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1 Johdanto 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuoden 2018 toimintasuunnitelman mukaan kirkon 

työhön tulee lähitulevaisuudessa vaikuttamaan mediaympäristön nopea muutos, 

hyvinvointivaltion murros, uskontojen kohtaaminen, maahanmuutto sekä yhteiskunnallisen 

keskustelun polarisoituminen. Siitä johtuen vuosina 2018–2020 Kirkon tutkimuskeskuksessa 

tullaan painottamaan seuraavia aihepiirejä: ”(1) uskontojen moninaisuus ja uskontojen 

kohtaaminen, (2) luterilaisten arvojen ja perinteiden merkitys yhteiskunnassa ja osana julkisia 

instituutioita, (3) kirkon auttamistyö ja hyvinvointiyhteiskunnan murros, sekä (4) 

viestintäympäristön muutos ja kirkon rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana.” Näin kerrotaan 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tutkimuskeskuksen Toimintasuunnitelmassa vuodelta 

2018.1 Mediaympäristön nopeaan muutokseen liittyy olennaisesti myös sosiaalisen median 

suosion kasvu ja sen vaikutukset eri elämänalueilla. Tässä tutkielmassa tutkin sosiaaliseen 

mediaan kuuluvan yhteisöpalvelun, Instagramin roolia seurakunnan rippikoulutyössä. 

Puhuessani Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta tässä tutkielmassa käytän tästä eteenpäin 

käsitettä kirkko.  

Kirkkohallituksen julkaisemassa Kohtaamisen kirkko - Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020 -asiakirjassa puhutaan toimintaympäristön nopeasta 

muuttumisesta ja siitä, että kirkon tulee pysyä maailman muutoksissa mukana.2 Asiakirjassa 

on listattu toimintaympäristön muutostekijöitä, jotka tulee ottaa huomioon kirkon 

strategisessa toimintasuunnitelmassa. Toimintaympäristön muutoksia ovat katsomusten kirjon 

laajeneminen, muuttoliike, informaatioteknologian muutokset elämään sekä väestörakenteen 

muuttuminen.3 Koska informaatioteknologia tulee vaikuttamaan yhä enemmän kaikkien 

elämään, on mielenkiintoista tutkia, miten se vaikuttaa seurakuntatyöhön ja nimenomaan 

rippikoulutyöhön.  

Informaatioteknologia on läsnä nykyään yhä useammilla eri elämänalueilla. Sosiaalinen 

media on saavuttanut suuren suosion viime vuosien aikana ja se muuttaa ihmisten käsityksiä 

yhteisöllisyydestä. Kirkolle sosiaalinen media tuottaa samaan aikaan suuria haasteita sekä 

mahdollisuuksia. Sosiaalisen median avulla voidaan luoda monipuolisia tapoja ihmisten ja 

ihmisryhmien väliselle kontaktille.4 Sen avulla voidaan niin sanotusti saada ihmiset 

                                                
1 Toimintasuunnitelma 2018. 
2 Kohtaamisen kirkko, 4. 
3 Kohtaamisen kirkko, 6-7. 
4 Kohtaamisen kirkko, 7. 
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kohtaamaan toisiaan internetin välityksellä. Kirkon tulee olla avoin uusille toimintatavoille ja 

pystyä kehittymään nopeasti sosiaalisen median kehityksen mukana.5  

”Seurakuntamme, työntekijämme ja työmuotomme ovat siellä missä ihmisetkin – 

sosiaalisessa mediassa”, sanotaan kirkon viestintäohjelmassa, joka on suunnattu vuoteen 

2020.6 Koska erityisesti nuoret ovat tänä päivänä aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä, 

kirkon on oltava siellä tavoittamassa nuoria. Tähän Pro gradu -tutkielmaan olen valinnut 

nuorten suuren suosion saavuttaneen sosiaalisen median kanavan, Instagramin. Olen viime 

aikoina kiinnittänyt huomiota myös siihen, että yhä useammat seurakunnat ovat perustaneet 

omia Instagram-tilejä nimenomaan seurakuntien nuorille. Minua kiinnostaa tutkia, mitä 

Instagram-tileillä julkaistaan ja millaisia visuaalisia elementtejä kuvista löytyy. Tutkin, miten 

kuvat liittyvät rippikoulutyöhön ja minkälaisilla visuaalisilla keinoilla kuvat herättävät 

nuorten mielenkiinnon. 

2 Tutkimuksen tausta ja aiempi tutkimus 

2.1 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintäohjelma ja 
hengellisen elämän tukeminen verkossa 

Kirkon nykyisen strategian tavoitteiden toteutumista varten on laadittu kuusi suuntaviivaa, 

jotka ovat seuraavat: 1) Hengellinen elämä vahvistuu 2) Huolehdimme heikoimmista 3) 

Vahvistamme kirkon jäsenyyttä 4) Viemme viestiä 5) Rakenteet palvelevat toimintaa 6) 

Kirkon uudistuminen jatkuu.7 Nämä suuntaviivat annettiin jo vuonna 2007 Meidän kirkko – 

Osallisuuden yhteisö, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiaa vuoteen 2015 laatineen 

työryhmän mietinnössä. Siinä kerrotaan tarkemmin, mitä kirkon tulisi tehdä, jotta suuntaviivat 

toteutuisivat. Kirkosta halutaan rakentaa osallisuuden yhteisö Jumalan armon avulla ja tämän 

vision saavuttamiseksi kirkon eri tasojen, niin seurakuntien kuin hiippakuntienkin, tulisi laatia 

omat tavoitteensa suuntaviivojen toteuttamiseksi.8   

Ensimmäisen suuntaviivan eli hengellisen elämän vahvistumisen kohdalla puhutaan 

rippikoulusta ja siitä, että rippikoulun jälkeen nuorille tulisi antaa tilaa elämän ja uskon 

asioiden pohtimiselle sekä mahdollisuus toimia kirkossa. Internetin mahdollisuudet toimia 

nuorten ja nuorten aikuisten toimintaympäristönä on otettava todesta.9 Kirkon strategisiin 

suuntaviivoihin näin ollen kuuluu internetin mahdollisuuksien vakavasti ottaminen ja sen 

                                                
5 Kohtaamisen kirkko, 7. 
6 Kirkon viestintäohjelma 2020, 6. 
7 Kohtaamisen kirkko, 9. 
8 Meidän kirkko, 38. 
9 Meidän kirkko, 38. 
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hyväksyminen, että internetin tulisi olla mahdollinen toimintaympäristö nuorille myös 

seurakunnassa, eikä vain muilla elämänalueilla. 

Suuntaviiva, jossa kirkon jäsenyyden merkitystä pyritään vahvistamaan, liittyy kirkon 

viestintään. On pyrittävä käyttämään erilaisia viestintävälineitä monipuolisesti ja oikean 

välineen käyttö riippuu kohderyhmästä. Parhaiten viestintävälineen valinta toteutuu, kun se 

valitaan paikallisesti. On myös otettava huomioon, mistä ikäryhmästä on kyse, mistä 

toiminnasta halutaan viestiä tai mistä juhla-ajasta on kyse.10 Tässä tutkielmassa tutkin 

Instagramin käyttöä viestintävälineenä nuorille. Minua kiinnostaa tutkia myös paikallisia 

eroja ja sitä, mitä nuorille halutaan viestiä seurakunnan Instagram-tilin kautta.  

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintästrategiassa Vuoropuhelun kirkko 

vuodelta 2004 määriteltiin yhdeksi kolmesta kirkon painopisteestä verkkoviestintä. 

Verkkoviestinnän avulla voidaan madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä kirkkoon ja samalla 

vahvistaa kristillistä identiteettiä.11 Kirkon uusimmassa viestintäohjelmassa, joka on 

suunnattu vuoteen 2020, ei enää puhuta verkkoviestinnästä yhtenä osa-alueena, vaan 

verkkotyöstä arkisena kohtaamisena ja osana tavallista seurakunnan työtä.12 Puhutaan 

vuorovaikutteisesta viestimisestä, jossa osallistetaan seurakunnan jäsenet sekä työntekijät 

toiminnan ideointiin, toteutukseen ja vuorovaikutukseen verkon avulla.13 Verkkoviestintä on 

kirkon viestintäohjelman keskiössä. Lähes kaikki viestinnän tavoitteet liittyvät joko verkkoon 

tai sosiaaliseen mediaan. 

Ohjelmaan on listattu tiivistetysti viestinnän keskeiset periaatteet sekä toimintaohjeita 

kirkon työhön. Ohjelma perustuu kirkon strategiaan Kohtaamisen kirkko – Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020. Viestintäohjelma on tarkoitettu 

viestinnästä vastaaville kapitulien ja seurakuntien työntekijöille, mutta yhtä lailla viestintä 

koskee myös muita kirkon työntekijöitä, joten siitä on hyötyä kaikille.14  

Ohjelman mukaan viestinnän kivijalka on kirkon perussanomassa. Kirkon tehtävä on 

puhua eli viestiä rohkeasti Jumalasta. Viestintä kuuluu kaikille, mutta erityisesti kirkon 

työntekijöiden on oltava valmiita vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. Viestintä muuttuu 

jatkuvasti ja kirkon on otettava myös viestinnän muutokset huomioon.15 

Kirkon viestintäohjelman mukaista on myös toimiminen sosiaalisessa mediassa. 

Tavoitteellista on osallistua verkkoyhteisöjen toimintaan ja niiden luomiseen. On otettava 

                                                
10 Meidän kirkko, 42. 
11 Vuoropuhelun kirkko 2004, 45 & 58-59. 
12 Kirkon viestintäohjelma 2020, 6. 
13 Kirkon viestintäohjelma 2020, 3. 
14 Kirkon viestintäohjelma. 



4 

 

aktiivisesti käyttöön myös uusia viestintävälineitä. Kirkko lupaa myös tarjota työntekijöilleen 

tarvittavia työvälineitä sosiaalisen median käyttöön.16 

Kirkkohallituksen Interaktiivisten verkkopalveluiden esiselvitystyöryhmän 

loppuraportissa Hengellinen elämä verkossa vuodelta 2007 esitettiin hyvin konkreettisesti, 

että verkkopalvelut ovat kirkolle enemmän kuin väline, ne luovat kirkolle ja seurakunnille 

kokonaan uuden toimintaympäristön.17 Loppuraportissa esitettiin konkreettisia hankkeita, 

jotka tulisi toteuttaa seuraavien vuosien aikana. Yksi hankkeista oli Rippikoulu-, isos- ja 

nuorten toiminta verkossa -hanke, jonka oli tarkoitus käynnistyä vuoden 2007 aikana.18 

Hankkeen tavoitteisiin kuului muun muassa yhteisöllisten alueiden luominen verkkoon, johon 

sisältyisi vertaisryhmiä, keskustelualueita ja nuorten mediatuotantojen julkistamisfoorumeita. 

Hankkeen tuottamina pitkäkestoisina tuloksina nähtiin muun muassa se, että hankkeen kautta 

voitaisiin ohjata nuoren kokonaisvaltaista kasvua. Myös hengellistä elämää voitaisiin tukea 

osittain verkon kautta.19 

Instagram-tilin perustaminen seurakunnan nuorisotyön toimesta tukee vuonna 2007 

alkanutta hanketta yhteisöllisten alueiden luomisesta verkkoon rippikoulu-, isos- ja nuorten 

verkkopalveluiden kehittämiseksi. Kysymys kuuluu, voidaanko Instagram-kuvien avulla 

mahdollisesti tukea nuoren kokonaisvaltaista kasvua tai hengellistä elämää? Johanna Sumiala-

Seppänen on tutkinut median, uskonnon ja kulttuurin välisiä vuorovaikutussuhteita. Media, 

uskonto ja kulttuuri -paradigman avulla voidaan tutkia, millaisia uudet mediassa ilmenevät 

spiritualismin muodot ovat ja millainen suhde uskonnollisella sanomalla on mediassa 

ilmenevien symbolisten käytäntöjen kanssa. Yhtenä media, uskonto ja kulttuuri -suuntauksen 

tarkoituksena on haastaa maallistumisparadigma, jossa ajatellaan uskonnon merkityksen 

vähenevän, ja tarkastella sen sijaan uskonnon merkitystä ja roolia muutoksen näkökulmasta. 

Mediasta on tullut hyvin tärkeä uskonnon ilmentämisen paikka.20 Sosiaalisen median kentällä 

näin ollen myös Instagram-tili voi toimia uskonnon ilmentämisen paikkana. 

2.2 Rippikoulun perusteet ja uusi rippikoulusuunnitelma 

Kirkkojärjestys määrää, että seurakunnan on huolehdittava jäsentensä kristillisestä 

kasvatuksesta sekä hengellisen elämän hoitamisesta. Nuoria tulee perehdyttää kirkon 

                                                                                                                                                   
15 Kirkon viestintäohjelma 2020, 2. 
16 Kirkon viestintäohjelma 2020, 6. 
17 Hengellinen elämä verkossa 2007, 3. 
18 Hengellinen elämä verkossa 2007, 6. 
19 Hengellinen elämä verkossa 2007, 20. 
20 Sumiala-Seppänen 20, 12-13. 
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yhteiseen uskoon ja heitä tulee ohjata elämään seurakunnan yhteydessä.21 Tämä ohjaaminen 

ja perehdyttäminen tapahtuu rippikoulussa, jota seurakunnan on pidettävä.22 Rippikoulussa 

opetetaan kirkolliskokouksen hyväksymän kristinopin mukaisesti.23 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallinen ensimmäinen rippikoulusuunnitelma on 

vuodelta 1919, vaikka jo kauan ennen sitä rippikoulun pitämisestä oli jo ohjeistettu. 

Rippikoulusuunnitelmaksi ohjeistus oli tuolloin vielä melko suppea. Siinä annettiin ohjeet 

lähinnä siitä, mitä rippikoululaisen tuli osata ulkoa, kuinka monta oppituntia tuli pitää ja 

minkä ikäisiä rippikoululaisten tuli olla. Seuraava ohjeistus rippikoulusta hyväksyttiin 

piispankokouksessa vuonna 1931 ja se otettiin käyttöön vuonna 1932. ”Kirkkomme 

rippikoulu” nimeä kantanut ohjeistus keskittyi kuitenkin taas siihen, että rippikoululaisen on 

oltava 15-vuotias, oppitunteja on pidettävä yhteensä 125 tuntia ja Vähä katekismus on 

osattava ulkoa.24 

Rippikoulu 1958 nimellä julkaistu rippikoulusuunnitelma ilmestyi vuonna 1959. 

Ensimmäistä kertaa suunnitelmassa oli myös metodisia ohjeita ja se oli selvästi luonteeltaan 

pedagogisempi kuin aikaisemmat ohjeistukset. Suunnitelman mukaan rippikoulun tavoitteisiin 

kuului niin tiedollinen, sielunhoidollinen kuin seurakunnallinenkin puoli. Opillisella puolella 

puhuttiin Vähästä katekismuksesta, Raamattuun tutustumisesta, seurakuntatietoudesta ja 

virsiopetuksesta. Rippikoulumuotoihin tuli uutena leiririppikoulu.25 

Piispankokous hyväksyi vuonna 1965 Rippikoulun opetussuunnitelman, joka oli hyvin 

yksityiskohtainen ohjeistus rippikoulun toteuttamiseen verrattuna aiempiin ohjeistuksiin. Sen 

jälkeen laadittiin rippikoulun malliohjesääntö. Piispankokous hyväksyi malliohjesäännön 

lokakuussa 1969 ja maaliskuussa 1970. Sen mukaan nuori, joka täyttää 15 vuotta sinä vuonna, 

kun rippikoulu päättyy, voidaan ottaa rippikouluun. Papit ja lehtorit vastaavat opetuksesta ja 

rippikoulun ei erikseen määritelty. Tässä malliohjesäännössä uutta oli se, että 

piispankokouksen hyväksymää opetussuunnitelmaa tuli todella noudattaa. Aiemmat asiakirjat 

olivat vain suuntaa antavia ohjeistuksia rippikoulun avuksi, mutta niitä ei ollut pakko ottaa 

käyttöön tai noudattaa.26 

Syksyllä 1974 otettiin käyttöön uusi rippikoulun kokonaissuunnitelma, jossa luotiin 

rippikoululle yhteiset ulkonaiset puitteet. Siinä määriteltiin rippikoulun kesto, 

rippikouluryhmän koko sekä rippikoulun opettajat. Rippikoulun tavoitteena on auttaa nuoria 

                                                
21 Kirkkojärjestys 1993, 3 luku, 2 §. 
22 Kirkkojärjestys 1993, 3 luku, 3 §. 
23 Kirkkojärjestys 1993, 3 luku, 4 §. 
24 Niemelä 2002, 11. 
25 Niemelä 2002, 12. 
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uskomaan Jumalaan, toteuttamaan uskoa elämässään sekä elämään joka päivä kasteen 

armosta.27 Ensimmäistä kertaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiassa rippikoulun 

opettajat koulutettiin noudattamaan kokonaissuunnitelmaa ja sen käyttöönottamisesta kerättiin 

myös palautetta. Palautetta hyödynnettiin myöhemmin, kun laadittiin lopullinen ehdotus 

uudesta rippikoulusuunnitelmasta. Helmikuussa 1980 piispankokous hyväksyi 

Rippikoulusuunnitelma 1980:n.28  

Sen jälkeen uusia rippikoulusuunnitelmia on ilmestynyt vielä kaksi. Vuonna 2001 

otettiin käyttöön Elämä – usko – rukous, Rippikoulusuunnitelma 2001. Siinä määritellään 

rippikoulun yleistavoite, jonka perusteet ovat kaste- ja lähetyskäskyssä sekä rakkauden 

kaksoiskäskyssä. Rippikoulun tavoitteena on vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen 

Jumalaan, joka on kasteopetuksen ydin.29 

Uusin rippikoulusuunnitelma Suuri ihme hyväksyttiin piispankokouksessa huhtikuussa 

2017. Sen käyttöönottoon on varattu aikaa 1.10.2018 asti. Uusimmassa suunnitelmassa on 

pyritty kehittämään rippikouluohjeistuksia ajan tarpeiden suuntaiseksi ja niin, että nuori on 

keskiössä.30 Uuden suunnitelman tavoitteisiin kuuluu nuorisolähtöisemmän rippikoulun 

mahdollistaminen. Nuorten kuulluksi tulemista ja osallisuutta rippikouluun tulisi pyrkiä 

vahvistamaan suunnitelman mukaan tietoisesti. Nuorten tulisi olla rippikoulussa subjekteja, 

joilla on mahdollisuus vaikuttaa asioihin.31 Uuden rippikoulusuunnitelman mukaan nuoren 

asema on muuttunut objektiivisesta subjektiivisempaan suuntaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

nuorten ohjaamisen lisäksi nuoret voisivat myös itse vaikuttaa ja osallistua rippikoulun 

ohjaamiseen. 

Uusimmassa rippikoulusuunnitelmassa on varattu rippikoulun tavoitteille yhteensä jopa 

26 sivua. Tavoitteet on jaoteltu kuuteen eri luokkaan ja ne kaikki on kirjoitettu nuoren 

näkökulmasta. Rippikoulun tavoitteisiin kuuluu tiivistettynä se, että nuoret ovat osallisia, 

kokevat yhteyttä, oppivat hoitamaan hengellistä elämäänsä, kantavat vastuuta itsestään, 

löytävät merkityksiä kristinuskon ja oman elämänsä välillä ja tahtovat kuulua Kristuksen 

kirkkoon. 32 

Yksi rippikoulun tavoitteista on seurakuntayhteyden vahvistaminen. Suuri ihme -

rippikoulusuunnitelman mukaan on tärkeää vahvistaa nuoren kokemusta siitä, että hän kuuluu 

                                                                                                                                                   
26 Niemelä 2002, 13–14. 
27 Niemelä 2002, 14. 
28 Niemelä 2002, 15. 
29 Elämä – usko – rukous 2001, 17-18. 
30 Suuri Ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017 lisämateriaalit, 2017. 
31 Rippikoulusuunnitelma 2017, 5. 
32 Suuri ihme 2017, 15. 
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oman paikallisseurakuntansa lisäksi myös laajempaan yhteisöön, Suomen evankelis-

luterilaiseen kirkkoon. Vaikka nuori muuttaisi paikkakunnalta toiselle, tarjotaan uudellakin 

paikkakunnalla seurakuntayhteyttä, toimintaa ja mahdollisuutta osallisuuteen. Yhteys säilyy 

paikasta riippumatta ja tämän mahdollistaa sosiaalinen media.33 Seurakuntayhteydestä 

puhuttaessa suunnitelmassa puhutaan sosiaalisesta mediasta mahdollistamassa yhteyttä 

paikasta riippumatta. Sen enempää sosiaalisesta mediasta ei rippikoulusuunnitelman 

tavoitteissa puhuta, mutta merkittävää on kuitenkin mainita sosiaalisen median kanavien 

käyttö mahdollisuutena vaikuttaa nuorten seurakuntayhteyteen. 

Rippikoulun merkitystä nuoren aikuisen uskonnollisessa elämänkaaressa tutkineen Sari 

Murtosen mukaan rippikoulu on yksi merkittävimmistä uskonnolliseen ajatteluun ja 

toimintaan vaikuttavista tekijöistä nuoren elämässä. Rippikoulu voi olla yksi käänteentekevä 

etappi nuoren hengellisessä elämässä, mutta kokemukset ovat hyvin yksilöllisiä.34 

Tutkimukseen osallistuneiden nuorten aikuisten kohdalla rippikoulu vahvisti uskoa ja 

muokkasi asenteita positiivisempaan suuntaan kristinuskoa ja kirkkoa kohtaan.35 Koska 

rippikoulun merkitys nuoren elämässä voi olla niin suuri, on tärkeää tukea uuden 

rippikoulusuunnitelman mukaisia tavoitteita seurakuntayhteyden vahvistamisesta esimerkiksi 

hyödyntämällä sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia. 

