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12 KIRKON MUUTTUVA JÄSENYYS.
KOETUN JÄSENYYDEN
MUODOSTUMINEN UUSISSA
JUMALANPALVELUSYHTEISÖISSÄ
Pietari Hannikainen

12.1 Johdanto
Kirkon jäsenyys on muutoksessa. Kansankirkkomalli, jossa Suomen evankelisluterilainen kirkko on osa modernin hyvinvointiyhteiskunnan instituutioita ja
kulttuuria, on alkanut rakoilla yhä voimakkaammin parin viime vuosikymmenen
aikana1. Erityisesti nuoret aikuiset ovat ilmaisseet vieraantumista siitä kulttuurisesta
arvomaailmasta, johon kirkon jäsenyys on kuulunut. Monille heistä kirkko ei tunnu
tarjoavan tarpeeksi sellaisia kosketuspintoja, joiden kautta kristinusko ja kirkon toiminta voisivat muodostua heille varteenotettaviksi henkilökohtaisen vakaumuksen
ja identiteetin lähteiksi2. Rippikoulun ja seurakuntien nuorisotoiminnan suosion
valossa on syytä pohtia sitä, miksi nuorisotoiminnassa saadut eväät eivät kanna
aikuisuuteen tavalla, joka tukisi kirkon jäsenidentiteetin muodostumista.3 Yhtenä
tekijänä on nähty kirkon nuorisotyössä toteutuvan innostavan hengellisen yhteisöllisyyden päättyminen nuorisotyövaiheen myötä.4 Kirkko on ollut yleisesti melko
kyvytön ja ehkä myös haluton kehittämään toimintaa sellaiseen suuntaan, joka
huomioisi nuorten aikuisten erityistarpeita ja tarjoaisi heille varteenotettavia aineksia uskon, arvojen ja vakaumuksen muodostamiseen5.
Kirkon piirissä on kuitenkin myös toimintaa, joka on kasvanut ja muodostanut uudenlaisia jumalanpalvelusyhteisöjä. Piispainkokouksen työryhmä päätyi
nimittämään uusien yhteisöjen liikehdintää yhteisöliikkeeksi. Se muodostuu 30–40
jumalanpalvelusyhteisöstä, jotka toimivat paikallisseurakuntien osana tai niiden
liepeillä ja rakentavat seurakunnan jumalanpalveluselämän rinnalle vaihtoehtoista,
yhteisöllistä jumalanpalveluselämää, joka pyrkii olemaan kulttuurisesti helpommin
lähestyttävää tämän ajan ihmisille. Ne tarjoavat seurakuntalaisille laajoja mahdollisuuksia osallistua jumalanpalveluselämän toteutukseen erilaisissa rooleissa ja
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Kühle et al. 2017.
Niemelä 2015; Hytönen et al. 2020, 254.
Porkka (painossa).
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pyrkivät näin luomaan edellytyksiä yhteisöllisyyden muodostumiselle. Siten ne
poikkeavat perinteisten herätysliikkeiden ja kieliryhmien jumalanpalvelusyhteisöistä, eikä liike profiloidu teologisesti esimerkiksi virkakysymyksen mukaan. Liike
ei muodosta yhtenäistä organisaatiota, vaan kyse on enimmäkseen paikallisseurakuntien työmuodosta, joka on löyhästi linkittynyt laajemmaksi liikehdinnäksi
yhteistyöverkostojen kautta6.
Ensimmäiset yhteisöt syntyivät kirkossa 2000-luvun vaihteessa itsenäisinä
yhdistyksinä, mutta 2000-luvulta eteenpäin yhteisöt ovat syntyneet osana paikallisseurakuntien ja seurakuntayhtymien toimintaa. Monista muista kirkon työmuodoista poiketen monet uusista jumalanpalvelusyhteisöistä ovat kasvaneet ja
niihin osallistuu kaiken ikäisiä ihmisiä – myös nuoria aikuisia, jotka muuten ovat
voimakkaimmin erkaantuneet kirkosta – sekä lapsiperheitä.7 Yhteisöissä toteutuu samantyyppinen yhteisöllisyys kuin kirkon nuorisotoiminnassa. Jumalan
palvelusyhteisöliikkeen vaikuttaja, pastori Timo Pöyhönen on kirjassaan Yhteisöjen
aika todennut, että hänen visionsa yhteisöllisestä seurakuntaelämästä kumpuaa
hänen nuoruutensa myönteisistä kokemuksista paikallisseurakunnan yhteisöllisessä
nuorisotoiminnassa8.
Tämä artikkeli tarkastelee jumalanpalvelusyhteisöliikkeen osallistujille toteutetun kyselytutkimuksen (N=529) tuloksia, jotka toivat esille erilaisia tapoja osallistua
ja sitoutua yhteisöjen toimintaan9. Osallistumisen tyyleissä heijastuvat suomalaisen
yhteiskunnan ja kulttuurin muutokset, joissa luterilaisen yhteisöllisyyden tilalle on
nousemassa moniarvoinen todellisuus. Tälle on leimallista, että yksilöt valitsevat
jäsenyytensä aiempaa enemmän omista lähtökohdistaan käsin ja sitoutuvat sellaisiin
yhteisöllisyyden muotoihin, jotka he kokevat henkilökohtaisesti merkityksellisinä.
Tulokset avaavat näköaloja kirkon toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.
Kulttuurin muutokset ja kirkon jäsenyys
Suomessa vallitsi pitkään melko suuri kulttuurinen homogeenisuus, johon kuuluvassa
yhteisöllisyydessä luterilaisuudella on ollut oma paikkansa. Monikulttuurisuuden
ja moniarvoisuuden lisääntymisen myötä luterilaisen kirkon erityisasema yhteiskunnassa on tullut kyseenalaiseksi, ja viime aikoina valtion keskeisiä instituutioita
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esimerkiksi kasvatuksen alueella on voimakkaammin sekularisoitu katsomusten
yhdenvertaisuuden nimissä.10
Luterilaisuuden roolin muutoksen taustalla vaikuttavat laajemmat kulttuuriset
kehityssuunnat, jotka ovat yhteydessä laajoihin arvojen ja elämäntapojen muutoksiin pitkälle kehittyneissä teollisuusmaissa. Muutoksia on luonnehdittu yksilön
ainutkertaisuuden ja arvon korostumisena ylitse traditionaalisten normien ja auktoriteettien. Muutosta on kutsuttu myös länsimaisen kulttuurin ”subjektiiviseksi
käänteeksi” kohti yksilöä. Tähän käänteeseen on nähty liittyvän ulkoinen ja sisäinen
ulottuvuus. Ulkoinen ulottuvuus liittyy yksilöiden vapautumiseen sosiaalisen vallan
muodoista, kun taas sisäinen ulottuvuus liittyy yksilöiden sisäisen hyvinvoinnin,
kasvun ja identiteetin korostamiseen.11
Subjektin merkitystä korostavan arvomaailman näkökulmasta perinteisiä tai
varhaismodernin ajan massayhteiskunnan kulttuurisia muotoja ilmentävät instituutiot, joihin kirkkokin helposti assosioituu, koetaan helposti vieraina ja aikansa
eläneinä. Woodhead on argumentoinut, että vaikka liberaalin teologisen paradigman omaksuneet kirkot ovat korostaneet humaaneja arvoja teologiassaan ja
arvoissaan, niiden liberalisaatio on vain osittaista: hierarkkisuuteen ja sosiaaliseen
vallankäyttöön assosioituvat piirteet ovat piintyneet sen puhetapoihin, estetiikkaan
ja liturgiaan. Kirkot eivät ole aina myöskään onnistuneet tarjoamaan jäsenilleen
subjektiivisen käänteen sisäiseen ulottuvuuteen liittyviä, subjektiivisesti merkityksellisen hengellisyyden ja kasvun aineksia.12
Yksilöiden heikentynyt suhde traditionaalisiin yhteisöihin ja modernin yhteiskunnan varhaisvaiheen instituutioihin näkyy myös yhteisöllisyyden muodoissa.
Koska yhteenkuuluvuus toisten kanssa on inhimillinen perustarve, yhteisöllisyys
ei ole suinkaan kadonnut, vaan se on siirtynyt paikallisuuteen perustuvista ja
stabiileista yhteisöistä enemmän urbaaneihin verkostoihin ja virtuaaliyhteisöihin13.
Niissä myöhäismodernin ajan ”uusyhteisöllisyyttä” luonnehtii omaehtoisuus, ja
ne muodostuvat Delantyn mukaan toimijoista, jotka toimivat ”refleksiivisesti
yksilöllisesti valittujen yhteisten päämäärien eteen”.14 Lisäksi niille on tyypillistä
alttius muutoksille ja siten heikot sosiaaliset siteet. Baumanin mukaan myöhäismodernia yhteisöllisyyttä luonnehtivat ihmisten kulutustottumukset yhdistettyinä
