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Tämä tutkielma tarkastelee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintää kirkon 
virallisella Facebook-sivulla Kirkko Suomessa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, 
millaista viestintä on ollut ensimmäisen korona-aallon aikana vuonna 2020. Tutkielman 
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Aiemman tutkimuksen perusteella kirkon toteuttaman kriisityön pääpaino on ollut 
lohduttavalla kristillisellä sielunhoidolla. Tämän tutkielman tulosten perusteella sama teema 
painottuu myös kirkon sosiaalisen median viestinnässä yhteiskunnallisen kriisin aikana. 
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kiinnitti huomioita erilaisiin tuen kohteisiin. Kirkko pyrki kohdistamaan tukeaan esimerkiksi 
yksinäisille ja perheille. Tämän tutkielman tuloksena sivun viestinnän kieli ja sanavalinnat 
ovat pyritty suuntaamaan mahdollisimman laajalle yleisölle, eikä esimerkiksi vain 
aktiiviseurakuntalaisille. 

Tämän tutkielman tuloksena voidaan myös todeta, että kirkko on siirtänyt lakisääteisten 
tehtäviensä toteuttamista verkkoon kriisin aikana. Tehtävistä lähimmäisen rakkauden 
toteutumisen edistäminen sekä Jumalan sanan julistaminen oli selkeästi edustettuna 
Kirkko Suomessa -sivun viestinnässä. 
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1 Johdanto 
Tulevan käytännöllisen teologian maisterintutkielmani tavoitteena on selvittää, millaista 

kristillisen median viestintä on ollut vuoden 2020 koronapandemian aiheuttamien 

poikkeusolojen aikana. Tulen tarkastelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallista 

yhteisöpalvelu Facebookin sivua Kirkko Suomessa. Tarkoituksenani on kuvata, millaista 

kirkon viestintä on ollut kyseisessä sosiaalisen median palvelussa. Käyttäessäni termiä kirkko 

viittaan Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. 

Kirkkolain mukaan kirkon tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja 

sekä edistää kristillisen sanoman leviämistä ja lähimmäisenrakkauden toteutumista.1 

Mielestäni on mielenkiintoista ja tärkeää tarkastella kirkon toimintaa yhteiskunnallisesti 

haastavina aikoina kirkon tehtävistä erityisesti lähimmäisenrakkauden edistämisen vuoksi. 

Miten kirkko toteuttaa ihmisiä tukevaa tehtäväänsä uudenlaisessa tilanteessa?  Laajemmalla 

tasolla tutkielmani aihe liittyy poikkeusoloaikojen someviestintään, uskontojen 

mediatisaatioon sekä kirkon kriisiviestintään.  

Kirkko Suomessa -sivun esittelyosiossa sivun luonteesta kerrotaan seuraavia asioita: 

Sivun tarkoituksena on toimia keskustelualustana ja sitä kautta vastata ihmisen pyhän 

kaipuuseen luterilaisista lähtökohdista käsin. Sivulla keskustelevat niin seurakuntien 

työntekijät kuin erikseen verkkotyöhön palkatut kirkon työntekijät. Sivun päivitysten 

tuottamisesta vastaa joukko eri ammattien edustajia, kuten pappeja, diakoneja, 

nuorisotyöntekijöitä ja tiedottajia. Sivun viestinnästä vastaa Kirkkohallituksessa oleva kirkon 

viestintä.2 

Otettuani yhteyttä sivun ylläpitäjiin sain vielä tarkennusta sivun luonteesta, sen 

viestinnällisistä tavoitteista sekä sen kohderyhmästä. Kirkko Suomessa -sivun sisällön 

tuottajana on mediatuotantoon erikoistunut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi. 

Hänen lisäkseen sivun sisältöä tuottaa osa-aikaisesti kaksi pappia, jotka työskentelevät 

muuten seurakuntatyössä eri puolella Suomea. Heidän tehtäviinsä kuuluu toimia 

keskustelijoina sekä sivun moderaattoreina. Sivun tuotannon tukena on myös avustajia, kuten 

hengellisiä työntekijöitä ja viestijöitä.3 

Kirkko Suomessa -sivulla ei ole ollut kirkon viestinnän mukaan erillisiä julkilausuttuja 

tavoitteita koronapoikkeusolojen ajalle, vaan sisällön tuotannossa on noudatettu sivun 

 
1 EVL. 
2 Kirkko Suomessa. 
3 Kirkon viestintä. 
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perustavoitteita. Kirkon viestintä esittelee sivun tavoitteita seuraavasti: Sivun sisällön 

tavoitteena on tuoda esiin positiivista kristillisyyttä ja sivun seuraajan kristillisyyttä tukevaa 

materiaalia. Sivu tuo esiin luterilaista kirkkoa ekumeenisella hengellä. Sivun tarkoitus on 

myös olla yhteisö, jossa siihen kuuluvien ihmisten elämän kysymykset, kuten suru ja huoli, 

otetaan tosissaan, mutta samalla pidetään esillä myös toivoa. Sivun tarkoituksena on myös 

olla paikka, jossa jokainen voi olla riittävän hyvä kristitty. Sivulla otetaan huomioon myös 

vastuullinen ihmisyys eli esimerkiksi lähimmäisenrakkauteeen, diakoniaan ja ympäristön 

suojelemiseen liittyviä teemoja nostetaan esiin. Kirkon viestinnän mukaan sivun 

kohderyhmäksi on otettu noin yli 40-vuotiaat kirkkoon positiivisesti suhtautuvat ihmiset, sillä 

nuorempien tavoittaminen Facebookin kautta ei enää nykypäivänä onnistu.4 

Koronaviruksen aiheuttamiin poikkeusoloihin liittyvästä viestinnästä kirkon viestintä 

kertoo seuraavasti: Kirkko Suomessa -sivun tarkoituksena ei ole jakaa informaatiota liittyen 

koronaan, sillä jokainen hiippakunta ja niihin kuuluvat seurakunnat tekevät omat päätöksensä 

koskien toimintaansa, koska koronatilanne on ollut hyvin vaihteleva eri puolilla Suomea. 

Kirkon viestintä tiedottaa kuitenkin näistä päätöksistä, mutta eri kanavien kautta.5  

1.1 Koronavirus COVID-19 

Koronavirukset ovat suuri joukko viruksia, joita on todettu sekä ihmisillä että eläimillä. Ne 

aiheuttavat tavallisimmin lievän hengitystieinfektion, mutta osa niistä aiheuttavat vakavia, 

kuolemaan johtavia infektioita. Näitä koronaviruksia ovat SARS, MERS, sekä SARS-CoV-2, 

eli vuonna 2020 eniten vaikuttanut COVID-19.6 

Koko maailmaa koskettanut vuoden 2020 koronaviruspandemia on vaikuttanut ihmisten 

arkeen ja mielenterveyteen monella eri tavalla. Suomen Tilastokeskuksen Kansalaispulssi-

kyselyyn vastanneista suomalaisista yli 70 % oli elokuussa hyvin huolissaan siitä, että 

läheinen ihminen sairastuu koronaan ja lähes puolet omasta sairastumisestaan. Tämän lisäksi 

huolet sekä omasta että läheisten toimeentulosta olivat hyvin yleisiä. Noin kolmasosa 

vastanneista oli huolissaan läheisen tai oman toimeentulon riittävyydestä.7 

Suomessa koronaviruksen vaikutukset työllisyyteen ovat olleet huomattavia. Maalis- 

huhtikuun vaihteessa lomautettiin lähes 60 000 työntekijää, ja noin 20 000 joutui työttömäksi. 

