyä sielunhoitokeskusteluihin. Toiset päätyi-
vät tämän myötä ohjaamaan perhe- ja seksuaaliongelmista kärsivät erityistyömuoto-
jen pariin.  

 
Kyllä mä otan hirveän tosissani ne ja vakavasti. Mietin kyllä pitkään lähdenkö tällaseen 
prosessiin, koska ennustettavuus niissä on tosi vaikeaa, asiat on monimutkaisia ja edellyt-
tää pitkäjännitteisyyttä, ne edellyttää niiltä ihmisiltä motivaatiota eli kyllä mä tänä päivänä 
silloin harvoin kun näihin törmää niin otan siihen sellasen konsultaatioaspektin, ohjaan ne 
ihmiset perheasiankeskukseen tai tilanteesta riippuen joko omaan tai yksilöterapiaan. Mä 
ajattelen, että olen tyyppinäkin vähän lyhytkantanen, että mä en ole parhaimmillani niissä, 
en huonoimmillanikaan, mutta muussa mulla voi olla vielä enemmän annettavaa. Muistan, 
että jossakin tilanteessa ajattelin hakeutua analyyttisen terapeutin koulutukseen ja tein sii-
hen liittyviä järjestelyjä. Mutta sitten rupesin ajattelemaan, että sittenkin kaipaan toisen-
tyyppistä elämää kun istua aamusta iltaan jossain kämpässä kuuntelemassa jonkun ihmisen 
jorinoita, jotka voi sinänsä olla opettavia, olla avuksi. (…) Jos ajattelen työtäni, niin en voi 
revetä semmoseen. Kaikki se mikä liittyy tuohon (johtamiseen) niin hirveä stressi henkilö-
kunta asioissa ja työnjohto kysymyksissä, että ei vaan pysty repeemään kaikkeen. Pappi 12; 
9. 

 
Sielunhoitokeskustelut mahdollistettiin haastateltavieni seurakunnissa eri tavoin. 
Toisissa seurakunnissa oli erikoistuneita työntekijöitä, joiden luokse sielunhoitoa toi-
vovat ohjattiin. Joissain seurakunnissa taas nähtiin, ettei sielunhoitotyöhön juuri an-
nettu mahdollisuutta. Pappien työmäärä oli liian suuri, eikä sielunhoitotyötä tekeville 
järjestetty erillistä aikaa keskusteluja varten. He myös hoitivat muita papin töitä sa-
maan tapaan kuin ne papit, jotka eivät käyneet sielunhoitokeskusteluja. Myös päivys-
tävän papin tehtävät täyttyivät muista toimistotöistä ja puhelimeen vastaamisista. 
Sielunhoitajalla ei myöskään ollut useiden haastateltavien mukaan mahdollisuutta 
työnohjaukseen ja urakehitykseen. Tämä nähtiin ongelmallisena, sillä nämä haasta-
teltavat olisivat halunneet kehittyä sielunhoitajina ja edetä urallaan. Sielunhoitotyötä 
tekevälle seurakuntapapille tai kappalaiselle tämä ei heidän mukaansa ollut kuiten-
kaan mahdollista, mitä haastateltavat ihmettelivät. He näkivät, että sielunhoito on 
yksi kirkon ja papin perustehtävistä ja sitä tekevillä tuli olla hyvät mahdollisuudet 
sekä tehdä työtä ja kehittyä siinä että edetä urallaan. 
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Tämä meidän työ on jollakin tavoin hyvin eriytynyttä täällä meidän seurakunnassa. Täällä 
meidän seurakunnassa on yksi pappi, joka on selvästi orientoitunut sielunhoidolliseen 
suuntaan ja hän kohtaa aika paljon perheitä. Hänen luokseen hakeudutaan huomattavasti 
helpommin näissä kysymyksissä. Pappi 9; 4. 
 
Meillä ei ole oikeestaan puitteita yksityisiin keskusteluihin. Tiloja on vähän ja aikaa. Kaikki 
aika menee toimituksiin, messuihin ja kaikenlaisiin tapahtumiin. Tietysti on päivystävän 
papin vastaanotot, mutta niissäkin on puhelimeen vastaamista ja toimitusten vastaanottoa. 
Ei siinä ole mitään rauhaa käydä keskusteluja. (…) siinä on sekin, että ei tule mitään eri 
vapaata muusta, vaikka teet sielunhoitotyötä. Mä olen muutaman kerran kokenut se, että 
olen ollut ihan lopussa kun olen aloittanut jonkun kanssa sielunhoitoprosessin ja olen ollut 
ihan lopussa. Ei ole työnohjausta, eikä aikaakaan kunnolla. Kyllä mä kuitenkin aina siihen 
lähden jos joku tarvii. Se on mun velvollisuus ja halu ja onhan se kutsumuskin. Joskus tun-
tuu kuitenkin, että ihan liikaa vaaditaan. Jumalanpalveluksiin satsataan, mutta ei sielun-
hoitoon. Pappi 19; 8. 
 
Ei ole virkapolkua sielunhoitajalle.  Kirkolla ei ole suunnitelmaa siitä, miten tätä työnteki-
jää, hoidetaan ja kasvatetaan siinä hänen omassa tehtävässään. Sitähän koulutuksen pitäisi 
olla. Vaan hallinnoidaan ja palkitaan näitä hallinto ihmisiä ja annetaan niiden sitoa varsi-
naisen työn tekemistä. Jos kirkko on sairaitten ihmisten hoitopaikka ja rikkinäisten eheyty-
mispaikka niin ei sitä hallintotoimenpitein voi. Tosiasia on, että ainakin Suomessa kirkko-
herrasta on tullut toimitusjohtajan virka. Se hoitaa ns. hallintoa. Hallinto on välttämätöntä 
ja kyllä me olemme rahoituksen ja suunnitelmallisuuden varassa, mutta se kirkkoherra on 
yksi tulppa siihen, ettei kirkon varsinainen tehtävä pääse toteutumaan. Puhumattakaan hal-
lintojohtajista ja talouspäälliköistä ja vahtimestareista, jotka määrittelee. Pappi 5; 15-16. 

 
Yhden haastateltavan mielestä hänen seurakunnassaan sielunhoitoon kuitenkin pa-
nostettiin ja sitä varten oli järjestetty esimerkiksi erityisiä työpäiviä ja vastaanottoja.  

 
Täällä meidän seurakunnassa on aika paljon tätä sielunhoitoa. Meillä on erityiset sielun-
hoidon työpäivät ja papeilla on vuorot. Täällä on paljon enemmän kuin aikaisemmassa 
srk:ssa, jossa olin, vaikka oli sielläkin. Pappi 10; 6. 

 
Haastateltavien kertomukset nostavat esille seurakuntien erilaiset tavat mahdollistaa 
yksityisiä sielunhoitokeskusteluja sekä tarjota uralla etenemisen mahdollisuuksia sie-
lunhoitoon erikoistuneille papeille. Tutkimukseni myötä herää kysymys esimerkiksi 
siitä, arvostetaanko sielunhoitoon orientoituneen papin työpanosta samoin kuin hal-
linnollisiin kysymyksiin erikoistuneen papin työpanosta? Huomioidaanko sielunhoi-
totyö siten, että vähennetään runsaasti tätä työtä tekevän muita tehtäviä? Voivatko 
edellä mainitut ongelmat johtaa siihen, että yksittäiselle papille tulee kiusaus välttää 
sielunhoitokeskusteluja, jotta hän voisi turvata oman jaksamisensa työssä? Toinen 
havainto liittyy sielunhoitokeskustelujen yllätyksellisyyteen. Ennalta arvaamattomat 
tilanteet nousivat yleensä seurakuntalaisten äkillisestä sielunhoidon tarpeesta. Toi-
saalta haastateltavat eivät kertoneet rajanneensa näitä tilanteita sopimalla esimerkiksi 
keskusteluaikoja, jolloin heillä olisi ollut paremmat mahdollisuudet valmistautua ti-
lanteeseen. 
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5.3.2 Sielunhoitajan työskentelyote ja ”työvälineet” 
 

Sielunhoidossa kohdataan hyvin erilaisia tilanteita. Virtaniemen ja Käyhdyn mukaan 
työskentelymenetelmien valinnassa tärkeää on sielunhoitoon tulleen ongelmakenttä 
ja työntekijän valmiudet käsitellä näitä ongelmia.475 Haastateltavat nimesivät sielun-
hoitotilanteiden ”työvälineiksi” kuuntelemisen, keskustelun, rukouksen, ripin ja 
Raamatun luvun. Näistä erityisesti kuunteleminen ja keskustelu nousivat kaikkien 
haastateltavien kerronnassa keskeiseen asemaan. Sen sijaan ripin käyttö sielunhoito-
tilanteissa oli haastateltavien kokemuksen mukaan harvinaista. Suuri osa haastatelta-
vista ei myöskään viitannut sielunhoidosta puhuessaan mahdolliseen rippiin. Mikäli 
rippiä käytettiin, oli syynä yleensä selkeästi tilanne, jossa sielunhoitoon tullut kertoi 
toimineensa väärin ja halusi pyytää anteeksi sekä saada synninpäästön.  
 

Jos ihminen selkeästi ilmaisee, että olen tullut ripittäytymään, niin silloin kaavio on selvä. 
Keskustelu etenee kirkollisen kaavion mukaan. Ripittäytyminen on mun kokemuksen mu-
kaan melko harvinaista. Pappi 5; 14. 
 
Jos ihminen tuntee hirveää ahdistusta ja syyllisyyttä niin silloin voi ajatella ja olenkin jos-
kus lukenut synninpäästön jopa. Oikeastaan sielunhoitotilanteissa nouse kovin paljon esille 
tällaiset kysymykset vaan sielunhoitotilanteissa esille nousee enneminkin kuolemapelkoon 
ja läheisen menetyksiin liittyvät kysymykset. Ainakin mulla on ollut näin. Ehkä jonkun ver-
ran ovat nuo perhekysymykset tulleet. Pappi 3, 3. 
 
Toisinaan tulee jokunen ihminen, ihmiset ei yleensä sano, että ne tulee ripittäytymään, mut-
ta siis jokunen ihminen on tullut nimenomaan ja sanonut haluavansa tulla ripittäytymään 
seksuaalikysymyksissä. Pappi 2; 3. 

 
Virtaniemi ja Käyhty esittävät, että ohjauksen ulottuvuus liittyy sielunhoitosuhtee-
seen, vaikka se usein liitetään vain kasvatustyöhön. He viittaavat Irja Kilpeläisen te-
kemään havaintoon, että uskontiedon ohentuessa sielunhoidon opetusfunktio vahvis-
tuu. Esimerkiksi syyllisyydestä kärsivä ihminen ei välttämättä osaa pyytää rippiä, 
koska ei tunne käsitettä riittävän hyvin. Ripin vastaanottaja voi kuitenkin tarjota rip-
piä liittämällä sielunhoitoon tulleen kokemuksen kristilliseen rippikontekstiin.476 
Tämän tutkimuksen haastateltavat eivät kuitenkaan näyttäneet tarjoavan rippiä sie-
lunhoitoon tuleville ihmisille, jos nämä eivät nimenomaan pyytäneet sitä. Jotkut näis-
tä haastateltavista kertoivat tuntevansa epävarmuutta ripinkäytöstä, koska perhe- ja 
seksuaalikysymyksissä ei aina voinut olla varma siitä, oliko rippi oikea tapa hoitaa 
tämän tyyppistä ongelmakenttää. Omasta uskottomuudesta kertominen oli kuitenkin 
heille tilanne, jossa he olivat käyttäneet rippiä477. 

 
Kyllä se uskottomuus tässä käytännön työssä näkyy ja siihen on oppinut työn kautta suhtau-
tumaan. Joskus sielunhoidossa ihmiset tulevat ripittäytymään asiasta. Ihanne on kuitenkin 
se, että eletään kristillisessä avioliitossa toisen ihmisen kanssa. Siihen kuuluu uskollisuus. 
Joskus sattuu heikkoja hetkiä, en minä niitä lähde tuomitsemaan. Yleensä ihmiset itse tun-
tevat siitä jo syyllisyyttä ja huonoa omaa tuntoa. Kyllä mä olen joskus neuvonut näin, että 
joskus kun on käynyt näin, niin ei sitä kannata heti mennä tunnustamaan puolisolle. Se on 

                                                
475 Virtaniemi & Käyhty 1997. 
476 Esimerkiksi seuraavasti: ”Sitä, miten te äsken kerroitte, kutsutaan ripiksi. Siksi kysyn, haluatteko 
kuulla anteeksiantamuksen sanat?” Virtaniemi & Käyhty 1997. Myös Kilpeläinen 1966. 
477 Kiisken tutkimukseen osallistuneille teologeille oli tyypillistä tulkita uskottomuus kausaalisista 
syistä johtuvaksi, jolloin he selittivät uskottomuuden parisuhteen heikolla laadulla.  Kiiski 2007,  28. 
Myös rinnakkaissuhteen solmineet tulkitsivat rinnakkaissuhteen johtuneen pääsääntöisesti kausaalisis-
ta syistä. Buchert 2007.   
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kova kriisi. Tilanne saattaa laueta ihan sillä, että tunnustaa esim. papille. Eikä tarvitse toi-
selle kertoa. Tää on silloin jos uskottomuus on kertaluontoista. Pappi 14; 2-3. 
 
H: Ymmärrän uskottomuuden hyvin. Kuka tahansa meistä haluaa jotakin, mikä ei minulle 
kuulu ja joutuu taistelemaan sitä vastaan. Siinä taistelussa onnistuu joskus paremmin, kun 
joskus muulloin. Uskottomuus on sillä tavoin erityisen vakava asia, et sillä vahingoitetaan 
toista tai toisia syvästi. Pidetään ikään kuin hauskaa toisten mahdollisen kärsimyksen kus-
tannuksella. Tämä saattaa johtua monista asioista: oman elämän ongelmista ja kriiseistä, 
epätyydyttävästä avioliitosta, uskottomuudella saatetaan reagoida moniin asioihin. Eihän 
sille mitään voi jos ihastuu toiseen, mutta pitkä matka kuljetaan ennen kun rakastuu toi-
seen. Olisikin hyvä jos voisi tunnistaa itsessään ikään kuin vaaran merkit ja perääntyä sii-
nä tilanteessa. Jos ei pysty perääntymään, pitäisi ehkä pohdinnan jälkeen pelata avoimin 
kortein. Muuten elää valheellisesti. Uskottomuustilanteessakin pitäisi miettiä rakkauden 
kaksoiskäskyn sisältöä. Jos sen sisäistää, alkaa varmaan tehdä jotakin tilanteelle. En kui-
tenkaan kehottaisi ketään rynnimään asioissa eteenpäin suoraviivaisesti vaan tarkastele-
maan tilannetta kokonaisuutena. Jossain tilanteissa on vaan niin, ettei puolisolle kannata 
kertoa uskottomuudesta. Uskottomuus on ihan maalaisjärjellä ajateltava juttu, ei siihen 
tarvita mitään ihmeellistä teologiaa.  Rippiä olen joskus tarjonnut uskottomalle, koska niis-
sä tilanteissa on selkeesti tehty väärin. Kun siihen liittyy nämä häpeät niin silloin en halua 
sitä tarjota, koska siitä voi olla haittaa.  
M. Millä tavalla? 
H: No jos ihminen on esimerkiksi syvästi jotenkin haavottunut jo ihan melkein lapsuudesta 
alkaen, on siinä tuo uskottomuus vaan keino ratkaista ongelmaa. Silloin pitäisi selvittää 
ongelma, eikä peittää sitä rippiin johdattamalla. Rippi on turhaa, koska ihminen ei ymmär-
rä itseään ja toistaa teon, koska on sisäinen pakko. Rippi on silloin höpöhöpöä (nauraa) ja 
turhentuu sen käyttökin siinä. Samalla tulee annettua synninpäästö johonkin sellaiseen, jo-
ka on sille ihmiselle jotakin ihan muuta kuin vain väärinteko. Sille voi olla ihan oikeutettua 
olla uskoton sen omasta kokemuksesta käsin. Silloin se ei vielä ymmärrä, mihin rippi tulee. 
Se ei tule tekoon vaan siihen asiaan, miksi ihminen on uskoton. On tullut luettua Kettusta, 
kuten varmaan huomaat (nauraa). 
M: Joo niin taitaa, mutta sehän on vaan hyvä (nauraa). Pappi 4; 13-14. 

 
Ripin käytön ongelmallisuudesta kertoneet viittasivat juuri epävarmuuteen siitä, tar-
vitseeko sielunhoitoon tullut rippiä vai muuta keskusteluapua ongelmiinsa. Ihanteista 
poikkeava perhe- ja seksuaalikäyttäytyminen aiheuttavat yksilölle sosiaalisia, moraa-
lisia, psykologisia ongelmia478, erityisesti syyllisyyttä ja häpeää.479 Kettunen havaitsi 
suomalaiseen rippiin liittyvässä tutkimuksessaan, että seksuaalisuuteen liittyvä syyl-
lisyys on rippiin liittyvän hädän suurin ryhmä.480 Ripin käyttöä on puitu suomalaises-
sa sielunhoidon tutkimuksessa ja keskustelussa. Näissä on arvioitu, että ripin käyttö 
voi olla jopa vahingollista henkilölle, jonka ongelmat nousevat häpeästä tai sairaasta 
syyllisyydestä.481 Häpeän ja syyllisyyden välillä on yhtenevyyttä, mutta ne myös 
eroavat toisistaan. Molemmat syntyvät kun yksilö on havainnut tehneensä rikkeen, 
joka yleensä liittyy ihmissuhteisiin. Tuntiessaan syyllisyyttä yksilö yleensä arvioi 
rikkomustaan, mutta häpeän kokemukseen liittyy tämän lisäksi pohdintaa siitä, olen-
ko paha ja kelpaamaton.482 Näin synninpäästön julistaminen voi olla ongelmallista 
tilanteessa, jossa sielunhoitoon tullut kokee saavansa synninpäästön esimerkiksi kel-
paamattomuuden tunteeseen. 

                                                
478 Kiiski 2002, 199; Mauldin 1997, 58-67; Lidqvist 2003, 114-117. 
479 Kaufman & Raphael 1996, 59; Kettunen 1998; Lidqvist 2003, 114-117. 
480 Kettunen 1998, 302. 
481 Sainio 1997; Kettunen 1998. 
482 Wells & Jones 2000, 20. Erityisesti sukupuolikäyttäytymiseltään erilaiset saattavat kokea häpeän 
voimakkaana, sillä tähän häpeään liittyy sukupuolinormiston mukaisesti käyttäytyvien moraalinen 
tuomitsevuus. Jacoby 1996, 84-90. 
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Raamatun käyttö sielunhoitotilanteissa vaihteli. Toisille Raamatun lukeminen 
liittyi osaksi jokaista sielunhoitokeskustelua, kun taas toiset lukivat sitä vain silloin, 
kun arvioivat sen käytön sopivan tilanteeseen. Raamatun käyttö ei kuitenkaan mer-
kinnyt vain sen lukemista vaan myös keskustelemisen ja elämänohjeiden tai tuen ha-
kemista siitä. 

 
M. Miten käytätkö esim. jotain Raamatun kohtia? 
H. En varsinaisesti. Tai on jos näyttää siltä, että asiakas tarvitsee, mutta ei mit ään vakioa. 
M. Millainen voisi olla jokin Raamatun kohta sielunhoitotilanteessa? 
H. Ei mulla ole mitään pakkia, intuitio. Tunnen Raamatun aika hyvin. Luin nuorena sitä to-
si aktiivisesti niin, mitä mulle sitten intuitiivisesti tulee sillä hetkellä mieleen, että tää voisi 
sopia, niin sitä käytän. Mulla on esim. yksi sellainen asiakas, joka lukee itse paljon Raa-
mattua, niin sen kanssa meillä on usein todella hyviä keskusteluja eri Raamatun kohtien 
merkityksestä. Sen kanssa käytän paljon Raamattua. Mutta sitten mulla on asiakkaita, jotka 
ei käytä Raamattua ja jotka ei ymmärrä, mitä Raamattu merkitsee, niin en mä voi sellaisille 
tarjota Raamatun sanoja kun ne ei ymmärrä sitä. Sehän olisi hylkäämistä. Alkaa puhua si-
vuun esim. Apostoli Paavali sanoo, että…Kuka Apostoli Paavali??? ajattelee asiakas. Se-
hän on ihmisen hylkäämistä kun yht. äkkiä kaivaa keskusteluun mukaan jonkun kolmannen 
ihmisen tavallaan Pappi 6; 9. 
 
Mitään hirveetä sanaselitystä mulla ei ole, mutta saatan viitata johonkin Raamatun koh-
taan ja pyrin siihen, että tää Raamatunkohta olis sellanen, että varmasti toiset ymmärtäisi 
sen, ettei se kohta olis sellanen irrallinen heitto vaan kun ne kuulisi sen ne ymmärtäis, että 
kun siellä näin sanotaan niin niin se varmasti myös on. Eli ihmiset ymmärtäis myös sen mi-
hin se kohta liittyy, ettei se jäisi vain irralliseksi kohdaksi. Pappi 13, 1. 
 
H: Mä näen itseni, kun olen kuitenkin pappi, että mun pitäisi olla tuomassa jotakin Juma-
lan Sanasta eli Raamatusta. Jotakin viisautta tähän elämäntilanteeseen ja luulen, että juuri 
sen takia ihmiset papin luona käy, että ne saisi jotakin Jumalan ilmoitusta ja selitystä asi-
assa kuin asiassa. Pappi 14, 11. 

 
Vaikka haastateltavat korostivat, etteivät he sielunhoitotilanteissa halunneet antaa 
elämänohjeita, heistä osa kertoi kuitenkin etsivänsä yhdessä sielunhoitoon tulleen 
kanssa vastauksia Raamatun ohjeista. Toiset puolestaan kertoivat valikoivansa koh-
tia, jotka kuvastavat Jumalan armoa tai hyväksyntää syntiä tehnyttä ihmistä kohtaan. 
Muutamat puolestaan kertoivat etsivänsä kohtia, joissa Raamattu antaa ohjeita perhe- 
ja seksuaalikysymyksiin. Erityisesti viimeksi mainittujen haastateltavien kohdalla oli 
nähtävissä, että vaikka he eivät kertoneet omia näkemyksiään, he kuitenkin valikoi-
vat Raamatusta kohtia, jotka vastasivat omia näkemyksiä. Haastateltavat reflektoivat 
hyvin vähän Raamatun ja sen kertomusten narratiivista käyttöä sielunhoitotilantees-
sa, vaikka he käyttivät kertomuksia runsaasti rippikouluopetuksessaan. Raamatun 
kertomusten käyttö sielunhoitotilanteissa tarjoaisi Scharfenbergin mukaan kuitenkin 
symbolikielen, joka on verrattavissa lapsen siirtymäobjektiin. Tällöin Raamatun kieli 
voi merkitä sielunhoitosuhteessa symbolia, joka tekee sisäisestä kokemuksesta välit-
tämis- ja jakamiskelpoisen. Raamatun kertomukset ovat myös täynnä kokemuksia, 
tunteita ja konfliktien ratkaisutapoja, jotka ovat luonteeltaan universaaleja. Niiden 
käyttö ei kuitenkaan edellytä, että sielunhoitaja ottaisi kantaa sielunhoitoon tulevan 
ihmisen valintoihin, vaan kyseessä on pikemminkin yhteisen kielen ja kokemuksen 
löytäminen sekä sielunhoitoon tulevan tunteiden käsittely. 483    

Haastateltavat olivat hyvin yksimielisiä siitä, että sielunhoitoon tuleva ihmi-
nen tarvitsee tukea. Hän kokee epäonnistuneensa, kärsii usein syyllisyydestä ja riit-
tämättömyyden tunteesta, suree, pelkää ja on epävarma itsestään ja elämästään. Näis-

                                                
483 Scharfenberg 2000, 84-87. 
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sä tilanteissa sielunhoitajan rooli miellettiin ennen kaikkea kuuntelijaksi sekä armon 
ja anteeksiantamuksen välittäjäksi.   

 
Mä luulen, että sielunhoitotilanteessa siinä on armo tai anteeksianto lähestymistapana. Sie-
lunhoitotilanteet on usein sellaisia, että niissä ollaan tekemisissä jonkun kivun kanssa. Tar-
koituksena usein on se, että ottaisi vastaan anteeksiannon ja suotuisin siihen. Ikään kuin 
suostuisi heltymään itselleen ja ottamaan vastaan hyvää. Pappi 2, 5. 

 
Sielunhoitokeskustelu poikkesi haastateltavien mukaan muista papin käymistä kes-
kusteluista. Sielunhoidon lähtökohtana olivat siihen tulleen ihmisen elämäntilanne ja 
kysymykset, ei niinkään papin antamat elämänohjeet. Tämä ajatus oli usein ristirii-
dassa sielunhoitoon tulleiden välittömien odotusten kanssa, sillä haastateltavien ko-
kemusten mukaan nimenomaan haluttiin kysyä papin mielipidettä ja ohjeita.484 Tä-
män haastateltavat kokivat usein ongelmallisena, koska näkivät, että kysymysten kä-
sittelyn tulisi olla syvällisempää kuin vain ohjeiden antamista ja kuulemista. Avain-
asemassa oli sielunhoitoon tulleen oman ajattelun ja päätöksenteon käynnistäminen 
ja tukeminen.  

 
H: Mua on viehättänyt se, ettei toinen ihminen voi ratkaista toisen ihmisen puolesta, että 
mitä sen pitää tehdä vaan ne ihmisen motiivit on syvemmällä. Itse asiassa olen saanut vasta 
nyt sellaista mentaalista materiaalia tässä koulutuksen yhteydessä kun olen lukenut espan-
jalaisia klassikkoja. Ne aina poikkeuksetta tarttuu siihen, että ihmiselle aiheutetaan suurta 
vahinkoa jos niitä taitamattomasti manipuloidaan. Sielunhoitaja tai se matkakumppani ei 
saa manipuloida eli antaa valmista vastausta. 
M. Minkä takia ei? 
H. Sen takia, koska asianomainen tuolloin taatusti vastustaa, eikä lähde koskaan mietti-
mään sitä, missä hän on itse matkalla. Se johtaa vain sellaiseen jonkinlaisen puolustautu-
misen tilaan kun ihminen ei itse suostu kasvamaan.  
M. Eli sielunhoitajana pitää suostua siihen… 
H. Siis suostua siihen, että sillä asianomaisella itsellään on ratkaisuvalta ihan kaikkeen. 
Paitsi siihen, että ottaako se mut hengiltä vai ei (naurahtaa) kun se alkaa jossain vaiheessa 
vihaamaan sitä, että mä en anna valmiita vastauksia… se olisi helpompaa kun joku päätäisi 
sun puolesta. Pappi 5; 2. 
 
No justiinsa niin kun varoa puhumasta suuta suuremmalla niin kuin aika varovasti, mutta 
en mitenkään kaihda tällaisia keskusteluja kun joku tulee kysymään. Vierastan ajattelua, et-
tä olisi vain yksi oikea kanta. Mulla on ehkä tällainen keskusteleva tyyli, että etsitään yh-
dessä vastausta. Usein sanonkin, että ” ei minulla ole sinulle suoraa vastausta, mutta me 
voidaan yhdessä pohtia”. Pappi 3, 5. 

 
Vaikka haastateltavien kerronnasta välittyy, etteivät he kokeneet tehtäväkseen antaa 
elämänohjeita, oli kuitenkin tilanteita, joissa sielunhoitoon tullut tarvitsi ohjeita. 
Haastateltavien mukaan tällaisia olivat tilanteet, joissa sielunhoitoon tullut oli joko 
välittömässä vaarassa tai oli mahdollisuus, että hän itse aiheutti vaaratilanteita. Näis-
sä tilanteissa haastateltavien ohjeet olivat usein yksinkertaisesti sen toteamista, ettei 
tilanne voisi jatkua ja että sen hoitamiseksi tarvittaisiin ulkopuolista apua. Haastatel-
tavat kertoivat itse olleensa käynnistämässä prosesseja, joissa sielunhoitoon tulleen 
tilanteeseen puututtiin. Edellä mainitut tilanteet koettiin haastaviksi. Erityisesti ky-
symys vaitiolovelvollisuudesta askarrutti. Yksi haastateltava nosti esille erityisesti 
lastensuojelulain näkökulman sielunhoidossa eteen tuleviin kysymyksiin.  

                                                
484 Virtaniemen ja Käyhdyn mukaan saman havainnon ovat tehneet myös perheneuvonnan työntekijät. 
Näiden työntekijöiden mukaan nykyaikana ihmiset toivovat saavansa sielunhoitajan apua tehdessään 
eettisesti vaikeita ratkaisuja. Virtaniemi & Käyhty 1997, 264. 
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Mutta lastensuojelulaki pitäisi olla varsinkin kaikilla nuorisotyötä tekevillä tietoisuudessa 
koko ajan. Näihin liittyy paljon kaikenlaista: huumelait, käytännöt vierotuksista ja kaikesta 
tällaisesta myös seksuaalisuudesta.(…) Peilaan omia ajatuksiani. Huomaan, etten peilaa 
niitä niinkään teologiaan tai kirkon viitekehykseen vaan lastensuojelulakiin tai muihin vas-
taaviin asioihin, joista tiedän, että monet työntekijät kirkossa ei ole oikein tietoisia. Yleensä 
mitä siellä laissa on alaikäisten seksisuhteista ja insestistä ja muusta. Peilaan myös aika 
paljon sinne ja sitten tietenkin tiedän, että joistakin asioista on olemassa ilmoitusvelvolli-
suus ja erilaisia teitä, joita mennään eteenpäin tai on rohkaistava nuorta menemään ilmoit-
tamaan asiasta jollekin. Sillä tavoin on mielestäni oltava kriittinen, ettei kaikki ole vaan 
sellaista tunnemössöä,  vaan siinä on oltava selkeät raamit. Tätä et kysynyt ollenkaan, että 
miten Suomen laki. Esim. rippikoulussa tällainen on muistettava, että mitä lainsäädäntöä 
on sukupuolilaista: kenen kanssa ja missä iässä ja mitä mikäkin on ja mistä on hyvä olla 
tietoinen tai nuoren täytyy olla tietoinen. Koska kun nuori perjantai iltana kännissä on ka-
dulla niin ei siitä äiti ja isä pidä huolta. Pappi 6; 12-13. 
 
Yhden kerran olen ollut tilanteessa, jossa perheväkivallan uhri kertoi. Tilanne oli jatkunut 
pitkään ja näytti käyvän vaan pahemmaksi. Silloin sanoin kyllä ette sulle saa tehdä noin, on 
haettava apua.(...) Ihmisen on koettava, että voi kertoa ja puhua. Papin kannalta tämä on 
joskus vaikeaa kun vaitiolovelvollisuus estää itse kertomasta ja käsittelemästä asioita 
eteenpäin. Papin roolissa olet vaitiolovelvollinen. Pappi 1; 13, 19. 
 
Meillä papeillahan on kuitenkin tuo vaitiolovelvollisuus, jonka kanssa pitää miettiä, että 
mitä tehdä jos tilanne on tosi paha. Pappi 19, 8. 

 
Sielunhoitoon tulevan kysymyksenä saattoi olla myös kristilliseen elämäntapaan liit-
tyvien ohjeiden kartoittaminen. Näitä tilanteita haastateltavat kertoivat kohdanneensa 
melko runsaasti. Usein ne liittyivät juuri niihin kysymyksiin, joista sielunhoitoon tu-
levat tunsivat tai tiesivät, ettei heidän elämäntapansa vastannut kristillistä elämänta-
paa. Tällöin papilta kysyttiin ohjeita tilanteeseen tai pyrittiin saamaan ”lupaa” omalle 
elämäntavalle. Pääsääntöisesti haastateltavilla oli näihin tilanteisiin hyvin sisäistetty 
toiminta-ajatus: pappi ei antanut valmiita vastauksia, vaikka sitä häneltä ehkä odotet-
tiin, vaan pohti mielummin yhdessä sielunhoitoon tulevan kanssa tämän esittämiä 
kysymyksiä.  

 
Se ainakin on selvää, että oli kysymyksessä sitten suru, joka liittyy yksinjäämiseen kuole-
masta johtuen tai muuten. Pidän tarkasti syrjässä omat lausutut sanat, opit ja Raamatun-
lauseet vaan koetan kuunnella ja olla siten, että ihminen voisi täysin vapautua sellaiseen 
prosessiin, jossa näen paljon yhtäläisyyksiä terapiaan tai erilaisiin terapiasuuntiin ja pro-
sesseihin, jossa ollaan itse asiassa katalysaattorina sille ihmisen tunteille ja ollaan ehkä 
rohkaisemassa ja palauttamassa sitä prosessia ja monta kertaa sieltä ihmisen omasta poh-
dinnasta löytyvät ne vastaukset kysymyksiin. Tässäkin luotan hyvin vahvasti Jumalaan ja 
hänen läsnäoloonsa. Jumalan tahdon toteutumiseen.  Kartan valmiita vastauksia ja luotan 
Jumalan ja ihmisen väliseen suhteeseen. Jumalan ja ihmisen välinen suhde on toimiva, 
vaikka me sanotaan, että synti on hämärtänyt sen, niin perisyntiin liittyy monta kertaa myös 
se, että kirkko on hämärtänyt sen ulkoistamalla sen Jumalan läsnäolon ulkoisiin sääntöi-
hin,  kun on olemassa myös sisäiset säännöt. Pappi 7; 6-7. 
 
H: Onhan se kuunnella ja sitten katsotaan sitä monelta kantilta. Kysyn kysymyksiä, ei niin, 
että pitäisi tehdä jotakin vaan katsella sitä eri kanteilta. 
M: Minkälainen voisi olla sielunhoidon tavoite?   
H: No ehkä se, että ihmiset voisi nähdä eteenpäin, elää vastuullisesti ja päästä niin kun 
omille jaloille. Pappi 15; 6. 
 
Sielunhoidossa asenne on vähän sama kuin siunauskeskusteluissa. Asiakkaan ehdoilla. To-
sin sielunhoitokeskusteluissa olen vielä vähemmän aktiivinen sanomaan mitään asiakkaan 
tilanteesta kuin siunauskeskusteluissa. Olen kuulijana ja vierellä olijana kun ihminen miet-
tii oman elämänsä asioita. Esitän ehkä tarkentavia kysymyksiä. Jos ihminen pyytää selkeitä 
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ohjeita elämäänsä, en halua vastata, koska koen, että minun valmiit vastaukseni, eivät ole 
toisen ihmisen vastauksia vaan jokaisen on löydettävä omat vastauksensa. Omiin vastauk-
siin sitoutuu, ei toisen. Tietysti tämäkin riippuu tapauksesta jos ihminen puhuu yksinäisyy-
destä, kuolemansurusta, kotiäitinä olemisen vaikeudesta ja haluaa siihen apua, voin ehdot-
taa jotakin vertaisryhmää. Tai jos kyseessä on vakavia esim. insestiin liittyviä ongelmia oh-
jaan jatkohoitoon ja sosiaaliviranomaisille/ poliisin puheille.  Pappi 4, 8. 

 
Toisinaan haastateltavat olivat ”yllättäneet itsensä” toimimalla toisin kuin yleensä. 
Näille yllätystilanteille oli ominaista, että sielunhoitoon tulevan hätä oli erityisen 
suuri ja muistutti jollakin tapaa haastateltavan omaa ongelmakenttää. 

