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1. Johdanto  
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rippikoulusuunnitelmassa linjataan rippikoulun 

tavoitteiksi, että nuoret ”tahtovat kuulua Kristuksen kirkkoon” ja ”oppivat hoitamaan 

hengellistä elämäänsä toimien, hiljentyen ja osallistuen”1. Kirkko pyrkii olemaan yhteisö, 

johon suomalaiset ja suomalaisnuoret haluaisivat kuulua, jonka jäsenyys olisi arvokasta ja 

tärkeää ja jonka toimintaan olisi luontevaa osallistua. Pyrkimyksenä näyttää suunnitelmien ja 

linjausten mukaan olevan suomalaisnuorten sitouttaminen kirkon jäseniksi sekä kirkkoon 

kuulumisen että käytännön osallistumisen tasolla. Tässä tutkielmassa tarkastelen sitä, mitkä 

tekijät seurakunnan nuorisotyössä sitouttavat nuoria seurakuntaan. Mitkä tekijät ovat 

vaikuttaneet siihen, että seurakunnan toiminnassa aktiivisesti mukana olevat nuoret ovat 

kokevat seurakunnan omakseen? 

Suomalaisista suuri osa on edelleen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. 

Vuonna 2019 68,6 prosenttia suomalaisista oli kirkon jäseniä.2 Kuitenkin vain pieni osa 

kirkkoon kuuluvista suomalaisista osallistuu kirkon tai seurakunnan toimintaan. Myös kirkon 

jäsenyys on nykyisin aiempaa vähemmän merkittävä asia ja kirkon jäsenmäärä on laskenut 

viime vuosina tasaiseen tahtiin. Toisaalta kirkko on pyrkinyt tavoittamaan jäseniään erilaisin 

keinoin ja järjestämään jäsentensä tarpeiden mukaista toimintaa.  

Eurooppalaisen uskonnollisuuden tutkimusta on viime vuosikymmeninä leimannut 

sekularisaatiokeskustelu ja toisaalta esiin on nostettu ajatus sakralisaatiosta eli uskonnon 

uudesta tulemisesta. Sekularisaatioteoreetikot ovat kiinnittäneet huomion siihen, että 

uskonnon asema yhteiskunnassa on heikentynyt, uskonto on privatisoitunut ja siirtynyt 

julkisesta yksityisempään. Toisaalta teoria on kritisoitu, eikä uskonnon voida sanoa hävinneen 

tai kadonneen yhteiskunnasta tai siirtyneen yksityiselämän piiriin. Päinvastoin uskonto 

vaikuttaa edelleen julkisen elämän alueella, mediassa ja yhteiskunnassa.3 

Sekularisaatioteorian rinnalla on esitetty uskonnon individualisoitumisen teoriaa, jolla 

viitataan siihen, että yksilöiden suhde uskontoon määrittyy aiempaa yksilöllisemmin. 

Perinteisillä katsomuksilla voi edelleen olla keskeinen tehtävä, mutta yksilöiden suhde niihin 

määrittyy aiempaa joustavammin.4 Uskonnon asema yhteiskunnassa on kuitenkin jatkuvassa 

muutoksessa ja kirkon jäsenyyden merkitys ja suomalaisten uskonnon harjoittamisen tavat 

ovat muuttuneet ja alati muuttuvat.  

                                                
1 Suuri ihme -rippikoulusuunnitelma 2017.  
2 Seurakunnat tilastoivat työtään s.a.  
3 Kääriäinen 2003, 90–100.  
4 Salomäki 2019, 102.  
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Nuoret ovat usein kehityksen edelläkävijöitä. Nuoret aikuiset ovat aktiivisin 

kirkostaeroajaryhmä ja heidän siteensä kirkkoon ja institutionaaliseen uskontoon on löyhä 

verrattuna muihin ikäluokkiin. Mitä pidemmälle rippikouluiästä mennään, sitä vähäisempää 

esimerkiksi jumalanpalveluksiin osallistuminen on.5 Huolimatta yleisestä kehityskulusta 

rippikoulu tavoittaa edelleen suuren osan 15-vuotiaista suomalaisnuorista.6 Rippikoulu 

koetaan usein positiivisena kokemuksena. Myös rippikoulun jälkeiseen isostoimintaan lähtee 

suuri joukko nuoria. Usein sitoutuminen on kuitenkin lyhytkestoista ja toiminnasta tiputaan 

pian pois. Kuitenkin osa nuorista jää seurakunnan toimintaan pidemmäksi aikaa ja sitoutuu 

osaksi nuorta seurakuntaa.  

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät saavat nuoren sitoutumaan 

evankelisluterilaisen seurakunnan toimintaan rippikoulun jälkeen. Mikä saa nuoren 

toimimaan ja osallistumaan aktiivisesti kirkossa ajassa, jossa uskonnollinen osallistuminen ja 

institutionaalinen uskonnonharjoittaminen ei ole tyypillistä? Mitkä tekijät vahvistavat nuoren 

seurakunnan keskinäistä yhteenkuuluvuutta? 

                                                
5 Niemelä, Palmu, Salomäki & Ketola 2012, 73, 96.  
6 Kyselytutkimus: nuoret ovat tyytyväisiä rippikouluun 2018. 
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2. Tutkimuksen tausta ja teoreettinen viitekehys 

2.1 Aiempi tutkimus  

Erityisesti rippikoulun ja isosuuden näkökulmasta nuoria ja nuorten suhdetta kirkkoon on 

tutkittu paljon. Kati Niemelä on tutkinut rippikoulun merkitystä ja vaikuttavuutta 

suomalaisten nuorten uskonnollisuuteen ja uskontoon ja kirkkoon kohdistuviin asenteisiin. 

Pitkittäistutkimuksessa hän on selvittänyt sitä, millä tavalla viisi vuotta sitten rippikoulun 

käyneet suomalaisnuoret suhtautuvat kirkkoon ja seurakuntaan sekä niiden jäsenyyteen ja 

millaisena rippikoulukokemus näyttäytyy viiden vuoden kuluttua rippikoulun käymisestä. 

Tavoitteena oli tarkastella rippikoulun vaikutusten pysyvyyttä. Niemelän tutkimuksen aineisto 

on kerätty vuonna 2001 rippikoulunsa käyneiltä nuorilta kolmella kyselylomakkeella, joista 

viimeinen on lähetetty tutkimukseen osallistuneille nuorille vuonna 2006.7  

Rippikoulun vaikuttavuutta on tarkasteltu myös kansainvälisesti kahdessa 

pitkittäistutkimuksessa. Toinen rippikouluun, sen jälkeiseen vapaaehtoisuuteen ja sen 

vaikuttavuuteen liittyvä pitkittäistutkimus toteutettiin vuosina 2012, 2013 ja 2015. 

Tutkimukseen osallistui nuoria yhdeksästä maasta. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää 

nuorten asenteita rippikouluun, kokemuksia rippikoulusta sekä lisäksi tarkastella heidän 

uskonnollisen ajattelunsa muutoksia. Toisessa tutkimuksessa pureuduttiin lisäksi 

vapaaehtoisuuteen ja rippikoulutyön ja vapaaehtoisena toimimisen yhteyksiin. Näiden 

kansainvälisten rippikoulututkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että rippikoulu muokkaa 

nuorten asenteita kirkkoa ja uskontoa kohtaan positiivisemmaksi. Toisaalta uskonnollisiin 

käsityksiin liittyy ristiriitoja, eikä kirkon opetuksia välttämättä allekirjoiteta. 

Rippikoulukokemusten vaikuttavuus nuorten omaan elämään jäi osin kevyeksi. Käsitys 

kirkosta on rippikoulun jälkeen yleensä positiivinen, mutta kirkon toimintaa ja opetuksia ei 

välttämättä koeta itselle tärkeäksi.8 

Noora Isoranta on Pro gradu -työssään tutkinut nuorten sitoutumista seurakuntaan ja 

peilannut sitä Seppo Häkkisen teoriaan sitoutumisen kolmesta osatekijästä. Hän on tutkinut 

kaksi vuotta sitten rippikoulun käyneiden nuorten sitoutumista kirkon oppiin, käytäntöön ja 

jäsenyyteen. Isorannan aineisto on kerätty osana kansainvälistä rippikoulututkimusta vuosina 

2012, 2013 ja 2015. Hän jakaa nuoret neljään kategoriaan, jotka kuvastavat neljää erilaista 

kirkkoon sitoutumisen tyyppiä. Hengelliset, kirkkohäitä odottavat, harrastajat ja 

                                                
7 Niemelä 2007.  
8 Schweitzer 2017. 
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seurakuntanuoret ovat kaikki kirkon jäseniä, mutta heidän suhteensa organisaatioon poikkeaa 

toisistaan.9  

Kaikissa näissä pitkittäistutkimuksissa keskiössä on ollut rippikoulu ja sen vaikuttavuus. 

Aineistot ovat olleet laajoja. Niissä on tarkasteltu laajasti nuorten suhdetta seurakuntaan ja 

uskontoon. Tutkimusten tavoitteena on ollut tarkastella paitsi käsityksiä kirkosta ja 

rippikoulusta, myös uskonnollisen ajattelun kehitystä. Oma tutkimukseni on laadullinen, 

lähestyy aihetta eri näkökulmasta ja keskittyy käytännön tasolla toimintaan sitoutuneisiin eli 

paikallisseurakunnan toiminnassa mukana oleviin nuoriin. Näkökulma on 

paikallisseurakunnissa ja niiden rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä. Keskityn 

tarkastelemaan sitä, mitkä tekijät seurakunnassa ja sen toiminnassa ovat vaikuttaneet nuoren 

sitoutumiseen.  

Jouko Porkka on väitöskirjassaan tutkinut isosuutta ja isosena toimivien nuorten 

motiiveja ja odotuksia isostoimintaa kohtaan. Porkan tutkimuksessa korostuvat 

vapaaehtoisuus ja vapaaehtoisena toimimisen motiivit. Lisäksi hän tarkastelee isosena 

toimimisen vaikutusta nuorten kirkkoon kohdistamiin asenteisiin ja heidän elämäänsä 

laajemmin.10 Hän jakaa isosten motivaatiot toimia isosina neljään luokkaan, jotka ovat 

uskonnolliset syyt, altruismiin ja yhteenkuuluvuudentunteeseen liittyvät syyt, omaan kasvuun 

liittyvät motiivit ja ulkoiset motiivit. Kaikissa paitsi ulkoisesti motivoituneiden ryhmässä osa 

motivaatiosta oli sosiaalisiin syihin liittyvää, kuten toive saada uusia kavereita tai halu kuulua 

ryhmään.11  

Myös Ilkka Kyllönen on tutkinut isosuutta ja isosena toimivien nuorten polkua 

seurakunnan sitoutuneeksi vastuunkantajaksi. Hän on haastatellut isosena toimineita nuoria ja 

peilannut heidän kertomuksiaan seurakuntaan sitoutumisesta Jouko Porkan 

isosmotivaatiotyyppiteoriaan ja Fowlerin uskon kehitystasoteoriaan. Tärkeimmiksi 

seurakuntaan sitoutumisen syiksi Kyllönen nostaa esiin uskon merkityksen ja uskoon liittyvät 

syyt.12 Sekä Porkan että Kyllösen tutkimukset keskittyvät tarkastelemaan isosuutta. Kyllösen 

tutkimuksen lähtökohtana on uskonnollisen ajattelun ja kasvun linkittyminen isosena 

toimivan nuoren kehitystasoon, joten se poikkeaa oman tutkimukseni lähestymistavasta.  

Porkka on lisäksi tarkastellut isosuutta sosiaalisen pääoman näkökulmasta. Hän on 

pyrkinyt selvittämään, minkälaisia valmiuksia ja millaista pääomaa isosena toimiminen 

nuorille antaa ja miten isosuus vaikuttaa nuorten uskonnollisuuteen. Porkka on keskittynyt 

                                                
9 Isoranta 2017.  
10 Porkka 2019. 
11 Porkka 2009. 
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isosuuden ja rippikoulussa vapaaehtoisena toimimisen tutkimiseen. Näkökulma tutkimuksessa 

on siinä, millaista sosiaalista pääomaa isosena toimiminen tuottaa nuorille.13 Omassa 

tutkimuksessani keskityn tarkastelemaan seurakuntaan sitoutumista ja seurakunnan kykyä 

sitouttaa nuoria osaksi yhteisöä, joten näkökulma poikkeaa Porkan tutkimuksen 

näkökulmasta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on hahmottaa seurakunnan hallussa olevien 

resurssien ja sosiaalisen pääoman merkitystä nuorten sitouttamisessa seurakuntaan.  

Kaikissa näissä rippikouluun ja isosuuteen liittyvissä tutkimuksissa näkökulma ja 

lähestymistapa ovat erilaisia kuin omassani. Ne eivät käsittele seurakunnan nuorisotyötä 

kokonaisuutena, vaan pureutuvat rippikouluun tai isosuuteen, joka on yksi osa seurakunnan 

nuorille tarjoamia mahdollisuuksia olla osana seurakuntaa. Niiden lähtökohtana on usein 

nuoruusiän kehitysvaiheisiin liittyvä tarkastelu. Tässä tutkimuksessa keskityn tarkastelemaan 

sitä, millaisia resursseja seurakunnilla on ja miten niitä hyödynnetään nuorten sitouttamisessa 

ja sitoutumisen vahvistamisessa. Osa aiemmista tutkimuksista on toteutettu jo joitakin vuosia 

sitten. Nuorisokulttuurin ja nuorten maailman sekä kirkon ja seurakuntien rippikoulu- ja 

nuorisotyön jatkuvasti muuttuessa, on mielenkiintoista tarkastella aihetta uudelleen 2020-

luvun kynnyksellä.  

2.2 Suomalaisten uskonnollisuus  

Vuonna 2019 suomalaisista 68,6 prosenttia kuului Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.14 

Vaikka kirkkoon kuuluvien suomalaisten osuus on ollut tasaisessa laskussa viime vuosina, 

suomalaisista suuri osa kuuluu edelleen kirkkoon ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko on 

Suomen suurin uskonnollinen yhdyskunta.15 Suomalaiset ovat kuitenkin kirkon jäseninä 

varsin passiivisia. Vuonna 2015 kirkkoon kuuluvista suomalaisista vain yhdeksän prosenttia 

kertoi osallistuvansa jumalanpalvelukseen vähintään kerran kuukaudessa.16 Uskonnollinen 

osallistuminen on vähäistä peilattuna kirkkoon kuuluvien suomalaisten määrään.17 Vaikka 

esimerkiksi jumalanpalvelusosallistuminen on vähäistä, kirkon jäsenyyttä ja asemaa 

yhteiskunnassa arvostetaan. Tärkeimpiä syitä kuulua kirkkoon ovat Gallup ecclesiastica 2019  

-tutkimuksen mukaan kirkolliset toimitukset ja perinteiden vaaliminen.18 Kokonaisuudessaan 

suomalaisten kirkkosuhdetta leimaakin passiivinen jäsenyys.19 Suomalaisista suuri osa on 

                                                                                                                                                   
12 Kyllönen 2015.  
13 Porkka 2016. 
14 Seurakunnat tilastoivat työtään s.a. 
15 Sohlberg & Ketola 2015, 28.  
16 Ketola 2016, 73. 
17 Ketola, Kääriäinen & Niemelä 2007, 52. 
18 Kirkon jäsenyydessä arvostetaan perinteitä ja kirkollisia toimituksia 2020.  
19 Ketola, Kääriäinen & Niemelä 2007, 52.  
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kirkon jäseniä, mutta kirkon jäsenet eivät käy kirkossa tai sen tilaisuuksissa, eivätkä juurikaan 

osallistu sen toimintaan.  

Kansainvälisen uskonnollisuutta mittaavan ISSP-tutkimuksen aineisto osoitti, että 

suomalaisista yhä harvempi identifioi itsensä uskonnolliseksi. Kirkosta eroamisen taustalla 

ovat usein katsomukselliset syyt ja se, ettei kirkon uskoa koeta omaksi. Kirkon jäsenyyttä 

tarkastellaan aiempaa enemmän suhteessa omaan katsomukseen.20 Vuonna 2018 toteutetussa 

kyselyssä alle 30-vuotiaista suomalaisista kirkon jäsenistä yli neljännes koki suhteen omaan 

paikallisseurakuntaan ohueksi tai olemattomaksi.21  

Suomalaisnuorten kirkkosuhdetta leimaa rippikoulu, joka edelleen tavoittaa valtaosan 

suomalaisnuorista. Vuonna 2018 rippikoulun kävi 45610 nuorta, mikä on 77,3 prosenttia 15-

vuotiaiden ikäluokasta. Kirkkoon kuuluvista 15-vuotiaista rippikouluun osallistui 91 

prosenttia.22 Yleisesti rippikoulu koetaan Suomessa positiivisena kokemuksena ja siihen 

ollaan tyytyväisiä.23 Myös isostoiminta tavoittaa suuren joukon nuorista vielä rippikoulun 

jälkeen.24 Side kirkkoon katkeaa kuitenkin pian. Rippikoulun tavoittavuudesta ja positiivisista 

rippikoulukokemuksista huolimatta viisi vuotta rippikoulun jälkeen suomalaisnuoret kokevat 

kirkon etäiseksi. Myös ne nuoret, jotka kokivat uskon itselleen läheiseksi, kuvailevat kirkkoa 

itselleen etäisenä instituutiona.25 

Yleisesti ottaen nuoret sukupolvet kokevat aiempaa vähemmän tarpeelliseksi tai 

luontevaksi sitoutua mihinkään ideologiaan.26 Huolimatta ideologioihin sitoutumisen 

heikkenemisestä nuoret kaipaavat silti merkityksellisyyden tunnetta, yhteenkuuluvuutta ja 

kokemusta ryhmäjäsenyydestä ja kuulumisesta johonkin.27 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa 

syntynyt Z-sukupolvi elää nuoruuttaan jälleen erilaisessa maailmassa kuin aiemmat 

sukupolvet. Z-sukupolvelle maailma näyttäytyy aiempaakin individualistisempana. 

Yksilöllisyyden ja yksilön henkilökohtaisen valinnan korostus myös ideologioihin 

sitoutumisessa on aiempia sukupolvia korostuneempaa.28  Internetin parissa kasvaneelle Z-

sukupolvelle ominaista on, että asioiden pitää tapahtua nopeasti ja pitkäaikainen sitoutuminen 

on haasteellista.29 Z-sukupolvi ei ole uskonnoton tai maallistunut, mutta sukupolvelle 

                                                
20 Salomäki 2019, 104–108. 
21 Salomäki 2019, 110–112.  
22 Rippikouluun osallistuneiden määrä laski - suosio silti edelleen vahvaa s.a. 
23 Kyselytutkimus: nuoret ovat tyytyväisiä rippikouluun 2018. 
24 Porkka 2019, 15.  
25 Niemelä 2007, 169. 
26 Helve 2006, 106.  
27 Helve 2006, 106.  
28 Percy 2019.  
29 Tähkäpää et al 2012, 10–11.  
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ominaiset kehityskulut heijastuvat z-sukupolven nuorten sitoutumisessa seurakuntaan, 

kirkkoon ja institutionaaliseen uskontoon.30 

Suomalaisten ja muiden pohjoismaalaisten suhdetta kirkkoon on pitkään kuvattu 

termillä ”believing in belonging”. Termillä on viitattu siihen, että näissä maissa valtaosa 

ihmisistä kuuluu edelleen valtakirkkoon, vaikka osallistuminen kirkon toimintaan olisi 

vähäistä. Suhde kirkon jäsenyyteen on siis ollut varsin vahva ja kirkkoon on kuuluttu 

riippumatta siitä, kuinka läheisenä kirkon sanoma koetaan.31 Kati Niemelä on tarjonnut 

haastajan aiemmalle luonnehdinnalle suomalaisten kirkkosuhteesta. Hän on viitannut Y-

sukupolven32 suomalaisnuorten ja nuorten aikuisten uskonnollisuuden muutoksiin termillä 

”no longer believing in belonging.” Jos aiemmin kirkkoon kuuluminen on ollut luontevaa, 

vaikkei kirkko olisi muuten läheinen, se ei enää välttämättä ole sitä.33 Nuoremmat sukupolvet 

näkevät kirkon jäsenyyden aiempaa enemmän henkilökohtaisena kysymyksenä. Jäsenyyttä ei 

koeta enää mielekkäänä, jos kirkon arvot ja opetukset eivät vastaa omaa ajattelumaailmaa. 

Siksi kynnys kirkosta eroamiseen on matala.34 

Tässä tutkielmassa tarkastelen suomalaisnuorten suhdetta ja sitoutumista uskonnolliseen 

yhteisöön ja paikallisseurakunnan nuorisotyöhön. Tarkastelen sitä, mitkä tekijät vaikuttavat 

siihen, että nuoret osallistuvat aktiivisesti seurakunnan toimintaan, kun yleisesti tarkasteltuna 

suomalaisten suhde kirkon jäsenyyteen on passiivinen. Mitkä tekijät saavat nuoren 

sitoutumaan seurakunnan nuorisotyöhön aikana, jona uskonnollisen sitoutumisen trendi on 

laskeva?  

2.3 Uskonnollinen sitoutuminen 

Uskonnollisen sitoutumisen käsitteellä viitataan usein siihen, että yksilö identifioi itsensä 

uskonnollisen ryhmän tai yhteisön jäseneksi ja kokee sen omakseen. Rosabeth Kanterin 

mukaan sitoutuneen jäsenen suhde yhteisöön on vastavuoroinen. Yksilö kokee, että yhteisö 

tarjoaa hänelle jotakin ja toisaalta itse voi palvella yhteisön hyvää ja näin edesauttaa yhteisön 

menestystä. Yhteisöön sitoutunut jäsen on uskollinen ryhmälleen ja kokee yhteenkuuluvuutta 

yhteisön ja itsensä välillä. Sitoutunut jäsen haluaa työskennellä sen eteen, että ryhmän 

kiinteys säilyisi ja vahvistuisi.35 

                                                
30 Percy 2019.  
31 Niemelä 2015, 1–2.  
32 1980-1990-luvuilla syntyneet.  
33 Niemelä 2015, 172–186.  
34 Niemelä 2017, 128.  
35 Kanter 1972, 65–70.  
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Rodney Stark ja Charles Y. Glock ovat tarkastelleet ja määritelleet uskonnollisen 

sitoutumisen käsitettä. Uskonnollisen sitoutumisen määritelmä on monitahoinen, koska 

uskonnollisuus voi yksilön elämässä ilmentyä monella tasolla ja tavalla. Stark ja Glock 

jakavat uskonnollisuuden ja uskonnollisen sitoutumisen viiteen osatekijään tai ulottuvuuteen, 

joiden kautta uskonnollista sitoutumista voi tarkastella. Nämä ovat uskomukset, käytäntö, 

kokemukset, tieto ja seuraukset. Uskomukset liittyvät yksilön ajatteluun ja uskonnon 

keskeisiin oppeihin ja representaatioihin. Käytännön ja harjoittamisen ulottuvuus pitää 

sisällään rituaalit ja hartauden, joilla viitataan formaaleihin toimituksiin, rituaaleihin ja 

kokoontumisiin, sekä yksityiseen uskonnon harjoittamiseen. Kokemuksilla Stark ja Glock 

viittaavat yksilön kokemuksiin yhteydestä johonkin yliluonnolliseen. Tiedon ja ymmärryksen 

ulottuvuus tarkoittaa Starkin ja Glockin määrittelyssä oletusta siitä, että uskontoon sitoutunut 

yksilö tietää perusasioita omasta uskonnostaan ja sen perinteestä. Viides ja viimeinen 

seurausten ulottuvuus viittaa siihen, että uskonto ja siihen sitoutuminen voi vaikuttaa yksilön 

elämän muihin osa-alueisiin jollakin tavalla.36  

Uskonnollinen sitoutuminen on monitahoinen ilmiö, jota voidaan lähestyä useista 

näkökulmista.  Eri ulottuvuudet tarkastelevat uskonnollista sitoutumista eri näkökulmista. Voi 

olla, että yksilö on jonkin ulottuvuuden perusteella hyvin sitoutunut johonkin uskonnolliseen 

perinteeseen, mutta muut ulottuvuudet eivät näy yksilön elämässä yhtä vahvasti.37 Tässä 

tutkielmassa keskityn tarkastelemaan nuorten sitoutumista seurakuntaan käytännön tasolla 

yhteisöön sitoutumisen kautta. Uskonnollisuuden tarkasteleminen yhteisöön kuulumisen ja 

yhteisön jäsenyyden kautta on perusteltua, jos uskonto nähdään yhteisöllisenä asiana ja 

yhteisöihin linkittyneenä ilmiönä.  