2.3 Sosiaalisen median käyttö ja uusi media 

2000-luvun ensimmäisen ja toisen vuosikymmenen aikana sosiaalisesta mediasta on tullut 

Suomessa ja muuallakin maailmassa netinkäyttäjien arkea. Vuonna 2012, Suomen virallisen 

tilaston mukaan, 90 prosenttia suomalaisista oli käyttänyt internetiä viimeisen kolmen 

kuukauden aikana, tai käytti sitä jatkuvasti. Samana vuonna yli puolet suomalaisista käytti 

sosiaalista mediaa ja jotain sen palvelua. Yleisempää sosiaalisen median käyttö oli nuorilla 

kuin vanhemmilla.36 Kun verrataan vuoden 2017 virallisiin tilastoihin, luvut ovat pysyneet 

viimeisen viiden vuoden aikana melko samanlaisina. Huomionarvoista vuoden 2017 luvuissa 

on se, että 16–34 -vuotiaista viimeisen kolmen kuukauden aikana internetiä käyttäneiden 

osuus on täydet sata prosenttia väestöstä. Samoin opiskelijoiden ja korkea-asteen koulutuksen 

saaneiden prosenttiosuus on sata.37 Yhteisöpalveluiden käyttö on yleistynyt ja jopa 

kuusikymmentä prosenttia suomalaisista 16–89 -vuotiaista seuraa niitä. Yhteisöpalvelulla 

                                                
33 Suuri ihme 2017, 40. 
34 Murtonen 2009, 348. 
35 Murtonen 2009, 336. 
36 Suominen 2013, 10–11. 
37 Tilastokeskus 2017, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö. 
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tarkoitetaan sitä sosiaalisen median osa-aluetta, jossa rekisteröidytään käyttäjäksi palveluun ja 

luodaan oma profiili. Esimerkiksi Facebook on tällainen sosiaalisen median yhteisöpalvelu.38 

Tästä päästäänkin sosiaalisen median määrittelemiseen. Sanaparin määritteleminen ei 

ole yksinkertaista, eikä sitä voida yksiselitteisesti määritelläkään. Siitä on varmasti yhtä 

monta tulkintaa kuin on tulkitsijoitakin. On helpompi määritellä, mitä avainsanoja 

sosiaaliseen mediaan liittyy kuin, mitä sanaparilla todella tarkoitetaan. Ainakin sisällön 

jakaminen liittyy olennaisesti sosiaaliseen mediaan. Voidaan myös puhua aktiivisemmasta, 

netinkäytön uudesta vaiheesta.39 Suomessa sosiaalista mediaa on usein pyritty määrittelemään 

sen palvelutyyppien ja ominaisuuksien mukaan. Sosiaalisen median palveluista pystytään 

kertomaan, että ne perustuvat sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja tarjoavat tilaa osallistujien 

kehittämälle sisällölle ja sisällön jakamiselle. 2010-luvulle tultaessa sosiaalisesta mediasta tuli 

yleiskäsite, jolla voidaan viitata mihin tahansa verkkopalveluun, jonka käyttäjät voivat 

kommunikoida keskenään tai jakaa sisältöä. Myös uutiset ja verkkolehdet voidaan ottaa 

mukaan sillä perusteella, että niitäkin voi jakaa, kommentoida ja niitä voidaan ”tykätä”.40  

Ehkä kaikkein tärkein oivallus sosiaalisen median määritelmästä on se, ettei sillä ole 

pysyvää määritelmää. Sosiaalinen media on muutoksessa koko ajan. Jatkuvasti tulee uusia 

käyttötapoja ja sosiaalisen median palvelut muuttuvat.41 Voidaan myös miettiä, että eikö 

kaikki media loppujen lopuksi ole sosiaalista. Ehkä juuri sen takia käsitteen määritteleminen 

osoittautuu hankalaksi. On itsestään selvää, että viestintä on sosiaalista ja monimuotoista. Oli 

sitten kyseessä lehtien mielipidepalstasta, televisiosta tai radiosta, viestintä perustuu 

vuorovaikutukseen riippumatta ajasta tai paikasta. Sosiaalisella medialla voidaan viitata tietyn 

aikakauden digitaaliseen verkkoviestintään ja viestinnän monimuotoisuuteen.42 Viestinnän 

tutkijat Salla-Maaria Laaksonen, Janne Matikainen ja Minttu Tikka ovat määritelleet 

sosiaalisen median sateenvarjokäsitteenä, joka yhdistää teknologian, sosiaalisen 

vuorovaikutuksen sekä käyttäjäsisällön toisiinsa.43 

Heidi Campbell on tutkinut paljon uskontoa ja niin sanottua ”uutta mediaa” (new 

media). Uudella medialla Campbell tarkoittaa kahta asiaa. Ensinnäkin uudella medialla 

tarkoitetaan median uutta sukupolvea, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia sosiaaliselle 

vuorovaikutukselle, informaation jakamiselle ja kommunikoinnille mediassa. Toiseksi 

Campbellin mukaan käsitettä ”uusi media” voidaan käyttää, kun puhutaan digitalisoitumisen 

                                                
38 Tilastokeskus 2017, Verkkomedian sosiaalinen käyttö. 
39 Suominen 2013, 13. 
40 Suominen 2013, 15–16. 
41 Suominen 2013, 17. 
42 Suominen 2013, 17. 
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ja verkkoteknologian uusista, kasvamassa olevista muodoista.44 Campbellin kirja When 

Religion Meets New Media kertoo siitä, miten juutalaisten, muslimien ja kristittyjen 

uskonnolliset yhteisöt kohtaavat uuden median ja mitä uusia muotoja uusi media saavuttaa 

uskonnollisten yhteisöjen kontekstissa. Uuden median käsittäminen uskonnollisessa 

yhteisössä perustuu siihen, mikä suhde spesifeillä uskonnollisilla ryhmillä on koko 

uskonnolliseen yhteisöön, uskonnollisiin auktoriteetteihin ja mediaan. Kirjassa on 

demonstroitu eri uskonnollisten yhteisöjen suhteita uuteen mediaan ja esitetty uusia median 

muotoja, joita uskonnot ovat kehittäneet.45 

Campbellin uuden median käsitteeseen liittyy myös kysymys, miten nykyään, uuden 

median aikana määritellään käsite yhteisö. Internet on mahdollistanut sosiaalisten suhteiden 

”medioitumisen” ja ihmissuhteiden siirtymisen internetin maailmaan. Yhteisöt interneteissä 

luovat uuden median saralla uuden yhteisöjen maailman internetissä. Kysymys kuuluukin, 

miten internetissä olevat yhteisöt vaikuttavat ihmisten yhteisöllisyyden harjoittamiseen ja 

mitä haasteita uusi media asettaa perinteisille uskonnollisille yhteisöille. Voidaan myös kysyä, 

mikä yhteys internetin yhteisöillä on perinteisiin uskonnollisiin yhteisöihin.46 

Heidi Campbell on tutkinut myös uskontojen ja videopelien pelaamisen yhteyttä 

toisiinsa. Hän on tutkinut teemaaltaan uskontoon liittyviä videopelejä sekä uskonnon roolia 

kyseisissä peleissä. Lisäksi Campbell on videopelejä koskevassa teoksessaan verrannut 

videopelien pelaamista uskonnonharjoittamiseen. Campbellin mukaan pelaaminen voi 

aiheuttaa samanlaisia kokemuksia kuin uskonnonharjoittamiseen liittyvä käyttäytyminen. 

Kokemusmaailmaltaan videopelien pelaamisessa voidaan nähdä paljon samaa kuin 

uskonnonharjoittamisessa.47 Tutkimus on hyvin mielenkiintoinen uuden median ja siihen 

liittyvien mediaympäristön muutosten kannalta. 

  

2.4 Nuoret sosiaalisessa mediassa, Instagram 

Jade Saarisen vuonna 2018 julkaistussa Pro gradu -tutkielmassa on tutkittu 15-17-vuotiaiden 

sosiaalisen median käyttöä. Tutkimusaineisto kerättiin verkkokyselyn muodossa ja se 

toteutettiin helmikuussa 2018. Saarisen tutkimus on hyvin tuore ja sen tulokset ovat 

tutkimukseni kannalta mielenkiintoisia. Tutkimukseen osallistui 45 nuorta, jotka olivat 15–17 

                                                                                                                                                   
43 Suominen 2013, 16. 
44 Campbell 2010, 9. 
45 Campbell 2010, 15. 
46 Campbell 2013, 57. 
47 Campbell 2014, 8. 
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–vuotiaita.48 Kyseessä on laadullinen tutkimus, eikä tutkimustuloksia voida yleistää, mutta ne 

ovat kuitenkin suuntaa antavia ja niitä on mielekästä tarkastella ja verrata esimerkiksi vuonna 

2016 toteutetun SoMe ja nuoret 2016 –tutkimuksen tuloksiin.  

Jade Saarisen tutkielman mukaan suosituimmat sosiaalisen median sivustot olivat 

YouTube, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Spotify ja Facebook. Kolmanneksi eniten nuoret 

käyttävät sosiaalisen median sivustoista Instagramia ja Snapchatia. Jopa 39 nuorta 45 nuoresta 

käyttää niitä.49 Tämä osoittaa, että ainakin tähän tutkimukseen osallistuneista nuorista suurin 

osa käyttää Instagramia, mikä kertoo sen suosiosta nuorison keskuudessa. 

Mielenkiintoista Saarisen tutkimustuloksissa olivat myös sosiaalisen median positiiviset 

ja negatiiviset vaikutukset nuoriin. Positiivisina asioina mainittiin muun muassa se, että 

sosiaalinen media tuo uusia näkökulmia asioihin ja laajentaa nuorten maailmankuvaa. 

Sosiaalinen media nähtiin myös nuoria kehittävänä, inspiraation ja motivaation lisääjänä sekä 

itsetunnon kohottamiseen liittyvänä tekijänä. Sosiaalisen median nähtiin myös lisäävän 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja helpottavan yhteydenpitoa kavereihin. Osa nuorista mainitsi 

sosiaalisen median toimivan myös harrastuksen ylläpitokeinona.50 On mahdollista, että 

seurakuntanuorille ja rippikoululaisille seurakunnan nuorison Instagram-tili liittyy juuri tämän 

kaltaisiin vaikutuksiin. Instagram-tilin kautta voi olla yhteydessä muihin seurakuntalaisiin ja 

sieltä voi saada tietoa nuorten tapahtumista ja muista, mikä taas helpottaa seurakunnan 

toimintaan aktiivisesti osallistuvien harrastuksen ylläpitoa, jos seurakunnan toiminta nähdään 

harrastuksena. 

Sosiaalisen median negatiivisina vaikutuksina puolestaan nähtiin esimerkiksi se, että 

sosiaalinen media luo paineita, vie liikaa aikaa ja vääristää minäkuvaa. Sosiaalisen median 

katsottiin olevan myös haitaksi unelle sekä fyysiselle kunnolle. Lisäksi sosiaalisella medialla 

nähtiin olevan negatiivisia vaikutuksia sosiaalisille suhteille.51 Samaan aikaan, kun 

sosiaalinen media nähtiin positiivisesti vaikuttavana tekijänä yhteydenpidon ylläpitoon ja 

yhteenkuuluvuuden tunteeseen, sillä on myös kääntöpuolensa. Nuoret kokivat, että 

sosiaalinen media huonontaa sosiaalisia taitoja ja kasvattaa epäsosiaalisuutta.52 Saarisen 

tutkielma herättää hyvin tärkeitä kysymyksiä sosiaalisesta mediasta ja siitä, onko siitä todella 

enemmän hyötyä kuin haittaa nuorille. 

                                                
48 Saarinen 2018, 26. 
49 Saarinen 2018, 30. 
50 Saarinen 2018, 63–64. 
51 Saarinen 2018, 66. 
52 Saarinen 2018, 67. 
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Ebrand Suomi Oy toteutti yhteistyössä Oulun kaupungin sivistys- ja 

kulttuuripalveluiden kanssa kesällä 2016 koko Suomen kattavan kyselytutkimuksen 

suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalisen median käytöstä. Tutkimukseen 

osallistui 5520 eri puolilla Suomea asuvaa ihmistä, jotka olivat 13–29 –vuotiaita. 

Tutkimusaineisto kerättiin verkkokyselylomakkeella. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään, 

mitä sosiaalisen median palveluita 13–29 –vuotiaat käyttävät, millä laitteilla palveluita 

käytetään, miten sosiaalisen median käyttö on muuttunut vuosina 2013–2016 ja mitä trendejä 

voidaan odottaa tulevaisuudessa sosiaalisen median palveluilta ja yhteisöiltä.53 

Tutkimustulosten mukaan 19,5-vuotias nuori käyttää sosiaalisen median palveluita noin 

15 tuntia viikossa ja käyttö painottuu erityisesti ilta-aikaan. Nuorten suosituimmat palvelut 

ovat WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Snapchat, Facebook Messenger, 

Skype, Twitter ja Steam.54 Tutkimuksen tulokset tukevat näin ollen myös Saarisen tutkielman 

tuloksia suosituimmista nuorten sosiaalisen median palveluista. Ebrand Suomi Oy:n 

toteuttaman tutkimuksen tuloksia voidaan pitää ainakin suuren tutkimusotannan puolesta 

melko luotettavina tai ainakin suuntaa antavina. WhatsApp, Facebook, Instagram ja YouTube 

ovat selkeästi neljä suosituinta palvelua kummassakin tutkimuksessa. Instagramia käyttää 72 

prosenttia nuorista ja sen käyttö jakaantuu melko tasaisesti 13–29 -vuotiaiden välillä. Toisin 

kuin esimerkiksi viidenneksi suosituimman palvelun, Snapchatin kohdalla, jota käyttää 

huomattavasti enemmän nuoret kuin nuoret aikuiset. Melkein 80 prosenttia 13-vuotiaista 

käyttää Snapchatia, kun taas 29-vuotiaista vain noin yksi viidestä käyttää kyseistä palvelua.55 

Kun tutkitaan yhtä nuorten suosituimmista sosiaalisen median palveluista, on tärkeää 

myös tietää, mitä nuoret ylipäätään tekevät sosiaalisessa mediassa. Ebrand Suomi Oy:n 

tutkimuksen mukaan 93,9 prosenttia nuorista vastasi kyselyssä, että sosiaalisen median 

palveluissa yksinkertaisesti luetaan tai katsellaan sisältöjä. Sen lisäksi tykätään muiden 

tuottamista sisällöistä, kuunnellaan musiikkia ja luetaan, mitä tutut tekevät. Alle puolet, 48,9 

prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista kertoi etsivänsä tietoa ja kommentoivansa asioihin. 

Noin yksi kolmesta nuoresta tutustuu uusiin ihmisiin sosiaalisen median palveluiden kautta ja 

vain 16,4 prosenttia etsii palveluiden avulla samankaltaista seuraa.56 Tämä tuo 

mielenkiintoisen näkökulman siihen, mitä nuoret tekevät seurakuntien Instagram-tileillä. 

Instagram on Kevin Systromin ja Mike Kriegerin kehittämä yhteisöpalvelu, jossa on 

mukana yli miljardi ihmistä kuvaamassa ja jakamassa hetkiään elämästä ja maailmasta. 

                                                
53 SoMe ja nuoret 2016. 
54 SoMe ja nuoret 2016. 
55 SoMe ja nuoret 2016. 
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Instagramista on tullut visuaalisen tarinankerronnan koti kaikenlaisille ihmisille. Siellä on 

julkisuuden henkilöitä, uutiskanavia, brändejä, muusikoita, teini-ikäisiä ja minkä ikäisiä 

ihmisiä tahansa.57 Instagramin avulla on helppo kuvata ja jakaa hetkiä. Siellä voi seurata 

kavereiden tai perheenjäsenten jakamia hetkiä sekä tutustua uusiin käyttäjätileihin ympäri 

maailmaa. Instagramin käyttäminen on helppoa ja monipuolista. Siellä voi julkaista kuvia ja 

videoita, jotka näkyvät omassa profiiliruudukossa. Niitä voi muokata työkaluilla ja 

valitsemalla erilaisia suodattimia.58 

Sen lisäksi Instagramin syötteessä voi selata niiden ihmisten kuvia ja videoita, joiden 

profiilia seuraa. Julkaisuista voi tykätä ja niitä voi myös kommentoida. Uudempia 

ominaisuuksia Instagramissa ovat tarinat ja live-lähetys. Instagramissa voi myös lähettää 

yksityisviestejä Instagram Directin avulla. Yksityisviestinä voi lähettää myös muiden jakamia 

kuvia ja videoita. Tutki-välilehden avulla voi löytää itseään kiinnostavia kuvia, videoita ja 

tarinoita. Sieltä voi myös löytää uusia käyttäjätilejä, joita haluaa alkaa seuraamaan.59 

2.5 Aiempi tutkimus 

Heikki Rusama tutkii pro gradu -tutkielmassaan rippikoulun opettajien käsityksiä verkko-

opetuksesta. Tutkimuksen kohteena ovat ne opettajat, jotka käyttävät opetuksessaan 

sosiaalista mediaa.60 Tutkielman tarkoituksena on selvittää rippikoulun opettajien tavoitteita 

ja työtapoja verkko-opetuksessa. Rusama on jakanut tutkimuskysymyksensä kolmeen osaan, 

joista toinen käsittelee sosiaalista mediaa yhteisöllisyyden arvioinnin kautta.61 Rusaman 

tutkimuskohteena on Fleim-verkkopalvelu, johon kuuluu internetsivut, kuvagalleriat sekä 

blogit. 62  

Omassa tutkimuksessani sosiaalisen median tutkimuskohteena toimii Fleim-

verkkopalvelun sijaan sosiaalisen median yhteisöpalvelu Instagram. Sosiaalisen median 

käyttöä rippikoulutyössä voidaan tutkia monesta eri näkökulmasta ja tutkimalla erilaisia 

sosiaalisen median palveluita. Instagramin käyttö tuo taas omanlaisensa ulottuvuuden 

sosiaalisen median käyttötarkoituksista rippikoulutyössä. Rusama tutkii Fleim-

verkkopalvelun käyttöä nimenomaan rippikoulun verkko-opetuksessa ja sillä on näin ollen 

pedagoginen tarkoitusperä. Instagramin käyttö rippikoulutyössä ei suoraan linkity rippikoulun 

                                                                                                                                                   
56 SoMe ja nuoret 2016. 
57 Instagram About us. 
58 Instagram App Storessa. 
59 Instagram App Storessa. 
60 Rusama 2010, 6. 
61 Rusama 2010, 27. 
62 Rusama 2010, 23. 
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opetukseen. Vaikka sitä voidaan käyttää myös pedagogiseen tarkoitukseen, Instagram-kuvien 

takaa saattaa löytyä myös muita tarkoitusperiä. 

Liina Mäkinen on tutkinut puolestaan kymmenen eri seurakunnan ensiaskeleita 

Instagramissa vuonna 2014. Hänen tutkimuksensa kohdistuu tutkimukseen osallistuneiden 

seurakuntien Instagram-tilien ensimmäisiin julkaisuihin. Mäkisen tutkimuskysymyksenä on, 

millaisia kuvia seurakunnat ovat julkaisseet Instagramissa kirkosta, kristinuskosta ja elämästä. 

Toinen tutkimuskysymys on, minkälaisia kuvia seurakunnat ovat ylipäätään julkaisseet 

ensimmäisen vuoden aikana uudessa toimintaympäristössä. Tutkimukseen valitut seurakunnat 

ovat Haminan seurakunta, Ylä-Savon seurakuntayhtymä, Kymin seurakunta, Kuopion 

seurakuntayhtymä, Liedon seurakunta, Rovaniemen seurakunnan nuorisotyö, Haapaveden 

seurakunnan nuorisotyö, Mynämäen seurakunnan nuorisotyö, Turun seurakunnan nuoret sekä 

Helsingin Paavalin seurakunta. Tutkimuksessa selvisi, että seurakunnat käyttivät Instagramia 

yhtenäisyyden luomiseen, toimintansa mainostamiseen sekä tiedottamiseen. 63  

Mäkisen Pro gradu -tutkielman aihe on samankaltainen kuin oma aiheeni, mutta 

Mäkisen tutkielma käsittelee seurakuntien yleisiä Instagram-tilejä, joten tutkimusaineisto on 

erilainen. Mäkisen tutkimusaineistoon kuuluu neljän seurakunnan nuorisotyön ylläpitämä 

Instagram-tili, mutta suurin osa tileistä ovat yleisiä seurakuntien Instagram-tilejä. Omassa 

tutkielmassani tutkin ainoastaan seurakuntien nuoristyön ylläpitämiä Instagram-tilejä, eikä 

tutkimuksessani ole tarkasteltavana yhtäkään samaa seurakuntaa, jota Mäkinen on tutkinut. 

Matti Hernesahon Pro gradu -tutkielmassa vuodelta 2016 tutkitaan Twitterissä 

julkaistuja uskonnollisia viestejä, joita kutsutaan Twaarnoiksi eli Twitterin minisaarnoiksi. 

Hernesaho puhuu tutkielmassaan uskonnon uudenlaisesta medioitumisesta, joka on hyvin 

ajankohtainen ja tärkeä ilmiö myös minun tutkielmani kannalta.64 Hernesahon tutkielma 

tarjoaa mielenkiintoisia näkökulmia tutkielmaani ajatellen, kuten Hellandin erittelemät termit 

online religion ja religion online. Ensin mainitulla termillä tarkoitetaan uskonnon 

harjoittamista internetissä, kun taas toisella tarkoitetaan uskonnon käsittelyä internetissä.65 

Hellandin määrittelemien termien avulla voisi tutkia myös, onko seurakuntien 

nuorisotyön Instagram-tileillä havaittavissa uskonnon harjoittamiseen viittaavaa materiaalia 

vai käsitelläänkö niissä uskontoa yleisemmin. Usein havaittavissa ovat kuitenkin molemmat 

ulottuvuudet.66 Uskonnonharjoittamista ja uskonnon käsittelemistä internetissä on tutkittu 

paljon. Esimerkiksi Elena Larsen on tutkinut amerikkalaisten internetin käyttöä uskonnollisen 

                                                
63 Mäkinen 2016, 4. 
64 Hernesaho 2016, 13. 
65 Hernesaho 2016, 14. 
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ja hengellisen informaation etsimiseen. Tutkimuksesta käy ilmi, että noin 28 miljoonaa 

amerikkalaista on etsinyt internetistä uskontoon liittyvää tietoa. Terrori-iskut ovat lisänneet 

uskontoon liittyvän informaation etsimistä internetistä sekä sähköisten rukouspyyntöjen 

lähettämistä. Tutkimuksesta selviää, että useampi ihminen on etsinyt internetistä uskonnollista 

tietoa tai materiaalia kuin pelannut nettipelejä tai käyttänyt verkkopankkia.67 

 

3 Tutkimuksen toteuttaminen 

3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tässä tutkielmassa tutkin visuaalisen analyysin avulla viiden eri seurakunnan nuorisotyön 

ylläpitämiä seurakunnan nuorille suunnattuja Instagram-tilejä ja niissä julkaistuja kuvia. 

Pääkysymykseni on, mikä seurakunnan nuorisotyön Instagram-tileillä julkaistujen kuvien 

rooli on rippikoulun näkökulmasta. Tarkemmin sanottuna, miten Instagram-kuvat liittyvät 

rippikouluun ja millaista rippikouluun liittyvää ainesta julkaisuista löytyy. Tulkintani perustuu 

visuaaliseen sisällönanalyysiin Instagram-kuvista eli siihen, mitä kuvista avautuu. Pääasiassa 

tutkin, mitä tilillä julkaistuista kuvista voi visuaalisesti päätellä. Tutkin, millaisia kuvia tileillä 

julkaistaan ja mitä asioita, ilmiöitä ja henkilöitä kuvissa esiintyy ja miten niitä esitetään. 

Luvussa 4 kerron ensin, mistä seurakunnista on kyse ja sen jälkeen tutkin, millaisia 

julkaisuja Instagram-tileillä on yleisesti tehty eli miltä kyseisen tilin profiiliruudukko 

visuaalisesti näyttää. Tutkin myös julkaisujen kuvatekstejä ja nostan niistä esiin muutamia 

huomioita. Sen jälkeen luvussa 5 tutkin, millaisia rippikouluun liittyviä kuvia tileillä 

julkaistaan ja millaisia visuaalisia elementtejä niissä näkyy. Tutkin, millaista rippikouluun 

liittyvää ainesta tilillä on. Lukuun 6 olen valinnut jokaiselta tutkimukseen valitulta Instagram-

tililtä yhden kuvan, jonka otan tarkemman mediakuva-analyysin kohteeksi.  

Toinen tutkimuskysymykseni on, millaisten visuaalisten elementtien avulla kuvista 

tehdään nuoria kiinnostavia. Tutkin, mitä sellaisia visuaalisia elementtejä kuvista löytyy, 

joilla nuorten mielenkiinto on pyritty herättämään eli millä keinoilla vedotaan nuoriin. 

Analyysin kohteena ovat osittain myös Instagramissa julkaisuihin liitetyt kuvatekstit. 