Kaikki näistä lomautuksista ja irtisanomisista eivät kuitenkaan johtuneet koronapandemiasta, 

 
4 Kirkon viestintä. 
5 Kirkon viestintä. 
6 THL-2. 
7 THL-1. 
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mutta sen merkitys piikille oli merkittävä.8 Koronaviruksen ensimmäinen aalto alkoi vuoden 

2020 maaliskuussa ja kesti aina saman vuoden kesäkuulle asti.9  

1.2 Suomalaiset koronakriisissä 

Kirkon tutkimuskeskus selvitti vuoden 2020 koronakriisin alkuvaiheessa, millainen 

suomalaisten henkinen kriisinkestävyys on. Tutkimuksen aineistona käytettiin suomalaisille 

suunnattua kyselyä, jonka teemana oli suomalaisten kokema kuormitus, heidän sosiaaliset 

verkostonsa ja kokemuksensa avunsaannista sekä odotuksensa kriisistä selviämisestä. 

Kyselyn lisäksi aineistona käytettiin palvelevaan puhelimeen tulleiden yhteydenottojen 

lukumääriä ja keskusteluiden aihealueluokituksia sekä luterilaisen kirkon toimintatilastoja.10 

Tutkimuksen tuloksena suomalaisten suurimmat huolenaiheet liittyivät terveyteen ja 

talouteen. 55 % koki paljon kuormitusta huolesta omasta tai läheisen terveydestä. 39 % oli 

huolissaan taloudellisesta toimeentulosta. 52 % koki myös huolta terveydenhoidon 

henkilökunnasta ja 46 % taloudellisesta lamasta. Naiset olivat miehiä kuormittuneempia 

koronakriisiin liittyvistä huolenaiheista. Huolenaiheita oli eniten alle 30-vuotiailla ja vähiten 

yli 70-vuotiailla. Yksinhuoltajat olivat muita kuormittuneempia. Kuormittuminen oli hyvin 

moniulotteista, ja siihen kytkeytyi pelko sairastumisesta ja kuolemasta, taloudesta ja erilaisista 

yhteiskunnallisista kysymyksistä.11 

Kirkon palvelevan puhelimen yhteydenotot kasvoivat huomattavasti maaliskuussa. 

Suomalaisten kokemusten mukaan terveysviranomaisilla oli tärkein rooli (80 %) 

turvallisuuden tunteen rakentumisessa. Perheen ja suvun rooli korostui erityisesti yli 70-

vuotiailla naisilla. Alle 30-vuotiaat naiset painottivat sosiaalisia suhteita miehiä enemmän. 

Suomalaiset pitivät tärkeinä erityisesti seurakuntien tarjoamaa asiointiapua (83 %), tukea 

vähävaraisille perheille (83 %) ja seurakuntien tarjoamaa ruoka-apua (80 %). Tätä apua 

arvostivat myös uskonnollisiin yhteisöihin kuulumattomat.12 

Kirkon tutkimuskeskus jatkoi suomalaisten koronakriisissä jaksamisen seurantaa ja raportoi 

tuloksistaan kesäkuun loppupuolella. Tutkimuksen tuloksena suomalaisten koronakriisissä 

kokema kuormitus oli vähentynyt toukokuussa verrattuna huhtikuuhun. Yleisin huolenaihe oli 

huoli omasta tai läheisen terveydestä, ja puolet suomalaisista koki tämän kuormittavan paljon 

tai erittäin paljon. Kymmenesosa suomalaisista koki kriisillä olleen voimakkaita negatiivisia 

 
8 TEM. 
9 THL-3 2020. 
10 Salomäki 2020, 1–3. 
11 Salomäki 2020, 1. 
12 Salomäki 2020, 1. 
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vaikutuksia, jotka olivat ilmenneet yksinäisyytenä, masentuneisuutena ja synkkinä 

tulevaisuuden näkyminä. Vaikeudet haastoivat eniten pienituloisimpia.13 

Uutisotsikoiden aiheuttama pelko oli ensimmäiseen kyselyyn verrattuna vähentynyt. 

Ihmisten välinpitämättömyys valtakunnallisia rajoituksia kohtaan aiheutti turvattomuuden 

kokemuksia valtaosalle (68 % verrattuna aiempaan 36 % osuuteen) Viidennes suomalaisista 

koki uskonnollisten yhteisöjen antamaa turvaa pandemiassa erittäin tai melko tärkeänä. 

Tärkeimmiksi koetut toimintamuodot olivat asiointiapu, taloudellinen tuki ja ruoka-apu. 

Puolet suomalaisista piti tärkeänä sitä, että verkon kautta pystyi osallistumaan hartauksiin ja 

jumalanpalveluksiin. Tämä oli myös yleisin muoto, jolla suomalaiset olivat osallistuneet 

kirkon toimintaan. 14 % suomalaisista (18 % kirkon jäsenistä) oli seurannut hartauksia ja 

jumalanpalveluksia verkosta.14 

Tarkastellessa suomalaisten kokemuksia eri tahojen tuomasta turvallisuuden tunteesta 

koronakriisissä havaittiin, että terveysviranomaisilla oli suurin merkitys. Seuraavina olivat 

perhe ja suku sekä ystävät ja muu lähipiiri. Erilaiset valtiolliset organisaatiot, kuten 

pelastuslaitos ja poliisi, olivat hyvin edustettuina turvallisuuden tunnetta herättävinä tahoina, 

kirkon ja muiden uskonnollisten yhteisöjen ollessa sijalla 10.15 

 

1.3 Seurakunnat ja koronakriisi  

Koronaviruspandemia muutti keväällä 2020 paljon eri uskonnollisten yhteisöjen 

toimintamalleja. Uskonnon harjoittamisesta tuli monin paikoin yksinäistä, kun kirkot sulkivat 

ovensa ja jumalanpalvelukset siirtyivät internetiin eri puolilla maailmaa.16 Turun 

arkkihiippakunta ohjeisti seurakuntia luopumaan kaikista kokoontumisista, jotka eivät ole 

välttämättömiä seurakunnan lakisääteisten tehtävien hoitamisen kannalta. Pois jäävien 

kokoontumisten sijaan arkkihiippakunta ohjeisti kehittämään väyliä olla yhteydessä ihmisiin 

sähköisesti ja priorisoimaan kirkon työntekijöiden toiminnan painopisteitä vastaamaan 

nousevia uusia tarpeita. Kirkon työntekijöitä ohjeistettiin kiinnittämään huomiota viestintänsä 

sisältöihin ja muotoihin. Tässä huomioitiin, että koronavirusviestintä on useissa tapauksissa 

kriisiviestintää. Erityisenä painopisteenä työntekijöiden toiminnalle nimettiin yksinäisyyden 

ja muiden kielteisien ilmiöiden lieventäminen.17  

 
13 Salomäki 2020–2, 1. 
14 Salomäki 2020–2, 1. 
15 Salomäki 2020, 8. 
16 Prässinen 2020. 
17 Arkkihiippakunta. 
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Nämä ohjeet annettiin maaliskuussa 2020, kun Suomessa alkoi laajamittainen 

koronaviruspandemiaan vastaaminen, eikä niitä ole sen jälkeen muutettu Turun 

arkkihiippakunnan sivuilla. Miten kirkko on pystynyt vastaamaan uudenlaisiin tarpeisiin? 