Emile Durkheimin ajattelussa uskonto oli lähtökohtaisen sosiaalinen ja yhteisöihin 

perustuva ilmiö. Hän näki uskonnon ensisijaisesti jaettuna ja yhteisöissä syntyvänä ilmiönä. 

Uskonnon sosiaalista perustaa ei voi Durkheimin mukaan erottaa uskonnosta.38 Hän näki 

uskonnon sosiaalisen todellisuuden, yhteisön koheesion ja sosiaalisten suhteiden 

ilmentymänä. Durkheimin mukaan uskonnolliset käsitykset ovat kollektiivisia 

representaatioita, jotka muodostuvat yhteisössä. Niiden kautta yhteisö esittää itsensä 

jäsenilleen. Toisaalta yhteisöstä tulee osa yksilöiden tietoisuutta näiden kollektiivisten 

representaatioiden kautta. Suhde yhteisön ja jäsenten välillä näyttäytyy kaksitahoisena.39  

                                                
36 Stark & Glock 1968, 11–21. 
37 Stark & Glock 1968, 11–21. 
38 Cipriani 2000, 89–90. 
39 McGuire 2002, 197–198.  
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Durkheimin mukaan yksi tapa vahvistaa jäsentensä suhdetta laajempaan yhteisöön on 

yhteisten merkitysjärjestelmien, rituaalien ja kielen kautta. Rituaalien kautta uskonnollinen 

yhteisö uusintaa ja vahvistaa kollektiivisia representaatioita ja yhteisön kiinteyttä.40 

Uskonnollista sitoutumista voidaan siis tarkastella ryhmä- ja yhteisöjäsenyyksien kautta. 

Uskonnollinen sitoutuminen voidaan nähdä sitoutumisena uskonnolliseen yhteisöön ja sen 

jäsenyyteen. Tässä tutkielmassa tarkastelen nuorten uskonnollista sitoutumista 

paikallisseurakunnan nuorisotyöhön ja nuorten toimintaan sitoutumisen kautta. Kristillisessä 

kontekstissa ja nuorisotyön yhteydessä ryhmän yhteisinä rituaaleina voidaan nähdä 

esimerkiksi erilaiset yhteiset kokoontumiset, hartaudet ja jumalanpalvelukset. Nuorten 

uskonnollista sitoutumista voidaan tarkastella paikallisseurakunnan nuorisotyöhön ja sen 

järjestämään nuorten toimintaan sitoutumisen tasolla.  

Seppo Häkkinen on tarkastellut jäsenyyttä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

kontekstissa ja määritellyt suomalaisten kirkon jäsenten kirkkoon sitoutumista kolmen 

osatekijän kautta. Hän näkee, että kirkkoon ja seurakuntaan sitoutuminen koostuu 

teoreettisesta, sosiologisesta ja käytännöllisestä sitoutumisesta. Teoreettinen sitoutuminen 

liittyy kirkon oppiin ja arvoihin sitoutumiseen, sosiologinen jäsenyyden merkitykseen ja 

käytännöllinen kirkon toimintaan osallistumiseen. Sosiologinen, käytännöllinen ja 

teoreettinen sitoutuminen yhdessä muodostavat mallin suomalaisten kirkkosuhteesta. Eri 

tavoin kirkkoon sitoutuneiden suomalaisten kirkkosuhteessa voivat painottua eri tavoin nämä 

kolme ulottuvuutta.41 Tässä tutkimuksessa tarkastelen suomalaisnuorten sitoutumista 

seurakunnan toimintaan käytäntöön sitoutumisen tasolla. Sitoutumisen käsitteellä viittaan 

kokemukseen ryhmäjäsenyydestä, aktiiviseen läsnäoloon ja osallistumiseen ja ryhmään 

kuulumisen kokemukseen.  

Uskonnollisuus ja uskonnollinen sitoutuminen ovat muuttuneet yhteiskunnan 

muutoksen mukana. Yhtenä teoretisointina ja vastauksena kysymykseen nykyajan 

uskonnollisuudesta on esitetty notkean uskonnon määritelmä. Notkealla uskonnolla viitataan 

modernin ajan muuttuvaan uskonnollisuuteen ja toisaalta uskonnon käsitteen liukkauteen. 

Notkea uskonto ei paikannu instituutioihin, mutta se ei myöskään ole kadonnut tai sijoittunut 

vain yksityiselämän alueelle. Notkean uskonnon käsite tarjoaa näkökulman sellaisen 

yhteiskunnan uskonnollisuuteen, joka yhtäältä maallistuu, mutta jossa uskonto toisaalta löytää 

uusia ilmentymistapoja julkisessa tilassa, mediassa ja yksilöiden arjessa. Esimerkiksi 

kuuluminen ilman uskomista tai uskominen ilman kuulumista ja eräänlainen 

                                                
40 McGuire 2002, 198.  
41 Häkkinen 2010.  
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kokemuksellisuus, sekä vallan siirtyminen pois institutionaalisilta auktoriteeteilta ovat osa 

notkean uskonnon ilmentymistä.42  

Uskonnollisuuden tutkimuksessa uskonnollisuuden muutoksiin on viitattu myös 

subjektiivisen käänteen käsitteellä. Subjektiivisella käänteellä on viitattu siihen, että 

uskonnollisuus ei enää sitoudu niin vahvasti instituutioihin, vaan päätösvalta ja 

uskonnollisuuden määrittely siirtyy aiempaa enemmän yksilöille. Uskonnollisuus saa 

joustavampia muotoja ja sen sidokset organisaatioihin eivät enää ole niin vahvoja. Uudet 

teknologiat vaikuttavat uskonnollisuuteen ja sen muutoksiin.43 Näiden teorioiden mukaan 

uskonnon merkitys yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä ei ole kadonnut, mutta uskonto ja 

uskonnollisuus on muuttanut muotoaan.  

2.4 Resurssimobilisaatioteoria 

Resurssimobilisaatioteoria tarjoaa näkökulman sosiaalisten liikkeiden ja yhteisöjen 

menestyksen taustalla olevien tekijöiden tarkasteluun. Jos aiemmin uskonnollisiin liikkeisiin 

liittymistä on tarkasteltu pääasiassa siitä näkökulmasta, että niihin liittymisen ja uskonnollisen 

kääntymyksen taustalla on jokin yksilöllä oleva puute tai tarve, johon uskonnollisesta 

yhteisöstä etsitään vastausta, resurssimobilisaatioteoria lähestyy aihetta toisenlaisesta 

näkökulmasta.44 Teoriassa korostuu yksilön taustan ja tarpeiden sijaan yhteisön pyrkimys ja 

kyky hyödyntää erilaisia resursseja yksilön sitouttamiseksi osaksi yhteisöä. Sosiaalisen 

liikkeen menestyminen on teorian mukaan sidoksissa siihen, millaisia resursseja yhteisön 

käytössä on ja miten niitä mobilisoidaan eli käytetään yhteisön eduksi ja yhteisön päämäärien 

edistämiseksi.45 Seurakunnan nuorisotyön kontekstissa huomio kiinnittyy siis siihen, mitä 

resursseja ja välineitä seurakunnilla on nuorten sitouttamiseksi osaksi paikallisseurakuntaa. 

Tarkastelun kohteena on ennemmin seurakunta ja sen toiminta kuin yksittäiset nuoret ja 

heidän elämänhistoriansa tai muut taustatekijät.  

Anthony Oberschallin mukaan resursseilla tarkoitetaan yhteisön käytössä olevaa 

materiaalista tai aineetonta pääomaa. Pääomana eli resursseina voidaan nähdä esimerkiksi 

raha, tilat, henkilöstö, organisaatiorakenne, aika, luottamus, ystävyys, johtajuus ja erilaiset 

taidot. Resurssimobilisaatiolla viitataan näiden yhteisön käytössä olevien resurssien 

käyttämiseen yhteisön edun ja yhteisen päämäärän edistämiseksi.46 Resurssien käyttämiseen 

                                                
42 Taira 2015, 36–62. 
43 Salomäki 2019, 102–103. 
44 Furseth & Repstad 2006, 142–143. 
45 Oberschall 1973, 28–29. 
46 Oberschall 1973, 28–29. 
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vaikuttavat myös yhteisön kontekstiin ja toimintaympäristöön liittyvät tekijät, kuten 

ympäröivän yhteiskunnan sallimat mahdollisuudet uskonnollisten yhteisöjen toiminnalle.47 

Teoria kiinnittää huomion yksilöistä yhteisöön ja organisaatioon. Syitä menestymiselle 

etsitään organisaation toimintatavoista, pääomista ja kyvystä hyödyntää niitä. Liikkeen 

menestys ei teorian mukaan voi perustua pelkästään esimerkiksi yksilöiden tarpeisiin, joihin 

liike sattuu toiminnallaan vastaamaan, vaan kyse on väistämättä myös käytettävissä olevista 

resursseista ja niiden tehokkaasta mobilisoinnista.48 Huomio kiinnitetään teoriassa siihen, 

kuinka liike onnistuu rekrytoimaan uusia jäseniä ja millä tavalla jäsenet onnistutaan 

sitouttamaan osaksi yhteisöä. Samalla liikkeiden jäsenet nähdään passiivisten manipulaation 

kohteeksi joutuneiden yksilöiden sijaan aktiivisina osallistujina.49  

John McCarthy ja Meyer Zald ovat tarkastelleet resurssimobilisaatioteorian 

näkökulmasta erityisesti poliittisia ja taloudellisia, yhteiskunnalliseen muutokseen pyrkiviä 

liikkeitä Yhdysvaltojen kontekstissa. Malli on sovellettavissa myös muihin yhteiskuntiin ja 

sen kautta voidaan tarkastella myös muunlaisia organisaatioita, jotka pyrkivät esimerkiksi 

sitouttamaan jäseniä liikkeisiin ja niiden päämääriin.50  

Resurssimobilisaatioteoria kiinnittää huomion yhteisöön, jonka menestyminen on 

teorian mukaan sidoksissa sen käytössä oleviin resursseihin ja yhteisön kykyyn hyödyntää 

niitä. Myös uskonnollista yhteisöä voidaan tarkastella resurssien mobilisoinnin näkökulmasta, 

jolloin huomio kohdistuu yhteisön toimintaan ja päämääriin yksittäisten yksilöiden motiivien 

ja tarpeiden sijaan.51 Tällöin uskonnollista yhteisöä tarkastellaan sosiaalisena liikkeenä, joka 

menestyäkseen pyrkii sitouttamaan yksilöt osaksi yhteisöä ja sen toimintaa. Tarkastelen tässä 

tutkimuksessa sitä, mitkä tekijät seurakunnassa ovat vaikuttaneet siihen, että nuoret ovat 

sitoutuneet seurakunnan toimintaan ja osallistuvat siihen aktiivisesti. Seurakunnalla voidaan 

nähdä olevan käytössään erilaisia resursseja, joita se on voinut hyödyntää sitouttaakseen 

nuoria osaksi seurakunnan toimintaa. Tarkastelunäkökulma tässä tutkimuksessa on 

yhteisölähtöinen. Keskityn tarkastelemaan sitä, mitä nuoria sitouttavia tekijöitä seurakunnilla 

on yhteisönä käytettävissään ja mitkä tekijät seurakunnissa ovat rakentaneet nuorten suhdetta 

seurakuntaan. Yksilöiden taustojen sijaan olen kiinnostunut yhteisön eli seurakuntien 

resursseista ja niiden mobilisoinnista. Tutkimukseni tarkoituksena on tarkastella, millaisia 

                                                
47 Furseth & Repstad 2006, 143. 
48 McCarthy & Zald 1977, 1212–1217. 
49 Furseth & Repstad 2006, 143. 
50 McCarthy & Zald 1977, 1236–1237. 
51 Furseth & Repstad 2006, 143. 



12 

 

resursseja seurakunnat ovat käyttäneet sitouttaakseen nuoria osaksi yhteisöä ja miten ja millä 

tavoin erilaisia resursseja on seurakunnissa hyödynnetty.  

2.5 Sosiaalinen pääoma 

Sosiaalisen pääoman käsite on noussut 1900-luvulla esiin useiden sosiologien ja 

taloustieteilijöiden ajattelussa. Käsite nostaa yksilöiden ja yhteisöjen väliset sosiaaliset 

verkostot ja luottamuksen esiin fyysiseen, inhimilliseen ja taloudelliseen pääomaan 

verrannollisena resurssina, josta yhteisö hyötyy. Menestyvä ja hyvinvoiva yhteiskunta 

tarvitsee siis luonnonvarojen, taloudellisten resurssien ja osaamisen lisäksi myös sosiaalista 

pääomaa toimiakseen mahdollisimman hyvin. Sosiaalisella pääomalla viitataan yleensä 

sosiaalisten verkostojen ja instituutioiden ja ihmissuhteiden tuottamaan yhteiseen hyvään, 

yhteisön yhteenkuuluvuuteen ja keskinäiseen luottamukseen, joka vahvistaa yhteisön sisäisiä 

verkostoja, yhteisön kiinteyttä ja tuottavuutta. Sitä voidaan nähdä muodostuvan erilaisissa 

yhteisöissä eri tavoin.52 Käsitteen määritelmissä on paljon yhteistä, mutta myös eroja. 

Pierre Bourdieun mukaan sosiaalinen pääoma on taloudellisen ja kulttuurisen pääoman 

ohella yksi mahdollinen resurssi, jota yhteisöt ja toimijat voivat käyttää hyödykseen. 

Bourdieu näkee yhteiskunnan ikään kuin sosiaalisena kilpailuna, jossa keskenään 

kamppailevat yksilöt ja ryhmät voivat menestyä riippuen siitä, kuinka paljon taloudellista, 

kulttuurista ja sosiaalista pääomaa heillä on käytettävissään. Bourdieu näkee eri pääoman 

muodot linkittyneinä toisiinsa. Esimerkiksi kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma ovat usein 

muunnettavissa taloudelliseksi pääomaksi. Pääoman käsitteen kautta Bourdieu tarkastelee 

yhteiskunnan jakautumista luokkiin.53 Sosiaalinen pääoma muodostuu Bourdieun mukaan 

kaikista niistä vastavuoroisista tuttuus- ja arvostussuhteista ja ryhmäjäsenyyksistä, joita 

yksilöllä tai ryhmällä on muihin ihmisiin tai ryhmiin. Kaikki ryhmäjäsenyydet lisäävät 

yksilön pääomaa jossakin muodossa. Keskeistä on suhteiden ja verkostojen vastavuoroisuus 

ja niissä käytävä vaihtokauppa. Yksilölle kertyvän sosiaalisen pääoman määrä riippuu siitä, 

kuinka paljon ja kuinka laajoja kestäviä ja vastavuoroisia verkostoja ja ihmissuhteita tämä 

pystyy luomaan ja ylläpitämään.54  

James Coleman näkee sosiaalisen pääoman ensisijaisesti yhteisön resurssina. Hänen 

mukaansa sosiaalinen pääoma liittyy yhteisön tiiviyteen, keskinäiseen luottamukseen ja 

kykyyn ylläpitää normeja ja tiedonkulkua. Hän lähestyy sosiaalisen pääoman käsitettä 

kolmesta näkökulmasta. Ensimmäinen niistä on luottamus ja vastavuoroisuus sosiaalisissa 

                                                
52 Putnam 2000, 18–21. 
53 Bourdieu 1986, 241. 
54 Bourdieu 1986, 248–252. 
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rakenteissa. Luottamus vastavuoroisuuteen rakentaa tiiviimpää yhteisöä. Toiseksi Coleman 

näkee sosiaaliset suhteet informaatioverkostona, joka välittää tietoa yksilöiden välillä. 

Sosiaaliset verkostot tarjoavat yksilölle tietoa, jonka avulla he pysyvät ajan tasalla ja pystyvät 

toimimaan yhteisössä tai yhteiskunnassa. Kolmantena Coleman nostaa esiin yhteisön normit 

ja sanktiot. Toimivat normit edistävät yhteisön sosiaalista pääomaa ohjaamalla yksilöiden 

toimintaa hyödyttämään koko yhteisöä ja ehkäisemällä itsekkyyteen perustuvia valintoja. 

Hetkellinen luopuminen omasta edusta edistää lopulta Colemanin mukaan koko yhteisöä ja 

sen jäseniä. Normien ylläpitäminen on mahdollista silloin, kun yhteisö on riittävän tiivis, jotta 

yksilöiden toimintaa voidaan valvoa ja väärästä, yhteisöä haittaavasta toiminnasta, rangaista.55  

Myös Robert Putnamin ajattelussa sosiaalinen pääoma näyttäytyy yhteisön 

voimavarana. Hänen mukaansa sosiaalinen pääoma muodostuu yhteisössä muodostuvista 

sosiaalisista verkostoista, vastavuoroisuudesta, luottamuksesta ja yhteisön muodostamista ja 

ylläpitämistä normeista. Putnam ajattelee, että sosiaalinen pääoma hyödyttää jossain määrin 

myös niitä yhteisön jäseniä, jotka eivät itse aktiivisesti luo verkostoja ja sitä kautta rakenna 

yhteisön luottamusta tai normeja. Yksilöiden lisäksi sosiaalisesta pääomasta hyötyvät 

laajemmalla tasolla yhteisöt ja yhteiskunnat. Putnamin ajattelussa sosiaalinen pääoma 

muodostuu yhteisöissä. Hän näki kansalaisyhteiskunnan toiminnan, yksilöiden 

yhteiskunnallisen osallistumisen, vapaaehtoisuuden ja toisten auttamisen keskeisinä 

sosiaalisen pääoman mittareina.56 Putnamin mukaan sosiaalinen pääoma edistää esimerkiksi 

tiedonkulkua, yhteiskunnan hallintoa ja demokratiaa.57  

Yhteisön jäsenten välinen luottamus nähdään usein yhtenä sosiaalisen pääoman 

keskeisenä voimana.58 Luottamus rakentuu sosiaalisten verkostojen muodostamalle normien, 

vastavuoroisuuden ja ennustettavuuden pohjalle.59 Sekä Colemanin että Putnamin sosiaalisen 

pääoman määrittelyssä sosiaalinen pääoma näyttäytyy ryhmän voimavarana, josta on hyötyä 

paitsi ryhmän jäsenille, myös koko ryhmälle. Luottamus ja yhteinen sosiaalinen pääoma 

tiivistävät ryhmän jäsenten välisiä suhteita ja sitouttavat yksilöä ryhmään. 

Sosiaalista pääomaa voidaan jaotella eri tavoin. Yksi mahdollinen tapa luokitella 

sosiaalista pääomaa on Putnamin esittelemä jako ”sitovaan” (bonding) ja ”yhdistävään” 

(bridging) sosiaaliseen pääomaan. Sitovalla sosiaalisella pääomalla viitataan toimintaan, joka 

vahvistaa yhteisön jäsenten välisiä suhteita, tiivistää ryhmää ja pitää sen koossa. Se 

                                                
55 Coleman 1988, 101–107.  
56 Putnam 2000, 116–117. 
57 Putnam 2000, 19–21.  
58 Ilmonen 2002, 136.  
59 Putnam 2000, 20–21. 
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suuntautuu sisäryhmän keskinäisen ryhmäidentiteetin vahvistamiseen.60 Esimerkkinä 

sitovasta sosiaalisesta pääomasta voitaisiin nähdä vaikkapa jonkin puolueen keskinäiset 

kokoontumiset, jotka rakentavat ryhmähenkeä, sitouttavat jäseniä yhteisiin tavoitteisiin ja 

edistävät puolueen yhteistä etua.  

Yhdistävä sosiaalinen pääoma luo suhteita yksittäisen ryhmän ulkopuolisiin ryhmiin ja 

verkostoihin. Esimerkiksi ekumeeniset liikkeet voidaan nähdä yhdistävää sosiaalista pääomaa 

tuottavina. Sekä sitovalla että yhdistävällä sosiaalisella pääomalla on positiivisia vaikutuksia. 

Monissa ryhmissä voidaan havaita sekä sitovan että yhdistävän sosiaalisen pääoman 

elementtejä, jotka usein liittyvät eri asioihin. Esimerkiksi internetin välityksellä toimivat 

ryhmät saattavat rakentaa siltoja vaikkapa eri paikkakunnilla asuvien ja keskenään eri-ikäisten 

ihmisten välille, mutta ryhmään liittyneillä saattaa olla esimerkiksi keskenään hyvin 

samankaltainen maailmankatsomus.61  

Usein sosiaalista pääomaa tarkastellessa nostetaan esiin sen hyvät puolet, kuten yhteisön 

kiinteys, jäsenten keskinäinen luottamus ja normit, jotka rakentavat turvallisuutta ja 

ennustettavuutta. Sosiaalisen pääoman käsitettä ja teoriaa kohtaan on kuitenkin esitetty myös 

kritiikkiä. Esimerkiksi kysymys siitä, kenen eduksi sosiaalista pääomaa käytetään, on 

herättänyt keskustelua. Sosiaalista pääomaa voidaan yhteisen edun lisäksi käyttää myös 

yhteiskunnan ja yhteisön vastaiseen toimintaan. Esimerkiksi tavoitteet, joiden edistäminen 

koituu jonkin pienen joukon eduksi voivat johtaa rajatun joukon ulkopuolisten ryhmien 

kannalta negatiivisiin seurauksiin. Sosiaalisen pääoman negatiivisina seurauksina voidaan 

nähdä esimerkiksi sosiaalinen eriytyminen, liika mukautuminen yhteisön normeihin, 

etnosentrismi tai korruptio.62 Usein sosiaalinen pääoma kuitenkin nähdään hyödyllisenä, 

yhteisön ja yksilöiden hyvää edistävänä resurssina. 

Sosiaalinen pääoma voidaan nähdä yhtenä yhteisön resurssina, jonka avulla yhteisön 

tiiviyttä ja jäsenten sitoutumista yhteisöön voidaan vahvistaa. Tässä tutkimuksessa tarkastelen 

nuorten sitoutumista seurakuntaan myös sosiaalisen pääoman käsitteen tarjoamasta 

näkökulmasta. Tarkastelen sosiaalista pääomaa yhtenä mahdollisena resurssina, joka 

seurakunnilla on käytettävissään nuorten sitouttamiseksi seurakuntaan ja yhteisöön.  

Sosiaalisen pääoman käsitteen teoretisoinneissa keskeisiksi nousevat verkostojen, 

luottamuksen, vastavuoroisuuden, normien ja sisäpiiriläisyyden käsitteet. Näihin peilaan 

oman tutkimukseni tuloksia. Tarkastelen sitä, minkälainen rooli erilaisilla verkostoilla, 

                                                
60 Putnam 2000, 22–24. 
61 Putnam 2000, 22–24.  
62 Putnam 2000, 21, 352. 
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yksilöiden keskinäisellä luottamuksella ja vastavuoroisuudella, sisäpiiriläisyydellä, sekä 

erilaisilla normeilla ja sanktioilla on aineistoseurakuntien nuorisotyössä ja haastattelemieni 

nuorten suhteessa yhteisöön.  
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3. Tutkimuksen toteuttaminen 

3.1 Tutkimuskysymys 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella rippikoulun käyneiden nuorten sitoutumista 

kirkkoon ja seurakunnan toimintaan. Tarkoitukseni on selvittää, mitkä tekijät ovat 

vaikuttaneet nuorten sitoutumiseen ja vahvistaneet heidän suhdettaan seurakuntaan ja miksi 

nuoret ovat mukana seurakunnan toiminnassa. Tutkimuskysymykseni on ”mitkä tekijät 

seurakunnassa ja kirkon nuorisotyössä sitouttavat nuoria seurakuntaan?” 

3.2 Aineisto ja menetelmät 

Aineistonkeruuseen käytin kahta menetelmää, haastattelua ja havainnointia. 

Menetelmätriangulaatio eli erilaisten aineistonkeruumenetelmien käyttäminen yhdessä 

vahvistaa mahdollisuuksia saada mahdollisimman monipuolisesti tietoa tutkittavasta 

ilmiöstä.63 Nuortenillat kokoavat useissa seurakunnissa laajan joukon nuoria.64 Keräsin 

aineistoni havainnoimalla kahden eteläsuomalaisen evankelis-luterilaisen seurakunnan 

nuorteniltoja ja haastattelemalla näissä illoissa aktiivisesti käyviä 15–19-vuotiaita nuoria. 