Instagram-kuvissa kuvateksteillä saattaa olla julkaistun kuvan tulkitsemisen kannalta 

merkittävä rooli. Kuvatekstit eivät kuitenkaan ole tässä tutkimuksessa suurennuslasin alla, 

mutta joidenkin kuvien kohdalla kuvateksti on vaikuttanut kuva-analyysin tekemiseen. Kuvaa 

analysoitaessa on otettava myös huomioon, kuka kuvassa puhuu. Jos kuva on esimerkiksi 

                                                                                                                                                   
66 Hernesaho 2016, 13. 
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tapahtuman mainostamista, silloin usein työntekijä on kuvan taustalla. On mielenkiintoista 

tutkia, mitä kuvista voidaan ylipäätään päätellä. 

3.2 Aineiston rajaus ja hankinta 

Tutkimusaineisto on rajattu viiteen eri seurakuntaan, jotka ovat eri puolilta Suomea. Aloitin 

tutkimusprosessin tarkastelemalla eri seurakuntien nuorisotyön perustamia Instagram-tilejä 

käyttämällä hakusanoja nuorisotyö ja srk. Jotta hakutulos olisi mahdollisimman 

sattumanvarainen, on tärkeää hakea tilejä kirjautumatta sisään omalle Instagram-tilille. Jos 

tilille kirjautuu sisään, hakuehdotuksiin vaikuttaa se, mitä tilejä itse seuraa ja minkä tilin 

kuvista on esimerkiksi ”tykkäillyt”. Hakutulos ei näin ollen olisi täysin sattumanvarainen, 

koska seuraan jo valmiiksi joitakin seurakuntien Instagram-tilejä ja olen vieraillut joillakin 

tileillä ennenkin. Myös vieraileminen tilillä vaikuttaa hakutuloksiin ja haun ehdotuksiin. 

Tutkimuksen luotettavuuden parantamiseksi suoritin haun kirjautumatta omalle Instagram-

tililleni. 

Hakusanojen perusteella sain joukon erilaisia seurakuntia erilaisista paikkakunnista. 

Vastaan tuli myös paljon seurakuntien yleisiä Instagram-tilejä, jotka eivät ole keskittyneet 

pelkästään nuorisotyöhön. Joillakin seurakunnilla oli jopa kolme eri Instagram-tiliä ja osalla 

kaksi. Osa seurakunnista oli minulle tuttuja, mutta suurin osa oli kuitenkin ennestään vieraita, 

joihin minulla ei ole mitään yhteyksiä ennestään. Osan tileistä olin nähnyt ennenkin, mutta 

suurimman osan näin nyt ensimmäistä kertaa. Kävin valitut tilit läpi lukemalla profiilien 

tiedot ja selaamalla julkaisut läpi aina ensimmäiseen julkaisuun saakka niin, että selvitin, 

milloin ensimmäinen julkaisu oli tehty. Kiinnitin huomiota erityisesti Instagram-tilien 

julkaisuihin viimeisen vuoden ajalta ja tutkin, mitkä olivat aktiivisia julkaisemaan. 

Seurakunnat, joiden nuorisotyön Instagram-tilit kävin läpi, olivat seuraavat: Ulvilan 

seurakunta, Euran seurakunta, Espoonlahden seurakunta, Kallion seurakunta, Espoon 

tuomiokirkkoseurakunta, Iisalmen seurakunta, Laihian seurakunta, Länsi-Porin seurakunta, 

Mynämäen seurakunta, Roihuvuoren seurakunta, Kokemäen seurakunta, Kemin seurakunta, 

Lapuan seurakunta, Iin seurakunta, Rovaniemen seurakunta, Kaarinan seurakunta, Pakilan 

seurakunta, Lempäälän seurakunta, Äänekosken seurakunta sekä Hyvinkään seurakunta. 

Vartiokylän seurakunta, Sastamalan seurakunta, Ylivieskan seurakunta, Kirkkonummen 

seurakunta, Karkkilan seurakunta, Ypäjän seurakunta, Isokyrön seurakunta, Vähänkyrön 

seurakunta, Alavieskan seurakunta, Eurajoen seurakunta, Raahen seurakunta, Tornion 

                                                                                                                                                   
67 Larsen 2004, 17. 
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seurakunta, Jämsän seurakunta, Keltinmäen seurakunta, Rantakylän seurakunta, Järvi-

Kuopion seurakunta, Savonlinnan seurakunta sekä Kuhmon seurakunta. 

Tutkimusaineistoa koottaessa on otettava huomioon, ettei valintaa pidä tehdä 

sattumanvaraisesti, vaan sen tulee olla harkittua ja tarkoitukseen sopivaa. Tutkija itse 

määrittelee, mitä loppupeleissä tällä harkinnanvaraisuudella ja sopivuudella tarkoitetaan.68 

Päätin valita sellaisia tilejä, joissa julkaisuja tehdään säännöllisesti, jotta saan kokonaiskuvan 

siitä, mitä tilillä julkaistaan ja liittyvätkö julkaisut esimerkiksi tiettyyn kirkkovuoden aikaan 

tai yleisesti vuodenaikoihin. Toinen valintaperuste oli se, että seurakunnat sijaitsevat eri 

puolilla Suomea. Päätin valita Instagram-tilit myös sillä perusteella, mitkä viisi seurakuntaa 

ovat tehneet julkaisuja keskenään yhtä aktiivisesti. 

Tarkoitukseni oli, että saisin mukaan seurakuntia pääkaupunkiseudulta, Pohjois-

Suomesta, länsirannikolta sekä Itä-Suomesta. Kävin läpi jokaisen seurakunnan sijainnin 

kartalla ja valitsin seurakunnat, jotka olivat kaikki eri maakunnasta. Valitsin yhden 

seurakunnan Pohjois-Pohjanmaalta ja se oli Iin seurakunta nuorisotyön tilillään 

ikuisuusprojekti. Sen jälkeen valitsin yhden seurakunnan Itä-Suomesta ja se oli Kuhmon 

seurakunta kuhmonnuorisrk-tilillään Kainuun maakunnasta. Sitten valitsin Länsi-Suomesta, 

Satakunnasta Länsi-Porin seurakunnan lansiporinsrknuoret-tilillään. Halusin mukaan myös 

yhden seurakunnan Helsingistä ja siihen otin Vartiokylän seurakunnan nuorisotyön 

Instagram-tilin vartsikannuorisotyö Itä-Helsingistä. Viidenneksi valitsin Pohjanmaalta 

Isokyrön seurakunnan ja heidän isonkyronnuorisrk-tilin. 

Jätin tutkimuksen ulkopuolelle Instagramin tarinat sekä live-lähetyksen, koska niiden 

tutkiminen on erilaista. Instagramin tarinoissa voi jakaa videoita ja kuvia niin paljon kuin 

haluaa, mutta ne katoavat 24 tunnin jälkeen julkaisemisesta, eivätkä ne näy ollenkaan 

profiiliruudukossa, jossa pysyvät kuvat ovat. Instagram-live puolestaan tarkoittaa sitä, että voi 

siirtyä live-tilaan ja jakaa suoraa videokuvaa, joka näkyy Instagramin syötteen yläosassa. 

Syötteen yläosan palkissa näkyy myös tarinat. Vaikka live-tilassa lähetetään suoraa kuvaa, 

sekin on katsottavissa 24 tuntia lähetyksestä. Sen jälkeen sekin katoaa, eikä sitä voi enää 

katsoa.69 Koska haluan keskittyä profiiliruudukossa näkyvien kuvien analyysiin, jäävät tarinat 

ja live-lähetys pois tästä tutkielmasta. 

Jos tutkisin tilejä viimeisen vuoden ajalta, saisin kokonaiskuvan koko 

rippikouluvuodesta. Huomasin kuitenkin heti, että aineisto olisi silloin liian suuri. Laadullista 

sisällönanalyysia tehtäessä on hyvä keskittyä muutamaan kuvaan sen sijaan, että kuvia olisi 

                                                
68 Tuomi & Sarajärvi 2009, 86. 
69 Instagram App Storessa. 
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satoja. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa näin suuri aineisto toimisi hyvin, mutta 

kvalitatiiviseksi tutkimukseksi monen sadan kuvan aineisto on liian suuri. Toinen huomio, 

jonka tein, oli se, että tilit olivat keskenään liian samanlaisia. Vaihdoin Vartiokylän 

seurakunnan Kallion seurakuntaan, sillä perusteella, että Kallion seurakunnan nuorisotyön 

Instagram-tili instakallio on hyvin erilainen verrattuna kaikkiin niihin tileihin, joita olin 

käynyt läpi. Kallion nuorisotyön tili tuo tutkimusaineistoon hieman monipuolisempaa kuvaa 

siitä, mitä kaikkea seurakunnan Instagram-tili voi olla. 

Vähäisten julkaisujen takia vaihdoin vielä Länsi-Porin seurakunnan Lempäälän 

seurakuntaan. Lempäälän Hopeinsta-tili erottui muista. Tilillä oli seuraajia jopa 942, kun 

muilla tarkastelemillani tileillä seuraajia on keskimäärin kolmasosa tuosta määrästä. 

Sijainniltaan Lempäälä sopii myös hyvin yhdeksi viidestä tutkimukseen otettavista 

seurakunnista, koska se sijaitsee Pirkanmaalla, eikä tutkimuksessa vielä ollut yhtään 

seurakuntaa siltä suunnalta. Näin ollen tutkimukseen valitut seurakunnat ovat edelleen kaikki 

eri puolilta Suomea ja ne antavat esimerkkejä siitä, mitä seurakuntien nuorisotyön 

Instagramin käyttö voi valituilla alueilla olla. 

Valitsin tutkittavaksi ajanjaksoksi kesän 2018. Kesä on rippikoulujen osalta vilkasta 

aikaa ja ajattelin, että silloin nuorisotyön tileillä varmaankin julkaistaan paljon kuvia. Valitsin 

tarkasteltavaksi aikaväliksi 1.7.-31.8.2018. Tarkoitukseni oli valita tarkempaan kuva-

analyysiin tutkittavalta aikaväliltä jokaiselta tililtä yksi kuva, joka liittyisi seurakunnan 

rippikoulutyöhön ja rippileiriin. Kuhmon nuorisotyön tilillä ei ollut aikaväliltä sopivaa kuvaa, 

jossa ei näkyisi kasvoja. Halusin, että nuorten anonymiteetti säilyy. Vaikka yleensä ennen 

leiriä lapset ja nuoret ovat täyttäneet lomakkeen, jossa heiltä kysytään lupaa julkaista kuvia 

heistä sosiaalisessa mediassa. Lupaa ei kuitenkaan kysytä kuvien tutkimiseen, joten 

tutkimuseettisistä syistä en lähde tutkimaan kuvia, joissa nuorten kasvot voidaan tunnistaa. 

Jätin Kuhmon ja Isonkyrön seurakunnat pois tutkimuksesta, koska sopivia kuvia ei löytynyt. 

Valitsin Kuhmon seurakunnan tilalle Savonlinnan seurakunnan nuoristyön Instagram-

tilin savonlinnanuorisrk ja Isonkyrön seurakunnan tilalle Vähänkyrön seurakunnan 

nuorisotyön vahankyronnuoriseurakunta-tilin. Savonlinnan ja Vähänkyrön seurakuntien 

tileillä julkaisujen määrä aikavälillä oli samaa luokkaa kuin kolmella muulla valitulla 

seurakunnalla ja lisäksi heinä- ja elokuun aikana julkaistuissa kuvissa oli mukana 

tutkimuskysymykseni kannalta olennaisia elementtejä. 
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Lopulta tutkimusaineistoon päätyivät seuraavat seurakunnat: 

1) Kallion seurakunta Helsingistä, jonka nuorisotyön Instagram-tili on nimeltään 

instakallio. 

2) Savonlinnan seurakunta tilillään savonlinnanuorisrk Etelä-Savon maakunnasta. 

3) Iin seurakunta Lapista, Instagram-tilillään ikuisuusprojekti. 

4) Vähänkyrön seurakunta ja vahankyronnuoriseurakunta-tili Pohjanmaalta. 

5) Viidenneksi seurakunnaksi valikoitui Lempäälän seurakunta hopeinsta-

tilillään. 

 

Taulukko 1, Instagram-tilien julkaisut, seuraajat ja ensimmäisen julkaisun ajankohta 

Instagram-tili Julkaisut 

aikavälillä 

1.7-

31.8.2018 

Julkaisuja 

yhteensä 

Seuraajia 

tilillä 

Ensimmäinen 

julkaisu tehty 

 

instakallio 

 

9 

 

252 

 

465 

 

2.11.2015 

 

savonlinnanuorisrk 

 

9 

 

178 

 

178 

 

13.10.2016 

 

ikuisuusprojekti 

 

12 

 

316 

 

286 

 

7.11.2014 

 

vahankyronnuori-

seurakunta 

 

16 

 

85 

 

119 

 

21.8.2017 

 

hopeinsta 

 

5 

 

528 

 

947 

 

2.10.2013 

 

Yhteensä 

 

51 

 

1359 

 

1995 

 

Tiedot katsottu Instagramista 16.10.2018. 



19 

 

 

3.3 Mediakuvien visuaalinen sisällönanalyysi 

Tutkimusmenetelmänä käytän Janne Seppäsen laadullista mediakuvien analyysimenetelmää. 

Kyseessä on mediatutkimukseen soveltuva sisällönanalyysi, jota alettiin kehittämään vasta 

1950-luvulta alkaen.70 Seppänen kertoo menetelmästä kirjassaan Visuaalinen kulttuuri – 

Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle. Kirja on ilmestynyt vuonna 2005 ja sen jälkeen 

mediakuvien visuaalinen tutkiminen on yleistynyt. Kirjassa sanotaan, että kuvallisen aineiston 

sisällönanalyysistä oli tuohon aikaan vasta tulossa vähitellen osa tutkijoiden metodologista 

arsenaalia.71 

Seppänen sanoo myös kirjassaan, ettei ole yhtä oikeaa menetelmää, jonka avulla voi 

tehdä visuaalista sisällönanalyysiä, koska myöskään sisällönanalyysejä ei ole vain yhtä. 

Seppäsen mukaan ei kannata rakentaa kovinkaan monimutkaisia tutkimusasetelmia, kun 

tehdään visuaalisen aineiston sisällönanalyysiä.72 Valokuvaa havainnoidaan eri tavalla kuin 

tekstiä. Kun analysoidaan tekstiä, sitä luetaan yleensä lineaarisesti. Sen sijaan analysoitaessa 

kuvaa, siitä katsotaan jotain tiettyä osaa tai sitten sitä katsotaan kokonaisuutena. 

Kummassakin tapauksessa on tarkoituksena hakea merkityksellisiä yksityiskohtia. Joten 

periaatteessa kuvan analysoiminen on samankaltaista kuin tekstinkin analysoiminen. 

Olennainen ero tekstin ja kuvan sisällönanalyyseissä on se, että tutkimusaineisto koostuu 

visuaalisessa kuva-analyysissä tekstien sijaan kuvista.73 

Aineiston rajaaminen ja valinta on tehtävä tarkkaan. Aineiston ”kulttuurinen paikka” 

on perusteltava mahdollisimman tarkkaan.74 Aineiston kulttuurisella paikalla tarkoitetaan 

aineiston paikantamista osaksi laajempaa kulttuuria. Aineiston paikantamisen lisäksi on 

mietittävä aineiston suhde verrattaessa tutkimusongelmaan. Nämä kaksi seikkaa ja niiden 

lisäksi analyysi kulkevat kolmestaan käsi kädessä. Aineiston rajaamiseen liittyen tutkijalle 

herää usein kysymys siitä, mikä on riittävä aineisto. Aineistoa rajatessa kannattaa miettiä 

esimerkiksi sitä, antaako aineisto kuvan vain yhdestä vuodenajasta tai yhdestä kuukaudesta, 

jolloin yleiskuva koko vuodesta jää näkemättä. Toisaalta on myös mietittävä sitä, ettei 

aineisto kasva liian suureksi. Silloin voidaan valita esimerkiksi tietyt päivät vuoden ajalta, 

jolloin saadaan kaikki vuodenajat mukaan ilman, että aineisto kasvaa liian suureksi.75 

                                                
70 Seppänen 2005, 144. 
71 Seppänen 2005, 147. 
72 Seppänen 2005, 147. 
73 Seppänen 2005, 148–149. 
74 Seppänen 2005, 149. 
75 Seppänen 2005, 150. 
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Visuaalista sisällönanalyysiä tehdessä on hyvä ottaa huomioon se, usein työmäärää 

voidaan suoraan verrata aineiston kokoon. Mitä suurempi aineisto on, sitä enemmän sen 

analysoiminen vaatii töitä. Tämä ei kuitenkaan päde tutkimustulosten kohdalla samalla 

tavalla. Vaikka aineisto olisi valtava, se ei takaa sitä, että tutkimustuloksia tulisi runsaasti. 

Sama pätee myös toisinpäin: vaikka tutkimusaineisto olisi suppea, tutkimustulosten määrä voi 

olla valtava. Tutkimustuloksiin päästään vasta, kun analyysi on valmis, eikä tuloksia voida 

etukäteen ennustaa. Aineiston kokoamisessa tulee olla tarkka, mutta siihen ei kannata 

kuitenkaan tuhlata liikaa aikaa. Analysoiminen on aineiston testi. Kun aineistoon pääsee 

kunnolla käsiksi, analyysiin ja aineistoon liittyvät ongelmat tulevat nopeasti eteen, jos niitä 

on.76 

Kun tehdään sisällönanalyysiä, aineisto koostetaan havaintoyksiköistä, joiden 

kokonaismäärää ilmaisee N-kirjain. Yleensä aineistolle sopivat havaintoyksiköt muodostuvat 

niin sanotusti luonnostaan. Esimerkiksi, jos tutkitaan tietynlaisia lehtijuttuja, jotka käsittelevät 

jotain tiettyä aihetta, on loogista, että havaintoyksiköt muodostuvat lehtijutuista.77 

Havaintoyksiköt luokitellaan koodausyksiköiden avulla, joita voi olla yksi tai useampia 

yhdessä havaintoyksikössä. Koodausyksikön avulla havaintoyksikölle annetaan tietty 

muuttujan arvo. Koodausyksikkö kertoo, mihin havaintoyksikössä kiinnitetään huomiota, 

jotta muuttujan arvo voidaan koodata.78 

Muuttuja on jokin suure aineistossa ja se vaihtelee joko määrällisesti tai laadullisesti. 

Muuttuja voi olla esimerkiksi sukupuoli, jolloin muuttujan arvoja olisivat mies, nainen tai 

jokin muu. Muuttujien arvoja ja niiden suhteita voidaan mitata erilaisilla asteikoilla, jotka 

ovat laatueroasteikko, järjestysasteikko, välimatka-asteikko ja suhdeasteikko.79 Muuttujien 

rakentamisessa on tärkeää se, että muuttujan arvot ovat keskenään loogisesti samankaltaisia. 

Jos muuttuja on esimerkiksi päähine, sen arvot koostuvat erilaisista päähineistä, eikä samaan 

muuttujaan voida liittää jalkineita.80 

Aineiston koodaamisen johdonmukaisuus, toistettavuus ja yksiselitteisyys liittyvät 

tutkimuksen luotettavuuteen. Sen takia on tärkeää määritellä muuttuja ja sen arvot 

mahdollisimman yksiselitteisesti. Tätä kutsutaan tutkimuksen reliabiliteetiksi. Seppälän 

mukaan koodaamista kannattaa harjoitella ja esimerkiksi antaa jonkun toisen koodata osa 

                                                
76 Seppänen 2005, 151. 
77 Seppänen 2005, 151. 
78 Seppänen 2005, 152. 
79 Seppänen 2005, 152. 
80 Seppänen 2005, 153. 
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aineistosta ja verrata, kuinka yhdenmukaista oma koodaaminen on verrattuna toisen 

koodaamiseen. Mitä yhdenmukaisempaa koodaaminen on, sitä korkeampi on reliabiliteetti.81 

Kun halutaan tietää, mittaako muuttuja sitä, mitä tutkimuksessa on tarkoitus mitata, 

puhutaan tutkimuksen validiteetista. Laajemmin validiteetilla tarkoitetaan koko tutkimuksen 

kykyä vastata tutkimuskysymykseen. Validiteetti voi olla hyvin yksinkertainen mitata, jos 

muuttujana on esimerkiksi kuvan koko. Silloin muuttujan arvot määritellään mittayksiköissä, 

eikä niiden mittaamisesta voi olla kovinkaan montaa eri mieltä. Vaikeampaa validiteetin 

mittaaminen on silloin, kun muuttujana on jokin sellainen ominaisuus, jonka mittaaminen ei 

ole niin yksiselitteistä. Esimerkkinä Seppänen mainitsee kuvassa esiintyvän henkilön 

sukupuolen. Sukupuolen määrittelemiseen vaikuttaa se, onko kyseessä biologinen, 

kulttuurinen vai sosiaalinen sukupuoli. Toinen asia, mikä voidaan kyseenalaistaa, on se, 

kuinka monta sukupuolia ylipäätään on olemassa ja mitkä ovat sukupuolta määritteleviä 

visuaalisia ominaisuuksia.82 

Seppänen on tutkinut kuvia paljon ja häneltä on ilmestynyt paljon visuaaliseen 

analyysiin liittyvää kirjallisuutta. Katseen voima – kohti visuaalista lukutaitoa -teoksessa 

Seppänen puhuu visuaalisesta lukutaidosta ja siihen liittyvistä ulottuvuuksista. Hän sanoo 

kirjassaan seuraavasti: 

”Visuaalisen lukutaidon tärkein ulottuvuus ei varmaan olekaan se, kuinka hyvin kykenee tunnistamaan 

mitkä visuaalisen todellisuuden merkitykset ovat ’oikeita’, mitkä ’vääriä’. Olennaista on, asettuvatko 

tulkinnat dialogiin, syntyykö keskustelua.” 

Visuaalisten tulkintojen tekeminen onkin aina katsojasta kiinni. Vastuu tulkintojen 

tekemisestä on sillä, joka tekstiä ja kuvia katsoo.83 

Tuomi & Sarajärven - Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi -teoksesta löytyy 

tärkeitä tekijöitä liittyen laadullisen tutkimuksen tekemiseen. Ensinnäkin laadullista 

tutkimusta tehdessä on tärkeää tiedostaa, ettei siinä pyritä tilastollisiin yleistyksiin. 

Tarkoituksena on kuvata jotakin ilmiötä tai tapahtumaa ja ymmärtää tiettyä toimintaa. 