 
En yleensä ikinä kerro itsestäni ja elämästäni. Haluan suojella itseäni ja muita. Kerran ole 
yhdelle yli 20- vuotiaalle nuorelle kertonut. Tämä nuori kertoi olevansa hyvin ahdistunut 
siitä, että hän on homo. Silloin kerroin hänelle, että olen seurustellut joskus samaa suku-
puolta olevan kanssa. Minusta tuntui, että se oli ihan ok, koska tämä nuori oli täysi-ikäinen 
ja aikuinen, enkä ollut hänen nuoriso-pappinsa. Koin kyllä siinä tilanteessa, että astuin 
jonkin verran ulos roolistani, tein tämä kuitenkin koska siinä tilanteessa tämä nuoren tilan-
ne oli vakava. Mukana oli jo itsetuhosuutta ja itsemurha ajatuksia. Minusta tuntui, että mun 
oli pakko näyttää tälle nuorelle, ettei hän ole yksin maailmassa vaan maailma ja ihmiset 
ovat hyvin eri näköisiä. Tähän liittyi siis hyvin paljon vaikeita tekijöitä, joiden takia arve-
lin, että on paikallaan, että kerron jotakin itsestäni nuorelle. Pappi 1, 15. 

 
Sielunhoitotilanteissa, joissa käsiteltiin perhe- tai seksuaalikysymyksiä, saattoi käydä 
myös niin, että sielunhoitoon tullut ihastui pappiin ja yritti lähestyä tätä muussakin 
kuin sielunhoitotarkoituksessa.  

 
Kyllä se vaatii, että papit ovat tietoisia perhe- ja seksuaalikysymyksistä ja ei pelästy niitä. 
Kyllä mäkin ahdistuin ennen vanhaan, sekin on varmaan ikäkysymys tai kynnyskysymys, 
sanotaan kun vuosien myötä oma markkina-arvo heikkenee tai ihminen lujittuu, että mä en 
mene rikki siitä, olivatpa ne ihmisten tuomat kipeät asiat, miten rajuja hyvänsä. Vanhene-
misen myötä nämä asiat ovat tulleet helpommiksi kestää tai heittää tätä palloa edes takai-
sin. Olen kokenut sen nyt vanhemmiten helpommaksi, että voi keskittyä asiaan, eikä tarvitse 
keskittyä tarkastelemaan, yrittääkö ne mua kumppaniksi vai ei. Niin kun mä ennen vanhaan 
ihan vilpittömästi ajattelin. Mulle on  sattunut näin: en ensin tiedostanut koko asiaa, mutta 
kun huomasin asian, pelästyin suunnattomasti. Siinä meni sitten muutama vuosi, etten ha-
lunnut tavata ihmisiä näissä kysymyksissä. Se on kiusallista kun keinot on hyvin vähäisiä. 
Pappi 5, 10. 
 
Jos ilmenee näin (että joku on homoseksuaali), niin ei siinä mitään. Olen valmis siunaa-
maan myös homoparia jos he sitä pyytävät. Tiedän, että heidän elämänsä on todella vaike-
aa. Olen keskustellut monen kanssa tästä asiasta. Kaksi kertaa minulla itselläni on yöllä 
soinut puhelin ja joku ilmaisi ihastustaan. Silloin minä sanoin, että valitettavasti minä olen 
kyllä hetero, että en millään tavoin pysty vastaamaan sun tunteisiin. (…) En nauti homoi-
lusta, vaikka täysin ymmärrän sen. Pappi 9, 5. 

 
Sielunhoitosuhteessa tapahtuvaan transferenssiin voi Scharfenbergin mukaan liittyä 
erityisesti suhteen alussa tunteita, jotka eivät itse asiassa kohdistu sielunhoitajaan 
vaan johonkin toiseen henkilöön. Scharfenberg näkee, että tunteensiirto on menneen 
objektisuhteen kopioimista ja toistamista, jolloin tähän menneisyyden henkilöön liit-
tyvät vietit, impulssit, tunteet ja puolustusmekanismit siirtyvät nykyisyyden henki-
löön.485 Edelliset haastateltavat eivät kertoneet havainneensa, että kyseessä saattoi 
olla sielunhoitoon tulleen tai haluavan tunteensiirto. Ensimmäisen haastateltavan 
kohdalla ”kumppaniksi yrittäminen” oli herättänyt hämmennystä ja varovaisuutta. 
Toinen haastateltava nostaa esille kaksi puhelinsoittoa. Tälle haastateltavalle torjun-

                                                
485 Scharfenberg 2000, 104-105.  
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nan syy oli heteroseksuaalinen identiteetti, jonka hän nosti myös eksplisiittisesti esiin 
torjunnan perusteluksi. Toiselle haastateltavalle vastakkaista sukupuolta edustavan 
seurakuntalaisen lähestyminen oli selvästi vaikeampaa, koska hän kertoo tapahtuneen 
vaikuttaneen myös myöhempään työskentelyyn. Hänen hämmennyksensä muistuttaa 
monella tapaa seksuaalista häirintää kokeneiden kokemuksia, sillä myös haastatelta-
va kokee puolustautumisen vaikeaksi ja sillä on vaikutuksia myös myöhempään 
työskentelyyn486. Papin roolissa häirinnän kohteeksi joutuminen ja sen rajaaminen 
voi jo pappeuden takia olla vaikeaa. Papilta odotetaan ihmisläheisyyttä, jota on vai-
kea toteuttaa tilanteessa, jossa tullaan liian lähelle. Seurakuntalaisten ihastumisista 
kertoneet haastateltavat näyttävät torjuneen lähestymisyritykset ennemmin henkilö-
kohtaisella kuin työroolin tasolla. Heistä kumpikaan ei torju seurakuntalaista totea-
malla, että kyseessä on työtilanne. Ensimmäinen torjuu seurakuntalaisen vedoten 
henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa, toinen taas alkaa välttää vastaavankaltaisia tilan-
teita. Sekä haastateltaville että ihastumistaan esille tuoneille olisi saattanut olla hyö-
dyllistä transferenssiin liittyvien tekijöiden käsittely, jolloin myös erityisesti sielun-
hoitokeskusteluja jonkin aikaa välttäneen olisi mahdollisesti ollut helpompaa jatkaa 
niitä. Haastateltavan kerronnasta välittyy iän ja kokemuksen tuoma varmuus, jonka 
pohjalta hän kertoo nuoruutensa vastoinkäymisiä sielunhoitotyössä. Kyse on mennei-
syydestä ja haastateltava oli kerrontahetkellä oppinut käsittelemään vastaavankaltai-
sia tilanteita. 

     Haastateltavilla itsellään saattoi olla selkeä näkemys, mikä oli ihanteen 
mukaista perhe- ja seksuaalielämää. Sielunhoitotilanteissa he eivät kuitenkaan tunte-
neet tarvetta kertoa näkemyksistään, sillä he kokivat, että sielunhoitajan tehtävänä oli 
ennen kaikkea kuulla ja ymmärtää seurakuntalaisen ongelmakenttää. Vaikka heidän 
omat näkemyksensä poikkesivat sielunhoitoon tulleiden näkemyksistä, se ei estänyt 
ymmärtämästä näiden ratkaisuja ja ongelmia. 

 
Inhimilliset tilanteet ja elämäntilanteet on monta kertaa niin vaikeita, että pystyy ymmär-
tämään., miksi sellaiseen on päädytty. Vaikka sitä ei itse pidä oikeana. Pappi 13; 3. 
 
Mutta näitä sielunhoitoja tulee vähän mun mielestä. Veikkaan, että ihmiset pelkää puhua 
papin kanssa. Ne pelkää jyrkkiä tuomioita. Ne kuvittelee, että papilla ei ole kykyä ja ava-
ruutta keskustella laidasta laitaan asioista sen lisäksi, että ollaan jotakin mieltä. Tavallaan 
oma mielipide muka peittäisi alleen sen, ettei ymmärrä mitään muuta. Ei aina tarvii olla 
samaa mieltä ja tehdä samoja ratkaisuja kun toiset, vaikka ymmärtääkin mitä toinen puhuu 
ja tuntee sympatiaa toista kohtaan. Kyllä pystyy. Pappi 12; 7.   

 
Haastateltavien joukossa oli myös niitä, jotka kokivat, että heidän tuli sielunhoitoti-
lanteessa tuoda esille oma mielipiteensä, mikäli sielunhoitoon tuleva kysyi sitä. Täl-
löin he kertoivat pyrkivänsä kuulemaan sielunhoitoon tulleen lisäksi sitä, miten Ju-
mala halusi heidän toimivan.  

                                                
486 Aaltonen 2006, 13-16. 
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Kyllä se olisi ihan ensimmäiseksi niin, että haluaisin välittää ihmisille viestin, että olisin 
helposti lähestyttävä ja että mun luokse voi tulla puhumaan ihan mistä tahansa asioista il-
man mitään vaaraa tuomituksi tulemisesta. Niin kun sanoin, en halua ketään tuomita sellai-
sessa sielunhoitotilanteissa. Kyllä mä useimmiten niin kuin Irja Kilpeläisen kirjassa puhu-
taan siitä kuuntelemisesta niin kyllä mä olen sen lisäksi ollut halukas sanomaan oman mie-
lipiteenkin jos toinen haluaa sen kuulla, eikä siitä olla yleensä pahastuttu. Jos ihmisillä on 
jotakin vaikeuksia niin kyllä ne yleensä haluaa kuulla toistakin mielipidettä oman lisäksi. 
Pappi 14, 6. 
 
Mullahan on loppujen lopuksi hyvin tällanen yksinkertainen tapa toimia sielunhoitajana. 
Haluan siinä kehittyä ja olen lukenut paljon kirjoja ja ehkä sieltä on jotain tarttunut tiedol-
listakin, että ymmärtää, että, mitä tapahtuu. (…) Olen mä tietysti hiukan teologisen luen-
noilla ollut, mutta en ole varsinaisesti virallisesti käynnyt näitä sielunhoitokoulutuksia, että 
mä vähän kysyin Taivaan isältä neuvoa, että miten tässä nyt ollaan? Mä koen, että mä olen 
hyvin yksinkertainen, että mä kuuntelen ne sen ihmisen ongelmat ja saatan hiukan kysellä, 
mutta hirveen vähän sitten kommentoin itse, mutta joka kerta mulla on sellanen ajatus, että 
rukoilen ja luen esimerkiks jostain psalmista pätkän ja rukoilen sitten niitten asioitten puo-
lesta. Joskus (pieni tauko puheessa) mulla on myöskin armolahja…että saan joskus myös 
joitakin lohduttavia sanoja tai kuvia. Niistäkin mä kysyn joskus etukäteen tältä ihmiseltä, 
että miten hän kokee ja saako tällasia kertoa ja millä tavoin hän kokee tän mun lähestymis-
tavan. Joskus joku on sanonut, että voit kertoa kuvia, mutta älä sano sanoja, mutta useim-
miten ihmiset haluaa kuulla. Useimmiten ne onkin sellaisia lohduttavia ja selkeyttäviä. Jos-
kus ei ole kuvaa ja saattaa olla sellanenkin, että mä näen tota…joo mä näen jotain ja mä 
kerron ja kysyn kertooko tai kuvaako tää sulle jotakin tai kertooko tällanen sulle jotakin. 
Ihmiset saattaa sanoa, että kyllä hän tietää tarkalleen, mitä se tarkottaa. Sillä tavalla, että 
kuunteleminen ja rukous on ne kaksi asiaa. (...) 
Joskus jos ihminen on kysynny, et mitä sä ajattelet tästä asiasta niin olen mä sanonut sen 
oman ajatukseni ihan suoraan. Niin kun nyt kun on tämmönen irtosuhdejuttu niin se ihmi-
nen kerjäs vaan multa lupaa, että saanhan mä tehdä näitä, ettei nää niin pahoja juttuja 
ookkaan. Kyllä mä silloin totesin, että en mä voi sulle antaa lupaa, että kun Raamattu kui-
tenkin ohjaa siihen sitoutumiseen ja, että Jumala on halunnut sen niin suojellakseen meitä. 
Kyllä Jumala antaa anteeksi, mutta ei hän halua, että sä menet edestakaisin ja hajotat itsesi 
ja että ei se sulle itelles tee hyvää: tulee se pettymys ja arvottomuuden tunne, että taas mä 
olin se yhden illan juttu ja mitä siihen liittyy. Kyllä mä olen hyvin arka kun näkee, että ih-
miset on rikki ja tosiaan luottaa siihen, että Pyhä Henki tekee oman osansa ja mä tosiaan-
kin rukoilen mutta, en salaa kannanottojani jos joku kysyy. Kannanottona mulla on se Ju-
malan rakkaus ja selittelen sen niin, että ne ymmärtää Jumalan rakkauden siksi syyksi sii-
hen. Mutta myöskin ymmärrän sen, että esimerkiksi yksikin ihminen oli avoliitossa ja to-
ta…ja mä kysyin Jumalalta siinä, että onko mun niin kun syytä sanoa siitä, et hän oli kris-
titty…mä koin, että Jumala asetti mulle silloin sen rajan, että tähän asiaan ei tarvitte puut-
tua…mä koen, että tää ihminen oli niin rikottu jo sieltä lapsuudesta asti…hänkin oli inses-
tin uhri ettei hän pystynyt elämään ilman toista ihmistä ja kuitenkin ne ihmiset oli sellasia, 
ettei nekään olleet välttämättä sellaisia ja siinä kunnossa, et ne ois pystynny sitoutumaan. 
No hän kerkesi kuitenkin menemään naimisiin ennen kuolemaansa ja hän sai rauhan asias-
sa. Kyllä silloin ajattelin, että kyllä Jumala tosiaan tietää. Pappi 18; 16, 12-13. 

 
Haastateltavat mielsivät sielunhoidon roolin papin työssä eri tavoin. Vaikka sielun-
hoito kuului kaikkien haastateltavien mukaan papin työhön, oli se toisille papin tär-
keintä työskentelykenttää.   

 
Kyllä se kirkon varsinainen tehtävä olisi olla hoitamassa ihmisiä ja se tapahtuu Jumalan-
palveluselämän, hartauselämän ja varsinkin sielunhoidon kautta. Kyllä kirkon tapa hoitaa 
ihmisiä tulee olla kohtaamisen tapa, mitään muuta ei mun mielestä voida tehdä. Massati-
lanteet on mulle kauhistus…siis massaevankelioimistapahtumat on kauhistus. En ymmärrä 
ketä varten ne on? Järjestäjiäkö varten? Niissä ei anneta ihmiselle pysyvää vaan vain tie-
tynlainen sapluuna, johon ihmisten tulee samaistua. Enemmän tarvittaisiin sellaista keskus-
teluun antautuvaa sielunhoitoa. Jos kirkolla olisi viisautta ja rohkeutta, se ei suostuisikaan 
määrittelemään asemiaan suhteessa parisuhdelakiin vaan antais mahdollisuuksia näiden 
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kirkollisten kirjojen kautta mahdollisuuden osallistua ihmisten faktiseen elämään. H.5,14–
15.  

 
Toisille haastateltaville sielunhoitokeskustelut saattoivat olla juuri niitä tilanteita, 
joissa kirkon näkemys ja oma käsitys ihmisen hyvästä ajautuivat törmäyskurssille. 
Vaikka nämä haastateltavat saattoivat opetustilanteissa puhua kirkon opetusten mu-
kaisesti, he eivät tehneet niin sielunhoitotilanteissa. Toisaalta haastateltavat saattoivat 
sielunhoitotilanteissa välittää seurakuntalaiselle viestiä siitä, että oli tämän tilanne 
mikä tahansa, Jumala hyväksyy hänet ihmisenä.  
 

Sielunhoitokeskusteluissa haluan välittää viestiä siitä, että Jumalalle ei mikään ihmiselä-
mässä ole vierasta ja että ihminen voi aina tulla Jumalan eteen. Tämä viesti voi olla sanal-
linen, mutta myös ja useimmiten niin, että se on vain sanatonta läsnäoloa Pappi 4; 4-5. 
 
M. Mitä sä kirkon edustajana voit tarjota näille ihmisille? 
H. Mun yksi työkaveri sanoo kauheen lempeesti, olen ollut usein tuolloin läsnä ja kuulu 
sen, ” mikään mitä sinä olet sanonut ei muuta näkemystäni sinusta”. Se viestittää täydellis-
tä hyväksymistä, ihmisen täydellistä hyväksymistä.  
M: Ihmisen vai Jumalan täydellistä hyväksymistä? 
H. Tämä on kinkkinen kysymys. Ikään kuin ihminen on tuolloin Kristus lähimmäisilleen. 
Työntekijän rooli on nähdä ja kuulla ihminen sellaisena kuin hän on ja hyväksyä ihminen 
täysin sellaisena kuin hän on. Ihmisenä en pysty siihen, mutta aina voi yrittää rukoilla ja 
pysähtyä, että pystyisi siihen kirkon työntekijänä. Ehkä niin, että kirkon työntekiyys antaisi 
itselle eväitä suurempaan hyväksyntään. Itselläni se on jatkuvaa kamppailua, mistä löytää 
pysähtymispaikan…kun puen papinpannan tai alban päälle on se itselleni se pysähtymis-
paikka, en ole itse tässä vain siunaamassa vaan Jumala on läsnä ja kirkon valtuuttamana. 
Hyväksyntään siis liittyy se, että kun papin merkit päällä, hyväksyn ihmisen niin sen viesti 
ihmiselle on, että Jumalan ja kirkon valtuuttamana hyväksyn niin myös Jumala hyväksyy 
minut täysin. (…) Hyväksyntä on tärkeintä. Hyväksynnän kokemuksesta lähtee jatkon poh-
timinen turvallisissa puitteissa. En tarkoita, että hyväksyisin asiat vaan alan toimia ja käsi-
tellä asiaa hyväksyvässä ilmapiirissä. Pappi 1; 18–20. 

 
Pappien työskentelyotteet ja työvälineet sielunhoitotilanteissa näyttivät sisältävän 
sekä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia. Yhteistä oli halu kuulla sielunhoitoon tule-
vaa ja välittää hyväksyvää ja keskustelulle avointa ilmapiiriä. Rippiä haastateltavat 
kertoivat käyttäneensä harvoin, eikä sitä heidän kertomansa mukaan pyydetty usein. 
Sen sijaan he kertoivat usein joutuneensa tilanteisiin, joissa heiltä kysyttiin ohjeita 
perheeseen tai seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Näissä tilanteissa haastatel-
tavien suhtautumistavoissa on nähtävissä eroja. Toiset eivät halunneet ohjata sielun-
hoitoon tulevaa kuin korkeintaan niissä tilanteissa, joissa kyseessä oli vakava tai uh-
kaava tilanne. Sen sijaan toiset olivat valmiita pyydettäessä kertomaan oman mielipi-
teensä sielunhoitoon tulleen kysymykseen. He hakivat myös yhdessä sielunhoitoon 
tulleen kanssa vastauksia niistä Raamatun kohdista, joissa annetaan selkeitä perhe- ja 
seksuaalielämää koskevia ohjeita. Näille haastateltaville oli ominaista sitoutuminen 
kirkon perinteiseen näkemykseen parisuhteesta, perheestä ja seksuaalisuudesta. Toi-
saalta kaikki perinteisen käsityksen omaavat haastateltavat eivät kuitenkaan toimi-
neet näin, sillä heidän näkemyksensä mukaan ihmisen tuli itse työstää kysymyksiään 
ja saada tehdä tilanteeseensa sopivia ratkaisuja.  
 Kiisken esittämät sielunhoidon mallit olivat nähtävissä haastateltavien kerto-
muksissa. Kirkon perinteiseen perhe- ja seksuaalinäkemykseen sitoutuneet korostivat 
spirituaalisen sielunhoidon elementtejä, erityisesti Raamatun ohjeiden merkitystä 
keskustelutilanteessa. Myös muut haastateltavat kertoivat käyttävänsä hengellisiä 
elementtejä. Keskeinen ero heidän välillään kuitenkin oli, että perinteiseen näkemyk-
seen sitoutuneille hengellisten elementtien käyttö liittyi automaattisesti sielunhoi-
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tosuhteeseen, kun taas muut arvioivat niiden käyttöä tilanne- ja tapauskohtaisesti. 
Pyrkimys dialogiin näkyi kaikkien haastateltavien kertomuksissa. John Shotterin 
mukaan dialogisuus on jaettua ymmärrystä, jossa osapuolet testaavat, tarkistavat ja 
muotoilevat toistensa puhetta sekä luovat samalla itseään ja sosiaalisia suhteitaan uu-
delleen.487 Isaacs puolestaan näkee, että dialogin tavoitteena on saavuttaa uusi yhtei-
nen ymmärrys, jota ei voi saavuttaa yksin.488 Kiisken mukaan dialogisessa sielunhoi-
dossa on kaksi toimintatapaa: aktiivinen kuuntelu ja keskusteluavun antaminen. Ak-
tiivisessa kuuntelussa sielunhoitaja ei tuo keskusteluun mukaan sen ulkopuolelta tu-
levia teemoja, vaan pitäytyy sielunhoitoon tulleen tuottamassa informaatiossa. Tässä 
tavoitteena on, että sielunhoitoon tuleva voisi tehdä oivalluksia omasta tilanteestaan 
ja löytäisi siihen ratkaisukeinoja. Keskusteluavun antamisessa sielunhoitaja on aktii-
visempi ja sielunhoitoon tulleen tilanteeseen pyritään hakemaan ratkaisuja vuorovai-
kutuksen avulla. Kiiski on tarkastellut sielunhoitomallien käyttöä Mikkelin hiippa-
kunnan pappien ja diakoniatyöntekijöiden sielunhoitokeskusteluissa.489 Kuten hänen 
tutkimuksessaan, myös tämän tutkimuksen papit hyödynsivät sielunhoitotilanteissa 
eniten juuri keskusteluavun antamiseen tähtäävää dialogisuutta. Tosin perhe- ja eri-
tyisesti seksuaalikysymyksissä suuri osa haastateltavista korosti aktiivisen kuuntelun 
merkitystä. Tällöin he näkivät, ettei kristillisellä uskolla ollut varsinaisia ratkaisuja 
siihen, miten näitä kysymyksiä tulisi tarkasti toteuttaa, jolloin yksilön oma päätök-
senteko ja pohdinta nousivat keskeiseen asemaan. 

 
 

5.4 Julkisuuden valokeilassa 

5.4.1 Ristiriitaisen kirkon pappi 
 

Papin rooliin liittyy kiinteästi julkisuus: julistus- ja opetustehtävät edustavat kirkon 
julkista tasoa ja näissä tehtävissä papin työ on julkista. Tämä merkitsee, että papin 
tulee näissä tehtävissä sitoutua kirkon opetukseen perheestä ja seksuaalisuudesta. 
Kirkon opetus perhe- ja seksuaalikysymyksissä näyttäytyi haastateltaville hyvin sel-
vänä. Kirkkoa ei kuitenkaan nähty ainoana perheihanteisiin vaikuttajana, sillä yhteis-
kunnassa tapahtunut asenteiden muutos oli yhä näkyvämmässä asemassa.  
 

H. Kirkon kanta on melko lailla sellanen perhettä ja avioliittoa suojeleva. Seksuaalisuutta 
sitten käsitellään aika niukasti puheissa sekä kielteiseltä että myönteiseltä kannalta niin se 
on enemmän sellanen vaiettu asia. 
M. Osaisitko yhtään sanoa, minkä takia se on vaiettu asia? 
H. Luulen, että se on sellanen asia, että se on ollut aina sellainen vaiettu asia, että sitä on 
hyvin vähän sanoja sille, miten siitä puhua (…) Valitettavasti seksuaalisuuteen usein liite-
tään sellaisia häpeän, kielteisyyden, likaisuuden leimoja niin valitettavasti sanavarastokin 
on sellanen, että on todellakin vaikea löytää sellaisille tuoreita ja kauniita sanoja. Sella-
seen johtopäätökseen olen tullut. Pappi 18, 1. 
 
Minusta se (kirkon opetus perheistä ja seksuaalisuudesta) on tietyllä tavalla lämmin, tai 
sen on se ensimmäinen asia, että se on lämmin. Se voi olla myös kapeaa ja ahdistavaa. Mi-
tä se tarkoittaa käytännössä? Tai, mitä se voisi tarkoittaa kirkon työntekijälle käytännössä? 
Siihen mahtuu kaikenlaista erilaista laidasta laitaan ihan sellaista arkirealismia, mutta sit-
ten jos mä ajattelen ihan ikää niin nuorempana, opetuksessa siihen mahtuu hirveen vahvas-

                                                
487 Shotter 1993, 38. 
488 Isaacs 2001, 59-65. 
489 Kiiski 2009, 84-106. 
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ti sellainen tietynlainen perhemalli, johon ei mahtunut esimerkiksi eronneiden lapset oli 
kummajaisia. Mutta tänä päivänä vaikka pääkaupunkiseudulla se on hyvin erityyppinen jos 
ajattelee, mitä se oli vaikka parikymmentä vuotta sitten. Mutta, mitä mä itse ajattelen, että 
kirkko haluaa tukea perheitä ja perheen jaksamista niin se on mun mielestä hieno asia ja 
kaikki tämä, että kirkon sisällä arvostetaan perheneuvojia ja kirkon perheasiain keskuksia 
ja siihen on mahdollista saada koulutusta. Tämä kaikki viestittää, että kirkko satsaa perhei-
siin ja kokee perhetyön tärkeäksi. Pappi 1; 1. 
 
Elämän pysyvät arvot: Elinikäinen pysyvä avioliitto. Kyllähän sitten mun mielestä kirkko 
on muuttunut sallivampaan suuntaan esim. avioliittoa kohtaan ja esiaviollisia suhteita koh-
taan, ettei enää ole niin tiukka kuin aikaisemmin. Tämmönen toisaalta niin kun sellainen, 
että antaa vapautta, mutta korostaa vastuuta. Tällainen on mun mielestä kirkon kanta. 
Pappi 3; 1.  

 
Haastateltavat näkivät kirkon julkisen ja yksityisen tason välisen erottelun490 perhe- 
ja seksuaalikysymyksissä teologisesti luontevana, mutta samaan aikaan ristiriitoja 
ruokkivana. Yksityinen taso oli alkanut yhä enemmän näkyä myös julkisella tasolla, 
eikä koskenut enää vain yhteiskuntaa ja siinä eläviä ihmisiä, vaan yhä enemmän 
myös pappia, joka toimi sekä kirkossa että yhteiskunnassa.  

 
Mun on vaikea tunnistaa kirkossa sitä, mitä kirkko varsinaisesti opettaa muuta kuin avio-
liittoa. Ehkä sitten kun seuraa kirkolliskokouksen valmistelutöitä niin ihmisen seksuaalisuus 
näyttää aiheuttavan hyvin paljon hämmennystä ja ahdistusta näille, jotka joutuu sitten 
päättämään, että mikä se kirkon kanta on, esim. homoseksuaalisuuden kohdalla. Homosek-
suaalisuus kannanotoissa näkyy selvästi kaksi erilaista variaatiota: on tämä kirkon julkito-
dellisuus, jossa sitoudutaan heteroseksuaalisuuteen ja sitten on tämä sielunhoidon todelli-
suus, jossa joudutaan kohtaamaan se todellisuus, että melkoinen osa parisuhteista on ho-
moseksuaalisesti suuntautuneita. Pappi 5; 1-2. 
 
Jos kirkkoa ajatellaan, et se on joku yhtenäinen instituutio niin voisi kai sanoa, että se on 
ristiriitainen. Yhtenäistä linjaa näissä kysymyksissä ei ole. Kirkko työskentelee erilaisten 
perheiden kanssa. En tiedä tarkoittaako se, että kirkko hyväksyy erilaiset perheet kun se 
toisaalta opettaa yhtä, muista parempaa perhemallia. Jos tuo yksi perhemalli on sitten se 
kirkon ihanne niin muut on huonompia perheitä. Tai jos ei ihan huonompia niin kuitenkin 
vähemmän tavoiteltavia. No miksi muut ei tavoiteltavia, johtunee siitä, että kirkko kanta on 
se, että avioliitto on elinikäinen, uskollinen ja heteroseksuaalinen.  Toisaalta olen kyllä ha-
vainnut, että eivät kaikki papit opeta vain ihannetta. Saatetaan opetuksessa puhua myös 
muista perhemuodoista ja pyrkiä kasvattamaan nuorista avarakatseisia. Toisaalta kun kir-
kon työmuotona on juuri avioliittoon vihkiminen niin avioliitothan on juuri sitä kirkon 
omaa työkenttää. Ei kirkon työhön kuulukaan avoliiton tai sinkkuperheen siunaaminen tai 
virallistaminen. Näin ollen miksi kirkon pitäisi opetuksessa puhua muista asioista kun siitä, 
mihin se itse liittyy? Kirkon sisällä olevat ihmiset ajattelevat eri tavoin. Kai sitä voisi sitten 
ajatella, että itse kirkkokin ajattelee perheestä ja seksuaalisuudesta samoin kun jäsenensä. 
Tällöin mä näen, että kirkko on kuin yhteiskunta: sen muodostaa eri tavoin ajattelevat ih-
miset. Kirkon suhde perhe- ja seksuaalikysymyksiin on hämmentävä. Toisaalta kirkko halu-
aa ja kohtaa sielunhoidossa ja toimituksissa hyvin erilaisia perheitä, joissa toteutetaan eri-
tavoin seksuaalisuutta. Tällä kirkko viestittää, että se on tukemassa ja elämässä mukana 
hyvin erilaisten ihmisten kanssa.  Kirkon toimintapiiriin vaan kuuluu niin paljon erilaisia 
ihmisiä ja niiden kanssa on osattava toimia. Evankeliumi on vietävä kaikille. pappi 19, 1-2. 

 
Julkisen ja yksityisen tason soveltaminen ei haastateltavien mukaan sujunut kirkolta 
erityisen hyvin. Heistä osalle oli muodostunut kuva, että tasojen soveltaminen takasi 
kirkolle, että se pystyi olemaan kaikille osapuolille mieliksi. Julkisella tasolla ihan-
teesta pidettiin kiinni, mutta yksityisellä tasolla sovellettiin muunlaisia sääntöjä.  

                                                
490 Raunio 2007, 98-99. Julkisella tasolla kirkko julistaa ihanteistaan käsin ja yksityisellä tasolla se 
soveltaa julkista julistustaan yksityisen ihmisen elämään. 
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Mä sanoisin nyt ihan yksinkertaisesti, että se on sisäisesti ristiriitainen. Tarkoitetaan hy-
vää, mutta ylläpidetään sitä, mikä tiedetään turvalliseksi. Ehkä turvallisuushakuinen ja eh-
kä sen takia ristiriitainen kun halutaan kuitenkin puhua ihmisille niiden ongelmista ja ottaa 
ne huomioon ja jotenkin liittyä niihin. Samaan aikaan halutaan pysyä uskollisena perinteel-
le ja ei oikein löydetä, että mikä se on ja välillä huidotaan tunne ja taas välillä tänne. Välil-
lä näyttää siltä. Pappi 6;1. 
 
Mua mietityttää, että miksi siitä edelleen pidetään kiinni. Siinä on mukana joku jääräpäi-
syys mukana, mikä ärsyttää. Loppujen lopuksi en näe näitä semmosina asioina, että niiden 
pitäisi olla keskeisiä asioita kirkossa. Niinhän sanotaan, että seksuaalikielteisyys johtaa 
seksuaalikeskeisyyteen…se pitää kyllä paikkaansa kirkossa, että jotain seksuaalikielteisyyt-
tä on edelleen täällä. On olemassa joku tällanen virallinen kanta ja linja, josta halutaan pi-
tää kiinni tiukasti ja peräänantamattomasti, vaikka todellisuus ja ihmisten elämä on ihan 
toisenlaista. Jostain syystä pidetään kiinni edelleen siitä ajatuksesta, että seksi kuuluu vain 
avioliittoon. Se tulee esiin esim. siinä, että papiksi ei vihitä ihmisiä, jotka asuvat avoliitos-
sa, eikä myöskään homoseksuaaleja, koska he eivät voi asua parisuhteessa, eikä avioliitos-
sa. Se on virallinen linja. Kuitenkaan se ei ole koko totuus kirkon linjasta vaan se on joku 
takaraivossa oleva ihanne, josta halutaan pitää kiinni. Se ei kuitenkaan ole totta. Monet 
papit eivät elä niin ja ajattele niin: asuvat itse avoliitossa. Pappi 11, 1-2. 

 
Haastateltavat saattoivat nähdä kirkon julkiset perhearvot tiukkoina. He olivat tyyty-
väisiä siitä, että yhteiskunnassa tapahtunut muutos oli muuttanut myös kirkon näke-
mystä aikaisempaa inhimillisemmäksi. Tämä ei kuitenkaan ollut havaittavissa seura-
kuntaelämässä vaan vain kirkon erityistyömuodoissa. 

 
Ehkä se on tänä päivänä jonkun verran tullut inhimillisemmäksi kun, sanotaanko 10 vuotta 
sitten, että niistä asioista kuitenkin jollakin tasolla puhutaan. Ehkä voisi kyllä sanoa, että 
siihen erikoistuneet työntekijät pääasiassa. Jos ajattelee tavallista srk-elämää niin kyllä kai 
me edelleenkin on vielä sellaisia asioita, joista on vaikea puhua. Mä luulen, että me ollaan 
kuitenkin menty vuosien varrella avoimempaan suuntaan. Pappi 8, 1. 
 
H. No tekeehän kirkko parisuhdetyötäkin. En tiedä laitetaanko perheneuvonnassa rajoja 
sille, ketä siellä hoidetaan? 
M. En usko 
H. No joo siinä tulee taas tämä sama, että ollaan tiukasti jotain mieltä, mutta käytännössä 
hoidetaankin kaikkia, että kumpi on nyt sitten se oikea todellisuus? Se ihme ideaali, josta 
piispat pitää kiinni, ei kaikki piispat onneksi! Pappi 11, 2. 

 
Ristiriidasta kieli joidenkin haastateltavien mukaan myös se, miten kirkko julisti per-
hearvoja, mutta odotti kirkon työntekijöiden työskentelevän jättäen nämä arvot tois-
arvoiseen asemaan.  

 
Kyllä mä sanoisin sillä lailla, että kirkko on perheiden puolella jos ajatellaan kirkon julis-
tusta ja erilaisia kannanottoja. Mutta sitten käytännössä olen havainnut, että esimerkiksi 
kirkon työntekijöiden perheet on aika kovilla. Pappien perheet, lapsityöntekijöiden perheet 
ja varmaan monien muidenkin työntekijöiden perheet. Loppuun palamista on paljon ja työ 
ja vapaa-aika on vaikeeta erottaa ja perheet kärsii. Mun mielestä tähän ei ole kirkossa pa-
neuduttu. Että tässä on vähän kakspiippunen asetelma, että toisaalta julistetaan perheihan-
teita, mutta omassa keskuudessa tehdään toista. Pappi 17, 1. 

 
Osa haastateltavista pohti ristiriitaa Raamatun ja kirkon opetuksen välillä. Raamattu 
ei heidän mukaansa sinällään edustanut vain perhekeskeisiä arvoja, mutta silti kirkko 
toi Raamattuun tukeutuen voimakkaasti esille perhearvojaan.  
 

Perhe on kirkon kannalta hyvin keskeinen ja tärkeä: yksi kirkon toiminnan lähtökohta suo-
rastaan. Omasta seurakunnastani sitten nousee se kysymys, että miten löytää se perheettö-
mien ihmisten luo. Se on vaikea kysymys kun kirkko on suuntautunut hyvin perhekeskeisesti. 
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En tiedä onko tässä maailmassa ketään, joka vastustaisi tällaisia perhearvoja ja kirkkokin 
on niitä tukemassa. Se on hyvä. Tosin Jeesus Kristus oli hyvin perhevastainen ja ehkä toisi-
naan unohtuu se, että evankeliumeissa perhe ei nouse mihinkään erityisasemaan vaan se 
jopa näyttäytyy ikään kuin nousevan Jumalan valtakunnan vastustajana. Olen ainakin itse 
miettinyt, että tämä perheasetelma on kristillisestä perinteestä nousevaa ristiriitaa. Kun 
katsoo Raamattua niin perheen merkitys alkaa vasta nousta myöhemmin alkuseurakunnas-
sa. Perhettä aletaan kunnioittamaan ihan toisella tavoin kun evankeliumeissa. Näiden mo-
lempien olisi kyllä hyvä näkyä myös kirkon elämässä.(...) Kirkon perheihanne on mun mie-
lestä perhe, jossa on lapsia: isä äiti ja lapsia. Jopa niin, että mennään sukupolvien yli. Tä-
mä näkyy juuri toimituksistakin: niitä tehdään perheille. Kääntöpuolena on, miten kirkko 
suhtautuu niihin joilla ei ole perhettä. Seksuaalieettiset ongelmat, jotka kirkolla on ollut, on 
mun mielestä pahiten pielessä. Sillä lailla, että on vaikeinta jos ei ole ihanne perhettä niin 
ei saa kirkolta tukea. Siinä tämä Jeesuksen vapaampi elämän tyyli unohdetaan (nauraa). 
Kristinuskossa on kuitenkin alusta asti ollut kysymys paljon muustakin kun perheistä ja sek-
suaalisuudesta. Pappi 10, 1. 