identiteetin rakennusprosesseihin15.
Vaikka modernia, yksilöllistynyttä uskonnollisuutta on toisinaan luonnehdittu
”noutopöytäuskonnollisuutena”, jossa yksilöt valitsevat uskonnoista haluamansa
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osat omien makujensa mukaan16, yksilön valinnan ja itseohjautuvuuden mahdollisuuksien lisääntymisen voidaan nähdä tuovan mukanaan myös myönteisiä
asioita. Parhaimmillaan muutos voi aktivoida ihmisiä toteuttamaan vapaammin
omia kykyjään ja lahjojaan – myös yhteisön hyväksi17. Tarve henkilökohtaiselle
merkitykselle ja kuulumiselle on näkynyt kirkoissa uudenlaisina yhteistoiminnan ja yhteisöllisyyden muotoina, joissa seurakuntalaiset ovat olleet toiminnan
subjekteina18.
Kristinuskon sosiaaliset roolit ovat muuttuneet voimakkaasti, erityisesti Länsi- ja
Pohjois-Euroopan maissa, jotka ovat perinteisesti olleet protestanttisten kansallisten
kirkkojen aluetta. Muutos on näkynyt kirkkojen yhteiskunnallisen vaikutusvallan
voimakkaana heikkenemisenä ja niiden roolin kapenemisena julkisessa tilassa.
Tutkimuksessaan eri Euroopan maiden väestön suhteesta kristinuskoon David
Voas havaitsi, että suuri enemmistö Euroopan väestöstä ei ole erityisen uskonnollisia, mutta ei täysin uskonnottomiakaan19. Tällainen ohut suhde kirkkoon ei ole
epätavallinen piirre Suomessakaan, jossa valtaosa jäsenistä ei ole sitoutunut kirkon
oppiin eikä osallistu kirkon toimintaan muuten kuin elämänkaaren kirkollisissa
toimituksissa ja muutamana kirkollisena juhlapyhänä20. Tällaista passiivista sitoutumista kirkon jäsenyyteen, joka on yhteydessä kansalaisuuteen ja kulttuuriseen identiteettiin, voitaisiin kutsua kulttuuriseksi jäsenyydeksi. Modernissa arvomaailmassa
korostuvaan individualismiin ei juurikaan kuulu vahva sitoutuminen kollektiivisiin
jäsenyyksiin ja perinteisiin, ja kulttuurisen jäsenyyden onkin havaittu olevan laskusuunnassa, erityisesti Länsi- ja Pohjois-Euroopan protestanttisissa kirkoissa21.
Voasin havaintojen mukaan kulttuurinen jäsenyys seuraa yleisesti noin viidenkymmenen vuoden viiveellä kirkkojen jäsenyyteen henkilökohtaisesti sitoutuneiden määriä. Voimakkaasti sitoutuneen uskonnollisuuden heikentyessä kulttuurinen
jäsenyys heikkenee yleensä muutaman sukupolven kuluessa voimakkaasti. Voas
arvioi ilmiön perustuvan siihen, että ihmisten uskonnollisuus ja katsomus vakiintuvat yleensä parinkymmenen vuoden iässä ja pysyvät sen jälkeen melko stabiileina.22
Jäsenyys kirkoissa ei ole kuitenkaan kokonaan katoamassa. Euroopassa on
edelleen pienehkö, mutta ei merkityksetön aktiivisten kirkossakävijöiden väestönosa. Bergerin, Davien ja Fokasin mukaan tätä joukkoa leimaa osallistuminen,
joka perustuu henkilökohtaiseen valintaan ja vapaaehtoisuuteen23. Pollackin ja
Rostan havaintojen mukaan ympäröivän yhteiskunnan muutokset eivät
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Taylor 1991, 105.
Davie 2005; Malkavaara & Valtonen 2019 (ks. julkaisun pdf).
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voimakkaasti vaikuta tähän joukkoon, jonka uskonnollisuus on ankkuroitunut
sitä tukevan seurakuntayhteisön sosiaaliseen kontekstiin24. Sekularisoituvassa ja
moniarvoisessa yhteiskunnassa kirkon jäsenyys on ja tulee olemaan yhä enemmän
henkilökohtaiseen sitoutumiseen perustuva valinta, jossa yhteisöillä on tärkeä rooli
sosiaalisen ja uskonnollisen identiteetin tukijoina25.
Jäsenyys ja sen eri tasot
Sosiaalipedagogiikan tutkija Elina Nivala on Jose Quintanaa mukaillen esittänyt
teoreettisen mallin, joka kuvaa yhteisön tai yhteiskunnan täysivaltaisen jäsenyyden
muotoutumisen prosessia ja sen eri tasoja. Malli havainnollistaa niitä prosesseja,
jotka sitouttavat ihmisiä osaksi yhteisöä tai yhteiskuntaa ja luovat edellytykset
mielekkäälle kokemukselle yhteisön jäsenyydestä.26 Koska nykyaikana ihmiset ovat
vähenevässä määrin kiinnostuneita sellaisista jäsenyyksistä, jotka eivät ole heille
henkilökohtaisesti mielekkäitä, Nivalan malli tarjoaa koetun jäsenyyden muodostumisesta kiinnostavan kehikon, jota tässä artikkelissa sovelletaan kirkon uusien
jumalanpalvelusyhteisöjen kontekstiin. Koetun jäsenyyden muodostumisen näkökulma on relevantti jäsenyyden heikkenemisen kanssa kamppailevassa kirkossa.
Jäsenyydessä on eri tasoja. Nivalan mukaan täysi jäsenyys yhteisössä rakentuu
annetun jäsenyyden pohjalle, mutta aktualisoituu osallistuvaan jäsenyyteen kuuluvalla jäsenyyden oikeuksien toteuttamisella ja täydentyy tässä prosessissa koetuksi
jäsenyydeksi yhteisössä. Annettu jäsenyys tarkoittaa muodollista jäsenyyttä jäsenrekisterissä, ja siihen liittyvät yleensä tietyt oikeudet ja toisinaan myös juridiset
velvollisuudet.27 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyys edellyttää kastetta
sekä jäsenmaksun maksamista verojen muodossa. Tällöin jäsenyydessä on kaksi
tasoa: kirkko-organisaation juridinen jäsenyys sekä uskoon perustuva jäsenyys evankeliumien ilmoittamassa Jumalan valtakunnassa28. Jäsenen oikeuksia ovat toisaalta
pääsy organisaation tarjoamiin palveluihin ja toisaalta jäsenyys kirkkokuntarajat
ylittävässä hengellisessä yhteisössä. Eri kirkkokäsityksissä näiden jäsenyyksien keskinäinen painoarvo nähdään keskenään erilaisina. Kansankirkollinen näkemys
korostaa kirkon juridista jäsenyyttä, kun taas herätyskristillinen näkemys korostaa
henkilökohtaisen uskon merkitystä.29
Annettuun jäsenyyteen kuuluvat mahdollisuudet jäävät kuitenkin toteutumatta,
jos yhteisön jäsen ei käytä niitä. Tällöin jäsenyys jää enemmän muodolliselle tasolle.
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Pollack & Rosta 2018, 427.
Schnell & Fuchs & Hefti 2020 (ks. artikkeli sivustolla link.springer.com); Smith 1998.
Nivala 2008, 169–171.
Nivala 2008, 169–170.
Ahonen 2007, 187–191.
Häkkinen 2010, 56–57.
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Tällainen jäsenyys voi kyllä tarjota tietyllä tasolla kokemuksia jäsenyydestä liittyen
jaettuun historiaan, kulttuuriin tai arvopohjaan. Nivala kuitenkin väittää, että osallistuva jäsenyys yhteisössä johtaa kokonaisvaltaisempaan jäsenyyden kokemukseen.
Osallistuva jäsenyys tarkoittaa jäsenyyteen kuuluvien oikeuksien ja mahdollisuuksien toteuttamista ja aktualisoimista yhteisössä ja sen sosiaalisissa konteksteissa.30
Jäsenyyden muodostumista edistävät myös toiminnan kautta vahvistuvat sosiaaliset
roolit, joiden kautta sosiaalinen vuorovaikutus jäsentyy31. Osallistuvan ja siten
kokonaisvaltaisen jäsenyyden toteutuminen edellyttää, että yhteisön rakenteet ja
toimintakulttuuri tukevat yksilöiden mahdollisuuksia toteuttaa yhteisön jäsenyyttä
aktiivisesti. Osallistumisen kautta vahvistuva koettu jäsenyys on Nivalan mukaan
yhteydessä jäsenidentiteettiin ja sitoutumiseen sekä keskinäiseen solidaarisuuteen
yhteisön jäsenten kesken32. Tähän saattaa liittyä myös kokemus omistajuudesta33.
Kuvio 12.1 Koetun jäsenyyden muodostuminen yhteisössä.34