Aineiston koon sijaan huomio kiinnitetään aineistosta tehtyihin tulkintoihin ja niiden 

kestävyyteen. Laadullisessa tutkimuksessa annetaan yksinkertaisuudessaan teoreettisesti 

mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. Sen takia on tärkeää, että tutkittavat henkilöt tietävät 

mahdollisimman paljon tutkittavasta ilmiöstä tai heillä on siitä kokemusta.84  

                                                
81 Seppänen 2005, 154. 
82 Seppänen 2005, 155. 
83 Seppänen 2002, 198. 
84 Tuomi & Sarajärvi 2009, 85. 
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Laadullisessa tutkimuksessa kirjoittamisella on merkittävämpi rooli kuin 

teoriapohjaisessa tutkimuksessa. Koska laadullisessa tutkimuksessa tutkija analysoi koko ajan 

näkemyksiään ja havaintojaan pitkin tutkimusprosessia, kirjoittaminen ei ole vain 

tutkimuksen jälkiselostusta lukijalle niin kuin teoriapohjaisessa tutkimuksessa. Laadullisessa 

tutkimuksessa kirjoitetaan ja uudelleen kirjoitetaan, kokeillaan ja korjataan. Näin haetaan 

tutkimukseen vakuuttavuutta tutkimusprosessin eri vaiheissa.85 Hyvässä laadullisessa 

raportissa lyhyt aineiston kuvaus yhdistyy tieteelliseen kerrontaan. Tutkija sovittaa omaan 

tekstiinsä kirjallisuudesta tekemiään synteesejä.86 

 

3.4 Tutkimusetiikka ja tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen etiikasta on kirjoitettu tutkimusoppaissa melko vähän. Vaikka 

laadullisessa tutkimuksessa aineisto kootaan usein todellisissa tilanteissa, joissa tutkittavien 

oma ääni pääsee esille. Laadullinen tutkimus voi olla todella arkaluontoistakin ja 

tutkimustilanteet ovat luonteeltaan arkisia ja luonnollisia. Silloin erityisesti tutkimusetiikkaan 

liittyvien kysymysten voisi ajatella korostuvan. Toisaalta, mitä avoimemmasta 

tiedonkeruumenetelmästä on kyse, sitä vaikeampaa on etukäteen arvioida tutkimukseen 

liittyviä eettisiä ongelmia.87  

Tässä tutkimuksessa eettinen ongelmallisuus liittyy kuviin ja niissä esiintyviin 

henkilöihin. Olen päättänyt jättää tutkimuseettisistä syistä pois kuvat, joissa näkyy ihmisten 

kasvoja. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) asiakirjassa puhutaan 

itsemääräämisoikeudesta, itsemääräämisen ikärajoista sekä alaikäisten tutkimisesta. Tutkijan 

on pidettävä kiinni alaikäisten itsemääräämisoikeudesta ja vapaaehtoisuuden periaatteista, 

riippumatta siitä, onko huoltajan lupa tutkimukseen saatu vai ei.88 Näin ollen nuorilta tulisi 

aina kysyä lupa sellaisten kuvien tutkimiseen, jossa he esiintyvät. Sen takia jätän tutkimukseni 

ulkopuolelle kaikki sellaiset kuvat, joista nuoren voi tunnistaa. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei voida arvioida yksiselitteisesti. Siihen on 

olemassa useita hyvin erilaisia ohjeistuksia, jotka vaihtelevat paljon. Seuraavia asioita olisi 

hyvä kuitenkin pohtia luotettavuuden arvioinnissa Tuomi & Sarajärven mukaan. Ensinnäkin 

mieti, mitä olet tutkimassa ja miksi. Tutkimuksen kohde ei ole sama asia kuin kohdejoukko. 

Tutkimuksen kohteella tarkoitetaan ilmiötä, jota ollaan tutkimassa. Toiseksi on hyvä pohtia, 

                                                
85 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 247. 
86 Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2005, 249. 
87 Tuomi & Sarajärvi 2009, 125. 
88 TENK 2009, 5. 
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miksi tutkimus on omasta mielestä tärkeä, mitkä ovat omat sitoumukset tutkimukseen ja mitä 

oletuksia tutkijalla aiheesta on.89 

Kun aineiston analyysi on tehty, voidaan miettiä, miten tutkimustuloksiin päädyttiin ja 

millä tavalla aineisto analysoitiin. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida pohtimalla, 

miksi tutkimusraporttia voitaisiin pitää luotettavana tai miksi tutkimus olisi eettisesti 

korkeatasoinen. Tutkija on velkaa uskottavan selityksen lukijoilleen aineistonsa 

analysoimisesta ja kokoamisesta. Kun kerrotaan yksityiskohtaisesti, mitä tutkimuksessa on 

tehty, tutkimustuloksia on helpompi ymmärtää. Kun tutkija antaa lukijoille riittävästi tietoa 

tutkimusprosessista, lukijoiden on helpompi arvioida tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimuksen raportoinnin tarkoituksena on kuvata selkeästi tutkittua ilmiötä sekä 

tutkimusprosessia.90 

4 Tutkimukseen valitut seurakunnat ja Instagram-tilit 

4.1 Kallion seurakunta ja Instakallio 

Helsingissä sijaitsevan Kallion seurakunnan internetsivuilla kuvataan seurakuntaa seuraavasti: 

”Ihmisten kokoinen ja näköinen seurakunta urbaanissa, elämää ja kulttuuria sykkivässä 

Kalliossa ja Alppilassa”. Seurakunnan kuvaus kuulostaa siltä, että siinä on mietitty, millaista 

seurakuntaa Kalliossa asuvat ihmiset voisivat kaivata. Yksittäisen seurakunnan tehtävänä on 

olla seurakunta niille ihmisille, joita kyseisellä alueella asuu. Internetsivuilta löytyy paljon 

tapahtumia ja muuta toimintaa kaikenikäisille ja erilaisille kohderyhmille. Sivuilla on paljon 

kuvia ja ne näyttävät visuaalisesti taidokkailta.91 

Instakallio nimeä kantava Kallion seurakunnan nuorten Instagram-tili on visuaalisesti 

hyvin erilainen kuin muiden seurakuntien tilit. Se erottuu muista tileistä profiiliruudukon 

täyttävillä taidekuvillaan. Käsitteellä taidekuva tarkoitan tässä kohtaa sellaista kuvaa, jota on 

käsitelty kuvankäsittelyohjelmilla ja johon on lisätty erilaisia visuaalisia elementtejä. 

Elokuusta 2017 lähtien tilillä on julkaistu ainoastaan useasta kuvasta koostuvia kuvasarjoja tai 

kuvakollaaseja, jotka muodostavat vähitellen yhden kokonaisen kuvan. Yksi julkaistu kuva on 

vain yksi osa suurempaa kuvaa, joka muodostuu kuin palapeli. Yhdessä kokonaisuudessa on 

kuvia kolmesta kahdeksaantoista. Jokaisen kuvasarjan kuvien määrä on kolmella jaollinen, 

koska Instagramin profiiliruudukossa kuvat on asteltu niin, että aina kolme kuvaa on 

                                                
89 Tuomi & Sarajärvi 2009, 140. 
90 Tuomi & Sarajärvi 2009, 141. 
91 Kallion seurakunta. 
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vierekkäin. Instakallion profiiliruudukko näyttää visuaalisesti tarkkaan harkitulta, koska sen 

vierekkäiset julkaisut ovat aina toistensa kanssa yhteensopivat. 

Ensimmäinen julkaisu tilillä on tehty marraskuussa 2015. Siitä alkaen tilillä on julkaistu 

yksittäisiä valokuvia aina elokuuhun 2017 saakka, josta kuvasarjat alkavat. Ensimmäisen 

kahden vuoden aikana tilillä on julkaistu valokuvia tapahtumista, rippileireiltä, 

nuorisotyöntekijöistä, nuorista, rakennuksista, luonnosta sekä erilaista uskonnollisista 

esineistä, kuten ehtoollisaineista tai virsikirjasta. Sen jälkeen 24.8.2017 tilin profiiliruudukko 

muuttuu radikaalisti. Siitä lähtien tilillä ei ole julkaistu yhtäkään yksittäistä valokuvaa. Kaikki 

kuvat viimeisen vuoden ajalta on rakennettu hajottamalla yksi iso kuva pienempiin osiin ja 

muokkaamalla kuvat kuvanmuokkausohjelmilla. Niissä on käytetty paljon erilaisia värejä, 

niissä on tekstejä ja niihin on saatettu liittää valokuvia osaksi kuvaa. Tekstit on aseteltu niin, 

että vasta koko kuvasarjan julkaisemisen jälkeen teksti on kokonainen ja sen pystyy selkeästi 

lukemaan. 

Kuvasarjojen kuviin liitetyissä teksteissä toistuvat samat sanat. Rakkaus, arki, armo – 

sanayhdistelmä toistuu useissa kuvakokonaisuuksissa. Tilillä on myös yksi kuvasarja, jossa 

mainostetaan Kallion nuorisotyön kangaskasseja, joissa lukee Rakkaus, arki, armo. Kyseinen 

sanayhdistelmä voisi olla Kallion nuorisotyön jonkinlainen tunnuslause tai slogan. Rakkaus, 

arki ja armo on upotettu joissain kuvasarjoissa esineisiin niin kuin seuraavalla sivulla olevassa 

esimerkkikuvassa. Kuvissa on esineitä, eläimiä, rakennuksia, ”emojeita”, piirroshahmoja ja 

jokaisessa kuvakollaasissa on omanlaisensa värimaailma.  

Kuvissa esiintyy myös nuorisoa sekä työntekijöitä. Kuvasarjoissa seikkailee myös 

mediasta tuttuja, ajankohtaisia ja merkittäviä henkilöitä, kuten Yhdysvaltain presidentti 

Donald Trump sekä uskonnollisesti merkittäviä henkilöitä, kuten Martti Luther. Kuvasarjojen 

teemat ovat ajankohtaisia. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un nähdään myös yhdessä 

julkaisussa. Kuvissa on käytetty paljon aihetunnisteita eli hashtageja. Ne ovat luonteeltaan 

humoristisia. Kallion nuorisotyö esiintyy hashtageissa jossakin muodossa lähes jokaisessa 

kuvassa. Kallion nuorisotyöstä on tehty paljon erilaisia humoristia versioita, joissa kuvataan, 

minkälaista on Kallion nuorisotyö. Esimerkiksi rippileiriin liittyvässä julkaisussa on käytetty 

hashtagia #kallionalbailevanuorisotyö. Leirille lähtöön liittyvässä julkaisussa on käytetty 

hashtagia #kallionmennäänmetsäännuorisotyö ja niin edelleen. 

 Seuraavalla sivulla on esimerkki kuvasarjasta. Siinä kokonainen kuva muodostuu 

yhteensä kahdestatoista julkaisusta. Tämä kuvasarja on hyvä esimerkki tilillä näkyvästä 

runsaasta värien ja erilaisten visuaalisten elementtien käytöstä. Kollaasissa on kylpyamme, 

jonka kyljessä lukee Rakkaus, arki, armo ja jossa simpanssit kylpevät. Kuvasarjassa lukee 
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myös Kallionnuorisotyö. Siinä on erilaisia hahmoja, joita on monistettu. Kun avaa kuvat 

suuremmaksi, huomaa, että hahmot ovat kumiankkoja, joilla on lippalakit päässä. 

Lippalakeissa lukee ”Make me great again”. Kumiankoilla on vaaleat hiukset ja miesten 

puvut päällä. Ne muistuttavat Donald Trumpia. Lippalakkien teksti muistuttaa Trumpiin 

liittyvän kampanjan slogania ”Make America Great Again”.92 Kuva sisältää paljon 

symboliikkaa ja ajankohtaisia aiheita mediasta. Yksityiskohdat on mietitty tarkkaan. On 

nauravia simpansseja, jotka pitävät kädessään kuvaa Bob Marleysta. Simpanssit kuuntelevat 

musiikkia kuulokkeilla. Taustalla näkyy banaaneja. Simpanssit kylpevät kylpyammeessa, 

jossa on pilviä.93 

Kuva 1. Kallion nuorisotyö, Instakallio, Kuvasarja 

Instagram, Instakallio, Kuvakaappaus otettu 11.10.2018. 
94 

                                                
92 Wikipedia, Make America Great Again. 
93 Instagram, Instakallio. 
94 Instagram, instakallio. https://www.instagram.com/instakallio/ 
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4.2 Savonlinnan seurakunta ja savonlinnanuorisrk 

Savonlinna sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa ja asukkaita kaupungissa oli vuoden 2017 

lopussa yhteensä 34 686.95 Seurakuntaan kuului 77,6 prosenttia asukkaista vuonna 2017 ja 

jäseniä seurakunnassa oli yhteensä 31 646. Savonlinnan seurakuntaan kuuluu myös 

Enonkoski ja Rantasalmi. Henkilöstömäärä Savonlinnan seurakunnassa oli vuoden 2017 

lopussa 111. Seurakunnan ajatus toimintastrategiastaan on seuraava: 

”Savonlinnan seurakunnan tehtävä on tuoda ihmisten elämään Jumalan todellisuus, lohdutus ja rakkaus. 

Seurakunta toteuttaa tehtäväänsä pitämällä esillä Jumalan sanaa ja sakramentteja sekä olemalla yhteisö, 

jossa vallitsee avoimuus ja lähimmäisen rakkaus.” 

Savonlinnan seurakunta on ollut itsenäinen vuodesta 1932 lähtien.96 

Savonlinnan nuorisotyön Instagram-tilin ensimmäinen julkaisu on tehty kaksi vuotta 

sitten lokakuussa 2016. Julkaisuja on siitä alkaen tehty melko tasaisin väliajoin, välillä 

enemmän ja välillä taas vähemmän. Joskus julkaisuja on tehty jopa seitsemän päivässä, mutta 

julkaisujen määrä on tasaantunut viime aikoina. Kesäisin tilillä julkaistaan paljon kuvia 

rippileireiltä. Useimmissa kuvissa nuorten kasvot on joko muokattu sumeaksi niin, ettei 

kuvasta voi tunnistaa henkilöitä tai sitten nuoret ovat kääntäneet kasvonsa poispäin kamerasta, 

jolloin niitä ei näy. Yllättävää on se, että julkaistuissa videoissa nuorten kasvot sen sijaan 

näkyvät selkeästi. Myös uusimmissa julkaisuissa nuorten kasvot ovat tunnistettavissa. Kun 

tutkin asiaa tarkemmin, huomasin, että kuvissa, joissa esiintyy vain isosia, kasvot saattavat 

olla näkyvissä, mutta kuvissa, joissa esiintyy rippikoululaisia, kasvot ovat joko poispäin 

kamerasta tai sumennettu. 

Kesällä 2017 on julkaisuja tehty yhteensä 45. Kaikki niistä liittyvät rippikouluun ja -

leireihin. Kesään 2018 tultaessa julkaisutahti on hidastunut huomattavasti. Kolmen 

kesäkuukauden aikana on tehty yhteensä 15 julkaisua. Tutkittavalla aikavälillä eli heinä- 

elokuussa julkaisuja on 9. Tunnelmaltaan kuvat ja julkaisut ovat pysyneet melko 

samantyylisinä ensimmäisistä julkaisuista lähtien aina uusimpiin julkaisuihin saakka. Nuorista 

otetuissa kuvissa on paljon toimintaa ja liikettä. Nuoret hyppivät, tanssivat, pelaavat sählyä, 

laulavat, soittavat tai näyttelevät. Julkaisuista välittyy se, miten paljon seurakunnalla on 

erilaista toimintaa tarjolla nuorille. 

Suurimmassa osassa kuvista esiintyy ihmisiä. Tilillä on yhteensä 178 julkaisua ja niistä 

98 kuvassa on ihmisiä. Nuorten lisäksi kuvissa esiintyy myös usein työntekijöitä. Kuvat 

työntekijöistä ovat usein humoristisia ”hassuttelukuvia”.  Tilillä on myös paljon 

luontoaiheisia valokuvia. Luontokuvat ovat tyyliltään erilaisia kuin kuvat ihmisistä. Niissä on 

                                                
95 Google Maps, Savonlinna & Savonlinnan seurakunta. 
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kuvattu kauniita maisemia, auringonlaskua tai nousua, vettä, nuotiota tai eläimiä. Kuvissa 

esiintyy myös luonnonmateriaaleista tehtyjä kristinuskon symboleita kuten esimerkiksi 

kävyistä tehty risti. Veden äärellä otettuja kuvia on useita. Niissä näkyy usein laituri ja 

yhdessä kuvassa on veden rantaan pystytetty risti. Luontoaiheiset maisemakuvat keskittyvät 

kesäaikaan ja rippileirikauteen. 

Savonlinnanuorisrk-tilillä on kuvia nuorisotyön arjesta. Jouluna leivotaan pipareita, 

vappuna tarjolla on pizzaa, joskus askarrellaan, kesällä ollaan leireillä ja syksyisin 

isoskoulutuksessa. Profiiliruudukosta saa melko kattavan kuvan siitä, millainen seurakunnan 

nuorisotyön vuosi on. Myös kirkkovuoden tärkeimmät juhlapyhät, joulu ja pääsiäinen, tulevat 

julkaisuissa esiin. On kuvia jouluevankeliuminäytelmistä ja koulun pääsiäiskirkosta. 

Jouluevankeliumiin liittyvissä kuvissa on humoristisia kuvatekstejä, esimerkiksi Joosefia 

näyttelevästä nuoresta otetussa kuvassa on seuraava kuvateksti: 

”Se tunne kun Jumala kiksauttaa vaimoasi. #jokakerta #vieläkusais #jouluevankeliumi 

#savonlinnanuorisrk” 16.12.2016 

Huumoria löytyy julkaisujen kuvateksteistä jonkin verran. 

  Suurin osa julkaisuista on valokuvia, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Tilillä 

on muutamia mainoskuvia tapahtumista, jotka on tehty tietokoneohjelmilla. Nuorten 

kädenjälki näkyy julkaisuissa, joissa on kuvattu nuorten tekemiä taideteoksia. Esimerkiksi 

rippileireillä nuoret ovat saaneet tehdä muovailuvahasta erilaisia näkemyksiä rippileiristä. 

Reformaation juhlavuonna vappuna 2017 nuoret ovat tehneet lakanamaalauksia, jotka liittyvät 

Martti Lutheriin, reformaatioon ja teeseihin. Niissäkin on mukana huumoria. 

Savonlinnanuorisrk-tili antaa aidon kuvan siitä, mitä on seurakunnan nuorisotyön arki.  

                                                                                                                                                   
96 Savonlinnan seurakunta. 
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Kuva 2. Auringonnousu Pappilansaaressa 15.6.2017, Savonlinnan nuori seurakunta 

Instagram, savonlinnanuorisrk. Kuvakaappaus otettu 16.10.2018.
97

 

4.3 Iin seurakunta ja ikuisuusprojekti 

Iin kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Asukkaita Iissä on yhteensä 9939.98 Iin 

seurakunnan alue ulottuu Oulun rajalta, Haukiputaalta Pudasjärven, Simon ja Ranuan kunnan 

rajoille saakka. Seurakunnassa palvelee kolme pappia, mikä kertoo siitä, että seurakunta on 

alueellisesti suuri, mutta seurakuntalaisten määrä ei siihen nähden ole kovinkaan suuri. 

Vuonna 2017 Iin seurakunnassa oli yhteensä 8031 jäsentä. Tämä tarkoittaa sitä, että 84,1 

prosenttia iiläisistä kuului seurakuntaan. Kirkkoon liittyneitä oli vuonna 2017 15 ja kirkosta 

erosi samana vuonna 68. Tavoitteekseen seurakunta on asettanut sen, että ”- -Vapahtajan 

opettama lähimmäisen rakkaus toteutuisi seurakuntalaisten elämässä ja - että seurakunta saisi 

elää lähellä seurakuntalaisia heidän iloissaan ja suruissaan puhutellen, rohkaisten ja 

lohduttaen Jumalan sanalla ja sakramenteilla.”99 

Iin seurakunnan nuorisotyön Instagram-tilin ikuisuusprojekti ensimmäinen julkaisu on 

tehty marraskuussa 2014. Julkaisutahti tilillä on vaihdellut vuosien varrella. Jos otetaan 

                                                
97 Instagram, savonlinnanuorisrk. https://www.instagram.com/p/BVXutivl3kb/ 
98 Ii, Google Maps. 
99 Iin seurakunta. 
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esimerkiksi vuosien 2016 ja 2018 kesäkuukaudet (kesä-, heinä- ja elokuu) niin kuvia on 

julkaistu pari vuotta sitten huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2018. Vuoden 2016 kesällä 

tilillä tehtiin julkaisuja yhteensä 11, kun taas vuoden 2018 kesällä julkaisujen määrä oli 

samalla aikavälillä 48. Tyyliltään profiili on pysynyt melko samanlaisena alusta alkaen. Tilillä 

julkaistaan valokuvia ja videoita. On kuvia tapahtumista, leireiltä, nuorista, työntekijöistä ja 

erilaisista esineistä. Tilillä on julkaistu paljon valokuvia gospel-tapahtumista kuten 

esimerkiksi Maata näkyvissä -festivaaleilta. Ikuisuusprojektin profiiliruudukossa on paljon 

selfieitä sekä leirikuvia, joissa näkyy paljon nuoria. Erityisesti selfie-kuvia on yhdeltä 

työntekijältä, joka luultavasti on ainakin yksi tilin ylläpitäjistä. 

Julkaisuissa näkyy myös kirkkovuosi ja sen mukaiset pyhät. Julkaisuja on tehty 

pääsiäisen ja joulun lisäksi myös joistakin muista kirkkovuoden pyhistä. Esimerkiksi hyvän 

paimenen sunnuntaista eli toisesta sunnuntaista pääsiäisen jälkeen on julkaistu kuva. 

Instagram-tilin nimi ikuisuusprojekti on hyvin mielenkiintoinen. Etsin julkaisuista linkkiä 

nimen ja tilin välillä ja löysin ainakin yhden kuvan, jossa puhutaan ikuisuusprojektista. Kuva 

on otettu Viivi ja Wagner -sarjakuvasta ja siinä Wagner kysyy Viiviltä: ”Yritätkö taas 

muuttaa minua? Sitäkö tämä kuulustelu on?” Tähän Viivi vastaa: ”Olet ikuisuusprojektini”. 

Kuvatekstinä julkaisussa on seuraava: 

”Sinä olet ikuisuusprojekti. Jumalan ikuisuusprojekti, ja joskus siinä prosessissa vähän muuttuukin. 

Hyvää viikonloppua! :)” 16.1.2015 

Tilin nimellä viitataan näin ollen Jumalan luomakunnan ikuisuusprojektiin, jossa ihminen 

saattaa muuttua. 

Muutos, mikä näkyy julkaisujen kehityksessä vuosien varrella, on se, että kuvia on 

alettu muokkaamaan aiempaa enemmän. Vuoden 2018 alusta lähtien profiilissa on julkaistu 

myös kuvankäsittelyohjelmilla muokattuja kuvia, joihin on lisätty tekstejä. Yksittäisten 

valokuvien lisäksi profiilissa voi nähdä tammikuusta alkaen myös mainoskuvia tapahtumista 

sekä kuvia, joihin on liitetty tekstejä Raamatusta. Kuvat ovat taiteellisemman näköisiä, koska 

niiden käsittelyä on lisätty ja kuvien visuaalisuuteen on kiinnitetty enemmän huomiota. Alla 

oleva Kuva 3 on esimerkki siitä, mihin suuntaan ikuisuusprojektin mainoskuvat ovat 

muuttuneet. 
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Kuva 3. Ikuisuusprojektin gospel-ilta, 11.1.2018 

 

Instagram, Ikuisuusprojekti 11.1.2018. Kuvakaappaus otettu 16.10.2018.
100

 

4.4 Vahankyronnuoriseurakunta Vähänkyron seurakunnasta 

Vähäkyrö liitettiin vuonna 2013 Vaasan kaupunkiin. Sitä ennen Vähäkyrö oli itsenäinen kunta 

Suomessa. Alkuperäiseltä nimeltään Vähäkyrö oli Alastaro. Nykyään se on kuudenneksi 

suurin suuralue Vaasan kaupungissa.101 Vähänkyrön seurakunta kuuluu Vaasan 

seurakuntayhtymään. Vähänkyrön lisäksi yhtymään kuuluvat Vaasan suomalainen seurakunta 

ja Vasa svenska församlig. Koko seurakuntayhtymään kuuluu 48 000 jäsentä. Vaasan 

kaupungin väkimäärästä seurakuntaan kuuluu 76 prosenttia. Henkilöstön kokonaismäärä 

yhtymässä ja seurakunnissa on yhteensä 170.102 

Vähänkyrön seurakunnan nuorisotyön Instagram-tili vahankyronnuoriseurakunta 

julkaisi ensimmäisen kuvansa 21.8.2017. Se on valituista seurakunnan tileistä uusin. 