Havainnoin yhteensä neljää nuorteniltaa ja näiden havainnointikertojen puitteissa haastattelin 

yhteensä kahdeksaa nuorta. Haastateltavista nuorista kuusi oli toisesta aineistoseurakunnasta 

ja kolme toisesta. Kaikki haastattelemani nuoret kuuluivat haastatteluhetkellä Suomen 

evankelis-luterilaiseen kirkkoon, olivat käyneet rippikoulun ja osallistuivat säännöllisesti 

paikallisseurakunnan nuorten toimintaan. Osa haastateltavista oli osallistunut seurakunnan 

järjestämään toimintaan jo lapsena, kun taas osa oli ensimmäisiä kertoja osallistunut 

seurakunnan toimintaan rippikouluun tullessaan. Kaikki haastattelemani nuoret olivat nuorten 

toiminnan aktiivisia osallistujia. Toinen aineistoseurakunnista on suhteellisen pieni 

kaupunkiseurakunta ja toinen verrattain suuren kunnan seurakunta. Molemmat 

aineistoseurakunnat sijaitsevat Etelä-Suomessa.  

Pyrin saamaan haastateltavikseni toiminnassa satunnaista kävijää aktiivisemmin 

mukana olevia ja säännöllisesti seurakunnan nuortentoimintaan osallistuvia nuoria. Valitsin 

haastateltavani niin, että he edustaisivat esimerkiksi eri kaveripiirejä seurakunnan sisällä. 

Haastattelin vain nuoria, enkä esimerkiksi nuortenilloissa töissä olevia aikuisia, koska halusin 

tietoa siitä, mitkä tekijät nuorten näkökulmasta ovat olleet seurakuntaan ja sen toimintaan 

sitouttavia. Havainnoinnin kautta minun oli mahdollista saada tietoa myös siitä, millä tavoin 

                                                
63 Hirsjärvi & Hurme 2009, 39.  
64 Niemelä, Palmu, Salomäki & Ketola 2012, 154.  
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illoissa työskentelevät aikuiset pyrkivät sitouttamaan nuoria seurakuntaan ja miten he 

käytännössä toimivat ollessaan paikalla nuortenilloissa.  

Käytin haastatteluissa puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tällöin jokaisessa 

haastattelussa toistuvat ennalta valitut teemat, joiden pohjalta haastattelu etenee. Teemojen 

painottuminen ja tarkat kysymykset voivat kuitenkin vaihdella haastattelusta toiseen. Näin 

haastattelumenetelmä mahdollistaa sen, että haastateltavien erilaiset kokemukset pääsevät 

esiin ja pystyin eri nuorten kanssa keskittymään siihen, mikä heidän kokemuksessaan on ollut 

keskeistä. Kaikki teemat eivät välttämättä kosketa jokaista haastateltavaa yhtä läheisesti.  

Menetelmä korostaa yksilöiden tilanteille antamia merkityksiä ja niiden syntymistä 

vuorovaikutuksessa.65   

Toteutin haastattelut nuorille tutussa ympäristössä nuortenillan aikana. Pyrin saamaan 

haastattelua varten rauhallisen, mutta nuorille tutun tilan, jotta haastatteluun osallistuminen 

olisi heille mahdollisimman helppoa ja mukavaa ja kynnys osallistua olisi matala. Valitsin 

haastateltavat nuoret itse nuortenillan aikana. Näin voin vaikuttaa siihen, että haastateltavani 

edustavat mahdollisimman monipuolista joukkoa, eivätkä esimerkiksi työntekijöiden 

ajatukset, asenteet tai suhtautuminen nuoriin vaikuta tutkimukseeni.  

Havainnointi ainoana aineistonkeruumenetelmänä voi olla riittämätön ja tuottaa 

haasteita aineiston analysoinnissa, mutta yhdistettynä toiseen aineistonkeruumenetelmään se 

voi olla hedelmällinen.66 Havainnointi sopii aineistonkeruumenetelmänä esimerkiksi 

vuorovaikutuksen tutkimukseen. Sen avulla voidaan saada monipuolisempaa tietoa kuin 

esimerkiksi pelkillä haastatteluilla.67 Havainnoinnin keinoin voidaan täydentää haastattelujen 

pohjalta syntyneitä tulkintoja. Sanallisen vuorovaikutuksen lisäksi havainnoinnin avulla 

voidaan tarkastella ihmisten sanatonta kommunikaatiota, kuten eleitä, ilmeitä ja sijoittumista 

tilaan. 68 

Havainnointi vaatii ennakkotietoja ja -ymmärrystä tutkittavasta kohteesta ja siihen 

liittyvistä ilmiöistä. Tutkijan tulee tietää jo jonkin verran tutkimuksen kohteesta ja aiheesta, 

jotta havainnoimalla voidaan saada tarpeellista tietoa.69 Havainnointia rajataan suuntaamalla 

sitä teoriaan ja aiempaan tietoon peilaten tiettyihin asioihin.70 Koska minulla oli tietoa kirkon 

tekemästä nuorisotyöstä entuudestaan, neljä havainnointikertaa oli riittävä määrä tarvittavan 

aineiston keräämiseksi.  

                                                
65 Hirsjärvi & Hurme 2009, 47–48. 
66 Tuomi & Sarajärvi 2018, 93–94.  
67 Tuomi & Sarajärvi 2018, 94.  
68 Grönfors 2007, 155. 
69 Vilkka 2006, 36. 
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 Laadullisessa tutkimuksessa havainnointiaineisto tuotetaan osallistumalla 

tutkimuskohteen toimintaan.71 Käytin aineistonkeruussa tarkkailevaa havainnointia, jonka 

puitteissa olin osana havainnoimiani tilanteita, mutta en itse osallistunut esimerkiksi ohjattuun 

toimintaan, leikkeihin tai pelailuun nuortenilloissa. Tarkkaileva havainnointi sopii erityisesti 

muuttuvien tilanteiden havainnointiin. Sen avulla voidaan saada tietoa siitä, millä tavoin 

ihmiset ovat tilassa, miten he käyttävät tilaa ja millä tavoin he suhtautuvat toisiin ihmisiin ja 

ympäristöön.72 Tarkkailevan havainnoinnin puitteissa pystyin keskittymään itse 

havainnointiin ja huomioimaan ympäristöä laajemmin kuin jos olisin käyttänyt 

osallistuvampaa havainnointitapaa. Toisaalta joissakin hetkissä, kuten hartauksissa, koin 

luonnollisemmaksi, vähemmän nuoria häiritseväksi ja huomiota herättäväksi osallistua 

joihinkin asioihin. Saatoin esimerkiksi istua samaan piiriin nuorten kanssa ja osallistua 

laulujen laulamiseen. Nuortenillat päättäviin hartaushetkiin osallistui tyypillisesti pieni joukko 

nuoria. Koska nuoria oli vähän, valaistus oli hämärä ja kaikki istuimme samassa piirissä, jätin 

niistä hetkistä muistiinpanovälineet pois ja laitoin niistä tekemäni havainnot ylös vasta illan 

päätyttyä.  

Havainnoidessa on aina huomioitava se, että tutkija on väistämättä osana 

havainnoimiaan tilanteita. Voidaan ajatella, että tutkijalla on tietynlainen kaksoisrooli. 

Ihmisen ja tutkijan roolit limittyvät, mutta tutkimusta tehdessä ne voidaan myös erottaa 

toisistaan.73 Tehdessäni havainnointia en osallistunut ohjattuun toimintaan tai muuhun 

yhteiseen tekemiseen, vaan keskityin tarkkailemaan tilanteita ja ihmisten toimintaa ja heidän 

välisiään suhteita omasta havainnoijan ja tutkijan roolistani käsin. Kerroin kaikkien 

nuorteniltojen aluksi lyhyesti, kuka olen ja mitä tarkoitusta varten olen paikalla. Suuremman 

seurakunnan nuortenilloissa asetuin istumaan tilan takaosaan niin, että pystyin havainnoimaan 

tilannetta kokonaisuutena, eikä oma olemiseni kiinnittänyt illan aikana juurikaan huomiota. 

Näissä illoissa paikalla oli yleensä useita kymmeniä ihmisiä ja tilassa kävi välillä myös muita 

aikuisia kuin kyseisten iltojen työntekijöitä. Oma läsnäoloni ei siis kiinnittänyt erityistä 

huomiota. Toisen, pienemmän seurakunnan, nuortenilloissa nuoria ja aikuisia oli 

huomattavasti vähemmän, joten erotuin joukosta selkeämmin ja minua esimerkiksi 

lähestyttiin pyynnöillä osallistua lautapeleihin tai muuhun yhteiseen toimintaan huomattavasti 

enemmän. Tällöin muodostui selkeämpi eronteko oman olemiseni ja muiden illoissa olijoiden 

                                                                                                                                                   
70 Vilkka 2006, 75. 
71 Vilkka 2006, 33.  
72 Vilkka 2006, 38.  
73 Grönfors 2007, 152. 
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välille. Näissä pienemmissä nuortenilloissa istumapaikkani vaihteli enemmän sen mukaan, 

missä päin tilaa nuoret olivat ja mitä he tekivät.  

3.3 Aineiston analyysi 

Käytin sekä haastattelu- että havainnointiaineiston analysoinnissa aineistolähtöistä 

sisällönanalyysiä. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä aineisto järjestellään 

tutkimuskysymysten ohjaamana tiiviiseen ja selkeään muotoon, jonka jälkeen analyysin 

tuloksia peilataan teoreettisiin lähtökohtiin. Erona teoriaohjaavaan ja teorialähtöiseen 

analyysitapaan, aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä ei vielä analyysivaiheessa keskitytä 

aineiston ja teorian vuoropuheluun.74 Halusin lähteä etsimään vastauksia 

tutkimuskysymyksiin aineistosta ilman, että teoria ohjaa tarkastelua vielä analyysivaiheessa.  

Sisällönanalyysi etenee vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa tekstimuotoon saatettu 

aineisto eli litteroidut haastattelut tai auki kirjoitettu havainnointimateriaali redusoidaan eli 

pelkistetään karsimalla siitä kaikki epäolennainen. Aineistosta etsitään kaikki tutkimuksen 

kannalta olennainen tieto, joka tiivistetään pelkistetyiksi ilmauksiksi. Seuraavassa 

klusterointivaiheessa pelkistetyt ilmaukset ryhmitellään omiksi samaan liittyviksi 

alaluokikseen. Aiheen tai teeman mukaan nimetyt alaluokat yhdistetään jälleen yläluokiksi ja 

yläluokat pääluokiksi. Eritasoisia luokkia syntyy aineistosta ja tutkimuksesta riippuen 

tarvittava määrä. Kolmannessa abstrahointivaiheessa syntyneistä pääluokista pyritään 

muodostamaan kokoavia käsitteitä ja liittämään aineiston analyysi teoriaan.75 Tässä 

tutkielmassa peilasin aineiston analyysin tuloksia resurssimobilisaatioteoriaan ja sosiaalisen 

pääoman teoretisointiin. Tarkastelin sitä, miten ja millaisia resursseja seurakunnissa 

hyödynnettiin analyysitulosten perusteella ja miten sosiaalinen pääoma ilmeni seurakuntien 

nuorisotyössä. 

3.4 Eettinen näkökulma ja tutkijan positio 

Aineistoa kerätessä ja haastatteluja tehdessäni en kerännyt tutkimuksen kannalta tarpeettomia 

tunnistetietoja. Tutkimuksen edetessä häivytin tunnistetiedot, joita en enää tarvinnut. 

Aineiston analysoinnissa huolehdin siitä, että haastateltavien henkilöllisyys ei käy ilmi, eikä 

haastateltavia ole mahdollista yhdistää itseensä.  Haastattelujen alussa kerroin, että aineistoa 

käytetään vain tässä tutkimuksessa ja että aineisto analysoidaan niin, ettei tutkimuksesta ole 

mahdollista tunnistaa tai yksilöidä haastateltavia. Kysyin erikseen haastattelutilanteen alussa, 

sopiiko nuorille, että nauhoitan haastattelun. Aihe ei ole erityisen arkaluontoinen, mutta osan 

                                                
74 Tuomi & Sarajärvi 2018, 117, 122. 
75 Tuomi & Sarajärvi 2018, 122–127. 
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haastateltavista ollessa alaikäisiä nuoria tutkimuksen etiikkaan on syytä kiinnittää erityistä 

huomiota.  

Suomessa alaikäisten lasten ja nuorten tutkimiseen ei ole selkeitä lakeja muuten kuin 

lääketieteellisen tutkimuksen osalta. Lääketieteelliseen tutkimukseen osallistumiseen on 

kysyttävä huoltajan lupa nuoren ollessa alle 15-vuotias. Tätä normia voidaan soveltuvissa 

määrin soveltaa myös muuhun tutkimukseen.76 Oman tutkimukseni aihepiiri on kevyt ja 

tutkimuksen mahdollinen vaikutus siihen osallistuvien nuorten elämään ei ole merkittävä. 

Kaikkien haastateltavien ollessa yli 15-vuotiaita heidän haastattelemiseensa ei tarvita 

huoltajan lupaa, vaan nuorten oma suostumus ja halu osallistua tutkimukseen on riittävä. 

Säilytän aineistoa tietoturvallisesti niin kauan kuin se tutkimuksen tekemisen kannalta on 

tarpeen. Tämän jälkeen huolehdin aineiston tietoturvallisesta hävittämisestä.  

 Sosiologisen tutkimuksen lähtökohta on aina se, että tutkijalla on jonkinlainen suhde 

tutkimuksen aiheeseen. Tutkija on aina jonkin yhteiskunnan ja joidenkin yhteisöjen jäsen ja 

hänellä on jonkinlainen tausta ja maailmankatsomus. Tutkijan ja tutkimuskohteen suhde on 

harvoin täysin neutraali ja tähän on hyvä kiinnittää huomiota.77 Seurakuntien nuorisotyö on 

itselleni tuttua sekä omasta nuoruudestani osallistujan että sittemmin työntekijän 

näkökulmasta. Aiheen ollessa tutkijalle läheinen on syytä kiinnittää huomiota omaan 

positioon ja sen vaikutukseen aineiston keräämisessä ja tutkimuksen tekemisessä. Toisaalta 

tuttuus voidaan nähdä voimavarana, mutta toisaalta on huomioitava sen tuomat haasteet ja 

ongelmat. Koska aihe on tuttu ja läheinen, saattaa olla, että olen tottunut seurakunnan 

nuorisotyöhön kontekstina. Vaarana voi olla, että otan osan sen piirteistä itsestäänselvyyksinä 

ja sivuutan asioita, jotka ovat tutkimuksen kannalta olennaisia. Tähän pyrin nuoria 

haastatellessani ja nuorteniltoja havainnoidessani kiinnittämään erityistä huomiota. Toisaalta 

tuttuus voi toimia myös voimavarana tutkimuksen tekemisessä. Se, että nuorisotyö 

kontekstina ja jotkin seurakunnissa toistuvat keskeiset sisällöt ovat itselleni entuudestaan 

tuttuja, vapauttaa havainnoidessani ja haastatellessani kiinnittämään huomiota syvemmin itse 

aiheeseen ja tutkimuskysymyksen kannalta olennaiseen sisältöön.  

 Kiinnitin huomiota myös positiooni suhteessa nuoriin haastateltaviini. Aineistoa 

kerättäessä tutkimuksen kohteena olevat ihmiset luultavasti antavat tutkijalle roolin, joka 

perustuu heidän kontekstiinsa ja tuntemiinsa mahdollisiin rooleihin.78 Seurakunnan nuorten 

toiminnassa aikuisilla on usein auktoriteetin ja toisaalta turvallisen toiminnan mahdollistajan 

                                                
76 Mäkelä 2010, 67–77. 
77 Furseth & Repstad 2006, 1–13. 
78 Grönfors 2007, 152. 
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rooli. Koska olen itse ollut nuorten toiminnassa mukana työntekijän roolissa, oli minun 

kiinnitettävä erityistä huomiota tietynlaisen etäisyyden ottamiseen. Kuitenkin olin nuorten 

silmissä aikuinen. Vaikka kerroin nuorteniltojen aluksi, miksi olen paikalla ja mitä olen 

tekemässä, osa nuorista saattoi rinnastaa minut illoissa työskenteleviin aikuisiin. Heille 

saatoin näyttäytyä työntekijöiden tavoin kirkon tai seurakunnan edustajana, mikä saattoi 

vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä ja suhtautumiseensa illassa tapahtuviin asioihin.  

 Haastatteluja tehdessä näyttäydyin nuorille ehkä selkeämmin tutkijan roolissa. 

Haastattelujen aluksi kerroin tutkimukseni aiheesta jotakin ja selvensin näin omaa positiotani. 

Havainnoidessani roolini ei ehkä ollut niin selkeästi esillä ja he saattoivat nähdä minut 

työntekijän kaltaisena osana yhteisöä. Erityisesti tilanteet, joissa nuoret kääntyivät puoleeni 

kysymään apua tai neuvoa, aiheuttivat ristiriitoja erilaisten roolien välille. Näihin ristiriitoihin 

kiinnitin huomiota aineistoa kerätessäni.  
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4. Sosiaalisiin verkostoihin liittyvät tekijät 

4.1 Sosiaaliset suhteet 

Sosiaalisten suhteiden merkitys ja sosiaalisiin resursseihin liittyvät syyt osallistua 

seurakunnan toimintaan korostuivat ja nousivat keskeisiksi jokaisessa haastattelussa. 

Kavereiden tapaaminen, uusiin ihmisiin tutustuminen, verkostoituminen ja mahdollisuus 

saada uusia läheisiä kavereita näyttäytyivät yhtenä tärkeimmistä asioista, joita nuoret liittivät 

seurakuntaan ja sen toimintaan osallistumiseen. Usein seurakuntaan oltiinkin alun perin tultu 

omien kavereiden suosituksesta, yhdessä kavereiden kanssa tai toiveesta löytää seurakunnasta 

uusia kavereita. Tärkeintä seurakunnassa olivat monen haastattelemani nuoren mukaan juuri 

sosiaaliset verkostot, kuten eräs haastateltavista toteaa: 

No, kyl se on se just se hengailu, et pääsee niinku, tekee mitä tykkää ja olee kavereitten kanssa ja niinku 

verkostoituu ja saa uusii kavereita.79  

Tärkeimpänä asiana seurakunnan toiminnassa tämä haastattelemani nuori koki yhdessäolon, 

jonka kautta mahdollistui uusien ihmissuhteiden solmiminen ja verkostoituminen. Seurakunta 

tarjosi haastattelemilleni nuorille tilan yhdessäololle. Useimmille haastatelluille nuorille 

seurakunnasta oli muodostunut paikka nähdä ystäviä ja viettää aikaa porukalla. Seurakunnasta 

oli löydetty läheinen ja tärkeä kaveripiiri, jonka kanssa toimintaan osallistuttiin yhdessä, 

kuten eräs haastateltava kertoo: ”nykyään on myös tosi tärkeitä kavereita täällä”80. 

Seurakunnassa muodostuneet tärkeät kaverisuhteet sitoivat nuoria seurakuntaan.  

Seurakunta oli luonteva paikka kokoontua yhteen. Sen lisäksi, että seurakuntaan pystyi 

tulemaan kavereiden kanssa, se oli paikka, jossa ei tarvinnut olla yksin. Yksi 

haastattelemistani nuorista ei käynyt haastatteluhetkellä koulussa eikä töissä, joten seurakunta 

oli hänen mukaansa ainoa paikka, jossa hän tällä hetkellä tapasi toisia nuoria. Suurimmalle 

osalle haastattelemistani nuorista tärkein yksittäinen asia nuorten toiminnassa oli yhdessäolo 

ja muiden ihmisten tapaaminen.  

[Seurakunnassa] voi olla kavereitten kaa ja tavata uusia ihmisii ja jutella asioista --- semmost… niinku 

perusyhdessäoloo.81 

Haastattelemieni nuorten puheessa korostuivat uudet ja vanhat kaverit ja ”perusyhdessäolo”. 

Seurakunnan toiminnassa ei aina tarvinnut tapahtua mitään erityistä, vaan kaverien kanssa 

oleminen itsessään oli tärkeää ja motivoi osallistumaan seurakunnan toimintaan.  

Haastatteluissa toistui kokemus siitä, että seurakunnassa koettiin olevan aina ”hyvä 

porukka”. Myös uudet ihmiset koettiin lähtökohtaisesti mukavina ja haastattelemillani 
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nuorilla oli kokemus siitä, että uusiin ihmisiin tutustuminen oli seurakunnassa helppoa ja 

luontevaa. Vaikka kaikki toimintaan osallistuvat nuoret eivät tunteneet toisiaan, muista 

pidettiin ja tuntemattomatkin ihmiset miellettiin ystävällisiksi ja mukaviksi.  

Oman ikäisten kavereiden lisäksi syissä lähteä mukaan seurakunnan toimintaan 

korostuivat ihmissuhteet oman rippileirin isosiin. Lähes kaikki haastateltavat olivat alkaneet 

osallistua seurakunnan toimintaan rippileirin jälkeen, jolloin kaverisuhde omiin isosiin oli 

ollut vahvasti seurakuntaan vetävä tekijä varsinkin toimintaan osallistumisen alkuvaiheessa. 

Nuorteniltaan tullessa saattoi odottaa tapaavansa oman tutun ja tärkeän isosen, jota ei 

välttämättä tavattu muualla arjessa. Eräs haastattelemani nuori korosti sitä, että oli tärkeää, 

että nuortenillassa oli aina paikalla joku tuttu: 

Se et on ollu leirillä ja sitte siel voi olla [nuortenillassa] oma isonen, ja sit niinku... tulee semmonen 

niinku tunne, että ei oo oikeestaan ikinä semmosta [nuorteniltaa] et joku ei ois tuttu naama.82   

Omalta rippileiriltä tutun isosen tapaaminen loi tuttuuden tunnetta ja tunnetta siitä, että 

nuortenilloissa oli tuttuja ihmisiä. Oli tärkeää, että nuortenillassa oli paikalla tuttuja.  

Haastattelemani nuoret kokivat seurakunnan ja erityisesti sen nuorisotyön vahvasti 

yhteisönä ja yhtenäisenä ryhmänä. Usea haastattelemani nuori viittasi seurakuntaan ja sen 

nuortentoimintaan termillä ”yhteisö”. Yksi haastateltava vertasi seurakuntaa kotiin ja 

perheeseen: ”Tää on niinku koti, tää on perhe, tääl on hyvä olla.”83 

Seurakunta oli haastattelemilleni nuorille perheen ja kodin kaltainen paikka, jossa oli 

hyvä ja turvallinen olo. Seurakunnan ilmapiiriä kuvailtiin läheiseksi, lämminhenkiseksi ja 

yhteisölliseksi. Haastattelemani nuoret esimerkiksi korostivat, että jonkun tullessa paikalle 

nuorteniltaan, häntä aina halataan. Yhteisöllisyyden koettiin lisäävän hyvää oloa ja se vahvisti 

nuorten sidettä seurakuntaansa. 

 Paitsi että kavereiden merkitys oli ollut tärkeä seurakunnan toimintaan tullessa, 

ihmissuhteiden merkitys näkyi myös vastuutehtäviin sitoutumisessa. Isoskoulutukseen ja 

isoseksi lähteminen oli usein ollut kaveriporukan yhteinen päätös. Toisaalta oman rippileirin 

isosten esimerkki oli ollut keskeinen päätöksessä lähteä itsekin isoseksi. Usein isoset olivat 

rippileirillä suositelleet toimintaan mukaan lähtemistä ja kertoneet sen hyvistä puolista. Myös 

muihin vapaaehtois- ja vastuurooleihin lähtiessä kavereiden ja tuttujen nuorten esimerkki oli 

ollut merkittävä.  

Meillä täällä piti perustaa [vastuuryhmä] ja sit lähin siihen mukaan --- kysyttiin et ketkäs meiltä ois niinku 

puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nii kaveri sitte ilmottautu puheenjohtajaks ja mä sitte totesin että no, 

mä lähen sitte varalle.84   

                                                
82 H6, 16 v.  
83 H2, 18 v.  
84 H7, 18 v.  
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Vastuuryhmän varapuheenjohtajana toimiva nuori korosti sitä, että vastuurooliin 

sitoutumisessa kaverin rooli ja esimerkki oli ollut keskeinen motivaattori.  

Haastattelujen perusteella muodostunut kuva sosiaalisiin verkostoihin liittyvien syiden 

merkityksestä sai tukea havainnointiaineistosta. Nuorten oleminen ja toiminta nuortenilloissa 

oli vahvasti yhdessä tekemistä ja olemista. Näytti siltä, että kukaan ei ollut illoissa pitkää 

aikaa yksin. Tulijoita tervehdittiin ja kutsuttiin nimeltä. Illoissa oli paljon aikaa ja tilaa 

kuulumisten vaihtamiselle, pelailulle ja ohjelmattomalle yhdessäololle, jonka keskiössä 

vaikutti olevan ajan viettäminen yhdessä. Nuorten olemisessa heijastui läheisyys. 