 
Vain yksi haastateltava koki kirkon suhteen perhe- ja seksuaalikysymyksiin yksiselit-
teisenä.  

 
Minusta kirkolla tulee olla ideaali. Kirkko saa julistaa ideaalia. Mikä sitten on se käytäntö, 
on sitten toinen juttu. Että jos ajattelee näitä hedelmöityshoito asioita, homoja ja lesboja 
niin kirkossa saa olla konservatiivinen ja samaan aikaa avarakätinen sitten ihmistä koh-
taan. Onhan tässä tietynlainen ristiriita, mutta en osaa ajatella sitä toisinkaan, että kirkko 
voisi olla hyvin salliva kaikkia asioita kohtaan. Onhan mun ajatukset samankaltaisia. (...) 
Se lähtötaso on, että on olemassa se ideaalitaso ja sitten se taso, missä ihmiset elää.  Jokai-
sen ihmisen elämä on hauras ja siinä tapahtuu kaikenlaista. Kirkko saa näyttää tien, mutta 
kun ihmiset eivät sitten siihen yllä niin kyllä kirkko silti voi edelleen näyttää tietä. Pappi 15, 
1-2. 

 
Lähes kaikki haastateltavat näkivät kirkon tilanteen perhe- ja seksuaalikysymysten 
osalta sekavana ja ristiriitaisena. Kuten tutkimuksen kuluessa on useaan otteeseen 
ilmennyt, haastateltavat olivat jollakin tapaa sopeutuneet työskentelemään tässä il-
mastossa. Sen sijaan kirkon sisällä vallitseva ristiriitaisuus tuotti heidän mukaansa 
ongelmia työtilanteissa, joissa joko kirkon näkemys oli vaikeuttanut papin puheille 
tulleen elämää tai haastateltavat vaistosivat ihmisten varovan pappia juuri oman elä-
mäntapansa takia.  

 
Joissakin tilanteissa kyllä, kun ihmiset odottaa. Varsinkin sellaiset ihmiset, jotka eivät tun-
ne ajattelutapaani, jos ajattelee, että he pelonsekaisesti ajattelee, että olen tuomitsemassa 
heitä. Tietysti se tulee keskustelussa ilmi, etten ole tuomitsemassa heitä vaan päinvastoin 
anteeksi antavan ja rakastavan Jumalan heidän elämäänsä voisi tuoda positiivisella tavalla 
ei vaatimalla. Pappi 9; 2. 
 
Esim. siunauskeskusteluissa häpeillään ja selitetään; ettei oltu naimisissa, perhe on uus-
perhe tms. ikään kuin pyydetään siunausta tai papin hyväksyntää ja yritetään selittää papil-
le, että ollaan ihan OK porukkaa, vaikka ei mahduta kirkon ihanteen sisälle. Tällaset ihmi-
set ikään kun haluavat papin hyväksynnän sille, että ollaan ihan hyviä ja tavallisia ihmisiä, 
vaikka kirkko ei ehkä ymmärrä sitä. Silloin musta tuntuu pahalta kaikki nämä julkilausu-
mat, koska ihmiset ei ehkä ymmärrä, että kirkko Jumalan edustajana hyväksyy ihmisen, 
vaikka hän ei aina toimisikaan ihanteiden mukaan. Pappi 4; 6.  

 
Kirkon julkinen rooli perhe- ja seksuaalikysymyksissä oli haastateltaville varsin sel-
vä. Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa tämä nähtiin kuitenkin ongelmallisena, 
sillä kirkon julkilausumat saattoivat joissain tilanteissa olla lisäämässä niiden ihmis-
ten taakkaa, jotka eivät jostain syystä yltäneet ihanteeseen. Julistuksen soveltaminen 
käytäntöön kuvastui haastateltavien kertomuksissa ristiriitaisena. Toisille kirkko 
näyttäytyi instituutiona, joka pyrki miellyttämään kaikkia. Toiset puolestaan havait-
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sivat, että yksityisen tason soveltamistilanteet olivat nousemassa jo julkiselle tasolle. 
Tämä oli havaittavissa myös yhteiskunnallisella tasolla, jossa muutos oli niin suuri, 
että kirkko alkoi näkemyksineen olla jo altavastaajan asemassa. Myös kirkon sisällä 
oli havaittavissa samankaltaista muutosta. Yhä useammin kirkon omat papit elivät 
itse valitsemassaan parisuhteessa ja toteuttivat seksuaalista identiteettiään kirkon 
ihanteiden vastaisesti. Niiden kerronnassa, jotka iloiten tervehtivät tällaista kehitystä, 
on varsin kriittisiä lausuntoja kirkon raamatuntulkintatapaa kohtaan, mikä tuki vain 
perinteistä näkemystä perheestä ja seksuaalisuudesta. Perinteisemmin ajattelevien  
mukaan yksityisen ja julkisen tason toiminnan välinen suhde oli ilmeinen, mutta kir-
kon tuli heidän mukaansa edelleen pitää kiinni perinteisestä perhe- ja seksuaalikäsi-
tyksestä. Kirkon tuli kyllä ymmärtää muutosta ja muutoksessa elävää ihmistä, muttei 
muuttaa omaa julistustaan. Ilmeistä kuitenkin on, että kirkon ja kulttuurin toisistaan 
poikkeavat käsitykset perheestä ja seksuaalisuudesta söi haastateltavien mukaan kir-
kon ja sitä kautta myös papin uskottavuutta seurakuntalaisten silmissä sekä haittasi 
ajoittain myös työntekoa. 

 

5.4.2 Julkisen keskustelun vaikutus työtilanteisiin  
 

Kirkossa käyty keskustelu erilaisista perhe- ja seksuaalikäsityksistä oli haastateltavi-
en mukaan jatkuvan julkisen kiinnostuksen kohde. Haastateltavien ajatukset tästä 
olivat pääosin varsin kriittistä. Yleinen kriittisyys johtui pääosin siitä, että haastatel-
tavat kokivat julkisuudessa käytävän keskustelun antavan yksipuolisen kuvan kirkon 
suhteesta seksuaalisuuteen. Tästä johtuen kirkko näyttäytyi valtaosalle suomalaisista 
paikkana, jossa perhe- ja seksuaalikysymykset olisivat olleet erityisen suurennuslasin 
alla. Julkisuudessa käydystä keskustelusta saattoi haastateltavien mukaan saada jopa 
sellaisen käsityksen, että kirkko ja erityisesti sen papit jollakin tavalla tarkkailisivat 
ihmisten elämäntapoja.       

Jotkut haastateltavat kyseenalaistivat tiedotusvälineiden kyvyn ymmärtää, 
mistä kirkko ylipäätään puhui. Tämä välittyi tiedotusvälineiden tavassa nostaa esille 
kirkon kannalta joskus epäolennaisia asioita. Media ei myöskään aina perehtynyt kä-
sittelemäänsä aiheeseen kunnolla. Asiayhteyksien toisistaan irrottaminen oli antanut 
väärän käsityksen käsitellystä asiasta. Yksi tällainen teema oli esimerkiksi kirkkohal-
lituksen hedelmöityshoitoja koskeva kannanotto. 

 
Julkisuus antaa sellaisen kuvan, että papin työssä nämä nousevat esiin tuon tuostakin, mut-
ta se ei kyllä pidä paikkaansa. Nää kysymykset liittyy papin työhön, mutta ei kovin usein ai-
nakaan suoranaisesti niitä käsitellä. Ehkä enemmän on kyse epäsuorasta esilletulosta. 
Pappi 4; 5.  
 
Ehkäpä seksuaalisiin vähemmistöihin liittyvä keskustelu on saanut liian suuren vallan tai 
roolin, koska seksuaaliset vähemmistöt on kuitenkin aika pieni ja marginaalinen vähemmis-
tö. Jos ajatellaan, millasia ongelmia heteroseksuaalien perhe-elämässä ja sen suhteessa 
seksuaalieettisiin kysymyksiin niin kyllä mä näkisin, että se on paljon suurempi ongelma 
kun se, että mitä jonkun homoseksuaalin makuukamarissa tapahtuu (nauraa). Mun mielestä 
se on just nämä isoääniset fundamentalistiset isoääniset pienet ääripäät, jotka haluaa just 
jostain syystä pitää isona agendana nimen omaa juuri seksuaalisiin vähemmistöihin liitty-
vät kysymykset, miksi ei nosteta esille heteroseksuaalisiin suhteisiin liittyviä just uskotto-
muus tai rikkinäiset perheet, tai lasten hyvinvointi semmosissa kriisitilanteissa. Tämmösiä 
kysymyksiä tämän päivän yhteiskunnassa on vaikka kuinka paljon, mutta ei ne kyllä mun 
mielestä ole kauheen paljon esillä. No hedelmöityshoidot on tietysti nyt ollut isossa roolis-
sa. Siinä mä katson, että kirkon kanta on ollut selkeä ja minun näkökulmastani myöskin hy-
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vä. Se on kyllä harmi, että siitäkään kirkko ei pystynyt esittämään yhteistä näkökulmaa. Sii-
täkin näkökulmasta erosi suuri joukko pappeja ja piispoja. Pappi 16, 5-6. 
 
Mutta kun sitten piispat tai kirkolliskokous sanovat jotain, niin tiedotusvälineet tarttuu toi-
sinaan ihan epäolennaisiin asioihin kun ne haluaa välittää jonkun kuvan jostakin asiasta. 
Sitten sieltä nousee joku yksi mielipide josta vain keskustellaan. Nytkin jäi varjoon se, mitä 
itse asiassa kirkkohallituksen (hedelmöityshoitoja koskeva lausunto) lausunnossa sanottiin. 
Ja sitten jotkut piispat irrottautuu siitä. Mikä nyt sinänsä on hyvä asia keskustella.  Pappi 
5; 6. 

 
Julkisuuden erityisen suuri kiinnostus kirkon perhe- ja seksuaalikäsityksiin johtui 
joidenkin haastateltavien mukaan ihmisten yleisestä kiinnostuksesta perheitä ja sek-
suaalisuutta kohtaan. He pitivät kiinnostuneisuutta sinänsä positiivisena asiana, mutta 
siihen liittyi myös ikäviä piirteitä, kuten iltapäivälehtien uutisointi. Uutisoinnille oli 
tyypillistä, että ristiriitaiset asiat nostettiin ainoaksi uutisoinnin kohteeksi. Lehdissä 
etsittiin elävän elämän esimerkkejä, joiden avulla pyrittiin osoittamaan, että kirkko ja 
etenkin sen papisto toimivat ja ajattelivat kirkon ihanteiden vastaisesti. Nämä esi-
merkit saivat iltapäivälehdissä runsaasti tilaa ja samasta aiheesta saatettiin uutisoida 
useana päivänä peräkkäin. Sen sijaan kirkon sisällä tapahtuvasta muusta työstä ja 
toiminnasta uutisoitiin huomattavasti vähemmän. 

 
Perhe- ja seksuaalikysymykset ovat täysin ylikorostuneet tässä julkisessa keskustelussa. Tää 
ylikorostuneisuus ei johdu kirkon fiksoituneista käsityksistä vaan siitä, että seksi on ihmis-
ten elämässä niin suuri kysymys, että se tulee sitä kautta. Pappi 6; 4  
 
H: Minusta tuntuu, että se on tällä hetkellä hyvin sekavassa tilassa. Siinä tällaset äärilaidat 
mellastaa kummassakin laidassa sekä tää liberaali-porukka että tää fundamentalisti-jengi. 
Se on mun mielestä jopa hupasaa kun siitä ruvetaan tällalailla mahtavasti keskustelemaan 
ja muodostamaan kantoja, niin kun tätä kysymystä ei olisi ollut ihan yhtä kauan kuin ihmi-
siä on ollut. Jos sitä yhdellä sanalla kuvaa niin onhan se hyvin sekavassa tilassa. Mutta sit-
ten justiin nää äärilaidat antaa ymmärtää, että tää tilanne on vielä sekavammassa tilassa. 
Kyllähän suuri osa kirkon ihmisistä elää tän asian suhteen ihan rauhan tyvenessä, eikä tie-
dä yhtään mitään. Siellä on mun mielestä sellasia ihmisiä, jotka mellastaa. En mä siihen 
oikeen muuta osaa sanoa. Mun mielestä kirkolla ei ole mitään yhtenäistä kantaa, ei tähän 
kysymykseen niin kun ei oikeestaan mihinkään muuhunkaan kysymykseen. (…) Jos ajatel-
laan noin yleisestikin kirkossa niin näissä on ihan samanlainen sekavuus kun kaikessa 
muissakin. Kyllä mä väitän, että jos ottaa minkä tahansa kysymyksen ja alkaa miettiä sitä 
oikein väärin näkökulmasta tai mitä näkökulmia tähän liittyy ja istutetaan piispat pöytään. 
Niin siinä käy sillä lailla, että mielipiteet hajoaa ihan laidasta toiseen. Mitään yhtä kantaa 
ei tule ja perustetaan toimikunta ja sanontaan meidän pitää keskustella tästä asiasta rau-
hassa. Se keskustelee se toimikunta niin kauan, että se keskustelu laantuu. Sitten se toimi-
kunta tekee ehdotuksen ja Kirkolliskokous tekee päätöksen. Ihmiset on sitten ihan ihmeis-
sään, että mistä ne puhuu?  Nää pohdinnat kestää vuosia ja ihmiset ei enää muistakaan 
asioita kun kirkko on päättänyt. Tää on aika sekavaa. Julkisuus tarttuu helposti näihin. Nyt 
se näkyy taas kun on ollut nää Vihdin kirkkoherran vaimon pieksemiset, Kantolan tapaus 
niin se on ollut julkisuudelle ihan nanna herkkua. Mun mielestä niitä ei voi kattoo, tää on 
yksittäisiä piikkejä. Nää on media-juttuja. Nyt on tällainen häpäisykulttuuri kun saadaan 
osoitettua, että pappi on tehnyt jotakin tai voidaan osoittaa kuinka ristiriitainen kirkko on, 
niin kun se onkin…niin kun siinä olisi nyt jotain puolustettavaa, niin mun mielestä joku 
meidän arkkipiispa on hirveen hyvä siinä, että vaikka sille esitetään minkälainen tahansa 
kysymys, josta voisi ottaa lämpöä ihan kamalasti niin se vaan jääviileästi sanoo, että ei tää 
nyt elämän kysymys vaan näitä kysymyksiä on ollut jo kauan. Se tavallaan pirstoo sen kes-
kustelun siihen paikkaan. Vaikka tässä Kantolan jutussa niin arkkipiispa antoi ihan loista-
via vastuksia. Pappi 12; 1,  7-8. 
 

Kaikki haastateltavat eivät nähneet perhe- ja seksuaalikysymysten julkista käsittelyä 
vain negatiivisena asiana. Esimerkkinä positiivisesta uutisoinnista haastateltavat piti-
vät sitä, että julkisuus nosti esille myös niiden ääntä, jotka muuten jäivät kuulematta. 
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Näkökulmien esille tuominen oli auttanut näitä haastateltavia ymmärtämään erilaisiin 
perheisiin ja ihmisiin liittyviä teemoja. Toisaalta jos haastateltavat olivat tyytyväisiä 
kirkon opetukseen perhe- ja seksuaalikysymyksissä, saattoi näiden äänten kuulemi-
nen vahvistaa ennakkokäsityksiä ja herättää ärtymystä. 

 
Kun ajatellaan, että meillä on paljon uusperheitä ja meillä on paljon kovaäänisiä sinkkuja 
– sanotaanko, jotka pitää kovaa ääntä ja tuovat esiin, että myös se on elämisen arvoisena 
perheenä. Sitten tietysti nämä homo- ja lesboliitot nehän on keskustelun alla. Aika vaikeesti 
on musta lähteä näillä perinteisillä tavoilla lähteä määrittämään perhettä. Ehkä pitäisi läh-
teä sellaisesta ajattelusta, että sen perheen jäsenillä olisi ensinnäkin hyvä olla, oli se sitten 
ulkoselta muodoltaan mikä tahansa. Tämmönen lähimmäisistä huolehtiminen, ehkä sitä 
kautta päästäis eteenpäin. Pappi 8; 2. 
 
Musta on ihan järkyttävää puhetta se, mitä (yksi kirkon piispoista) piispa pitää. Se keskus-
telee tällasen pienen marginaalin oikeudesta, että onko heillä oikeus saada lapsi. Minusta 
se on ihan kauheaa puhetta. Eihän siinä ole kysymys, että niiden vanhempien oikeus vaan 
niiden lasten oikeus. Kaikilla lapsilla pitää olla oikeuksia, Jeesus oli lasten ystävä. Kaikilla 
lapsilla pitää olla oikeus, syntyypä ne mihin tahansa perheeseen tai kulttuuriin tahansa. Se 
on ihan toinen kysymys onko niillä leipää joka päivä pöytään. Siitä keskustellaan erikseen. 
Sitä valtaa ei Jumala ole tarkottanut ihmiselle, että voi tehdä sen. Huomaat sä kun mä oi-
keen kiihdyn tästä (nauraa). (…) Mä satuin kattomaan yhtenä iltana telkkarista tätä hedel-
möityshoitokeskustelua. Musta siellä oli ihan kauheita ihmisiä. Toinen toistaan kovempia. 
Tämmöisiä oikeustieteen näkökulmasta puhujia. Kun katoin niitä lesboja niin ajattelin, että 
olis ihan kiva noin niin kun kahden viikon valvottujen öiden jälkeen käydä kysymässä näitä 
oikeuskysymyksiä, että onkohan teidän oikeuksia nyt tallottu? Ja kukahan niitä on tallonut? 
(…) Niistä tuli sellanen olo, että niillä ei ollut mitään käsitystä siitä, mitä on elää lasten 
kanssa. (…) Mutta kyllä ajattelen, että jos siellä käy kaiken maailman ihmiset ja lesbot hoi-
doissa sillä asenteella, että se on meidän oikeus. Niin ei sitä voi kattoa, että onko rekiste-
röity parisuhde vai ei. Mun mielestä lapsi tarvii isän ja äidin. Pappi 12; 4, 5. 

 
Julkisuutta koskeva kriittisyys ei kohdistunut vain kirkon ulkopuolisiin ja siitä riip-
pumattomiin tiedotusvälineisiin vaan myös kirkon omiin tiedotusvälineisiin ja tiedot-
tamistapaan. Haastatteluaineistossa keskipisteeseen nousivat erityisesti homoseksu-
aalisuutta ja hedelmöityshoitoja koskevat kannanotot. Kannanottoihin suhtautuminen 
vaihteli. Joidenkin haastateltavien mukaan ne lisäsivät kirkosta eroamista. Ne myös 
vaikeuttivat omaa työskentelyä, jonka yhtenä tavoitteena oli välittää myönteistä ku-
vaa seksuaalisuudesta. Tämä oli aiheuttanut näissä haastateltavissa pelkoa, että heidät 
itse nähtäisiin pappeina, jotka jollakin tapaa edustaisivat julkisuuteen välittynyttä ku-
vaa ammattikunnasta.  

 
Joka tapauksessa tällä hetkellä hedelmöityshoito kannanotto ja siihen liittyvä homoseksu-
aalisuuskeskustelukin vaikeuttaa työtä. Tämmöiset kannanotot vetää hetkessä pohjan siltä 
työltä, jos ajatellaan esim. kirkosta eroamista niin semmoisen yrityksen, että ihmiset tulisi-
vat takaisin kirkkoon niin sellaisen työn nämä kannan otot syövät heti. Nämä kannan otot 
luovat kirkosta sellaista mielikuvaa, että jos ihminen pohtii kirkkoon kuulumista, ei hän täl-
laisten kannan ottojen jälkeen halua ehkä liittyä takaisin kirkkoon. Jos miettii vaikka homo-
seksuaalisuutta niin siinäkin on ristiriitaan kun on kirkon edustaja, eikä ajattele ihan niin 
tiukasti. Toisaalta pitää miettiä, että mikä se kirkko on: onko se hierarkiasta käsin katsotta-
va? Kyllä yritän ajatella, että kirkko on se kaikki jäsenet, mutta kyllä näillä kannanotoilla 
on vaikutusta. Ehkä juuri siinä, miten ihmiset suhtautuu minuun tuntematta minua kun mä 
edustan sitä kirkkoa. Siitä tulee ristiriita. Pappi 10; 2. 
 
Mun on ihan pakko sanoa, että julkisuuteen nousee paljon enemmän seksikysymyksiä pap-
peuteen liittyen paljon enemmän kun, mitä työssä. (…) Kokisin itse tärkeämmäksi keskustel-
la esim. luonnonsuojelukysymyksistä ja tuloerojen kasvamisesta ja tästä kiireestä, missä me 
eletään. Olisi paljon tärkeämpiäkin kysymyksiä, mistä kirkon yhteydessä pitäisi puhua, en-
kä tiedä, miksi perhe- ja seksuaalisuuskysymykset on niin tärkeitä…julkisuus antaa sellasen 
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kuvan, että kirkossa ei muuta tehtäisi kun mietittäisiin, kuka on missäkin sängyssä ja kenen 
kanssa (nauraa). En itse miettisi näitä kysymyksiä näinkään paljon, jollei niihin liittyisi 
epäoikeudenmukaisuutta ja tuomitsemista. Pappi 11; 7. 

 
Osa haastateltavista näki, että kirkollinen lehdistö toi liian voimakkaasti esille kirkon 
perhe- ja seksuaalinäkemyksistä poikkeavia näkökulmia. He arvioivat, että kirkolli-
nen lehdistö antaa liian suuren painoarvon kannanotoille, joissa suhtauduttiin myön-
teisesti homoseksuaalien rekisteröityihin parisuhteisiin ja hedelmöityshoitoihin. Sen 
sijaan keskustelun ulkopuolelle jäivät ne perheisiin ja seksuaalisuuteen liittyvät ky-
symykset, jotka olisivat olleet merkityksellisiä suomalaiselle enemmistölle. Nämä 
haastateltavat näkivät myös, että julkinen kuva hajaantuneesta kirkosta oli omiaan 
luomaan otollista maaperää kirkosta eroamiselle. 

 
Sitä mä ihmettelenkin jos kirkon lehdistö jatkuvasti niin kun esittää näitä…siis sitä Setan 
kantaa näissä asioissa. Mun mielestä se saisi pitäytyä tähän perinteiseen kirkon kantaan. 
Pappi 14; 1. 
 
H: Nyt jos mietitään sitä kirkon käsikirja asiaa, niin minusta se on niin, että jos homosek-
suaalien parisuhteen rekisteröimiskaava tulee, niin se on signaali tulevalle sukupolvelle, 
joka nyt kasvaa ja pohtii ja etsii omaa seksuaalisuuttaan. Että ahaa, että kokeillaan nyt sit-
ten, että mikä noista on mulle luontevin vaihe mulle. Sehän ei ole niin. Kyllä se on nyt kun 
kirkko puuhaa tällasia juttuja, koska antaa tällaset väärät signaalit sukupolvelle, joka kas-
vaa. 
M:  Aiheuttaako se sulle ristiriitaa, että sä huomaat, että kirkon sisällä on tällasia ihmisiä, 
jotka ikään kuin tällaisia esityksiä puuhaa?  
H: Joo kyllä tulee. Ne on sellaisia, että ne aina sopivan tilaisuuden tulle yrittää saada jul-
kisuutta tän asian tiimoilta. (…) No siis 2000 luvulla perhettä ja seksuaalisuutta on käsitel-
ty paljonkin. Homojutut on vienny aivan liikaa sitä huomiota, jota kirkkoon kohdistetaan. 
Ihmiset ahdistuu selvästi, mutta jos puhuttais enemmän ihan tavallisista ihmisistä ja siitä, 
millaisia paineita parisuhteisiin kohdistuu niin silloin se keskustelun paljous puolustais 
paikkaansa. Mutta niin kun se on nyt on ollut, niin en yhtään ihmettele, että ihmiset vie-
raantuu kirkosta. Puhuis sitten vaikka arjen jaksamisesta, sitä tarvittais tänä päivänä. Pap-
pi 15; 3-4. 

 
Julkinen keskustelu oli saattanut rohkaista joitakin haastateltavia oman ajattelun vah-
vistumisessa. Erityisesti ne haastateltavat, jotka kertoivat suhtautuvansa myönteisesti 
homoseksuaalien rekisteröityihin parisuhteisiin, kokivat julkisen keskustelun roh-
kaisseen heitä tuomaan esille omaa näkemystä asiasta. Tämä helpotti myös pappina 
oloa. Toisaalta päinvastoin ajattelevia tämä keskustelu oli hämmentänyt ja herättänyt 
huolta kirkon jäsenten ja työntekijöiden hyvinvoinnista. 

 
Sanon rehellisesti myös, että sen jälkeen kun piispa Riekkinen avasi suunsa esim. homoasi-
oissa niin mun on ollut paljon helpompi olla pappi sen jälkeen. Ja myös kun on nää yhteys-
liikkeet, johon myös kuulun itse, niin on helpompaa kun meitä on muitakin. Juuri senkin ta-
juaminen, että tämä kirkon virallinen linja on joku mörö jossakin tuolla, jota pidetään jos-
sain jalustalla ja johon harvat pääsee ja josta sinänsä miettii, että onko se arvokas asia it-
sessään ja sinänsä. Kyllä olen rohkaistunut enemmän ja enemmän tässä pappeuden myötä. 
Pappi 11, 3. 
 
H: Yks on se, että nyt jotkut ajaa tätä yhtä agendaa ja se ottaa sen mahdollisen tilan, mikä 
olisi itse sille normaaliagendalle, mutta voi se olla myös sitä, että kirkon henkilökunta ei 
niin heillä ei ole valmiuksia keskustella näistä asioista kun nämä ovat kuitenkin hyvin vai-
keita asioita puhua.  
M: Mistä se johtuu, että ne on vaikeita asioita? 
No Sanotaan nyt, että on naimaton naispappi…miten hän voisi näistä puhua. Kun hänen ei 
tarvitse kun avata suunsa niin hänet tavallaan nollataan ennen kun hän edes pääsee taval-
laan alkuunkaan. Voi olla, että myös, että jokaisella kun on oma puoliso ja elämä niin sen 



 181

haluaa niin kun säilyttää omanaan, että ei halua ikään kuin joutua niin paljon antamaan it-
sestään tässä työssä tai jotakin sellaista, että haluaa pitää omat asiansa erossa työstä. 
Pappi 15; 5. 

 
Haastateltavat olivat varsin kriittisiä sekä kirkkoa että mediaa kohtaan. Kirkon tapa 
toimia periaatteestaan ja reaalielämästä käsin synnytti haastateltavien mukaan ristirii-
taa. Tähän valtamedia ja erityisesti iltapäivälehdet tarttuivat ja osaltaan vääristivät 
entisestään kuvaa kirkosta perhe- ja seksuaalikysymysten kohtaajana. Merkittävää 
on, että tämä käsitys oli sekä niillä haastateltavilla, jotka olivat kokeneet median vä-
littämän kuvan erilaisista perhe- ja seksuaalikäsityksistä positiivisena että niillä, jotka 
olivat kokeneet sen lähes kokonaan negatiivisena. Iltapäivälehtiin haastateltavien 
suhtautuminen oli erityisen kriittistä. Sen nähtiin lisäävän häpäisykulttuuria, jonka 
kohteena olivat erityisesti papit, jotka olivat toimineet vastoin kirkon perhe- ja sek-
suaaliopetusta. Myös kirkon omat tiedotusvälineet saatettiin nähdä ongelmallisina. 
Näin oli erityisesti niiden haastateltavien kohdalla, jotka ihmettelivät, miksi kirkolli-
nen lehdistö tuo liian näkyvästi esille kirkon virallisesta opetuksesta poikkeavien nä-
kemyksiä perhe- ja seksuaalikysymyksissä. Tämän pelättiin vaikuttavan kirkon työn-
tekijöihin, mutta erityisesti kirkon jäseniin.  

Juha Petterson on tutkinut pappien suhdetta nuoriin aikuisiin. Myös hänen 
tutkimukseensa osallistuneet papit näkivät, että median uutisointi ja kirkon ristiriitai-
suus erityisesti naispappeus- ja seksuaalivähemmistökeskusteluissa olivat ongelmal-
linen yhdistelmä, jolla oli vaikutusta heidän työskentelyynsä. Julkisuuskuvasta johtu-
en suomalaisten on yhä vaikeampi samaistua kirkkoon ja sen työntekijöihin. Erityi-
sesti he näkivät, että papeista on syntynyt kuva, etteivät nämä ole henkisesti tasapai-
noisia, ja että koko kirkko on ”uskovaisten hörhöä toimintaa”.491 

Chris Arthur näkee, että uskonnon julistaminen on itsessään yksi voimakas 
median muoto.492 Mediakulttuurin katsotaan kuitenkin olevan nykyajan keskeinen 
sosiaalistamisen väline, joka tarjoaa yksilölle useita vaihtoehtoisia tapoja muodostaa 
käsitystään sosiaalisesta todellisuudesta.493 Douglas Kellner arvioikin, että ”me-
diakulttuurista on tullut sosialisaation hallitseva voima, joka nostaa mediakuvat ja 
julkisuuden henkilöt perheen, kulttuurin ja kirkon tilalle hyvän maun, arvojen ja aja-
tusten välittäjänä”.494  

Kun media uutisoi uskonnosta, kohteena ovat yleensä kirkko instituutiona tai 
sen politiikka ja henkilöt. Useimmiten aiheena ovat konfliktitilanteet, joissa käsitel-
lään kirkon sisäisiä tai kirkkojen välisiä konflikteja. Sen sijaan kirkon työstä tai sen 
positiivisesta vaikutuksesta uutisoidaan Jim McDonnellin mukaan ”tuskin koskaan”. 
Syy tähän on hänen mukaansa se, että median on vaikea uutisoida aiheista, jotka ei-
vät asetu tiettyihin kategorioille tai dikotomiselle hyvä-paha -akselille. Hän arvelee, 
että kirkon sanoman ja toiminnan sisältö sinänsä saattavat olla medialle vieraita, ja se 
tyytyy uutisoimaan siitä omalla tavallaan. Sen sijaan televisiossa esitettävät elokuvat 
ja saippuaoopperat sisältävät runsaasti uskonnollisia aineksia. Nämä ainekset ovat 
kuitenkin useimmiten arvoja koskevia taistelutilanteita, jossa vastakkain asettuvat 
hyvä ja paha sekä niihin sisältyvät arvomaailmat. Näin ollen median välittämässä 
kuvassa uskonto näyttäytyy pääsääntöisesti fantasiaelokuvissa, joissa uskonnolliset 
arvot ovat näkyvästi esillä. 495 Kellner ei kuitenkaan näe, että uskonnon vaikutus olisi 

                                                
491 Petterson 2006, 72-73.  
492 Arthur 1993, 1. 
493 Esimerkiksi McDonnel 1993, 89-91; Kellner 1998, 25, 269, 281. 
494 Kellner 1998, 25. 
495 Jim McDonnel tarkastelee artikkelissaan erityisesti televisiota vaikuttamisen välineenä. McDonnel 
1993, 89-91.  
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tämän kehityksen myötä katoamassa. Mediakulttuuri on itsessään erilaisten ryhmien 
taistelukenttä, jossa kukin pyrkii esittämään omaa ideologiaansa. Media on myös yhä 
enemmän ottanut omakseen sellaiset tehtävät, jotka aiemmin ovat kuuluneet myyteil-
le ja rituaaleille. Elokuvissa hyvyys liitetään keskiluokkaisen perheen normaaliuteen, 
joilla vahvistetaan perhe-instituutiota puolustavia diskursseja ja leimataan erilaisuus 
negatiivisesti.496  

                                                
496 Kellner 1998, 27, 269, 156. 
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6 SISÄISET TARINATYYPIT  
 

Tässä luvussa teen tutkimukseni yhteenvedon tiivistämällä haastattelemieni pappien 
elämänkertomukset tyyppitarinoiksi. Tyyppitarinoiden juonellinen konstruointi pe-
rustuu haastattelemieni pappien elämänkertomuksiin ja niiden analysointiin. Toteutin 
elämänkertomusten jaon sijoittamalla samaa logiikkaa noudattelevat kertomukset 
omiin kategorioihinsa. Tässä kriteerinä olivat tarinoiden juonellinen rakenne ja lop-
puratkaisu. Kunkin tyyppitarinan henkilö edustaa erilaista elämänkertomusta ja lä-
hestymistapaa perhe- ja seksuaalikysymyksiin. Tyyppitarinoiden erilaiset käänteet 
liittyvät pääsääntöisesti jokaiseen elämänkertomukseen, joskin niissä on hyödynnetty 
eniten juuri niiden pappien elämänkertomuksia, joiden kerronta oli teemallisesti rik-
kainta. Kahdessa tyyppitarinassa saman otsikon alle on sijoitettu kaksi kertomusta. 
Näissä kertomuksissa päähenkilöt edustavat samankaltaisia tarinatyyppejä, mutta 
heidän tarinoidensa välillä on joko työskentelyotteeseen vaikuttaneissa tekijöissä tai 
itse työskentelyotteessa sellaisia eroja, että ne on syytä irrottaa toisistaan erillisiksi 
tarinoiksi. Elämänkertomusten sisäiset tarinatyypit ja niiden rakenteet voidaan tiivis-
tää seuraaviin juonirakenteita kuvaaviin taulukoihin: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Taulukko 4 Tyyppitarinoiden juonirakenteet 

ALKU KESKIKOHTA LOPPU TYYPPITARINA 
Elämäntapahtumat 
uhkaavat. 

Taistelu, joka raukeaa 
uskonratkaisun seurauk-
sena, jolloin kaikki 
muuttuu. 

Kristillinen ehey-
tyminen ja sen kaut-
ta työskentely.  

Eheytymisen tiellä 
Papit 14, 18 

Harmonia elämässä ja 
kristillisen viitekehyk-
sen mallitarinan kans-
sa. 

Taistelua mallitarinan 
rajoissa. 
Alun harmonia palautuu.   

Turvalliset rajat 
työskentelyn lähtö-
kohtana. 

Turvallisten rajojen 
sisällä 
Papit 12, 13, 15 

Harmonia elämässä ja 
kristillisen mallitarinan 
kanssa. 

Ongelma haastaa malli-
tarinan – taistelu, jonka 
seurauksena yhteys mal-
litarinaan rakoilee. 

Ristiriitaa mallitari-
nan kanssa. Uusia 
osin mallitarinaa 
tulkitsevia tarinoita 
rinnalle.  

Kriittisyyteen oppinut 
Papit 2, 3, 5, 8, 17 

Elämäntapahtumat 
uhkaavat, johon kristil-
linen mallitarina tarjo-
aa avun. 

Ongelma haastaa kristil-
lisen mallitarinan.  

Mallitarinan hyl-
kääminen ja autta-
jan mallitarinoiden 
omaksuminen. 

Auttamiseen velvoi-
tettu 
Papit 1, 4, 6, 10, 11, 
19, 16 

Harmonia mallitarinan 
kanssa. 

Elämänkokemus haastaa 
mallitarinan. 