Julkaisuja on tehty vasta 85, kun taas esimerkiksi Lempäälän hopeinsta-tilillä julkaisuja on jo 

yli viisi sataa. Reilun vuoden aikana Vähänkyrön nuori seurakunta on julkaissut kuvia 

                                                
100 Instagram, ikuisuusprojekti. https://www.instagram.com/p/Bdz9aqDgTsW/ 
101 Google Maps, Vähäkyrö. 
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nuorisotyön arjesta. Kuvissa näkyy nuoria, mutta se, mikä kiinnittää huomion ensimmäisenä, 

on se, ettei nuorten kasvoja näy kuvissa. Tämä liittyy varmasti alaikäisten kuvaamiseen 

liittyviin määräyksiin ja siihen, että kuvien julkaisemiseen tulee aina kysyä lupa kaikilta 

kuvassa esiintyviltä, jos kasvot näytetään. Tilillä on kaksi julkaisua, joissa näkyy nuorten 

kasvoja. Toisessa kuvassa esiintyy nuori, joka on esiintynyt bändinsä kanssa Vähänkyrön 

kirkossa. Toisessa kuvassa taas on luultavasti kaksi isosta, jotka leikittävät rippikoululaisia. 

Yhdessäkään kuvassa ei näy rippikoululaisten kasvoja. 

Tilillä esiintyy yksi työntekijä, joka toimii Vähänkyrön seurakunnassa 

nuorisotyönohjaajana ja lähetyssihteerinä.103 Hänestä on julkaistu profiiliruudukossa kaksi 

selfie-kuvaa kasvoista. Hänellä on toisessa kuvassa sininen virkapaita päällä ja kuvatekstissä 

on käytetty hashtagia #nuorisotyönohjaajalähetyssihteeri. Yhdessä julkaisussa on myös 

valokuva sinisestä virkapaidasta, joka roikkuu henkarissa. Kuvatekstinä kuvassa on 

Nuorisotyönohjaajan vapaapäivä. Muita seurakunnan työntekijöitä julkaisuissa ei esiinny. 

Muista tileistä poiketen vahankyronnuoriseurakunta ei ole julkaissut kuvia, joihin olisi liitetty 

raamatuntekstejä, eikä kuvateksteissäkään niitä esiinny.  

Julkaisuissa sekä tilin profiilikuvassa seikkailee Martti Lutheria esittävä Lego-figuuri. 

Kyseisiä figuureita jaettiin useissa seurakunnissa reformaation juhlavuonna 2017. Vuonna 

2017 tuli kuluneeksi 500 vuotta Lutherin teeseistä ja sen takia vuotta 2017 kutsutaan 

reformaation juhlavuodeksi.104 Luther-figuuri esiintyy muun muassa Nuortenleiri-

mainoksessa sekä Löytöretki-iltoja mainostavassa julkaisussa syksyltä 2017. Kuvassa on 

teksti: ”Martin kanssa Löytöretkellä” ja päivämäärät, jolloin illat pidetään. Vuoden 2018 

alussa on tehty viimeinen julkaisu Lutherista, jonka kuvatekstissä kerrotaan, että Martti on 

saateltu takaisin Wittenbergiin. Luther-figuurin käyttö julkaisuissa kertoo ajankohtaisten 

asioiden tuomisesta esiin Instagram-tilin avulla. 

Vahankyronnuoriseurakunta-tilin profiiliruudukko noudattaa visuaalisesti samaa tyyliä 

aina ensimmäisistä julkaisuista uusimpiin. Tilillä on julkaistu paljon mainoksia tapahtumista 

ja leireistä. Mainokset ovat joko valokuvia paperisista mainoksista tai sitten valokuvia 

esimerkiksi Lego-figuurista, johon on lisätty tekstiä kuvanmuokkausohjelmilla. Useimmiten 

mainoskuvat ovat kuitenkin kuvia valmiista paperisista mainoksista. Mainosten lisäksi tilillä 

on kuvia erilaisista tavaroista. On kuvia hyvin arkisista esineistä kuten kahvinkeittimestä, 

villasukista tai nuorisotilan tuoleista. Sen lisäksi on kuvia askarteluista, leivonnaisista ja 

                                                                                                                                                   
102 Vaasan seurakuntayhtymä. 
103 Vähänkyrön seurakunta, henkilöstö. 
104 Reformaatio 2017. 
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leireihin liittyvistä tavaroista, kuten leirille mukaan pakattavista laatikoista. Profiiliruudukossa 

on myös paljon monesta pienestä valokuvasta koottuja kuvia, tai kollaaseja. Tässä kohtaa 

tarkoitan kuitenkin kuvakollaasia eri merkityksessä kuin instakallion tilillä. Kyseessä on yksi 

julkaisu, jossa yksi kuva koostuu useammasta pienestä kuvasta. 

 

 Kuva 4. Pitkäperjantai, Vähäkyrön nuori seurakunta, 10.3.2018 

Instagram, Vahankyronnuoriseurakunta. Kuvakaappaus otettu 26.10.2018
105

 

4.5 Hopeinsta Lempäälän seurakunnasta 

Lempäälän seurakunta kuuluu Kangasalan rovastikuntaan sekä Tampereen hiippakuntaan. 

Jäseniä seurakunnassa oli vuonna 2017 yhteensä 17 123 ja vakituisia työntekijöitä noin 50. 106 

Lempäälän seurakunnan nuorten Instagram-tili hopeinsta on valituista tileistä vanhin. 

Ensimmäinen julkaisu tilillä on tehty lokakuussa 2013. Viiden vuoden aikana julkaisuja on 

tehty yhteensä 528 kappaletta. Se, mikä pistää silmään ensimmäisenä profiilissa on huima 

seuraajien määrä. Tiliä seuraa 942 henkilöä. Se on melkein 500 seuraajaa enemmän kuin 

instakalliolla, jolla seuraajia on viidestä seurakunnasta toiseksi eniten.  

Toiseksi profiilissa huomionarvoista on profiilikuvan logo, jossa on kirjaimet H, O, P ja 

E. Sana Hope toistuu myös profiilin kuvauksessa, jossa lukee: ”Hope, toinen koti.” 

                                                
105 Instagram, vahankyronnuoriseurakunta. https://www.instagram.com/p/Bg8WhQ3jxu0/ 
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Julkaisuista ilmenee, että seurakunnan nuorisotiloista, joissa järjestetään nuorteniltoja, 

puhutaan myös nimellä Hope. Kuvaukseen on myös laitettu linkki, jonka takaa löytyy 

ilmoittautuminen nuorten leireille. Linkissä lukee bit.ly/hopeilmot. Kuvauksessa 

mainostetaan myös Lempäälän seurakunnan nuorten Snapchat-tiliä hopesnappi sekä 

Facebook-sivuja hopelempaala. Profiiliruudukossa on kuvia, jossa mainostetaan Hope-logolla 

varustettuja huppareita, t-paitoja, toppeja, mukeja sekä tarroja. Hopeinstan ylläpitäjä on Jussi. 

Hän esiintyy monissa julkaisuissa myös itse.107 Jussi Salo toimii Lempäälän seurakunnassa 

nuorisotyönohjaajana.108  

Tutkittuani julkaisuja tarkemmin havaitsin, että toivon teema (Hope) näkyy kaikessa. 

Profiilissa on julkaistu useita tekstejä Raamatusta ja niissä kaikissa on jollain tavalla toivoa 

herättävä sanoma. Julkaisuissa on myös muuta tekstiä, joilla viitataan Jumalaan ja toivoon. 

Teksteillä varustettujen taidekuvien lisäksi profiiliruudukkoon mahtuu paljon kuvia nuorista. 

Tunnelma kuvissa on hyvin lämminhenkinen. Kuvissa nuorilla on kivaa. On hauskoja 

ryhmäkuvia leireiltä, konfirmaatioista ja erilaisista tapahtumista. Julkaisuihin kuuluu myös 

kuvia työntekijöistä ja heilläkin näyttää olevan hyvä fiilis kuvissa. Julkaisuissa on sopivasti 

huumoria. Hyvä tunnelma ja iloiset nuoret tekevät nuorten tilistä houkuttelevan näköisen ja 

toivoa herättävän. Tilillä on myös kauniita luontokuvia ja mainoksia tapahtumista ja Hope-

tuotteista. 

Kuvateksteissä puhutaan nuorten kieltä. Teksteissä on paljon nuorison käytössä olevia 

sanoja. Toinen huomio kuvateksteissä on se, että niissäkin välitetään toivon sanomaa ja toivon 

(Hope) teema jatkuu. Esimerkiksi kuvassa, joka on julkaistu 22.2.2018 ja, jossa on Joosuan 

kirjan ensimmäisestä luvusta jae 9:  

”Muista, että olen sanonut sinulle: ’Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on 

sinun kanssasi kaikilla teilläsi.’ ” 

Kuvatekstinä julkaisussa on seuraava: 

”Voimia tähän päivään! Aina ei oo helppoa. Toivo on siinä että Jumala pitää susta huolen, missä ikinä 

kuljetkin. Siunausta päivään--” 

Kuvatekstissä puhutaan selkeästi nuorelle niin, että nuori ymmärtää toivon sanoman. 

Esimerkkikuva, jonka olen ottanut tähän, kuvaa hyvin hopeinstan toivon teemaa. Vaikka 

kaikki muu muuttuisi, Jumala ei koskaan muutu. Hopeinstan toivon teema liittyy myös 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viralliseen visioon armon ja toivon sanoman 

lähettämisestä. Vuonna 2003 kirkkohallituksen julkaiseman kirkon viestintästrategioista 

                                                                                                                                                   
106 Lempäälän seurakunta. 
107 Instagram, hopeinsta. 
108 Lempäälän seurakunta, Nuoret ja rippikoulu. 
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kertovan julkaisun mukaan kirkko on asettanut viralliseksi tavoitteekseen vuoropuhelun 

armosta ja toivosta.109 Näin ollen Hopen sanoma tukee kirkon viestintästrategiaa. 

 

Kuva 5. Muuttumaton Jumala, Hopeinsta 20.5.2015 

Instagram, hopeinsta 20.5.2015. Kuvakaappaus otettu 16.10.2018.
110

 

 

5 Rippikouluun liittyvät julkaisut 

5.1 Kallion nuorisotyö 

Kallion nuorisotyön Instagram-tilillä mainostetaan paljon seurakunnan isoskoulutusta ja 

erilaisia nuorille suunnattuja tapahtumia. Nuorteniltoja mainostetaan paljon. Rippikouluun 

liittyvät kuvat ovat rippileireiltä otettuja kuvia. Kesällä 2016 on julkaistu paljon kuvia 

rippileireiltä. Niissä on käytetty hashtagia #rippikoulu. Tällaisia kuvia on yhteensä 20. Sen 

lisäksi samalta kesältä on julkaistu kuvia, joiden kuvatekstissä on käytetty hashtagia 

#leirimuistoja. Näitä leirimuistokuvia on yhteensä 12. Niiden lisäksi kesällä 2016 on julkaistu 

                                                
109 Hakala & Sumiala-Seppänen 2003, 27. 
110 Instagram, hopeinsta. https://www.instagram.com/p/2504C0H-2d/ 
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yksi kuva konfirmaatiosta. Yhteensä kyseisenä kesänä on julkaistu 33 rippikouluun liittyvää 

kuvaa. 

  Vuoden 2016 lopulla tilillä on julkaistu joulukalenteriluukkuja, joiden kuvateksteissä 

puhutaan mm. seuraavan kesän leiripaikkojen julkaisemisesti, nuorteniltojen ajankohdista, 

joululeiristä sekä Taizen pyhiinvaellusmatkasta. Kesällä 2017 on julkaistu huomattavasti 

vähemmän kuvia rippikouluun ja rippileireihin liittyen, mitä aikaisempana vuonna. Tilillä on 

tuolta ajalta vain kuusi kuvaa, jotka selkeästi voidaan liittää kesän rippileireihin. Niissä on 

käytetty hashtagia #ripari ja viimeisessä kuvassa kiitetään leiristä. 

Syksyllä 2017 alkaa kuvasarjojen julkaiseminen. Niissä rippikouluun liittyvät asiat 

tulevat esiin julkaistujen kuvien kuvateksteissä ja kuviin liitetyissä teksteissä. Kuvissa 

mainostetaan Kallion yötä, jossa voi ilmoittautua isoskoulutukseen. Yhdessä kuvasarjassa on 

tekstit Rakkaus – Arki – Armo, 1.9.-14.12 sekä Kallion nuorisotyö. Kuvateksteissä ei lue 

mitään. Tästä kuvasarjasta jää epäselväksi, mitä kyseisillä päivämäärillä tarkoitetaan. Luulen, 

että kyseessä on Kallion nuorisotyön syyskausi, koska samankaltainen julkaisu on tehty myös 

vuotta myöhemmin uudelleen, jolloin päivämäärät ovat 11.8.-9.12.2018. 

Kuvasarjoihin on liitetty paljon informatiivisia elementtejä. Esimerkiksi syyskuussa 

2017 on julkaistu yhdeksästä kuvasta muodostuva sarja, jonka kuvat on julkaistu syyskuun 4.-

17. välisenä aikana. Kollaasiin kuuluu yksi kuva, johon on liitetty tekstiä, josta ilmenee, 

milloin syysleiri järjestetään. Muut kuvakollaasiin kuuluvat julkaisut ovat valokuvia, jotka on 

kehystetty ja koko kollaasia yhdistää yhteinen valkoinen tausta, jossa on salamoita. Joissain 

valokuvissa esiintyy nuoria. Kuvat ovat tilannekuvia, joissa esimerkiksi syödään yhdessä tai 

”hengaillaan” nuorisotiloissa. Kuvissa on myös esineitä, kuten rukoushelminauha, kynttilä, 

ehtoollisleipä ja vihko, jossa lukee armo. Kuvateksteissä ilmoitetaan esimerkiksi nuortenillan 

ajankohta. Tämä kuvakollaasi ei ole tyypillinen instakallion muihin profiiliruudukon 

kuvasarjoihin verrattaessa.  

Muokkaamattomat valokuvat eivät ole tyypillinen elementti kuvasarjoissa, vaan 

tyypillisempää on muokata kuvat niin, että taustalla on esimerkiksi valokuva Kallion kirkosta 

ja sen päälle on lisätty tekstiä, kuvia ja muita elementtejä. Tyypillistä kuvasarjoissa on myös 

sellaiset kokonaisuudet, joissa ei ole yhtäkään valokuvaa, vaan kuvissa esiintyvät hahmot ovat 

piirrettyjä. Rippikoulusta puhutaan kuvateksteissä. Tilin kuvatekstit ovat usein informatiivisia 

ja ne sisältävät tärkeitä päivämääriä. Ilman kuvatekstejä rippikouluun liittyvä materiaali jäisi 

melko niukaksi. Kuvateksteissä on myös paljon huumoria. 

Touko- kesäkuussa 2018 tilillä on julkaistu humoristinen kuvasarja rippileirille 

lähtemisestä. Kuva 6 on yksi kuvasarjan yhdeksästä julkaisusta ja se kertoo, minkä tyylisiä 
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kuvat kyseisessä sarjassa ovat. Jokaiseen kuvaan on liitetty jokin vitsikäs teksti, johon myös 

kuvateksti liittyy. Tällaisia kuvia kutsutaan myös meemeiksi. Kaksi julkaisua liittyy 

pakkaamiseen ja ne on tehty ennen leirille lähtöä. Toinen julkaisuista on Kuva 6, jossa 

vitsaillaan energiajuomasta ”megis”. Julkaisun kuvatekstissä on myös humoristinen tietovisa 

”megiksestä”. Julkaisusta tekee hauskan se, että usein nuoret eivät edes saa ottaa rippileirille 

mukaan energiajuomaa ja tässä kuvassa mitään muuta ei edes ole muistettu pakata mukaan. 

Toisessa pakkaamiseen liittyvässä kuvassa vitsaillaan siitä, että pakkaaminen näyttää omasta 

mielestä usein vauhdikkaammalta, mitä se todellisuudessa on. Kuvatekstissä on humoristinen 

kilpailu pakkausvinkeistä, josta voi voittaa pillimehun joltain huoltoasemalta.111 

 

Kuva 6. Kallion nuorisotyö lähdössä riparille, 6.6.2018 

Instagram, Instakallio, kuvakaappaus otettu 25.10.2018.
112

 

5.2 Savonlinnan rippikoulutyö 

Savonlinnan nuorisotyön tilillä rippikouluun liittyvä materiaali tulee esiin valokuvissa, jotka 

on otettu rippileireiltä, isoskoulutuksesta, isosleireiltä, nuortenilloista, rippikoulukonsertista, 

oppitunneilta, vanhojen isosten illoista ja muilta leireiltä. Tutkittuani tilin julkaisut huomasin, 

                                                
111 Instagram, instakallio. https://www.instagram.com/instakallio/ 
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kuinka tärkeä rooli Instagram-julkaisuissa on kuvateksteillä. Ilman kuvatekstejä ei voisi sanoa 

varmasti, mistä kuvat on otettu. Kun selaa profiiliruudukkoa, voi arvella, mitkä kuvat on 

otettu rippileireiltä tai nuortenilloista, mutta varmuuden siihen saa vasta, kun lukee 

kuvatekstin. Kuvateksteissä käytetyt hashtagit kertovat paljon. Savonlinnanuorisrk käyttää 

kuvissaan esimerkiksi hashtageja #isonen, #isoskoulutus, #ripari2018, #isosleiri ja 

#ripari2017, jotka kertovat selkeästi siitä, mistä kuva on otettu. 

Savonlinnan nuorisotyön Instagram-tili on hyvä esimerkki sellaisesta tilistä, jossa 

halutaan näyttää julkaisuissa selkeästi, mitä seurakunnan nuorisotyö on ja mitä nuoret siellä 

tekevät. Tilillä on paljon kuvia, joissa nuoret pitävät hauskaa, hyppivät ja ”hassuttelevat”. 

Savonlinnanuorisrk antaa aidon kuvan siitä, mitä leireillä tehdään ja mihin kaikkeen nuoret 

pääsevät osallistumaan. Kuvista selviää myös, millaisissa paikoissa leirit järjestetään. 

Kauniissa luontokuvissa selviää, että leireillä pääsee nauttimaan myös uimisesta ja kauniista 

luonnosta. Kuvissa näkyy ympäristö, jossa leirit pidetään. Kauniit kuvat, joissa on käytetty 

hashtagia #pappilansaari näyttävät houkuttelevilta. Nuoret saattavat innostua rippikoulusta 

nähdessään, millaisessa ympäristössä leirit pidetään. 

Savonlinnan nuorten tilillä on myös paljon kuvia isoskoulutukseen liittyen. 

Isoskoulutusta mainostetaan julkaisuilla, joista näkee, mitä kaikkea nuoret isoskoulutuksessa 

tekevät. Tämä saattaa innostaa rippikoululaisia tai rippikoulun jo käyneitä nuoria jatkamaan 

isoskoulutukseen, kun he näkevät suoria esimerkkejä siitä, mitä isoset koulutuksen aikana 

pääsevät tekemään. Tilillä on kuvia isoleireiltä, joita järjestetään syksyllä ainakin kaksi. On 

kuvia isosten starttileiriltä, jossa isoset ovat päässeet pohtimaan oppimistaan leirillä ja kuvia 

hartauksista isoskoulutuksesta. Kuva 7 on isosleiriltä ja siinä on kerätty raamatunkohtia post-

it -lapuille. Laput on kiinnitetty ristinmuotoiseen puuhun niin, että lapuista muodostuu värikäs 

risti. Kuvatekstissä ei lue mitään, mutta siinä on käytetty hashtageja eli aihetunnisteita, joista 

selviää, mistä kuva on. Tämän tyyliset julkaisut ovat tilillä yleisiä. Kuvatekstit ovat lyhyitä, 

informatiivisia tai sitten tekstiä ei ole ollenkaan, vaan julkaisussa on käytetty ainoastaan 

aihetunnisteita. 

Tilillä on julkaistu myös keväällä 2017 isostapahtumasta kuvia, joista selviää, mitä 

kaikkea isoset ovat päässeet tapahtumassa tekemään. Tapahtumassa on puhuttu Raamatusta, 

tehty pääsiäisjuhlan alttarille erilaisia asetelmia, on vietetty messua ja kuunneltu 

musiikkiesitystä, isoset ovat tehneet työskentelyn erilaisuudesta, askarrelleet ja päässeet 

harjoittelemaan ilmaisutaitoja ja sketsejä. Julkaisuja isostapahtumasta on yhteensä 21 ja ne 

                                                                                                                                                   
112 Instagram, instakallio. https://www.instagram.com/p/BjrFwSDnygu/ 
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antavat hyvin kattavan kuvan siitä, mitä kaikkea tapahtumassa on tehty. Nuorisotyön tilillä on 

myös julkaisuja sellaisista tapahtumista, jotka eivät suoraan liity rippikouluun, mutta jotka 

saattavat muutenkin kiinnostaa nuoria. On järjestetty peli-iltoja ja ”laneja”. Tällaisten 

tapahtumien järjestäminen saattaa aktivoida nuoria osallistumaan seurakunnan toimintaan ja 

sitä kautta myös rippikouluun tai isostoimintaan. 

 

Kuva 7. Raamatunkohtia, Savonlinnan isosleiri, 24.9.2017 

 

Instagram, Savonlinnanuorisrk. Kuvakaappaus otettu 29.10.2018.
113

 

5.3 Ikuisuusprojektin rippikoulutyö 

Iin seurakunnan ikuisuusprojekti-tilillä on paljon julkaisuja rippikoulusta ja rippileireiltä. 

Nuorten ääni kuuluu kuvateksteissä. Esimerkiksi syksyllä järjestetystä rippileiristä on 

julkaistu kuva, jossa nuoret kertovat kuvatekstissä, mikä heidän mielestään rippileirillä on 

parasta. Kuvatekstissä lukee ”Riparilla parasta on vapaa-aika ja hengailu kavereitten kanssa” 

ja kuvassa nuoret näyttävät peukkua ja peace-merkkiä. Tilillä on myös kuvia rippikoululaisten 

tekemistä työskentelyistä rippileiriltä. Tilille tyypillinen tapa kertoa rippikoulusta on myös 

informatiiviset julkaisut, joiden kuvatekstissä kerrotaan jostain rippikoulun toimintatavasta tai 

                                                
113 Instagram, savonlinnanuorisrk. https://www.instagram.com/p/BZbBY0XltfZ/ 
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esimerkiksi työntekijöiden toimenkuvasta. Tilillä on julkaisu, jonka kuvatekstissä kerrotaan, 

mitä yövalvojan työtehtäviin kuuluu.  

Iin seurakunnan rippileireillä näkyy monipuolisia tapoja opettaa rippikoululaisia. 

Yhdessä julkaisussa nuoret ovat päässeet näyttelemään kummeja ja vanhempia papin vierelle 

kuviteltuun kastetilaisuuteen. Nuoret pitävät nukkea sylissään ja osalla nuorista on virsikirja 

kädessään. Kuvassa on pöytä, jonka päällä on kastemalja ja kaksi kynttilää. Papilla on 

päällään alba ja kädessään hänellä on kirja. Kuvatekstin aihetunnisteissa on mm. #isoset ja 

luulen, että kummeja näyttelevät nuoret ovat isosia. Rippikoululaiset pääsevät seuramaan 

tilannetta ja oppivat näytelmän kautta, mitä kasteessa tapahtuu. Julkaisuissa on myös kuva 

rippikoululaisten muovailemista teoksista aiheesta luominen. Tämä kertoo taas erilaisesta 

opetustavasta, jossa nuoret pääsevät tekemään käsillään jotain, mitä heille tulee opetettavasta 

aiheesta mieleen. 