Halaaminen, sylikkäin istuminen ja kosketus vaikuttivat olevan luonteva osa nuorten 

keskinäistä vuorovaikutusta. Toisaalta nuoret viettivät aikaa paljon pienissä porukoissa, eikä 

niiden välillä ollut juuri liikettä. Nuorteniltaan yhdessä osallistuneen rippikouluryhmän 

isosten rooli esimerkkeinä ja toimintaan kutsujina vahvisti haastatteluissa esiin noussutta 

käsitystä siitä, että muiden nuorten esimerkin ja henkilökohtaisen kutsun merkitys oli tärkeä.  

Seurakunta näyttäytyi nuorten puheessa verkostona, jossa yksilöiden väliset suhteet ja 

verkostossa muodostuva sosiaalinen pääoma olivat keskeisiä seurakuntaan sitouttavia 

tekijöitä. Seurakuntien kyky rakentaa ja ylläpitää sosiaalista tilaa ja sitä tukevia rakenteita oli 

keskeinen tekijä siinä, että nuoret olivat mukana seurakunnan toiminnassa. Sosiaalisen 

pääoman voi nähdä yhtenä keskeisenä resurssina, jota seurakunnat hyödynsivät nuorten 

sitouttamisessa. Nuorten kokemusten perusteella voi ajatella, että seurakunnat hyödynsivät 

sosiaalista pääomaa varsin tehokkaasti.  

Nuortentoimintaan jo sitoutuneet nuoret voidaan nähdä yhtenä resurssina, joka 

seurakunnilla oli käytettävissään uusien nuorten sitouttamisessa. Esimerkiksi isosena 

toimivien nuorten merkitys rippikouluaikana oli useille haastattelemilleni nuorille keskeinen. 

Se, että seurakunnan toiminnassa oli valmiiksi mukana joukko nuoria, sitoi myös uusia nuoria 

osaksi seurakunnan toimintaa. Se, miten näitä nuoria ohjattiin kohtaamaan uusia nuoria, 

voidaan nähdä resurssien hyödyntämisenä yhteisölle tehokkaalla tavalla. Kummassakin 

aineistoseurakunnassa nuoria rohkaistiin tutustumaan niihin nuoriin, jotka eivät olleet vielä 

aktiivisesti mukana toiminnassa.  

4.2 Sisäryhmäjäsenyys  

Haastatteluissa korostui kokemus kuulumisesta yhteisöön ja tiettyyn ryhmään. Seurakunnan 

nuorisotyössä koettiin olevan vahva sisäpiiri, tietty vakioporukka, joka on mukana aina. 

Sisäpiiriä kuvailtiin ”vakioväkenä” ja ”pääporukkana”, jossa kaikki tuntevat toisensa. 

Sisäpiirin jäseniksi koettiin ne nuoret, jotka olivat käyneet toiminnassa aktiivisesti ja olleet 
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mukana usein ja lähes kaikessa. Toiminnassa aktiivisesti mukana olleille nuorille oli annettu 

valtaa ja mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, mikä vahvisti kokemusta 

ryhmäjäsenyydestä. Omaa polkua sisäpiiriläiseksi kuvattiin sen kautta, että vähitellen 

osallistuttuaan toimintaan aktiivisesti ja rutiininomaisesti viikoittain, he olivat saaneet 

vastuuta ja päässeet syvemmälle seurakunnan nuorisotyön arkeen. Eräs haastattelemani nuori 

koki tärkeäksi pääsyn muuhunkin kuin ”normiarkeen”:  

Kiva vaan päästä mukaan muuhunki ku siihen niinku normi [seurakunta-]arkeen. Koska siellähän mä oon 

aina, mä oon aina täällä.85  

Sisäpiiriläisyys näyttäytyi mahdollisuutena päästä esimerkiksi vastuu- ja vapaaehtoistehtävien 

kautta mukaan muuhunkin kuin kaikille avoimeen toimintaan. Sisäryhmän jäsenyys ja pääsy 

syvemmälle yhteisön jäsenyydessä koettiin vahvasti positiivisena ja itselle tärkeänä asiana. 

Haastattelemani nuoret tarkastelivat sisäpiiriä ja sisäryhmää sen sisäpuolelta, sisäpiiriläisen 

näkökulmasta, josta sisäpiiri nähtiin ja nostettiin esiin lähes poikkeuksetta myönteisessä 

valossa.  

Paitsi vastuu ja vaikutusvalta yhteisiin asioihin, sisäryhmän jäsenyyteen liittyi 

tietynlainen ymmärrys ja sisäpiirin tieto seurakunnan toiminnasta, ryhmän normeista ja siihen 

liittyvistä asioista. Esimerkiksi nuortenillan päätteeksi pidettävä hartaushetki näyttäytyi 

useissa haastatteluissa ryhmän yhteisenä yhteishenkeä ja tietynlaista sisäpiiriläisyyttä 

vahvistavana normatiivisena toimintana, jonka ymmärrys ja johon osallistuminen vahvisti 

yksilön sidettä seurakuntaan ja yhteenkuuluvuutta ryhmään. Eräs haastateltavista nosti 

hartauden esiin yhdessäolon lisäksi yhtenä tärkeimmistä asioista nuortenillassa: 

Mä sanoisin ehk vaan se yhdessäolo. Ja tota, no sit mä sanon viel sen hartauden. Koska se on vähän 

niinku sillee leiri… tyypeille, jotka on menos leireille, niin se on vähän sillee niinku... et miltä se tuntuu 

sitte leirillä. Koska eihän sitä muuten tiiä, mikä on hartaus.86   

Tässä haastattelussa hartaus näyttäytyi tietynlaisena rituaalina, jota ei voi ymmärtää ellei 

osallistu hartauselämään esimerkiksi rippileireillä tai nuortenilloissa. Suhde hartauksiin erotti 

seurakunnan toiminnassa aktiiviset ja sisäpiiriläiset nuoret vasta rippileirille menossa olevista 

nuorista, joiden ei vielä odotettu tietävän, mikä hartaus on.  

Omaa suhdetta nuorten toiminnan hengelliseen sisältöön leimasi useilla haastateltavista 

kokemus siitä, että omaa rippileiriä ennen, leirin aikana ja sen jälkeen siihen oli ollut haastava 

suhtautua tai se oli saatettu kokea tylsänä, kaukaisena tai turhana, mutta vähitellen siitä oli 

tullut tärkeä osa osallistumista seurakunnan nuorten toimintaan. Näissä kertomuksissa 

hengellisyys näyttäytyi ensisijaisesti ryhmän asiana ja ryhmään liittävänä tekijänä ja toisaalta 

ryhmäjäsenyyden mukana tulleena asiana.  

                                                
85 H6, 16 v.  
86 H6, 16 v.  
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Jako sisäryhmään ja ulkoryhmään korostuikin erityisesti suhteessa niihin nuoriin, jotka 

olivat menossa rippileirille tulevana kesänä ja olivat nuortenilloissa tutustumassa seurakunnan 

toimintaan. Leirille menossa olevat nuoret viettivät illoissa haastateltavien mukaan aikaa 

erillään vakioporukasta, eivätkä osallistuneet yhteisiin asioihin yhtä innokkaasti kuin 

aktiiviset nuoret. Monet haastateltavat peilasivat omaa toimintaansa ja olemistaan nuorten 

toiminnassa näihin vasta tulevana kesänä rippileirille menossa oleviin nuoriin.  

Useat haastateltavat etsivät ja korostivat eroja oman sisäryhmän ja ulkoryhmien välillä. 

Eron tekeminen oli vahvaa suhteessa muiden toimijoiden, kuten kunnan järjestämään 

nuorisotyöhön, mutta myös muiden seurakuntien nuorten toimintaan. Erityisesti toisen 

aineistoseurakunnan nuorten puheessa korostui ylpeys omasta seurakunnasta ja sen tekemästä 

nuorisotyöstä. Oma seurakunta nähtiin edelläkävijänä ja sen tekemää työtä kuvattiin 

”pilottimeininkinä”. Usea haastateltava kertoi olevansa ylpeä omasta seurakunnastaan ja sen 

työntekijöistä. Työntekijät nähtiin innovatiivisina uuden luojina ja edelläkävijöinä verrattuna 

muiden seurakuntien työntekijöihin. Nuoret kuvailivat esimerkiksi seurakuntansa 

nuorisopapin keksineen uudenlaisen messun, joka koettiin mieleisenä. Eräs haastateltava 

korosti sitä, että seurakunnan mukautuvuus jäsenten toiveisiin oli ihailtavaa ja että he olivat 

siitä seurakuntana ylpeitä: 

Meiän seurakunta on valmis muuttumaan ja muovautumaan sen mukaan, et mitä tota sen jäsenet, mun 

kohalla ehkä eniten, et mitä nuoret toivoo. Ja sillä tota… siitä me ollaanki tosi ylpeitä. Ja ollaan myös 

niinku sillä ominaisuudella edustettu tuolla niinku seurakuntien välisissä tapahtumissa ja sillee. Nii se on 

mun mielest tota ihailtavaa.87   

Positiivinen käsitys omasta seurakunnasta korostui suhteessa muihin seurakuntiin. Oman 

paikallisseurakuntansa toiminnan lisäksi nämä nuoret olivat ryhmänä osallistuneet joihinkin 

seurakuntien yhteisiin tapahtumiin ja rovastikunnallisiin tilaisuuksiin, joissa käydessä erot 

oman seurakunnan ja muiden seurakuntien välillä olivat korostuneet ja positiivinen käsitys 

oman seurakunnan tekemästä nuorisotyöstä vahvistunut. Edustaminen seurakuntien välisissä 

tilaisuuksissa ja tapahtumissa oli lisännyt ylpeyden tunnetta omasta seurakunnasta. 

Ylpeys ja käsitys oman seurakunnan nuorisotyön erityislaatuisuudesta ja 

laadukkuudesta oli monelle haastateltavalle tärkeä seurakuntaan sitouttava tekijä. Paitsi, että 

oma seurakunta nähtiin erityisenä verrattuna muihin saman rovastikunnan tai lähiseudun 

seurakuntiin, myös ero kunnallisten toimijoiden tekemään nuorisotyöhön korostui nuorten 

kuvauksissa. Seurakunnan hengellinen puoli nähtiin tärkeänä eron tekijänä ja sitä toivottiin 

lisää, jotta toiminta erottuisi muusta samalla paikkakunnalla nuorille järjestetystä toiminnasta, 

kuten eräs haastateltava toteaa: 

                                                
87 H8, 19 v.  
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No emmä tiiä mun mielest periaattees ois kiva, et ois edelleen sellasii niinku opetusjuttui periaattees et sit 

tää ois enemmän seurakunnan tapahtuma eikä vaan sellane... niinku periaattees verrattavis enemmän 

johonki vaikka semmoseen mitä kunta vois järjestää et se niinku erottuis selkeesti et siin ois jotai 

hengellistä mukana nii se mun mielest ois sit vähä enemmän niinku sitä seurakunnan toimintaa just…88  

Hengellisyys näyttäytyi seurakunnan erityispiirteenä ja muusta toiminnasta erottavana 

tekijänä. Erottuminen kunnallisesta ja muusta nuorille järjestetystä toiminnasta oli tärkeää ja 

siksi hengellisyyttä toivottiin lisää. 

Sisäryhmäidentiteettiä vahvistava ja korostava puhe toistui useissa haastatteluissa. 

Omaan seurakuntaan viitattiin ”meidän seurakuntana” ja sen työntekijöihin ”meidän 

työntekijöinä”. Itseensä useat haastateltavat viittasivat termillä ”seurakuntanuori”. Puhuessaan 

seurakuntansa nuorisotyöstä useimmat haastateltavani käyttivät sen nuorisotyölle annettua 

nimeä, joka osaltaan rakentaa yhteisöä ja vahvistaa tietynlaista ryhmäidentiteetin syntymistä. 

Lisäksi useille tapahtumille, nuorten vastuuryhmille ja vapaaehtoistiimeille oli omat nimensä, 

jotka sitoivat ne osaksi nuortentoimintaa.  

Havainnointiaineisto tuki haastattelujen perusteella muodostunutta käsitystä 

tietynlaisesta sisäpiiriläisyydestä. Vaikutti siltä, että nuortenilloissa vastuutehtävissä toimivat 

usein samat nuoret. Nuorilla näytti olevan nuortentilassa vakiopaikkoja, joissa tietyt nuoret 

viettivät aikaa illasta toiseen. Tulevana kesänä rippikouluun menossa olevat nuoret viettivät 

usein illoissa aikaa erillään muista nuorista. Usein he jäivät tilan reunoille, kun aktiiviset 

nuoret asettuivat esimerkiksi sohville tai keskellä tilaa olevaan keittiöön. Osa nuorista ja 

työntekijöistä sanoitti ääneen eroa aktiivisten nuorten ja rippikoululaisten välillä. 

Rippikoululaisiin viitattiin toisinaan sanalla ”ne”. Useissa haastatteluissa nuoret vertasivat 

toimintaansa rippikoululaisiin. Rippikouluryhmien osallistuminen nuorteniltoihin tarjosikin 

nuorille konkreettisen mahdollisuuden verrata sisäryhmäjäsenyyttä ulkoryhmäläisiin ja peilata 

omaa suhdettaan seurakuntaan vasta rippikouluun menossa olevien nuorten osallistumiseen. 

Toisessa seurakunnassa aktiivisesti toiminnassa mukana olevilla nuorilla oli kaapissa omat 

nimikkomukit, joita he käyttivät aina ollessaan paikalla.  

Haastatteluissa sisäpiiriläisyyttä vahvistavana rituaalina esiin noussut hartaus näyttäytyi 

myös havainnoinnin perusteella vahvasti ryhmäjäsenyyttä vahvistavana. Hartauksissa istuttiin 

piirissä ja siihen osallistui vain osa illassa olleista nuorista. Toisessa aineistoseurakunnassa 

hartauden aluksi jokainen nuori sai jakaa yhden heidän mieleensä jääneen hetken kuluneelta 

viikolta. Hetken jakamiseen ei annettu erillistä ohjeistusta, mikä korosti sitä, että kaikki 

hartauteen osallistuvat nuoret olivat olleet hartaudessa aiemmin. Hartauden lopuksi 

molemmissa seurakunnissa tehtiin iltapiiri, jossa käsi kädessä lausuttiin herran siunaus ja 

                                                
88 H4, 18 v.  
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toivotettiin hyvää yötä. Kaikki hartauteen osallistuvat nuoret osasivat herran siunauksen ja 

hyvän yön toivotuksen ulkoa, eikä iltapiiriin yleensä annettu erillisiä ohjeita, sillä se toistui 

nuortenilloissa viikosta toiseen. 

Nuortentilojen sisustuksessa oli paljon elementtejä, jotka korostivat niiden yhteisyyttä ja 

yksilöiden kuulumista ryhmään. Toisessa aineistoseurakunnassa nuortentilojen seinälle oli 

esimerkiksi ripustettu kaikkien viime vuosien rippikouluryhmien kuvat. Seinällä olevaan 

kalenteriin oli merkitty paitsi nuortentoiminnan aikatauluja myös yksittäisten toimintaan 

osallistuvien nuorten syntymäpäiviä.  

Sisäpiiriläisyys nähdään yhtenä sosiaalista pääomaa rakentavana ja ryhmän kiinteyttä 

vahvistavana asiana. Sosiaalisen pääoman voidaan nähdä muodostuvan verkostoista ja 

ryhmäjäsenyyksistä.89 Useissa haastatteluissa nousi esiin vahva kokemus kuulumisesta 

sisäpiiriin ja tiettyyn ryhmään. Nuoret nostivat esiin sisäryhmää vahvistavia normatiivisia 

elementtejä, joiden he kokivat rajaavan ryhmää ja vahvistavan sisäpiirin rajoja ja keskinäistä 

kiinteyttä. Yhtenä keskeisenä ryhmän kiinteyttä vahvistavana elementtinä nostettiin esiin illan 

päätteeksi pidettävä hartaus. Toisaalta omaa sisäryhmää peilattiin muihin ryhmiin, jolloin oma 

ryhmä näyttäytyi lähes pelkästään positiivisessa valossa. Toisaalta sisäpiiriläisyyden 

vahvistumisessa keskeisiä olivat myös muut resurssit, kuten hengellisyys ja tiloihin liittyvät 

elementit.  

4.3 Nuorten aktiivinen toimijuus 

Suurin osa haastattelemistani nuorista koki oman toimijuutensa seurakunnassa vahvana. 

Toimintaan osallistuminen ei keskittynyt pelkästään tapahtumissa tai tilaisuuksissa 

käymiseen, vaan nuorilla oli toiminnan järjestämiseen ja seurakuntaan liittyen vastuuta ja 

vaikutusvaltaa. Keskeisin vapaaehtoisuuden muoto oli isosuus. Jokainen haastattelemani 

nuori oli toiminut isosena oman rippileirinsä jälkeen ja vanhimpia isosiän ylittäneitä 

haastateltavia lukuun ottamatta kaikki nuoret olivat menossa isoseksi tulevana kesänä. Halu 

toimia isosena oli motivoinut nuoria lähtemään mukaan seurakunnan toimintaan erityisesti 

toimintaan osallistumisen alkuvaiheessa, mutta myös vanhimmille haastattelemilleni nuorille 

rippikouluissa vapaaehtoisena tai pientä palkkiota saavana apuohjaajana toimiminen oli tärkeä 

osa seurakunnan toimintaan osallistumista.  

Motivaatioon toimia isosena oli usein vaikuttanut positiivinen rippikoulukokemus, halu 

päästä uudelleen leirille, uudet kaverit ja halu tutustua isosena uusiin ihmisiin. Toisaalta 

omien isosten rohkaisu ja esimerkki oli merkittävä syy lähteä mukaan isoskoulutukseen. 

                                                
89 Bourdieu 1986, 248–252.  
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Useiden nuorten motivaatio toimia isosena oli monisyinen, kuten seuraavien nuorten 

kertomuksista käy ilmi:  

No ekalla kerralla se oli vaan se, et jes oma leiri oli ja ohjaajat oli nii mukavia ja oli kuullu niiltä isosiltaki 

sillee että on kivaa olla mukana. Ohan se erilaista, ku ite leirillä oleminen, mut silti tosi kivaa ja tutustuu 

uusiin ihmisiin. Ja tota, seki on vaan osa tätä niinku no seurakunnan toimintaa ja mä vaan tykkään olla 

kaikessa täällä… mukana niinku sillee, nii, emmä tiiä mikä mut sinne, ehkä vaan se et halus vähän niinku 

uusiks leirille.90  

 

Ehkä semmone et oli just hyvä kokemus siitä, et millasii isoset oli omalla leirillä ja oli sit viel 

yläasteellaki ollu tukioppilaana nii sit se oli vähän samantyyppist hommaa ja kiinnosti vetää leikkejä 

nuoremmille ja auttaa ja näin pois päin. Vähän semmonen… perintönä niin sanotusti omilta isosilta ja 

apuohjaajilta.91  

Useilla haastateltavilla syitä toimia isosena oli monia, eikä niistä mikään yksin ollut tärkein. 

Positiivinen kokemus omalta rippileiriltä oli motivoinut kumpaakin näistä nuorista 

hakeutumaan isoseksi. Oman rippileirin isoset olivat omalla esimerkillään kannustaneet 

hakeutumaan isostoimintaan. Lisäksi isosena toimimisen motiiveihin vaikuttivat halu saada 

itselle uusia kokemuksia ja toisaalta halu luoda merkityksellisiä kokemuksia nuoremmille. 

Isosena toimimisen lisäksi nuoret toimivat aktiivisesti seurakunnassa myös muissa 

rooleissa ja tehtävissä. Osa vastuutehtävistä vaati sitoutumista vain yhteen tapahtumaan ja osa 

saattoi jatkua pidemmän aikaa. Nuorten esiin nostamia vapaaehtoistehtäviä olivat esimerkiksi 

auttaminen erilaisten tapahtumien järjestämisessä, nuorempien isosten mentorointi ja 

työntekijöiden auttaminen uusien isosten kouluttamisessa. Tärkeitä syitä toimia 

vapaaehtoisena olivat esimerkiksi halu auttaa ja kiinnostus osallistua toiminnan suunnitteluun 

ja vaikuttaa sen sisältöön. Yhtä nuorta motivoi toimimaan vapaaehtoisena halu opiskella 

tulevaisuudessa kirkon nuorisotyönohjaajaksi. Haastattelemani nuoret kokivat tärkeänä sen, 

että heidät oli otettu mukaan ja työntekijät olivat pyytäneet heitä henkilökohtaisesti 

osallistumaan vapaaehtoisina. Paitsi että nuoret osallistuivat aktiivisesti nuortentoiminnan 

suunnitteluun ja toteutukseen, he olivat olleet mukana esimerkiksi koko seurakunnan 

yhteisissä jumalanpalveluksissa ja muissa työalarajat ylittävissä tilaisuuksissa. Eräs nuori 

kertoi olleensa jakamassa ehtoollista 90-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlamessussa: 

Ja nyt oli vaikka joku 80… 90-vuotiaiden synttärimessu, nii sitte oltiin siellä sitte jakamassa [ehtoollista]. 

Kylhän siitä ihan hyvä fiilis sitte tulee, kun pääsee esimerkiks tollaseen mukaan et joku 90-vuotias 

hymyilee sen takii, et mitä sä teet sunnuntaina aamulla.92  

Vapaaehtoisuus koettiin palkitsevana ja merkityksellisyyden kokemuksia tarjoavana. Oma 

toiminta nähtiin arvokkaana ja nuoret kokivat tärkeäksi sen, että he pystyivät tarjoamaan 

muille omalla toiminnallaan merkityksellisiä hetkiä.  

                                                
90 H6, 16 v.  
91 H7, 18 v.  
92 H6, 16 v.  
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Nuortentoiminnan perustana oli haastattelemieni nuorten mukaan vastuu ja sen myötä 

tuleva vapaus. Vastuun ja luottamuksen merkitys korostui vanhimpien haastattelemieni 

nuorten kertomuksissa. Isosuuden ja pienten vapaaehtoisroolien myötä nuorille oli vähitellen 

annettu laajempia ja enemmän vastuuta vaativia tehtäviä. Osalla täysi-ikäisistä nuorista oli 

esimerkiksi omat avaimet seurakunnan tiloihin ja he pystyivät pitämään nuorteniltoja 

itsenäisesti ilman työntekijän läsnäoloa. Kuitenkin jokaisella toimintaan osallistuvalla 

nuorella nähtiin olevan vastuuta yhteisten asioiden toimivuudesta, kuten eräs haastateltava 

kertoo: 

Meil on tapana, et kaikki tehdään niinku yhdessä ja silleen ettei niinku, se ei oo semmonen, et työntekijä 

täällä keräilee kahvikupit ja laittaa tiskikoneet ja ynnä muuta, mut vaan niinku kaikki tekee oman 

osuutensa. --- just sekin varmaan niinku lisää tota toimivuutta, et ku on niinku vapaa ilmapiiri, et kaikil on 

vähän niinku samaan aikaan vapaus ja vastuu, et homma toimii.93  

Seurakunnassa oli haastateltavien mukaan tapana, että jokainen osallistui yhteisten asioiden 

hoitamiseen, kuten siivoamiseen. Vastuu esimerkiksi tilojen kunnossapidosta ei ollut vain 

työntekijöillä tai joillakin tietyillä nuorilla, vaan kaikilla osallistujilla. Vastuu omasta 

toiminnasta toi mukanaan vapauden käyttää tiloja ja olla mukana nuortentoiminnassa.  

Yhtenä keskeisenä tekijänä aktiivisen toimijuuden ja osallisuuden näkökulmasta nuoret 

korostivat mahdollisuutta vaikuttaa nuoren seurakunnan yhteisiin asioihin. Mahdollisuus 

vaikuttaa ja kokemus siitä, että nuorten mielipide otettiin huomioon, vahvisti nuorten suhdetta 

seurakuntaan ja omistajuutta suhteessa tiloihin, toimintaan ja yhteisöön. Kummassakin 

aineistoseurakunnassa toimi nuorten vastuuryhmä, johon kuului tietty joukko toiminnassa 

aktiivisesti mukana olevia nuoria. Haastattelemistani nuorista osa kuului seurakuntansa 

nuorten vastuuryhmään. Vastuuryhmiin kuuluville nuorille rooli ja paikka osana 

vastuuryhmää oli tärkeä ja sen merkitys korostui selkeästi näissä haastatteluissa. 