Kirkon jäsenyyden kontekstissa kysymys osallistuvasta ja koetusta jäsenyydestä on
kiinnostava niin sosiologisesti kuin teologisestikin. Valtaosa kirkon jäsenistä kokee
riittäväksi annetun jäsenyyden tason, joka on luonteeltaan kulttuurista ja symbolista
ilman että koetaan tarvetta aktualisoida siihen kuuluvia oikeuksia ja mahdollisuuksia kovinkaan voimakkaasti. Tämä voi johtua toisaalta jäsenten omasta valinnasta,
mutta koska koettuun jäsenyyteen vaikuttavat yhteisön tarjoamat mahdollisuudet
osallistumiseen, myös kirkon tarjoamat toimijuuden mahdollisuudet tai niiden
puute voivat vaikuttaa jäsenyyden kehittymiseen. Aktiiviset kirkossakävijät edustavat voimakkaammin osallistuvaa jäsenyyttä, johon kuuluu osallistuminen kirkon
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Nivala 2008, 170–171.
Carpentier 2017, 86–88.
Nivala 2008, 170–171.
Kontiainen 2016, 86–89; Bolger & Gibbs 2005.
Nivala 2008, 169.
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hengelliseen elämään sekä julkisella että yksilötasolla35. Jos tarkastellaan sitä, millaisia sosiaalisia rooleja heille on tarjolla kirkossa, mahdollisuudet ovat kuitenkin
melko rajatut. Erityisesti päiväjumalanpalvelusten kontekstissa maallikoiden rooli
on melko passiivinen. Muun seurakuntaelämän piirissä maallikoiden mahdollisuudet vastuullisten ja mielekkäiden roolien ottamiseen vaihtelevat. Esimerkiksi
nuorisotoiminnassa, herätysliikkeissä sekä vapaaehtoistyön piirissä maallikkojäsenillä voi olla mielekkäitä sosiaalisia rooleja36. Kirkossa rakenteellisesti vaikuttanut
työntekijäjohtoisuus on kuitenkin poikkeuksia lukuun ottamatta leimannut kirkon
toimintaa37. Vaikka työkulttuuria on koetettu muuttaa, se ei ole helppoa siihen
syvälle juurtuneiden asenteiden ja valtarakenteiden vuoksi38.
Teologisesti ja hengellisesti jäsenyyden tasoja määrittää yleisen pappeuden periaate. Siinä jokainen uskova nähdään osallisena Kristuksesta ja siten kutsuttuna ja
valtuutettuna toimimaan myös hengellisesti Hänen valtakuntansa edustajajana.
Toteutuessaan yleinen pappeus on paljon enemmän kuin annettua jäsenyyttä:
se kutsuu osallistumaan, toimimaan ja kokemaan jäsenyyttä Jumalan perheessä.
Osallistuva ja koettu jäsenyys seurakuntayhteisössä voi vahvistaa paitsi yksilön
sosiaalista identiteettiä yhteisössä myös hengellistä identiteettiä kristittynä –
Kristuksen opetuslapsena39. Piispa Häkkinen toteaa analysoidessaan yleisen pappeuden toteutumista Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, että ”kirkkomme
ongelma on siinä, että yleisen pappeuden soveltamisessa käytäntöön ei ole päästy
niin pitkälle kuin voisi ja pitäisi päästä”.40
Uusien jumalanpalvelusyhteisöjen yhteisöllinen seurakuntamalli
Uudet jumalanpalvelusyhteisöt näyttäisivät edustavan pyrkimystä tarjota mahdollisuuksia osallistuvaan jäsenyyteen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelus- ja
seurakuntaelämän kontekstissa sekä sosiaalisen että hengellisen elämän alueella.
Nivalan mukaan osallistumisen mahdollisuudet voivat johtaa voimakkaamman
jäsenyyden kokemuksen ja jäsenidentiteetin muodostumiseen41.
Uusien jumalanpalvelusyhteisöjen toiminnassa osallistujilla on mahdollisuus
osallistua jumalanpalveluksen toteuttamiseen osana erilaisia vapaaehtoisten tiimejä, jotka jakautuvat eri toimintojen mukaan. Näitä ovat muun muassa ihmisten