Uusi mallitarina ja 
sen avoin edustami-
nen. 

Avoimuuteen kasva-
nut 
Papit 7, 9 
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 RIPPIKOULU KIRKOLLISET 
TOIMITUKSET 

SIELUNHOITO NÄKEMYKSET 
KIRKON JA PAPIN 
JULKISESTA 
ROOLISTA 

EHEYTYMISEN 
TIELLÄ 

– Kristillinen 
perhe- ja seksuaa-
liopetus, jossa 
huomioidaan 
psykologiset teki-
jät 
– Opettajalähtöi-
syys 

– Opetuksellinen 
ulottuvuus 

– Aineksia Ehey-
tysideologiasta  
– Prosessin käyn-
nistäminen 
– Raamatun ohjei-
den ja Pyhän Hen-
gen kuunteleminen 

– Suhde julkisuuteen 
kriittinen 
– Julkisuus suhtautuu 
kielteisesti kristilli-
seen perhe- ja seksu-
aaliopetukseen 
– Kirkko ristiriitainen 

TURVALLISTEN 
RAJOJEN 
SISÄLLÄ 

– Perinteinen 
kristillinen perhe- 
ja seksuaaliopetus 
– Epävarmuutta 
tai väistämistä  
– Opettajalähtöi-
syys 

– Kirkon opin ja 
toimitukseen tule-
vien välisiin yhtä-
läisyyksiin tukeu-
tuminen  
– Vuorovaikutuk-
seen pyrkiminen 

– Kuuntelu 
– Raamatun ohjeet 
– Vaikeissa tilan-
teissa välttäminen 
ja erityistyömuo-
toihin ohjaaminen 

– Suhde julkisuuteen 
kriittinen 
– Julkisuus tarttuu 
ristiriitaisuuksiin 
– Kirkko ristiriitainen 

KRIITTISYYTEEN 
OPPINEET 

– Ristiriitainen 
suhde opettami-
seen 
– Epävarmuus tai 
epämukava olo 
opetustilanteissa  
  

– Kirkon näke-
myksen ja ihmisten 
elämäntilanteiden 
välinen neuvottelu 

– Sielunhoitoon 
tulevan elämänti-
lanteeseen liittymi-
nen  
– Prosessin käyn-
nistäminen 

– Suhde julkisuuteen 
pääosin kriittinen  
– Julkisuus tarttuu 
epäolennaisiin kysy-
myksiin, eikä tunne 
kirkollisen keskuste-
lun sisältöä 
– Kirkko ristiriitainen 
ja kaksinaismoralis-
tinen 

AUTTAMISEEN 
VELVOITETUT 

– Erilaisten nä-
kemysten ja per-
he- ja seksuaa-
lielämä-tapojen 
esitteleminen 

– Ihmisten elämän-
tilanteiden kuule-
minen ja niiden 
liittäminen kristil-
liseen kontekstiin 
soveltuvin osin 

– Sielunhoitoon 
tulevan elämänti-
lanteesta neuvotte-
leminen 

– Suhde julkisuuteen 
kriittinen, mutta 
myös myönteinen 
– Julkisuus tuo erilai-
sia näkemyksiä esil-
le, mutta antaa yksi-
puolisen kuvan kir-
kosta ja papistosta 
– Kirkko ristiriitainen 
ja vanhoillinen 

AVOIMUUTEEN 
KASVANEET 

– Avoin oman 
näkemyksen esil-
letuominen 
– Opettajalähtöi-
syys ja nuorten 
elämäntilanteen 
huomioiminen 

– Kirkon näke-
myksen ja ihmisten 
elämäntilanteiden 
välinen neuvottelu 

– Kuunteleminen ja 
prosessiin käynnis-
täminen 

– Suhde julkisuuteen 
kriittinen ja myöntei-
nen 
– Julkisuus tuo erilai-
sia näkemyksiä esil-
le, mutta antaa yksi-
puolisen kuvan kir-
kosta ja papistosta 
– Kirkko ristiriitainen 
ja vanhoillinen 

 
 
 
Taulukko 5 Tyyppitarinoiden työskentelyotteet 
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6.1 Eheytymisen tiellä  

6.1.1 Rikotusta ehjäksi 
 

Karon497 lapsuus oli vaikea. Perheessä oli huomattavia ongelmia, joista ei puhuttu 
perheen sisällä tai kerrottu ulkopuolisille tahoille. Äidin valoisa olemus, johon liittyi 
vahva usko ja luottamus Jumalaan, kantoivat kuitenkin perhettä eteenpäin. Äidin ja-
lanjäljissä uskonkysymykset tulivat Karolle tärkeiksi ja hän teki uskonratkaisun nuo-
ruusiässä. Uskoontulon seurauksena ”kaikki muuttui” ja hän koki, että rukouksessa 
saattoi kuulla, kuinka Jumala Pyhän Henkensä välityksellä ohjasi elämän eri tilan-
teissa. Karo alkoi lukea ahkerasti Raamattua ja halusi seurata sen ohjeita. Suhde 
muihin uskoviin antoi tähän voimia ja innosti kristillisessä kilvoittelussa. Karo ha-
keutui opiskelemaan seurakunnalliselle alalle ja solmi avioliiton.  

Ulkoisesti kaikki näytti hyvältä, mutta lapsuuden ongelmat rasittivat Karon 
sisäistä maailmaa. Erityisesti kokemus omasta riittämättömyydestä aiheutti hänelle 
jatkuvaa epävarmuutta, mistä johtuen hän hakeutui ihmissuhteisiin, joissa hän saattoi 
kokea olevansa hyväksytty ja rakastettu. Perheen lapset syntyivät. Avioliitto oli on-
nellinen ja vanhemmuus vahvisti parisuhdetta entisestään. Karo pääsi opiskelemaan 
teologiaa ja hakeutui opintojensa jälkeen papin työhön.  

Karon sisäinen epävarmuus ja rakkaudenkaipuu varjostivat silti edelleen elä-
mää. Hän alkoi kuitenkin pikkuhiljaa oivaltaa, että ahdistuksen syynä olivat lapsuu-
den ongelmat, joista johtuen hän koki ”jääneensä vaille rakkautta ja ihailua, jota 
jokainen lapsi kaipasi”. Hän keskusteli tilanteestaan muutamien luotettavien kristit-
tyjen kanssa, joista yhteen hän lopulta ihastui. Ihastuminen ei kuitenkaan saanut vas-
takaikua, sillä ystävä ymmärsi kaipuun nousevan lapsuuden kokemuksista, joihin hän 
ihastumisellaan haki korjaavaa kokemusta. Tilanne selvitettiin ja Karo hakeutui sie-
lunhoitoon, jossa hän kohtasi kipeät kysymyksensä ja alkoi ymmärtää itseään.  

Sielunhoidossa syntynyt autetuksi tulon kokemus oli Karolle merkittävä. Siel-
lä keskusteltiin, luettiin Raamattua ja rukoiltiin yhdessä sielunhoitajan kanssa Karon 
eheytymisen puolesta. Sielunhoitosuhde kesti vuosia ja lopulta Karo alkoi kokea ole-
vansa tasapainossa elämäänsä varjostaneiden kokemusten kanssa. Karo innostui sie-
lunhoitotyöstä. Hän luki aiheesta paljon ja alkoi työssään käydä runsaasti erityisesti 
perhe- ja seksuaalielämään liittyviä sielunhoitokeskusteluja seurakuntalaisten kanssa.  

     

6.1.2 Ymmärrystä, rajoja ja rukousta 
 

Karo seurasi huolestuneena yhteiskunnan seksuaali-ilmapiiriä, joka tuntui edustavan 
hyvin erilaisia arvoja kuin hänen maailmansa. Tiedotusvälineistä tulvi tarinoita, jois-
sa seksuaalisuus ja läheisyys olivat ”kulutushyödykkeitä”, joita saattoi käyttää huo-
mioimatta ihmisen herkkyyttä ja syvällistä rakkaudentarvetta. Karo näki työssään ja 
ympäröivässä maailmassa ihmisiä, jotka kärsivät seksuaalisuuden vapaan käytön seu-
rauksena syntyvästä tyhjyydestä ja hyväksikäytetyksi tulemisen tuskasta. Hän halusi 
auttaa näitä ihmisiä tuomalla esiin vaihtoehtoisen tavan, jossa ihminen voisi itse en-
sin eheytymällä oppia kunnioittamaan itseään ja toisia ihmisiä. Hän oli itse kokenut 

                                                
497 Nimi ”Karo” on annettu suomessa 329 henkilölle. Näistä 319 pojalle ja 10 tytölle. Nimipalvelu 
(internet-palvelu) 
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ja havainnut, että tämä eheytyminen oli mahdollista Raamatun ohjeiden, Jumalan 
kuulemisen ja rukouksen avulla.   

Karo kohtasi papin työssään erilaisia seksuaalisuuteen ja perheisiin liittyviä 
ongelmia erityisesti sielunhoitokeskusteluissa, joissa ihmiset pohtivat avoliittoon, 
irrallisiin sukupuolisuhteisiin, uskottomuuteen, aborttiin, seksuaaliseen hyväksikäyt-
töön ja homoseksuaalisuuteen liittyvää problematiikkaa. Karo pyrki yhdessä sielun-
hoitoon tulevien kanssa etsimään kysymyksiin vastauksia Raamatusta ja säännölli-
sestä rukouselämästä. Sielunhoitotilanteissa hän halusi kuunnella sekä sielunhoitoon 
tullutta että Jumalaa, joka Pyhän Henkensä avulla ohjasi häntä näissä tilanteissa. Toi-
sinaan nämä ohjeet olivat hyvin selviä: ”lohduttavia mielikuvia tai sanoja”, joita Ju-
mala halusi hänen kauttaan välittää. Hän kuitenkin havaitsi, etteivät läheskään kaikki 
motivoituneet eheytymisprosessiin. Karo ei kuitenkaan halunnut tuomita näitä ihmi-
siä, vaan kunnioitti heidän elämäntapaansa. Hän alkoikin oivaltaa, että Jumala joh-
dattaa ihmisiä omalla isällisellä tavallaan, eikä hänen itsensä tulisi puuttua tähän, 
muutoin kuin rukoilemalla tai tuomalla kysyttäessä esille, mitä Raamattu asiasta ajat-
telee. Usein hän totesi kysyjille, ettei: ”Jumala perhettä ja seksuaalisuutta koskevilla 
säännöillään halua rajoittaa ihmisen toimintavapautta vaan suojella ihmistä”. Hän 
kuitenkin näki, että ihmisen ja Jumalan välissä oli usein esteitä. Nämä eivät aina kui-
tenkaan johtuneet vain ihmisten halusta toimia väärin, vaan myös erilaisista kehitys-
psykologisista tekijöistä, jotka ikään kuin pakottivat ihmisen toimimaan tavalla, jossa 
tämä toisti aiemmin kokemiaan hämmentäviä tilanteita.    

Rippikoulutilanteissa Karolla oli selkeä näkemys siitä, mitä hän perhe- ja sek-
suaalikysymyksiin liittyen opetti. Hän piti opettamista tärkeänä ja itselleen mieluisa-
na. Hän halusi auttaa nuoria toimimaan elämää suojelevalla tavalla: kunnioittamaan 
Jumalan ohjeita, itseään ja seksuaalisuhteen seurauksena mahdollista alkavaa uutta 
elämää. Kirkollisissa toimituksissa Karo koki tärkeäksi kertoa toimituksen sisällön ja 
merkityksen. Keskustelua syntyi jonkin verran, mutta pääsääntöisesti toimituskeskus-
telut painottuivat toimituksen lähtökohtien ja toteuttamistapojen tutuksi tekemiseen.  

Karo suhtautui yhteiskunnassa vallitseviin perhe- ja seksuaalinäkemyksiin 
ymmärtäväisesti. Hänen mukaansa yhteiskunnan pitää ratkaista se, miten laaditaan 
perhettä ja seksuaalisuutta koskevia sääntöjä myös niille ihmisille, jotka eivät ole 
kirkon jäseniä. Sen sijaan kirkon sisällä käytävän keskustelun kuuleminen oli hänestä 
ajoittain raskasta. Raamatun ohjeet olivat Karon mielestä hyvin selvät, mutta hänestä 
näytti siltä, ettei kirkon sisällä enää oltu tästä vakuuttuneita. Karo kuitenkin halusi 
pitää kiinni omasta näkemyksestään ja tuoda sitä esille erilaisissa tilanteissa. Hän piti 
kuitenkin tärkeänä sitä, että keskustelun sävy oli hänen puoleltaan kunnioittava. Hän 
ei halunnut riidellä vaan näki, että kirkon sisällä tulee olla mahdollisuus ajatella eri 
tavoin. Omissa kannanotoissaan hän pyrki välttämään vastakkainasettelua oikeiden ja 
väärien mielipiteiden välillä. Hänelle oli tärkeää, että kirkko pysähtyy kuulemaan, 
millaisia rajoja Jumala on asettanut hyvän elämän toteuttamiselle sekä perheessä että 
seksuaalisuudessa. Karo toivoi, että myös hänen tavallaan ajattelevien kristittyjen 
annettaisiin edelleen toimia kirkossa ja tarjota apua niille, jotka haluavat seurata 
Raamatun selkeitä perhe- ja seksuaalielämän ohjeita.  
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6.2 Turvallisten rajojen sisällä  

6.2.1 Turvalliseen uskoon kasvamista 
 

Ami498 ja Vieno499 kasvoivat ehjässä ja turvallisessa ympäristössä, jossa usko Juma-
laan oli luonteva osa koko perheen elämää. Tähän liittyi tiivis yhteys seurakuntaan, 
ja kirkossa käytiin ahkerasti. Seurakuntayhteisöillä oli selkeät perhe- ja seksuaa-
lielämää koskevat ohjeet, jotka Ami ja Vieno omaksuivat omaan ajatteluunsa. Tur-
valliset rajat näyttäytyivät selvästi myös lapsuuden perheessä, mikä tuntui lapsista 
hyvältä ja tasapainoiselta. Seurakuntayhteyksistä he löysivät myös puolisonsa ja pe-
rustivat perheen. Vanhemmaksi tulo oli kummallekin suuri Jumalan lahja, ja perhe-
elämä oli onnellista ja tasapainoista. Vieno aloitti teologiopinnot melko nopeasti lu-
kion jälkeen. Ami ei heti opiskellut teologiaa, vaan suuntautui muuhun työhön. Papin 
työ alkoi kuitenkin vetää puoleensa, joten hän hakeutui teologiseen tiedekuntaan ja 
sieltä valmistuttuaan papin työhön.    

Kummankin tasapainoinen elämä järkkyi vakavan ja koko perhettä koskevan 
kriisin seurauksena. Kaikki kääntyi päälaelleen ja elämään astuivat pelko, pettymys 
ja kokemus epäonnistumisesta. Vieno haki vaikeuksiinsa apua terapiasta ja Ami tu-
keutui puolisoonsa. Seurakuntayhteys oli kummallekin tärkeä asia. Vähitellen puhu-
minen ja vaikeuksien työstäminen kuitenkin auttoivat ja kummatkin pääsivät tasapai-
noon suhteessa kriisiin ja sen aiheuttamiin vahinkoihin, vaikka vaikutukset tuntuivat 
edelleen heidän elämissään. Pysyvät turvalliset rajat olivat auttaneet suunnistamaan 
elämässä, ja näiden rajojen sisällä he halusivat edelleen pysyä. 

 

6.2.2 Ihminen on rikkinäinen, mutta suunnan saa näyttää      
 

Sekä Amille että Vienolle seurakuntayhteisö oli tärkeässä roolissa myös papin työs-
sä. Perhe- ja seksuaalikysymysten osalta he ajattelivat hyvin samankaltaisesti kuin 
yhteisö, jossa he olivat kasvaneet ja eläneet. Omat ja toisten elämänkokemukset vah-
vistivat heidän näkemyksiään. Näitä elämänkokemuksia he seurasivat sekä seurakun-
tayhteyksissään että papin työssä eteen tulevissa tilanteissa. Seurakuntayhteisössä 
tuttavat kokivat vaikeita perheisiin ja seksuaalisuuteen liittyviä tilanteita, joissa 
kamppailtiin omien tarpeiden ja Jumalan tahdon välisessä ristitulessa. Nämä kamp-
pailut olivat eläviä esimerkkejä siitä, kuinka usko Jumalaan oli kaikkein tärkein asia 
kristityn elämässä. Vaikka omien tarpeiden syrjään siirtäminen näyttikin toisinaan 
olevan kamppailijoille vaikeaa, niin usko oli kuitenkin tärkeämpää ja takasi erityises-
ti lasten turvallisen elämän.  

Osa Vienon ja Amin seurakunnan jäsenistä tiesi heidän herätysliiketaustansa 
ja sen joitakin perhe- ja seksuaalikorostuksia. Vieno oli havainnut, että nämä seura-
kuntalaiset eivät juuri halunneet keskustella hänen kanssaan kovinkaan syvällisesti. 
Tämä tuntui hänestä ikävältä, koska hän koki mahdollisista näkemyseroista huoli-
matta olevansa myötätuntoinen ihminen. Tätä hän ajoittain kummasteli pohtien sitä, 
luulevatko ihmiset papin olevan jotakin muuta kuin tavallinen ihminen vain sen pe-

                                                
498 Nimi ”Ami” on annettu suomessa 232 henkilölle. Näistä 175 pojalle ja 57 tytölle. Nimipalvelu (in-
ternet-palvelu). 
499 Nimi ”Vieno” on annettu suomessa 16725 henkilölle. Näistä 2291 pojalle ja 14434 tytölle.  Nimi-
palvelu (internet-palvelu). 
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rusteella, että hän uskoi Jumalaan. Vieno itse koki vahvasti, ettei pappeus tehnyt hä-
nestä sen kummallisempaa ihmistä kuin kenestäkään toisesta. Ami puolestaan oli 
iloisesti yllättynyt siitä, että vaikka hänen pelkonaan olivat olleet ihmisten mahdolli-
set ennakkoluulot, hän ei ollut kohdannut niitä lainkaan negatiivisessa mielessä. 
Vuorovaikutus tuntui pelaavan puolin ja toisin, ja Ami nautti seurakuntalaisten koh-
taamisesta.  

Vieno suuntautui esimiestehtäviin ja vaikutti kirkon erilaisissa foorumeissa. 
Tämä oli palkitsevaa, mutta pakotti hänet rajaamaan erityisesti kahdenkeskisten kes-
kustelujen määrää seurakuntalaisten kanssa. Toisaalta tämä ei haitannut Vienoa, sillä 
hän suhtautui hieman kriittisesti lyhytkestoisten keskustelujen mahdollisuuksiin aut-
tamisen välineinä. Hän koki, ettei teologikoulutus ollut antanut minkäänlaisia val-
miuksia näiden asioiden kohtaamiseen sielunhoitotyössä. Siten olikin parempi, että 
hän teki mitä osasi ja ohjasi kyselevät paremmin osaavien ammatti-ihmisten pariin. 
Hän oli myös havainnut, että ennakkokäsityksistä johtuen ihmiset eivät kovinkaan 
usein tulleet keskustelemaan papin kanssa perheisiin ja etenkään seksuaalisuuteen 
liittyvistä kysymyksistä. Pikemminkin nämä kyselyt olivat vain kartoituksia siitä, 
mitä pappi pitää kiellettynä ja millä tämä perustelee kielteisyytensä johonkin asiaan. 

Ami puolestaan kohtasi seurakuntalaisia kahdenkeskisissä keskusteluissa 
enemmän kuin hän olisi osannut odottaa. Ennakkoluuloja ei tuntunut olevan, tai jos 
olikin, ne hälvenivät, kun keskustelut aloitettiin. Sielunhoitotilanteissa Ami piti tär-
keänä, että sielunhoitoon tullut voisi alkaa prosessoida omia kysymyksiään. Hän itse 
ei juuri ilmaissut ajatuksiaan, mutta jos ihmiset kysyivät, hän kertoi niistä mielellään. 
Hän kuitenkin korosti, että ihmisillä oli oikeus ajatella ja perustella ratkaisunsa omal-
la tavallaan. Hänelle olikin hyvin tärkeää, että tullaan toimeen kaikkien kanssa, eikä 
eri tavalla ajattelevia tai eläviä suljeta yhteisön ulkopuolelle.  

Rippikoulut ja erityisesti perhe- ja seksuaalitematiikkaa koskevat oppitunnit 
jännittivät hieman sekä Amia että Vienoa. Kummatkin opettivat omantuntonsa mu-
kaisesti, että seksuaalisuhteet kuuluivat vain elinikäiseen avioliittoon ja että abortti ja 
homoseksuaalisuuden toteuttaminen olivat syntiä. Ami piti kuitenkin erityisen tär-
keänä korostaa, ”että näin kirkossa ajatellaan, mutta todellisuus on yleensä toista, 
mutta kaikki ovat silti Jumalan luomia”. Vieno oli kuitenkin kokenut myös ikäviä 
tilanteita, joissa nuoret olivat suorastaan suuttuneet hänelle, kun hän oli kertonut nä-
kemyksistään. Näiden kertojen jälkeen hän oli tullut siihen tulokseen, ettei rippikou-
lun tarkoituksena ollut suututtaa ketään, joten hän antoi nämä tunnit suosiolla toisille 
työntekijöille ja vältti omien näkemystensä esittämistä.  

Ami ja Vieno pitivät toimituskeskusteluja suuressa arvossa. Vaikka ihmisten 
elämäntavat ja asenteet perhe- ja seksuaalikysymyksissä olivat kovin erilaisia kuin 
heidän, ei tämä näkynyt toimituskeskusteluissa tai itse toimituksissa. Heistä kumpi-
kin oli oppinut sivuuttamaan erottavat asiat ja kiinnittämään huomiota vain yhdistä-
viin asioihin.  

Ami ja Vieno olivat jo lapsesta asti tottuneet siihen, että yhteiskunta heidän 
ympärillään edusti hyvin erilaisia arvoja, kuin mitä he pitivät tärkeänä. Yhdistävä 
tekijä kaikkien ihmisten välillä oli kuitenkin Jumalan kuvana oleminen ja ihmisen 
syntisyys. Jumalan kuvana oleminen velvoitti kunnioittamaan toisia ihmisiä. Ihmisen 
syntisyyden tiedostaminen taas ei tehnyt kenestäkään toista parempaa, vaan kaikki 
tarvitsivat Jumalan armoa ja syntien anteeksisaamista, jotta he voisivat päästä taivaa-
seen. Perhe- ja seksuaalikysymysten osalta he kuitenkin näkivät, että luomiskerto-
muksen mieheksi ja naiseksi luomisen akti ja siihen sisältynyt velvoite olivat uskon 
kysymyksiä. Näin ollen muu kuin tämän mukainen pari- tai seksuaalisuhde oli uskon 
vastainen. Mikäli ihminen toimi muulla tavalla, hän sai katuessaan anteeksi. Jos ih-



 189

minen kuitenkin valitsi elämäntavakseen muun kuin uskon mukaisen tavan toteuttaa 
seksuaalisuuttaan, toimi hän uskon vastaisesti.  

Vieno arveli, että yleisesti ottaen kaikki kirkkoon kuuluvat tunsivat kirkon 
näkemykset ja Raamatun ohjeet, eikä tätä tarvinnut erikseen kertoa heille. Ennemmin 
hän halusi vaikuttaa kirkon sisällä. Omalla toiminnallaan hän pyrki varmistamaan, 
että se oppi, johon kirkko oli sitoutunut, pysyy. Hänelle olikin tärkeää, että ”kirkon 
opin ei tarvitse muuttua vaan kirkko saa edelleen näyttää suuntaa, vaikka ihmisen 
elämä on rikkinäinen”. Tähän rikkinäisyyteen on tarjolla armoa, ei sen hyväksymistä 
opilliselle tasolle. Ami puolestaan näki itsensä ruohojuuritason toimijana. Hän koki, 
että hänen tuli omantunnon syistä kertoa, mitä Raamattu asioista puhuu ja selvästi 
näyttää, ettei hän voi ajatella asioista muuta, koska Raamattu ei anna tähän mahdolli-
suutta. Tämän hän halusi kuitenkin tehdä rakkaudella ja ystävällisesti ojentaen, kuten 
Raamatun ohjeet kehottavat tekemään. 

 

6.3 Kriittisyyteen oppinut  

6.3.1 Kaikki näytti selvältä, mutta sitten tulivat kysymykset 
 

Silmun500 lapsuudenkodissa oli tärkeää, ettei perheenjäsenten käyttäytyminen herät-
tänyt julkista pahennusta. Moitteet olivat kovasanaisia, mikäli perheen lapset eivät 
toimineet asianmukaisesti. Vanhemmat korostivat, ettei lasten tule turhaan ”riiata” 
useiden kumppaneiden kanssa, vaan odottaa sitä oikeaa ja solmia tämän kanssa avio-
liitto. Nuoruusiässä Silmu osallistui aktiivisesti seurakunnan toimintaan. Seurakun-
tanuorten arvot sukupuoliasioissa muistuttivat häntä kodin arvoista ja ne olivat Sil-
mulle jo lähes itsestäänselviä. Koko opiskeluajan Silmu piti kiinteästi yhteyttä seura-
kuntanuorten tuttuun porukkaan. Noin 20-vuotiaana hän löysi tulevan puolisonsa ja 
solmi avioliiton.  

Nuoren perheen paineet olivat kovat. Opiskeluaika, taloudellinen niukkuus ja 
alkava työelämä rasittivat parisuhdetta ja perhe-elämää. Parisuhde ajautui kriisiin, 
jonka myös perheen ulkopuoliset ihmiset havaitsivat. Silmulle tämä merkitsi raskasta 
elämänvaihetta, jonka aikana aiemmat arvot hyvästä perhe-elämästä ja avioliitosta 
kokivat kovan kolauksen. Tässä prosessissa ”olivat mennä niin usko Jumalaan kuin 
avioliittoon, perheeseen ja rakkauteen”. Silmu ajautui henkilökohtaiseen kriisiin. 

Silmu haki vaikeuksiinsa ammattiapua, ja vähitellen elämä asettui uusiin uo-
miinsa. Jokin hänen sisäisessä maailmassaan oli kuitenkin muuttunut. Hän alkoi ha-
vaita, että yhä useammin häntä ärsyttivät seurakunnan piirissä esitetyt lausunnot ny-
kymaailman menosta ja ihmisten moraalittomuudesta. Myös papin perheelle asetetut 
odotukset tuntuivat epärealistisilta.  

Silmu jatkoi papin työssään ja koki ajoittaisista epävarmuudentunteistaan 
huolimatta viihtyvänsä ja tulevansa toimeen seurakuntalaisten kanssa. Hän alkoi 
myös oivaltaa, että se armo, jota hän eri tilanteissa julisti toisille, kuului myös hänel-
le. Epävarmuus omasta pappeudesta alkoi hälvetä ja kriittisyys kirkon ihanteita koh-
taan lisääntyi. Muutaman vuoden kuluttua Silmun tilanne helpottui, mutta nuoruuden 
ihanteet olivat saaneet kolauksen. Yhteys nuoruuden seurakuntaystäviin väheni, eikä 
hän halunnut kuulua oikeastaan mihinkään herätysliikkeeseen. Lapsuudessa omak-

                                                
500 Nimi ”Silmu” on annettu suomessa 50 henkilölle. Niistä 6 pojalle ja 44 tytölle. Nimipalvelu (inter-
net-palvelu). 
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suttu pahennuksen herättämisen välttäminen eli kuitenkin edelleen hänen mielessään 
ja hän halusi toimia tavalla, joka ei loukannut muita. Tämä merkitsi Silmulle, ettei 
hän välttämättä halunnut sanoa ääneen, mitä hän asioista ajatteli, ettei kukaan louk-
kaantunut. Sen sijaan kahdenkeskisissä keskusteluissa hän toi selvästi esille, ettei 
perhe- ja seksuaalielämään liittyvien ihanteiden noudattaminen ollut uskon edellytys. 

 

6.3.2 Kirkon palvelija – itsenäinen ajattelija 
 

Pappisvihkimyksessä annettu lupaus oli Silmulle tärkeä sitoumus: ”kovat kaulassa 
minun täytyy opettaa ja julistaa niin kuin kirkko opettaa”. Toisaalta häntä kuitenkin 
ahdistivat muistikuvat omasta tilanteesta, jossa juuri kirkon ihanne ja elämän reali-
teetit olivat aiheuttaneet hänelle ongelmia. Samankaltaista epävarmuutta hän kohtasi 
myös erilaisissa sielunhoito- ja toimituskeskusteluissa, joissa ihmiset toisinaan vä-
heksyen, häpeillen tai puolustellen kertoivat perheestään ja elämästään. Silmu huo-
masi, että yhä useammin hänen piti työtilanteissa tasapainotella kirkon ihanteen ja 
reaali-elämän välillä.  Hän halusi tukea, kannustaa ja nähdä ihmisten erilaiset perheet 
tasavertaisena, vaikka tiedostikin, etteivät kaikki perheet ja parisuhteen muodot suin-
kaan vastanneet kirkon ihanteita. Toisinaan hän koki tilanteensa ristiriitaiseksi: hän 
halusi kirkon työntekijänä sitoutua olemaan kirkolle ja sen opille uskollinen pappi, 
mutta samaan aikaan hän halusi olla ihmistä ymmärtävä pappi. Pikkuhiljaa hän alkoi 
havaita, että ”välttelen kirkollisen keskustelun ja piispojen kannanottojen seuraamis-
ta perhe- ja seksuaalikysymyksissä. Paljon mieluummin kuuntelen omaatuntoani ja 
niiden ihmisten ajatuksia, joiden kanssa olen tekemisissä työ- ja yksityiselämässäni”.  

Rippikoulun opetustilanteet tuottivat Silmulle suoranaisia ongelmia. Hän ei 
uskaltanut opettaa tunneilla täysin oman ajattelutapansa mukaisesti, koska pelkäsi, 
että nuorten vanhemmat kantelisivat kirkkoherralle tai olisivat muuten hämmentynei-
tä. Samaan aikaan hän kuitenkin tiedosti, että nuorille oli välttämätöntä opettaa elä-
män realiteetteja ja siihen liittyviä pelisääntöjä. Tämä ristiriita johti siihen, ettei Sil-
mu halunnut opettaa rippikouluissa perheeseen ja seksuaalisuuteen liittyvää tema-
tiikkaa. Varsin pian kävi kuitenkin selväksi, ettei hän voinut täysin niistä irtisanou-
tuakaan, joten jotain vain piti opettaa tai ainakin jollain tavalla osallistua tuntien 
suunnitteluun tai tiimiopetukseen. Silmu ratkaisi tilanteen sillä, että hän yritti opettaa 
jotakin realiteeteista ja jotakin kirkon opetuksesta. Hän ei kuitenkaan tuntenut oloaan 
täysin luontevaksi. Hän havaitsi julkisesta keskustelusta, että kirkon sisällä oli yhä 
enemmän niitä, jotka kyseenalaistivat kirkon parisuhdeihanteen ja alkoi huomata, 
että näissä kannanotoissa oli paljon samankaltaista ajattelua kuin hänellä itsellään. 
Hän suunnittelikin, että tulevaisuudessa hän alkaisi yhä enemmän opettaa oman ajat-
telutapansa mukaisesti. Sen sijaan kirkolliset toimitukset ja niihin liittyvät keskuste-
lut sekä sielunhoitotilanteet olivat hänelle mieluisia työtehtäviä. Niissä hän saattoi 
toimia itselleen luontaisella tavalla.  

Toimitus- ja sielunhoitokeskusteluissa Silmu halusi kuulla ihmisiä, rohkaista 
heitä ja tuoda Jumalan sanaa kunkin elämäntilanteeseen.  Hän koki, että jokainen ih-
minen oli oman tiensä kulkija. Näin ollen hän harvoin esimerkiksi kehotti avoliitto-
laisia menemään naimisiin, vaikka ajattelikin, että avioliitto oli paras tapa elää pa-
risuhteessa. Avioliittoon vihittäessä Silmu kävi toimituskeskustelun, jossa hän kuun-
teli perheen tilannetta. Erityisesti hän koki kutsumuksekseen iloita uudesta mahdolli-
suudesta ja rohkaista uudelleen avioituvia ja uusperheellisiä.    

Silmu oli vastikään suorittanut kurssin, josta oli merkittävää apua ihmisiä 
kohdattaessa. Hän koki olevansa ihmisten kuuntelija ja rinnalla kulkija. Keskusteluti-
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lanteissa hän halusi luoda turvallisen ympäristön kuulluksi tulemiselle ja omalla 
olemuksellaan välittää sielunhoitoon tulevalle Jumalan armoa ja rakkautta erilaisissa 
elämäntilanteissa. Hän ei yleensä antanut ihmisille ohjeita siitä, miten heidän tulisi 
toimia vaan korosti, että ”me voimme yhdessä pysähtyä etsimään ja pohtimaan sinun 
tilannettasi ja siihen mahdollisesti sopivia vastuksia.” Myös nuorien kohdalla hän oli 
oman vanhemmuutensa myötä kasvanut siihen, että ”uskallan sanoakin jotain, enkä 
vain kuunnella”. Sielunhoitotilanteissa esille nousivat myös tilanteet, joissa sielun-
hoitoon tullut mietti, oliko hän oman käyttäytymisensä tai seksuaalisen suuntautumi-
sensa takia Jumalalle kelpaamaton.  Näissä tilanteissa Silmu korosti, että ihmisiä vai-
vaava erilaisuus saattoikin olla Jumalan varaama osa sielunhoitoon tulleelle, eikä 
vain paha asia, jota tulee välttää. Selvästi väärin tehneiden ja syyllisyyttä kärsivien 
kohdalla hän käytti rippiä, mikäli tätä toivottiin.  Näin saattoi olla esimerkiksi uskot-
tomuudesta kertovien kohdalla, joita Silmu oli työssäolovuosiensa aikana kohdannut 
sielunhoitokeskusteluissa melko paljon.     

Viime vuosina Silmu oli kohdannut työ- ja yksityiselämässään parisuhteensa 
rekisteröineitä pariskuntia. Nuorempana hän oli suhtautunut homoseksuaalisuuteen 
kielteisesti, mutta nyt hän oli päättänyt suhtautua tilanteisiin ennakkoluulottomasti ja 
katsoa, mitä hän itse asiassa asiasta ajattelee ilman painetta siitä, miten kuuluisi aja-
tella. Hän havaitsi, että tilanteet olivat luontevia. Pappeudesta, kirkon sisällä olevista 
mielipiteistä ja homoseksuaalisuudesta puhuttiin avoimesti. Oikeastaan keskusteluis-
sa löydettiin jopa vastauksia kirkon homoseksuaalisuuskielteisyyteen: tilanne näytti 
muistuttavan hyvin paljon kirkon aikaisempaa suhdetta naisiin. Silmu havaitsi näissä 
kohtaamisissa, ettei hänellä kerta kaikkiaan ollut mitään homoseksuaaleja ja heidän 
rekisteröityjä parisuhteitaan vastaan. Suhteissa toteutui toisiinsa sitoutuminen, eivät-
kä homoseksuaalit voineet mitään omalle seksuaaliselle suuntautumiselleen. Oli siis 
parempi, että myös he, kuten muutkin, saivat kulkea omaa tietään. Tätä hän ei kui-
tenkaan rohjennut ottaa julkisesti puheeksi, koska koki, että papin tulee edustaa pe-
rinteisiä arvoja. Näin hän jatkoi työskentelyään julkisesti kirkon perhearvoihin sitou-
tuen, mutta yksityisissä keskusteluissa hän näki perinteisten arvojen rinnalla myös 
muita mahdollisuuksia.  