Vastuuryhmät olivat selkein nuorille tarjottu vaikuttamisen kanava. Haastattelemani nuoret 

korostivat sitä, että heidän mielipiteensä ja vastuuryhmän toiminta oli muokannut 

nuortentoimintaa ja vaikuttamisella oltiin saatu aikaan konkreettisia muutoksia esimerkiksi 

tiloihin, nuorten toimintaan tarkoitettujen rahallisten resurssien käyttämiseen tai nuortenillan 

sisältöön liittyen. Eräs haastateltava kertoi siitä, miten vastuuryhmätoiminnalla oltiin 

vaikutettu resurssien käyttämiseen: 

Päästään esim päättämään mihin käytetään [seurakunnan nimi] seurakunnan niinku... [nuorten toimintaan] 

käytetyt niinku tarkotetut resurssit. Esimerkiks just semmone että jouluna hankittii uus pleikkari. Joka oli 

kaikkien semmonen yhteis… et saatiin valita mitä halus.94  

                                                
93 H7, 18 v.  
94 H6, 16 v.  
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Vastuuryhmä oli saanut aikaan konkreettisen muutoksen. Tärkeää siis oli paitsi mahdollisuus 

vaikuttaa, myös kokemus siitä, että nuorten mielipiteet ja toiveet huomioitiin ja vaikuttamisen 

tulokset olivat selkeästi nähtävissä jo lyhyellä aikavälillä.  

Havainnointi tuki haastatteluissa esiin noussutta kuvaa siitä, että nuortentoiminnassa 

pelkän osallistumisen lisäksi keskeistä oli vapaaehtoisuus ja vastuun kantaminen. Osalla 

nuorista oli illoissa selkeät vastuuroolit, joista käsin he toimivat. Suuremman seurakunnan 

nuortenilloissa jokaisessa illassa toimi nuorista valittu vastuuhenkilö, jonka tehtäviin kuului 

esimerkiksi laskea illassa olevat nuoret ja kerätä näiden nimet listaan. Lisäksi muita nuoria 

toimi erilaisissa vastuutehtävissä, kuten messubändissä tai keittiössä. Vastuutehtävissä 

toimivilla nuorilla oli kaulassaan laput, joissa luki heidän nimensä ja tehtävä, jossa he 

toimivat. Nuortenillassa vietetty jokaviikkoinen messu rakentui suurelta osin vapaaehtoisten 

nuorten panoksella. Suurimmalle osalle vapaaehtoisista vastuu vaikutti olevan positiivinen 

asia ja rooleihin hakeuduttiin mielellään ja vapaaehtoisesti. Osa tehtävissä toimivista nuorista 

kuitenkin vaikutti kokevan roolin myös raskaana ja haastavana, mikä kävi ilmi heidän 

puheistaan. Vastuurooleissa toimivat nuoret esiteltiin nuortenillan aluksi ja näille nuorille 

annettiin yhteisesti aplodit, mikä korosti toimijuuden merkitystä ja tärkeyttä.  

Toisaalta havainnointiaineistossa korostui organisoimaton vastuu tiloista ja aktiivinen 

osallistuminen ilman erillistä roolia tai tehtävää. Haastatteluissakin esiin noussut vapauden ja 

vastuun samanaikaisuus näkyi siinä, että nuoret osallistuivat oma-aloitteisesti esimerkiksi 

kahvin keittämiseen, tiskikoneen täyttämiseen ja siivoamiseen. Lisäksi nuoret esimerkiksi 

säestivät hartaudessa, jakoivat laulukirjoja ja valitsivat, mitä lauluja laulettiin. Vaikutti siltä, 

että ainakin osittain nuorten toiminnassa työntekijän ja osallistujan roolit olivat ikään kuin 

limittyneet tai kääntyneet. Nuorten toimijuus oli kuitenkin ainakin osittain työntekijöiden 

rakentamaa. Esimerkiksi iltojen aluksi työntekijät sanoittivat ääneen iltojen periaatteita ja sitä, 

että ”ideana on, että jokainen siivoaa ja on yhteinen tila”. Vastuuroolit ja rakenteet olivat 

työntekijöiden luomia ja nuorille tarjoamia. Toisaalta pienemmässä aineistoseurakunnassa 

vanhemmat nuoret olivat yksin vastuussa koko nuortenillan järjestämisestä. Toisaalta 

tällöinkin vastuu oli annettu nuorelle työntekijöiden toimesta.  

Vastuuryhmätoiminta ja mahdollisuus vaikuttaa nuortentoiminnan sisältöön korostui 

haastatteluissa. Nuorille tarjottiin myös nuortenilloissa mahdollisuus vaikuttaa. Esimerkiksi 

seinällä olevalla liitutaululla kysyttiin ”ideoita” ja ”hankintoja”. Jokaisella illoissa olevalla 

nuorella oli näin mahdollisuus esittää toiveita ja vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja 

sisältöön, vaikka he eivät olisi kuuluneet valittuun vastuuryhmään.  
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Osa nuorista oli suorittanut myös kouluun kuuluvan työelämääntutustumisjaksonsa 

seurakunnassa. Tämä oli vahvistanut kokemusta toimijuudesta, tutustuttanut laajemmin 

muuhun seurakunnan toimintaan ja muiden työalojen työntekijöihin. Näille nuorille TET-

jakso oli avannut uudenlaisia tapoja toimia seurakunnassa vapaaehtoisena.  

Vastavuoroisuus nähdään sosiaalisen pääoman teoretisoinneissa keskeisenä yhteisön 

kiinteyttä vahvistavana seikkana.95 Myös resurssimobilisaatioteoria näkee yksilöt aktiivisina 

yhteisöjen jäseninä passiivisten vastaanottajien sijaan.96 Seurakunnan toimintaan aktiivisesti 

osallistuvien nuorten suhde seurakuntaan ja muihin ryhmän jäseniin oli usein vastavuoroinen. 

Nuoret eivät olleet vain passiivisia osallistujia, vaan suurin osa nuorista oli jollakin tavalla 

osallistunut toiminnan suunnitteluun tai toteutukseen. Korostunein esimerkki aktiivisesta 

toimijuudesta oli isosena toimiminen. Kaikki haastattelemani nuoret olivat toimineet isosina. 

Yhtä keskeinen merkitys oli kuulumisella vastuuryhmään siihen kuuluvien nuorten puheessa. 

Nuorten kokemuksissa keskeistä oli kokemus siitä, että he saivat vaikuttaa ja heillä oli 

aktiivinen rooli osana seurakuntaa ja sen nuorisotyötä. Toisaalta kaikki nuoret kokivat, että he 

olivat saaneet seurakunnasta paljon. Suhde seurakuntaan näyttäytyi siis toimijuuden myötä 

vastavuoroisena.  

4.4 Aikuisten vastuu ja luottamus työntekijöihin 

Muiden nuorten tapaamisen lisäksi seurakunnan työntekijät koettiin tärkeinä ja heidän 

merkityksensä nostettiin useissa haastatteluissa esiin. Työntekijöiden vaikutus toimintaan ja 

läsnäolo nuorten toiminnassa koettiin lähtökohtaisesti positiivisena ja merkityksellisenä. 

Työntekijöitä kuvailtiin kivoiksi, mukaviksi ja ”loistoporukaksi”. Haastattelemieni nuorten 

mukaan työntekijät innostavat nuoria tekemään asioita yhdessä ja viettävät aikaa nuorten 

kanssa. Tärkeämpänä kuin esimerkiksi ohjatun ohjelman järjestäminen haastatteluissa 

näyttäytyi aikuisen työntekijän läsnäolo nuorten toiminnassa ja yhdessäolo nuorten kanssa. 

Erityisesti työntekijöiden merkitys hyvän ja avoimen ilmapiirin luojina korostui 

haastatteluissa: 

Ohjaajat ensinnäki sillai on hyvii ja sillai niinku periaattees luo sitä ilmapiirii itekki ja sit kaikki vaan 

vähän niinku tulee siihen mukaan --- ne just luo sitä kivaa ilmapiiriä sillai et ne tulee vaik juttelemaan, 

kyselee miten on menny ja sellast nii se on kiva.97  

Työntekijät loivat nuorten mukaan hyvää ilmapiiriä juttelemalla, kyselemällä kuulumisia ja 

olemalla läsnä. Työntekijöiden vaikutus nähtiin lähtökohtaisesti positiivisena ja 

merkityksellisenä.  

                                                
95 Coleman 1988, 101–107.  
96 Furseth & Repstad 2006, 143. 
97 H4, 18 v.  
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Nuorisotyötä tekevät työntekijät olivat nuorille tuttuja ja läheisiä. Heihin viitattiin 

”meidän työntekijöinä”, ”meidän nuorten pappeina” ja työntekijöinä, ”jotka on täällä melkein 

aina”. Tuttuus ja säännöllisyys loivat luottamusta ja avoimuutta suhteessa työntekijöihin. 

Tutut työntekijät olivat nuorille tärkeitä. Toisaalta työntekijöillä nähtiin olevan lain mukaan 

vastuu toiminnasta, mutta heidän katsottiin silti kuuluvan samaan porukkaan ja yhteisöön 

toimintaan osallistuvien nuorten kanssa.   

Erityisesti toisessa aineistoseurakunnista korostui työntekijöiden merkitys 

turvallisuudesta huolehtivina aikuisina. Heidän koettiin pitävän huolta siitä, että kaikki 

noudattavat sääntöjä ja kantavan vastuuta toiminnan turvallisuudesta. Työntekijöiden 

kuvattiin huolehtivan siitä, että kaikilla nuorten toimintaan osallistuvilla on kivaa, rauhallista 

ja hyvä olla.  

Myös mahdollisuus sielunhoidolliseen keskusteluun vastuullisen ja luotettavan 

aikuisen kanssa koettiin tärkeänä ja arvokkaana. Haastattelemani nuoret korostivat sitä, että 

erityisesti silloin, kun elämässä on vaikeaa, seurakunnan työntekijälle voi mennä puhumaan. 

Toisaalta työntekijöiden koettiin huolehtivan nuorista myös itse kysymällä, mitä heille 

kuuluu. Yleensä ottaen työntekijöiden läsnäolo ja vuorovaikutus nuorten toiminnassa koettiin 

arvokkaana ja tärkeänä. Eräs haastateltava kuvailee työntekijöiden läsnäoloa merkittävänä 

turvallisuuden kannalta: 

On sil [työntekijöiden läsnäololla] tietysti se merkitys, että ne niinku pitää sitä porukkaa vähän kasassa tai 

sillai niinku, ettei siel nyt rupee kaikki ihan vetää… niinku läskiks sitä hommaa et siel on rauha ja kauhee 

tappelu tai joku semmonen meneillään koko ajan… ja sitte jos on jotai juttui niille voi mennä vaik juttelee 

jostai ja… semmonen niinku… tuo semmosta niinkun ehkä turvaa siihen olemiseen ja semmosta…98  

Haastateltava koki työntekijöiden huolehtivan siitä, että seurakunnan toiminnassa oli 

turvallista ja rauhallista ja esimerkiksi tappeluihin ja riitoihin puututtiin. Myös mahdollisuus 

sielunhoidolliseen keskusteluun toi turvallisuudentunnetta. Seurakuntien työntekijät 

näyttäytyivät luottamusta herättävinä ja turvallisina aikuisina. 

Havainnointiaineisto tuki haastattelujen perusteella muodostunutta käsitystä siitä, että 

työntekijät omalla läsnäolollaan loivat iltoihin rakennetta ja vuorovaikutusta. Suuremman 

seurakunnan nuortenillassa työntekijöitä oli illan aikana paikalla useita. Erään havainnointi-

illan aikana nuortentilassa oli yhteensä kahdeksan työntekijää, joista osa oli paikalla koko 

ajan ja osa vain hetken. Paikalla oli nuorisotyönohjaajien ja nuorisotiimiin kuuluvan papin 

lisäksi esimerkiksi kanttori ja harjoittelija.  Työntekijät kyselivät kuulumisia, tutustuivat 

uusiin nuoriin ja rohkaisivat soittamaan, pelaamaan ja tekemään. Heidän toiminnassaan 

korostui keskusteleminen. Suurimman osan ajasta työntekijät olivat illoissa läsnä järjestämättä 

                                                
98 H3, 15 v.  
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tai ohjaamatta varsinaista ohjelmaa. Vuorovaikutus oli usein työntekijälähtöistä. Aikuiset 

lähestyivät nuoria enemmän kuin nuoret aikuisia. Kaikista eniten vuorovaikutusta tapahtui 

kuitenkin nuorten välillä.  

Vaikutti siltä, että erityisesti suuremmassa seurakunnassa, jossa nuoria oli illan aikana 

paikalla yli sata, työntekijät käyttivät eniten aikaa tiettyihin, toiminnassa aktiivisimmin 

mukana oleviin nuoriin. Näiden nuorten kanssa työntekijät kävivät nuorteniltojen kuluessa 

syvällisiäkin keskusteluja. Kuitenkin työntekijät lähestyivät myös muita kuin ydinporukkaan 

kuuluvia nuoria, tutustuivat heihin ja kutsuivat heitä mukaan. Nuoret lähestyivät iltojen 

aikana työntekijöitä kysyäkseen neuvoa tai apua erilaisiin asioihin.  

Keskustelun, juttelun ja hengailun lisäksi työntekijät olivat vastuussa nuorteniltojen 

kulusta. Vaikka osa vastuusta esimerkiksi iltojen toteuttamisessa oli annettu nuorille, 

työntekijät kantoivat vastuuta taustalla ja huolehtivat vastuussa olevien nuorten ohjaamisesta. 

Niissä illoissa, joissa työntekijöitä oli paikalla, he pääosin itse toteuttivat ohjatut hartaudet, 

messut ja muut yhteiset ohjelmat. Toiminnallaan he aktiivisesti toivat iltoihin hengellistä 

sisältöä. Osa työntekijöistä oli pukeutunut seurakunnan huppareihin, minkä voi ajatella paitsi 

työroolia tukevana vaatetuksena, myös rakentavan toiminnan brändiä.  

Vaikka työntekijät olivat nuortenilloissa töissä ja pääasiassa kyselivät nuorten 

kuulumisia, he kertoivat iltojen aikana nuorille myös omia kuulumisiaan. Tämän voi nähdä 

luovan luottamuksellista ilmapiiriä nuorten toimintaan. Työntekijät puhuttelivat nuoria 

esimerkiksi lempinimillä ja suhde nuoriin näyttäytyi luottamuksellisena ja läheisenä. Yksi 

seurakunnan pappi osallistui nuortenmessuun, vaikka ei ollut kyseisessä messussa töissä. 

Luottamusta loi myös se, että työntekijät lainasivat omia avaimiaan nuorille illan aikana. 

Toisaalta toisessa seurakunnassa playstation-pelikaapin avaimen sai käyttöönsä vain panttia 

vastaan, mikä toisaalta näyttäytyy epäluottamuksen osoituksena ja toisaalta toimii sanktion 

uhkana vahvistaen normien ja sääntöjen toimivuutta.  

Luottamus, normit ja sanktiot nähdään sosiaalisen pääoman teoriassa keskeisinä 

yhteisön kiinteyttä vahvistavina tekijöinä.99 Työntekijät ja heidän osaamisensa voidaan nähdä 

yhtenä resurssina, jota seurakunnat hyödynsivät sosiaalisen pääoman rakentumisessa. Useat 

nuoret mainitsivat työntekijöiden luovan seurakunnan nuortentoimintaan hyvää ja 

luottamuksellista ilmapiiriä. Työntekijät huolehtivat turvallisuudesta ja heidän kanssaan oli 

mahdollista keskustella, jos elämässä oli haasteita. Erilaiset säännöt, normit ja sanktiot, joista 

työntekijät pitivät kiinni, vahvistivat turvallisuudentunnetta seurakunnan toiminnassa.  

                                                
99 Coleman 1988, 101–107; Ilmonen 2002, 136.  
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4.5 Suhde sisäryhmän ulkopuolelle 

Nuorten haastatteluissa nousi esiin nuorisotyön muodostamat sidokset eri ryhmiin ja niiden 

välille. Seurakunta mahdollisti nuorille ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen syntymisen yli 

ikä- ja sukupolvirajojen. Työalojen yhteinen toiminta muodosti siltoja vanhempien ihmisten 

ja nuorten välille, mutta myös nuorisotyön sisällä oli eri-ikäisiä seurakuntalaisia, jotka eivät 

olisi esimerkiksi koulun tai harrastusten puitteissa viettäneet aikaa yhdessä. Nuoret olivat 

esimerkiksi olleet vapaaehtoisina koko seurakunnan yhteisissä tapahtumissa. Erityisesti 

yhteys ja yhteistyö kirkkoherran kanssa koettiin tärkeänä ja hyvänä asiana.  

 Eri-ikäisten ihmisten lisäksi seurakunta ja siihen liittyvä toiminta yhdisti ihmisiä eri 

alueilta laajemmin kuin oman seurakunnan alueella. Osa nuorista oli vastuuryhmätoiminnan 

myötä vieraillut esimerkiksi lähialueen muissa seurakunnissa tai isommissa kirkollisissa 

tapahtumissa. Nämä tapahtumat ja tilaisuudet olivat yhdistäneet saman asian äärelle eri 

paikkakunnilta tulevia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Eräs haastateltava nosti esiin seurakuntarajat 

ylittävän koko Suomesta seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia keränneen tapahtuman, 

johon he olivat vastuuryhmätoiminnan puitteissa osallistuneet:  

No siel oli kaikkialt eri puolilta suomee niinku seurakuntatyyppejä ja ne oli pitämäs pisteitä --- ja 

kertomassa omista jutuistaa ja sit siel pysty niinku itse mennä puhumaan omista asioistaan ja sit me 

mentiin sinne ainoot nuoret, kaikki muut oli niinku aikuisia tai jotain semmosia viiskymppisiä 

seurakuntaihmisiä.100  

Kokemus siitä, että vastuuryhmäläiset pääsivät nuorina vaikuttamaan ja osallistumaan 

seurakunta- ja työalarajat ylittäviin tilaisuuksiin, oli ollut tärkeä. Alueiden ja ikäryhmien 

välisten sidosten lisäksi esiin nousi kiinnittyminen muuhun kristilliseen traditioon. Osa 

haastateltavista mainitsi esimerkiksi erilaiset lähetystyöhön liittyvät yhteydet. Suunnitteilla oli 

nuorten lähetysmatka toiseen maahan ja nuortenillassa oli joskus ollut lähetystyöntekijä 

kertomassa työstään.  

Myös havainnointiaineistossa nousi esiin sidoksia eri-ikäryhmiin, suomalaisen 

kristillisyyden perinteeseen ja toisaalta globaaliin maailmaan. Nuorille suunnatun messun 

valmisteluun osallistui paitsi nuoria myös vapaaehtoisia aikuisia seurakuntalaisia. 

Nuortenillassa oli paikalla myös muita työntekijöitä kuin nuorisotiimiläisiä. Esimerkiksi 

perinteiset nuorten laulut, seurakuntarajat ylittävät hartausperinteet ja nuortenillassa vietetty 

messu loivat sidoksia nuortenillan ja muun kristillisen tradition välille. Nuortentiloissa esillä 

oli muiden samankaltaisten toimijoiden tuottamaa aineistoa, kuten lehtiä, mainoksia tai 

esitteitä. Esillä olivat kirkon herätysliikkeiden lisäksi esimerkiksi Changemaker ja 

paikkakunnan seksuaalivähemmistöihin kuuluville nuorille tarkoitettu toiminta. Molempien 

                                                
100 H6, 16 v.  
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seurakuntien nuorisotyöllä oli kummikohde, jota he avustivat eri tavoin, kuten tyhjien 

pullojen panttirahoilla. Lisäksi nuorisotyöllä saattoi olla esimerkiksi nimikkolähetti, jonka 

kuulumisia kerrottiin nuortentoiminnassa. Toisaalta nuortenillat kiinnittyivät myös 

ajankohtaiseen sekulaariin kontekstiin. Esimerkiksi molempien aineistoseurakuntien 

nuorteniltojen hartauksissa puhuttiin ilmastonmuutoksesta ja yhdessä hartaudessa viitattiin 

ilmastomarssiin, joka ajoittui samalle viikolle kyseisen nuortenillan kanssa.  

Sidokset sisäryhmän ulkopuolisiin ryhmiin voidaan sosiaalisen pääoman teorian 

valossa nähdä ”silloittavana” sosiaalisena pääomana, jonka nähdään vahvistavan yhteisöjen ja 

yksilöiden sosiaalista pääomaa.101 Siteet muuhun yhteiskuntaan ja muihin toimijoihin 

tarjoavat yhteisöille ja niiden jäsenille informaatiota ja suhteita, joista nämä voivat hyötyä.  

                                                
101 Putnam 2000, 22–24.  
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5. Seurakunnasta saadut henkilökohtaiset voimavarat 

5.1 Henkilökohtainen kasvu ja hyvinvointi  

Moni haastateltavista nosti esiin myös henkilökohtaiseen kasvuun ja omaan hyvinvointiin 

liittyviä seikkoja. Seurakunta koettiin paikkana, jossa oma hyvinvointi lisääntyi ja joka tuki 

nuorten elämää ja kasvua. Isosena toimiminen ja muu aktiivisuus seurakunnassa oli ollut 

monelle haastateltavalle tärkeä kokemus paitsi vapaaehtoisuuden ja merkityksellisyyden 

kokemusten vuoksi, myös kasvun mahdollistajana. Nuoret kokivat, että toimiminen 

seurakunnassa oli mahdollistanut sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen harjoittelua. 

Toimiminen vapaaehtoisena oli antanut rohkeutta toimia erilaisia rooleissa ja tehtävissä ja 

työskennellä ihmisten kanssa. Eräs nuori koki olevansa nykyään rohkeampi kuin seurakunnan 

toimintaan tullessaan: ”Mua ei pelota, oon saanu rohkeutta puhuu.”102 Nuoret olivat saaneet 

seurakunnassa toimiessaan lisää itsevarmuutta ja oppineet olemaan omia itsejään. 

Seurakunnan toiminta oli mahdollistanut monenlaisten ihmissuhteisiin liittyvien taitojen 

oppimisen, kuten eräs haastattelemani nuori kuvailee: 

Ihmissuhdetaitoja. Tai semmosta niinkun... öö erilaisten henkilöjen ja henkilöhahmojen ja niinku 

ryhmissä toimimista. Öö tota, ja sitte ehkä semmost itsevarmuutta, että… voin olla tavallaan oma itteni ja 

omaksuu erilaisii rooleja.103  

Seurakunnan toimintaan osallistuminen oli tarjonnut mahdollisuuden vahvistaa erityisesti 

sosiaalisia taitoja, kuten ihmissuhteisiin, ryhmässä toimimiseen ja roolien omaksumiseen 

liittyviä valmiuksia. Haastattelemani nuoret olivat rohkaistuneet toimimaan sosiaalisissa 

tilanteissa ja saaneet itsevarmuutta toimia omina itseinään.  

Lisäksi seurakunta tarjosi vanhemmille nuorille mahdollisuuden työskennellä 

esimerkiksi rippileireillä myös isostoiminnan lopettamisen jälkeen. Isosuuden lisäksi nuorille 

tarjottiin rooleja esimerkiksi yövalvojina ja apuohjaajina. Eteneminen roolista seuraavaan ja 

mahdollisuus kasvaa seurakunnassa tehtävästä toiseen oli näille nuorille tärkeä 

työelämätaitojen oppimisen ja oman paikan löytämisen mahdollisuus. Heidän ollessaan liian 

vanhoja toimimaan isosina seurakunta tarjosi seuraavan paikan ja roolin, jossa kasvaa ja 

toimia.  