Profiiliruudukossa on myös kuvia rippileirien jumalanpalveluksista. Nuorten osallisuus 

rippileirissä näkyy siinä, että nuoret pääsevät mukaan toteuttamaan itse leirien 

jumalanpalvelusta. Kesäkuun alussa on julkaistu kuva, jossa joku isosista seisoo alba päällä 

lukupulpetin takana. Kuvatekstistä selviää, että hän on päässyt toimimaan 

leirijumalanpalveluksen eli ”leirijumiksen” liturgina. Syyskuussa 2017 on julkaistu kuva isos- 

ja kerhonohjaajaleiriltä. Kuvatekstissä kerrotaan, mitä kaikkea nuoret ovat leirillä päässeet 

tekemään. Opiskelemisen lisäksi nuoret ovat jumpanneet ulkona, pelanneet, soittaneet ja 

laulaneet. Iin seurakunnalla järjestetään monenlaisia rippileirejä. Esimerkiksi 

profiiliruudukossa on kuvia telttaleireiltä. Julkaisuista selviää, että telttaleirillä nukutaan 

puolijoukkueteltoissa ja vaelletaan. 

Julkaisuihin kuuluu myös kuvia konfirmaatioista. Heinäkuussa 2017 on julkaistu kuva 

kauniista kirkosta. Kuva on otettu kirkon etuosasta ja siinä näkyy iso krusifiksi ja kynttilä 

kuvan etualalla. Niiden takana näkyy alttarikaide, jossa on ehtoollispikarit. Kaiteen takaa 

näkyy alttari, jossa on kaksi kynttilää. Alttarin takaa näkyy suuri ja näyttävä alttaritaulu. Kuva 

on otettu Iin kirkosta ja kuvatekstistä selviää, että kesän viimeinen rippikouluryhmä on saatu 

konfirmoitua. Profiilissa on kuvia myös leirien iltaohjelmista, sketseistä, ja nuorten pelailusta.   

Lokakuussa 2017 tilillä on julkaistu kuva uudesta rippikoulusuunnitelmasta Suuri Ihme 

– Rippikoulusuunnitelma 2017. Kuvatekstissä lukee ”Asian äärellä”. Kuvasta voi päätellä, 

että uusi rippikoulusuunnitelma on Iin seurakunnassa otettu huomioon tai ainakin sitä on 

tarkasteltu. Julkaisuista huomaa, että rippikouluopetukseen panostetaan ja rippileireillä 

käytetään monipuolisia opetustapoja. Yhdessä julkaisussa puhutaan nuorilähtöisyydestä. 

Monipuoliset työskentelytavat tukevat Iin seurakunnan rippikoulutyön nuorilähtöisyyttä. 
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Kuvassa 8 on pohdittu, mikä rippikoulussa on luovuttamatonta. Asioiden pohtiminen yhdessä 

nuorten kanssa on taas yksi uusi tapa oppia ja opettaa. Julkaisuista selviään Iin seurakunnan 

nuorisotyön monipuoliset tavat opettaa. Niihin kuuluu mm. yhdessä pohtiminen, 

askarteleminen, piirtäminen, muovaileminen, näytelmät ja keskusteleminen. 

 

Kuva 8. Rippikoulua opiskelemassa, Ikuisuusprojekti, 7.2.2017 

 

Instagram, ikuisuusprojekti. Kuvakaappaus otettu 29.10.2018.
114

 

 

5.4 Rippikoulutyö Vähässäkyrössä 

Vähänkyrön nuorisotyön tilillä on paljon rippikouluun liittyviä julkaisuja. Julkaisuja on tehty 

myös isoskoulutuksesta. Niissä julkaisuissa on käytetty hashtagia #isko, mikä on lyhenne 

sanasta isoskoulutus ja myös hashtagia #isoskoulutus käytetään. Isoskoulutukseen liittyvissä 

kuvissa näkyy nuorten tekemiä askarteluja ja muihin työskentelyihin liittyviä esineitä, esim. 

risti ja kori, jossa on kiviä. Tilillä on julkaistu myös mainoksia isoskoulutukseen 

ilmoittautumisesta. Isoskoulutuksen lisäksi tilillä on kuvia rippikoulusta, rippileireistä ja 

muista siihen liittyvistä tapahtumista. Elokuun lopulla on julkaistu kuva, jossa näkyy nuorten 
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41 

 

jalkoja. Kuvatekstissä lukee ”Ja olihan meillä kivaa!” ja siinä on käytetty hashtagia 

#rippikoulunmuisteluilta. Rippikoulun muisteluillasta on myös toinen julkaisu, jossa on 

kuvattu seurakunnan uusia tiloja. Kuvatekstissä toivotetaan tervetulleeksi uusiin tiloihin ja 

muistutetaan vielä rippikoulutapahtumasta. Tapahtumaa on lisäksi mainostettu tilillä 

aikaisemmin. 

Tilillä on julkaistu kuva syyskirjeestä, joka on lähetetty nuorille. Kuvatekstissä 

kehotetaan seuraamaan postia ja lähtemään mukaan toimintaan. Syyskirjeessä kerrotaan muun 

muassa isoskoulutukseen ilmoittautumisesta. Tilillä on kuvia konfirmaatiosta, jossa näkyy 

rippikoululaisia albat päällä. Kasvoja ei kuitenkaan näy, vaan kuvat on otettu niin, että 

nuorten kasvot rajautuvat pois ja he näkyvät vain kaulasta alaspäin. Konfirmaatiosta on myös 

yksi kuva, jossa näkyy paljon itse konfirmaatioon liittyviä elementtejä. Kuva on jaettu 

kolmeen pienempään kuvaan, joista yhdessä on kädet aseteltu niin kuin ne laitetaan 

ehtoollista vastaanottaessa. Toisessa kuvassa näkyy alboja henkareissa ja kolmas kuva on 

alttarilta. Ehtoollisaineet on aseteltu alttarille ja niiden takana on kaksi palavaa kynttilää. 

Alttarin takana näkyy alttarimaalaus. Alttarilla on myös keltaisia tulppaaneita maljakossa. 

Kuvatekstistä selviää, että kyseessä on pääsiäisen aikaan toteutettu konfirmaatio. Kuva on 

julkaistu huhtikuun toisena päivänä vuonna 2018. 

Profiiliruudukossa näkyy myös paljon kuvia rippileireiltä. On kuvia leirikeskuksesta ja 

pakatuista leiritarvikkeista. Tilillä on julkaistu myös kesäisiä kuvia uimareissuilta ja 

leirileikeistä. On myös julkaistuja valokuvia leirin suunnittelemisesta, jossa isoset askartelevat 

leiriä varten materiaaleja. Profiiliruudukossa on myös yksi valokuva käsistä, jotka on laitettu 

ristiin. Kuvatekstissä kerrotaan päivärippikoulusta, jossa on keskusteltu uskon ja elämän 

asioista. Nuorisotyönohjaaja sanoo muistavansa nuoria rukouksissaan ja muistuttaa 

konfirmaatiosta. 

Tilillä on paljon kuvia nuorten tekemistä askarteluista leireillä. Esimerkkikuvassa näkyy 

krusifikseja, joita rippikoululaiset ovat askarrelleet. Nuorten kädenjälki näkyy kuvissa ja se, 

että nuoret pääsevät itse tekemään paljon kaikenlaista askarteluista maalauksiin ja 

leipomiseen. Nuoret pääsevät myös seurakunnan toiminnassa leikkimään, suunnittelemaan ja 

toteuttamaan tapahtumia työntekijöiden kanssa. Nuorille järjestetään myös avoimien ovien 

päiviä nuortentilassa, jota mainostetaan tilillä. Mainoksessa kehotetaan nuoria tulemaan 

nuortentilaan keittämään kahvia, pelaamaan tai vain olemaan muuten vain. 
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Kuva 9. Riparikrusifiksit, Vähänkyrön nuori seurakunta. 

Instagram, Vahankyronnuoriseurakunta. Kuvakaappaus otettu 26.10.2018.
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5.5 Hopeinstan nuorisotyö 

Lempäälän seurakunnan monipuolinen nuorisotoiminta näkyy profiiliruudukkoa selaillessa 

ilman, että kuvia tarvitsee edes avata. Julkaisuissa on paljon kuvia nuorista erilaisissa 

paikoissa. On kuvia kirkosta, jossa nuoret ovat albat päällä. On kuvia ulkoa, joissa nuoret ovat 

linja-auton edessä lähdössä jonnekin tai tulossa jostakin. Linja-auton yläosassa lukee 

Lempäälän srk. On kuvia, joissa nuoret seisovat biljardipöydän takana ja kuvia, joissa nuoret 

heittävät lunta. Tilillä on julkaisuja nuorista kesällä, talvella, ulkona ja sisätiloissa. Muihin 

tutkimukseen valittuihin tileihin verrattuna, nuorten kasvoja nähdään tällä tilillä eniten. 

Julkaisuissa näkyy isoja tekstejä, jotka näkyvät ilman, että kuvaa avaa. Kuviin on usein 

kirjoitettu esimerkiksi leirin nimi tai tapahtuman nimi, josta kuva on. Kuvissa näkyy, 

millaisessa ympäristössä leirit järjestetään ja millaisia nuorisotiloja seurakunnalla on. Tilillä 

on myös paljon mainoksia isosleireistä, isosvalintojen julkaisemisesta, isoshaun päättymisestä 

ja erilaisista ”raamiksista”. Mielenkiintoinen tapahtuma on esimerkiksi ”Saunaraamis”. 

Julkaisussa ei kerrota sen enempää, mitä ”Saunaraamiksella” tarkoitetaan, mutta ilmeisesti 

kyseessä on jonkinlainen saunailta, johon kuuluu myös jonkinlaista Raamattu-opetusta. 
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”Raamiksella” tarkoitetaan yleensä tilannetta, jossa nuoret pääsevät joko lukemaan itse 

Raamattua tai kuuntelemaan, keskustelemaan ja pohtimaan jotakin raamatunkohtaa tai tekstiä 

Raamatusta. 

Hopeinstan rippikouluun liittyvien julkaisujen tunnelma on usein iloinen. Nuoret sekä 

työntekijät hymyilevät tai nauravat ja nuorilla näyttää olevan hauskaa. Kuvateksteissä usein 

kiitetään nuoria osallistumisesta leirille tai rohkaistaan osallistumaan tapahtumiin. Kuvatekstit 

ovat hopeinstalla usein myös toivoa herättäviä. Rohkaisevat raamatunkohdat ovat yleisiä ja 

usein toivotetaan myös siunausta. Rukoileminen tulee kuvateksteissä usein esiin. Työntekijä 

haluaa rukoilla nuorten puolesta. Hopeinstan rippikouluun liittyvät kuvat eivät ole vain kuvia 

rippileireiltä, vaan kuvatekstissä on aina sen lisäksi jokin toivoon, rukoilemiseen tai 

siunaamiseen liittyvä sanoma. Esimerkiksi julkaisussa, jossa nuoret ovat talviriparilla ja 

seisovat biljardipöydän ympärillä, kuvateksti on seuraava:  

” Terkut TalviTervikseltä😇Molemmat leirit on rukoilleet toistensa puolesta ja jatketaan  

edelleen. TalviLappi tänään rinteessä. Siunausta päivään, wherever you are❤️” 

Toivon teema todella näkyy kaikessa, mitä tilillä julkaistaan. Nuorisotiloista puhutaan toisena 

kotina, johon kaikki ovat tervetulleita. Yhdessä julkaisuissa nuorisotyönohjaaja osoittaa 

Hopen tiloissa seinälle kiinnitettyä tekstiä Tervetuloa kotiin. Kuvatekstissä sanotaan muun 

muassa seuraavaa:  

” -- Pyritään tänäänkin siihen, että Hope on koti jossa saa olla rauhassa uskovainen, miettiä ja kysellä, 

saada vastauksia ja tukea. Ei jätetä ketään yksin ja tehdään pöytään tilaa! -- ” 

Teksti puhuu nuorelle rohkeutta tulla mukaan toimintaan omana itsenään ja olla rauhassa sitä, 

mitä on. Nuorista otettujen rippileirikuvien lisäksi tilillä on myös julkaisuja kuvista, joissa on 

jokin raamatunkohta. Esimerkiksi lokakuussa 2017 on julkaistu kuva, jossa on teksti 

Psalmista 91. Kuvatekstissä kiitetään leiristä ja toivotetaan voimia ja siunausta alkavaan 

viikkoon.  

Hopeinsta eroaa muista tileistä myös sillä, että sillä on enemmän Raamattuun ja 

Jumalaan liittyvää materiaalia kuin muilla tileillä. Tilillä on useita kuvia, joihin on liitetty 

jokin raamatunteksti. Myös kuvateksteissä on välillä tekstiä Raamatusta. Lempäälän 

seurakunnan ripariesite syksyltä 2017 on visuaalisesti nuorekkaan näköinen. Esitteen 

kannessa lukee Ripari Go 2018 ja se on kirjoitettu Pokemonista tutulla fontilla. Hopeinsta on 

kiinnittänyt huomiota siihen, että tehdään nuorten näköistä nuorisotyötä. Useat 15-vuotiaat 

ovat joskus pelanneet Pokemon Go –peliä tai ainakin tietävät kyseisen pelin. Nuoren 
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mielenkiinnon rippikoulua kohtaan voi yrittää herättää nuorekkailla ja humoristisilla 

visuaalisilla elementeillä.  

  

Kuva 10. Kiitos isosleiristä, Hopeinsta, 26.11.2017 

 

Instagram, Hopeinsta, Kuvakaappaus otettu 25.10.2018.
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6 Viiden esimerkkikuvan analysointi 

6.1 Kallion riparikesä 

Tarkempaan kuva-analyysiin olen valinnut instakalliolta viime kesän rippileireihin liittyvän 

kuvan. Kuva on julkaistu osana kuuden kuvan kuvasarjaa. Kaikki kuusi kuvaa liittyvät viime 

kesän rippileireihin. Kuvateksteissä puhutaan rippileirin konfirmaatiosta, 

konfirmaatioharjoituksista ja tulevasta Kallion yö -tapahtumasta. Kuvat on tehty niin, että 

yhteen kuvaan on liitetty useampi valokuva ja taustana on myös yksi valokuva. Kaikkiaan 

kuusi kuvaa muodostavat yhteisen kokonaisuuden, jonka vasemmassa yläkulmassa ja 
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oikeassa alakulmassa lukee Kallion nuorisotyö. Kuvissa näkyy nuoria laiturilla, kalliolla, 

nurmikolla ja veneilemässä. Valitsin juuri tämän kyseisen kuvan sillä perusteella, että siinä ei 

näy nuorten kasvoja. Muissa kuvissa nuoria on kuvattu lähempää. 

Valitsemani kuva koostuu kolmesta valokuvasta, joiden taustalla näkyy vielä neljäntenä 

valokuvana kuva taivaasta. Kuvat ovat kaikki erikokoisia ja ne on aseteltu eri tasoihin niin, 

että päällimmäisenä on kuva rakennuksesta, luultavasti saunasta. Saunarakennus on kuvista 

pienin. Sen alla on kuva nuorista ringissä kädet ylhäällä. Kuva on hieman isompi kuin 

edellinen kuva. Nuorten kuva menee hieman kolmannen kuvan päälle. Kolmannessa kuvassa 

on aukinainen kirja, jonka sivut osoittavat viistosti ylöspäin. Kirja on vanha, mikä näkyy 

fontista ja sivuista. Kirjan sivut ovat kellertäviä ja paperi on vanhannäköistä. Mikään kuvista 

ei näy kokonaisena, vaan kuvista kaikki jatkuvat viereisissä julkaisuissa. Kuvan vasemmassa 

alareunassa näkyy hieman viereiseen kuvaan kuuluvaa venettä ja pelastusliivit. 

Kuvassa, jossa nuoret leikkivät ringissä, on nähtävissä iloa. Osalla nuorista on kädet 

ylhäällä, osa lyö käsiä yhteen ja yksi nuorista on keskellä rinkiä. Jotkut nostavat jalkojaan. 

Kyseessä on luultavasti jokin rippileiriin kuuluva leikki. Ringin muoto on läheltä katsottuna 

ympyrän tai soikion kaltainen. Kun katsoo rinkiä kauempaa profiiliruudukossa niin, että 

näkee ringin kokonaisena, se muistattaa jopa hieman sydämen muotoa. Nuorilla on selkeästi 

hauskaa kuvassa ja rinki symboloi myös yhteenkuuluvuutta. Ketään ei ole jätetty ringin 

ulkopuolelle, vaan kaikki ovat yhdessä samassa ringissä. Joku tekee keskellä rinkiä jotain ja 

muut katsovat häntä. Näyttäisi siltä, että ringissä olevat kannustavat keskellä olevaa tai 

tekevät samaa kuin keskellä oleva. Kuvasta välittyy rippileiriporukan yhteishenki ja yhdessä 

tekeminen. 

Värimaailma kuvassa on tärkeä visuaalinen elementti. Värejä tarkasteltaessa on otettava 

huomioon koko kuvasarjan värit, koska instakallion tyyliin kuuluu se, että koko kuvasarja on 

aina yhtenäinen myös väriensä puolesta. Tässä kuvasarjassa on sininen värimaailma. Taustalla 

näkyy sininen taivas sinisen veden yllä. Mielenkiintoista kuvasarjassa on myös se, että taivas 

on taustana alempana olevissa kolmessa kuvassa ja taivas näkyy taustalla myös ylemmissä 

kuvissa. Taivas on näin ollen sekä alhaalla että ylhäällä. Sininen vesi näkyy myös sekä 

alemmissa kuvissa ja ylemmissä kuvissa. Vesi ja taivas näkyvät kuvissa sekä taustalla että 

pienemmissä edempänä olevissa kuvissa. Sininen taivas ja sininen vesi ovat suuressa roolissa 

kuvasarjassa. Kuvien värilämpötilaa on muokattu kylmemmäksi, mikä tekee kuvista 

normaalia sinisempiä. Värimaailma on sinisen kylmä, vaikka tunnelma kuvissa on lämmin. 
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Valitsemassani kuvassa vanha kirja ja puurakennus tekevät kuvien tunnelmasta 

vanhanaikaisen. Kuvat on myös muokattu kuvankäsittelyohjelmalla vanhannäköisiksi 

valokuviksi. Vanha kirja ja puinen rakennus sopivat kuvasarjan tyyliin hyvin. Kirjan takana 

näkyy ikkuna, jonka karmit ovat vanhannäköiset. Maali on alkanut rapistua ikkunankarmeista. 

Ikkunasta näkyy tie ja metsää. Puurakennuksen vieressä näkyy myös metsää. Kuvasta 

ilmenee, millaisessa ympäristössä rippileiri järjestetään. Koko kuvasarjaa katsoessa selviää, 

että leiri on järjestetty jossain luonnon keskellä, veden äärellä. Kuvissa näkyy paljon vihreää, 

metsää, nurmikkoa ja puita. Puinen rakennus voisi hyvin olla sauna, koska savupiipusta 

nousee savu ja puupino rakennuksen takana voisi kertoa saunanlämmitykseen käytettävistä 

puista. 

Kuvasarjassa on harkittu kuvien asettelu tarkkaan. Kaikki kuvat ovat rajattu niin, että ne 

ovat vaakatasoon nähden suorassa olevia neliöitä ja suorakulmioita. Kahdessa kuvassa 

horisontti on kuitenkin vinossa, vaikka rajaus on suorassa. Tämä tuo kuvasarjaan pientä 

hulluttelun tuntua, kun nuoret ”fiilistelevät” kädet ylhäällä vinossa laiturilla. Kaiken kaikkiaan 

kuvasarjasta jää hyvin lämmin tunnelma riparikesästä. Vaikka kuvasarja onkin 

värimaailmaltaan kylmänsininen, nuorilla on kuvissa hauskaa, mikä tekee tunnelmasta 

lämpimän. Kuvista ilmenee yhteenkuuluvuus ja yhdessä tekeminen. Luonto ja ihmiset tuovat 

mieleen luomakunnan. Ihmiset ovat luonnon keskellä rippileirillä, Jumalan luomakunnassa. 

Vanha kirja kuvassa voisi olla esimerkiksi vanha Raamattu tai Katekismus. Joka tapauksessa 

kirja muistuttaa siitä, että rippikoulussa hauskanpitämisen lisäksi opiskellaan kristinuskosta. 

Avoinna oleva kirja voisi symboloida myös sitä, että rippikoulu on avoinna kaikille. 

Julkaisuun valitut valokuvat antavat monipuolisen kuvan rippileirin kokonaisuudesta. 

Suurimpana valokuvana on kuva vanhasta kirjasta. Kirja symboloi sitä, että rippikouluun 

tullaan oppimaan jotain uutta. Rippikoulussa käytetään ainakin jossain muodossa kirjoja, 

vähintäänkin Raamattua ja rippikoulu antaa mahdollisuuden oppia, pohtia ja tarkastella 

kristinuskoon liittyviä kysymyksiä. Koska kirja on kuvassa suurimpana, se voisi tarkoittaa 

oppimisen olevan merkittävässä roolissa rippikoulussa. Kuvat nuorten muodostamasta piiristä 

ja saunasta ovat pienempiä kuin kirja, mutta katsottaessa koko kuvasarjaa, sieltä nouseekin 

esiin kirjan rinnalle kaksi muuta yhtä suurta valokuvaa. Ensimmäisessä suuressa kuvassa 

nuoret ovat laiturilla iloisina kädet ylhäällä. Toinen suuri kuva on tarkastelemani kuva kirjasta 

ja kolmannessa kuvassa istutaan hämärässä tilassa, jonka kattoon on ripustettu valonauhoja ja 

valkoisia kankaita. Tilanne kolmannessa valokuvassa näyttää hartaalta ja rauhalliselta. Kolme 

isointa valokuvaa kuvasarjassa muodostavat kokonaiskuvan rippileirin arjesta. Nuoret pitävät 

yhdessä hauskaa, oppivat uutta ja kolmas kuva kertoo rippileirin hartauselämästä.  
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Tarkasteluun valitussa kuvassa voi nähdä samat elementit. Kirja symboloi kristinuskoa, 

joka toimii koko rippikoulun taustana. Kirjaan voidaan liittää myös hartaudellinen elementti, 

jos kyseessä on jokin hartauselämään liittyvä kirja, kuten virsikirja. Ringissä olevat nuoret 

kertovat siitä, että rippikoulussa ollaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja tehdään asioita 

yhdessä. Kolmas kuva eli kuva saunarakennuksesta symboloi taas rippileirin vapaa-aikaa. 

 

Kuva 11. Yhdessäolo, oppi ja hartauselämä, 20.8.2018 

Instagram, Instakallio. Kuvakaappaus otettu 29.10.2018.
117

 

6.2 Savonlinnan #ripari2018 

Savonlinnan nuorisotyön Instagram-tilillä oli julkaistu yhteensä yhdeksän kuvaa viime 

heinäkuun aikana. Tilillä ei ollut julkaisuja elokuulta. Kaikki yhdeksän kuvaa heinäkuulta 

liittyvät riparikesään. Niissä on kaikissa käytetty aihetunnistetta #ripari2018. Valitsin 

yhdeksästä riparikesään liittyvästä kuvasta sellaisen, jossa ei näy nuorten tai kenenkään 

henkilön kasvoja. Toinen syy, miksi valitsin juuri tämän kuvan, oli se, että kuvassa on hyvin 

mielenkiintoisia yksityiskohtia. Kyseessä on lähikuva nuoren ihmisen kädestä. Nuoren 

etusormelle on laskeutunut hyvin kaunis, sinimusta perhonen. Peukalossa näkyy Martin 

Lönnebon kehittämät rukoushelmet. Helmet kuvaavat pelastusrengasta, johon on laitettu 
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elämälle tärkeitä asioita, joihin voi turvata. Rukoushelmet sisältävät esimerkiksi Jumala-

helmen, kasteen helmen ja rakkauden helmet.118 Helmet tuovat kuvaan kristillistä 

symboliikkaa. Rukoushelmiä käytetään useissa seurakunnissa rippileireillä hartaushetkissä. 