Valtiossa tai yhteiskunnassa yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen vaikuttaa useat eri 

tahot. Kokonaisturvallisuus on pitkäjänteistä työtä, jolla parannetaan yhteiskunnan kykyä 

toimia erilaisissa tavanomaisista poikkeavissa tilanteissa. Turvallisuustoimijoita ovat 

Suomessa valtiohallinnon, viranomaisten, elinkeinoelämän, maakuntien ja kuntien ohella 

yliopistot, tutkimuslaitokset, järjestöt, yhteisöt ja yksilöt. Uskonnollisilla yhdyskunnilla on 

myös tärkeä rooli kokonaisturvallisuuden tehtävissä.18   

Toiminta häiriötilassa rakentuu eri toimijoiden luottamuksen ja yhteistyön varaan. 

Koronapandemiassa eri tahot ottivat nopeasti käyttöön uudenlaisia toimintatapoja. Tavallisesti 

kasvokkain tai samassa tilassa järjestettävä toiminta siirrettiin pitkälti internetiin. Julkinen 

sektori, yhdistykset ja yhteisöt rakensivat uudenlaisia rakenteita yhteistyölle, jotta kriisin 

tuomiin uusiin tarpeisiin olisi voitu vastata tehokkaammin. Valtioneuvosto lanseerasi 

huhtikuussa Suomi toimii -kampanjan, jonka tavoitteena oli tukea henkistä kriisinkestävyyttä 

poikkeusolojen aikana ja sen jälkeen sekä vahvistaa luottamusta, lujittaa yhteenkuuluvuuden 

tunnetta ja uskoa tulevaisuuteen. Hankkeen keskeinen tavoite oli myös kokoava viestintä ja 

tiedon jakaminen.19 

Kirkon tutkimuskeskus selvitti toukokuussa 2020, miten koronaviruspandemia on 

vaikuttanut seurakuntien toimintaan. Tutkimus toteutettiin Kirkon tutkimuskeskuksen omassa 

verkkopaneelissa kyselytutkimuksena. Vastaajat koostuivat kirkon työntekijöistä (198 

ihmistä) ja luottamushenkilöistä (100 ihmistä). Tutkimuksen tuloksina 58 % luterilaisen 

kirkon työntekijöistä katsoo, että seurakunnan apua tarvitsevien määrä on lisääntynyt. 

Työntekijät arvioivat turvattomuuden ja pelon tunteen lisääntyneen lapsilla ja nuorilla 52 %, 

työikäisillä 54 % ja eläkeikäisillä 58 %. 66 % työntekijöistä arvioi, että eläkeikäisten 

yksinäisyys on lisääntynyt selvästi tai jonkin verran.20 

Tutkimuksen mukaan seurakunnat reagoivat nopeasti koronakriisiin. Jo kriisin 

ensimmäisten viikkojen aikana seurakunnat siirsivät toimintaansa verkkoon ja lisäsivät 

keskusteluapua sekä ruokakassien jakelua. 92 prosentissa seurakunnista aloitettiin 

jumalanpalvelusten lähettäminen verkossa ja 66 prosentissa päivystys ja läsnäolo sosiaalisen 

median kanavilla. Kirkon työntekijät ja luottamushenkilöt arvioivat tulevaisuuden haasteiksi 

 
18 Kielenniva 2017, 10–11. 
19 Suomi toimii – tule mukaan 2020. 
20 Salomäki 2020–3, 1–2. 
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ensisijaisesti perheiden selviämiseen liittyvät teemat sekä erilaiset talouteen liittyvät haasteet. 

Tutkimuksessa todetaan, että luterilaisen kirkon tulee pitää yllä tulevaisuudenuskoa ja 

toivoa.21  

Kirkkolain mukaan seurakuntien tulee varautua henkisen huollon tarjoamiseen 

kriisitilanteissa.22 Kirkon viestintä on keskeinen tekijä tässä varautumisessa. Vuoden 2020 

maaliskuussa kirkkohallituksen yleiskirjeessä todetaan, että kirkon sanoma kriisitilanteessa on 

lohduttava, rohkaiseva ja syyllisyyttä torjuva. Kirkon viestinnän tavoitteena on tuottaa 

koronapandemian edetessä yhteisiä toivoa ja lohtua tuovia some- ja muita sisältöjä, joita 

seurakunnat voivat halutessaan hyödyntää. Koska seurakunnat saattavat tavoittaa ihmisiä, 

joiden on muuten vaikea saada asiallista tietoa koronaviruksesta siihen liittyvästä 

oikeanlaisesta toiminnasta, on oikean tiedon jakaminen näille ihmisille erityisen tärkeää.23 

 

2 Aiempi tutkimus ja teoreettiset käsitteet 

2.1 Aiempi tutkimus 

Kirkon käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa ja kirkon suhdetta mediaan on tutkittu 

suhteellisen vähän. Tuoreimmat löytämäni työt kirkosta sosiaalisessa mediassa ovat pro gradu 

-tutkielmia. Kirkon tutkimuskeskus julkaisee säännöllisesti artikkeleita sekä 

nelivuotiskertomuksensa, mutta niissä esitetyt tutkimustulokset ovat lähinnä mitanneet kirkon 

sosiaalisen median kanavien yleisön tavoittavuutta. Kirkon ja sekulaarin median välistä 

suhdetta on tutkittu esimerkiksi tarkastelemalla kirkon näkyvyyttä sanomalehdissä. Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon toteuttamasta kriisiviestinnästä en löytänyt yhtäkään tutkimusta. 

Tämä viestii siitä, että aihetta on syytä tutkia erityisesti vuoden 2020 koronapandemian 

jälkeen. Pandemia antaa syytä tutkia myös muiden julkisten tahojen viestintää 

yhteiskunnallisesti haastavina aikoina. 

Suomen evankelis-luterilaisen asemasta julkisuudessa tiedetään, että suomalaisten 

suhtautuminen kirkkoon vaihtelee. Iina Asellin vuonna 2018 valmistuneessa laadullisessa pro 

gradu -tutkielmassa ”Kirkon sanoma on Jumala ja ihminen” - Suomen evankelis-luterilaisen 

kirkon piispojen suhde mediaan todetaan, että kirkko profiloituu suurilta osin piispojensa 

kautta. Koska Suomen piispojen mielipiteissä ja mediakäyttäytymisessä on huomattavia eroja, 

kirkko näyttäytyy mediassa sisäisesti ristiriitaisena. Kirkon asemaan julkisuudessa vaikuttaa 

 
21 Salomäki 2020–3, 1, 7 ja 11. 
22 Kirkkolaki. 
23 Huokuna ja Haapiainen 2020, 2. 
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myös median tulokulma kirkkoa käsitellessään. Media voi toimia kirkkoa hajottavana tekijänä 

lähestyessään sitä negatiivisten asioiden kautta. Samalla media voi toimia kirkkoa 

yhteiskunnassa tukevana tekijänä, mikä on näyttäytynyt kirkon myönteisenä profiloitumisena 

erityisesti sosiaalisen median ja paikallisten medioiden julkisessa keskustelussa.24  

Kirkolla on Anu Koikkalaisen vuonna 2014 valmistuneen pro gradu -tutkielman 

”Jumala astelee reippaasti julkisessa tilassa” Arkkipiispa Kari Mäkinen ja ihmisoikeudet 

viestinnässä ja Helsingin Sanomissa 2010–2013 mukaan vahva rooli yhteiskunnallisissa 

kysymyksissä. Tutkielmassa tarkastellaan, miten luterilaisen kirkon suhde ihmisoikeuksiin 

esitetään kirkon viestinnässä ja Helsingin sanomissa. Sen tuloksena todetaan, että 

ihmisoikeudet ovat arkkipiispa Mäkisen mielipiteiden kautta merkittävä osa luterilaisen 

kirkon julkisuuskuvaa. 25 

Kirkon aseman tarkastelu julkisuudessa luo pohjaa tämän tutkielman aiheelle. 