Konkreettisten työelämätaitojen ja sosiaalisten taitojen oppimisen lisäksi nuoret nostivat 

esiin maailmankuvan muokkautumisen. Osallistuminen seurakunnan toimintaan oli antanut 

välineitä tarkastella ja muokata omia ajatuksia, arvoja ja maailmankuvaa. Toisaalta oman 

maailmankuvan koettiin muuttuneen ja toisaalta osa haastateltavista mainitsi olevansa 
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kriittinen suhtautumisessaan kirkon opetuksiin. Seurakunnan toimintaan osallistuminen oli 

kuitenkin antanut hänelle mahdollisuuden tarkastella omia arvojaan ja käsityksiään. Osan 

maailmankuvaa seurakunnan toimintaan osallistuminen oli muovannut ja esimerkiksi 

suhtautuminen kirkkoon ja uskoon oli muuttunut positiivisemmaksi. Eräs haastateltava nuori 

kuvaili kirkkosuhteensa muuttumista positiivisemmaksi isosena toimimisen ja seurakunnan 

osallistumisen myötä:  

No ennen näitä isosjuttuja ja näitä, nii mä olin ite vähän sillee skeptinen ja sillee, että en oikeen ollu 

kiinnostunu mistään uskonnon asioista ja vähän sillee koulussa et… haluuks mä jatkaa sillee kirkossa, ku 

ei mulla kotona oo sillee hirveen uskonnollista meininkiä, että… ei oo hirveen iso osa, kyl ne kirkossa on 

perhe, mut niinku ei oo mikään semmonen, että käytäis missään tai ois mitään tällästä, et iha normi. Mut 

sitte täällä on jotenki sillee, ei se sillee niinku mun… emmä tiedä, kylhän se sillee niinku maailmankuvaa 

ja tällästä muokkaa, mut ei sillee niinku, et mä ihan kokonaan muokkaisin et mitä mä ajattelen asiasta. Et 

joo… emmä tiiä. Emmä tiiä.104  

Isosena toimiminen ja seurakunnan toiminnassa aktiivisesti osallistuminen olivat muokanneet 

haastateltavan maailmankuvaa ja haastaneet hänen aiempaa suhdettaan uskontoon ja 

kirkkoon. Seurakunnan toiminta oli tarjonnut nuorelle välineitä ja valmiuksia pohtia omaa 

maailmankuvaa ja muodostaa oman suhteen kirkkoon ja uskontoon.  

Havainnointien tulokset tukivat käsitystä siitä, että seurakunnan nuorten toiminnassa 

nuorille tarjoutui mahdollisuus henkilökohtaiseen kasvuun. Usea haastateltava nosti esiin sen, 

että seurakunnassa oli saatu lisää rohkeutta tai opittu uusia taitoja. Yhden havainnoitavan 

nuortenillan ohjelmassa käsiteltiin itsetuntoon liittyviä teemoja. Lisäksi tiloissa oli esillä 

esitteitä, joissa tarjottiin mahdollisuutta sielunhoitoon tai keskusteluapuun. Haastavien 

aiheiden tai elämänkokemusten käsittelyyn kannustettiin. Haastatteluissa nousi esiin se, että 

seurakunnan toiminta oli tarjonnut mahdollisuuden pohtia omia arvoja ja uskomuksia. 

Havainnointi-iltoina molempien seurakuntien nuortenilloissa käsiteltiin ilmastonmuutokseen 

liittyviä teemoja ja tarjottiin näin mahdollisuus pohtia omaa suhtautumista ja tunteita 

suhteessa pinnalla olevaan ilmastokeskusteluun.  

Sosiaalinen pääoma rakentuu verkostoissa, jotka voivat hyödyttää paitsi ryhmää 

kokonaisuudessaan, myös yksilöä osana ryhmää. Sosiaalista pääomaa voidaan siis tarkastella 

sekä ryhmän yhteisenä että yksilöiden hyödykkeenä.105 Seurakuntaa voidaan haastattelu- ja 

havainnointiaineiston pohjalta tarkastella verkostona, jossa sosiaalisen pääoman elementit 

tuottavat paitsi yhteisön hyvää, koituvat eduksi myös yksilöille. Verkostojen tuottamana 

hyötynä voidaan nähdä erilaiset mahdollisuudet toimia erilaisissa vapaaehtoistehtävissä. 

Seurakunnan kautta tarjoutui myös palkallisia työmahdollisuuksia niille nuorille, jotka olivat 
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solmineet tiiviitä suhteita verkostoon. Ryhmän keskinäinen luottamus mahdollisti sen, että 

nuoret uskalsivat toimia itselleen uusissa rooleissa.  

Seurakunta näyttäytyi haastatteluissa paikkana, jossa arvojen ja oman maailmankuvan 

pohtiminen oli mahdollista. Yhtenä seurakuntien hallussa olevana aineettomana resurssina 

voidaankin nähdä seurakuntien hallussa oleva maailmankuvaan ja sen rakentumiseen liittyvä 

ymmärrys, jonka avulla niillä oli mahdollisuus tarjota nuorille tilaisuuksia ja välineitä 

tarkastella omaa elämäänsä ja arvojaan.  

5.2 Hengellisyyteen liittyvät syyt 

Muutama haastateltavista nuorista nosti esiin hengellisyyden ja uskoon liittyvien asioiden  

merkityksen ja korosti niiden tärkeyttä osana seurakunnan nuortentoimintaa. Hengellisyys 

näyttäytyi haastateltavien nuorten kerronnassa lähinnä yksityisenä ja omaan jaksamiseen ja 

yksilön omaan elämään liittyvänä rohkeutta, tukea ja turvaa tuovana henkilökohtaisena 

voimavarana. Eräs haastateltava kuvaili nuortenillassa vietettyä messua tärkeänä tukea 

elämään tarjoavana voimavarana. Hänen mukaansa ”messu plus kaverit on tuplatuki.”106  

Hengellisyys toi ystävien tavoin elämän vaikeisiin tilanteisiin turvaa, tukea ja toivoa.  

Seurakunta näyttäytyi haastateltavien puheessa paikkana, jossa oma usko vahvistuu ja 

jossa Jumalan koettiin olevan läsnä. Opetukset, hartaudet ja messut olivat hetkiä, joissa 

uskoon liittyvät asiat olivat esillä ja niistä sai kuulla lisää. Eräs haastateltava, joka nosti 

hengellisyyden esiin yhtenä tärkeimmistä asioista seurakunnan toiminnassa, kuvaili 

nuortenmessua ja uskoa tärkeinä ja merkityksellisinä osina nuortentoimintaa:  

Usko, turvallinen olo, tuntuu että Jumala on täällä läsnä. --- Messu on kun saa kuunnella Jumalasta, 

messulla on tosi iso merkitys, saa vaan olla.107  

Usko Jumalaan toi turvaa elämään ja nuortentoiminnassa oma usko sai vahvistusta. Nuori 

koki Jumalan olevan läsnä seurakunnassa ja koki tärkeäksi sen, että messussa Jumalasta sai 

oppia lisää. Lisäksi messu ja hengellisyys toivat nuorteniltaan levon hetkiä ja näyttäytyivät 

paikkoina ja tilanteina, joissa sai vain olla tekemättä mitään.  

Toisaalta hartaudet ja nuorteniltojen yhteydessä olevat messut olivat haastattelemilleni  

nuorille myös tärkeitä rauhan ja levon hetkiä, joiden aikana ei tarvinnut tehdä mitään erityistä. 

Seurakunta ja sen nuortentoiminta kokonaisuudessaan koettiin paikkana, jossa sai vain olla ja 

jonne sai tulla omana itsenään. Eräs haastateltavista kuvaili, että seurakunnassa oli ”semmosta 

rauhallista, et ei tarttee miettii mitään kouluhommia, et tääl voi olla ihan rauhassa.”108 
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Seurakunnassa ei tarvinnut ajatella arjen asioita, eikä siellä tarvinnut tuottaa tai tehdä mitään, 

ellei halunnut. 

Vain osassa haastatteluista hengellisyys korostui erityisen tärkeänä tekijänä muuten 

kuin sisäpiiriläisyyttä luovana toimintana ja erontekijänä muihin samankaltaisiin toimijoihin. 

Kuitenkin molempien seurakuntien nuortenilloissa kristillisyys ja siihen liittyvä sisältö oli 

selkeästi esillä ja työntekijät vaikuttivat aktiivisesti rakentavan tilaa hengellisyydelle. Suurin 

osa nuorista osallistui kaikkeen ohjattuun toimintaan, kuten messuun. Illan lopuksi pidettävää 

hartautta ennen osa nuorista poistui paikalta. Messuissa ja hartauksissa paikalla olevat nuoret 

osallistuivat lauluihin ja vaikuttivat kuuntelevan esimerkiksi työntekijöiden pitämiä puheita. 

Messussa osa nuorista jutteli saarnan aikana saarnan aiheesta. Hartauksien ja messujen lisäksi 

nuorteniltojen aluksi saatettiin rukoilla yhdessä.  

Ohjattujen hetkien lisäksi nuortenilloissa saatettiin soittaa taustalla kristillistä musiikkia. 

Lisäksi tilassa oli esillä paljon erilaisia kristillisiä elementtejä, kuten raamatunkohtia, 

rukoushelmiä ja seinälle maalattu Raamatun aikajana. Seurakunnan tila näyttäytyi siis 

selkeästi hengellisenä kontekstina. Nuorteniltojen hengellisyys oli kuitenkin suhteellisen 

työntekijälähtöistä lukuun ottamatta yhtä nuoren pitämää hartautta. Hengellisyys 

näyttäytyikin haastatteluissa selkeän yksityisenä, yksilön omana voimavarana.  

Hengellisyys ja maailmankatsomusten ja uskontojen ymmärrys voidaan nähdä yhtenä 

resurssina, jonka hyödyntämisessä seurakunnilla on vahva pohja. Työntekijöiden osaaminen 

ja kristillinen traditio mahdollistaa sen, että uskontojen ja hengellisyyden tarkastelu 

mahdollistuu ja nuorille tarjoutuu välineitä vahvistaa hengellisyyttään ja tarkastella omaa 

suhdettaan hengellisyyteen, maailmaan ja itseensä. 

5.3 Rippikoulu jaettuna kokemuksena 

Kaikki haastattelemani nuoret nostivat esiin rippikoulun merkityksen suhteessaan 

seurakuntaan. Rippikoulu oli usealle haastattelemistani nuorista ollut alkuperäinen tekijä, 

jonka kautta he olivat tutustuneet seurakunnan toimintaan ja lähteneet mukaan esimerkiksi 

isoskoulutukseen.  Eräs haastateltavista kertoi tulleensa toimintaan mukaan rippikoulun 

jälkeen: ”Mä tulin sillon mun oman riparin jälkeen, oli hyvä ripari, kiinnostuin tästä 

yhteisöstä.”109 Hyvä rippikoulukokemus oli saanut usean haastateltavan kiinnostumaan 

seurakunnan nuorisotyöstä.  

Useille nuorille rippikoulu oli ensimmäinen kokemus osallistumisesta seurakunnan 

toimintaan ja sen kautta he olivat saaneet tiedon siitä, että seurakunnan toimintaan voi 
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osallistua. Kummassakin aineistoseurakunnassa rippikouluun oli liittynyt osallistumista 

nuortentoimintaan ennen leirijaksoa. Monelle haastateltavalle nämä käynnit seurakunnan 

nuortenilloissa olivat jääneet mieleen. Myös ne nuoret, jotka olivat lapsena esimerkiksi 

perheen kanssa osallistuneet seurakunnan toimintaan, nostivat rippikoulun esiin 

kokemuksena, jonka kautta he olivat alkaneet osallistua myös itsenäisesti seurakunnan 

nuorille järjestämään toimintaan. Seurakunnan nuortentoiminta nähtiinkin ikään kuin 

jatkumona rippikoulutyölle. Osa nuorista korosti puheessaan sitä, että nuorten toimintaan 

”kuuluukin” tulla mukaan rippikoulun jälkeen. Rippikoulu nähtiin ikään kuin porttina 

nuoruuteen. Yksi haastateltavista kuvailee polkuaan seurakunnan nuortentoiminnan 

aktiiviseksi osallistujaksi seuraavalla tavalla:  

Et rippileirin kautta päädyin tänne. Sitä ennen en mä ees tienny mistään tällasest. Onhan tää niinku.. no… 

nuoriso, nii... must tuntuu et se ripari on se, mistä oikeestaan niinku kaikki tän löytää.--- täällä kaikkien 

[seurakunnan nimi] seurakunnan riparille lähtevien nuorten pitää käydä kaks kertaa niinku sillei olemassa 

täällä niinku [nuortenillassa]. Niin tota, no sillon mä kävin ne tarpeelliset käynnit enkä oikeestaan muuten 

koska emmä sillee täällä hirveesti jaksanu hengailla ja mä olin sillee, et mitä tää on… --- muutenki ku 

vähän semmosella fiiliksellä lähin leirille, vaikka sit se oliki ihan sika kivaa mennä rippileirille ja sen 

jälkee jäiki.110 

Rippikoulu oli muuttanut monen nuoren suhdetta kirkkoon ja seurakunnan toimintaan 

positiivisemmaksi. Moni haastateltava korosti, että rippikoulukokemus oli ollut erityisen 

positiivinen. Leirijakso oli ylittänyt odotukset ja ollut usealle haastattelemalleni nuorelle 

kokemuksena parempi kuin he olivat kuvitelleet. Moni haastateltava nosti esiin sen, että 

rippikoulukokemus oli muuttanut heidän käsitystään seurakunnasta negatiivisesta 

positiivisemmaksi ja siten saanut kiinnostumaan seurakunnan nuorisotyöstä.  

Monet rippikouluun liittyvät muistot liittyivät ihmissuhteisiin. Kokemuksena rippikoulu 

oli ollut yhteisöllinen ja sosiaalinen. Siellä oli tutustuttu uusiin ihmisiin ja saatu uudenlaisia 

kokemuksia yhdessäolosta ja ryhmään kuulumisesta. Toisaalta myös negatiiviset 

leirikokemukset olivat saattaneet johtaa siihen, että nuori oli halunnut isosen roolissa päästä 

uudelleen leirille saadakseen uudenlaisia parempia leirikokemuksia. Myös negatiivisissa 

kokemuksissa korostui kuitenkin se, että rippileirillä oli saatu uusia kavereita ja 

kokonaiskokemuksessa oli ollut jotakin positiivista, joka oli saanut kiinnostumaan 

seurakunnan toiminnasta.  

Nuortentoiminnassa oli mahdollisuus palata rippikoulun tunnelmaan ja muistoihin. 

Esimerkiksi hartaudet koettiin tärkeinä kokemuksina paluuksi leiritunnelmaan. Seurakunnan 

nuorisotyön ilmapiirin koettiin myös pohjautuvan leirien ilmapiiriin. Positiivinen muisto ja 

kokemus rippikoulusta peilautui seurakunnan nuorten toimintaan ja pohjusti usean nuoren 
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osallistumista muuhunkin toimintaan kuin rippikouluun. Eräs nuori nosti esiin nuorteniltojen 

leiritunnelman:  

Nii sitte niinku hartaudet ja nää, nii siitä tulee semmonen niinku fiilis et ois vähän niinku sillee 

leiritunnelmassa tai sillee.111  

Rippikoulumuistot ja paluu leiritunnelmaan motivoi nuoria osallistumaan myös 

muuhun seurakunnan toimintaan. Rippikoulukokemuksiin liittyi vahvasti sosiaalinen puoli. 

Toisaalta rippikoulu jatkuvana ja toistuvana asiana on hyvin organisoitu ja vahva osa 

suomalaista nuorisokulttuuria. Rippikoulumuistot olivat nuorille arvokkaita ja kokemuksena 

oma rippikoulu oli ollut ainutlaatuinen. Erityisesti leirimuotoiset rippikoulut olivat jääneet 

positiivisina ja erityisinä muistoina mieleen. Rippikoulu voidaan nähdä yhtenä seurakuntien 

hallussa olevana kulttuurisena resurssina, joka vahvisti seurakunnan merkitystä nuorten 

elämässä.  
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6. Mahdollistavat tekijät ja rakenteet 

6.1 Avoimuutta ja luottamusta luovat rakenteet  

Haastattelemani nuoret nostivat yhtenä tärkeänä tekijänä esiin sen, että seurakunnan nuorten 

toiminnassa oli turvallista olla. Seurakunnan ja nuorten toiminnan ilmapiiriä kuvailtiin 

turvalliseksi ja luottamukselliseksi. Ollessaan nuortenilloissa haastattelemillani nuorilla oli 

turvallinen olo. Paitsi, että tärkeää oli fyysinen turvallisuus, haastattelemieni nuorten puheessa 

korostui sosiaalisen ja henkisen turvallisuuden tunne. Haastattelemilleni nuorille oli tärkeää, 

että seurakunnassa ei kiusattu tai tuomittu ketään. Heidän mukaansa erilaiset ihmiset tulevat 

seurakunnassa hyvin toimeen ja ilmapiiriä kuvailtiin kaikki hyväksyväksi ja avoimeksi. 

Turvallisuudentunnetta toivat nuorten mukaan selkeät säännöt sekä työntekijät, jotka pitivät 

kiinni säännöistä ja huomauttivat, jos niitä rikottiin. Eräs haastateltava nuori korosti sitä, että 

nuortentoiminnan periaatteena oli ystävällisyys ja kunnioitus: ”ole ystävä kaikille, älä 

tuomitse”.112 

Toiminnan perusperiaatteena oli nuorten mukaan muiden ihmisten ystävällinen 

kohtelu ja se, että ketään ei tuomita, vaan kaikki saivat olla omia itsejään. Lisäksi tutut 

ihmiset toivat turvaa ryhmässä olemiseen, eikä heidän seurassaan ollut painetta olla 

tietynlainen tai miettiä, mitä sanoo. Seurakunnassa oli helppo olla. Seurakunta ja sen 

nuorisotyö näyttäytyi nuorten puheessa paikkana, jossa sai olla oma itsensä: “Paikka, mihin 

voi tulla omana itsenään, kukaan ei tuomitse, tuntuu helpolta olla, ei tarvii hävetä.”113 

Seurakunnassa oli turvallinen, helppo ja hyvä olla, eikä siellä tarvinnut hävetä.  

Turvallisuuden lisäksi tärkeä ilmapiiriin ja hyvään oloon liittyvä tekijä seurakunnassa 

oli haastateltavien mukaan viihtyisyys ja tunnelma. Ilmapiiriä kuvattiin loistavaksi ja kivaksi. 

Tapahtumissa oli hyvä olla ja nuoret kuvasivat viihtyneensä niissä. Erityisesti hartaudet ja 

messut olivat nuorten mukaan tunnelmallisia ja mukavia. Kynttilät, hämärä tila ja musiikki 

loivat rauhoittavan ja hyvän tunnelman.  

Erityisesti esiin nousi ilmapiirin avoimuus, vastaanottavuus ja kutsuvuus. 

Vastaanottavaista ilmapiiriä loi nuorten mukaan tapa mennä juttelemaan uudelle tulijalle tai 

yksin nuorteniltaan tulevalle. Haastateltavieni mukaan seurakunnassa kysytään mukaan ja 

kohdataan jokainen tulija, kuten yksi nuori kuvailee:  

Kaikki oikeestaan pääsee mukaan. Ja leiriläiset on täällä… niin niinku otetaan tervetulleeks ja kysellään, 

että haluuko kahvia ja tuutko mukaan.114  
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Oli tärkeää, että kaikki pääsivät mukaan ja tervetullutta tunnelmaa ja ilmapiiriä luotiin 

tarjoamalla kahvia ja kysymällä mukaan uusiakin ihmisiä. Henkilökohtaisen kutsumisen 

merkitys oli keskeinen. Nuoret mainitsivat esimerkiksi seurakunnan työntekijöiden ja omien 

isosten kutsuneen heitä henkilökohtaisesti mukaan toimintaan ja vapaaehtoisiksi eri 

tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Henkilökohtaisen kutsumisen jälkeen nuorten oli ollut helpompi 

ja luontevampi ryhtyä vapaaehtoiseksi tai tulla mukaan. Myös erilaiset ryhmäyttävät leikit 

madalsivat nuorten mukaan toimintaan tulemisen kynnystä ja loivat ryhmään 

vastaanottavaisen ilmapiirin. Haastattelemieni nuorten mukaan seurakuntaan voi tulla kuka 

tahansa ja kaikki voivat tulla mukaan helposti, eikä porukkaa pidetty sulkeutuneena, kuten 

eräs haastateltavista toteaa: ”ei oo semmost niinku sulkeutunutta yhtä porukkaa”.115 

Haastattelujen perusteella seurakunnasta muodostui kuva avoimena, 

vastaanottavaisena ja ilmapiiriltään turvallisena yhteisönä, johon on helppo tulla. Ryhmä 

koettiin avoimena. Havainnointiaineisto toisaalta tuki tätä käsitystä ja toisaalta haastoi sitä. 

Erityisesti suuremmassa seurakunnassa vaikutti olevan yhden ison joukon sijaan monia pieniä 

porukoita ja ryhmittymiä, joiden välillä ei juuri tapahtunut liikettä tai vuorovaikutusta. 

Toisaalta kukaan ei kummassakaan seurakunnassa näyttänyt olevan pitkää aikaa yksin, vaan 

yksin tulleille mentiin puhumaan ja heitä kutsuttiin mukaan yhteiseen tekemiseen. Suurin osa 

nuorista näytti suhtautuvan toisiinsa avoimesti ja positiivisesti. Hyväksi koettu ilmapiiri 

heijastui nuorten keskinäisessä vuorovaikutuksessa hymyinä, halauksina, nauruna ja 

läheisyytenä. Nuoret esimerkiksi kehuivat toisiaan avoimesti.    

 Toisaalta kaikki iltoihin osallistuneet nuoret eivät havainnoinnin perusteella 

vaikuttaneet jakavan samaa kokemusta nuorteniltojen turvallisesta ja hyvästä ilmapiiristä. 

Erityisesti nuorteniltoihin osallistuneiden rippikouluryhmien mukana paikalla olleista nuorista 

osa sanoitti kavereilleen ääneen ahdistusta, jännitystä ja muita negatiivisia tunteita. Toisaalta 

moni haastattelemistani pidempään seurakunnan toiminnassa mukana olleista nuorista korosti 

juuri sitä asenteen ja kokemuksen muutosta, joka heidän suhteessaan seurakuntaan oli 

tapahtunut rippikoulun aikana ja sen jälkeen.   

 Turvallista ilmapiiriä lisäsi illoissa kuitenkin se, että iltojen kulkua ohjattiin ja iltojen 

kulku ja niistä vastuussa olevat työntekijät esiteltiin iltojen aluksi. Messun kulkua selitettiin ja 

avattiin selkeästi, minkä voisi nähdä helpottavan siihen osallistumista ja luovan 

nuorteniltoihin avoimuutta ja tervetullutta tunnelmaa. Useissa tilanteissa nuorteniltojen 

työntekijät sanoittivat ääneen, ettei hartaudessa tarvitse jännittää tai osata mitään ja että 
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kaiken messussa tarvittavan tiedon saat messun aikana dioilta. Myös aktiiviset nuoret 

auttoivat ja opastivat niitä, joille nuortentilat tai iltojen kulku ei ollut tuttua. Ohjelmaan kuului 

jonkin verran tunnelmaa kohottavaa ja ryhmäyttävää yhteistä tekemistä.  

Sosiaalisen pääoman teorian mukaan erilaiset normit ja niihin liittyvät sanktiot 

vahvistavat luottamusta.116 Seurakuntien nuorisotyössä oli nuorten mukaan selkeät säännöt, 

joista työntekijät pitivät kiinni. Osaan säännöistä liittyi mahdollisia sanktioita. Lisäksi 

haastatteluissa nousi esiin sellaisia normeja, jotka eivät välttämättä olleet varsinaisia sääntöjä, 

vaan ennemmin tapoja, joihin kävijät sitoutuivat. Haastattelemani nuoret korostivat sitä, että 

yhteiset säännöt ja normit tekivät seurakunnasta turvallisen tilan, jossa oli helppo olla. 

6.2 Osallistumisen helppous ja toiminnan joustavuus  

Useissa haastatteluissa nousi esiin se, että seurakunnan toiminta ja siihen osallistuminen 

koettiin joustavana ja nuorten näköisenä, mikä teki siitä helposti lähestyttävää ja lisäsi 

haastattelemieni nuorten mukaan helppoutta tulla mukaan seurakuntaan ja sen toimintaan. 

Haastattelemilleni nuorille oli tärkeää, että seurakunnan toimintaa toteutettiin nuorten ehdoilla 

ja siellä tehtiin asioita, joita nuoret toivoivat ja jotka olivat nuorten mielestä mielekkäitä. 