Kuvassa on käytetty hashtageja #ripari2018, #ripari18, #savonlinnansrk, 

#pappilansaari ja #suomenkesä. Kuvassa taustalla näkyy sumennettuna heinäkuinen 

nurmikko. Viime kesä oli hyvin lämmin, aurinkoinen ja kuiva, Kuvasta näkyy, että aurinko on 

kuivattanut ja hieman jopa polttanut nurmikkoa. Nurmikko ei ole enää kauniin vihreä, vaan se 

on muuttunut kellertävämmäksi ja värittömämmäksi. 

Perhonen ja etusormi on tarkennettu kuvassa ja perhonen saa kuvassa suurimman 

huomion. Perhonen on kuvassa keskipisteenä. Valo tulee kuvaan edestä, mikä tekee varjon 

etusormen taakse. Auringonvalo tulee ylhäältä edestä, mikä tekee perhosen alle varjon. 

Rukoushelmet ja peukalo jäävät hieman perhosen huomion varjoon. Kamera on tarkennettu 

perhosen ympärille ja muu kuvassa jää sumeammaksi. Vaikka rukoushelmet ovat myös 

sumennettu, niitä ei voi olla huomaamatta. Ne tuovat kuvaan erittäin merkittävän 

yksityiskohdan. Helmistä tulee heti mieleen rippikoulu ja rippileirin hartaushetket. 

Valo luo kuvaan taianomaisen tunnelman. Valo tulee ylhäältä ja se heijastaa 

valonsäteensä perhosen siiven reunaan. Perhosen siiven hopeinen reuna hohtaa valonsäteen 

ansiosta. Koska valo tulee ylhäältä, sen voi ajatella olevan taivaallinen Jumalasta lähtöisin 

oleva valo, joka heijastaa kirkkauttaan luomakunnassa. Luonto, luonnonvalo ja Jumalan 

luomakunta ovat kuvassa läsnä. Ikään kuin perhonen olisi kuvassa symboloimassa Jumalan 

luomia kauniita yksilöitä, luomakunnan ihmeitä. 

Kuvatekstissä kerrotaan, että kuvanottohetkellä rippileirillä on meneillään 

leiriolympialaiset. Teksti kertoo myös leikkisästi, että kuvassa esiintyvä perhonen kuuluu 

olympialaisten kisakatsomoon. Kuvassa on monenlaista symboliikkaa. Käsi edustaa 

rippileirin nuorta, rukoushelmet rippikoulun hartauselämää, luonto voi liittyä siihen, mitä 

rippikoulussa opetetaan ja kuvateksti kertoo siitä, että rippileirillä pidetään myös hauskaa 

opettamisen ja hartauselämän lisäksi. Sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. 

Tämä kuva kertoo todella paljon, kun sitä lähtee tarkastelemaan yksityiskohtaisesti. 

Valolla leikitteleminen tuo kuvaan ihan omanlaisensa tunnelman. Kuvan yläreunassa on 

pimeää ja vasemmassa yläkulmassa jopa mustaa. Kuvan pimeä yläreuna on takana ja valoisa 

alaosa edessä. Valoisa osa on kuvattu läheltä ja pimeä puoli on kaukana takaosassa. Tässä 

voidaan nähdä valon ja pimeyden leikittelyä. Pimeys on jossain tuolla kaukana takana ja valo 

                                                
118 Huttunen 2015, 6. 
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on nenämme edessä. Perhonen edustaa elämää ja elämänvaloa, kun taas kuvan takaosassa 

näkyy musta ja pimeä kuolema. Myös kuvassa esiintyvä nuoren ihmisen käsi edustaa elämää 

ja valoa, joka voittaa pimeyden. 

 

Kuva 12. Valo tulee ylhäältä, 6.7.2018 

Instagram, savonlinnanuorisrk. Kuvakaappaus otettu 30.10.2018.
119

 

6.3 Ikuisuusprojektin ikuisuuskysymys 

Iin seurakunnan nuorisotyön ikuisuusprojekti-tilillä oli julkaistu viime heinä- ja elokuun 

aikana vain yksi kuva rippileiriltä. Kesäkuussa tilillä oli yhteensä 33 julkaisua rippileireiltä ja 

päivärippikoulusta. Koska tutkimani aikaväli on heinä- ja elokuu 2018, otan kuva-analyysin 

kohteeksi ainoan kuvan, joka rippileiriltä on julkaistu tuolta aikaväliltä. Kuvassa vietetään 

puhelimetonta päivää ja kuvassa on leiriläisten puhelimet kerättynä laatikkoon.  

Tilillä on ennen tätä kuvaa julkaistu jo aiemmin samanlaisia kuvia. Tämä on jo viides 

tilillä julkaistu kuva laatikkoon kerätyistä puhelimista. Iin seurakunnassa on näin ollen 

muodostunut tavaksi viettää nuorten leireillä puhelimetonta päivää. Aiemmat samankaltaiset 

julkaisut on tehty 20.5.2017, jolloin puhelimetonta päivää on vietetty isosleirillä. 6.6.2017 

                                                
119 Instagram, savonlinnanuorisrk. https://www.instagram.com/p/Bk43nvEHVs6/ 
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rippileirillä on vietetty puhelimetonta päivää ja kuvatekstin mukaan seurattu 

puhelimettomuudesta aiheutuvia vieroitusoireita. Heinäkuussa 2017 on rippileirillä vietetty 

samaan tapaan puhelimetonta päivää. 5.6.2018 on julkaistu samanlainen kuva kesäkuun 

rippileiriltä, jossa puhelimet on kerätty laatikkoon. 

Kuva herättää paljon kysymyksiä. Ennen kuvatekstin lukemista mietin, miksi puhelimet 

ovat laatikossa. Ajattelin, että ne on luultavasti kerätty nuorilta pois yön ajaksi, etteivät nuoret 

pystyisi käyttämään puhelinta enää hiljaisuuden jälkeen. Joillain rippileireillä on tapana kerätä 

puhelimet yöksi pois, jos niistä aiheutuu harmia. Tämä harmi voi olla se, että nuoret eivät 

nuku öisin, vaan käyttävät puhelinta. Sitten luin kuvatekstin ja ymmärsin, mitä kuvalla 

haluttiin viestiä. 

Tämä kuva eroaa muista kuva-analyysiin valituista kuvista siinä, että kuvatekstillä on 

suurempi merkitys kuin muiden kuvien kuvateksteillä. Laatikkoon hylätyt puhelimet 

symboloivat sitä, että nuoret ovat leirillä luopuneet puhelimistaan, mutta kuva ei kerro miksi 

tai kuinka kauaksi aikaa ja milloin. Joillain rippileireillä järjestetään myös puhelinparkkeja 

esimerkiksi oppituntien ajaksi tai hartauden ajaksi. Kuvasta päätellen tässä voisi olla kyse 

myös sellaisesta. Mutta näin ei ole, vaan kuvateksti kertoo, mistä kuvassa on kyse. Janne 

Seppänen on tutkinut kuvan ja tekstin välistä suhdetta lehtijutuissa. Kielellisen ja kuvallisen 

aineiston merkityksen muodostuminen tarjoaa mahdollisuuden affektiivisiin painotuksiin. 

Seppäsen mukaan valokuva voi puhutella katsojaa tunnetasolla ja nämä affektiiviset 

vaikutukset saattavat ratkaista sen, luetaanko tekstiä ollenkaan.120 Jos tämän kuvan kohdalla 

kuvateksti jäisi lukematta, se vaikuttaisi varmasti kuvan analysointiin. 

Koska olen lukenut muidenkin kuvien kohdalla tekstit, otetaan tämänkin kuvan kohdalla 

kuvateksti huomioon. Kuvatekstissä sanotaan: ”- - Tänään vietetään puhelimetonta päivää. 

”Ai pitääkö meidän jutella sitte toisillemme?” 😂 - -”. Kun mietitään nuorten puhelimen 

käyttöä tänä päivänä, puhelimesta irtautuminen päiväksi saattaa tehdä hyvää. Suomen 

tilastokeskuksen mukaan kolme neljästä 16–89 -vuotiaasta omisti vuonna 2017 

kosketusnäytöllä ja internetyhteydellä varustetun puhelimen. Sen sijaan, kun tarkastellaan 

pelkästään 16–24 -vuotiaiden tilastoa, melkein sadalla prosentilla oli älypuhelin vuonna 2017 

omassa käytössään. Älypuhelinten käyttäjien määrä kasvoi vuodesta 2016 vuoteen 2017 viisi 

prosenttia ja älypuhelinten käytön yleistyminen on edelleen nopeaa.121 

Tilastokeskuksen mukaan 16–24 -vuotiaista jopa 98 prosenttia käyttää internetiä 

päivittäin tai lähes päivittäin ja 95 prosenttia käyttää yleensä internetiä useita kertoja päivässä. 

                                                
120 Seppänen 2001, 63. 
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Pikaviestintä älypuhelimilla on yleistynyt Suomessa nopeasti. Erityisesti nuoret ovat ottaneet 

erilaiset pikaviestintäpalvelut käyttöönsä aktiivisesti. 97 prosenttia 16–24 -vuotiaista on 

käyttänyt erilaisia pikaviestintäpalveluita viimeisen kolmen kuukauden aikana.122 

Puhelimetonta päivää voisi viettää myös missä muualla tahansa kuin rippileirillä. Myös 

aikuiset voisivat olla ilman puhelinta esimerkiksi työpäivän ajan. Puhelimettomuus voisi 

tehdä hyvää kenelle tahansa ja se voi olla myös terapeuttinen kokemus olla ilman internetiä ja 

puhelinta tänä päivänä, kun tuntuu, etteivät ihmiset irrota otettaan puhelimestaan 

hetkeksikään. 

Kuvaa katsoessani pohdin, onko siis niin, että puhelimeton päivä oli rippileirillä 

tarpeellinen. Kun puhelin ei ole lähettyvillä, voi nuori keskittyä paremmin kaikkeen muuhun, 

mitä rippileirillä tapahtuu. Esimerkiksi oppitunneilla puhelin ei värise taskussa tai ei tule 

kiusausta katsoa, onko saanut viestin puhelimeen, kun puhelin ei ole käden ulottuvissa. Niin 

kuin kuvatekstissä sanotaan humoristiseen sävyyn, se on ihan totta, että nuorten olisi hyvä 

opetella sosiaalisia taitoja ja kanssakäymistä ihmisten kanssa ilman, että se tapahtuu 

puhelimen välityksellä.  

Puhelimettomuus voi kuitenkin olla nuorille myös ahdistavaa, jos älypuhelimen 

käyttöön liittyy riippuvuuden tunnetta. Yle uutisoi 2016 älypuhelimen ongelmallisesta 

käytöstä ja riippuvuudesta. Psykiatrian professori Jyrki Korkeilan mukaan älypuhelimen 

käytön riippuvuuteen liittyvät oireet ovat hyvin samankaltaisia kuin diagnosoiduissa 

riippuvuuksissa ja suurimpaan riskiryhmään kuuluvat lapset ja nuoret. Mobiililaitteiden 

liiallinen käyttö voi johtua Korkeilan mukaan riippuvuuden sijaan myös vaikeudesta olla 

yksin, ystävyyssuhteiden puuttumisesta tai heikosta itsetunnosta.123  

Puhelimettomaan päivään liittyy myös eettisiä ongelmia. Onko rippikoulun työntekijällä 

oikeus ottaa nuorelta puhelin pois, jos hän ei sitä itse halua antaa? Mitä tehdään tilanteessa, 

jossa nuori ei halua luovuttaa omaisuuttaan yhteiseen laatikkoon. Kysymys kuuluu myös, 

ovatko nuoret itse laittaneet puhelimen laatikkoon, vai onko puhelimet kerätty työntekijän 

toimesta pois. Kyseenalaista toiminnassa on myös se, jos jonkun nuoren puhelimesta menee 

esimerkiksi näyttö rikki laatikossa. Nuori voi silloin sanoa, ettei olisi halunnut laittaa 

puhelinta laatikkoon ja syyttää työntekijää puhelimen rikkoutumisesta. Puhelimeton päivä 

tulee miettiä tarkkaan, jos sellainen rippileirillä järjestetään. 

                                                                                                                                                   
121 Tilastokeskus, Internetin käyttö mobiililaitteilla. 
122 Tilastokeskus, Internetin käytön yleisyys, useus ja yleisimmät käyttötarkoitukset. 
123 Yle-uutiset, Älypuhelin koukuttaa monista syistä – Ongelmallinen käyttö voi aiheuttaa jopa rytmihäiriöitä. 
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Kuva on visuaalisesti erilainen kuin muut kuvat. Puhelimet laatikon pohjalla näyttävät 

surullisilta, vaikka ne ovat yhdessä. Päällekkäin makaavat puhelimet näyttävät laatikkoon 

hylätyiltä. Puhelimia ei ole aseteltu laatikkoon nätisti, vaan ne ovat sikin sokin. Osa 

puhelimista ovat näyttö ylöspäin ja suurin osa näyttö alaspäin. Puhelimet laatikossa viestivät 

siitä, että niiden omistajat eivät kommunikoi enää niiden kanssa. Silloin, kun puhelimet ovat 

laatikossa, ihmisten pitää kommunikoida keskenään. Silloin viestintä tapahtuu puhumalla, 

eikä ruutua näppäilemällä.  

Laatikon puhelimet kertovat myös siitä, minkälaisia puhelimia nuorilla nykyään on. 

Tilastokeskuksen mukaan lähes jokainen nuori omistaa kosketusnäytöllä ja 3G tai 4G 

internetyhteydellä varustetun älypuhelimen.124 Laatikossa ei näy yhtäkään puhelinta, jossa ei 

olisi kosketusnäyttöä. Puhelin saattaa aiheuttaa nuorille myös painetta siitä, että älypuhelin on 

oltava. Hylätyt puhelimet laatikossa edustavat päivää, joka voi olla joillakin perusteilla 

hyödyllinen, mutta siihen liittyy paljon myös kyseenalaisia seikkoja. Onko puhelimeton päivä 

hyödyksi vai haitaksi, jääköön ikuisuusprojektin ikuiseksi kysymykseksi. 

Kuva 13. Ai pitääkö meidän jutella sitte toisillemme? 10.7.2018 

Instagram, ikuisuusprojekti. Kuvakaappaus otettu 30.10.2018.
125

 

                                                
124 Tilastokeskus, Internetin käyttö mobiililaitteilla. 
125 Instagram, ikuisuusprojekti. https://www.instagram.com/p/BlCpLvLFzeO/ 
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6.4 Vähänkyrön lämmin riparikesä 

Valitsin Vähänkyrön nuoren seurakunnan tililtä kuvan, joka on tyypillinen esimerkki siitä, 

millaisia julkaisuja tilillä tehdään. Kuva on kolmesta pienemmästä kuvasta koostuva 

kuvakollaasi. Kuvat ovat muokkaamattomia valokuvia rippileiriltä. Kuvassa on yksi isompi, 

suorakulmion muotoinen valokuva vasemmalla ja oikealla kaksi neliön muotoista pienempää 

valokuvaa. Tilillä on julkaistu paljon tämänkaltaisia kuvakollaaseja. Toinen toistuva elementti 

julkaisuissa on se, että nuorten kasvoja ei kuvata. Tämä on mielestäni erittäin 

mielenkiintoista. Vaikka syy siihen, ettei nuorten kasvoja kuvata, on varmaan nuorten 

anonymiteetin säilyttäminen, kasvottomuus tuo kuviin visuaalisesti mielenkiintoisen 

elementin. Kun huomio kiinnittyy kasvojen sijaan muihin ruumiinosiin, se luo katsojalle 

hyvin erilaiset puitteet tulkita kuvan tunnelmaa. On helppo sanoa, että nuorilla on kuvassa 

hauskaa, jos näkee heidän kasvonsa. Kun kasvot eivät ole näkyvissä, huomio kiinnittyy käsien 

ja jalkojen asentoihin ja siihen, mitä niillä tehdään. 

Vasemmalla olevassa kuvassa on kolme nuorta, jotka pitävät käsistään kiinni. 

Keskimmäisellä nuorella on vasen jalka edempänä kuin oikea, ikään kuin hän olisi astumassa 

eteenpäin. Reunimmaisilla nuorilla on jalat ristissä. Kuva on otettu heinäkuun lopussa ja 

nuorten jaloissa näkyy auringon päivettämä iho. Viime kesä olikin hyvin lämmin ja 

aurinkoinen. Näyttää siltä, että nuoret kävelevät piirissä, joka pyörii. Vasemmassa reunassa 

näkyy myös neljännen henkilön jalka. Nuoret ovat soralla ja heidän takanaan kaukana 

sorakentän laidalla näkyy puita. Kyseessä on luultavasti jokin piirileikki, mitä nuoret kuvassa 

leikkivät. Kuvatekstistä ei selviä, mistä leikistä tarkemmin ottaen on kyse, mutta tekstissä 

puhutaan viihtymisestä, vitseistä, uimareissusta ja isosten juonimisesta. Vedestä otettu kuva 

liittyy uimareissuun ja kolmas kuva oikeassa alakulmassa isosten juonimiseen. 

Oikealla yläkulmassa näkyy sorsia vedessä. Kuva on otettu veden suunnasta niin, että 

ranta näkyy. Valokuvan oikeassa alareunassa näyttäisi olevan valkoinen vene tai muu 

vastaava, josta kuvaaja on ottanut kuvan. Sorsat, jotka kuvassa näkyvät, ovat heinäsorsia. 

Takana uiskentelee sorsaemo, jonka edessä ui kaksi poikasta. Kuvatekstissä puhutaan 

uimareissulla löydetyistä uusista ystävistä, joilla tarkoitetaan leikkisästi sorsaperhettä. Veden 

rannalla näkyy hiekkaa, jonka takana kasvaa heinää. Sekä sorsakuvassa että piirileikkikuvassa 

ilma näyttää hieman pilviseltä ja harmaalta. Sorsakuvassa auringonvalo heijastuu ehkä 

hieman pilvien takaa veteen, mutta piirileikkikuvassa taivas näyttää harmaalta. 

Kuvakollaasin kolmas valokuva on otettu sisätiloissa. Siinä näkyy nuorten jalkoja ja 

tuoleja, joilla he istuvat. Kuvasta voi päätellä nuorten istuvan niin, että tuolit on aseteltu 

ringin muotoon. Kuvatekstin mukaan kyseessä on isosten juonimista. Tällä voidaan tarkoittaa 
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sitä, että isoset esimerkiksi suunnittelevat jotakin ohjelmanumeroa rippikoululaisille. Jalkojen 

asennoista näkyy tietynlainen pohtiminen ja suunnittelun tunnelma. Kuvassa näkyy neljän 

nuoren jalat. Kahdella nuorista on jalat ristitty niin, että toinen jalka on nostettu toisen päälle. 

Yhdellä nuorista on jalat ristissä nilkkojen kohdalta. Neljäs nuori toimii kuvaajana ja hänen 

jalkansa ovat levällään vierekkäin. 

Kuva on muihin kuviin verrattuna poikkeuksellinen ja erityislaatuinen. Oikealla 

alakulmassa olevassa kuvassa isosten jalat puhuvat keskenään. Jalkojen asennot viestivät 

kommunikoinnista. Vaikka isosten kasvoja ei näytetä, voidaan sanoa, että kuvassa jalat 

keskustelevat toistensa kanssa. Etualalla olevat jalat ovat kuvaajan, mutta muut kolme 

jalkaparia pohtivat ja viestivät toisilleen. Vasemmalla olevasta kuvasta voidaan myös sanoa, 

että nuorten jalat leikkivät toistensa kanssa piirileikkiä. Kuvan jaloista voidaan päätellä, että 

on kesä. Ulkona otetussa kuvassa näkyvät paljaat sääret, mikä viestii lämpimästä ilmasta. 

Yhteen liitetyt kädet viestivät yhteenkuuluvuutta ja ystävyyttä. Rippileirillä kaikki ovat 

toisilleen ystävällisiä ja kädestä kiinni pitäminen osoittaa ystävällisyyttä. Kuvassa on lämmin 

tunnelma ja yhteishengen makua. 

 Janne Seppänen puhuu väitöskirjassaan ”Valokuvaa ei ole” valokuvien tärkeästä 

roolista lehtijuttujen merkitystaloudessa. Seppäsen mukaan valokuva voi rakentaa sosiaalisia 

suhteita. Valokuva voi esimerkiksi viestiä yhteisymmärrystä tai erimielisyyttä. Esimerkiksi 

valokuva metsänhoidon ammattilaisista keskustelemassa metsän keskellä sivistyneesti ja 

valokuva kaivinkoneeseen kytkeytyneestä metsäaktivistista viestivät erilaisista sosiaalisista 

suhteista.126 Niin tässäkin kuvassa yhteen liitetyt kädet ja toistensa kanssa keskustelevat jalat 

viestivät, että nuorilla on lämpimät välit toistensa kanssa. Jos kuvassa olisi toisiaan potkivia 

jalkoja ja torjuvia käsiä, ne viestisivät täysin erilaisista sosiaalisista suhteista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
126 Seppänen 2001, 63. 
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Kuva 14. Piirileikkejä ja uusia ystäviä, 30.7.2018 

Instagram, vahankyronnuoriseurakunta. Kuvakaappaus otettu 18.10.2018.
127 

6.5 Toivoa instassa 

Lempäälän nuorisotyön Instagram-tilin eli Hopeinstan kuva-analyysin kohteeksi valikoitui 

kuva, jossa mainostetaan rippileirien jälkeistä jatkoleiriä. Kuva on värikäs ja se on tyyliltään 

hopeinstan profiiliruudukkoon sopiva julkaisu. Hopeinstan julkaisut, joissa mainostetaan 

jotakin, ovat usein visuaalisesti näyttäviä, värikkäitä ja niissä on suurella fontilla kirjoitettua 

tekstiä, jonka näkee lukea jo profiiliruudukosta ennen kuin avaa kuvan suuremmaksi. 

Värimaailmaltaan kuva sopii hopeinstan omaan HOPE-logoon, joka näkyy pienenä ympyränä 

julkaisussa kuvan oikealla puolella, yläreunassa hopeinsta-nimen vieressä vasemmalla 

puolella. Kuvaan kirjoitettu teksti: ”This weekend MEGAJATKIS! - -”, on kieleltään 

nuorekas. Sosiaalisessa mediassa näkee paljon nuorten käyttämässä kielessä englanninkielisiä 

sanoja suomen kielen seassa. Toiseksi etuliite ”mega” kuuluu nuorten käyttämään sanastoon, 

kun halutaan korostaa esimerkiksi jonkun asian suuruutta tai muuta ominaisuutta. 