Millaisessa ympäristössä kirkko toteuttaa viestintäänsä yhteiskunnallisen kriisin keskellä? Jos 

kirkko profiloituu positiivisesti sosiaalisessa mediassa, millaista sen sosiaalisen median 

viestintä on? Kirkon keulakuvahahmoilla on suuri merkitys kirkon julkiselle kuvalle26, ja 

edellä mainituissa tutkielmissa keskitytään kirkon ja median väliseen suhteeseen kirkon 

piispojen kautta. Kysymykseksi jää, millainen rooli Kirkko Suomessa -sivun kaltaisella 

nimettömien julkaisijoiden medialla on kirkon julkisuuskuvan muodostumisessa? 

Kirkko Suomessa -sivun viestintää on tutkittu aiemmin tarkastellen sen sisältöjä, 

viestintätapoja sekä sitä, kenelle viestintä on suunnattu. Henri Röytiö toteaa vuonna 2015 

valmistuneessa pro gradu -tutkielmassaan Kirkko Suomessa – Kirkko somessa: Kirkko 

Suomessa-Facebook-sivun julkaisut ja yhteisön rakentaminen 2014–2015, että sivulla 

pyritään rakentamaan yhteisöllisyyttä yksilö- ja yhteisökeskeisestä näkökulmasta. Paljon 

tykkäyksiä saaneet julkaisut, joissa esiteltiin seurakuntalaisten toimintaa seurakunnassa, eivät 

olleet kovin jaettuja. Persoonaan sidottu julkaisu näytti tukevan yksilöllistä yhteyttä 

yhteisöön. Yksilöimättömiä rukous- tai sananlaskujulkaisuja puolestaan jaettiin paljon, mikä 

viestii yhteisöllisestä yhteydestä kirkkoon.27 Tämän tutkielman kannalta oleellinen kysymys 

on, miten yhteisön rakentamista on toteutettu koronakriisin keskellä. 

Kristiina Oittisen vuonna 2014 valmistuneen pro gradu -tutkielman Kirkon uusi dialogi 

nuorten ja nuorten aikuisten kanssa perusteella tiedetään, että Kirkko Suomessa -sivun 

 
24 Asell 2018. 
25 Koikkalainen 2014. 
26 Lohikoski ja Saares 2016, 64. 
27 Röytiö 2015. 
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viestintä on pyrkinyt viestimään laajalle yleisölle monipuolisesti ja sosiaaliseen mediaan 

sopivalla tavalla noudattaen ainakin osittain kirkon strategisia asiakirjoja ja 

verkkopalveluiden kuvauksia. Viestinnässä on pyritty huomioimaan kohdeyleisön 

moninaisuus ja vaihtelevat mielipiteet.28 Toteutuuko moninaiselle yleisölle suunnattu viestintä 

myös yhteiskunnallisen kriisin kontekstissa?  

Sosiaalisen median mahdollisuuksia kirkon tehtävien toteuttamisen tueksi on tutkittu 

kirkon sosiaalisessa mediassa tapahtuvan dialogin kautta. Kristoffer Seppänen toteaa vuonna 

2014 valmistuneessa pro gradu -tutkielmassaan Kirkon uusi dialogi nuorten ja nuorten 

aikuisten kanssa, että pelkkä avoin vuoropuhelu sosiaalisessa mediassa ei riitä turvaamaan 

kirkon nuorten ja nuorten aikuisten jäsenyyttä. Kohdeyleisö haluaa turvaa ja varmuutta omaan 

elämäänsä muuttuvassa maailmassa. Tämän tukemiseksi ei riitä vain uusi kanava 

keskustelulle, vaan kirkon tulisi tarjota myös jonkinlaista lisäarvoa. Sosiaaliseen mediaan 

siirtyminen itsessään ei siis riitä.29 Mikäli vuonna 2014 kirkon viestintä sosiaalisessa mediassa 

on ollut puutteellista, on syytä tarkastella, onko viestinnän kehityksessä tapahtunut muutoksia 

vuoden 2014 jälkeen?   

 Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksesta uskonnollisiin yhteisöihin 

on tutkittu maailmalla esimerkiksi Puolassa. Lukasz Sulkowski ja Grzegorz Ignatowski 

tutkivat artikkelissaan Impact of COVID-19 pandemic on organization of religious behavior 

in different Christian denominations in Poland koronaviruksen aiheuttamaa yhteiskunnallista 

muutosta ja sen vaikutusta uskonnolliseen käyttäytymiseen Puolassa, jossa kristinuskoon 

sitoutuminen on hyvin vahvaa suhteutettuna muihin maihin. Tutkimus osoittaa, että 

tarkastellut kirkot pystyivät rajoittamaan toimintaansa valtion hallituksen rajoitusten 

mukaisiksi ja rohkaisemaan kirkossa kävijöitä pysymään kotona. Yhteys seurakuntalaisiin 

pidettiin ehjänä modernin teknologian avulla. Puolassa papiston rooli kansan henkiselle 

hyvinvoinnille poikkeusolojen aikana on merkittävä eli kirkolla on suhteessa paljon 

vaikutusvaltaa yhteiskunnallisen tilanteen ylläpitämiselle.30 Kun tiedetään, että ainakin 

Puolassa kirkot ovat onnistuneet säilyttämään yhteyden seurakuntalaisiin, voidaan kysyä, mitä 

keinoja Suomessa on käytetty yhteyden ylläpitoon? 

 Koronavirukseen liittyvän uutisoinnin seuraamisesta johtuvia mielenterveydellisiä 

haittavaikutuksia on puolestaan tutkittu esimerkiksi Saksassa. Antonia Bendaun ja 

kumppaneiden Associations between COVID-19 related media consumption and symptoms of 

 
28 Oittinen 2015. 
29 Seppänen 2014. 
30 Sulkowski ja Ignatowski 2020. 



9 

 

anxiety, depression and COVID-19 related fear in the general population in Germany tulee 

tulokseen, että koronaviruksen uutisoinnin seuraamisella oli vahva positiivinen korrelaatio 

kansalaisten ahdistustason kanssa.31 Näkyykö tämän ilmiön huomiointi Kirkko Suomessa -

sivulla koronaan liittyvän uutisoinnin määrässä? Onko Suomen evankelis-luterilainen kirkko 

ottanut huomioon runsaan koronaviestinnän haittapuolet? 

 Kirkon vahva rooli yhteiskunnallisissa kriiseissä lohduttajana ulottuu aina Suomen sota-

aikoihin asti. Sotilaspappien tehtävänä oli liikkua sotilaiden parissa, pitää hartauksia, 

jumalanpalveluksia ja ehtoollistilaisuuksia sekä rohkaista haavoittuneita. Estonian upottua 

vuonna 1994 televisio oli tärkeässä osassa tiedonvälitystä, ja kirkko näkyi keskeisenä osana 

uhrien, pelastautuneiden ja omaisten muistelua.32 

 Suomalaiset ovat kokeneet kirkon toteuttaman kriisityön tärkeäksi yhteiskunnallisten 

kriisien aikana. Eetu Karppanen toteaa vuonna 2007 ilmestyneessä tutkimuksessaan Kirkon 

rooli kollektiivisissa kriiseissä, että suomalaiset ovat pitäneet kirkon toteuttamaa sielunhoitoa 

hyvin tärkeänä. Käytännöllisempää kriisityötä vähemmän tärkeänä on pidetty kristinuskon 

sanoman julistamista, mutta mielipiteisiin on vaikuttanut vastaajan uskonnollisuustyyppi. 