 
          

6.4 Auttamiseen velvoitettu  

6.4.1 Karikoita matkan varrella 
 

Kuuran501 elämän vastoinkäymiset alkoivat jo lapsuudessa. Perheessä oli ongelmia, 
joista ympäristössä supistiin, mutta apua ei juuri tarjottu. Kainon502 lapsuus- ja nuo-
ruusiän ongelmat eivät juontuneet niinkään kotitaustasta, vaan ne liittyivät kodin ul-
kopuoliseen kanssakäymiseen. Kummallekin vastoinkäymisten läpikäyminen merkit-
si, että he vierastivat kaikenlaista syrjimistä ja halusivat taistella oikeudenmukaisuu-
den puolesta sekä suojella heikommassa asemassa olevia. 

Kainon koti oli uskonnollinen, Kuuran ei. Uskonasiat tulivat kummallekin 
omakohtaisiksi rippikoulun aikoihin. Rippikoulun jälkeinen vapaa-aika kului seura-

                                                
501 Nimi ”Kuura” on annettu suomessa 49 henkilölle. Näistä 38 pojalle ja 11 tytölle. Nimipalvelu (in-
ternet-palvelu).  
502 Nimi ”Kaino” on annettu suomessa 5641 henkilölle. Näistä 3003 pojalle ja 2638 tytölle. Nimipal-
velu (internet-palvelu). 
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kunnan nuorisotoiminnan parissa, missä kaikki nähtiin tasa-arvoisina. Aivan kaikissa 
tilanteissa tasa-arvoisuus ei kuitenkaan näyttänyt toteutuvan. Erityisesti homoseksu-
aalien asema oli kysymys, jossa seurakuntanuoret olivat tiukkana: homous oli syntiä, 
eikä sen toteuttaminen ollut kristitylle mahdollista. Kainolle tämä oli tullut selväksi 
jo lapsuudenkodissa, mutta Kuura koki kysymyksen ongelmallisena. Uskoontulon 
huumassa Kuura kuitenkin yritti ymmärtää ja omaksua seurakuntanuorten perhe- ja 
seksuaaliarvot osaksi omaa uskoaan. Tämä aiheutti hänelle ristiriitaa, sillä hän oli 
aiemmin ajatellut, että kaikkien tuli saada toteuttaa sukupuolista identiteettiään omal-
la tavallaan.  

Kainoa vaivasivat hänen kokemuksensa lapsuus- ja nuoruusajalta, ja hän 
päätti keskustella seurakuntansa papin kanssa. Tämä ei kuitenkaan oikeastaan kuun-
nellut häntä, vaan johti tilanteen nopeasti rukoukseen ja yhdessä he pyysivät, että 
Kaino eheytyisi. Kaino ei kuitenkaan kokenut eheytyneensä rukouksen voimasta, 
mutta jäi odottelemaan mahdollista eheytymistä tulevaisuudessa. Kuuralle oli alusta 
lähtien selvää, ettei hän kertonut lapsuuden kokemuksista seurakunnassa. Hän näki, 
että seurakunnassa rukoiltiin ja toimittiin yhdessä, muttei jaettu asioita syvällisesti. 
Seurakuntanuorissa hän kuitenkin tapasi puolisonsa ja iloitsi parisuhteesta, jossa 
kummallakin oli samankaltaiset elämänarvot. 

Kaino hakeutui teologiopintoihin ja Kuura muulle alalle opiskelemaan. Teo-
logiopintojensa alkuvaiheissa Kaino rakastui samaa sukupuolta olevaan ystävään ja 
alkoi seurustella tämän kanssa. Vaikka hän toisaalta iloitsi siitä, että sai vastakaikua 
rakkautensa kohteelta, se aiheutti samalla myös voimakkaan kriisin. Hän häpesi itse-
ään, eikä uskaltanut kertoa kenellekään tilanteestaan. Mielessä pyörivät niin van-
hempien opetukset kuin seurakuntanuorten tuomitsevat sanat, ja hän alkoi pelätä 
ajautuneensa hyvin kauaksi Jumalasta seksuaalisen suuntautumisensa takia. Yhtey-
denpito ystäviin ja käynnit kotona vähenivät. Kaino tunsi jääneensä yksin.  

Lopulta hän uskaltautui kertomaan tilanteestaan muutamille ihmisille, jotka 
suhtautuivat asiaan hyvin asiallisesti. Vaikka tämä helpotti Kainoa, hän ei kuitenkaan 
ollut lainkaan vakuuttunut siitä, että kirkon piirissä suhtautuminen olisi ollut saman-
kaltaista. Lopulta Kaino rohkaisi mielensä ja meni puhumaan papin kanssa. Hänen 
yllätyksekseen pappi kuunteli eikä millään tavoin yrittänyt saada Kainoa luopumaan 
suhteesta tai tulkinnut tilannetta synniksi, vaan pikemminkin korosti, että ”tämä 
kaikki saattoi olla Jumalan erityistä suunnitelmaa sinua varten”. Tämä pysäytti Kai-
non. Hänestä tuntui, että vasta nyt hän saattoi keskittyä miettimään, mihin suuntaan 
oli menossa. Kun omat ajatukset muutaman vuoden kuluttua alkoivat selkiytyä, Kai-
no ei enää nähnyt homoseksuaalista parisuhdetta syntinä ja muutenkin hänen aiem-
min niin selvät käsityksensä kristityn oikeasta ja väärästä olivat muuttuneet. Enää ei 
ollut helppoa sanoa, mikä on kenellekin oikea elämäntapa, vaan tärkeintä oli tukea 
ihmistä tämän erilaisissa kamppailuissa ja näin välittää Jumalan läsnäoloa ja rakkaut-
ta tälle. 

Kuura valmistui omasta opinahjostaan ja työskenteli joitakin vuosia, mutta 
teologiopinnot alkoivat yhä enemmän houkutella häntä. Opiskeluaika teologisessa 
tiedekunnassa oli merkittävä. Eksegetiikan opinnot haastoivat aikaisemmat käsityk-
set Raamatun totuuksista. Aiempi työura ja sielunhoidon opinnot olivat puolestaan 
tuoneet hänen eteensä erilaisia elämäntilanteita, joihin ei ollut helppoa antaa seura-
kuntanuorten maailmasta tutuksi tulleita ohjeita. Kuura koki, että teologiopintojensa 
seurauksena hänen aikaisemmat ajatuksensa ihmisten ehdottomasta tasa-arvosta sai-
vat vahvistusta myös kristillisestä uskosta: Jumalan luomina ja ehdottoman rakkau-
den kohteina kaikki ihmiset olivat tasa-arvoisia. Kristityn tehtävänä oli kulkea toisen 
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kristityn rinnalla ja auttaa tätä elämän vaikeuksissa, eikä suinkaan lisätä niitä monise-
litteisillä ja epämääräisillä opillisilla kysymyksillä.  

        

6.4.2 Käsky rakastaa velvoittajana  
 

Kuura ja Kaino hakeutuivat valmistuttuaan papin työhön. Jo alusta alkaen kummal-
lekin oli tärkeää ihmisten kuuleminen, ymmärtäminen ja auttaminen. He pyrkivätkin 
työssään keskustelevaan työotteeseen niin rippikouluissa kuin muissa seurakuntalais-
ten kohtaamistilanteissa. Papiksi valmistumisen jälkeen he eivät juuri pitäneet yhte-
yttä entisiin seurakuntanuoriin. Kaino ei halunnut sitoutua mihinkään hengelliseen 
viitekehykseen, mutta Kuura kaipasi hengellistä yhteisöä, johon hän voisi kuulua. 
Aikansa pohdittuaan hän löysi yhteisön, jonka piirissä oli pappeja, jotka ajattelivat 
hyvin samalla tavalla kuin hän. 

Rippikoulut olivat kummallekin mieluisia. Nuorten kanssa syntyi hedelmälli-
siä juttutuokioita niin oppitunneilla kun yksityisissä keskusteluissakin. Nuorten maa-
ilman kuuleminen asetti opetukselle kuitenkin haasteita: kristillisiä arvoja oli varsin-
kin aluksi vaikea opettaa, koska nuorten maailma tuntui olevan kovin kaukana näistä 
arvoista. Julkisuudessa käytiin kuitenkin runsaasti perhe- ja seksuaalielämään liitty-
vää keskustelua, josta välittyi kuva siitä, että kirkossa on lupa ajatella hyvin eri ta-
voin. Tämä rohkaisi sekä Kuuraa että Kainoa puhumaan asioista avoimesti. Rippi-
kouluopetuksessa tämä näkyi siten, että kumpikin alkoi opettaa nuorille, että niin kir-
kon kuin yhteiskunnankin sisällä on eri tavoin ajattelevia ja eläviä ihmisiä. Tärkeintä 
oli, että nuoret kohtaisivat nämä erilaiset ihmiset hyvässä ja rakastavassa hengessä. 

Kuuraa perinteisten kristillisten perhearvojen korostaminen ärsytti. Vaikka 
hän yritti olla neutraali esitellessään näitä arvoja, hän huomasi, että se oli vaikeaa. 
Hänen mieleensä tulivat ystävien kertomat sekä julkisuudessa esiin tulleet kertomuk-
set ja elokuvat ihmisistä, jotka kamppailivat erityisesti seksuaalisen suuntautumisen-
sa kanssa. Omien lapsuudenkokemustensa kautta hän koki suvaitsemattomuuden 
asiaksi, jota hän ei kerta kaikkiaan voinut sietää. Hän kuitenkin pyrki siihen, ettei 
omalla käytöksellään olisi hämmentänyt seurakuntansa aktiivijäseniä, jotka hänen 
seurakunnassaan edustivat perinteisiä perhearvoja.  Tämä sukkulointi kuitenkin rasit-
ti ajoittain työntekoa ja erityisesti niitä tilanteita, jolloin Kuura saarnasi tai puhui jul-
kisesti. Kaino tasapainotteli hieman samankaltaisessa tilanteessa, mutta hakeutui 
melko nopeasti työtehtäviin, joissa hän saattoi keskittyä kohtaamaan ongelmiensa 
kanssa kamppailevia ihmisiä. Näissä tilanteissa korostui konkreettinen auttaminen ja 
kuunteleminen, ei niinkään opettaminen tai julistaminen, mikä helpotti Kainon työs-
kentelyä huomattavasti. Hän itse oli tasapainossa oman seksuaalisen suuntautumisen-
sa kanssa, mutta ei työssään tuonut sitä millään tavalla esille.  

Toimitus- ja sielunhoitokeskusteluja Kuura ja Kaino kävivät mielellään. 
Näissä keskusteluissa saattoi mainiosti keskittyä yhteen ihmiseen tai perheeseen ja 
muokata työskentelyotetta heidän tarpeidensa mukaiseksi. Keskusteluissa toteutui 
myös vuorovaikutus, joka julistustilanteista puuttui ja he saattoivat tuoda esille Juma-
lan armahtavaa rakkautta ja huolenpitoa seurakuntalaisille. Sielunhoitotilanteissa hei-
tä kumpaakin ohjasi ajatus ihmisen omasta vallasta tehdä päätöksiä tilanteessaan. 
Heistä tuntui, ettei tavallisten seurakuntalaisten maailma ollut kaukana heidän todel-
lisuudestaan, sillä he kokivat monissa asioissa ajattelevansa hyvin samalla tavoin 
kuin nämä. Ongelmallisia olivat sen sijaan ne seurakuntalaiset, joita ohjasivat hyvin 
perinteiset perhearvot. Kuura ja Kaino olisivat halunneet, ja toisinaan käytännön työ-
tilanteissa he yrittivätkin, kertoa teologisessa tiedekunnassa oppimiaan asioita ja 
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muita tapoja elää kristittyinä, mutta tämä ei yleensä johtanut yhteisymmärrykseen. 
Ristiriidoilta kuitenkin vältyttiin, koska heistä kumpikin alkoi näissä tilanteissa pu-
hua ja käyttäytyä tavalla, joka oli seurakunnan aktiivijäsenille tuttua ja turvallista. 

Erään tiiviin työskentelyjakson jälkeen Kuura päätti lähteä hiljaisuuden ret-
riittiin. Tämä kokemus oli hänelle tärkeä. Sisäisen hiljentymisen lisäksi hän koki 
saaneensa uusia välineitä julistustilanteisiin. Enää hänen ei tarvinnutkaan olla joka 
tilanteessa sanoittamassa asioita, vaan hän saattoi olla ohjaamassa ihmisiä hiljaisuu-
den ja kuulemisen äärelle. Nyt työntekoon tuli uusi ote, vaikka toisinaan Kuura tus-
kaili sen kanssa ”että kohta mun tilaisuuksissa varmaan vaan meditoidaan, enkä sa-
no yhtään mitään”. Kaino puolestaan matkusteli paljon ulkomailla ja tutustui Taize-
yhteisöön, missä hän koki yhteenkuuluvuutta hyvin erilaisten kristittyjen kanssa. Hän 
innostui ekumeniasta ja alkoi oivaltaa, että erilaisista korostuseroista huolimatta kris-
tityt ovat Jumalan yhtä suurta perhettä. Vaikka kumpikin alkoi saavuttaa sisäistä ta-
sapainoa, ongelmat työtilanteissa eivät väistyneet. Ristiriitaiset tilanteet rasittivat, ja 
erityisesti julistustilanteissa heistä toisinaan tuntui, että he olivat puun ja kuoren vä-
lissä. Työntekoa rasitti myös alituinen pelko siitä, että seurakunnan aktiivijäsenille 
selviäisi se, millä tavalla he kirkon pappeina ajattelivat. Tämän he pelkäsivät johta-
van suoranaisiin ongelmiin työyhteisössä.  

 

6.5 Avoimuuteen kasvanut  

6.5.1 Elämä ja tarinat ovat opettaneet 
 

Saarni503 innostui Raamatun lukemisesta jo nuorena. Sieltä hän haki ohjeita elämän 
moniin tilanteisiin. Murrosikäisenä heräsi kiinnostus perhe- ja seksuaalikysymyksiin 
ja myös niihin hän haki vastauksia Raamatusta. Erityisesti Vanhan testamentin kiel-
lot ja suhtautuminen seksuaalisuuteen hämmensivät häntä. Ihmisten välinen lähei-
syys, jota hän omassa elämässään seurasi, oli jyrkässä ristiriidassa sen kanssa, mitä 
Raamattu asiasta totesi. Hänen lukemansa Raamatun kohdat puhuivat varottavasta ja 
kielletystä asiasta, kun arkielämässä asia tuntui olevan ihmisille tärkeä osa tasapai-
noista ja hyvää elämää. 1960-luvun alun ilmapiiri ja kotitaustan arvot kuitenkin vai-
kuttivat Saarniin siten, että Raamatun kiellot olivat hänen perhe- ja seksuaalielämää 
koskevat ohjeensa aina aikuisuuteen saakka.  

Saarni hakeutui teologiopintojen pariin. Hän viihtyi teologisessa tiedekunnas-
sa ja tapasi mielenkiintoisia ihmisiä. Näistä yksi oli sielunhoidon kouluttaja Irja Kil-
peläinen, jonka sielunhoidon kurssilla Saarni kävi. Kilpeläisen kurssi antoi hänelle 
merkittävän oivalluksen ja hän havaitsi, että Kilpeläisen opit alkoivat vähitellen vai-
kuttaa myös rippikouluseminaarien sisältöön. Saarni koki, että hän opiskeli teologiksi 
ja papiksi aikana ”jolloin mentiin dogmasta pois asiakaskeskeisyyteen päin”. Hänel-
le suurin oivallus olikin ”ettei papilla tarvitse olla vastausta kaikkeen, eikä tarvitse 
tietää kaikkea, vaan kuuntelu on kaikkein tärkeintä. Pappeja kutsutaan tällä opetta-
jan roolista kohtaajan rooliin.” Valmistumisensa kynnyksellä myös hänelle itselleen 
alkoi tulla selväksi, että hän haluaa olla pappi, joka kuuntelee. Tässä hän halusi hyö-
dyntää monipuolisesti myös muuta kuin teologista tietoa. Hän ajattelikin, ”että tämä 

                                                
503 Nimi ”Saarni” on Suomessa annettu 11 henkilölle. Näistä 6 pojalle ja 5 tytölle. Nimipalvelu (inter-
net-palvelu).  
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on poikkitieteellistä hommaa, jossa teologia on viitekehys. Työskentelytavat nousevat 
muualtakin kuin teologiasta ja dogmasta. Erityisesti psykologiasta”. 

  

6.5.2 Julkisesti vaikka vastavirtaan 
 

Valmistuttuaan Saarni hakeutui papin työhön ja solmi avioliiton. Perheen lapset syn-
tyivät ja elämä oli vuosien ajan tasapainoista ja hyvää aikaa. Vastoinkäymiset alkoi-
vat kuitenkin varjostaa Saarnin elämää, ja näihin hän haki apua. Tällä tiellä hän tu-
tustui samoista ongelmista kärsiviin ihmisiin ja kertoi avoimesti itse olevansa pappi, 
mikä lisäsi ihmisten halua puhua hänen kanssaan. Syntyi merkittäviä vuorovaikutus-
tilanteita, joissa Saarni itse saattoi olla sekä antavana että saavana osapuolena. Vähi-
tellen hän tottui elämään vastoinkäymistensä kanssa ja teki niistä huolimatta papin 
töitä. Hänen elämäänsä tapahtui kuitenkin uusi isku, kun yksi perheen jäsenistä kuoli. 

Oman suruprosessinsa keskellä Saarni kohtasi työssään surevia seurakunnan 
jäseniä, joiden läheisten hautaan siunaamisia hän oli toimittamassa. Yksi tällainen oli 
homoseksuaali, jonka kumppani oli kuollut. Tämä kertoi Saarnille avoimesti tunteis-
taan ja pettymyksestään kirkkoa kohtaan kysyen, ”tukeeko kirkko nyt minua kun olen 
menettänyt läheiseni, vaikka se aikaisemmin on minut niin tiukasti tuominnut?” 
Saarni koki syvästi ymmärtävänsä seurakuntalaisen tuskaa ja lohdutti tätä kertomalla 
avoimesti, ettei hän kirkon pappina todellakaan ole missään vaiheessa ollut tuomit-
semassa tätä ja muita homoseksuaaleja ihmisiä. Syntyi syvä yhteisymmärrys. Tämän 
tapaamisen jälkeen Saarnin suhde vastaaviin työtilanteisiin terävöityi. Hän ei enää 
halunnut vain kuunnella vaan myös avoimesti kertoa, ettei kirkon keskeinen sanoma 
ollut siinä, miten parisuhteessa eletään ja seksuaalisuutta toteutetaan. Hän oli yli 
kolmenkymmenen vuoden työuran myötä havainnut, että ”uskonnolliset ahdistukset 
ja syyllisyyskysymykset ovat monen ihmisen psyykkisen huonovointisuuden taustalla” 
ja halusi omalta osaltaan olla muuttamassa tätä asetelmaa.  

Rippikouluissa hän alkoi ”murtaa vanhatestamentillisia seksuaalitabuja” ja 
kertoa nuorille, että ”luonto pitää teistä huolen, koska te olette osa luontoa ja luoma-
kuntaa. Arvostakaa sitä ja olkaa eettisiä ja vastuuntuntoisia”. Toimituksissa hän 
puolestaan toi esille, ”että näissä hetkissä olemme luomistyön keskellä. Ihmiset ovat 
Jumalan kuvia ja tässä elämässä on jotakin Jumalan lahjaa, jumalallista ja Jumalan 
läsnäoloa. Luomistyö ei kuitenkaan ole täysin valmis vaan elämässä tämä luomistyö 
jatkuu ja siinä liitytään Jumalaan sekä kiitetään luomisesta ja hänen läsnäolostaan.”   

Sielunhoitotilanteissa Saarni halusi edelleen kuunnella. Hän näki, että ihmi-
sen oman prosessoinnin käynnistyminen oli tärkeää, jotta ”ihminen voisi täysin va-
pautua sellaiseen prosessiin, jossa on yhtäläisyyksiä erilaisiin terapiasuuntauksiin ja 
prosesseihin, jossa ollaan katalysaattorina ihmisen tunteille”. Tämä ei kuitenkaan 
ollut hänelle vain terapiaa tai jotakin prosessia vaan hän näki, että ”tässäkin luotan 
hyvin vahvasti Jumalaan ja hänen läsnäoloonsa. Kartan valmiita vastauksia ja luo-
tan ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen”.  

Saarni oli tyytyväinen työotteeseensa, vaikka toisinaan saikin osakseen arvos-
telua, jossa kyseltiin, eikö perisynti kuitenkin ole haavoittanut ihmisen ja Jumalan 
välistä suhdetta niin, ettei ihminen aina kuule, mikä Jumala tahto on. Saarnin vastaus 
oli, ”että monta kertaa perisynti on näkynyt myös siinä, että kirkko on hämärtänyt 
ihmisten ja Jumalan välisen suhteen ulkoistamalla Jumalan läsnäolon ulkoisiin sään-
töihin, kun on olemassa myös sisäiset säännöt”. Hän toi rohkeasti esille omia näke-
myksiään erilaisissa työtilanteissa. Seurakuntalaiset pitivät hänestä, ja usein hän oli 
vihkimässä rippikoululaisiaan ja kastamassa heidän lapsiaan. Muutenkin hän tiesi tai 



 196 

tunsi lähes kaikki seurakuntalaiset, joita hän toimituksissa kohtasi. Saarni kasvoi 
kiinni seurakuntaan ja jäi sinne vakituiseksi papiksi. Työ oli palkitsevaa ja työvuosi-
en aikana syntyi useita merkittäviä keskustelutilanteita ja ihmissuhteita. 

Saarni odotteli alkavaa eläkeaikaa ja näki oman työuransa hyvänä. Eniten 
häntä olivat opettaneet omat elämänkokemukset, joista hän koki, ”että Jumalan ar-
mosta olen saanut kokea kovia perhe ja seksuaalikysymyksissä ja ne ovat luojan ar-
mosta olleet sellaista pakollista kurssia”. Teologiopinnoista ja pappina käymistään 
koulutuksista hän ei kokenut saaneensa – sielunhoidon koulutusta lukuun ottamatta – 
oikeastaan mitään valmiuksia perhe- ja seksuaalikysymyksien käsittelyyn papin työs-
sä. Hän näki, että nykyisin työhön tulevilla papeilla on koulutuksen kautta paremmat 
valmiudet, mutta edelleen tässä asiassa olisi kuitenkin toivomisen varaa. Erityisesti 
seksuaalisuuden ja käynnissä olevan homoseksuaalisuuskeskustelun osalta hän näki, 
että se kosketti kirkkoa monin tavoin. Hän arvionsa mukaan ”voisi joskus tehdä so-
siologisen tutkimuksen, että saattaa olla, että papit ovat eronneet useammin kuin 
muut tai muuten kokeneet vaikeita elämänkokemuksia. Tämän takia on traagista, että 
kirkon käymä seksuaalikeskustelu tai homoseksuaalisuuskeskustelu on tällaista ah-
distunutta ja ehkä juuri siksi, että nämä kysymykset ovat lähellä myös meitä kirkon 
työntekijöitä”. 

 
 

6.6 Tutkimuksen tulosten ja luotettavuuden arviointi   

6.6.1 Elämänkertomusten sijoittuminen tyyppikertomuksiin 
 

Tutkimuksen kohteena olivat haastateltavien elämänkertomukset. Yhdistin logiikal-
taan samankaltaiset elämänkertomukset ja loin viisi erilaista tarinatyyppiä. Sijoitin 
kunkin haastateltavan elämänkertomuksen tyyppitarinaan sen perusteella, mikä oli 
kertojan työskentelytapa ja siihen vaikuttaneet tekijät. Kahdessa tyyppitarinassa pää-
henkilöitä on kaksi. Turvallisten rajojen sisällä olevien työskentelyotteessa ja Autta-
miseen velvoitettujen työskentelyotteeseen vaikuttavissa tekijöissä oli eroja, joita oli 
tärkeää havainnollistaa kahden eri päähenkilön avulla. Turvallisten rajojen sisällä 
olevia yhdistävät halu pitäytyä niiden turvallisten perhe- ja seksuaalielämää koskevi-
en rajojen sisällä, joihin he ovat jo varhaisessa elämänvaiheessaan sitoutuneet. Sen 
sijaan heidän työskentelytapansa poikkesivat jonkin verran toisistaan. Kumpikin pai-
notti rehellisyyttä ja omantunnon mukaista työskentelytapaa, mutta Vienolla oli huo-
noja kokemuksia perheeseen ja seksuaalisuuteen liittyvistä työtilanteista. Tästä joh-
tuen hän joissain työtilanteissa väisti kohtaamisia. Sen sijaan Amilla ei näitä koke-
muksia ollut, joten hän kohtasi perhe- ja seksuaalikysymyksiä mielellään. Auttami-
seen velvoitettujen työskentelyotteet ovat keskenään samankaltaisia, mutta haastatel-
tavien elämänkertomuksissa on eroja. Kaino toimii omassa elämässään kirkon julki-
sen julistuksen vastaisesti. Hän ei ole avioliitossa ja elää seksuaalisen identiteettinsä 
mukaisesti. Kuura puolestaan elää kristillisen avioliittoihanteen mukaisesti. Hän on 
ollut avioliitossa saman puolison kanssa, muttei tästä huolimatta halua korostaa omaa 
elämäntapaansa työtilanteissa. 

Elämänkertomusten sijoittaminen tyyppitarinoihin onnistui lähes kaikkien 
haastateltavien kohdalla melko helposti. Joitakin poikkeuksia kuitenkin oli. Erityises-
ti ne haastateltavat, jotka olivat niukkasanaisia työskentelyotteeseensa vaikuttaneista 
tekijöistä, vaativat pohdintaa. Työskentelytavoistaan he kuitenkin kertoivat runsaasti, 
jolloin heidän kertomuksensa oli sijoitettavissa tyyppitarinoihin. 
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Haastateltavien kertomukset poikkesivat toisistaan. Yksittäisten kertomusten 
juonen tavoittaminen ei tuottanut ongelmaa, mutta erilaisten tarinoiden yhdistäminen 
tyyppitarinoiksi oli vaikeampaa. Tässä kertomuksen juonen alun, keskikohdan ja lo-
pun hahmottaminen tarinallisen kiertokulun kaavion avulla antoi teoreettisen kehyk-
sen kertomusten yhdistämiseen. Kertomuksen alku merkitsi tässä jäsennyksessä sen 
tavoittamista, mikä oli kertojan näkemys hänen draamastaan, situaatiostaan ja hänen 
hyödyntämästään sosiaalisesta tarinavarannostaan ennen keskikohdan käännettä. 
Keskikohdan tavoittaminen merkitsi käänteiden ja niiden merkitysten tavoittamista, 
lopun löytäminen puolestaan työskentelyotteiden analysoimista.  

Edellisen perusteella voidaan nähdä, että Eheytymisen tiellä olevat kertoivat 
elämänsä vastoinkäymisistä, joiden voittamiseen uskoontulolla ja sen kautta eheyty-
misellä oli suuri vaikutus. Vaikutus ulottui omaan elämään ja työskentelyotteeseen 
perhe- ja seksuaalikysymyksissä. Tämä periaate on kantavana voimana myös perhe- 
ja seksuaalikysymysten parissa työskennellessä. Turvallisten rajojen sisällä oleville 
herätysliiketaustojen tulkinta perhe- ja seksuaalikysymyksissä merkitsee tärkeintä 
vaikuttajaa sekä omassa elämässä että työskentelyotteessa. Kriittisyyteen oppineille 
on ominaista aikaisemman näkemyksen osittainen kritisoiminen: aiempi näkemys on 
joutunut törmäyskurssille elämän realiteettien edessä. Työskentelyotteessa näkyy ris-
tiriita aikaisempien näkemysten ja nykyisten näkemysten välillä. Omat perhe- ja sek-
suaalinäkemykset alkavat olla selvillä, mutta työskentelyotteeseen vaikuttavat erilai-
set odotukset siitä, miten papin tulisi näissä tilanteissa toimia. Auttamiseen velvoitet-
tujen elämänkertomusten lähtökohdat ovat vaikeat: uskolla on ollut niihin eheyttävä 
vaikutus. Elämän realiteetit ovat kuitenkin asettaneet kyseenalaisiksi kristillisen vii-
tekehyksen perhe- ja seksuaalinäkemykset, jotka ikään kuin ohitetaan omaksumalla 
niistä lähimmäisenrakkauden periaate, josta seuraa merkittävä velvoite auttaa ja tu-
kea. Avoimuuteen kasvaneet kertovat elämästään ja työstään eläköitymisen kynnyk-
sellä. Avoimuus on heille jo itsestään selvää, eivätkä he peittele näkemyksiään.  

 

6.6.2 Sukupuolten ja ikäryhmien väliset erot  
 
Mies- ja naishaastateltavien sekä eri ikäryhmien työskentelytapojen välillä on joita-
kin eroja. Tutkimuksen naishaastateltavat sijoittuvat pääosin Kriittisyyteen oppinei-
den ja Auttamiseen velvoitettujen tyyppikertomuksiin. Vain yksi naishaastateltava 
sijoittuu elämänkertomuksellaan Eheytymisen tiellä oleviin. Sen sijaan mieshaasta-
teltavat sijoittuvat jokaiseen tyyppikertomukseen, mutta Turvallisten rajojen sisällä 
olevat (n=3) ja Avoimuuteen kasvaneet (n=2) sisältävät vain mieshaastateltavien 
elämänkertomuksia. Mieshaastateltavat edustavat elämänkertomuksillaan kirkollisen 
keskustelun kumpaakin ääripäätä. Sen sijaan naiset sijoittuvat elämänkertomuksil-
laan eräänlaiseen välimaastoon. Tätä jakaumaa pohdin seuraavaksi.  

Turvallisten rajojen sisällä olevat kuuluvat pääsääntöisesti herätysliikkeisiin, 
joissa naiset eivät hakeudu pappisvirkaan. Tästä johtuen heidän joukossaan ei ole 
naispappeja. Sen sijaan Avoimuuteen kasvaneet edustavat pappeja, jotka lähestyvät 
eläkeikää. Heidän avoimuuteensa selittynee osittain myös sillä, ettei heidän enää 
”tarvitse” miettiä oman ajattelun ja elämäntavan mahdollisia seurauksia. Periaattees-
sa Auttamiseen velvoitettujen ajatukset tulevat lähelle heidän ajatteluaan ja on mah-
dollista, että tulevaisuudessa heistä osa toimii kuten Avoimuuteen kasvaneet. Tulkin-
tani on, että miespappien sijoittuminen tähän tyyppikertomukseen voi johtua siitä, 
ettei tähän tutkimukseen vain saatu naisen vastaavankaltaista elämänkertomusta. To-
sin tämä voi johtua myös siitä, että naispappeus on ollut Suomessa mahdollista reilun 
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kahdenkymmenen vuoden ajan504. Avoimuuteen kasvaneet ovat toimineet papin teh-
tävissä yli kolmenkymmenen vuoden ajan ja kasvaneet tähän ajatteluun vasta vii-
meisten työvuosien aikana. On siis mahdollista, ettei avoimuus tai sen reflektointi 
ollut haastattelutilanteessa naispapeille samalla tavalla mahdollista kuin miespapeil-
le. Toisaalta tutkimukseen ei osallistunut yhtään sellaista naispappia, joka olisi toi-
minut lehtorin virassa ennen pappisvihkimystään, joten naishaastateltavat olivat vir-
kaiältään miehiä nuorempia. Avoimuuteen kasvaneita naispappeja näyttää kuitenkin 
olevan kirkossa. Esimerkiksi Liisa Tuovinen on ottanut avoimesti kantaa homosek-
suaalien rekisteröityjen parisuhteiden puolesta ja ollut toimittamassa aiheeseen liitty-
vän kirjan505. Nuoremman polven auttamiseen velvoitettuja voisi edustaa esimerkiksi 
Leena Huovinen, joka on Tuovisen tavoin ollut rukoilemassa samaa sukupuolta ole-
vien parisuhteen puolesta.506 Se, että tutkimukseni Avoimuuteen kasvaneet olivat 
kaikki miehiä, johtuu tältä osin suppeahkosta aineistosta. 

Yhteys naispappeuskeskusteluun nousee esille tutkimuksessani, kuten myös 
kirkollisessa keskustelussa, erityisesti homoseksuaalisuuskysymyksen yhteydessä. 
Vaikka kirkollisessa keskustelussa on nostettu esille, ettei näiden kysymysten välillä 
ole välttämättä teologisessa mielessä analogiaa507, näyttää se kuitenkin tämän tutki-
muksen valossa löytyvän. Suurelle osalle nais- ja osalle mieshaastateltavista naiseus 
ja erityisesti naispappeus merkitsevät kirkollisessa kontekstissa erilaisuutta ja syrji-
misen kohteeksi joutumisen mahdollisuutta. Tämä nostetaan näkyvästi esille homo-
seksuaalisuuskysymyksen yhteydessä ja torjutaan yksiselitteisesti. Homoseksuaaleja 
ja naisia yhdistää Kriittisyyteen oppineiden, Auttamiseen velvoitettujen ja Avoimuu-
teen kasvaneiden näkemysten mukaan sukupuolen tai seksuaalisen identiteetin vuok-
si syrjityksi tuleminen.508   

Tyyppikertomusten osalta Kriittisyyteen oppineet ovat iältään pääsääntöisesti 
yli 50-vuotiaita. Auttamiseen velvoitetut edustavat pääsääntöisesti aineiston nuorem-
pia pappeja ja Avoimuuteen kasvaneet eläkeikää lähestyviä pappeja. Näihin tyyppi-
kertomuksiin sijoitetuista osa reflektoi elämänkertomuksessaan näkemystensä ja 
ikänsä välistä yhteyttä. Sekä Kriittisyyteen oppineista että Avoimuuteen kasvaneista 
erityisesti ne, jotka kertoivat lapsuudenkodin kielteisestä seksuaali-ilmapiiristä, näki-
vät ikänsä ja työskentelytapansa välillä yhteyksiä. He kuvasivat prosessia, jossa lap-
suudenkodin seksuaalikielteisyys siirtyi osaksi kristillistä seksuaalisuuden tulkintaa 
ja kuinka he irrottautuivat näistä käsityksistä. Kriittisyyteen oppineet näkivät kuiten-
kin, että joitakin elementtejä näistä kielteisistä tulkinnoista näkyi edelleen heidän 
suhteessaan seksuaalisuuteen. Sen sijaan Avoimuuteen kasvaneet näkivät, että he 
olivat kokonaan irrottautuneet kirkon sekä mahdollisista lapsuudenkodin kielteisistä 
seksuaalikäsityksistä.  

                                                
504 Suomen ensimmäiset 94 naispappia vihittiin virkaan vuonna 1988. Yletyinen 2005, 5; Niemelä & 
Salonen 2001. 
505 12.7.2008 Tuovinen siunasi kahden naisen rekisteröidyn parisuhteen. Hänen toimistaan valitettiin 
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille, joka katsoi, ettei Tuovinen ollut toiminut kirkon käytäntöjen 
vastaisesti, sillä siunaus oli luonteeltaan yksityiseen sielunhoitoon verrattava tilanne. Tuovinen on 
ollut toimittamassa kirjaa Synti vai siunaus. Homoseksuaalit, kirkko ja yhteiskunta. Tuovinen 2003. 
506 Helsingin Sanomat 2008.  
507 Vrt. esimerkiksi homoseksuaalisuus Raamatussa ja kirkon opetuksessa 2007.  
508 Myös esimerkiksi Jaana Hallamaa näkee yhteyden siinä, miten naispappeuskeskustelussa ja rekis-
teröityjä parisuhteita koskevassa kirkollisessa  keskustelussa naiset ja homoseksuaalit näyttäytyvät 
toisina. Tällöin lähtökohtana on olettamus, että on olemassa normi, jonka mukaisesti toisten tulee 
asettaa itsensä. Hallamaa 2007, 121. 
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Auttamiseen velvoitetuista lähes kaikki kertoivat omaksuneensa kulttuurin 
seksuaalinäkemykset erityisesti koulumaailmasta ja toveripiiristä. Kirkon perhe- ja 
seksuaalinäkemykset olivat kuitenkin tulleet tutuiksi – osalle jo kotoa ja osalle seura-
kunnan toiminnassa. Kristilliset perhe- ja seksuaalielämän arvot tulivat monelle ta-
voittelemisen arvoisiksi siinä vaiheessa, kun kristillinen arvomaailma tuli muutoinkin 
lähelle haastateltavien elämää. Yksille tämä merkitsi arvojen omaksumista, toisille 
taas niiden vierastamista alusta alkaen. Kummassakin tapauksessa oma elämänko-
kemus ja koulutus tarjosivat mahdollisuuden kristillisten perhe- ja seksuaalinäkemys-
ten arviointiin, minkä seurauksena perhe- ja seksuaalikysymykset ohitettiin ja niihin 
otettiin auttamisen näkökulma. Tämä auttajan rooli tarjosi mahdollisuuden lähestyä 
ja tukea erilaisia ihmisiä ottamatta kuitenkaan kantaa siihen, mikä vastaus milloinkin 
on oikea.   