35 Häkkinen 2010, 204–205.
36 Porkka 2019, 44–46; Häkkinen 2010, 187, 215; Salminen 2019, 156–161 (ks. julkaisun pdf).
37 Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö 2016, 27–28 (ks. mietinnön pdf); Tasavertaisina ja osallisina 2018,
4–5 (ks. loppuraportin pdf).
38 Thitz 2013, 45–47 (ks. väitöskirjan pdf); Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö 2016, 28.
39 Porkka (painossa).
40 Häkkinen 2011.
41 Nivala 2008, 169.
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vastaanottaminen, musiikki, tekniikka, lasten pyhäkoulut, kahvitus ja niin edelleen.
Tiimeissä saatetaan kouluttaa uusia tulijoita, ja ne toimivat myös omina sosiaalisen
vuorovaikutuksen konteksteinaan. Tiimien johtajat ovat usein mukana yhteisön
toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Lisäksi jumalanpalvelusyhteisöillä on
usein jumalanpalveluksen lisäksi kodeissa tai muissa epävirallisissa tiloissa toimivia
seurakuntalaisten johtamia pienryhmiä, jotka saattavat olla Raamatun opiskeluun
ja hengelliseen kasvuun keskittyviä piirejä tai jonkin harrastuksen tai kiinnostuksen
kohteen ympärille rakentuvia elämäntaparyhmiä. Toimintaa luonnehtii missionaalisuus, joka tarkoittaa kristillisen kirkon mission sanoittamista ympäröivän
kulttuurin kielelle, sekä kontekstuaalisuus, jossa toimintaa suunnitellaan paikallisen
ympäristön ihmisten tarpeista käsin.
Tuoreet empiiriset tutkimukset, joissa on selvitetty uusien jumalanpalvelusyhteisöjen jäsenkokemusta, vahvistavat Nivalan esittämää hypoteesia koetun jäsenyyden muodostumisesta osallistumisessa jumalanpalvelusyhteisöjen toimintaan42.
Tutkimusasetelmassa, jossa osallistuvaa jäsenyyttä mittaavan summamuuttujan
yhteyttä jäsenyyden kokemukseen verrattiin muiden, kirjallisuuden pohjalta
muodostettujen tutkimusmuuttujien vaikutukseen regressioanalyysillä, osallistuvan jäsenyyden summamuuttuja selitti ylivoimaisesti voimakkaimmin (R2=40,3,
B=0,38) koettua jäsenyyttä uusissa jumalanpalvelusyhteisöissä. Toinen koettua
jäsenyyttä selittävä tekijä oli sosiaalisten siteiden voimakkuus yhteisössä (R2=11,9,
B=0,27).43

12.2 Tutkimustehtävä ja metodi
Uusien jumalanpalvelusyhteisöjen osallistujilta kerätty aineisto44 ja sen pohjalta
julkaistut tutkimustulokset löysivät kolme toisistaan selvästi poikkeavaa osallistumisen tapaa tai osallistujatyyppiä kirkon uusissa jumalanpalvelusyhteisöissä. Tässä
artikkelissa esitellään nämä kolme tyyppiä sekä arvioidaan niitä tutkimuskirjallisuuden identifioimien aikamme yhteiskunnallisten ja sosiaalisten muutosten valossa,
jotka ovat vaikuttaneet uskonnon sosiaalisen roolin muutoksiin. Erityishuomio
artikkelissa on siinä, mitä erilaiset osallistujatyypit merkitsevät kirkon jäsenyyden
ja sen muutoksen kannalta. Tutkimuskysymykset ovat:

42
43
44

Nivala 2008, 171.
Hannikainen 2020b, 54.
Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2017 kymmenestä messuyhteisöstä, jotka olivat Helsingistä Vuosaaren
Kuninkaanyhteisö, Malmin Valonmessu ja Munkkiniemessä kokoontuva Verkosto, Espoosta Espoonlahden
Kohtaamispaikka, Turusta Mikael-yhteisö, Tampereelta Messukylän Kohtaamispaikka ja Tampereen srkyhtymän nuorten aikuisten Uusi verso -yhteisö; Lempäälän Majakka-yhteisö, Ikaalisten Pyhäparkki ja
Jyväskylän PyhäParkki.
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a)

Millaisia jäsenyyden malleja uusien jumalanpalvelusyhteisöjen kolme osallistujatyyppiä edustavat?
b) Miten nämä jäsenyyden mallit suhteutuvat muutoksiin kirkossa ja suomalaisessa yhteiskunnassa?
Tarkastelu alkaa kolmen osallistujatyypin kuvailulla, ja sen jälkeen niitä jokaista
analysoidaan erikseen yhteisöllisyyttä, uskonnollisuutta ja jäsenyyttä koskevien
teorioiden ja empiiristen tutkimustulosten valossa pyrkimyksenä selvittää, millaista
kirkon jäsenyyttä eri osallistujatyypit edustavat.

12.3 Kolme osallistujatyyppiä uusissa
jumalanpalvelusyhteisöissä
Tutkimusaineiston analyysi toi esille, että yhteisöliikkeeseen kuuluvien jumalanpalvelusyhteisöjen osallistujien keskuudessa esiintyy kolme erilaista orientaatiota
tai tyyppiä suhteessa yhteisöön osallistumiseen ja sitoutumiseen. Niille annettiin
nimet ”perinteinen”, ”yhteisöorientoitunut” ja ”kokemuksellinen”. Perinteiseen
osallistujatyyppiin kuuluvat edustivat perinteistä aktiivisen kirkossakäynnin mallia,
johon kuului teoreettinen sitoutuminen kirkon oppiin sekä osallistuva jäsenyys,
joka toteutui jumalanpalveluksiin osallistumisena ja henkilökohtaisessa rukouselämässä45. Tähän tyyppiin ei kuitenkaan kuulunut aktiivinen osallistuminen jumalanpalvelusyhteisön tarjoamiin erityismahdollisuuksiin toimia yhteisön vastuutehtävissä tai sitoutuminen ”yhteisöprosessiin”, mikä taas leimasi yhteisöorientoitunutta
osallistujatyyppiä. Yhteisöorientoituneet olivat niitä osallistujia, jotka olivat niin
ikään opillisesti sitoutuneita, mutta heidän osallistumistaan luonnehti aktiivinen
toiminta osana jumalanpalvelusyhteisöä ja sen missiota sekä sitoutuminen yhteisöön henkilökohtaisten ihmissuhteiden tasolla. Kokemuksellinen osallistujatyyppi
taas oli nimensä mukaisesti vähiten sitoutunut opillisesti tai käytännön tasolla,
mutta tälle tyypille osallistuminen yhteisön tapahtumiin oli sekä hengellisesti että
kokemuksellisesti tärkeää.

45 Häkkinen 2010, 39.
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Kun kolmen osallistujatyypin arvoja ja teologista orientaatiota tutkittiin Shalom
Schwartzin universaalien arvojen teoriaan perustuvan mittarin46 sekä David
Haskellin ja hänen työtoveriensa kehittämän teologisten näkemysten mittarin47
avulla, havaittiin edellä kuvattujen kolmen osallistujatyypin arvojen ja osittain myös
teologisen orientaation eroavan toisistaan. ”Perinteiset” olivat konservatiivisimpia
niin teologisesti kuin myös arvo-orientaatioltaan. ”Yhteisöorientoituneet” taas
olivat teologisesti konservatiivisia, mutta heidän arvomaailmansa oli suuntautunut
muutosavoimuuteen ja itseohjautuvuuteen. ”Kokemukselliset” olivat teologisesti
muita liberaalimpia, ja heillä korostuivat itseohjautuvuuden ja mielihyvän etsimisen arvot.48
Subjektiivisen hyvinvoinnin mittaamisessa käytettiin Ellisonin ja Paloutzianin
hengellisen hyvinvoinnin teoriaan perustuvaa mittaria49, jota täydennettiin muun
muassa Erik Allardtin hyvinvointiteorioiden ulottuvuuksilla50. Tulosten mukaan
”perinteisen” osallistujatyypin edustajien koettu hyvinvointi oli keskimäärin hyvää
ja heidän tarpeensa sosiaaliselle vuorovaikutukselle ja itsensä toteuttamiselle toteutuivat yleensä jumalanpalvelusyhteisön ulkopuolella. ”Yhteisöorientoituneiden”
joukossa taas oli sekä erittäin hyvinvoivia että niitä, joille jumalanpalvelusyhteisö
näytti tarjoavan tärkeän tuen lähteen elämäntilanteissa, jotka haastoivat heidän
kokemuksensa elämän mielekkyydestä ja tarkoituksesta. ”Kokemuksellisten” joukossa taas hyvinvoinnin taso oli heikoin, ja he olivat muita tyytymättömämpiä sosiaaliseen elämäänsä ja mahdollisuuksiin toteuttaa omia vahvuuksiaan
elämässään.51
Alla olevaan taulukkoon on koottu klusterianalyysin avulla uusien jumalanpalvelusyhteisöjen kolme osallistujatyyppiä. Muuttujien tarkempia tietoja ei esitellä
tässä, koska ne referoivat jo julkaistujen artikkelien tuloksia.

46
47
48
49
50
51

Lindeman & Verkasalo 2005.
Haskell & Flatt & Burgoyne 2016 (ks. englanninkielinen artikkeli sivustolla readcube.com).
Hannikainen 2020a.
Ellison 1983.
Allardt 1977.
Hannikainen 2020c.
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Taulukko 12.1 Kolmen osallistujatyypin keskiarvot suhteessa yhteisöllisyyttä, uskonnollisuutta,
teologiaa, arvoja ja koettua hyvinvointia mittaaviin muuttujiin. K-klusterianalyysin tulos (1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä).