Aktiiviseurakuntalaiset pitävät julistavaa kriisityötä tärkeämpänä kuin ne, joille 

uskonnollisuuden merkitys on vähäisempi.33 

 Eliisa Kansanen tulee samana vuonna ilmestyneessä tutkimuksessaan Kirkon rooli 

yhteiskunnallisissa ongelmissa samoihin johtopäätöksiin Karppasen kanssa.34 Kansasen 

mukaan vuoden 2004 Aasian tsunamikatastrofin yhteydessä suomalaisten eniten arvostamia 

kirkon kriisityön muotoja oli esimerkiksi palveleva puhelin. Tärkeimpänä kriisityön osa-

alueena on pidetty lohduttamista kristillisen sielunhoidon avulla. Tärkeinä on pidetty myös 

vastausten antamista hengellisiin ongelmiin ja kysymyksiin, sekä mielenterveysammattilaisen 

lähettämistä kriisipaikalle.35 Tämän tutkielman kannalta on oleellista tiedostaa, mitä kirkon 

kriisityöltä oletetaan. Karppasen ja Kansasen tutkimuksiin verrattuna tämä tutkielma tuo uutta 

näkökulmaa aiheeseen erityisesti kahdesta syystä: Ensimmäiseksi esimerkiksi 

tsunamikatastrofiin verrattuna vuoden 2020 koronapandemia kosketti jokaista suomalaista. 

Toiseksi kirkon kriisityötä tarkastellaan uudenlaisella alustalla eli sosiaalisessa mediassa.  

 
31 Bendau ym. 2020. 
32 Keskitalo 2020. 
33 Karppanen 2007, 73–74.   
34 Kansanen 2007, 73–74.  
35 Kansanen 2007, 61–62. 
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2.2 Uskonnon mediatisaatio  

Stig Hjarvardin luoma uskonnon mediatisaatioteoria tarkastelee uskonnon ja uudenlaisen 

median välistä suhdetta. Uskontojen mediatisoitumisella ei tarkoiteta uskontojen muutosta 

yhdenmukaisella tavalla tai sitä, että muutoksen lopputulokset olisivat samanlaisia. Teoria 

tarkastelee hyvin moninaista muutosta, joka on vuorovaikutuksessa jo olemassa oleviin 

kehityksiin uskontojen, individualisaation sekä sekularisaation saralla. Medioitumisen 

vaikutusta uskonnoille voi tarkastella kolmesta eri näkökulmasta: media tiedon välittäjänä, 

media kielenä sekä media ympäristönä.36 

 Mediasta on tullut tärkeä ellei jopa pääasiallinen tiedon ja kokemuksien lähde 

uskontojen saralla. Usein media käyttää palasia institutionaalisen uskonnon tai 

kansanuskonnollisia elementtejä yhdistettynä journalistisiin tyyleihin. Uskonto näytetään 

yleensä sekulaarin yhteiskunnan kehysten läpi.37 

 Uskontoa käsitellään mediassa median sääntöjen mukaan, mikä sanelee, millaista kieltä 

uskonnolliset tahot käyttävät viestinnässään. Koska medialla ei ole tarkoituksena tehdä 

julistustyötä vaan ennemmin saada huomiota, uskonnot ovat alati muuttuvien 

mediakulttuurinormien sääntöjen alaisina. Tästä syystä uskonnollisessa mediassa usein 

korostuu individualismi ja kuluttajakäyttäytyminen. Tämä mahdollistaa uskonnon 

ilmaisemisen tai harjoittamisen tavoilla, joita perinteinen institutionaalinen uskonnollisuus ei 

mahdollistanut.38 

Media tarjoaa uudenlaisen ympäristön uskontojen toimimiselle kansan keskuudessa. 

Uskonnot voivat toimia internetin välityksellä moraalisina oppaina, tunneterapeutteina sekä 

lohdun ja tuen tarjoajina kriisitilanteissa. Kirkkorakennuksessa vastaavan toiminnan erona on 

konteksti. Median välityksellä tapahtuva vuorovaikutus tapahtuu huomattavasti 

sekulaarimmassa ympäristössä.39 Kirkon ja uskonnollisten yhteisöjen kasvanut huomio 

median välityksellä ei ole tästä syystä nostanut institutionaalisen uskonnollisuuden 

kiinnostusta yksilötasolla.40 

 Median murroksen käsitteellä on kuvattu digitalisaation aiheuttamaa laajaa muutosta 

mediakentällä ja median käytössä. Vaikka käsitettä on käytetty jo pitkään, itse ilmiö ei ole 

kuitenkaan vanhentunut, vaan digitaalisen median käytön, omistuksen, tuotannon, välineiden 

 
36 Hjarvard 2012, 26. 
37 Hjarvard 2012, 27. 
38 Hjarvard 2012, 27. 
39 Hjarvard 2012, 27. 
40 Hjarvard 2012, 22. 
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ja liiketoimintamallisen kehittyminen ja muuttuminen jatkuu. Muutoksen voidaan ajatella 

tulleen mediaa pysyvästi määritteleväksi asiantilaksi.41 

 Nykypäivänä kirkko kohdataan kasvavissa määrin median välityksellä, ja yhä 

useammalle media on ainoa paikka, jossa kirkko kohdataan. Kirkko näkyy mediassa 

erityisesti keskeisten henkilöidensä kautta, ja tämä vaikuttaa vahvasti ihmisten mielikuviin 

kirkosta.  Kirkkoa koetelleet kriisit sekä kirkon profiilin nousu yhteiskunnallisena 

vaikuttajana ovat saaneet alkunsa ja voimistuneet medioissa. Mediaympäristöjen muutos ja 

kehitys vaikuttavat myös voimakkaasti kirkon toimintaan: median muutos luo ne puitteet, 

joissa kirkkokin toimii.42 

 Median murros ei tarkoita ainoastaan tiedotusvälineiden käytön ja tuotannon murrosta, 

vaan asiaa voidaan luonnehtia jopa koko todellisuuden mediallistumisena. Sosiaalisesta 

mediasta on tullut valtaosalle aktiivi-ikäisestä väestöstä olennainen osa arkipäivää ja tapaa 

elää maailmassa.43 Sosiaalinen media on muuttanut sosiaalista todellisuutta ja tulee 

muuttamaan sitä myös jatkossa. Sosiaalisen median myötä jokaisesta on tullut myös 

julkaisija. Omaa persoonallista identiteettiä sekä julkista kuvaa itsestä rakennetaan oman 

sosiaalisen median tilin avulla. Yksityisyyden suoja on jatkuvasti haastettuna.44  

Sosiaalisesta mediasta puhutaan paljon julkisuudessa. Aina ei ole kuitenkaan selvää, 

mitä kyseisellä termillä tarkoitetaan. Termin käytössä on ollut ongelmia, koska sillä on tehty 

liian yksioikoista eroa uuden ja vanhan välillä, kuten aikanaan termeillä uusmedia ja 

digitaalinen media.45 Sosiaalisella medialla tarkoitetaan internetin uusia palveluita ja 

sovelluksia, joissa yhdistyy käyttäjien välinen kommunikaatio ja oma sisällöntuotanto. 