Turvallisten rajojen sisällä ja Eheyteen kasvaneiden tyyppikertomuksiin sijoi-
tettujen kohdalla ikäryhmät hajoavat 40:n ja reilun 50 ikävuoden välille. Näistä pa-
peista osa näki oman ajattelun ja ikänsä välillä yhteyksiä. He toivat esille, että ikä-
vuosien mukana tullut elämänkokemus oli muuttanut hieman suhdetta perhe- ja sek-
suaalikysymyksiin. Nuoruuden ehdottomuuden tilalle oli tullut ymmärtämystä, joka 
mahdollisti erilaisten näkemysten kuulemisen ja hyväksymisen. Edelleen kuitenkin 
herätysliikkeeseen sitoutuva näkemys oli kaikille heistä hyvin selkeä. Ikä oli tuonut 
ymmärrystä, mutta ei ollut varsinaisesti muuttanut omaa mielipidettä perhe- ja seksu-
aalikysymyksissä. 

 
 

6.6.3   Tutkimuksen luotettavuus 

 
Suomen Akatemia määrittelee, että tutkimus tulee tehdä hyvää tieteellistä käytäntöä 
noudattaen. Tähän liittyen tutkimuksessa tulee noudattaa tiedeyhteisön tunnustamia 
toimintatapoja, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä ja tulosten esittä-
misessä, muiden tutkijoiden työn huomioonottamista, omien tutkimustulosten esittä-
mistä oikeassa valossa sekä tieteen avoimuuden ja kontrolloitavuuden periaatteen 
noudattamista.509 Esitän seuraavassa tutkimukseni luotettavuuteen liittyviä näkökul-
mia. 

Tutkimukseni teoreettis-metodologinen viitekehys on narratiivisuus. Narratii-
visuutta pidetään yhtenä kvalitatiiviseen tutkimusperinteeseen liittyvänä menetelmä-
nä, mutta sillä on myös ominaispiirteitä, joiden vuoksi se erottuu muista kvalitatiivi-
sista tutkimuksista. Kuten narratiivista totuutta käsittelevässä luvussa totesin, perin-
teisessä kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tarkoitus vakuuttaa totuudesta (truth), kun 
taas narratiivisuudessa pyritään vakuuttamaan todentuntuisuudella (verisimilitude). 
Tutkimusten tulosten on tarkoitus avata kuulijalle tai lukijalle uusi ymmärrys kerto-
muksessa esitettyjen kokemusten kautta. Voidaan siis esittää, että mikäli kertomukset 
vastaavat uskottavasti tutkimuksen kysymykseen: ”miten minusta tuli sellainen pappi 
kuin olen perhe- ja seksuaalikysymysten kohtaajana”, ovat sen tulokset luotettavia.  

Toisaalta tutkimuksen luotettavuuteen liittyy Brunerin esittämän ikuisen tee-
man  (fabula) ja sen muunnelman (sjuzet) välinen yhteys. Narratiivisuudessa juuri 
tämän yhteyden tarkastelu liittyy tutkimuksen tulosten luetettavuuden arviointiin. 
Fabula viittaa ihmiselämän ikuisiin teemoihin, joita ovat esimerkiksi syntymä, kuo-
lema, kamppailu, rakkaus, kasvu ja vapaus. Fabulan teemat ja niiden väliset jännit-

                                                
509 Hyvän tieteellisen käytännön kriteerit 2007. 
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teet toistuvat eri kertomuksissa muunnelmina (sjuzet) ja juuri nämä muunnelmat ovat 
se taso, josta voidaan esittää vastaavuuteen (validiteetti) liittyviä kysymyksiä.510  
 Olen tutkimukseni taustassa käynyt läpi evankelis-luterilaisen kirkon piirissä 
esitettyjä perhe- ja seksuaalikysymyksiä koskevia tulkintoja suhteessa suomalaisen 
kulttuurin yleisiin käsityksiin ja kehitystrendeihin sekä käsitellyt papin työtehtäviä ja 
heihin kohdistuvia odotuksia. Tämä on se kenttä, jossa haastattelemani papit työs-
kentelevät. Luotettavuutta arvioitaessa voidaan kysyä, ovatko tutkimuksen tausta ja 
tutkimuksessa esitetty vertailuaineisto riittävän laajoja kuvaamaan sitä kenttää, jossa 
kertomusten muunnelmat (sjuzet) ovat syntyneet.   

Tutkimukseni kolmannessa luvussa olen esitellyt tutkimukseni teoreettis-
metodologisen lähestymistavan ja sen, miten olen hyödyntänyt sitä tutkimusta teh-
dessäni. Kyseisessä luvussa olen pyrkinyt seikkaperäisesti selvittämään tutkimukseni 
etenemistä aina aineistonhankinnasta tutkimusraportin rakenteeseen asti, jotta lukijan 
olisi helppo nähdä erilaiset ratkaisut, joita olen tutkimusprosessini aikana tehnyt. Li-
säksi olen käsitellyt aineiston keruuseen, raportointiin ja omaan rooliini tutkija-
pappina liittyvä kysymyksiä. Tutkimukseen osallistuvien pappien anonymiteetti ja 
tutkimuksen etiikka ovat olleet tutkimukseni keskeinen kulmakivi. Olen pyrkinyt sii-
hen, ettei arkaluontoiseen tutkimukseen osallistuminen vahingoittaisi tutkimukseeni 
osallistuneita pappeja, minkä vuoksi olen päätynyt raportoimaan tutkimukseni tulok-
set temaattisesti, minkä jälkeen olen temaattisen analyysin tulosten perusteella raken-
tanut kertomukset. Tällä ratkaisulla olen pyrkinyt lisäämään tutkimukseeni osallistu-
neiden anonymiteettia, vaikka tutkimuksen tuloksena esitettyjen teemojen ja kerto-
musten yhdistäminen olisi todennäköisesti lyhentänyt ja selkiyttänyt tutkimusraport-
tiani.  
 Aineistoni koostuu 19 papin haastatteluista ja kolmen papin kirjallisesta elä-
mänkertomuksesta. Asetin tavoitteekseni haastatella seurakuntatyössä toimivia pap-
peja. Haastateltavat ovat eri-ikäisiä ja eri hiippakunnissa työskennelleitä pappeja. 
Arvioin tutkimukseni saturoituneen pisteeseen, jossa uudet haastattelut eivät olisi 
tuoneet olennaisesti uutta tietoa. Laadullisessa, kuten myös narratiivisessa tutkimuk-
sessa, pyritään saamaan subjektiivista tietoa yleistettävän tiedon sijaan511. Tätä taus-
taa vasten tarkasteltuna arvioin tutkimusaineistoni määrän riittävän niiden tulosten 
esittämiseen ja johtopäätösten tekemiseen, joita olen tutkimuksessani tehnyt.   

Oma roolini tutkijana ja pappina helpotti tutkimusaineiston keräämistä. Mi-
nun oli helppo ymmärtää ja syventää keskustelua haastattelutilanteissa. Uskon myös, 
että haastateltavia ja minua yhdistävä pappeus oli tekijä, joka lisäsi haastateltavien 
luottamusta minuun myös tutkijana. Perhe- ja seksuaalikysymysten osalta haastatel-
tavat toivat esille asioita, jotka olisivat voineet vahingoittaa heitä tai heidän ammatti-
ryhmäänsä. Todennäköisesti he luottivat siihen, etten pappina raportoisi tutkimukseni 
tuloksia tavalla, joka vahingoittaisi heitä ja sitä kautta koko ammattiryhmää. Pidän 
kunnioittavaa suhtautumista tutkimukseen osallistuvia kohtaan kuitenkin tärkeänä 
kaikissa tilanteissa, en vain siksi, että he edustavat samaa ammattiryhmää mihin itse 
kuulun. Olen pyrkinyt raportoimaan osin tarkoinkin varjelluista kysymyksistä sensi-
tiivisesti, mutta rehellisesti, sillä se kuuluu tutkimuksen teon eettisiin periaatteisiin. 
Uskon myös, että rehellisen ja kaunistelemattoman kuvan välittäminen papista perhe- 
ja seksuaalikysymyksissä auttaa sekä pappeja että maallikoita ymmärtämään niitä 
tekijöitä, jotka ovat vaikuttamassa papin työskentelyyn näiden kysymysten äärellä. 
 Olen pyrkinyt siihen, että raportoin tuloksistani mahdollisimman läpinäky-
västi. Nimitän haastatteluaineistoni joukoksi elämänkertomuksia, ja haastatteluky-

                                                
510 Bruner 1986; 1987. 
511 Eskola & Suoranta 1998; Miller 2000. 
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symyksistä sekä aineistokatkelmista ilmenee, että kutsuin haastateltavia monien ky-
symysten kohdalla kertomaan kertomuksen512. Pyrin haastattelutilanteissa muotoile-
maan kysymykseni niin, että niihin oli helpompi vastata omia kokemuksia kertomalla 
kuin raportoimalla esimerkiksi omista mielipiteistä. Moniin haastattelukysymyksiin 
sainkin raportoivan vastaustyylin sijaan ehjän kertomuksen tapahtumista ja tekijöistä, 
jotka olivat johtaneet tiettyyn ajatteluun ja toimintatapaan. Tutkimusraportissani on 
runsaasti pitkiäkin aineistolainauksia. Näen tämän välttämättömänä, luotettavuutta 
lisäävänä tekijänä. Periaatteenani on ollut, että lukijan on tunnistettava tutkimuksen 
tuloksena esitetyistä tarinoista, että hän on lukenut kuhunkin kertomukseen liittyvän 
haastattelusitaatin. Arvioin, että tämä lisää tutkimukseni luotettavuutta, sillä lukijan 
on helppo palata tutkimuksen tuloksista tarkistamaan asiasisältöjä tutkimuksen te-
maattisen raportoinnin yhteydessä esitettyihin aineistoesimerkkeihin.  
 Tutkimuksen tuloksena syntyneissä sisäisissä tarinoissa olen hyödyntänyt 
Vilma Hännisen teoriaa, jossa hän määrittelee sisäisen tarinan osana tarinallista kier-
tokulkua. Keskeistä tässä on ajatus, että sisäinen tarina muodostuu prosessissa, jossa 
yksilö tulkitsee elämänsä tapahtumia ja situaation hänelle tarjoamia mahdollisuuksia 
sosiaalisen tarinavarannon tuottamien kertomusten ohjaamana.513 Laajensin tarkaste-
luani myös siihen, miten tutkimukseeni osallistuvat kertovat itse tuottavansa sosiaali-
seen tarinavarantoon kertomuksia kristillisestä tavasta elää perheessä ja toteuttaa sek-
suaalisuutta. Olen käsitellyt sisäisen tarinan käsitteeseen liittyvää pohdintaa luvussa 
Sisäinen tarina ja tutkimustehtävän täsmentyminen.  

Analysoin aineistoni sekä temaattisesti (narratiivien analyysi) että narratiivi-
sesti (narratiivinen analyysi), mikä on nähtävissä myös tutkimusraportissani. Vaikka 
se on yhtäältä tehnyt tutkimuksestani raskaslukuisemman, kuin mitä se vain narratii-
visesti tarkasteltuna olisi ollut, on se toisaalta taannut sen, että olen voinut käsitellä 
aineistossani esiintyneet teemat mahdollisimman tarkasti514.  Tähän liittyviä valinto-
jani olen pohtinut luvussa Narratiivisen tutkimuksen analysointi.  

Tutkimusraporttini viimeisessä luvussa tarkastelen tutkimukseni tuloksia ja 
liitän ne osaksi laajempaa keskustelua. Myös tämä luku tarjoaa lukijalle mahdolli-
suuden arvioida sitä, miten ikuisen teeman (fabula) ja sen muunnelman (sjuzet) väli-
nen yhteys on tässä tutkimuksessa toteutunut.  

 
  

                                                
512 Haastattelurunkoni oli muotoiltu temaattisesti siten, että temaattisten kysymysten lisäksi joukossa 
oli kysymyksiä, joihin haastateltavan oli tuotettava kertomus siitä, miten hän oli päätynyt tiettyyn ajat-
telutapaan tai toimintaan. Esim. Mistä oma näkemyksesi nousee? Mistä työskentelytapasi nousevat? 
Haastattelujen lopussa pyysin haastateltavia kertomaan elämänkokemuksistaan, jotka ovat vaikutta-
neet työskentelytapoihin sekä arvioimaan koulutuksen, elämänkokemusten ja hengellisen viitekehyk-
sen välistä suhdetta elämänkulun aikana. Olen käsitellyt tähän liittyvää teoreettista pohdintaa haastat-
telujen toteuttamista koskevassa luvussa. 
513 Hänninen 1999. 
514514 Narratiivisessa analyysissä kertomuksen juoni ratkaisee sen, millaisista asioista lopulta raportoi-
daan, kun taas narratiivien analyysissa tarinat pilkotaan analyysiluokkiin, jotka tutkija määrittelee. 
Vaikka analyysiluokat voivat nousta aineistosta, eivät ne kuitenkaan ole juonellisia kertomuksia, jois-
sa syys-seuraussuhteet seuraavat toisiaan kertojan tai kertojien tuottamassa järjestyksessä. Bruner 
1986; Polkinghorne1988; 1995.  
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7 TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA  

7.1 Työskentelyotteeseen vaikuttaneet tekijät 

7.1.1 Elämänkokemus ja sosiaalisesta tarinavarannosta nostetut tarinat  
 

Tutkimusraportin viimeisessä luvussa laajennan tutkimuksen tulosten tulkintaa ja 
tarkastelen niitä suhteessa aikaisempaan tutkimukseen ja laajempaan teoreettiseen 
keskusteluun. Tarkastelin tutkimuksessani elämänkulun ja kokemusten vaikutusta 
papin työskentelytapaan perhe- ja seksuaalikysymyksien parissa kysymällä haastatel-
taviltani kokemuksista, jotka olivat vaikuttaneet heidän tapaansa kohdata perhe- ja 
seksuaalikysymyksiä työssään. Sain vastauksena tähän kysymykseen lähes kaikilta 
haastateltaviltani perusteellisen ja tiheän elämänkertomuksen, jossa he kertoivat 
työskentelyotteeseensa vaikuttaneista tekijöistä.  

Narratiivisessa identiteettikäsityksessä lähtökohtana on, että elämästä kerto-
minen välittää koetut tapahtumat identiteetiksi: omaa tarinaansa kertomalla yksilö 
joko muuttuu tai pysyy samanlaisena, mutta juuri kertomalla hän antaa tulkintoja ja 
merkityksiä eletylle elämälle.515 Narratiivinen lähtökohta näkyy hyvin aineistoni 
elämänkertomuksissa. Haastateltavat kertovat useista tekijöistä, jotka ovat vaikutta-
neet heidän identiteettinsä perhe- ja seksuaalikysymysten kohtaajina. Erityisen näky-
vään rooliin elämänkertomuksissa, kuten myös tyyppitarinoissa, nousevat erilaiset 
elämän käännekohdat, kriisit ja ongelmat, joiden kanssa haastateltavat ovat kamp-
pailleet. Samankaltaisen havainnon on tehnyt myös Niemelä, jonka tutkimuksessa 
kirkon työntekijät kertoivat uskonsa muuttuneen ennen kaikkea kriisien ja elämän-
muutosten seurauksena516.   

Haastateltavien elämänkertomuksia lukiessani huomioni kiinnittyi siihen, että 
erityisesti negatiiviset kokemukset ja vaikeat elämäntilanteet olivat kerronnan keski-
pisteessä. Vaikeista tai ristiriitaisista kokemuksista kerrotaan perusteellinen, tiheä ja 
juonellinen tarina, jossa on narratiiville ominaiset alku, keskikohta ja loppu. Narratii-
vista kertomistapaa on tutkittu suhteessa traumaattisiin kokemuksiin. On havaittu, 
että vaikeista kokemuksista kerrotaan tilanteissa, joissa halutaan perustella ja vakuut-
taa kuulija oman ajattelun merkityksellisyydestä. Ajatusten taustalla on usein jokin 
erityinen tapahtuma, jonka seurauksena kertojan näkökulma on muotoutunut. Tyypil-
lisesti tämä tarkoittaa, että kertomus aloitetaan alusta, ajattelun lähtökohdista. Tästä 
siirrytään kertomaan tarinan keskikohtaa, joka on usein se merkittävä tapahtuma, 
jonka seurauksena ajattelu on muuttunut. Viimeisenä siirrytään tarinan loppuun, jos-
sa kertoja tuo esiin oman ajatuksensa asiasta.517 

Vaikeat kokemukset näyttivät olleen haastateltaville erityisen merkitykselli-
siä: ne olivat käynnistäneet prosessin, joka johti sisäisen tarinan muotoutumiseen. 
Vaikka prosessi on ollut useimmille raskas, mielsivät kertojat sen papin työn kannal-
ta positiiviseksi ja jollakin tavalla myös välttämättömäksi. Havainto on yhtenevä 
useiden narratiivista tutkimusta tehneiden tutkijoiden havaintojen kanssa. Myös he 

                                                
515 Denzin 1989, 71; Hyvärinen 1994, 117-121; Löyttyniemi 2004, 45. 
516 Niemelän haastatteluissa nousivat esille erityisesti seuraavat uskoa muokanneet tekijät: avioero, 
lasten syntymä, lapsen sairastuminen tai vammautuminen, omien vanhempien kuolema, aviopuolison 
sairaus tai kuolema, lapsettomuus, työttömyys sekä lasten poismuutto kotoa. Myös teologian opintoja 
pidettiin koetinkivenä ja eräänlaisena uskonkamppailuna, mutta kukaan haastateltavista ei kuitenkaan 
kokenut opintojen horjuttaneen uskoaan. Niemelä 2004, 203-205. 
517 Hyden 1994, 101. Ks. myös Riessman 1990 ja Ong 1982. 
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ovat huomanneet, että kertomisen arvoiset tarinat syntyvät usein ongelmasta ja sitä 
seuranneesta prosessista. Elämän käännekohdissa elämäntarinaa arvioidaan uudel-
leen, mikä merkitsee usein myös identiteetin muutosta.518 Erityisesti kokemukset, 
jotka ovat haastaneet kertojan, nousevat yleensä ajattelun ja sen perustelun lähtökoh-
diksi 519. 

Omakohtainen kokemus oli kaikille haastateltaville keskeinen argumentti, 
jonka merkitystä painotetiin runsaasti niin omaa ajattelua kuin työotettakin perustel-
taessa. Mikäli asiasta ei ollut omaa kokemusta, kertomuksissa viitatiin toisten koke-
muksiin, joiden avulla omaa ajattelua ja työskentelytapaa perusteltiin. Haastateltavi-
en elämänkertomusten valossa näyttää siltä, että sosiaalisesta tarinavarannosta hyö-
dynnetään erityisesti niitä kertomuksia, joissa kerrotaan omakohtaisia kokemuksia 
perhe- ja seksuaalikysymyksissä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että arvioitaessa suh-
detta esimerkiksi avioeroon halutaan samaistua eronneiden kokemuksiin ennen, kuin 
tehdään päätelmiä siitä, miten asiaan suhtaudutaan ja tilanteessa työskennellään. Tut-
kimuksessa näykyy, kuinka näitä kokemuksia ammennetaan sekä yksityis- että työ-
elämässä kohdatuista elämänkertomuksista mutta myös median tuottamasta materiaa-
lista. Tämä viittaa siihen, että perhe- ja seksuaalikysymyksissä merkittävä asiantunti-
ja on se, joka on kohdannut käsillä olevan asian omakohtaisesti. Kokemuksien tueksi 
sosiaalisesta tarinavarannosta hyödynnetään myös tutkimustietoa erityisesti teologi-
asta ja psykologiasta.   

Toinen keskeinen sosiaalisesta tarinavarannosta hyödynnetty aines on Raa-
mattu ja kristinoppi. Tyyppikertomuksista erityisesti Eheytymisen tiellä ja Turvallis-
ten rajojen sisällä olevat korostavat Raamatusta ja kristinopista nousevien perinteis-
ten perhe- ja seksuaaliohjeiden ensisijaisuutta. Sen sijaan Kriittisyyteen oppineet, 
Auttamiseen velvoitetut ja Avoimuuteen kasvaneet korostavat kokemuksen lisäksi 
lähimmäisen rakkauden vaatimusta ja armahtavan Jumalan näkökulmia.  

Vainio on tarkastellut homoseksuaalisuuskeskustelun argumentaatioita ja ni-
mittää keskustelun osapuolia strukturalisteiksi ja affektualisteiksi. Strukturalismi 
nousee siitä, että yksi käytetty keskeinen argumentti on ihmisen psyko-fyysis-
sosiaalinen struktuuri, jonka katsotaan määrittävän normatiivisesti soveliaita seksu-
aalisuuden muotoja. Affektualismi nousee puolestaan siitä, että näissä argumenteissa 
homoseksuaalin kokemus omasta suuntautumisestaan nostetaan keskeiseen asemaan. 
Vainio on tarkastellut toisistaan poikkeavien argumenttien auktoriteettihierarkiaa. 
Hän pitää ekumeenisen keskustelun520 kannalta ongelmallisena, että affektualistit 
asettavat Raamatun argumentaation alimmalle tasolle, sillä Raamattua pidetään kris-
tillisen uskon keskuksena ja lähtökohtana. Sen sijaan strukturalistit asettavat Raama-
tun argumentaation ylimmälle tasolle.521  

Vainion muotoilemassa argumentaatiohierarkialuokituksessa Eheytymisen 
tiellä ja Turvallisten rajojen sisällä olevien argumentaatiot tulevat lähelle strukturalis-
tien, kun taas Kriittisyyteen oppineiden, Auttamiseen velvoitettujen ja Avoimuuteen 
kasvaneiden argumentaatiot affektualistien argumentaatioita. Tämä jaottelu ei kui-
tenkaan näy vain homoseksuaalisuuskysymyksessä vaan kautta linjan näiden tyyppi-
kertomusten perhettä ja seksuaalisuutta koskevissa kohtaamisen tapojen argumen-

                                                
518 Esimerkiksi Bruner 1990; 1996; Hänninen 1999; Tolska 2002. 
519  Tuomi 2000, 13-16; Hänninen 1999, 64; Bruner 2001, 28; 1996, 143; Tolska 2002, 145; Löytty-
niemi 2004, 45-50; Vanhala 2007.   
520 Homoseksuaalisuus ja rekisteröityjen parisuhteiden siunaaminen puhuttavat kristittyjä ympäri maa-
ilmaa ja on ollut yksi ekumeenisen yhteyden koetinkivistä. Tästä perusteellisemmin: Kirkko ja rekiste-
röidyt parisuhteet mietintö 2009. Myös Kirkot ja homoseksuaalisuus -verkkosivulle on kerätty laajalti 
materiaalia eri kirkkokuntien homoseksuaalisuuteen liittyvistä näkökulmista.  
521 Vainio 2007, 146-196. 
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toinneissa. Toisaalta voidaan kuitenkin havaita, että Kriittisyyteen oppineet, Autta-
miseen velvoitetut ja Avoimuuteen kasvaneet perustavat näkemyksensä Raamattuun 
eivätkä vain omiin tai toisten kokemuksiin. Sekä omiin elämäntilanteisiin että työti-
lanteisiin sovelletut Raamatun- ja kristinopin kohdat nousevat armahtavasta Jumalas-
ta ja lähimmäisen rakkauden vaatimuksesta. Niiden soveltamisen edellytyksenä on 
kuitenkin se, että ihmistä kuullaan ja ymmärretään. Vasta tämän jälkeen voidaan ar-
vioida, miten Raamattu ja kristinoppi nostetaan ihmisten elämäntilanteeseen. Siten 
haastateltavien lähtökohtien ei voida katsoa nousevan kokemuksesta, vaan niistä 
Raamatun ja kristinopin kohdista, jotka kehottavat huomioimaan lähimmäisen hyvän. 
Tästä näkökulmasta tarkasteltuna ei ole enää perusteltua erotella haastateltavia aukto-
riteettihierarkialuokkiin, sillä kaikkien argumentaation lähtökohdat ovat Raamatusta 
ja kristinopista. Perhe- ja seksuaalikysymysten osalta Raamatun ja kristinopin sovel-
tamistavat kuitenkin poikkeavat. Kuten Niemelän tutkimuksissa, myös tässä tutki-
muksessa tulee ilmi, että erilaisten näkökulmien edustajat perustavat näkemyksensä 
Raamattuun, samalla kun painotukset ja tulkinnat vaihtelevat 522.  

Papin ammattiin liittyy kirkkoinstituution edustaminen ja sen arvojärjestelmi-
en julistaminen.523 Papinviran välittäjärooliin kuuluu myös julkisuus, josta johtuen 
pappiin kohdistetaan vaatimuksia ja velvollisuuksia, jotka ulottuvat myös yksityis-
elämän piiriin.524 Näissä vaatimuksissa on varsin vähän kuitenkaan kiinnitetty huo-
miota sellaisiin työhön vaikuttaviin tekijöihin, jotka liittyvät papin persoonaan ja 
elämänkokemuksiin. Ydinosaamiskuvaus edustaa uutta tapaa lähestyä ja kuvata pa-
pin ammattia. Siinä persoonan merkitys nostetaan keskeiseen asemaan työskentely-
tavoissa. Ydinosaamiskuvauksessa nähdään, että pappi työskentelee syvästi henkilö-
kohtaisella uskon alueella, minkä vuoksi persoonan merkitys korostuu viranhoidossa. 
Pappia ohjataankin itsetuntemuksen ja sisäisen vuoropuhelun tielle, jotta hänellä olisi 
edellytykset toimia muuttuvissa tilanteissa ja kohdata erilaisia ihmisiä ja ajattelutapo-
ja.525 Tutkimukseni tulosten perusteella voidaan havaita, että persoonalla, mutta 
myös persoonallisilla elämänkokemuksilla sekä niiden tulkinnoilla on todella merki-
tystä viranhoitoon perhe- ja seksuaalikysymyksissä. Nämä kokemukset eivät yksin-
omaan helpota, vaan myös vaikeuttavat pappien työskentelyä. Itsetuntemuksen tiellä 
edetessä kirkon näkemykset voivat joutua uudelleenarvioinnin kohteiksi. Prosessin 
seurauksena pappien yhteistyö seurakuntalaisten kanssa saattaa helpottua, mutta kir-
kon perhe- ja seksuaalikäsitysten soveltaminen ihmisten elämäntilanteisiin voi vai-
keutua. Kirkon usko näyttää kuitenkin tarjoavan runsaasti erilaisia mahdollisuuksia 
tähän soveltamiseen – kuten tyyppikertomuksista voi havaita.  

Samoin kuin Kiisken tutkimuksessa526, myös tässä tutkimuksessa kävi ilmi, 
että papit voivat ajatella perhe- ja seksuaalikysymyksissä hyvin eri tavoin. Siinä mis-
sä yksi saattaa ajatella hyvin perinteisesti, saattaa toisen näkemys sisältää queer-
teorioille tyypillisiä aineksia. Tällöin myös kirkon uskosta sovelletaan omaan ajatte-
luun sopivia aineksia. Perinteisesti ajattelevan käsitys sukupuolesta on essentialisti-
nen: seksuaalinen kanssakäyminen on ennalta määrättyä ja kuuluu naisen ja miehen 
väliseen avioliittoon. Raamatun perhe- ja seksuaalielämän ohjeet soveltuvat hyvin 
tähän näkemykseen. Sosiaalisen konstruktionismin ajatuksiin liittyville Raamatun 
käsitykset edustavat Raamatun ajan kulttuuria. Kulttuurin muuttuessa myös käsityk-
set perheestä ja seksuaalisuudesta muuttuvat. Raamattuun sitoutuminen ei heillä tar-

                                                
522 Niemelä 2004; 2006. 
523 Huovinen 2001, 15; Saarinen 2004; 34-36; Salomaa 2007, 26. 
524 KJ 5:7; KTK 1995, 106-113; Juujärvi 2005, 37; Salomaa 2007, 26. 
525 Pappien ydinosaamiskuvaus 2007.   
526 Kiiski 2006. 
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koita sen perhe- ja seksuaalikulttuurin omaksumista, vaan Raamatun perussanoman 
tavoittamista. Haastateltavat näyttävät liittyvän ajatuksillaan näkemykseen, jossa 
perhe- ja seksuaalikysymyksiä voidaan tarkastella muuttuvan rakkauden ja muuttu-
mattoman uskon kysymyksinä527. Tyyppikertomuksista Turvallisten rajojen sisällä ja 
Eheytymisen tiellä oleville perhe- ja seksuaalikysymykset ovat muuttumattoman us-
kon, kun taas Kriittisyyteen oppineille, Auttamiseen velvoitetuille ja Avoimuuteen 
kasvaneille muuttuvan rakkauden kysymyksiä. 

Vaikka evankelis-luterilainen kirkko tarjoaakin erilaisia mahdollisuuksia kir-
kon uskon soveltamiseen perhe- ja seksuaalikysymyksissä, se myös vaikeuttaa papin 
työskentelyä. Keskeisimmät ongelmat liittyvät tässä tutkimuksessa erilaisten näke-
mysten väliseen ristiriitaan, jotka näyttävät kasvattavan papin kokemusta siitä, että 
hän työskentelee perhettä ja seksuaalisuutta koskevissa työtilanteissa oman näke-
myksensä varassa. Mannermaan mukaan luterilaisessa teologiassa moraalilaki tar-
koittaa vaatimusta rakastaa ja tehdä rakkauden mukaisia tekoja. Tämä edellyttää toi-
sen asemaan asettautumista ja sen kysymistä, mitä toivoisi itselleen tehtävän vastaa-
vassa tilanteessa.528 Juuri tämä rakkauden vaatimus näyttää tutkimukseni valossa te-
kijältä, joka muuttaa pappien ajattelua ja tulkintaa perhe- ja seksuaalikysymyksissä. 
Toisen ihmisen kuuleminen ja ymmärtäminen näyttävät aktivoivan omasta koke-
musmaailmasta ja sosiaalisesta tarinavarannosta samankaltaisiksi koettuja tilanteita. 
Näistä nousee erilaisia mielikuvia sekä kokijasta että sosiaalisesta verkostosta, joka 
kohtaa kokijan. Näiden kertomusten keskellä papin on yhä vaikeampi nousta kaiken 
muun yläpuolelle ja julistaa vain tietynlaisia arvoja. Tätä korostaa nykytilanne, jossa 
suomalaiset arvioivat perheen olevan heille uskontoa merkittävämpi arvo529. 

Sosiaalisen tarinavarannon osalta media näyttelee nyky-yhteiskunnassa yhä 
näkyvämpää roolia530. Perhe- ja seksuaalikysymysten osalta uskonnon rooli mediassa 
on kahtalainen. Yhtäältä kristilliset perhearvot ovat näkyvästi esillä esimerkiksi elo-
kuvissa531. Toisaalta medialla näyttää olevan ambitioita uutisoida kirkon perhekäsi-
tyksistä erityisesti silloin, kun kirkon ristiriitaisuus nostaa päätään tai sen arvot ovat 
ristiriidassa valtakulttuurin arvojen kanssa532. Tämä asetelma luo papeille uusia ja 
samaistumisen arvoisia kertomuksia mutta myös vaikeuttaa papin työtä. Työtilanteis-
sa pappi ei välttämättä edusta vain itseään ja kirkkoaan vaan myös mediassa esiteltyä 
riitelevää ja vanhanaikaista pappia, joka joutuu työtilanteissa jollakin tavalla todis-
tamaan, ettei hän kuulu joukkoon. Tämä näyttää tuovan monelle papille päänvaivaa 
ja vaikeuttavan työntekoa. Toisaalta tilanne kuitenkin tarjoaa mahdollisuuden raken-
taa uudenlaista kuvaa kirkosta ja sen papistosta perhe- ja seksuaalikysymysten äärel-
lä. 

 
 
 
 
 

                                                
527 Mannermaa 1993, 223-232; Hirvonen 2003, 46-54; Raunio 2007, 105-108; Heikkinen 2007, 126-
145. 
528 Mannermaa 1993, 223-232.   
529 Pohjanheimo 2005, 245-246; Mikkola 2006, 30-36. 
530 Esimerkiksi McDonnel 1993, 89-91; Kellner 1998. 
531 Kellner 1998. 
532 McDonnel 1993; Jallinoja 2006, 74-76; Petterson 2006, 71-73. 
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7.1.2 Kertomusten juonityypit 
          

Elämänkertomukset ja tyyppitarinat tarjoavat mahdollisuuden kertomusten juoni-
tyyppien tarkastelun.  Tässä vertailukohtana on Murrayn esittämä ajatus länsimaises-
sa tarinaperinteessä ilmenevistä tarinatyypeistä.533 Haastateltavien elämänkertomuk-
sissa ja tyyppitarinoissa painopiste on ongelmassa ja siitä selviämisessä. Ongelmista 
selvitään usein oman pohdinnan ja neuvokkuuden avulla. Vaikeissa kysymyksissä 
haastateltavat ovat itse hakeneet apua papeilta, opettajiltaan, terveydenhuollon am-
mattilaisilta, terapiasta tai hengellisestä yhteisöstään. Haastateltavat ovat myös saat-
taneet turvautua ”pelkästään” omiin selviytymistaitoihin ja perheen tukeen. Hankali-
en kokemusten kerronnassa on vahva vaikeuksista selviytymisen eetos. Haastatelta-
vien tarinankulku näyttää etenevän seuraavalla tavalla:  
 

1. Haastateltavan elämä on tasapainossa. Hän on viaton ja elämää opetteleva 
ihminen, joka toimii moraalisesti oikein, tutustuu ympäröivään maailmaan 
sekä kaipaa rakkautta ja hyväksyntää. 

2. Ulkopuolinen uhka järkyttää haastateltavan elämää, joko väistämättömänä 
kriisinä tai ongelmana, väärintekona tai psyykkisenä painostuksena tai vää-
rinymmärtämyksenä. 

3. Haastateltava tuntee hämmennystä ja kyvyttömyyttä tilanteestaan ja alkaa ha-
kea apua ongelmaansa. 

4. Haastateltava alkaa tietoisesti ”taistella” ja jäsentää ajatuksiaan. 
5. Haastateltava voittaa taistelun ja osaa jäsentää kokemuksensa omaa elämää 

rakentavalla tavalla. Lisäksi haastateltavan viisaus pappina lisääntyy. 
 
Elämänkertomuksissa näkyy, kuinka haastateltavat ovat kohdanneet ulkopuolisen 
uhan ja selvinneet kamppailusta voittajina. Kertomuksissa on kuitenkin piirteitä, joi-
den perusteella ne voidaan sijoittaa erilaisiin juonityyppeihin. 

Sankarillisia piirteitä sisältävissä elämänkertomuksissa ulkopuolinen uhka on 
usein vastoinkäyminen, jonka haastateltava on kohdannut ja jota vastaan hän on tais-
tellut. Haastateltavan alkutilan ”oikeaa moraalia” edustava ajattelu ei taistelun seura-
uksena erityisesti muutu, vaan alkutilassa esiintyneet ajatukset ovat taistelun seura-
uksena entisestään vahvistuneet ja jalostuneet. Tyyppitarinoista Turvallisten rajojen 
sisällä edustavat tätä luokkaa.  