Yhteisöön
osallistuminen

Uskonnollisuus

Teologia

Arvot

”yhteisö
orientoitunut”

”perinteinen”

”kokemuk
sellinen”

Innovatiivinen jumalanpalveluselämä – tärkeys
(M=4,28, SD=0,75)

4,56

3,97

3,97

Tärkeät ihmissuhteet yhteisössä (M=3,70, SD=0,82)

4,12

3,18

3,23

Toimiminen vapaaehtoisena
(M=3,63, SD=1,02)

4,21

2,87

3,04

Yhteisöllinen uskonnon
harjoitus (M=4,40, SD=0,56)

4,64

4,36

4,11

Yksilöllinen uskonnon
harjoitus (M=3,60, SD=0,88)

3,80

3,71

2,42

konservatiivi (M=4,59,
SD=0,66)

4,74

4,77

3,62

liberaali (M=1,54, SD=0,82)

1,30

1,34

3,00

itseohjautuvuus (M=3,79,
SD=0,98)

4

3

4

traditionaalisuus (M=3,40,
SD=1,09)

3

4

3

Hyvinvointi

koettu hyvinvointi (M=3,86,
SD=0,73)

4,00

3,84

3,36

Ikä

syntymävuosien keskiarvo52

1973,6

1971,78

1978,8

52 Syntymävuosien keskiarvot saatiin luomalla klusterianalyysin tuloksista uusi cluster membership -muuttuja,
jonka suhteen syntymävuosien keskiarvojen jakautumista tarkasteltiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä
eli ANOVA-testillä, F (2,481) = 4,43, p=0,012.
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Perinteiset osallistujat
Perinteiseen osallistujatyyppiin kuuluvien osallistumistyyli oli sellainen, että se
voisi toteutua perinteisemmänkin luterilaisen jumalanpalvelus- ja seurakuntaelämän kontekstissa. He olivat profiililtaan lähellä sitä noin muutaman prosentin
joukkoa kirkon jäsenistä, jotka ovat sitoutuneita kirkon oppiin ja tunnustukseen
ja osallistuvat säännöllisesti seurakunnan toimintaan, kuten jumalanpalveluksiin.
Perinteiset osallistujat olivat osallistujista keskimäärin hieman muita iäkkäämpiä.
Perinteiseen tyyppiin kuuluvien osallistuminen messuyhteisön jumalanpalveluselämään näytti palvelevan lähinnä heidän hengellisiä tarpeitaan. Sen sijaan
heidän sosiaaliset ja itsensä toteuttamisen tarpeensa toteutuivat muualla kuin
seurakuntayhteisön kontekstissa tavoilla, jotka saivat heidät kokemaan yleisesti
melko suurta tyytyväisyyttä elämässään. Tämä viittaa perinteiseen luterilaiseen
ajatukseen maallikoiden arkisesta kristityn kutsumuksesta, joka toteutuu työn ja
perhe-elämän parissa. Näin he näyttäisivät edustavan enemmän sellaista kulttuurista yhteisöllisyyden mallia, jollainen vallitsi Suomessa joitain vuosikymmeniä
sitten, erityisesti maaseudulla, jossa kirkko sijaitsi ”keskellä kylää” ja seurakunta
oli enemmän tai vähemmän yhtä kuin kylän asukkaat, eikä seurakunnan tarvinnut
erottautua omaksi erilliseksi yhteisökseen.
Perinteisillä osallistujilla painottuivat säilyttävät, traditionaaliset arvot.
Schwartzin arvoteoriassa näitä arvoja pidetään luonteeltaan itsesuojeluun kollektiivisessa mielessä suuntautuvina53. Nämä osallistujat eivät siis olleet kulttuurisia
uudistajia, vaan ryhmää, joka kunnioittaa traditioita ja perinteistä uskonnollisuutta,
kuitenkin henkilökohtaisesti sitoutuneella tavalla. Kirkon jäsenyyden kannalta
heidän jäsenyytensä kirkossa on vakaata ja ”muuttumatonta”, mutta se ei välttämättä siirry sukupolvelta toiselle, koska uudet sukupolvet edustavat pitkälti
erilaista arvomaailmaa54.
Yhteisöorientoituneet osallistujat
Yhteisöorientoituneet osallistujat osallistuivat voimakkaasti uusien jumalanpalvelusyhteisöjen tarjoamiin erityismahdollisuuksiin kantaa vastuuta jumalanpalvelusja seurakuntaelämän erilaisista tehtävistä ja omaksuivat niiden tarjoamia sosiaalisia
rooleja. He edustivat kirkon kontekstissa uuden tyyppistä osallistujakuntaa siinä
mielessä, että tällaisia osallistuvan jäsenyyden mahdollisuuksia on ollut paikallisseurakuntien aikuisten toiminnassa vähemmän tarjolla.

53
54

Schwartz & Sortheix 2018, 8–9.
Mikkola & Niemelä & Petterson 2007, 44.

169

Jumalanpalvelusyhteisöissä aktiivisesti toimivat eivät hakeneet osallistumisesta
vain hengellistä sisältöä vaan myös yhteisöä siihen liittyvine ihmissuhteineen ja
toimintamahdollisuuksineen. Heidän arvomaailmassaan korostuivat muista osallistujatyypeistä poiketen muutosavoimuuden arvot, kuten itseohjautuvuus, joka
on tyypillinen moderneissa yhteiskunnissa korostuva arvo. Se on yhdistetty itseilmaisun arvoihin, joihin kuuluvat tasa-arvo ja demokratia. Suomessa ihmiset ovat
peruskoulusta lähtien tottuneet siihen, että heillä on mahdollisuus osallistua ja
vaikuttaa asioihin, ja niinpä erityisesti nuoremmille sukupolville passiivisen osallistumisen malli saattaa olla vieras.55 Aktiivinen toiminta yhteisössä osoittautuikin
olevan heillä yhteydessä muita osallistujatyyppejä voimakkaampaan kokemukseen
jäsenyydestä. Sitoutuminen yhteisöihin oli usein pitkäkestoista, ja tyytyväisyys
yhteisöä kohtaan kasvoi osallistumisvuosien lisääntyessä.
Hyvinvoinnin näkökulmasta yhteisöorientoitunut osallistuminen oli yhteydessä
myös koettuun hyvinvointiin, erityisesti siihen liittyvän elämän merkityksellisyyden
kokemuksen kautta. Yhteisössä toimiminen näytti antavan elämään lisämerkitystä
ja sisältöä niille, jotka kokivat muutenkin elämässään melko suurta hyvinvointia.
Toisaalta aktiivisissa osallistujissa oli merkittävä määrä myös niitä, jotka hakivat
yhteisössä toimimisesta elämäänsä siitä puuttuvaa merkitystä ja sisältöä. Jos perinteinen osallistujatyyppi voidaan liittää kulttuurisesti perinteiseen suomalaiseen
yhteisöllisyyteen ja luterilaiseen kutsumusajatteluun, yhteisöorientoitunut osallistumistyyppi heijastelee erilaista kulttuurista jäsenyyden mallia. Uskonnon kulttuurisen roolin heikentyessä, kuten Suomessa on tapahtunut, sosiaalisen ympäristön
tuki uskonnollista identiteettiä kohtaan heikkenee, ja niinpä se perustuu aiempaa
enemmän yksilön omaan valintaan ja sitoutumiseen. Tämä ei koske vain uskonnollisia yhteisöjä, vaan Delantyn mukaan moderni yhteisöllisyys koostuu toimijoista,
jotka toimivat refleksiivisesti yksilöllisesti valittujen yhteisten päämäärien eteen56.
Sekularisoituvan ja pluralistisen yhteiskunnan kontekstissa uskonnollisuus
usein privatisoituu, mutta se saattaa myös ”kasautua” tiiviimpiin yhteisöihin,
jotka muodostavat jäsentensä identiteettiä tukevan sosiaalisen kontekstin. Smith
on puhunut tässä yhteydessä alakulttuuri-identiteetistä57. Identiteetin tukemisen
lisäksi uskonnollinen yhteisö voi tarjota hengellisen elämän, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja oppimisen kontekstin, joka voi parhaimmillaan tukea jäseniään monin
tavoin. Yhteisöorientoitunut osallistumistyyppi näyttäisi heijastelevan suomalaisen
kulttuurin muutosta kohti pluralistista yhteiskuntaa ja sekulaaria julkista tilaa.