Sosiaaliselle medialle ei ole vakiintunutta määritelmää, vaikka itse käyttö on yleistynyt 

nopeasti muun muassa kansalaismediassa ja opetuksessa.46 

Sosiaalinen media eroaa perinteisestä joukkoviestinnästä esimerkiksi siten, että käyttäjät eivät 

ole vain vastaanottajia vaan voivat osallistua mediaan kommentoimalla ja jakamalla 

julkaisuja. Toiminta tuottaa lisää sosiaalisuutta, verkottumista ja yhteisöllisyyttä. Sosiaalisen 

median tunnuspiirteitä ovat helppokäyttöisyys ja nopea omaksuttavuus, maksuttomuus ja 

mahdollisuus kollektiiviseen tuotantoon. Eräitä keskeisimpiä sosiaalisen median alustoja ovat 

Facebook, Twitter ja YouTube.47 

 
41 Lohikoski ja Saares 2016, 52. 
42 Lohikoski ja Saares 2016, 52. 
43 Greenough 2016.  
44 Lohikoski ja Saares 2016, 52–53.  
45 Seppänen &Väliverronen 2012, 37.  
46 Hintikka. 
47 Hintikka. 
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Kasvanut median tarjonta mahdollistaa eri yleisöjen tarkemman palvelemisen, mikä on 

johtanut kuplautumisen ilmiöön informaation saamisessa. Joidenkin ryhmien tulkinta 

yhteiskunnallisesta ja poliittisesta todellisuudesta poikkeaa valtavirran ymmärryksestä 

merkittävällä tavalla, mikä edistää polarisoitumista. Esimerkiksi Facebookin algoritmien 

mediasyöte ruokkii käyttäjien omia mieltymyksiä ja näkemyksiä, ja samanaikaisesti muut 

näkemykset puuttuvat.48 Suuria media-alustoja voisi luonnehtia nykypäivän uusiksi tiedon 

portinvartijoiksi.49 Perinteiset tiedon portinvartijat, kuten suuret sanomalehdet ja 

yleisradioyhtiöt, ovat menettäneet merkitystään erityisesti nuorten keskuudessa. Niiden sijasta 

tietoa haetaan esimerkiksi YouTube -videopalvelusta50  

 Kirkon kannalta merkittävimmät muutokset kuitenkin liittyvät siihen, miten internet on 

muuttanut ihmisten suhdetta tietoon, auktoriteetiin ja toisiin ihmisiin. Ihmiset kykenevät 

hankkimaan tietoa helpommin, nopeammin ja halvemmin kuin koskaan ennen. Tämä murros 

vaikuttaa voimakkaimmin juuri kirkon kaltaisiin järjestöihin, joiden asema on perustunut 

tiedolle, jonka saatavuus tai tulkinta on enemmän tai vähemmän ollut hierarkkisen 

organisaation hallinnassa. Internetin yleistymisen myötä tällainen asema on kadonnut kirkolta 

ja kaikilta muilta organisaatioilta. Oikean uskon ja opin puolustamisen ja opettamisen sijaan 

kirkon rooliksi internet-aikakaudella tuleekin opetella kulkemaan ihmisten kanssa uudella 

tavalla, ajatellen ja etsien samalla tasolla ja erilaisuutta arvostaen.51 

 Suomen evankelis-luterilainen kirkko on panostanut jo vuosia omien digitaalisten 

kanavien kehittämisen. Kirkon internet-sivustojen, sosiaalisen median tilien ja erilaisten 

kampanjoiden kautta kirkko tavoittaa jatkuvasti viikoittain satojatuhansia ihmisiä. Näiden 

kanavien tavoitteena onkin tavoittaa muita kuin kirkon perinteisten sisältöjen seuraajia. Näitä 

perinteisiä sisältöjä ovat esimerkiksi radio- ja televisiojumalanpalvelukset.52 

 Kirkon pääsivusto verkossa on evl.fi, jolla oli vuonna 2019 noin 120 800 kävijää 

kuukaudessa.53 Kirkon Facebook-tili Kirkko Suomessa on seuraajamäärältään kirkon 

viestinnän suurin sosiaalisen median kanava, jolla on yli 62 000 tykkääjää, ja sen julkaisut 

tavoittavat tyypillisesti noin 12 000 ihmistä. Median yleisöjen muuttuessa kehittymistrendien 

mukaisesti Kirkko Suomessa -sivun yleisökunnan keski-ikä on kasvanut. Vuonna 2019 

Kirkko Suomessa -sivun sisältöstrategiaan tehtiin muutos, jossa sen sisältöä ryhdyttiin 

 
48 Ingram 2015.  
49 Lohikoski ja Saares 2016. 57. 
50 Lehti 2016.  
51 Lohikoski ja Saares 2016, 57–58. 
52 Lohikoski ja Saares 2016, 58–63. 
53 Heikura ym. 2020, 85. 
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suuntaamaan erityisesti yli 45-vuotiaille naisille, joista oli jo aiemmin muodostunut sivun 

selkeästi aktiivisin ja suurin kohdeyleisö.54 Kohdeyleisöä kuitenkin vielä muokattiin vuonna 

2020 suuntaamaan yli 40-vuotiaille kirkkoon positiivisesti suhtautuviin ihmisiin.55 Kirkon 

Twitter-tili @kirkko_evl tavoittaa kymmeniä tuhansia suomalaisia. Twitter-tili tavoittaa 

parhainten mielipidevaikuttajia ja yhteiskunnallisesti aktiivisia ihmisiä. Paras tavoittavuus on 

kuitenkin kirkon työntekijöiden ja keulakuvien julkaisuilla, sillä persoonalliset viestit leviävät 

organisaatioiden viestejä paremmin.56  

Merkittävin osa kirkon suuria yleisöjä tavoittavasta työstä tapahtuu myös sosiaalisessa 

mediassa. Kirkko pyrkii vaikuttamaan vaikeasti tavoitettaviin yleisöihin erilaisilla 

temaattisilla kampanjoilla, kuten Ekopaasto-kampanjalla, Kumminkaa-kampanjalla tai Valoa-

kampanjalla, joka on nostanut esille kirkon auttamis- ja keskustelupalveluita.57 

Yksi kirkkojen suurimmista ongelmista nykypäivänä on yhteisön ja yhteisöllisyyden 

luominen yhteiskunnassa, jossa kristityt ovat enemmän tai vähemmän eristyksissä toisistaan. 