Ironisia piirteitä sisältävissä elämänkertomuksissa haastateltava on aloittanut 
taistelun, mutta sen kuluessa hänen ajattelunsa on muuttunut, jolloin myös vastustaja 
on saattanut vaihtua. Alkutilan essentialistinen käsitys sukupuolesta ja seksuaalisesta 
identiteetistä on saanut yhä enemmän konstruktionistisia piirteitä. Haastateltava nä-
kee alkutilan ajatukset hieman naiiveina, ja niitä arvioituaan hän on päätynyt ajatte-
lemaan toisin kuin aiemmin. Harmonia on kuitenkin palautunut, pappi on nyt vii-
saampi kuin aikaisemmin. Tyyppitarinoista Auttamiseen velvoitettujen ja Avoimuu-
teen kasvaneiden kertomukset edustavat tätä tarinatyyppiä. Niille näyttää olevan 
ominaista myös eräänlainen esitaistelijan metafora, jossa kirkon perhe- ja seksuaa-
liopetusta kritisoidaan ja rinnalle nostetaan myös toisenlaisia parisuhteen ja seksuaa-
li-identiteetin muotoja. Selkeimmin tämä näyttäytyy Avoimuuteen kasvaneen Saar-
nin tarinassa, joka työotteessaan korostaa kokonaisvaltaista avoimuutta sekä mielipi-
teissään että omassa elämäntavassaan. Toisaalta on syytä kiinnittää huomiota siihen, 
ettei Avoimuuteen kasvaneella Saarnilla ollut oikeastaan mitään menetettävää, sillä 

                                                
533 Murray 1989; Hänninen 1999, 96. 
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hän lähestyi eläkeikää ja oli vakiinnuttanut paikkansa omassa seurakunnassaan. Ho-
moseksuaalisuutta hän perustelee essentialistisella näkemyksellä, jonka mukaan ho-
moseksuaalisuus on synnynnäinen ominaisuus534. Auttamiseen velvoitetut edustivat 
sen sijaan nuorempaa sukupolvea, joiden asema työyhteisössä ei vielä ollut vakiintu-
nut. Tästä johtuen he luovivat seurakuntalaisten odotusten ja omien tapojensa välillä 
ja pyrkivät sopeuttamaan työskentelytapansa työympäristöönsä. Voimakas tarve 
ymmärtää ja perustella ymmärtämistä johtivat kuitenkin siihen, että he poissulkivat 
kirkon perinteisen perhe- ja seksuaaliopetuksen omasta työskentelyotteestaan. Autta-
va pappi ei heidän näkemystensä mukaan voi olla sellainen, joka estää yksilön seksu-
aali-identiteetin toteutumisen. Tämä periaate pätee etenkin silloin, jos siitä ei ole 
haittaa kenellekään muulle. Heidän homoseksuaalisuutta koskeva perustelunsa poik-
keaa kuitenkin Avoimuuteen kasvaneiden perusteluista. He eivät ota kantaa homo-
seksuaalisuuden syntyyn vaan näkevät sen olevan yksi heteroseksuaalisuuden rinnal-
la oleva seksuaalisuuden muoto. Näin heidän näkemyksensä on konstruktionistisesti 
painottunut535. 

Komediallisia piirteitä sisältävissä elämänkertomuksissa taistelu alkaa vai-
keista lähtöasetelmista. Kuin ihmeen kaupalla elämä muuttuu suuresti uskoontulon 
seurauksena. Alun lähes häviöön tuomittu asetelma muuttuu, kun haastateltava py-
sähtyy ja alkaa tarkastella elämäänsä uskon mahdollisuuksien, rukouksen ja eheyty-
misen näkökulmista. Tyyppitarinoista erityisesti Eheytymisen tiellä sisältää kome-
diatyypille ominaisia piirteitä. Tälle tarinatyypille on ominaista perhe- ja seksuaali-
kysymysten tarkastelu eheyttävän uskon näkökulmasta. Uskon näkökulmasta tarkas-
telu edellyttää Raamatun ohjeiden mutta myös rukousvastausten varassa suunnista-
mista. Johdatus voi kuitenkin joissain tilanteissa ohjata pappia sulkemaan silmänsä 
jopa Raamatun kanssa ristiriidassa olevalta käyttäytymistavalta. Tällöin Pyhä Henki 
johdattaa olemaan hiljaa, koska ihmisen on itsensä oivallettava, mikä on hänen tien-
sä. Pyhä Henki voi kuitenkin itse puuttua tilanteeseen ja ohjata ihmistä eheyttävään 
ja Jumalan tahdon mukaiseen elämään.  

Traagisia piirteitä sisältävissä tarinoissa kertomuksen tragedia ei piile siinä, 
etteivätkö haastateltavat olisi voittaneet henkilökohtaisia kriisejään, vaan siinä, että 
taistelu jatkuu. Taistelu omien ajatusten ja kirkon opin välillä on ilmeinen ja haittaa 
edelleen haastateltavan elämää ja työskentelyä. Tämä on havaittavissa Kriittisyyteen 
oppineen Silmun, mutta osin myös Turvallisten rajojen sisällä olevan Vienon tarinas-
sa. Niissä ristiriitoihin on löytynyt vastauksia, mutta niiden soveltamiseen ei ole vielä 
löytynyt tyydyttäviä ratkaisuvaihtoehtoja. 

Perhe- ja seksuaalikulttuurin muutosten keskellä kirkossa on toistuvasti nos-
tettu esille kysymys kirkon ykseydestä. Pyrkimyksenä on ollut, että näkemyseroista 
huolimatta kirkon työntekijät ja jäsenet voisivat tuntea kuuluvansa Kristuksen ruu-
miiseen ja toimia yhtenä.536 Juonityyppien tarkastelu tuo näkyviin piirteen, joka saat-
taa sekä vaikeuttaa että tarjota vaihtoehtoja yhteistyöhön ja ykseyteen. Tyyppikerto-
musten juonen eteneminen on kertomuksissa hyvin samankaltainen. Tutkimukseen 
osallistuneet ovat kohdanneet vastoinkäymisiä, taistelleet ja voittaneet, minkä seura-
uksena ajattelutavat ovat enemmän tai vähemmän muuttuneet. Siten heillä kaikilla on 
kokemus jostakin perustavaa laatua olevasta, omaa elämää koskevasta tapahtumasta 
sekä tietoisuus, että tämän kaltaiset tapahtumat voivat muuttaa ihmistä. Yhteistyö ja 
ykseys ovat periaatteessa mahdollisia, mikäli he suhtautuvat toistensa kertomuksiin 

                                                
534 Vertaa Vainon luokittelu. Vainio 2007, 146-196. 
535 Vainio 2007, 146-196. 
536 Viimeksi tähän on vedottu esimerkiksi parisuhdelakityöryhmän mietinnössä ja piispojen Rakkau-
den lahja -kannanotossa. 
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samoin kuin kohtaamiensa ihmisten kertomuksiin ja näkevät myös papit oman elä-
mänsä asiantuntijoina.  

Sen sijaan tavat, joilla haastateltavat ovat tulkinneet elämänsä tapahtumia 
poikkeavat toisistaan. Tulkinnat ovat myös osin toisiaan poissulkevia. Erityisen sel-
västi tämä ilmenee, kun tarkastellaan sankarillisia ja ironisia piirteitä omaavia tyyp-
pikertomuksia. Turvallisten rajojen sisällä olevien tarinaa leimaa sankarillisuus, jossa 
oman elämän vastoinkäymisissä on säilytetty moraalisesti oikea ajattelu- ja toiminta-
tapa. Auttamiseen velvoitettujen ja Avoimuuteen kasvaneiden tyyppitarinoita leimaa 
ironisuus aikaisempaa moraalisesti oikein toimivaa kristittyä kohtaan. Turvallisten 
rajojen sisällä oleva pappi saattaakin näin edustaa Avoimuuteen kasvaneelle ja Aut-
tamiseen velvoitetuille naiivia ajattelutapaa537. He itse taas saattavat edustaa Turval-
listen rajojen sisällä oleville pappeja, jotka eivät ole selvinneet taisteluista voittajina, 
vaan ovat kadottaneet jotakin tärkeää matkansa aikana. Näin molemmat osapuolet 
edustavat toisilleen oman elämän vastoinkäymisen kautta syntynyttä tilannetta, jossa 
sankari pelkää moraalin rappeutumista ja aikaisempia arvojaan kritisoiva alun naiivi-
utta.   

 

7.1.3 Kertomusten roolihenkilöt 
 

Erilaiset henkilöt ja yhteisöt ovat keskeisessä asemassa haastateltavien työskentelyot-
teeseen vaikuttaneita tekijöitä koskevissa kertomuksissa. Heille annetaan erilaisia 
rooleja riippuen siitä, millaisessa asemassa he ovat haastateltavien elämässä. Näillä 
henkilöillä ja yhteisöillä on keskeinen vaikutus myös työskentelyotteen muotoutumi-
sessa ja työskentelytavassa. Sintosen mukaan kertomus koostuu useista tapahtumista, 
jotka kertoja yhdistää toisiinsa siten, että kertomuksesta tulee ”tapahtumia integroiva 
yksikkö”. Kertomuksessa on usein mukana erilaisia agentteja ja henkilöhahmoja, 
joista kullakin on oma tehtävänsä.538  

Haastateltavien työskentelytapaan vaikuttaneista kertomuksista löytyy henki-
löitä tai yhteisöjä, jotka ovat auttaneet, puolustaneet ja toimineet esimerkkeinä. Elä-
mänkertomuksissa on kuitenkin myös vastustajia: henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat 
vaikeuttaneet haastateltavien elämää. Näihin vaikeisiin tilanteisiin haastateltavat ovat 
hakeneet tukea tai apua. He eivät kuitenkaan ole kohdanneet vain hyviä, vaan myös 
huonoja ja taitamattomia auttajia. Auttajien rooli nousee kertomuksissa keskeiseen 
asemaan. He ovat kohdanneet haastateltavien kysymyksiä taitamattomasti tai suoras-
taan haitallisesti.  

                                                
537 Tämän kaltaiseen perusteluun on kiinnittänyt huomiota myös Sammeli Juntunen, joka varoittaa 
pastoraalipsykologista lähestymistapaa edustavia siitä, ettei teologia jäisi psykologian jalkoihin. Psy-
kologia tai empiirinen lähestymistapa ei hänen mukaansa saisi luoda sellaista asetelmaa, jossa Raa-
mattu ja sen maailmankuva leimataan nykytiedon valossa naiiviksi tai infantiileiksi. Tästä perusteelli-
semmin Juntunen 2009, 28-34. 
538 Sintonen 1999, 62-63. Teppo Sintosen mukaan tarinoiden henkilöhahmot voidaan nähdä joko se-
mioottisina tai realistisina. Realistisessa tavassa henkilöhahmot nähdään ihmisten jäljitelminä. Tällöin 
ne eivät ole vain tekstiä varten tuotettuja henkilöitä, vaan ne voivat olla olemassa myös todellisesti. 
Sen sijaan semioottisen näkemyksen mukaan henkilöhahmot ovat olemassa vain tekstin rakenteissa ja 
verbaalisina ilmaisuina. Henkilöhahmojen ja elävien ihmisten välillä ei saa olla mitään yhteyttä. Sin-
tonen näkee, että semioottinen lukutapa identiteettitutkimuksessa on ongelmallista, koska identiteetin 
tarkastelussa oletetaan, että henkilöhahmojen ja tekstin välillä on yhteys. Sintonen esittääkin, että 
identiteettiä tutkittaessa henkilöhahmoilla tulee olla jokin yhteys eletyn elämän ihmisiin, jotta ne voi-
sivat olla identiteetin rakennusaineita. Sintonen 1999, 72-73.  Koska tässä tutkimuksessa tarkastellaan 
pappien identiteetin tarinallista rakentumista, on haastatteluaineiston lukutapa realistinen.  
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Huonoja auttajia saattoivat olla haastateltavan lähipiiriin kuuluvat ihmiset, 
jotka joko torjuivat haastateltavan ja tämän ongelman välinpitämättömyydellä tai 
väärällä suhtautumistavalla. Huonot auttajat saattoivat olla myös niitä, jotka suhtau-
tuivat ongelmiin tuomitsevalla ja vaativalla tavalla. Erityisesti tämä näkyy lapsuuden 
vaikeuksiin apua odottaneiden, avioeron kokeneiden ja homoseksuaalisia suhteita 
solmineiden kertomuksissa, varsinkin kun henkilöt olivat irrottautuneet hengellisestä 
viitekehyksestään. Kriittisyyteen oppineiden ja Auttamiseen velvoitettujen tyyppita-
rinoissa kuvataan tällaista epäonnistunutta avunsaamisen prosessia. 

Haastateltavat olivat kohdanneet myös taitamattomia auttajia. Nämä olivat 
usein uskonnollisen yhteisön jäseniä tai pappeja, jotka rukoilivat ja antoivat synnin-
päästön tilanteessa, jossa olisi haastateltavien mukaan pitänyt toimia. Näistä tilanteis-
ta oli jäänyt tunne, että rukouksella ja synninpäästöllä otettiin ”aikalisää”, mutta ei 
kuultu tai käsitelty lainkaan haastateltavan ongelmaa. Erityisesti Auttamiseen velvoi-
tetun Kainon tarinassa on nähtävissä tämä problematiikka. 

Elämänkertomuksissa perhe- ja seksuaalikysymykset ja herätysliiketausta 
kietoutuivat toisiinsa539. Lähes kaikki haastateltavat kertoivat kuuluvansa tai joskus 
kuuluneensa johonkin hengelliseen yhteisöön. Suhde tähän yhteisöön saattoi olla 
seesteinen. Tällöin haastateltava oli kasvanut uskonyhteisönsä turvalliseksi koke-
miinsa perhe- ja seksuaalinäkemyksiin, joita oma elämänkokemus oli vahvistanut. 
Suuressa osassa tämän tutkimuksen elämänkertomuksia, kuten myös tyyppitarinoita, 
tämä suhde ei kuitenkaan ollut ongelmaton. Joidenkin kohdalla oma uskonyhteisö oli 
saattanut muuttua suoranaiseksi uhkaksi, jota vastaan haastateltava joutui taistele-
maan. Elämänkertomuksissa homoseksuaalisuus, kokemus huonosta avusta seksuaa-
lisessa hyväksikäyttö- ja sukupuolisessa häirintätilanteessa, kokemus seksuaalikiel-
teisyydestä tai avioero muodostui kiilaksi omien ja hengellisen yhteisön näkemysten 
välille.  

Ikävaiheena erityisesti nuoruusikä540 näyttää olevan elämänvalintojen suuri 
näyttämö. Osa haastateltavista oli kokenut nuorena myös hengellisen heräämisen, 
jonka seurauksena elämä oli saanut uuden suunnan ja tulkinnan.541 Nuoruusikään si-
joittuivat myös erityisen kipeät koettelemukset kuten homoseksuaalisen identiteetin 
tiedostaminen, seksuaalikielteisyydestä irrottautuminen sekä sukupuolisen häirinnän 
ja seksuaalisen hyväksikäytön kokeminen. Siihen sijoittuivat kuitenkin myös usein 
teologikoulutus ja joidenkin kohdalla myös oman terapian läpikäyminen, jotka tarjo-
sivat uusia mahdollisuuksia kipeiden kysymysten tulkintaan. Uskonnollisen yhteisön 
pääsääntöisesti essentialistinen käsitys sukupuolisuudesta omaksuttiin uskonyhteisös-
tä. Monelle teologikoulutus merkitsi uusiin tulkintoihin tutustumista ja essentialistis-
ten näkemysten kritisoimista. Sen sijaan herätysliikkeeseensä sitoutuneet näkivät, 
ettei teologikoulutus tarjonnut välineitä omaan ajatteluun perhe- ja seksuaalikysy-
myksissä. Oman ajattelun ja työskentelyotteen suurimmat vaikuttajat olivat heille 
herätysliikkeen näkemykset, joita omat ja toisten elämänkokemukset olivat vahvista-
neet. Tosin heistä osa koki, että teologikoulutus oli opettanut kuulemaan, ymmärtä-
mään ja keskustelemaan toisella tavalla ajattelevien kanssa. 

                                                
539 Saman havainnon tutkimuksissaan ovat tehneet myös Niemelä 2004 ja Kiiski 2006. 
540 Vuorinen määrittelee nuoruusiän kehityskaaren seuraavasti: tunnekohteiden murros 12-15 -
vuotiaana, identiteetin etsintä 15-18-vuotiaana, sosiaalinen minuus 18-20/25-vuotiaana. Vuorinen 
1992, 216-221. 
541 Vuorisen mukaan erityisesti nuoruusikään liittyy dynaaminen muutoksen ajanjakso, jolloin minän 
kehitys voi kertaheitolla muuttaa suuntaa. Nuoruusiän kaltaiset äkilliset muutostilanteet ovat ominai-
sia myös uskonnollisissa herätyksissä. Uskonnollinen herätys voi Vuorisen mukaan ”kirvoittaa valta-
via psyykkisiä voimavaroja, jotka ennen ratkaisuhetkeä ovat sidottuina yksilöä piinaaviin itse-
epäilyihin ja ristiriitoihin”. Vuorinen 1997, 306-307; 221. 
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Elämänkertomusten myöhäisemmät kriisit liittyivät pääsääntöisesti avio-
eroon, mutta myös perheen kriiseihin, kuten taloudellisiin ongelmiin, uskottomuu-
teen, lapsettomuuteen tai läheisen kuolemaan. Erityisesti avioerokokemuksesta ker-
rottaessa uskonyhteisö saa hyvin kielteisen roolin. Pääsääntöisesti avioero olikin 
merkinnyt haastateltaville irrottautumista varhaisemmasta uskonyhteisöstä. Tämä on 
merkinnyt toisille sitä, etteivät he enää myöhemmin ole halunneet sitoutua mihinkään 
herätysliikkeeseen. 

Elämänkertomuksissa hyvän auttajan rooli annetaan niille, jotka ovat kuun-
nelleet ja ymmärtäneet haastateltavien ongelmakenttää. Monissa kertomuksissa tämä 
on terapeutti tai läheinen ihminen, ei suinkaan pappi tai joku muu seurakunnan jäsen. 
Onnistuneet autetuksi tulon kokemukset sidotaan ennen kaikkea asioihin puuttumi-
seen, kuuntelemisen taitoon ja hyväksyvään suhtautumiseen. Auttajan tärkeä ominai-
suus näyttää olevan se, että tämä kuuntelee, ymmärtää ja antaa tilaa omalle prosessil-
le.  

MacIntyren mukaan ihminen voi vastata kysymykseen ”mitä minun tulisi 
tehdä?” vasta silloin, kun hän osaa vastata kysymykseen ”millaiseen kertomukseen 
tai millaisiin kertomuksiin kuulun”542. Tämä on havaittavissa erityisen selvästi juuri 
elämänkertomusten roolijaossa. Kun haastateltavat kertovat sekä onnistuneista että 
epäonnistuneista autetuksi tulon kokemuksista, niiden tarkoituksena on joko hyljätä 
jotakin tai samaistua johonkin. Huonoiksi auttamiskokemuksiksi tulkituista tilanteis-
ta on syntynyt vahva näky siitä, miten ei ainakaan haluta toimia. Taitavat auttajat oli-
vat puolestaan esimerkkejä siitä, millä tavoin haastateltavat halusivat itse toimia. 
Tulkinnat hyvästä tai huonosta auttajasta ovat syntyneet jonkin ajan tai vasta vuosien 
kuluttua tapahtuneesta. Avunpyyntötilannetta ja apua tarjonnutta henkilöä on usein 
arvioitu siinä vaiheessa, kun haastateltava on itse alkanut ottaa auttajan roolia. Osalla 
tämä on tapahtunut teologiopintojen aikana ja toisilla työelämän aikana, jolloin on 
oltu konkreettisissa auttamistilanteissa. Tällöin haastatellut usein tiedostamattaankin 
etsivät samaistumiskohteita ja malleja erityisesti toisista papeista, joiden avulla he 
saattoivat löytää oman tapansa työskennellä.   

Elämänkertomuksissa näkyy teorian ja kokemuksen välinen suhde. Kuten 
Murray esittää, identiteetti rakennetaan kertomalla kertomus, jossa löydetään itseen 
sopiva näkökulma.543 Itseen sopiva näkökulma perhe- ja seksuaalikysymyksissä löy-
tyi tässä tutkimuksessa useimmiten oman elämän auttajasta. Kaikilla haastateltavilla 
usko Jumalaan oli keskeinen voimavara, mutta auttajaksi nimettiin toinen ihminen. 
Suurin yksittäinen auttajaryhmä olivat puolestaan terapeutit, joiden vastaanotoilla 
haastateltavat olivat saaneet vapaasti käydä läpi omia kysymyksiään. Sen sijaan huo-
noja tai taitamattomia auttajia olivat useimmiten ahdistaviksi koetut uskonyhteisöt ja 
papit, joiden tavalla haastateltavat eivät halunneet toimia. Terapeutit ja heidän koh-
taamistapansa saattavatkin olla monelle papille esimerkki siitä, millä tavoin elämän 
kipeitä kysymyksiä käsitellään oikealla ja asianmukaisella tavalla.  

Huonojen työskentelytapojen poissulkeminen jatkuu läpi elämänkertomusten. 
Haastateltavat peilaavat omaa ajatteluaan usein suhteessa toisiin. Näitä ovat kirkossa 
toimivat erilaisten ajatussuuntausten edustajat perhe- ja seksuaalikysymyksissä mutta 
myös työssä ja yksityiselämässä kohdatut erilaiset ihmiset ja heidän kokemuksensa. 
Kerronnassa keskeiseen rooliin nousevat haastateltavien näkemyksistä poikkeavat 
ajatukset esimerkiksi avioerosta, hedelmöityshoidoista, avoliitosta ja ennen kaikkea 
homoseksuaalisuudesta.                                                                                   

                                                
542 MacIntyre 2004, 253. 
543 Murray 1989. 
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Hyvärisen havainto siitä, että sisäiset tarinat ovat usein kulttuurisia kertomuk-
sia544, näkyy tässä tutkimuksessa erityisesti juuri homoseksuaalisuudesta kerrotuissa 
kokonaisuuksissa. Homoseksuaalisuusteema myös nousee keskeiseen asemaan kaik-
kien haastateltavien kertomuksissa. On syytä kiinnittää huomiota siihen, että haastat-
telukysymyksissä oli vain yksi kohta, jossa kysyttiin haastateltavien ajatuksia homo-
seksuaalisuudesta. Kuitenkin kysymystä käsiteltiin myös muissa yhteyksissä.545 Syy 
tähän lienee se, että haastatteluhetkellä elettiin aikaa, jolloin homoseksuaalit olivat 
saaneet oikeuden rekisteröidä parisuhteensa, ja asiaa käsiteltiin laajasti niin yhteis-
kunnallisilla kuin kirkollisillakin foorumeilla.546 Samaan aikaan esillä oli myös ky-
symys perheiden sisäisestä adoptiosta rekisteröidyssä parisuhteessa, joka herätti kes-
kustelua siitä, erottaako perheen sisäinen adoptiomahdollisuus vanhemmuuden äitiy-
destä ja isyydestä.547 Lisäksi haastatteluhetkellä puitiin laajalti hedelmöityshoitojen 
myöntämistä yksinäisille naisille ja naispareille. Haastateltaville tämä merkitsi, että 
miehen ja naisen välisen liiton rinnalle nostettiin toisenlainen parisuhteen ja perheen 
malli. Kirkon työntekijöinä he joutuivat arvioimaan näkemyksiään ja perustelemaan 
niitä tässä käännekohdassa. Elämänkertomuksissa näykyy, kuinka he pyrkivät raken-
tamaan papin tarinaansa osana tätä murroskohtaa. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna 
voikin todeta, ettei elämän käännekohta ole aina sidottu vain henkilökohtaiseen elä-
mänmuutokseen, vaan myös laajempi yhteiskunnallinen ilmiö vaikuttaa elämään ja 
tarjoaa mahdollisuuden kertoa uudelleen omaa elämänkertomusta ja ”työminää”. 
Näin yhteiskunnallisella ilmiöllä ja siihen liittyvällä keskustelulla on keskeinen ase-
ma myös yksilön sisäisessä tarinassa.  

Kerronnallisen identiteetin rakentumisen retoriikkaan liittyy tässä tutkimuk-
sessa oman tarinan kertominen, mutta myös sen peilaaminen vastakkaisiin kertomuk-
siin. Kun omat ääriviivat on piirretty, niitä aletaan verrata vastakkaisuuksiin. Tällöin 
oman identiteetin ääriviivat tulevat selväpiirteisemmiksi. Näin kulttuurinen kertomus 
on tarjonnut varannostaan kertomuksen, joka antaa yksilölle välineen hahmottaa 
oman yksilöllisyytensä rajoja.  Näen, että kulttuurisen kertomuksen käyttövoima nä-
kyi haastateltavien elämänkertomuksissa juuri siinä, että se tarjosi sekä kertojalle että 
kuulijalle yhteisen kosketuspinnan, jota molemmat ymmärsivät. Kertojalle sen mer-
kitys on kuitenkin ennen kaikkea oman identiteetin hahmottaminen ja paikantami-
nen. Tässä on nähtävissä Harrén ajatus siitä, että oman paikan löytäminen tapahtuu 
löytämällä sekä sosiaalinen että persoonallinen identiteetti548. Tutkimuksessani tämä 
kulttuurinen kertomus liittyi kirkossa käytävään homoseksuaalisuuskeskusteluun, ja 
siksi se myös näyttelee keskeistä roolia tutkimusaineiston tulkinnoissa ja ryhmitte-
lyssä.  

Haastateltavien kertomuksissa suhde kulttuuriin näkyy ristiriitaisena. Turval-
listen rajojen sisällä ja Eheytymisen tiellä olevat näkevät Kristuksen ja kulttuurin 
suhteen paradoksaalisena. Perhe- ja seksuaalikysymyksissä tähän suhteeseen liitetään 
myös merkityksiä, jotka tulevat lähelle ajattelua, jossa Kristus nähdään kulttuurin 
vastaisena. Erityisesti tästä kertovat haastateltavien ajatukset, joissa kulttuurin näke-
mykset perheestä ja seksuaalisuudesta ovat kristitylle vieraita, eikä kristityn tule 
omaksua niitä, koska ne uhkaavat kristityn ja Jumalan välistä suhdetta. Kriittisyyteen 
oppineille, Auttamiseen velvoitetuille ja Avoimuuteen kasvaneille on ominaista ko-

                                                
544 Hyvärinen 2004, 297-309. 
545 Homoseksuaalisuudesta esitettiin vain yksi kysymys: Mitä ajatuksia sinussa herättää kirkollinen 
keskustelu homoseksuaalisudesta?   
546 Kirkko muutosten keskellä 2004, 36. 
547 Kirkko muutosten keskellä 2004, 38. 
548 Harré 1983, 256-258. 
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rostaa Kristusta osana kulttuuria. Tällöin kulttuuri itsessään voi määritellä kristitylle 
soveliaita tapoja elää perheessä ja toteuttaa seksuaalisuutta. Toisaalta kristityn ja eri-
tyisesti papin tulee tuoda kulttuuriin kristinuskon näkemykset lähimmäisen rakasta-
misesta ja Jumalan armollisuudesta. Nämä näkemykset voivat olla kulttuurille vierai-
ta ja siten edustaa Kristuksen ja kulttuurin paradoksaalista suhdetta, mutta niiden 
kautta eläminen sekä niiden esilletuominen kuuluvat osaksi kristityn tai ainakin pa-
pin spiritualiteettia.549     

 

7.2 Työskentelytavat 

7.2.1 Perhe- ja seksuaalikysymysten kohtaamistavat 
 

Työelämän osalta tarkastelin perhe- ja seksuaalikysymyksiä erityisesti rippikoulun, 
kirkollisten toimitusten ja sielunhoidon yhteydessä. Nämä tehtävät kuuluvat evanke-
lis-luterilaisen kirkon papin tehtäviin550. Jumalanpalveluselementin oletin tulevan 
esille kirkollisiin toimituksiin liittyvissä kertomuksissa, sillä toimitukset liittyvät 
osaksi kirkon jumalanpalveluselämää551.  

Rippikoulujen osalta haastateltavilla oli hyvin yhtenevät tavoitteet siitä, mitä 
rippikoulussa opetetaan ja millä tavalla rippikoululaisten elämäntilanne tässä opetuk-
sessa huomioidaan. Kaikki haastateltavat näkivät itsensä kristillisiä käsityksiä opet-
tavina opettajina. Opetustavoissa he olivat yksimielisiä siitä, että opetuksen tuli ta-
pahtua nuoren elämää ja perhettä kunnioittavassa hengessä. Sen sijaan opetuksen si-
sältöä ja toteuttamistapoja perusteltiin sillä, millaiseen positioon haastateltavat itsen-
sä sijoittivat. Haastateltavat asemoivat itsensä liberaaleiksi, konservatiiveiksit ja pe-
rinteisiksi. Näistä liberaalit kuvasivat perhettä ja seksuaalisuutta koskevia näkemyk-
siään kirkon näkemyksiä vapaammiksi. He suhtautuivat hyväksyvästi avoliittoon, 
avioeroon, seksuaalisuuteen ilman avioliittoa ja homoseksuaalisuuteen. Konservatii-
visiksi tai perinteiseksi näkemyksiään kuvaavat sitoutuivat ainakin joissain ajatuksis-
saan kirkon ja piispojen Kasvamaan yhdessä-kannanoton näkemyksiin perhe- ja sek-
suaalikysymyksistä. Haastateltavien kertomusten perusteella on kuitenkin mahdollis-
ta hahmotella ainakin viisi erilaista tapaa toimia pappina perhe- ja seksuaalikysy-
myksiin liittyvissä tilanteissa.  

Haastateltavista ne, jotka nimittivät itseään konservatiivisiksi tai perinteisiksi, 
korostivat perhe- ja seksuaalikysymyksissä perinteisiä arvoja. Heille avioliitto oli 
ensisijainen parisuhteen toteuttamisen muoto, johon myös seksuaalisuus kuului. Hei-
dän lähtökohtanaan olivat Raamatun ja kristinopin turvalliset perhe- ja seksuaalielä-
mää suojelevat rajat, joita kirkon tuli selvästi julistaa siitäkin huolimatta, ettei reaa-
lielämä aina vastannut näitä ihanteita. Tyyppikertomuksissa Turvallisten rajojen si-
sällä olevat edustavat tätä työskentelyotetta. 

Konservatiivisiksi tai perinteisiksi itseään kutsuvien joukossa oli kuitenkin 
niitä, jotka näkivät avoliiton eräänlaisena avioliiton esiasteena. Myöskään avioero ei 
ollut heidän mukaansa välttämättä synti, vaan merkki nykyajan vaatimuksista tai yk-
silön elämäntilanteesta, joka ei välttämättä mahdollistanut avioliitossa elämistä. He 
olivat havainneet oman ja toisten kokemusten kautta, ettei aina ollut helppoa elää 
ihanteiden mukaan. He kokivat tärkeäksi ohjata ihmisiä rukoukseen ja Raamatun ää-

                                                
549 McGrath 1999, 19-24. 
550 KL 5:1; KJ 5:1; KJ: 3. 
551 Kirkollisten toimitusten kirja � 2004, 8-9; Kirkollisten toimitusten opas 2006, 7. 
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reen eheytymään kokemuksista, jotka ajoivat eroon Jumalasta ja tämän tahdon nou-
dattamisesta. Tyyppitarinoista Eheytymisen tiellä edustaa tätä työskentelyotetta. Tur-
vallisten rajojen sisällä ja Eheytymisen tiellä olevia yhdistävät näkemykset homosek-
suaalisuudesta ja abortista. Merkillepantavaa on, että kummatkin näkevät itsensä pe-
rinteisinä ja konservatiivisina perhe- ja seksuaalikysymyksissä, vaikka heidän ajatte-
lussaan on osin vastakkaisia näkemyksiä esimerkiksi avoliitosta.  

Työkertomusten tarkastelu osoittaa, etteivät kaikkien perinteisesti ajattelevien 
ajatukset välttämättä näy itse työtilanteissa. Esimerkiksi Turvallisten rajojen sisällä 
olevan Vienon tarinassa on kokemuksia omien ja nuorten ajatusten välisestä ristirii-
dasta. Ristiriidasta johtuen hän ei opeta rippikouluissa perheisiin ja seksuaalisuuteen 
liittyviä teemoja. Väistämisen tematiikka näkyy myös toimitus- ja sielunhoitokeskus-
teluissa, joissa Vieno keskustelee mieluimmin asioista, joista hän on samaa mieltä 
seurakuntalaisten kanssa. Sielunhoitotilanteet eivät myöskään tuota hänelle ongel-
mia, sillä niitä on joko vähän tai hän ohjaa kysyjät erityistyömuotojen, kuten perhe-
neuvonnan, pariin.   

Itsensä liberaaleiksi kuvanneiden ajattelulle on yhteistä kirkon parisuhdekäsi-
tysten kritisoiminen. Myös heidän välillään on eroja, joiden pohjalta heidät voidaan 
jakaa kolmeen ryhmään. Ensinnäkin ovat ne haastateltavat, jotka opettavat kirkon 
virallisen opetuksen mukaisesti mutta kokevat ristiriitaa omien käsitystensä ja kirkon 
opetuksen välillä. Pappeus kuitenkin velvoittaa heitä opettamaan kirkon näkemysten 
mukaisesti. Tyyppitarinoista Kriittisyyteen oppineen Silmun tarina kertoo tästä prob-
lematiikasta. Merkittävää kuitenkin on, että Silmu pohtii mahdollisuutta tulevaisuu-
dessa opettaa enemmän omien ajatustensa mukaisesti.  

On mielenkiintoista, että Turvallisten rajojen sisällä oleva Vieno ja Kriittisyy-
teen oppinut Silmu eivät mielellään opeta rippikoulussa vaan antavat opetuksen mui-
den rippikoulun työntekijöiden tehtäväksi. Muissa työtilanteissa ja erityisesti kasuaa-
litoimituksissa sekä niihin liittyvissä toimituskeskusteluissa he eivät koe vastaavan 
kaltaista ristiriitaa. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että näissä tilanteissa he ker-
toivat toimivansa seurakuntalaisten ehdoilla. Nämä tilanteet eivät heidän kertomuk-
sissaan edellytä rippikoulutilanteiden kaltaista selkeää opettamista vaan pikemminkin 
kuuntelemista, myötäilemistä ja prosessin käynnistämistä. 

Toinen ryhmä, joka itsensä liberaaleiksi kuvanneiden kertomuksista erottuu, 
ovat ne, jotka opetustilanteissa esittelivät erilaisia käsityksiä parisuhteesta ja perhees-
tä mutteivät tuoneet esille omia ajatuksiaan. Tätä opetustapaa perusteltiin sillä, että 
kirkon ristiriitaiset näkemykset eivät antaneet mahdollisuuksia muuhun opetukseen. 
Toisaalta opetustapa takasi myös sen, että nuoret saivat monipuolista tietoa kirkossa 
ilmenevistä ajatuksista, ja että haastateltavat pystyivät sisällyttämään opetukseensa 
erilaisia perheitä ja parisuhteen muotoja. Opetustilanteissa he ohjasivat rippikoululai-
sia rakkauden kaksoiskäskyn hengessä toteutuvaan perhe- ja seksuaalielämään. Kir-
kollisiin toimituksiin ja sielunhoitoon liittyvissä tilanteissa he lähestyivät perhe- ja 
seksuaalikysymyksiä seurakuntalaisten ehdoilla ja kokivat tärkeänä, että kirkon työn-
tekijä auttaa seurakuntalaisiaan. Tätä toimintatapaa edustavat tyyppikertomuksissa 
Auttamiseen velvoitetut Kuura ja Kaino. 