55 Hannikainen 2020b.
56 Delanty 2003, 189–90.
57 Smith 1998.
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Kokemukselliset osallistujat
”Kokemuksellisten” ryhmä oli heikommin sitoutunut kirkkoon opillisesti ja
henkilökohtaisessa rukouselämässään, eivätkä he myöskään toimineet juurikaan
jumalanpalvelusyhteisön vastuutehtävissä. Sen sijaan heille modernisoitu ja yhteisöllinen jumalanpalveluselämä sekä sosiaaliset suhteet yhteisössä olivat tärkeitä
kiinnekohtia. Jumalanpalveluselämässä korostuivat sekä hengellinen että kokemuksellinen ulottuvuus. Iältään he olivat muihin osallistujatyyppeihin kuuluvia
keskimäärin hieman nuorempia.
”Kokemuksellisten” arvomaailmassa korostuivat itseohjautuvuuden ja mielihyvän etsimisen yksilökeskeiset arvot, minkä perusteella heidän voisi ajatella
edustavan melko itsekeskeistä osallistujatyyppiä. Kuitenkin koetun hyvinvoinnin
muuttujien tarkempi tarkastelu toi esille, että tämä ryhmä voi uusien jumalanpalvelusyhteisöjen osallistujista huonoiten niin aineellisesti kuin myös henkisesti
ja hengellisesti58. Niinpä heidän kohdallaan passiivisuus suhteessa toimimiseen
yhteisössä saattoi liittyä myös heidän voimavaroihinsa sekä esimerkiksi sosiaalisiin taitoihin ja muihin vastaaviin tekijöihin. Tällöin heidän osallistumistyylissään
voidaankin tulkita individualistisen ja itsekeskeisen kokemusten etsinnän sijaan
korostuvan enemmän yhteisön ja sen jumalanpalveluselämän tarjoaman tuen ja
myönteisten kokemusten etsiminen.
Parin viime vuosikymmenen aikana Euroopassa ja Suomessa ovat korostuneet liberaalit talousarvot, joiden on nähty heikentävän kansallisvaltioita ja niiden mahdollisuuksia hyvinvoinnin ylläpitäjinä. Tämä on näkynyt myös Suomessa
hyvinvoinnin heikkenemisenä. Työttömyys, syrjäytyminen, yksinäisyys ja mielenterveysongelmat ovat kasvavia ongelmia kuten myös tuloerojen kasvu. Myös
myöhäismodernin valinnanvapauden on nähty tuottavan ainakin osalle ihmisistä
vaikeuksia ”suunnistaa” maailmassa ilman yhteisöjen tarjoamia normeja ja arvoja59.
Uudet jumalanpalvelusyhteisöt näyttivätkin tarjoavan tarttumapintoja myös sellaisille jäsenille, jotka kärsivät edellä kuvatuista ongelmista.

12.4 Johtopäätökset
Tässä artikkelissa on tarkasteltu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uusien jumalanpalvelusyhteisöjen osallistujatutkimuksen tuloksia kirkon jäsenyyden näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia osallistumisen ja jäsenyyden muotoja
niissä on syntynyt yhteisöjen tarjoamien, kirkon kontekstissa poikkeuksellisten
laajojen seurakuntalaisten osallistumis- ja toimintamahdollisuuksien seurauksena.