Vaikka kuvan taustana on valokuva, kuvaa voisi silti kutsua taidekuvaksi. Kuvaa on 

muokattu ja siihen on lisätty paljon erilaisia elementtejä. Visuaalisesti mielenkiintoisen 

kuvasta tekee esimerkiksi se, että horisontti on vinossa, mutta kuvaan lisätyt aniliininpunaiset 

                                                
127 Instagram, vahankyronnuoriseurakunta. https://www.instagram.com/p/Bl3pqx2H6-o/ 
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aallot ovat vaakatasoon nähden suorassa. Kuvaan lisätty teksti on horisontin kanssa samassa 

suunnassa. Kuvan etualalla vasemmassa alareunassa olevat puut näyttävät olevan vaakatasoon 

nähden melkein suorassa, vaikka horisontti on vinossa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen 

yksityiskohta. Kun kuvaa katsoo tarkemmin, huomaa, että kaksi oikeanpuolista etuosassa 

olevaa puuta ovatkin vinossa horisonttiin nähden eli nämä kaksi puuta kasvavat vinoon 

oikeasti. Reunimmaiset puut vasemmalla ovat linjassa horisontin kanssa eli ne kasvavat 

kohtisuoraa ylöspäin. 

Kuvassa on uskomattoman värinen auringonlaskun maalaama oranssin värinen 

taivaanranta, joka heijastuu veteen. Veden pinta on peilityyni ja auringonlasku heijastuu 

täydellisenä peilikuvana veden pintaan. Taivaanrannan yläpuolella on vaaleanpunaisen 

sävyinen pilvinen taivas. Suunnilleen keskellä pilviä on sinisempiä ja harmaampia pilviä. 

Kuvaan liitetty teksti on sijoitettu harmaammalle alueelle. Fonttien värit ovat vaaleanharmaa, 

valkoinen ja keltainen. Keltainen fontti on saman sävyinen kuin auringon värjäämä keltainen 

taivaanranta. Keltainen teksti erottuu harmaansinisestä taustasta selkeästi. Kuvaan lisätyt 

aniliininpunaiset aallot ovat vasemmalla yläreunassa erivärisiä kuin oikealla alakulmassa. 

Auringonlaskun kohdilla aaltojen väri muuttuu enemmän oranssimmaksi ja mitä ylemmäs 

taivasta mennään, väri on enemmän pinkin punainen. 

Värit ovat kuvassa balanssissa toistensa kanssa ja kaikki valokuvaan lisätyt elementit 

ovat yhteydessä valokuvan värien kanssa. Tässä kuvassa kuvatekstillä ei ole suurta merkitystä 

kuvaa analysoidessa. Itse kuvasta välittyy kaikki olennainen. Kuvatekstissä toivotetaan 

siunausta, mikä on tyypillistä hopeinsta-tilin kuvateksteissä, mutta se ei vaikuta suoranaisesti 

kuvan visuaaliseen analyysiin. Tarkemman analyysin kohteeksi valikoitu kuva on julkaistu 

tilillä aiemminkin, muokkaamattomana. 12.6.2018 julkaistiin neljä kuvaa taideriparilta, joista 

yksi oli tämä kyseinen maisemakuva. Kuvatekstissä on aihetunniste #nofilterneeded, jota 

käytetään yleisesti Instagramissa sellaisten kuvien kanssa, jotka ovat muokkaamattomina 

valmiita julkaistaviksi. Muokkaamattomanakin kuva on näyttävä ja värit kauniita. 

Muokkaamattomassa versiossa horisontti on vaakatasoon nähden suorassa ja etualalla olevista 

puista näkee, että niistä kaksi oikeanpuoleista ovat vinossa.  

Muokatun taidekuvan tarkoitus on mainostaa rippikoulun käyneille jatkoleiriä, joka 

järjestetään kesän rippileirien jälkeen. Muokkauksilla kuvasta on saatu huomiota herättävän 

näköinen. Jos mainosteksti olisi vain kuvatekstinä julkaisussa, kaikki eivät välttämättä edes 

huomaisi sitä. Kun teksti on kirjoitettu suurella fontilla itse kuvaan niin, että se näkyy jo 

ennen kuin avaa kuvan suuremmaksi, kaikki hopeinsta-tiliä seuraavat nuoret varmasti 

huomaavat tekstin. Näin ollen Instagram-julkaisun avulla tavoitetaan ainakin niiden nuorten 
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huomio, jotka tiliä seuraavat. Eri fonteilla kirjoitetuilla teksteillä erotetaan mainoksesta vielä 

kolme asiaa, jotka jäävät katsojan mieleen. Milloin tapahtuu, mitä tapahtuu ja lisätietoa 

ilmoittautumisesta. 

 

Kuva 15. Taideriparilta megajatkikselle, 27.8.2018 

Instagram, hopeinsta. Kuvakaappaus otettu 18.10.2018.
128

 

6.6 Kuvista nousevat teemat 

Viiden eri seurakunnan nuorisotyön Instagram-tilit olivat keskenään erilaisia ja jokaisesta 

tilistä nousi esiin selkeitä teemoja, jotka kuvaavat tilin käyttötarkoituksia rippikoulutyössä. 

Instakallion profiiliruudukkoa värittävät taidekuvista muodostuvat kuvasarjat. 

Sanayhdistelmä Rakkaus – Arki – Armo toistuu kuvasarjoissa ja muodostaa yhdistettynä 

taidekuviin instakallion teeman. Sanat kuvaavat Kallion nuorisotyön arkea, jossa nuorille 

halutaan välittää rakkauden ja armon sanomaa. Sanayhdistelmä luo vaikutelman 

matalankynnyksen toiminnasta, jossa välitetään nuorista ja muistutetaan heitä Jumalan 

armollisuudesta. Instakallio erottuu muista tileistä värikkyydellään ja kuvissa esiintyvillä 

erikoisilla hahmoillaan, jotka tekevät taidekuvien tunnelmasta nuorekkaan. 

                                                
128 Instagram, hopeinsta. https://www.instagram.com/p/Bm_GSwbl5zt/ 
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Savonlinnanuorisrk profiiliruudukko on huumorilla höystetty, aito kuvaus siitä, mitä 

Savonlinnan seurakunnan nuoriso- ja rippikoulutyö pitää sisällään. Työntekijöiden hauskat 

selfie-kuvat ja leireiltä otetut kuvat nuorista näyttävät, että Savonlinnan seurakunnassa 

osataan pitää hauskaa nuorten kanssa. Mainokset nuorille järjestetyistä tapahtumista, kuten 

laneista, osoittavat, että seurakunnassa on mahdollista osallistua rippikoulun lisäksi myös ihan 

toisenlaiseen toimintaan. Julkaisut ovat hauskoja ja usein kuvatekstiinkin on kirjoitettu jotain 

vitsikästä. Savonlinnan seurakunnan hauska nuorisotyö toimii Instagram-tilin teemana. 

Iin seurakunnan nuorisotyö on Instagramin perusteella monipuolista, nuorilähtöistä ja 

informatiivista. Ikuisuusprojektin kantavana teemana on ikuinen nuorisotyön projekti, jota 

tehdään nuorten takia, nuoria varten ja nuorten tarpeista käsin. Nuorisotyönohjaajan 

informatiiviset selfie-videot ja kuvatekstien tietopaketit kertovat rehellisesti, mitä kaikkea 

seurakunnan nuorisotyössä tapahtuu ja kuka siellä tekee mitäkin. Jos nuori pohtii 

rippikouluun lähtemistä Iin seurakunnassa, päätös ei ainakaan jää kiinni tiedon puutteesta. 

Ikuisuusprojektin kantavana teemana toimiikin informatiivisuus. 

Vahankyronnuoriseurakunta esittelee, mitä kaikkea nuoret pääsevät seurakunnan 

toiminnassa tekemään. Nuoret osallistuvat leireihin, erilaisiin tapahtumiin ja nuorteniltoihin. 

Tilillä on myös mainoksia matalankynnyksen toiminnalta kuulostavista Oloilloista, joissa 

ollaan, pelaillaan, kuunnellaan musiikkia ja syödään pizzaa. Profiiliruudukosta selviää myös, 

millaisissa tiloissa tapahtumia järjestetään ja millaisessa ympäristössä ollaan leirillä. 

Nuorisotyönohjaajan kasvot tulevat selfieissä tutuiksi ja nuorten kädenjälki näkyy 

askartelukuvissa. Tilin teemana on nuorten osallistuminen Vähänkyrön seurakunnan 

toimintaan. Erona muihin tileihin, julkaisuissa ei ole kuvattu nuorten kasvoja ollenkaan. 

Lempäälän hopeinsta-tiliä tutkiessa ei jäänyt epäselväksi, mikä on Lempäälän 

seurakunnan nuorisotyöstä esiin nouseva teema. Toivon sanoma, Hope näkyy kaikessa. Se 

näkyy logossa ja logolla varustetuissa tuotteissa, julkaisuissa, kuvateksteissä ja profiilin 

esittelytekstissä. Hopella tarkoitetaan montaa eri asiaa. Nuorisotiloista käytetään nimeä Hope 

tai toinen koti. Toivosta puhutaan kuvateksteissä ja raamatunteksteistä, joita tilillä näkyy. 

Hope näkyy myös tilin nimessä. Vaikka tili huokuu toivon sanomaa ja Raamattuun viitataan 

usein, se ei ole tunnelmaltaan harras ja rauhallinen, vaan nuorekas ja rento.  

 

6.7 Instagram-tilin paikka rippikoulutyössä 

Tutkimuskysymykseni oli, mikä seurakunnan nuorisotyön Instagram-tilin ja siellä julkaistujen 

kuvien rooli on rippikoulutyössä. Kaikkia tutkimuksessa mukana olleita seurakuntia yhdistää 
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se, että nuorisotyön Instagram-tili on se paikka, josta näkee konkreettisesti, miltä rippileiri 

näyttää. Kaikilla tileillä oli julkaistu kuvia rippileiriltä. Julkaisuista näkee, millaisessa 

ympäristössä leirit järjestetään. Instagram-tili on se paikka, jossa seurakunta voi mainostaa 

nuorille rippikoulua, siihen ilmoittautumista, isoskoulutusta sekä rippikouluun liittyviä muita 

tapahtumia. Nuorille lähetetään kotiin kutsu rippikouluun, mutta Instagram-tilillä julkaistujen 

kuvien kautta voidaan avartaa nuorelle muodostuvaa kuvaa rippikoulusta. 

Valokuvat nuorista, jotka pitävät yhdessä hauskaa, uivat ja leikkivät, kertovat paljon 

enemmän kuin pelkkä kotiin lähetetty kirje. Instagram-tilien kautta myös rippikoulussa 

mukana olevien työntekijöiden kasvot tulevat tutuiksi. Kun nuori menee rippikouluun, hän 

osaa jo yhdistää nimen ja kasvot, jos hän on katsonut nuorisotyön Instagram-tiliä. Nuori saa 

myös viitteitä tiloista, joissa tapahtumia, leirejä ja nuorteniltoja järjestetään. Nuorteniltoja 

mainostetaan matalankynnyksen tapahtumina, joihin ovat kaikki tervetulleita omana itsenään. 

Nuori voi tulla tapahtumiin vain olemaan, eikä hänen tarvitse tehdä tai tietää mitään, jos hän 

ei halua. Kun nuori näkee Instagram-tilin kautta, että nuortenilloissa voi olla kuin kotonaan, 

hänen kynnyksensä osallistua rippikouluun saattaa myös madaltua. 

Koska melkein joka ikinen nuori käyttää tänä päivänä sosiaalista mediaa, voi Instagram-

tili olla myös se paikka, josta työntekijät voivat tavoittaa nuoren. Sen takia tilillä julkaistujen 

mainoskuvien visuaalisiin elementteihin tulee kiinnittää huomiota. Kuvien tulee olla 

visuaalisesti mielenkiintoisen näköisiä nuoren näkökulmasta, jotta nuori todella lukee, mitä 

mainoksessa lukee. Visuaalisilta elementeiltään instakallion ja hopeinstan tileillä julkaistut 

taidekuvat herättivät huomiota nimenomaan värien, tekstien sekä kuvaan sijoitettujen 

erilaisten elementtien sijoittelemisen kautta. Kuvan rajaaminen, asettelu, kuvakulma, 

mittasuhteet ja värit vaikuttavat paljon siihen, mihin nuori kiinnittää kuvassa huomion. 

Instagram-tilin tärkein tehtävä rippikoulun näkökulmasta on näyttää nuorelle 

valokuvien kautta, millaista rippikoulussa ja rippileirillä on. Ikuisuusprojekti-tilillä oli sen 

lisäksi paljon tietoa siitä, mitä kaikkea rippikoulussa tehdään. Informatiivisuuteen voisi 

kiinnittää enemmän huomiota, jos haluaa laajentaa nuoren kuvaa rippikoulusta vielä 

enemmän. Savonlinnanuorisrk-tilin hauskat julkaisut antavat nuorelle positiivisen kuvan 

rippikoulusta. Huumori on keino näyttää nuorille, että rippikoulussa voi olla kivaa. 

Vahankyronnuoriseurakunta-tilillä taas on haluttu tehdä näkyväksi se, millaisessa 

ympäristössä nuori tulee rippikoulunsa käymään. 

Jokaisella tilillä oli myös julkaisuja, jotka liittyivät isoskoulutukseen. Jouko Porkka on 

tutkinut isoseksi haluamisen motiiveja ja odotuksia. Tutkimus osoittaa, että tärkeimmät syyt 

lähteä isoseksi ovat halu päästä leirille, halu toteuttaa nuorille hyvä rippikoulu ja myönteinen 
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kokemus omasta rippikoulusta. Motiiveihin kuuluu myös isostoiminnan hyvä maine.129 

Instagram-tili voi toimia paikkana, jossa nuorille näytetään, millaista isoskoulutuksessa on. 

Jos nuoret näkevät tilillä kuvia, joissa isosilla on koulutuksessa hauskaa, se voi motivoida 

joitakin nuoria lähtemään mukaan isostoimintaan. 

 

6.8 Nuoriin vetoavat visuaaliset elementit 

Kuva-analyysin perusteella kaikista viidestä eri Instagram-tilistä nousi esiin erilaisia 

visuaalisia elementtejä, joiden avulla voidaan herättää nuoren huomio. Instakallion 

vahvuutena olivat taidekuvat, joiden värit ja hahmot ovat jo sinällään huomiota herättävän 

näköisiä. Sen lisäksi instakallion kuvissa ja kuvateksteissä on huumoria, joka vetoaa nuoriin. 

Erilaiset meemi-kuvat ovat visuaalinen keino herättää nuoren mielenkiinto. Instakallion 

julkaisujen kuvateksteissä puhutaan nuorten kieltä, mikä näkyy sanavalinnoissa. 

Kuvateksteissä on myös humoristisia hashtageja ja vitsejä, joilla voidaan vedota nuoriin. 

Ajankohtaiset aiheet ja henkilöt, jotka esiintyvät taidekuvissa, ovat myös visuaalisesti 

huomiota herättäviä ja kiinnostavia elementtejä. 

Savonlinnanuorisrk vahvuutena on positiivisuus, mikä näkyy kaikessa. Valokuvissa 

nuoret ovat iloisia. Työntekijöistä otetuissa kuvissa työntekijöillä on hauskaa. Kuvateksteissä 

puhutaan vitsikkäästi ja humoristiseen, nuorekkaaseen sävyyn. Kun nuori näkee, että ihmisillä 

on kuvissa hauskaa, se voi auttaa nuorta kiinnostumaan toiminnasta. Visuaalisesti huomiota 

herättäviä ovat myös nuorille suunnatut tapahtumat, joita tilillä mainostetaan. 

Ikuisuusprojektin tilillä huomion herättää informatiivisuus kuvateksteissä. Valokuvat ovat 

kuvia aidoista tilanteista ja kuvateksteissä kerrotaan, mitä kuvassa tapahtuu. Ikuisuusprojektin 

tehokeinona ovat myös kuvat monipuolisesta rippikouluopetuksesta. 

Vahankyronnuoriseurakunta-tilillä näytetään myös nuorille, mitä kaikkea nuoret pääsevät 

tekemään. Kuvat ovat rehellisiä nuorten osallisuudesta seurakunnassa kertovia kuvia. 

Hopeinsta-tilin visuaaliset keinot näkyvät näyttävissä mainoskuvissa, Hope-logossa ja 

siinä, miten nuorille puhutaan. Nuorisotiloista puhutaan toisena kotina ja toivon sanoma 

näkyy kaikessa. Nuorille puhutaan toivoa ja tapahtumiin toivotetaan tervetulleiksi kaikki. 

Tärkeimmät visuaaliset keinot, jotka Instagram-tileiltä löytyivät, jakautuvat viiteen eri 

teemaan. Ensinnäkin nuoriin vetoavat näyttävät mainoskuvat, joissa on käytetty tehokeinoina 

värejä, tekstejä ja erilaisia visuaalisia elementtejä, kuten piirroshahmoja tai graafisia kuvioita. 

Toiseksi nuoriin vedotaan huumorilla. Erilaiset vitsit, hashtagit ja meemit herättävät 

                                                
129 Porkka 2009, 317. 
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huomiota. Kolmanneksi nuoriin vedotaan sanavalinnoilla ja nuorten kielellä. Neljänneksi 

nuoriin vedotaan informatiivisuudella ja viidenneksi järjestämällä nuoria kiinnostavia 

tapahtumia. 

7 Yhteenveto 

7.1 Tutkimusprosessin eteneminen 

Tässä tutkimuksessa tarkastelin viiden eri seurakunnan nuorisotyön Instagram-tilien käyttöä 

ja siellä julkaistuja kuvia. Tutkimusaineistoon kuuluivat Kallion, Savonlinnan, Iin, 

Vähänkyrön ja Lempäälän seurakuntien nuorisotyön Instagram-tilit ja niiden julkaisut. 

Tutkimuskysymykseni oli, mikä on Instagram-tilin rooli rippikoulutyön näkökulmasta. 

Toisena tutkimuskysymyksenä oli, millä visuaalisilla keinoilla vedotaan nuoriin. 

Tutkimusmetodina käytin Janne Seppäsen visuaalista mediakuvien analyysia. Tutkimus 

oli luonteeltaan laadullinen sisällönanalyysi. Analysoin tutkimuksessa ensin Instagram-tilien 

profiiliruudukkoja yleisestä näkökulmasta. Sen jälkeen tutkin, millaista tilien rippikouluun 

liittyvä materiaali oli. Kolmanneksi valitsin jokaiselta tililtä yhden kuvan tarkemman kuva-

analyysin kohteeksi. Lopuksi erittelin, millaisia teemoja Instagram-kuvista löytyi. Sitten 

kokosin tutkimuskysymyksiini löydetyt vastaukset yhteen ja tein taulukon nuoriin vetoavista 

visuaalisista elementeistä. 

Tutkimuksesta kävi ilmi, että rippikoulutyön valossa Instagram-tili on se paikka, jossa 

nuorille näytetään, miltä rippikoulussa konkreettisesti näyttää. Instgram-tilillä julkaistut kuvat 

tarjoavat nuorelle laajemman kuvan siitä, millaisessa ympäristössä rippileirit järjestetään ja 

millaisissa tiloissa nuorten tapahtumat järjestetään. Tilillä julkaistujen kuvien kautta nuorelle 

tulee myös tutuksi rippikoulun työntekijöiden kasvot. Kuvissa näkyy myös, mitä nuoret 

pääsevät seurakunnan toiminnassa tekemään ja millaisiin tapahtumiin nuori pääsee 

osallistumaan. 

Toinen tutkimuskysymykseni oli, millä visuaalisilla keinoilla nuoriin vedotaan. Kuvista 

selvisi erilaisia visuaalisia elementtejä, jotka vaihtelivat paljon eri seurakunnilla. Instakallio 

vetoaa nuoriin taiteellisilla kuvasarjoilla, meemeillä ja humoristisilla kuvateksteillä sekä 

hashtageilla. Savonlinnanuorisrk vetoaa nuoriin hauskoilla kuvilla ja huumorilla. 

Ikuisuusprojekti vetoaa nuorilähtöisyydellä ja informatiivisuudella. 

Vahankyronnuoriseurakunta näyttää nuorille, mitä kaikkea he pääsevät tekemään. Hopeinsta 

luo nuoriin toivoa Hope-sanomallaan. Kaikkia tilejä yhdisti se, että nuorille halutaan näyttää, 

mitä seurakunnan nuorisotyö on. Keskenään tilit olivat visuaalisesti hyvin erilaisia, mutta 
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tavoitteet näyttivät visuaalisesti olevan kaikilla samat. Instagram-tili on paikka, jossa nuori 

halutaan tavoittaa ja nuorelle halutaan näyttää, mitä seurakunta heille tarjoaa. 

Tutkimustulokset osoittavat, että seurakunnan nuorisotyön Instagram-tili tarjoaa 

uudenlaisen toimintaympäristön, jossa voidaan näyttää nuorille visuaalisin keinoin, mitä 

rippikoulu on ja millaista toimintaa seurakunta nuorille tarjoaa. Tili mahdollistaa myös tavan 

olla yhteydessä nuorten kanssa. Koska nuoret ovat aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä, voi 

Instagram-tili olla seurakunnalle viestinnän väline, jolla pidetään yllä nuoren 

seurakuntayhteyttä. Instagram-tili voi innostaa nuoria lähtemään rippikouluun, kun he näkevät 

kuvia muista nuorista rippileireillä. Myös isostoiminnasta julkaistut kuvat voivat vaikuttaa 

nuoren päätökseen lähteä rippikoulun jälkeen isoseksi. Sosiaalinen media mahdollistaa 

seurakuntayhteyden pitämisen paikasta riippumatta.130 Sosiaalisen median mahdollistamat 

hyödyt tulisi ottaa seurakunnissa kaikilla mahdollisilla tavoilla käyttöön ja pitää yllä 

seurakuntayhteyttä nuorten kanssa siellä, missä nuoret ovat, eli sosiaalisessa mediassa. 

7.2 Instagramin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen  

Toimintaympäristön muuttuminen vaatii Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta kykyä 

joustaa, arvioida uudelleen ja muuttaa paikallisia toimintamallejaan tarpeiden mukaan. 

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on sanoma rauhasta, turvasta ja rakkaudesta. Ihmiset 

kaipaavat turvaa ja kirkon sanoman tulee näkyä myös rippikoulussa.131 Instakallio-tililtä tuttu 

sanayhdistelmä Rakkaus – Arki – Armo on esimerkki siitä, miten Instagram-tilin kautta 

voidaan viestiä myös kirkon sanomaa. Hopeinsta-tili on puolestaan esimerkki siitä, miten 

Instagram-tili voi tukea kirkon virallista viestintästrategiaa, jonka osana on viestiä armon ja 

toivon sanomaa.132 Instagram tarjoaa toimintaympäristön, joka tukee ajatusta siitä, että 

mediasta on tullut uusi, hyvin merkittävä uskonnon ilmenemisen paikka.133 

Uudessa rippikoulusuunnitelmassa pohditaan, mikä on rippikoulun paikka tänä päivänä, 

kun eletään monia eri katsomuksia sisältävässä, jopa uskontokriittisessä ympäristössä. 

Suunnitelmassa kysytään, miten kutsua aktiivisesti nuoria rippikouluun tunnistamaan 

paikkansa kirkon yhteydessä.134 Seurakunnan nuorisotyön Instagram-tili mahdollistaa uuden 

tavan kutsua nuoria rippikouluun ja seurakunnan yhteyteen nopeasti kehittyvässä 

mediayhteiskunnassa. 

                                                
130 Suuri ihme 2017, 40. 
131 Suuri ihme 2017, 52. 
132 Hakala & Sumiala-Seppänen 2003, 27. 
133 Sumiala-Seppänen 20, 12-13. 
134 Suuri ihme 2017, 53. 
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