Kirkossa ei ole tapana käydä, mikä vaikeuttaa kristittyjen yhteisön muodostumista ihmisten 

mielissä. Internetin käyttö mahdollistaa tällaisen yhteisön uudelleen luomisen kaikille 

yhteisessä ja tavoitettavassa ympäristössä. Kirkot kykenevät nykypäivänä toteuttamaan 

tehtäviään julistaa uskoa, tukea lähimmäisenrakkauden toteutumista ja opettaa kristillistä 

traditiota virtuaalisella alustalla sekä tarjoamaan kohtaamisalustan kristityille. 58  

Suomen evankelis-luterilainen kirkko tarjoaa pääsivustollaan evl.fi paitsi informaatiota 

kirkon toiminnasta ja tilaisuuksista, myös laajan arkiston kristinuskon selittämistä. Sivuston 

kautta voi osallistua internetin välityksellä kirkon toimintaan verkkokirkon kautta, hakea apua 

hengellisen hyvinvoinnin ongelmiin sekä hengellisyyteen liittymättömiin ongelmiin, kuten 

päihdeongelmiin.59 Kristilliset seurakunnat ja muut eri uskontokuntien erilaiset yhteisöt ovat 

hyödyntäneet internetiä vastaavalla tavalla ympäri maailmaa.60 

2.3 Yhteiskunnalliset kriisit ja viestintä  

Esittelen tässä luvussa viestinnän teorioita peilaten niitä kriisiviestintään, joka on yksi tämän 

tutkielman pääteemoista. Käsitettä viestintä on kuvailtu kolmella tavalla. Viestintä on 

tiedonsiirtoa, yhteisyyden rakentamista ja sanoman levittämistä. Viestintä tiedonsiirtona on 

 
54 Heikura ym. 2020, 86. 
55 Kirkon viestintä. 
56 Lohikoski ja Saares 2016, 64. 
57 Heikura ym. 2020, 86-87. 
58 Bazin & Cottin 2004, 69 ja 96–105. 
59 EVL.fi  
60 Young, 2004, 94–100. 
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vanhimpia määrittelymalleja, jossa viestinnällä tarkoitetaan informaation siirtämistä 

lähettäjältä kohteelle. Kriisiviestinnässä tiedon tulisi kulkea nopeasti ja luotettavasti. 

Kriisiviestintä tiedonsiirtona korostuu virallisten tahojen, kuten terveysviranomaisten tai 

poliisin, viestinnässä, jonka tavoitteena on tiedottaa vaarassa olevia.61 Siirtomallia on 

kritisoitu sen yksinkertaistavasta ja liian mekaanisesta otteesta. Malli olettaa informaation 

vastaanottajat passiiviseksi tahoksi, joka vain vastaanottaa tietoa sellaisena kuin se tarjotaan.62 

Kriittisessä kulttuuritutkimuksessa on osoitettu, että vastaanottajalla on aktiivinen rooli viestin 

perillemenossa. Vastaanottaja voi tulkita viestin aivan eri tavalla kuin lähettäjä on sen 

tarkoittanut.63 

 Viestintää voidaan tarkastella myös niin sanotun yhteisyysnäkökulman avulla. 

Viestintä on yhteisyyden tuottamista, jakamista ja ylläpitämistä. Viestinnän ymmärtäminen 

koettuna yhteisyytenä auttaa ihmisiä tuomaan esille heidän omat tarpeensa, mikä näkyy koko 

yhteiskuntaa koossapitävänä voimana. Kriisitilanteissa yhteisyys tiivistyy hetkellisesti, jolloin 

syntyy erityinen tarve huolehtia asianosaisten tiedontarpeista. Viestintä ei siis ole vain tiedon 

perille menemistä. Viestinnän tarkastelu tällaisena yksisuuntaisena prosessina sopii huonosti 

demokraattisen yhteiskunnan ihanteisiin eikä ole välttämättä edes tehokasta.64 

Katastrofissakaan ihmiset eivät toimi atomistisina kohteina vaan sosiaalisesti, 

vuorovaikutuksessa keskenään. Siksi ihmisten sosiaalisia suhteita ja viestintään liittyvää 

yhteiskunnallista kontekstia painottava lähestymistapa on niin kriisiviestinnän kuin sen 

tutkimisenkin kannalta hedelmällisempi kuin yksisuuntainen tiedotusmalli.65 

Yhteisyysnäkökulmassa ongelmaksi muodostuu huomion siirtyminen liiaksi pois viestinnän 

informatiivisista tehtävistä, kun viestintää tarkastellaan vain yhteisyyttä ja yhteisöä luovana 

tapahtumana. Kriitikkojen mukaan yhteisyysajattelu tekee viestinnästä loputonta dialogia, 

jossa jatkuvasti etsitään saavuttamatonta täydellistä yhteisymmärrystä.66 Yhteisyysmalli 

toisaalta on vakuuttavimmillaan silloin, kun tarkastellaan hädän ja muiden tunteiden 

kokemista ja suuren yleisön huomioon ottamista kriiseissä. Median tehtävänä on paitsi jakaa 

tietoa kriisistä myös luoda yhteisöllisyyttä ja vastuuntuntoa. Vuoden 2004 

tsunamikatastrofissa yhteisöllisyys oli globaalia. Katastrofi yhdisti maailman myös 

uskonnollisten ja kansallisten yhteisöjen yli.67  

 
61 Huhtala & Hakala 2007, 30–31. 
62 Huhtala & Hakala 2007, 32. 
63 Hall 1992, 145–147. 
64 Huhtala & Hakala 2007, 31–32. 
65 Raittila 1996, 12–13. 
66 Hakala & Sumiala-Seppänen 2003, 14–19. 
67 Huhtala & Hakala 2007, 33.  
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Viestintää on mallinnettu myös disseminaationa, jossa viestintä ymmärretään ensisijaisesti 

sanoman leviämisenä. Tässä mallissa viestinnän vastaanottajaa ei pidetä itsenäisenä 

subjektina vaan yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa tavoissaan muokkautuneena ja 

muovautuvana olentona.68 Viestintä ei mallin mukaan ole lähettäjäkeskeistä toimintaa, jossa 

viestien vastaanottajaa manipuloitaisiin. Ratkaisevaa on vastaanottajan konteksti eli tausta ja 

tilanne.69 Kriisissä kontekstin vaikutus asian tulkintaan näkyy erityisen selvästi, koska 

kiireisissä tilanteissa tulee usein tehdä nopeita tulkintoja tiedonmurusten varassa. Ratkaisevaa 

erityisesti tilannekuvan rakentumisessa on, kuinka nopeasti kriisin kokija kykenee 

irtautumaan aiemmasta tulkinnasta ja siirtymään uuteen. Esimerkkejä disseminaatiosta ovat 

huhut ja ennakkoasenteet, jotka vääristävät viestejä ja estävät oikeiden tulkintojen ja päätösten 

tekemistä.70 

Onnistunut kriisiviestintä edellyttää kohtaamista, sillä apua tarvitsevalle tärkeintä on 

yhteys. Yhteys omaisiin, kriisistä vastuussa oleviin ja oman kulttuuriseen yhteisöön on 

turvallisuuden tunteen perusta. Yhteisöllinen ilmapiiri luo tunteen siitä, että tietoa ja apua 

tarvitsevaa ei jätetä yksin. Yhteisyys syntyy yhteisistä kokemuksista ja jakamisesta. 71  

Ihmiset kokevat ja käsittelevät elämän erilaisia kriisitilanteita eri tavoin. Kriiseille 

kuitenkin tyypillistä on sen neljä eri vaihetta: 1. sokkivaihe, 2. reaktiovaihe, 3. käsittelyvaihe 

ja 4. uudelleen suuntautumisen vaihe. Sokki- ja reaktiovaiheelle tyypillistä on hämmennyksen 

ja voimattomuuden tunteet, kun tapahtunutta ei pystytä sisäistämään tai käsittelemään. 