58
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Hannikainen 2020c.
Baumann 2002.
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Artikkelissa analysoitiin tutkimuksen tunnistamia osallistujatyyppejä ja sitä, miten
muutokset suomalaisessa kulttuurissa heijastuvat niissä. Analyysissä päädyttiin
arvioon, jonka mukaan osallistumistyyppien voidaan nähdä heijastelevan suomalaisen yhteiskunnan kehitystä traditionaalisesta yhteisöllisyydestä (perinteinen
tyyppi) kohti pluralistista ja sekulaaria yhteiskuntaa, jossa jäsenyydet ovat itse
valittuja ja sitoutumisen voimakkuus voi vaihdella yksilöiden tarpeiden ja elämäntilanteiden mukaan (yhteisöorientoitunut ja kokemuksellinen tyyppi)60. Lisäksi
osallistumisessa heijastuivat hyvinvointiyhteiskunnan heikkeneminen ja siihen
liittyvät sosiaaliset ongelmat, jotka lisäävät tarvetta yksilöitä tukeville arvoyhteisöille
(kokemuksellinen tyyppi).
Suomalainen yhteiskunta käy läpi voimakkaita muutoksia, joissa vanhat yhteisöllisyyden muodot ovat heikentyneet ja uudet etsivät muotoaan. Kulttuurisesti
homogeenisessa Suomessa kirkon jäsenyys oli osa kollektiivista yhteisöllisyyttä,
joka on heikentynyt ja osin jo kadonnut. Moniarvoistuvassa yhteiskunnassa kirkon vääjäämätön rooli on tulla yhdeksi kansalaisyhteiskunnan toimijaksi, jonka
arvoja sekularisoituva kulttuuri jakaa yhä vähemmän. Tasa-arvoisuutta korostava
yhteiskunta ei voi pitemmän päälle perustella yhden uskontokunnan etuoikeutettua
asemaa muihin nähden, minkä vuoksi kirkon etuoikeutettua asemaa yhteiskunnan instituutioissa on alettu yhä voimakkaammin purkaa monikulttuurisuuden
lisääntyessä. Tämä asettaa erityisesti kirkon kasvatustyön uusien haasteiden eteen.
Useat tutkimukset osoittavat, että uskonnollinen identiteetti ei ole kestävä, ellei
se ole yhteydessä sitä tukevaan sosiaaliseen ympäristöön, jossa siihen kuuluvia arvoja
eletään käytännössä todeksi61. Uskonnollinen sosialisaatio ja identiteetti tarvitsevat
sitä ruokkivan ympäristön. Innasen, Kilpeläisen ja Latun artikkeli tässä julkaisussa
kuvaa sitä, miten kotien uskonnollinen kasvatus on heikentynyt voimakkaasti pääkaupunkiseudulla. Ilman vanhempia, jotka haluavat kasvattaa lapsensa kristillisiin
arvoihin, kirkon kasvatustyöltä katoaa pohja. Koska jäsenten identiteetti kirkossa
perustuu yhä vähemmän kulttuurisille tekijöille, kysymys kuuluukin, mihin se
tulee tulevaisuudessa perustumaan.
Tutkimuksissa kirkon nuorisotoiminnasta tämä sama ilmiö on tullut kouriintuntuvasti esille. Porkka havaitsi, että nuorisotoiminnassa muodostuneen yhteisön katoaminen aikuistumisvaiheessa vei pohjan nuorten kirkkosuhteelta ja jopa
heidän uskonnolliselta identiteetiltään. Heidän suhteensa kirkkoon oli muodostunut lapsi- ja nuorisotyön yhteisöllisissä konteksteissa, ja tämän yhteisöllisyyden
hajottua siirryttäessä nuoren aikuisen ikävaiheeseen kirkko muuttui heille nopeasti
kasvottomaksi instituutioksi, jota moni ei kokenut itselleen merkityksellisenä.62

60 Kangaspunta 2011, 30–31; Delanty 2003, 189–90.
61 Pollack & Rosta 2018, 427; Schnell & Fuchs & Hefti 2020 (ks. englanninkielinen artikkeli sivustolla
link.springer.com).
62 Porkka (painossa).
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Laajat tutkimukset ovat osoittaneet, että ilman suhdetta kirkkoon uskonnollisuus
heikkenee ja usein katoaa muutamassa sukupolvessa63.
Tämä tutkimus osoitti osaltaan, että kristillisyydelle, joka toteutuu yhteisön
kontekstissa, on edelleen tarvetta. Aikamme ihmiset ovat kuitenkin tottuneet osallistumiseen, jossa on vapautta osallistua omalla tyylillä, mutta myös mahdollisuuksia ottaa vastuuta, toimia ja vaikuttaa. Tällaisia ”horisontaalisen yhteisöllisyyden”
malleja on muodostunut kirkossamme nuorisotyön kontekstissa jo pitempään64.
Nuorisotyön ammattilaisilla on yhteisölliseen elämään liittyvää osaamista, jossa
hengellisyys ja hartauselämä nivoutuvat luontevasti osaksi kristillistä elämäntapaa,
esimerkiksi leiritoiminnassa, joka on kiistattomasti yksi kirkon työn vahvoja alueita,
kuten Mikko Matkosken artikkeli tässä julkaisussa kuvailee.
Barometritutkimus kuitenkin osoittaa myös sen, että nuorisotyönohjaajat eivät
koe työssään jumalanpalveluselämään liittyvää osaamista kovinkaan tärkeänä. Tämä
on ymmärrettävää, koska heillä ei virkansa puolesta ole selkeää roolia seurakunnan
päiväjumalanpalveluksissa. Tästä ja muista syistä nuoriso- ja aikuistyön välissä
näyttää olevan kirkossa turhan leveä kuilu, jonka ylitse harvat jäsenet onnistuvat
kiipeämään. Vaikka tämä on tiedostettu, kirkossa ei ole löytynyt osaamista tai
halukkuutta laajasti puuttua tähän ongelmaan, joka voidaan nähdä kirkon tulevaisuuden kannalta elämän ja kuoleman kysymyksenä. Nuorisotyössä kehitetyissä
työmuodoissa näyttäisi piilevän resursseja, joita voitaisiin laajemmin hyödyntää
myös aikuistyössä.
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kirkon uusia jumalanpalvelusyhteisöjä, jotka
ovat hyödyntäneet nuorisotyölle tyypillisiä yhteisöllisiä ja osallistavia työtapoja.
Niissä erilaiset ja eri taustoista tulevat ihmiset ovat löytäneet paikan elää todeksi
kristillistä elämäntapaa sosiaalisen vuorovaikutuksen, toiminnan ja oppimisen
kontekstissa, mikä näytti vahvistavan heidän identiteettiään kristittyinä ja kirkon
jäseninä. Myönteinen suhde uskoon yhteisön kautta sai heidät myös haluamaan
sosiaalistaa lapsensa kristilliseen maailmankatsomukseen.
Kulttuurisen jäsenyyden heikentyessä kirkossa jäävät jäljelle sellaiset toiminnan muodot, joiden toiminnassa on tarpeeksi vetovoimaa kilpailemaan sekulaarin
yhteiskunnan ajanvieton mahdollisuuksien ja erilaisten arvojen ja katsomusten
keskellä. Tämä tutkimus osaltaan osoitti, että kristillistä elämäntapaa ja arvoja
mallintavassa yhteisöllisyydessä on voimaa luoda merkitystä ja hyvinvointia osallistujien elämään ja tarvittaessa toimia myös turvapaikkana niille, jotka eivät ole
onnistuneet pärjäämään yhteiskunnassa. Tulevaisuudessa henkilökohtainen sitoutuminen määrittää kirkon jäsenyyttä yhä enemmän. Siksi kristillistä elämäntapaa
mallintavien yhteisöjen rakentaminen ja tukeminen ovat kirkon tulevaisuuden
kannalta yhä tärkeämpiä tehtäviä.

63
64

Voas 2009.
Porkka (painossa).
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