Kolmanneksi erottuu ryhmä, joka toi työtilanteissa esille omia, kirkon näke-
myksistä poikkeavia näkemyksiään. He eivät myöskään välittäneet siitä, millaisia 
haittoja heille tästä mahdollisesti koitui. Haastatteluaineistosta tähän ryhmään sijoit-
tuvat eläkeikää lähestyvät papit, joilla oli pitkä elämänkokemus sekä työssä että sen 
ulkopuolella. Tyyppitarinoista Avoimuuteen kasvaneen Saarnin kertomus edustaa 
tätä työskentelyotetta.  

 



 214 

 

7.2.2 Sosiaaliseen tarinavarantoon tuotetut tarinat 
 

Olen tutkimuksen kuluessa useaan otteeseen nostanut esille, että haastateltavat hyö-
dyntävät erilaisia kertomuksia sosiaalisesta tarinavarannosta rakentaessaan sisäistä 
tarinaansa. Tarinallisen kiertokulun teoriassa sosiaalista tarinavarantoa ei kuitenkaan 
vain hyödynnetä vaan siihen myös tuotetaan tarinoita552. Papin perustehtävä on julis-
taa ja opettaa553, mikä merkitsee, että pappi tuottaa sosiaaliseen tarinavarantoon ker-
tomuksia kristinuskosta ja kristillisestä elämäntavasta.  

Haastateltavat pohtivat papin roolia perhe- ja seksuaalikysymysten äärellä. 
Tässä yhteydessä korostuivat pohdinnat siitä, onko papin tehtävänä ohjata tiettyyn 
elämäntapaan vai julistaa evankeliumia Jumalan rakkaudesta. Aineiston papeista jo-
kainen näki itsensä Jumalan rakkauden välittäjänä. Sen sijaan elämänkertomuksissa 
korostuu, kuinka haastateltavat pyrkivät karistamaan yltään moraalinvartijan viittaa. 

Rippikoulutilanteissa haastateltavat kertoivat käyttävänsä perhe- ja seksuaali-
kysymysten opetusvälineinä erilaisia kertomuksia, jossa kristitty on valintojen edessä 
tai pohtii valintojaan. Purkutilanteissa kysymystä lähestyttiin kristillisestä ihmiskäsi-
tyksestä käsin, jolloin tarinaan annettiin joko yksi tai useampi vastausmahdollisuus. 
Tätä työskentelytapaa voidaan selkeästi pitää ohjaamisena johonkin elämäntapaan. 
Haastateltavien välillä oli kuitenkin eroja siinä, miten he tämän tekivät. Toiset antoi-
vat kristityn elämäntapaan enemmän, toiset taas vähemmän toteuttamismahdolli-
suuksia. Tyyppikertomuksista Eheytymisen tiellä ja Turvallisten rajojen sisällä ole-
villa korostui selvä näkemys siitä, mikä on kristityn hyvää ja oikeaa elämää. Sen si-
jaan Avoimuuteen kasvaneet ja Auttamiseen velvoitetut korostivat useita mahdolli-
suuksia. Kristitylle välttämätöntä on kuitenkin heidän opetuksessaan rakkauden vaa-
timuksen ehtojen täyttäminen. Kriittisyyteen oppineen tyyppikertomuksessa näyttäy-
tyi liikkuminen edellisten opetustapojen välimaastossa.  Rippikoulutilanteissa haasta-
teltavat pyrkivät siis eri tavoin osallistumaan rippikoululaisten identiteetin rakenta-
miseen perhe- ja seksuaalikysymyksissä. Tähän liittyi selkeästi myös moraalikasva-
tuksen ulottuvuus. 

Kirkollisten toimitusten osalta kaikki haastateltavat välittivät kirkon uskoa 
toimitukseen osallistuvien elämäntilanteisiin. Tässä he halusivat ensin kuulla elämän-
tilanteen ja tämän jälkeen liittää siihen kristillisen ulottuvuuden. Näin kirkollisissa 
toimituksissa näyttää korostuvan toimitukseen osallistuvien elämäntilanteeseen liit-
tyminen. Tosin haastateltavien välillä oli jälleen eroja, vaikkakin selvästi rippikoulu-
tilanteita vähäisemmin. Tyyppikertomuksista Eheytymisen tiellä ja Turvallisten rajo-
jen sisällä olevien kertomuksissa on mukana opetuksellinen ulottuvuus. Toimituk-
seen osallistuville kerrotaan kristillinen käsitys toimituksesta ja siihen liittyvistä raa-
matunkohdista sekä ohjataan toimitukseen liittyvissä valinnoissa. Merkillepantavaa 
on, että juuri näiden ryhmien edustajista osa nostaa esille, ettei vuorovaikutustilanne 
kyseisissä tilanteissa ole välttämättä erityisen syvällinen. Osalla oli myös kokemus 
siitä, että he eivät voineet avoimesti tuoda esille näkemyksiään. Toisaalta etenkin ne, 
jotka toimitustilanteissa kyselivät toimituksiin osallistuvien elämäntilanteesta, koki-
vat vuorovaikutustilanteet puolin ja toisin onnistuneina. Vihkipuheissaan he korosti-
vat avioliiton purkamattomuuteen ja sen hoitamiseen liittyvää tematiikkaa. He eivät 
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myöskään arastelleet kastetilanteissa kysyä avoliitossa olevilta vanhemmilta, milloin 
pääsevät vihkimään näitä. 

Kriittisyyteen oppineet, Auttamiseen velvoitetut ja Avoimuuteen kasvaneet 
kertoivat hyvin samankaltaisista toimintatavoista. Heille kaikille toimituskeskustelut 
olivat yleensä tilanteita, joissa vuorovaikutuksen kerrottiin olevan avointa. Poikkeuk-
sen muodostivat yksittäiset tilanteet ja vihkikeskustelut, joissa toimitukseen osallis-
tuneet eivät selvästi olleet kovin motivoituneita keskustelun käymiseen. Vihkipuheis-
saan he kuvasivat rakkautta ja liittivät parin rakkauden kristilliseen kontekstiin. Osa 
antoi tämän lisäksi ”matkaeväitä” avioliittoon, ja tässä he tulivat lähelle Turvallisten 
rajojen sisällä ja Eheytymisen tiellä olevien työtapoja. Sen sijaan he eivät halunneet 
avoliittolaisten lapsia kastaessaan automaattisesti kysyä mahdollisia avioitumisaikei-
ta. Kriittisyyteen oppineiden tyyppikertomukseen sijoitetuista osa kuitenkin kiinnitti 
huomiota esimerkiksi kummien avoliittoon ja antoi näille erilliset kummikirjat. 

Sielunhoitotilanteissa tyyppikertomusten rajat hämärtyvät, mutta joitakin ero-
ja on edelleen havaittavissa. Kaikille haastateltaville oli tärkeää kuulla ja vahvistaa 
sielunhoitoon tulevan omaa kertomusta. Tästä kertoo, että haastateltavat halusivat 
pääsääntöisesti ”vain kuunnella” tai ”etsiä yhdessä vastauksia” sielunhoitoon tulevan 
kanssa ja välittää tälle, että vaikeassakin tilanteessa ihminen on tervetullut niin Juma-
lan kuin papinkin luo. Sen sijaan ohjeita he eivät halunneet antaa vaan korostivat, 
että niitä voidaan yhdessä pohtia. Haastateltavilla oli kuitenkin kokemuksia siitä, että 
heidän ohjeitaan kyseltiin sielunhoitotilanteissa. Suurin osa haastateltavista ei antanut 
näitä, vaan pyrki tukemaan sielunhoitoon tulleen omaa prosessia. Osa Eheytymisen 
tiellä ja Turvallisten rajojen sisällä olevista kuitenkin antoi ohjeita pyydettäessä. Täl-
löin he näkivät, että Raamattu ohjaa tietynlaiseen elämäntapaan, jonka opettamiseen 
he olivat pappeuden myötä sitoutuneet. Tämä ei kuitenkaan ollut helppoa, ja siksi he 
toivat toistuvasti esille, että tämä tulee tehdä ”rakkaudellisessa ja ei-moralisoivassa 
hengessä”. Kaikkien haastateltavien kohdalla huomio kiinnittyy siihen, että vaikka he 
käyttivät kertomuksia runsaasti rippikoulujen oppimisvälineinä, puuttui tämä ulottu-
vuus lähes kokonaan sielunhoitotilanteista. Tämä herättää kysymään, miksi kerto-
muksia käytettiin identiteetin rakentumisen välineenä kasvatuksessa, muttei rikkou-
tuneen tarinan kohtaamisessa. Raamatun runsas kertomusvarasto olisi voinut tarjota 
symbolikielen ja hyvin erilaisia elämäntarinoita, joihin eri tilanteessa olevat olisivat 
voineet samaistua ilman, että pappi olisi ohjannut heitä johonkin perhe- tai parisuh-
demuotoon554. Tutkimukseeni osallistuneet hyödynsivät selvästi omassa työskentely-
otteessaan näiden kertomuksien sisältöä, mutta eivät kertoneet jakavansa näitä ker-
tomuksia kohtaamistilanteissa. Pikemminkin he kertoivat omin sanoin, että erilaisten 
elämänkysymysten kanssa kamppaileva ihminen voi turvautua Jumalan apuun. 

Tutkimukseeni osallistuneiden pappien elämänkertomusten perusteella väi-
tän, etteivät pappien ajattelun väliset erot välttämättä aina näy työtilanteissa. Sel-
keimmin eron voi kuitenkin havaita rippikouluissa ja kasuaalitoimituksissa. Rippi-
kouluissa papit kokevat, että heiltä odotetaan kirkon oppiin sitoutunutta perhe- ja 
seksuaaliopetusta. Suurimmassa osassa elämänkertomuksia reaalielämä on kuitenkin 
niin kaukana kirkon ihanteesta, etteivät kertojat halua opettaa kirkon ihannetta vaan 
siitä valikoituja perusajatuksia. Heidän kokemuksenaan on, että papin uskottavuus 
kärsii, mikäli tämä ei opetustilanteissa huomioi elämän realiteetteja ja muokkaa kir-
kon opetusta siihen sopivaksi. Myös niillä papeilla, jotka ovat sitoutuneet kirkon per-
he- ja seksuaalinäkemyksiin, näyttää olevan omat vaikeutensa: reaalielämässä kiinni 
olevat nuoret, jotka kyseenalaistavat kirkon opetuksen. Tästä syystä vain osa heistä 
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kertoo tuntevansa olonsa niin luontevaksi, että he opettavat perhe- ja seksuaalikysy-
myksiä rippikoulussa. Näin rippikouluissa pappien välisen eron voi havaita vain sillä 
edellytyksellä, että pappi opettaa siellä eikä anna opetusvastuuta esimerkiksi nuoriso-
työnohjaajalle, koska pelkää opetuksensa herättävän ristiriitoja.  

Kasuaalitoimituksissa pappien välisen eron voi tämän tutkimuksen perusteel-
la havaita puolestaan siitä, millaisia teemoja he nostavat vihkipuheeseensa. Mikäli 
pappi puhuu avioliiton purkamattomuuden puolesta, on hän todennäköisesti sitoutu-
nut kirkon näkemykseen perhe- ja seksuaalikysymyksissä. Toisaalta voi myös olla, 
että vihkiparin oma näkemys ohjaa pappia tässäkin, joten pappien välistä eroa on 
vaikea havaita. 

Sen sijaan toimitus- ja sielunhoitokeskusteluissa papin ajattelua perhe- ja sek-
suaalikysymyksissä on vaikeampi havaita, ellei välttämättä halua tietää, mitä tämä 
ajattelee tai pyydä häntä valikoimaan omaan elämäntilanteeseensa soveltuvia Raama-
tun ohjeita perhe- ja seksuaalielämästä. Tämä johtuu siitä, että näissä työtilanteissa 
korostuvat opetuksen sijaan seurakuntalaisten elämänkysymykset, joissa kristillistä 
julistusta sovelletaan elämään. Tässä yhteydessä perhe- ja seksuaalikysymykset saat-
tavat kyllä olla keskustelun keskiössä, mutta papit eivät välttämättä tuo esiin, niihin 
liittyviä kysymyksiä. Viestinä on, että näidenkin kysymysten äärellä ihminen voi tur-
vautua Jumalaan, luottaa tämän rakkauteen ja pyytää ohjausta. Toisaalta ne papit, 
jotka näkevät, että heidän velvollisuutenaan on nostaa esille Raamatun perhe- ja sek-
suaalinäkemykset, saattavat joissain tilanteissa tuoda esille omaa näkemystään vas-
taavan Raamatun ohjeen. 

Seurakuntalaisten elämän kuuleminen ja näkeminen on tämän tutkimuksen 
elämänkertomusten valossa papeille haasteellista. Julistustilanteissa perhe- ja seksu-
aalikysymyksiin on vaikea ottaa kantaa. Toimitus- ja sielunhoitokeskusteluissa läh-
tökohtana on puolestaan seurakuntalaisten elämäntilanne, johon kirkon sanoma liite-
tään. Tämä edellyttää, että seurakuntalaisten elämää kuullaan. Tästä puolestaan seu-
raa, että pappi ymmärtää, kuinka vaikea hänen on vain ohjeita antamalla puuttua ih-
misen elämän keskeiseen osa-alueeseen. Hänen omaan kokemusmaailmaansa liittyy 
usein kokemuksia tilanteista, joissa hänet on kohdattu joko hyvin tai huonosti. Hän 
myös ammentaa sosiaalisesta tarinavarannosta jatkuvasti uusiutuvia kertomuksia hy-
västä kohtaamistavasta ja haluaa samaistua niihin. Mikäli hän ei ole varma kyvyis-
tään tai oman näkemyksensä soveltumisesta kohtaamansa ihmisen elämäntilantee-
seen, hän väistää kohtaamistilanteita. Papille kuitenkin tarjoutuu nykyisessä tilan-
teessa runsaasti erilaisia mahdollisuuksia kohdata perhe- ja seksuaalikysymyksiä. 
Yhtäältä nämä mahdollisuudet antavat valinnanvapauksia, toisaalta ne vaikeuttavat 
valintojen tekemistä ja etenkin niiden soveltamista kristilliseen perhe- ja seksuaalikä-
sitykseen.  

Kirkon opin ja ihmisten elämäntilanteen välisen vuorovaikutuksen syntymi-
nen edellyttää kummankin huomioimista555. Ihmisten elämäntilanteen huomioimisel-
la on tutkimukseni tulosten valossa vaikutusta siihen, millä tavoin papit lähestyivät 
perhe- ja seksuaalikysymyksiä. Huomioiminen näyttää vaikeuttavan kristillisen per-
he- ja seksuaalietiikan näkökulmien esille ottamista kohtaamistilanteissa. On kiinnos-
tavaa verrata oman tutkimukseni tuloksia Kiisken tutkimukseen, jossa tarkastelun 
kohteena olivat teologien käsitykset.556.  

Käsitysten ja näkemysten tasolla pappien ajatukset ovat selvempiä ja suora-
viivaisempia. Omat ja toisten elämänkokemukset näyttävät kuitenkin haastavan käsi-
tyksiä, jolloin oma näkemys ei enää näyttäydy niin selvänä. Tutkimukseeni osallistu-
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neiden pappien näkemykset olivat kautta linjan hieman ”vapaamielisempiä” kuin 
Kiisken tutkimukseen osallistuneiden pappien näkemykset. Perinteisinkään pappi ei 
nähnyt ongelmana uudelleen avioituvien vihkimistä ja avioeron kokeneiden kohtaa-
mista. He saattoivat myös nähdä homoseksuaalisuuden täysin luonnollisena seksuaa-
li-identiteettinä. Samoin kuin Kiisken tutkimuksessa myös tässä tutkimuksessa suurin 
osa haastateltavista suhtautui myönteisesti rekisteröityjen parisuhteiden siunaamiseen 
(n=14). Rekisteröityjen parisuhteiden siunaamiseen kielteisesti suhtautuvien (n=5) 
hengellinen viitekehys oli myös yhtenevä Kiisken tutkimukseen osallistuneiden teo-
logien viitekehyksen kanssa. He kuuluivat tai kokivat läheisyyttä lestadiolaisuuteen, 
evankelisuuteen tai viidesläiseen herätysliikkeeseen. Tutkimusaineiston pohjalta on-
kin helppo yhtyä Kiisken olettamukseen siitä, että tulevaisuudessa teologien suhtau-
tuminen homoseksuaalien parisuhteiden rekisteröimiseen muuttuu myönteisempään 
suuntaan.557 Erityisen selvästi tämä myönteisyys näkyy tämän tutkimuksen naispap-
pien ajattelussa. Ainoastaan yksi haastateltava näki, että yksin avioliitto on Raamatun 
mukainen parisuhteen muoto. Tämän tutkimuksen naispapit suhtautuivat rekisteröity-
jen parisuhteiden siunaamiseen jopa myönteisemmin kuin Niemelän ja Palmun tut-
kimukseen osallistuneet naiset 558. 

Parisuhdelakityöryhmän ehdotukset ja piispainkokouksen esitys rekisteröidyn 
parisuhteen solmineiden kanssa vietettävästä, papeille vapaaehtoisesta rukoushetkes-
tä559 voisivat läpimenneessään helpottaa joidenkin tähän tutkimukseen osallistunei-
den työtä. Tosin ehdotus on monelle myös pettymys, sillä siinä päädytään kuitenkin 
toteamaan, ettei rekisteröityä parisuhdetta sinänsä siunata, vaan rukoushetkeen osal-
listuvat ihmiset560. Näin rekisteröityjen parisuhteiden siunaaminen liitettäisiin yksi-
tyisen sielunhoidon piiriin, eikä parisuhteiden ajateltaisi liittyvän Jumalan antaman 
tehtävään, joten myöskään parisuhde ei voisi saada Jumalan siunausta. Toisaalta 
esimerkiksi Hirvonen näkee, että vaikka parisuhteiden rekisteröimisen kaavaa ei vie-
lä laadittaisi, näin voi tapahtua siinä vaiheessa, jos toimitus alkaa osoittaa vakiintu-
misen merkkejä. Hänen mukaansa kirkon elämään on kuulunut melko yleisesti 
enemmän tai vähemmän julkisia siunauksia, rukoushetkiä ja muita toimituksia, jotka 
ovat vakiintuessaan saaneet riittävän yksimielisyyden, jolloin niistä on laadittu kaava 
kirkkokäsikirjaan.561 Hirvosen esittämä vaihtoehto näyttää siintävän myös monen 
tähän tutkimukseen osallistuneen papin mielessä. 

Työtilanteissa toisen kertomukseen samaistuminen näyttää tutkimukseni pe-
rusteella tekijältä, joka merkitsee papille, ettei kristinuskon sanoman kannalta ole 
”toivottomia tapauksia”, vaan ainoastaan eri tavalla ajattelevia. Kussakin tilanteessa 
papin viesti mukautuu ihmisen elämäntilanteeseen, ja kristillisestä sanomasta noste-
taan esille tekijöitä, jotka sopivat kyseiseen tilanteeseen. Sosiaali- ja terveysalalla 
tarinoiden merkitys on nousemassa yhä näkyvämpään asemaan asiakkaan ja työnte-
kijän välisessä kohtaamisessa. Eettisyys rakentuu narratiivisen yhteyden kautta, mikä 
merkitsee dialogia asianosaisten välillä. Tällöin eettistä pulmatilannetta lähestytään 
asettamalla se kontekstiinsa, jolloin eettiset periaatteet ja tarinan yksityiskohdat ovat 
vuorovaikutuksessa keskenään.562 Tämä periaate on nähtävissä myös kirkon ja papin 
tavassa lähestyä perhe- ja seksuaalikysymyksiä, vaikka toisaalta korostetaan Raama-

                                                
557 Kiiski 2006, 117-118. 
558 Niemelä ja Palmu 2006, 12-17. 
559 Kirkko ja rekisteröidyt parisuhteet mietintö 2009, 190; Parisuhdelain seuraukset kirkossa 2010. 
560 Kirkko ja rekisteröidyt parisuhteet mietintö 2009, 184-187; Parisuhdelain seuraukset kirkossa 
2010. 
561 Hirvonen 2007, 166. 
562 Abma 2005; Carson 1997, Palomäki 2008. 



 218 

tun ohjeiden ja luterilaisen tunnustuksen merkitystä. Tutkimukseni tulosten valossa 
näen, että tämä kahtalaisuus merkitsee perhe- ja seksuaalikysymysten ääressä eläväl-
le ja työskentelevälle papille eettistä pulmatilannetta ainakin kahdella tasolla. Onko 
pappi ihmistä ymmärtävä vai kirkon oppiin sitoutunut pappi? Mikä lopulta on kirkon 
oppi perhe- ja seksuaalikysymyksissä? Tämä pulma ei kuitenkaan tule esiin lähes-
kään kaikissa perhettä ja seksuaalisuutta koskevissa kohtaamistilanteissa. Luterilai-
suuteen liittyy oleellisesti ihmiskäsitys, jossa ihmisen hyväksymisen edellytyksenä ei 
ole erehtymättömyys. Tämän vuoksi uuden alun ja mahdollisuuden saaminen kuulu-
vat olennaisesti kristilliseen ihmiskäsitykseen esimerkiksi avioero- tai uskottomuusti-
lanteissa sekä suhteessa avioliiton ulkopuolisiin seksuaalisuhteisiin. Sen sijaan on-
gelmia esiintyy tilanteissa, joissa kristitty haluaa sitoutua elämäntapaan, joka on risti-
riidassa kristillisen opin kanssa. Tämä on nähtävissä erityisesti homoseksuaalisuus- 
ja hedelmöityshoitokeskustelussa. Toisaalta nämä aiheet saattoivat nousta tässä tut-
kimuksessa elämänkertomusten keskiöön juuri siitä syystä, ettei kirkko ole muodos-
tanut niistä yhtenäistä kantaa.  

Tutkimuksen otsikon kysymykseen – onko pappi rakkauden välittäjä vai mo-
raalinvartija – on tutkimukseni tulosten perusteella varsin helppo vastata: pappi on 
kumpaakin. Pappi on vihkimyksessään sitoutunut kirkon opetukseen perhe- ja seksu-
aalikysymyksissä, ja hänen tehtäviinsä kuuluu opettaa tai ottaa kantaa hänelle esitet-
tyihin kysymyksiin. Kirkon opetus ei kuitenkaan näyttäydy papeille yksiselitteisenä, 
vaan tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia toimia perhe- ja seksuaalikysymyksiä kohtaa-
vana pappina. Tutkimukseni tulosten perusteella näen, että pappi toivoo olevansa 
rakkauden välittäjä, mutta hänen tehtäviinsä liittyy myös elämäntapaan ohjaaminen 
ja hyvän elämän pelisääntöjen opettaminen. Hän voi kuitenkin painottaa rakkauden, 
armon ja elämäntavan välistä suhdetta eri tavoin. Raamattua, kirkon oppia ja ihmis-
ten elämäntilannetta tulkitsevat papit ovat silti työssään roolissa, jossa heidän odote-
taan jollakin tavalla ottavan kantaa ja ohjaavan kristittyjä heidän vaelluksellaan. Pa-
pin kohtaavan ihmisen elämäntilanteesta ja tulkinnasta riippuu pitkälti, millä tavoin 
hän tulkitsee papin kohtaamistavan. Joillekin pappi on rakkauden ja armon välittäjä, 
toisille taas moraalinvartija. Pappi itse kuitenkin haluaa nähdä itsensä rakkauden vä-
littäjänä, joka yhdessä toisten kanssa yrittää tulkita ja elää perhe- ja seksuaalielämää 
kristillisen arvomaailman kautta.  
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8. TUTKIMUKSEN MERKITYS JA JATKOTUTKIMUSHAASTEET 
 

Tutkimukseni keskeisenä empiirisenä viestinä on, että ihmisten kokemusten ymmär-
täminen edellyttää henkilökohtaisten merkityksenantotapojen ja kontekstuaalisten 
tekijöiden huomioonottamista. Sisäiset tarinatyypit osoittavat, että papin työssä hen-
kilökohtaisilla merkityksenannoilla ja konteksteilla on merkitystä siihen, miten pappi 
kohtaa perhe- ja seksuaalikysymyksiä työssään. Nämä merkityksenannot syntyvät 
kuitenkin jo varhain, usein jo ennen papiksi ryhtymistä. Työssä kohdatut tilanteet 
saattavat muuttaa papin ajattelua ja toimintatapaa, mutta tutkimuksen tuloksista il-
menee, että usein merkityksenannot ovat jo varsin staattisia siinä vaiheessa kun papin 
työhön ryhdytään. Elämän käännekohdat näyttävät kuitenkin haastavan papin aiem-
mat näkemykset. 

Tutkimuksesta ilmenee, että kirkon virallisilla kannanotoilla on varsin vähän 
merkitystä sille, miten papit perhe- ja seksuaalikysymyksiin suhtautuvat. Näyttää sil-
tä, että postmodernin ajan refleksiivisyys koskettaa pappia siinä missä kirkkokansaa-
kin. Sekä papit että kirkkokansa toivovat tähän tilanteeseen suuntaviivoja, mutta 
myös vastustavat niitä. Ennenkaikkea papit näyttävät kaipaavan keskustelua siitä, 
miten näihin kysymyksiin tulisi suhtaututa, vaikka toisaalta keskustelu herättää risti-
riitoja. Julkisissa julistustilanteissa papit ovat kuitenkin melko varovaisia: he eivät 
halua aiheuttaa epäsopua, joten he eivät suoranaisesti riko annettuja ohjeita tai sano 
ääneen yleisestä mielipiteestä poikkeavia näkemyksiä. Julkisissa julistustilanteissa 
papit saattavatkin pitäytyä kirkon opetuksessa, mutta ratkaista ristiriidan myös sillä, 
että välttelevät aiheen käsittelyä.  

Tutkimukseni osoittaa, että henkilökohtainen merkityksenanto sidotaan voi-
makkaasti omaantuntoon ja kokemukseen siitä, mikä on oikein tai väärin. Tämän ar-
vion korkein auktoriteetti ei kuitenkaan näytä olevan vain kirkko ja sen kannanotot 
vaan yhä voimakkaammin pappien omat ja toisten ihmisten tuottamat kertomukset 
sekä tieteellisistä tutkimuksista nousevat tutkimustulokset. Näin ollen sosiaalisen ta-
rinavarannon uusiutuessa myös pappien sisäinen tarina ja sitä kautta heidän työsken-
telyotteensa saavat uusia muotoja. Pappi haluaa olla uskottava ja ihmistä ymmärtävä, 
mikä edellyttää ihmisiä ja heitä koskevien tutkimusten kuulemista. Näihin tutkimuk-
sestani nouseviin tuloksiin perustuu jo aiemmin esittämäni arvio siitä, että tulevai-
suudessa pappien suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ja erityisesti rekisteröityihin 
parisuhteisiin tulee muuttumaan myönteisempään suuntaan. Yksityisissä sielunhoito-
keskusteluissa tämä saattaa jo nykyisellään näkyä siten, että papit suhtautuvat homo-
seksuaalisuuteen huomattavasti myönteisemmin, kuin mitä he julkisesti julistavat.  

Sisäisen tarinan käsite osoittautui tutkimuksessani hedelmälliseksi tavaksi 
tarkastella pappien kokemuksia. Se tarjosi mahdollisuuden analysoida erilaisia mer-
kityksenantoja, mutta myös sitä kausaalisesti etenevää prosessia, jolla papit loivat 
järjestystä kokemuksiensa ja työskentelytapojensa välille. Sisäinen tarina ja tarinalli-
nen kiertokulku voisivat soveltua myös muunlaiseen aihetta koskevaan tutkimuk-
seen. Esimerkiksi papin spiritualiteetiin ja akateemisuuteen liittyvä sisäinen tarina 
olisi erityisen mielenkiintoinen tutkimusaihe. Tarinallinen kiertokulku ja sisäisen ta-
rinan käsite voisivat soveltua myös osaksi esimerkiksi pappien ordinaatio- tai pasto-
raalikoulutusta. Tällöin papit voisivat jo ennen työuransa alkua tai varhaisina työ-
vuosinaan tiedostaa, mistä syystä ja millä tavoin heidän työskentelytapansa ovat ke-
hittymässä ja kehittyneet. Myös teologikoulutuksessa erityisesti soveltavassa opetuk-
sessa mallin käyttö olisi mahdollista. Tällöin teologian opiskelijat voisivat jo ennen 
papin työhön ryhtymistä arvioida erilaisiin työskentelytapoihin liittyviä mahdolli-
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suuksia ja täydentää opintojaan näiden havaintojen pohjalta. Kirkolta tämä kuitenkin 
edellyttäisi, että se määrittelisi selkeästi, mitä se odottaa niiltä, jotka se kutsuu papin 
virkaan.  

Ydinosaamiskuvaus edustaa uutta tapaa kuvata papin työtä. Tällä hetkellä sii-
nä kiinnitetään huomiota papin persoonaan, mutta tutkimukseni perusteella näen, että 
tältä osin sitä tulisi täydentää. Erityisesti sen perusteleminen, mitä tarkoittaa ”olla 
jatkuvassa vuoropuhelussa oman persoonan ja papin viran välillä”, ja millaisia väli-
neitä kirkko työnantajana siihen tarjoaa, olisivat tutkimukseni näkökulmasta välttä-
mättömiä. Tutkimukseni tuloksista ilmenee, että aitoon ja kokonaisvaltaiseen koh-
taamisentapaa liittyy myös kohtaajan oma identiteetti, elämänkokemus sekä niiden 
luomat edellytykset tulkita työssä kohdattuja tilanteita. 

Tutkimukseni vastaa vain rajattuihin tutkimuskysymyksiin. Jatkotutkimuksel-
le avautuu monia mahdollisuuksia. Tutkimusasetelmani mahdollistaisi kvalitatiivis-
ten ja kvantitatiivisten näkökulmien yhdistämisen. Papin elämänkokemusten, näke-
mysten ja työskentelytapojen välistä yhteyttä voisi tarkastella papin eri työtehtävistä 
käsin ja kartoittaa kyselyin, miten laajasti papisto edustaa kutakin työskentely- ja 
ajattelutapaa, ja mistä he arvioivat käytänteiden johtuvan. Vastaavankaltaisen tutki-
muksen tekeminen olisi mahdollista myös opiskeluvaiheessa oleville teologian opis-
kelijoille.   

Parisuhteen rekisteröinti on kysymys, josta kirkko jatkaa keskusteluaan. Tut-
kimukseni aineistolainauksista ilmenee, että varsin yleisesti nähdään, että kysymys 
koskettaa vain pientä ihmisryhmää. Tämän kysymyksen osalta tärkeää olisi sen kar-
toittaminen, kuinka moni parisuhteensa rekisteröinyt pyytää kirkolta siunausta pa-
risuhteelleen? Ehdotankin, että kirkko tilastoisi nämä pyynnöt mahdollista kartoitusta 
varten. Kirkollisessa keskustelussa ovat jääneet vähemmälle huomiolle niin kutsutut 
sateenkaariperheet, joissa samaa sukupuolta olevat vanhemmat kasvattavat lapsiaan. 
Myös näissä, kuten eri sukupuolten välisissä avioliitoissa, vanhemmat osallistuvat 
Jumalan työtovereina taivaan kansalaisten kasvattamiseen. Jatkokeskustelussa olisi-
kin syytä pohtia, tarvitsevatko he siunausta tähän tehtävään. Siunaahan kirkko myös 
uudelleen avioituvien liittoja, jossa vanhemmat kasvattavat omien lapsiensa lisäksi 
myös toistensa mahdollisesti aikaisemmassa suhteessa syntyneitä lapsia. Ehdotankin, 
että jatkokeskustelussa kirkko esittäisi teologisia perusteita parisuhteen rekisteröimi-
seen myös sateenkaariperheiden näkökulmasta.  
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LIITTEET 
 
      LIITE 1 

 

Haastattelurunko 
 
Perustiedot  
1. Syntymävuosi 
2. Sukupuoli 
3. Valmistumisvuosi ja pääaine 
4. Lisäkoulutus  
5. Työkokemus 
6. Hengellinen viitekehys  
7. Siviilisääty, parisuhde, lapset, lapsenlapset 
 

 
 
Haastateltavan viitekehys ja asennoituminen perhe- ja seksuaalikysymyksiin 
1. Kerro millainen on mielestäsi kirkon suhde perhettä ja seksuaalisuutta koskeviin 
kysymyksiin? 

 
2. Kerro millainen on oma suhteesi/ näkökulmasi perhettä ja seksuaalisuutta koske-
vin kysymyksiin?  Tunnetko ristiriitaa oman ja kirkon näkemyksen välillä? Tunnetko 
ristiriitaa oman ja yleisen mielipiteen välillä? 

 
3. Mistä oma näkökulmasi nousee?  Miten se on muotoutunut? 

 
4. Millaisia ajatuksia Sinussa herättävät seuraavat yleisessä keskustelussa esiintyneet 
perhe- ja seksuaalietiikkaa koskevat kysymykset kuten esimerkiksi: avoliitto, avio-
ero, uskottomuus, abortti, hedelmöityshoidot ja homoseksuaalisuus? 

 
 
Perhe- ja seksuaalikysymykset papin työssä 
5. Millaisia perhe- ja seksuaalikysymyksiä työssäsi nousee esille? 

 
6. Miten perhe- ja seksuaalieettiset kysymykset suhteutuvat kirkon työhön ja muihin 
työssä esiintyviin eettisiin kysymyksiin? (esim. köyhyys yms. globaalit ongelmat) 

 
6. Millaisena näet oman roolisi kirkon edustajana perhettä ja seksuaalisuutta koske-
vissa kysymyksissä?  

- Yleisesti papin työssä 
- Rippikoulussa 
- Toimituksissa/ toimituskeskusteluissa 
- Sielunhoitotilanteissa 
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Perhe- ja seksuaalikysymysten kohtaaminen papin työssä 
7. Miten kohtaat ja käsittelet työssäsi nousevia perhe- ja seksuaalikysymyksiä? Mikä 
on tavoitteesi? 
- Rippikoulussa: rippikouluopetus   
- Ohjaustilanteissa: toimituksissa/ toimituskeskusteluissa  
- Sielunhoitotilanteissa 

 
8. Mistä työskentelytapasi nousevat? 

 
9. Miten/ millä perustelet näkemyksesi opetus/ohjaus/kohtaamistilanteissa seurakun-
talaisellesi? 

 

Elämänkokemuksen merkitys työtilanteissa tapahtuvaan kohtaamiseen ja perhe- ja 

seksuaalikysymysten käsittelyyn 

10. Miten omat elämänkokemuksesi ovat vaikuttaneet työskentely/ kohtaamista-
poihisi perhe- ja seksuaalikysymyksissä?  

 
11. Arvioi kuinka merkittävästi koulutuksesi/ elämänkokemuksesi/ hengellinen viite-
kehyksesi ovat vaikuttaneet tapaasi työskennellä perhe- ja seksuaalieettisissä kysy-
myksissä? Millainen niiden  keskinäinen suhde on elämänkulkusi aikana ollut? 

 
 

 

 




	ABSTRACT
	ESIPUHE
	1. JOHDANTO
	2. TUTKIMUKSEN TAUSTA
	3. TUTKIMUKSEN TEHTÄVÄ, TOTEUTUS JA TEOREETTISMETODOLOGINENLÄHTÖKOHTA
	4 PERHE- JA SEKSUAALINÄKEMYKSIIN VAIKUTTANEET TEKIJÄT
	5 PERHE- JA SEKSUAALIKYSYMYKSET TYÖKERTOMUKSISSA
	6 SISÄISET TARINATYYPIT
	7 TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELU JA POHDINTA
	8. TUTKIMUKSEN MERKITYS JA JATKOTUTKIMUSHAASTEET
	LÄHTEET JA KIRJALLISUUS
	LIITTEET