Haastattelemani nuoret korostivat toiminnan rentoutta ja vapautta. Heille oli tärkeää, että 

esimerkiksi ohjattua ohjelmaa ei ollut nuortenilloissa liikaa, vaan sitä koettiin omassa 

seurakunnassa olevan sopivan verran. Nuortenilloissa ei nuorten mukaan ollut tiukkaa 

rakennetta tai kaavaa, vaan vapaus tehdä asioita sen mukaan, miltä milloinkin tuntuu. Eräs 

haastateltava korosti vapauden, rentouden ja vapaaehtoisen osallistumisen merkitystä: 

Oma näkemys on se, että hommat toimis aina paremmin jos ois vapaampi meininki niinku tavallisis 

nuortenillois, et jos ei oo mitää erikoisempaa, et on ihan peruskävijää nii semmonen niinku järjestämällä 

järjestetty ohjelma on aina yleensä, ainaki omasta mielestä, ehkä se on sit tottumuksesta tai jostaki 

muusta, mut et on vähän semmosta jäykkää ja ei oikein toimi, et jos niinku koko ilta tykitetään vaa jotai 

määrättyy ohjelmaa, vaan ehkä just semmonen niinku et tehään sitä mitä nuoret toivoo. Silleen ainaki 

meillä on homma tähän asti pelittäny, väitän että pelittää jatkossaki. --- toiminnassa, joka perustuu 

ylipäätään vapaaehtosuuteen sit sen ehkä pitäs olla se toimintaki sen mukasta mun mielest.117  

Nuorille oli tärkeää, että nuortenilloissa ei ollut liian tiivistä ohjelmaa ja osallistuminen oli 

luonteeltaan rentoa ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Nuorten toiveiden mukaisuus ja vapaus 

tehdä sitä, mitä milloinkin haluaa, olivat tärkeitä toimintaan osallistumisen mielekkyyttä 

lisääviä tekijöitä.  

Nuoret nostivat esiin sen, että nuorteniltoihin ei ollut pakko tulla joka kerta. Se, että 

iltaan oli mahdollista osallistua joustavasti omien aikataulujen mukaan silloin, kun itselle sopi 

ja halutessaan vain hetkeksi kerrallaan, oli nuorten mukaan tärkeää. Myös vapaaehtoisuus 

seurakunnassa koettiin rentona ja joustavana, eikä se ollut liian sitovaa. Esimerkiksi 
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yksittäisen illan järjestämiseen osallistuvaan vapaaehtoistiimiin kuuluminen koettiin rentona 

ja samankaltaisena kuin nuortenillassa oleminen muulloinkin kuin vapaaehtoisena. Nuorille 

oli tärkeää, ettei vapaaehtoisuus ollut liian vastuullista tai velvoittavaa, vaan vapaaehtoiseksi 

saattoi tulla yhteen iltaan kerrallaan ja vapaaehtoisena toimiminen oli sisällöltään rentoa. 

Myös nuorten vastuuryhmässä toimiminen koettiin joustavana, kuten yksi haastateltavista 

kuvailee:  

[Vastuuryhmään kaikki] pääsee mukaan ja ei oo semmonen, et joka kerta pitää olla paikalla kaikkien ja 

pystytään joustaa.118 H6, 16 v. 

Sen lisäksi, että nuorille oli tärkeää, että toimintaan osallistuminen on mahdollisimman 

joustavaa, vapaata, rentoa ja vähän sitovaa, heille oli tärkeää, että seurakunnan ilmapiiri ja 

ihmisten ajattelutavat koettiin joustavina ja mukautuvina. Nuoret kuvasivat seurakuntaansa 

muuttuvana ja jäsentensä, erityisesti nuorten, tarpeisiin ja toiveisiin mukautuvana. Usea 

haastateltava nosti esiin sen, että seurakunta oli heidän mielestään rennompi ja vapaampi kuin 

yleisesti ajatellaan. Myös nuortentoiminnan sidos kirkkoon ja kristilliseen traditioon kuvattiin 

löyhänä ja osa haastattelemistani nuorista korosti sitä, että tärkeintä seurakunnassa ei ole 

kirkollinen puoli, vaan muut asiat. Toimintaa toteuttavat työntekijät ja siihen osallistuvat 

ihmiset koettiin myönteisellä tavalla rentoina, kuten eräs haastateltava totesi: ”ihmiset on ollu 

rentoja, ei tiukkapipoja”.119 

Vaikka rentous, vapaus ja mahdollisuus osallistua silloin, kun itselle sopi, olivat monen 

haastateltavan mukaan tärkeitä asioita, useissa haastatteluissa toimintaan osallistumista 

helpottavana tekijänä nousi esiin myös säännönmukaisuuden, jatkuvuuden, rutiinin ja tavan 

merkitys. Osa haastateltavista kuvasi käyneensä seurakunnan toiminnassa jo lapsena perheen 

kanssa, kun taas osa oli alkanut osallistua seurakunnan toimintaan vasta rippikoulun jälkeen. 

Sekä lapsesta asti käyneet, että rippikoulussa seurakunnan toiminnasta kuulleet kuvasivat 

osallistumistaan toimintaan rutiinina ja tapana.  

Mä kävin ensinnäki pyhäkoulus joka sunnuntai aika lailla ja kaikkee sellasta nii varmaan siitä jääny 

sitte… sellai et se on ollu sellai tapa.120  

Lapsuudessa syntynyt tapa osallistua seurakunnan toimintaan helpotti toimintaan 

osallistumista edelleen. Moni haastateltava nosti esiin sen, että toiminnan säännönmukaisuus 

helpotti tavan muodostumista. Nuoret kävivät nuortenilloissa joka viikko samoina 

viikonpäivinä. Osa nuorista tuli seurakunnan tiloihin joka päivä koulun jälkeen. Kun 

toimintaan osallistuttiin säännöllisesti, siihen oltiin totuttu ja suhde seurakuntaan oli tavan- ja 

                                                                                                                                                   
117 H7, 18 v.  
118 H6, 16 v.  
119 H5, 15 v.  
120 H4, 18 v.  



47 

 

rutiininomainen. Säännöllinen osallistuminen oli muotoutunut tavaksi osallistua kaikkeen 

seurakunnan nuortentoimintaan.  

 Havainnointiaineiston pohjalta illoissa näkyi tietty kaava tai rakenne, jonka mukaan 

ohjelmaa toteutettiin. Vaikka nuorten kokemus oli, ettei tällaista yhtenäistä kaavaa ollut, 

illoissa kuitenkin tapahtuivat samat asiat joka viikko. Jonkinlaisen rakenteen voi nähdä 

turvallisuutta ja säännönmukaisuutta tuovana ja osallistumisen kynnystä madaltavana 

tekijänä. Nuorten kokemusten perusteella kaava oli kuitenkin riittävän löyhä, jotta vapaalle 

olemiselle jäi aikaa ja tilaa.  

 Hartaudet, messut ja muu ohjattu tekeminen oli nuorten näköistä. Esimerkiksi 

käytetty sanasto oli ymmärrettävää ja arkista. Useissa haastatteluissa nousi esiin rentouden 

merkitys. Rento tunnelma nuortenmessussa salli sen, että nuoret saattoivat jutella kaverille ja 

seurata messua samaan aikaan. Rentoa tunnelmaa nuortenilloissa heijasteli lisäksi esimerkiksi 

nuorten pukeutuminen mukaviin vaatteisiin. Nuortenillan aikana osa nuorista saattoi 

esimerkiksi ottaa päiväunet sohvilla. Nuortenilloissa tapahtui paljon asioita, joita ei joka kerta 

ohjeistettu erikseen. Kun paikalla oli uusi nuori, joka ei tiennyt seurakunnan tavoista ja 

perinteistä, muut toiminnassa pidempään mukana olleet nuoret auttoivat, ohjasivat ja 

neuvoivat oma-alotteisesti. Verrattuna esimerkiksi harrastusryhmiin, seurakunnan toimintaan 

osallistuminen oli vapaata, eikä sinne tarvinnut esimerkiksi ilmoittautua. Toimintaan 

osallistuminen ei maksanut mitään, eikä paikalla tarvinnut olla jokaisena kertana. 

Seurakunnilla oli riittävästi taloudellisia ja muita resursseja, jotta toimintaa pystyttiin 

ylläpitämään ilman pääsymaksua. Seurakuntien toiminta on luonteeltaan sellaista, että sen 

rahoitus tulee muualta kuin suoraan yksittäisiltä osallistujilta.  

6.3 Puitteet olemiselle 

Haastatteluissa toistuivat myös seurakunnan materiaalisiin resursseihin liittyvät tekijät. 

Nuorisotyön käytössä olevat tilat koettiin omina ja mukavina. Toiminta järjestettiin 

lähtökohtaisesti aina samoissa tiloissa, jotka kuuluivat nuorisotyölle. Haastateltavat nostivat 

esiin tilojen viihtyisyyden ja esimerkiksi sohvat koettiin tärkeinä ja miellyttävinä. Monelle 

nuorista oli tärkeää, että seurakunnan nuorten tilaan sai tulla viettämään aikaa myös muulloin 

kuin ohjatun toiminnan ulkopuolella. Osa haastateltavista kertoi poikkeavansa seurakunnan 

tiloihin esimerkiksi tekemään läksyjä koulun jälkeen. Mahdollisuus käyttää tiloja omien 

tarpeiden mukaan ja osittain vapaasti lisäsi nuorten omistajuuden kokemusta suhteessa omaan 

seurakuntaansa.  
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Nuortentilojen lisäksi moni haastateltava nosti esiin sen, että nuortenillassa sai ilmaista 

ruokaa ja kahvia. Myös tuttu leirikeskus koettiin tärkeänä ja yhtenä tärkeänä syynä 

esimerkiksi isosena toimimiselle nostettiin esiin se, että leireillä pääsee uudelleen viettämään 

aikaa tutussa leirikeskuksessa, jossa oma rippileirikin oli vietetty. Nuoret kokivat, että 

seurakunta tarjosi heille hyvät puitteet itsensä toteuttamiseen esimerkiksi musiikin tai taiteen 

kautta, kuten eräs haastateltavista kertoo:  

Se, että, et tääl on paljon mahollisuuksii toteuttaa itteensä ja annetaan hyvät puitteet siihen niinku tota… 

niinku esimerkiks kaiken musiikin tai askartelun tai minkä tahansa suhteen.121  

Erityisesti musiikin merkitys korostui useissa haastatteluissa. Nuortenilloissa sai kuunnella 

musiikkia yhdessä, laulaa tai soittaa erilaisia soittimia. Nuortentiloissa oli esimerkiksi 

kitaroita ja piano, joita sai soittaa vapaasti halutessaan. Yhdessä laulaminen oli useille 

haastattelemilleni nuorille tärkeää ja seurakunnan tilaisuuksissa laulamisella oli iso rooli. 

Toisessa aineistoseurakunnassa oli lisäksi järjestetty tapahtumia, joissa kaikki nuoret saivat 

halutessaan esiintyä tai valmistella ohjelmaa haluamallaan tavalla.  

Lisäksi nuortentiloissa oli erilaisia pelejä ja mahdollisuuksia viettää aikaa ja tehdä 

erilaisia asioita yhdessä. Esimerkiksi lautapelit, biljardipöytä, pingis ja Playstation-peli 

nostettiin esiin useissa haastatteluissa. Haastattelemieni nuorten mukaan nuortentilassa ei ollut 

vaikea keksiä tekemistä tai tapoja viettää aikaa yhdessä mielekkäällä tavalla. Moni nuorista 

totesi viettävänsä mieluummin aikaa seurakunnassa kuin yksin kotona.  

Se on hauskaa, täällä on kavereita ja tekemistä. Mieluummin täällä ku makaan himassa pelaamassa jotain 

pleikkarii.122  

Kavereiden läsnäolo ja puitteet toteuttaa itseään, viettää aikaa yhdessä ja tehdä asioita tekivät 

seurakunnassa olemisesta mielekästä ja tarjosivat tavan viettää vapaa-aikaa. Havainnointien 

tulokset tukivat haastatteluaineistossa esille noussutta tilojen tärkeyttä. Molempien 

aineistoseurakuntien tilaratkaisuissa voi nähdä paljon elementtejä, jotka tukevat nuorten 

olemista ja vuorovaikutusta. Tilojen yhtenäisyys mahdollistaa ison porukan ajan viettämisen 

yhdessä ryhmänä. Näin tilat luovat puitteen kaverisuhteiden syntymiselle. Toisaalta 

kummankin seurakunnan tiloissa oli mahdollista ottaa omaa tilaa ja vetäytyä pienemmän 

ryhmän kanssa hetkeksi sivummalle. Nuortentiloissa oli paljon tilaa istua ja kerääntyä yhteen. 

Esimerkiksi sohvat olivat lähes koko ajan käytössä ja nuoret kerääntyivät niiden ympärille. 

Molemmissa seurakunnissa nuortentilat olivat monipuoliset ja sisustuksessa näkyi se, että tilat 

olivat nuorisotyön omat ja nuorille suunnatut. Osa tilojen sisustuksesta ja esimerkiksi 

seinämaalauksista oli nuorten itsensä toteuttamia. Tilojen seinillä oli jonkin verran 

esimerkiksi liitutauluja, joihin kuka vain sai piirrellä. Toisessa aineistoseurakunnista yksi 
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seinä oli varattu ”terveisten” kirjoittamiselle. Nuorten oma kädenjälki näkyi tiloissa monin 

tavoin. Yksittäisten nuorten nimet ja kuvat seinällä muodostivat konkreettisen kuvan siitä, 

keitä ovat seurakunnan nuoret.  

Tilaratkaisut palvelivat nuorten toimintaa. Nuorisotyöntekijöiden toimistot sijaitsivat 

molemmissa seurakunnissa nuortentilojen yhteydessä, mikä mahdollisti sen, että nuoret 

pystyivät käyttämään tiloja aina jonkun työntekijän ollessa paikalla. Kummankin seurakunnan 

nuortentiloissa oli keittiö. Keittiön jääkaappi oli kaikkien käytössä ja osalla nuorista oli 

illoissa mukana omia ruokia. Tämän voi nähdä lisäävän kotoisuutta ja kokemusta siitä, että 

tilat ovat nuorten omat. Tarjolla oli myös ilmaista kahvia, teetä ja iltapalaa. Toisaalta 

kummankin seurakunnan nuortentilat sijaitsivat muiden seurakuntatilojen ja kirkon tai 

kirkkosalin kanssa samassa rakennuksessa tai pihapiirissä. Sijainti liitti tilat vahvasti osaksi 

kyseistä seurakuntaa ja mahdollisti siltojen syntymisen eri työalojen välille. Esimerkiksi 

toisessa seurakunnassa viikoittain nuortenillan yhteydessä vietettyä nuorille suunnattua 

messua vietettiin samassa kirkkosalissa kuin seurakunnan muita jumalanpalveluksia. 

Molemmissa seurakunnissa esillä olivat nuortentilojen käyttösäännöt, jotka sisälsivät 

ohjeita tiloihin ja niissä toimimiseen liittyen. Näissä käyttösäännöissä korostui tilojen 

yhteisyys ja jokaisen nuoren vastuu niistä huolehtimisessa. Toisaalta säännöissä korostui 

myös toisten kohtelemiseen liittyvät, fyysistä ja henkistä turvallisuutta tukevat periaatteet. 

Samalla käyttösäännöt sanoittivat sitä, että seurakunta ja siellä työskentelevät ihmiset ovat 

jokaista nuorta varten. Toisen seurakunnan nuortentiloissa oli käyttösääntöjen lisäksi esillä 

esimerkiksi ”syrjinnästä vapaa alue” –kyltti ja sateenkaarilippu, jotka osaltaan vaikuttivat 

tiloista syntyvään vaikutelmaan seurakunnasta, sen toiminnasta ja siellä toimivista ihmisistä. 

Nuortentilat olivat selkeä materiaalinen resurssi, joka seurakunnilla oli hallussaan. Tilojen 

käyttämisessä ja hyödyntämisessä seurakunnilla oli erilaisia toimintatapoja. Toisessa 

seurakunnassa nuortentilat sijaitsivat erillisessä rakennuksessa, johon nuorilla oli pääsy 

itsenäisesti. Toisen seurakunnan nuorten puheessa korostui mahdollisuus viettää aikaa 

nuortentiloissa silloinkin, kun ohjattua ohjelmaa tai esimerkiksi nuorteniltaa ei ollut. 

Kumpikin seurakunta hyödynsi tiloja monipuolisesti ja mahdollisuus viettää paljon aikaa 

seurakunnan tiloissa oli monelle nuorelle tärkeä.  

Muita materiaalisia resursseja olivat esimerkiksi ruoka, kahvi ja leirikeskus, johon 

nuorilla oli tunneside omalta rippileiriajalta. Lisäksi mahdollisuudet toteuttaa itseään ja tehdä 

asioita nuortentiloissa perustuivat pitkälti siihen, että nuorisotyöllä oli esimerkiksi erilaisia 
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soittimia, laulukirjoja, pelivälineitä tai askartelutarvikkeita, joita nuoret saivat käyttää 

vapaasti. Soittimet, biljardipöytä, pingispöytä ja lautapelit, sekä pelikonsolit nousivat esiin 

myös suurimmassa osassa haastatteluita. Havainnointikertojen aikana pelit ja soittimet olivat 

jatkuvasti käytössä. Toisessa seurakunnassa pelikonsoleita sai käyttää vain panttia vastaan, 

mutta tämä ei näyttänyt vähentävän niiden käyttöä. Toisaalta nämä resurssit voidaan nähdä 

taloudellisen pääoman kohdentamisena tiettyihin asioihin. Seurakunnat olivat valinneet tarjota 

nuorille ilmaista ruokaa nuortenilloissa ja käyttää rahaa hankintoihin ja tilaratkaisuihin.  

6.4 Viestintä ja seurakunnan brändi 

Haastatteluissa nousi esiin myös monia seurakuntien viestintään ja tietynlaiseen brändin 

rakentamiseen liittyviä asioita. Nuoret mainitsivat sekä ryhmän sisäiseen viestintään liittyviä, 

että seurakunnan brändäämiseen ja tapahtumien markkinointiin liittyviä asioita. Keskeisin 

sisäisen viestinnän kanava olivat erilaiset Whatsapp-ryhmät, jotka nousivat esiin useissa 

haastatteluissa. Eräs haastateltavista kertoi, että Whatsapp-ryhmät olivat vaikuttaneet siihen, 

miten hän oli päätynyt mukaan nuorten vastuuryhmään:  

No mä päädyin sinne sillee, et meil on siis öö on olemassa tietenki leirien omat nää Whatsapp-ryhmät ja 

sit on niinku vaan… [nuorisotyön] niinku semmonen Whatsapp-ryhmä, jos on sillee, et hei, tänään on 

auki ja tällee. Ja sit siel voi olla vaik semmonen, et nyt on [vastuuryhmä], että tuu vaik tutustumaan.123  

Whatsapp-ryhmiä oli perustettu sekä yksittäisten leirien tarpeisiin, että koko nuoren 

seurakunnan käyttöön. Lisäksi esimerkiksi vastuuryhmällä oli oma Whatsapp-ryhmä. 

Ryhmissä voitiin muistuttaa nuortenilloista, viestiä tulevista tapahtumista tai kutsua 

vapaaehtoistehtäviin. Ryhmään kuuluminen oli yksi tapa kuulua konkreettisesti nuoreen 

seurakuntaan. 

Nuorten mukaan tapahtumien mainostaminen oli tärkeää. Osa nuorista mainitsi sen 

myös haasteena. Huono markkinointi oli heidän mukaansa suurin syy sille, miksi joku ei 

löytäisi mukaan seurakuntaan. Markkinoinnin välineenä ja tärkeänä viestintäkanavana 

haastatteluissa nousi esiin Instagram, jota käytettiin tapahtumista viestimiseen.  

Seurakunnan nuortentoiminnalle oli rakennettu selkeä brändi, jonka kulmakiviä olivat 

nimi ja logo. Kummankin aineistoseurakunnan nuoret kutsuivat nuorisotyötä sille annetulla 

nimellä. Nimi viittasi samalla nuortentiloihin ja koko toiminnan konseptiin. Toiminnan lisäksi 

erilaisilla tapahtumilla ja esimerkiksi nuortenmessuilla, sekä vapaaehtoistiimeillä ja 

kummankin seurakunnan nuorten vastuuryhmillä oli omat nimensä. Tilojen, vastuuryhmien ja 

messujen nimet olivat positiivissävytteisiä. Puhuessaan tiloista, toiminnasta ja sen muodoista 

nuoret käyttivät niille annettuja nimiä.  
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Havainnoinnin puitteissa viestintä nousi esiin lähinnä molempien seurakuntien 

nuortentiloissa olevan viikkokalenterin muodossa. Viikkokalentereissa oli nostettu 

nuortentapahtumien lisäksi esiin myös seurakuntien pääjumalanpalvelukset. Lisäksi erilaiset 

muiden toimijoiden viestintään liittyvät flyerit, esitteet ja julisteet olivat osa molempien 

seurakuntien nuortentilojen sisustusta. Seurakuntien nuortentoiminnan logo oli erityisesti 

toisessa aineistoseurakunnista esillä tiloissa ja esimerkiksi työntekijöiden päällään pitämissä 

huppareissa.  

Erilaiset viestintävälineet ja niiden tehokas hyödyntäminen oli keskeistä seurakuntien 

nuorisotyön tavoittavuuden kannalta. Työntekijöiden viestintäosaaminen ja kyky rakentaa 

toiminnalle toimivaa brändiä ja viestiä toiminnasta tehokkaasti oli olennainen resurssi, jota 

seurakunnat hyödynsivät toiminnan toteuttamisessa. Seurakunnat olivat ottaneet tehokkaasti 

käyttöönsä erilaiset sosiaalisen median kanavat ja esimerkiksi Whatsapp oli nuorten mukaan 

keskeinen ja tavoittava kanava. Toisaalta viestinnän toteuttamisessa ja mediavälineiden 

hyödyntämisessä seurakunnilla oli nuorten mukaan myös haasteita, joiden nuoret kokivat 

vaikuttavan toiminnan tavoittavuuteen.  
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7. Pohdinta ja johtopäätökset 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät seurakunnassa sitouttavat nuoria 

seurakuntaan. Aineistosta nousseet nuoria seurakunnan toimintaan sitouttavat tekijät 

jakautuivat kolmeen pääluokkaan. Nämä olivat sosiaaliset verkostot, henkilökohtaiset 

voimavarat ja mahdollistavat tekijät ja rakenteet. Keskeisimmiksi nuoria seurakunnan 

toimintaan sitouttaviksi tekijöiksi haastatteluaineiston pohjalta nousivat sosiaaliset verkostot 

ja sosiaaliseen kuulumiseen liittyvät syyt. Kaverit ja uusien kaverisuhteiden luominen 

korostui kaikkien haastattelemieni nuorten puheessa. Seurakunnassa tarjoutui mahdollisuus 

olla yhdessä ja rakentaa ystävyyssuhteita muiden nuorten kanssa. Seurakunta näyttäytyi 

paikkana, jossa ei tarvinnut olla yksin ja nuoret kokivat kuuluvansa ryhmään.  

Sosiaalisten syiden ohella toisena pääluokkana aineistosta nousivat esiin seurakunnan 

yksilöille tarjoamat henkilökohtaiset voimavarat. Näitä olivat mahdollisuus uuden oppimiseen 

ja henkilökohtaiseen kasvuun, nuorten hyvinvointia tukevat tekijät, sekä hengellisyys. 

Mahdollisuutena kehittää itseään näyttäytyivät esimerkiksi vapaaehtois- ja työmahdollisuudet, 

joiden kautta nuoret olivat kokeneet saaneensa itsevarmuutta ja rohkeutta. Lisäksi 

seurakunnan toiminnassa mukana ollessaan nuorilla oli mahdollisuus muokata omaa 

maailmankuvaansa ja pohtia omaa arvomaailmaansa. Aktiivisuus seurakunnassa oli 

kokonaisuudessaan lisännyt nuorten hyvinvointia. 

Kolmantena pääluokkana aineistosta nousivat esiin mahdollistavat ja rakenteisiin 

liittyvät syyt. Näitä olivat avoimuutta ja luottamusta luovat rakenteet, osallistumisen 

helppouteen ja joustavuuteen liittyvät tekijät sekä puitteet olemiselle. Avoimuutta ja 

luottamusta lisäsivät fyysinen, henkinen ja hengellinen turvallisuus, hyvä ilmapiiri ja se, että 

nuortenilloissa oli ihmissuhteiden muodostumista tukevia tapoja ja käytäntöjä, kuten 

ryhmäyttäviä leikkejä. Ryhmän keskinäinen luottamus ja sitä vahvistavat tekijät nousivat esiin 

useissa haastatteluissa.  

Sosiaaliset verkostot ja niihin liittyvät tekijät nousivat esiin tärkeinä tekijöinä kaikissa 

haastatteluissa, mutta seurakunnasta saadut henkilökohtaiset voimavarat ja mahdollistavat ja 

rakenteisiin liittyvät syyt olivat myös keskeisessä asemassa. Kaikki haastateltavat toivat 

kuitenkin esille kaikkiin pääluokkiin liittyviä asioita. Kategoriat olivat keskenään limittäisiä ja 

moni yksittäinen tekijä linkittyi nuorten kokemuksissa toisiinsa. Pääluokkien rajat olivat 

häilyviä. Esimerkiksi työntekijöiden rooli ulottui moneen osa-alueeseen. Turvallinen ilmapiiri 

ja luottamus muihin ihmisiin olivat läpileikkaavia teemoja useissa haastatteluissa. Myös 

esimerkiksi rippikoulukokemukset ja rippikoulun merkitys sitoutumisessa muuhun 
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nuortentoimintaan oli yhtäältä vahvasti sosiaalisiin verkostoihin linkittyvä, mutta toisaalta 

myös yksilön omiin voimavaroihin liittyvä. Toisaalta rippikoulua voidaan tarkastella 

kulttuurisena resurssina ja rakenteellisena tekijänä, jonka ansiosta seurakunnalla on 

mahdollisuus tavoittaa laaja joukko nuoria.  

Sosiaaliset syyt leimasivat kaikkien nuorten suhdetta seurakuntaan ja olivat 

haastatteluissa korostuneesti esillä. Kuitenkaan kavereihin ja ihmissuhteisiin liittyvät asiat 

eivät nousseet kaikissa haastatteluissa ensimmäisenä tai muita tärkeämpinä esiin. Osassa 

haastatteluista mahdollistavat ja rakenteisiin liittyvät syyt, kuten seurakunnan tilat, 

näyttäytyivät mahdollistavina ja jossain määrin toissijaisina tekijöinä. Esimerkiksi tilat 

koettiin tärkeinä, koska niissä saattoi viettää aikaa yhdessä ja tutustua muihin ihmisiin. 

Toisaalta yksi haastateltavista nosti esiin seurakunnan leirikeskuksen ensimmäisenä 

yksittäisenä asiana, joka hänelle oli seurakunnassa tärkeää. Kaikissa haastatteluissa nousi 

kuitenkin esiin useita asioita. Haastattelujen perusteella nuorten sitoutumisessa seurakunnan 

toimintaan keskeistä olikin ollut useiden tekijöiden yhteisvaikutus. Toisaalta suurin osa syistä 

linkittyi jollakin tavalla yhteisöön, yhteisöllisyyteen ja muihin ihmisiin.  

Sen perusteella, mitä aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet nuorista seurakuntalaisina 

ja z-sukupolven uskonnollisesta sitoutumisesta, oli odotettavissa sen kaltaisia tuloksia, mitä 

tämän tutkimuksen aineistosta nousi esiin. Vertailtaessa tuloksia aiempien rippikoulua tai 

isosuutta käsittelevien tutkimusten tuloksiin, löytyi niiden väliltä yhtäläisyyksiä. Toisaalta 

tutkimustuloksissa oli myös poikkeavuuksia suhteessa aiempien tutkimusten tuloksiin ja 

teoreettisen viitekehyksen pohjalta tehtyihin oletuksiin.  

Aiemmissa isosena toimimista käsittelevissä tutkimuksissa nuorten toiveet 

seurakuntaa kohtaan ja motivaatiot osallistua esimerkiksi isostoimintaan ovat olleet 

samantyyppisiä kuin tässä tutkimuksessa. Esimerkiksi Jouko Porkka on jakanut isosina 

toimivien nuorten motivaatiotyypit neljään luokkaan. Isosten motiiveissa erottuvat hänen 

mukaansa uskonnolliset, yhteenkuuluvuuteen ja altruismiin liittyvät, ulkoiset ja omaan 

kasvuun liittyvät motiivit.124 Oman tutkimukseni aineistosta nousevissa pääluokissa on 

samankaltaisia piirteitä. Nuorten isosuuteen kohdistamat toiveet suhteessa seurakuntaan 

vaikuttavat siis samanlaisilta kuin nuoria seurakunnan toimintaan sitouttavat tekijät. Osa 

tämän tutkimuksen puitteissa haastatelluista nuorista olikin lähtenyt alun perin mukaan 

seurakunnan toimintaan päästäkseen toimimaan isosena. Tämän tutkimuksen puitteissa 

haastateltujen nuorten tarinat ja polku seurakunnan nuortentoiminnan aktiiveiksi olivat 

                                                
124 Porkka 2009.  
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kuitenkin keskenään samankaltaisia ja useimmissa haastatteluissa nousi esiin kaikkiin 

pääluokkiin liittyviä syitä, eikä nuoria voinut näin pienen aineiston perusteella jakaa 

esimerkiksi sitoutumisen tyyppeihin. Kaikenlaiset tekijät olivat yhdessä vaikuttaneet nuorten 

sitoutumiseen. Erot tutkimustuloksissa voivat johtua siitä, että tämän tutkimuksen näkökulma 

oli seurakunnan nuortentoiminnassa kokonaisuudessaan, kun taas Porkan tutkimus on 

keskittynyt isosena toimivien nuorten isosuuteen liittämiin motiiveihin ja toiveisiin.  

Rippikoulua koskevissa tutkimuksissa on todettu, että rippikoulu muovaa nuorten 

asenteita kirkkoa kohtaan positiivisemmiksi. Rippikoulu myös motivoi nuoria vapaaehtoisena 

toimimiseen.125 Rippikoulukokemukset nousivatkin aiempien tutkimusten tulosten 

suuntaisesti esiin monessa haastattelussa. Useille nuorille positiiviset rippikoulukokemukset 

olivat olleet ensimmäinen motivaattori lähteä mukaan seurakunnan nuortentoimintaan. 

Toisaalta tämän tutkimuksen perusteella vaikutti siltä, että kun rippikoulun käymisestä oli 

kulunut joitakin vuosia, omat rippikoulukokemukset eivät enää olleet erityisen keskeisiä 

nuorten suhteessa seurakuntaan. Käsitys kirkosta ja seurakunnasta oli muokkautunut 

entisestään nuortentoimintaan osallistumisen myötä.  

Vanhemmissa ikäryhmissä keskeisimpiä syitä kuulua kirkkoon ovat kirkolliset 

toimitukset ja se, että kirkon katsotaan vaalivan arvokkaina koettuja perinteitä. Myös kirkon 

asemaa yhteiskunnassa arvostetaan.126 Nämä asiat eivät nousseet tämän tutkimuksen nuorten 

suhteessa seurakuntaan esiin lainkaan. Se onkin aihe, jota olisi mielenkiintoista tarkastella 

lisää. Se, etteivät tämän tutkimuksen nuoret nostaneet esiin toimituksia ja perinteiden 

vaalimista, saattaa johtua siitä, että nämä asiat eivät ole nuorille tärkeitä tai ajankohtaisia. 

Kuitenkin esimerkiksi päätös oman mahdollisen tulevan lapsen kastamisesta tehdään 

tutkimusten mukaan varhain, usein jo ennen parisuhteen perustamista.127 Siitä huolimatta 

nämä teemat eivät nousseet nuorten haastatteluissa esiin, mikä osittain voi johtua siitä, että 

tutkimuksen painopiste ei ollut kokonaiskirkkoon kuulumisessa ja kirkon jäsenyydessä, vaan 

suhteessa paikallisseurakuntaan ja sen toimintaan. Kuitenkin on mielenkiintoista, etteivät 

nämä vanhemmille ikäryhmille keskeiset teemat nousseet esiin tämän tutkimuksen aineistossa 

ollenkaan.  

Aineiston ja siitä nousseiden pääluokkien perusteella voidaan sanoa, että sosiaalisen 

pääoman merkitys seurakuntaan sitouttavana resurssina oli keskeinen. Sosiaalisen pääoman 

teorian käsitteet, kuten luottamus, vastavuoroisuus, verkostomaisuus ja sisäpiiriläisyys 

                                                
125 Schweitzer 2017. 
126 Kirkon jäsenyydessä arvostetaan perinteitä ja kirkollisia toimituksia 2020.  
127 Salomäki 2019, 113.  
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kuvasivat nuorten suhdetta seurakuntaan. Sosiaaliset syyt ja kokemus kuulumisesta sisäpiiriin 

olivat korostuneesti esillä haastatteluissa. Kaikki nuoret mainitsivat monia sosiaalisiin 

verkostoihin liittyviä syitä. Moni muihin pääluokkiin liittyvä tekijä linkittyi osaltaan myös 

sosiaaliseen kuulumiseen, keskinäiseen luottamukseen ja vastavuoroiseen 

seurakuntasuhteeseen. Seurakunta näyttäytyi verkostona, jossa keskinäinen luottamus ja 

vastavuoroisuus vahvistivat ryhmän yhteenkuuluvuutta ja kiinteyttä. Verkoston 

rakentumisessa keskeistä olivat ihmissuhteet.  

Erityisesti kokemus sisäpiiriläisyydestä oli tärkeä osa nuorten seurakuntasuhdetta. 

Sosiaalisten syiden ja sosiaalisen pääoman merkitys nuorten seurakuntasuhteessa oli aiemman 

tutkimuksen ja teorioiden perusteella odotettavissa. Sisäpiirikokemuksen korostuneisuus ja 

vahva eronteko oman ryhmän ja ulkoryhmien välillä oli kuitenkin yllättävän voimakasta. 

Sisäryhmäkäsitystä vahvistivat esimerkiksi käyttäytymiseen ja tilankäyttöön liittyvät normit ja 

ihmissuhteet. Myös hengellisyys näyttäytyi selkeästi sisäpiiriä vahvistavana ja muista 

ryhmistä erottavana tekijänä.  

Durkheimin ajattelussa uskonnollisuus on kokonaisvaltaisen sosiaalista. Myös rituaalit 

ja uskonnollinen toiminta nähdään kollektiivisena tapana vahvistaa yhteisön käsityksiä 

maailmasta ja niiden kautta sitouttaa yksilöitä yhteisöön.128 Haastattelujen perusteella 

muodostunut käsitys siitä, miten nuoret kokivat nuorteniltojen hartaudet, heijastelivat 

durkheimilaista näkemystä uskonnon sosiaalisesta perustasta ja luonteesta. Hengellisyys 

korostui ryhmän keskinäistä yhteenkuuluvuutta vahvistavana tekijänä. Osassa haastatteluista 

hartauselämän keskeisimmäksi funktioksi muodostui nimenomaan sisäryhmän identiteetin ja 

ryhmän rajojen vahvistaminen, mikä oli mielenkiintoista ja osin yllättävää. Aihetta olisikin 

mielenkiintoista tutkia eri näkökulmista lisää.  

Yksi tapa jaotella sosiaalista pääomaa on jako sitovaan ja silloittavaan sosiaaliseen 

pääomaan.129 Seurakunnan toiminnassa oli paljon tekijöitä, jotka vahvistivat ryhmän 

keskinäistä yhteenkuuluvuutta. Näitä sitovan sosiaalisen pääoman paikkoja olivat esimerkiksi 

hartaudet, messut, leirit, ryhmäyttävät leikit ja yhdessäolo. Toisaalta haastattelujen perusteella 

vaikutti siltä, että seurakunnassa oli mahdollista muodostaa suhteita myös oman sisäryhmän 

ulkopuolelle. Seurakunnan toiminta linkitti yhteisön sekä kristilliseen traditioon, globaaliin 

kontekstiin, että ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sekä sitova että silloittava 

sosiaalinen pääoma näyttäytyivät kuitenkin tämän tutkimuksen puitteissa pääasiassa oman 

ryhmän kiinteyttä ja sisäpiiriä vahvistavana tekijänä, mikä oli mielenkiintoista. Osa 

                                                
128 Mc Guire 2002, 197–198.  
129 Putnam 2000, 22–24.  
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haastattelemistani nuorista koki sidokset esimerkiksi muihin seurakuntiin jossain määrin 

kilpailullisina asetelmina, joissa oma seurakunta vertautui toiseen seurakuntaan. Toisaalta 

silloittavana sosiaalisena pääomana voidaan nähdä myös esimerkiksi nuorten suhteet eri-

ikäisiin ihmisiin oman seurakunnan sisällä. Nämä suhteet nähtiin positiivisessa valossa.   

 Sosiaalinen pääoma korostui haastatteluissa ja havainnoinnissa lähes aina positiivisena 

voimavarana ja ryhmän resurssina, josta seurakunnat hyötyivät ja joka tuotti yksilöille hyötyä 

ryhmän jäseninä. Sosiaalisen pääoman teoriaa kohtaan on kuitenkin esitetty kritiikkiä siitä, 

että sosiaalinen pääoma nähdään usein lähtökohtaisen positiivisena. Haastatteluissa ja 

havainnointiaineistossa nousikin esiin myös kriittisiä sävyjä esimerkiksi suhteessa vahvaan 

sisäpiiriläisyyteen. Yksi nuori viittasi esimerkiksi siihen, että keskenään läheiseen ja tiiviiseen 

ryhmään saattaa olla vaikea tulla ulkopuolelta. Vahva kokemus kuulumisesta sisäpiiriin 

edesauttoi sitä, että nuoret näkivät oman seurakuntansa nuorisotyön vahvasti positiivisessa 

valossa. Toisaalta osa nuorista suhtautui ulkoryhmiin, kuten muiden seurakuntien 

nuorisotyöhön tai kunnan järjestämään nuortentoimintaan kriittisesti. Olisikin mielenkiintoista 

lähestyä yhteisön kiinteyttä siitä näkökulmasta, miten se vaikuttaa nuorten suhtautumiseen 

muihin ryhmiin ja esimerkiksi kokonaiskirkon jäsenyyteen.  

 Resurssimobilisaatioteorian mukaan sosiaalisen liikkeen tai yhteisön menestys riippuu 

sen käytettävissä olevista resursseista ja niiden tehokkaasta hyödyntämisestä.130 Osaltaan 

tämän tutkimuksen aineisto ja sen analyysi tukivat tätä ajatusta. Haastattelujen perusteella 

voidaan sanoa, että seurakuntien käytettävissä olevat resurssit ja niiden hyödyntäminen 

vaikuttivat nuorten sitoutumiseen. Aineistosta nousi esiin sosiaalisen pääoman lisäksi 

aineettomiin kulttuurisiin ja henkisiin resursseihin, sekä materiaalisiin resursseihin liittyviä 

tekijöitä.  

 Resurssimobilisaatioteoria kuvaa yhteisöt suunnitelmallisina toimijoina. Kuitenkin 

tämän tutkimuksen aineiston perusteella vaikutti siltä, että osa resursseista eli ikään kuin 

omaa elämäänsä yhteisöissä ja nuorten keskinäisissä vuorovaikutussuhteissa. Aineiston 

perusteella jäi osittain avoimeksi, kuka hallitsee ja mobilisoi resursseja. Onko resurssien 

mobilisointi yhteisön auktoriteettien, kuten seurakuntien työntekijöiden hallinnoimaa ja 

niiden hyödyntäminen heidän toiveidensa mukaista? Onko resurssien mobilisointi 

tiedostettua? Esimerkiksi nuorten ajatuksissa seurakuntien nuorisotyön hengellisestä 

sisällöstä, kuten hartauksista, korostui hengellisyyden merkitystä enemmän 

sisäryhmäidentiteetin vahvistuminen. Toisaalta kiinnostavaa on pohtia myös sitä, millä tavoin 
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teorian valossa mitataan yhteisön tai sosiaalisen liikkeen menestystä. Toisaalta hartaudet 

sitouttivat nuoria seurakuntaan ja ne koettiin tärkeinä, mutta kokemukset eivät aina vastanneet 

seurakuntien hartauksille asettamia tavoitteita.  

Z-sukupolven uskonnollisuutta ja sitoutumista ideologioihin leimaa haluttomuus 

sitoutua. Toisaalta nuoret kuitenkin kaipaavat yhteenkuuluvuutta ja kokemuksia 

ryhmäjäsenyydestä. Suhde uskontoon on aiempaa individualistisempi.131 Haastattelemieni 

nuorten kokemukset seurakunnasta ja tapa reflektoida omaa suhdettaan seurakuntaan 

heijasteli yleisiä z-sukupolveen liitettyjä piirteitä. Nuoret korostivat sitä, että suhde uskontoon 

ja instituutioon oli löyhä, uskonnollisuus oli joustavaa ja tärkeää oli mahdollisuus määritellä 

oma maailmankuvansa itse. Samalla sidos yhteisöön ja muihin ihmisiin oli vahva ja 

sosiaalinen verkottuneisuus korostunutta. Hengellisyys näyttäytyi toisaalta yksityisenä asiana, 

mutta toisaalta se nousi esiin sisäpiiriä vahvistavana rituaalina. Esimerkiksi nuoret, jotka 

nostivat esiin hengellisyyden merkityksen, korostivat sitä, että seurakunnassa tärkeintä oli 

kokemus siitä, että Jumala on siellä läsnä ja oma hengellisyys vahvistuu. Näissä 

haastatteluissa hengellisyys esiintyi ensisijaisesti yksilön voimavarana. Kuitenkin 

hengellisyyttä korostaneet nuoret kokivat tärkeäksi osallistua seurakunnan tilaisuuksiin 

fyysisessä paikassa muiden nuorten kanssa ja tavata muita kristittyjä. Voidaankin pohtia, 

tarjoaisiko saman vastauksen näiden nuorten hengelliseen tarpeeseen esimerkiksi netistä 

katsottu tai kuunneltu saarna. Hengellisyys näyttäytyi siis toisaalta yksityisenä, mutta 

kuitenkin kollektiiviseen kontekstiin sidonnaisena asiana.  

Notkean uskonnon käsitteellä viitataan muuttuvaan ja joustavaan uskonnollisuuteen, 

joka vastaa modernin ajan tarpeisiin.132 Nuorten suhteessa seurakuntaan ja siinä, millä tavoin 

erilaisia resursseja hyödynnettiin, näkyikin notkean uskonnon piirteitä. Sidos traditioon 

koettiin löyhänä, mutta jonkinlainen hengellisyys oli tärkeää. Osittain avoimeksi jäi nuorten 

suhde uskontoon ja kirkkoon laajempana yhteisönä. Hengellisyyden merkitys korostui, mutta 

sen toivottiin olevan joustavaa. Uskolla oli pääasiassa yksityisen elämän alueella turvaa tuova 

merkitys ja yhteisön kiinteyden kannalta tärkeä rooli ryhmän yhteisenä asiana. Hengellisyys 

näyttäytyi paikallisena, eikä sidosta laajempaan kirkkoinstituutioon, kristilliseen traditioon tai 

muihin kirkkoihin korostettu. Toisaalta nuoret olivat vahvasti sitoutuneita institutionaaliseen 

uskonnollisuuteen liittyvään organisaatioon, mutta toisaalta uskonnollisuus sen sisällä 

näyttäytyi haastattelujen perusteella joustavana, nuorten näköisenä ja määrittelemänä. Ehkä 

havaittavissa on tietynlaista uskonnollisen instituution notkistumista.  

                                                
131 Helve 2006, 106; Percy 2019.  
132 Taira 2015, 36–62.  
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät seurakunnassa ja 

seurakuntien nuorisotyössä sitouttavat nuoria seurakuntaan. Aineisto tarjosi mielenkiintoisia 

näkökulmia z-sukupolven nuorten seurakuntasuhteeseen ja seurakuntiin sitoutuneiden nuorten 

kokemuksiin jäsenyydestään ja aktiivisesta osallistumisestaan paikallisseurakunnassa. 

Aineisto on verrattain pieni, eikä laadullisen tutkimuksen tuloksia ole mahdollista yleistää 

kovin laajalle. Vaikka pyrin saamaan mahdollisimman monipuolisen joukon haastateltavia 

valitsemalla nuoria eri kaveriporukoista ja ryhmittymistä seurakunnan sisällä, aineisto 

koostuu vain kahden eteläsuomalaisen seurakunnan nuorista. Jos aineistoseurakunnat olisivat 

sijainneet esimerkiksi vahvasti herätysliikevaikutteisilla paikkakunnilla, olisivat tulokset 

voineet olla erilaisia. Haastattelin nuorteniltojen puitteissa kahdeksaa nuorta. Suuremmassa 

aineistoseurakunnassa aineiston ulkopuolelle jäi siis paljon nuoria. Vaikka nuoret edustivat eri 

ikä- ja muita ryhmiä seurakuntien sisällä, voi olla, että haastateltavaksi valikoitui tietynlaisia, 

kuten erityisen rohkeita tai sosiaalisia nuoria. Toisaalta vain harva nuori kieltäytyi 

haastattelusta. Haastatteluaineistoa hyödyntäessä on lisäksi aina huomioitava se, että 

aineistoon vaikuttaa se, millaisia asioita haastateltavat haluavat kertoa ja miten he haluavat 

itsensä kuvata. Kuitenkin nuorten kokemukset tarjosivat näkökulman siihen, millaisia 

resursseja seurakunnilla oli käytettävissään ja mitkä niistä olivat nuorten kannalta keskeisiä. 

Haastattelumenetelmän mahdollisiin haasteisiin havainnointi toisena 

aineistonkeruumenetelmänä osaltaan vastasi tarjoamalla toisen näkökulman aineistoon. 

Haastattelu- ja havainnointimetodien yhdistelmä vahvisti aineiston monipuolisuutta ja 

kattavuutta, sillä havainnointiaineisto tarjosi näkökulmia, joita haastattelujen kautta ei noussut 

esiin. Osaltaan havainnoinnin tulokset tukivat haastattelujen tuloksia, mutta osaltaan ne myös 

haastoivat niitä. Kokonaisuudessaan aineisto tarjosi mahdollisuuden tarkastella näiden 

seurakuntien nuorten seurakuntasuhdetta monipuolisesti. Haastattelemieni nuorten 

kokemuksissa kahdesta eri aineistoseurakunnasta oli paljon yhtäläisyyksiä ja 

johdonmukaisuuksia. 

 Kaiken kaikkiaan nuorten suhde seurakuntiin ja niiden tekemään nuorisotyöhön oli 

monipuolinen. Haastattelujen ja havainnointiaineiston perusteella se näyttäytyi 

vastavuoroisena. Seurakunta nähtiin yhteisönä, jonka jäseninä nuoret olivat aktiivisia 

osallistujia. Suhdetta ja sitoutumista seurakunnan toimintaan määritteli sosiaalinen 

kuuluminen ja sosiaalisten suhteiden merkitys. Toisaalta seurakunta oli myös paikka, joka 

lisäsi nuorten yksilöllistä hyvinvointia ja tuki heidän henkilökohtaista elämäänsä. Seurakunta 

nähtiin ensisijaisesti yhteisönä ja ihmissuhteiden verkostona, johon oli hyvä kuulua ja suhde 

uskontoon oli löyhä. Toisaalta hengellisyys nähtiin tärkeänä erontekijänä suhteessa muihin 
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ryhmiin. Seurakuntien erilaiset resurssit ja niiden tehokas hyödyntäminen, sekä sosiaalinen 

pääoma vahvistivat yhteisöjen kiinteyttä ja yksittäisten nuorten suhdetta omaan 

paikallisseurakuntaan ja sen tekemään nuorisotyöhön.  
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Liitteet 

Haastattelurunko 

 

Osallistuminen nuorten toimintaan  

Milloin ja miten päädyit mukaan toimintaan? Millaiseen toimintaan osallistut? Kuinka 

usein olet mukana? 

Käytkö muussa seurakunnan toiminnassa? Mitä ajattelet siitä? 

- Oletko ollut isosena ja oletko menossa isoseksi ensi kesänä? Millaista se oli? Miksi 

haluat isoseksi? 

- Entä oletko mukana muussa nuorten toiminnassa? 

- Käytkö messuissa/muussa koko srkn toiminnassa? Mitä ajatuksia se herättää? 

 

Sitoutumiseen vaikuttaneet tekijät nuortentoiminnassa 

Miksi käyt nuortenillassa? 

Mitä nuortenillassa tapahtuu? Millaista nuortenillassa on? 

Mitkä ovat sinusta tärkeitä asioita nuortenillassa? 

Jos saisit muuttaa nuorteniltaa jollain tavalla, mitä tekisit?  

Mikä merkitys työntekijöillä mielestäsi on nuorten toiminnassa? 

 

Sosiaalinen koheesio ja yhteisön kiinteys 

Kuvaile seurakuntaasi muutamalla sanalla? 

Kuvaile nuorten toiminnan ilmapiiriä? 

Käykö toiminnassa usein samoja ihmisiä? 

Tuntevatko kaikki toisensa? 

 

Tietävätkö muut läheisesi (esim koulukaverit, sukulaiset), että käyt seurakunnassa? 

Miten he suhtautuvat tähän?  

 

Muita kysymyksiä  

Mikä elämässä mielestäsi yleisesti on tärkeää? 

Kuulutko kirkkoon tai johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan? 

Tulisiko sinulle vielä mieleen jotakin muuta, mitä haluaisit sanoa? 

 