Käsittelyvaiheessa tapahtunutta aletaan ymmärtämään, jolloin kokijalle nousee tarve sanoittaa 

tuntemuksiaan. Uudelleen suuntautumisen vaiheessa tapahtunut alkaa muodostua osaksi 

elämää ja kokemusta omasta itsestä siten, että sen kanssa pystyy elämään. Kriisin eri vaiheet 

voivat kestää hyvin vaihtelevia aikoja riippuen sen kokeneesta yksilöstä ja kriisin laadusta.72 

 

2.4 Uskonnollisen Individualismin korostuminen ja uskon 
kokemuksellisuus 

Nykypäivän uskonnollisuus Suomessa näyttäytyy usein vahvasti yksilökeskeisenä 

institutionaalisen uskonnollisuuden heikentyessä. Kirkosta erotaan pääasiassa siksi, että 

 
68 Hakala & Sumiala-Seppänen 2003, 19. 
69 Huhtala & Hakala 2007, 34. 
70 Huhtala & Hakala 2007, 35. 
71 Huhtala & Hakala 2007, 35. 
72 Terveyskylä 2018. 
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kirkkoinstituutiolla ja sen opeilla ei ole enää henkilökohtaista merkitystä. Kirkon merkitys 

uskon ja hengellisyyden henkilökohtaisen merkityksen välittäjänä koetaan ohueksi.73 

 Yksilöllistyminen ei ole kuitenkaan äkillinen muutos vaan vuosisatojen mittainen 

prosessi, jonka taustalla ovat esimerkiksi teollistuminen, kaupungistuminen, työnjaon 

eriytyminen ja sekularisaatio. Yksilöllistyminen on sosiaalinen ja historiallinen prosessi, jossa 

arvot, uskomukset, asenteet ja käyttäytyminen perustuvat entistä enemmän itsenäisiin 

valintoihin ja ovat vähemmän riippuvaisia perinteistä ja yhteiskunnallisista instituutioista. 

Kaikki valinnat ovat siis neuvoteltavissa, tehtävissä uudelleen ja alisteisia muutokselle.74 

Viime vuosikymmenten yksilöllistymiskehityksessä on kolme keskeistä ulottuvuutta. 

Relationaalinen ulottuvuus merkitsee, että ihmissuhteet ovat enemmän valittuja kuin perittyjä, 

vapaammin solmittavissa ja purettavissa. Situationaalinen ulottuvuus viittaa siihen, että 

valittavissa olevien käyttäytymismallien valikoima kaikissa tilanteissa on laajempi. 

Normatiivinen ulottuvuus korostaa yksilönvapauden moraalista merkitystä, eli normeja ei 

noudateta ulkoa ohjautuvasti.75 Kirkko on tiedostanut, että sen on yhteisönä myös puhuteltava 

yksilöä.76 

 Kokemuksellinen kosketuspinta kristinuskoon tai kirkkoon ei synny vain toimitusten, 

hartauselämän tai perinteiden kautta, vaan spiritualiteetin kannalta merkityksellistä on myös 

arkinen tai konkreettinen tekeminen, kuten luonnossa liikkuminen, hiljaisuuteen vetäytyminen 

tai ihmisten auttaminen. Erityisesti luonnon pitäminen pyhänä tai luonnossa liikkumisen 

kokeminen lähentymisenä Jumalaan tai johonkin korkeampaan ovat yleisiä ilmiöitä 

suomalaisten henkilökohtaisessa hengellisyydessä.77 

Auttamisen spiritualiteetti heijastaa toimijuutta, jossa yksilö liittyy toiminnallaan osaksi 

kokonaisuutta. Ihmisten auttamisvalmius on korkealla, ja auttamisen motivaationa on 

useimmiten myötätunto tai oikeudenmukaisuuden edistäminen. Nuorelle sukupolvelle 

motivaationa on myös tehdä jotain merkityksellistä. Auttamisen motivaatiotekijöihin liittyy 

vahvasti sekä luontosuhde että kirkon aktiivisen ympäristö- ja tasa-arvotyön kannattaminen.78 

 Musiikilla on vahva rooli suomalaisen yksilön elämässä. Musiikin kuuntelu on 93 % 

13–25-vuotiaista erittäin tai jossain määrin tärkeää ja yli 25-vuotiaista 80% ilmoitti 

vastaavasti Teoston ja IPFI:n teettämässä kyselytutkimuksessa79. Gallup Ecclesiastica 2019 -

 
73 Hytönen ym. 2020, 259. 
74 Halman & Arts 2010, 15–16. 
75 Halman & Arts 2010, 16–17. 
76 Hytönen ym. 2020, 259. 
77 Hytönen ym. 2020, 260. 
78 Hytönen ym. 2020, 260. 
79 Musiikki ja media 2019. 
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kyselyssä kysyttiin hengellisesti tai elämänkatsomuksellisesti merkittävää musiikkiteosta tai -

kappaletta. Musiikkigenren mukaan virsimusiikki sai eniten mainintoja, jonka jälkeen 

klassinen musiikki sekä pop- ja rockmusiikki.80 Musiikin hengellisyyden kokemus riippuu 

yksilö henkilökohtaisesta hengellisyydestä.81 Kirkon tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan 

virsikokemuksien vaikutukset ovat pitkälti henkiseen hyvinvointiin johdattavia, 

itsetuntemusta ja -luottamusta kasvattavia ja ihmistä kokonaisvaltaisesti eheyttäviä. Virsien 

avulla voi myös käsitellä elämän monia kipupisteitä, minkä takia virsi voi olla hyvinkin tärkeä 

käyttäjälleen, vaikka se nostaa esiin vahvoja negatiivisia tunteita.  

3 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteutus 
Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, millaista viestintää Suomen evankelis-luterilainen 

kirkko on toteuttanut vuoden 2020 koronaviruspandemian aiheuttamien poikkeusolojen 

aikana. Kirkko toteuttaa viestintäänsä eri alustoilla, kuten esimerkiksi Facebookissa, 

Twitterissä, Instagramissa sekä kirkon pääsivustolla evl.fi. Koska kaikkien alustojen 

viestinnän tarkastelu ei ole tarkoituksenmukaista maisterintutkielman tavoitteiden puitteissa, 

rajasin tarkasteltavan kohteeni Facebookin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viralliseen 

Kirkko Suomessa -sivuun. Perustelen valintaani sillä, että Kirkko Suomessa saavuttaa kaikista 

kirkon sosiaalisen median yksittäisistä kanavista ehdottomasti suurimman yleisön, kuten jo 

aiemmin totesin.  

Suomen koronaviruspandemian ensimmäiseen aallon voidaan katsoa kestäneen 

esimerkiksi Turun yliopiston professori Ilkka Julkusen mukaan vuoden 2020 maaliskuulta 

kesäkuulle.82 Valitsin aineistoni ajalliseksi tarkasteluväliksi vuoden 2020 maaliskuusta 

heinäkuun loppuun, sillä se kattaa pandemian ensimmäisen aallon. Vaikka heinäkuu ei enää 

ajallisesti kuulukaan pandemian ensimmäiseen aaltoon, koen mielekkääksi tarkastella myös 

sitä, sillä se saattaa tuoda vahvistusta havainnoilleni edeltäviltä kuukausilta.   

Tutkimuskysymykseni on: Millaista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintä on 

ollut Facebookin Kirkko Suomessa -sivulla koronapandemian ensimmäisen aallon aikana 

vuonna 2020? 

3.1 Aineisto 

Aineistonani käytin Kirkko Suomessa -sivun kaikkia julkaisuja maalis- heinäkuun ajalta, sillä 

tarkoituksenani on kerätä mahdollisimman kattava kuva sivun viestinnästä. Tämän tutkielman 

 
80 Sohlberg 2020, 140. 
81 Murtonen 2016, 215. 
82 Julkunen 2020. 
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tarkoituksena ei ole selvittää, millaisen vastaanoton viestintä sai tarkasteluvälin aikana, joten 

en tarkastellut Röytiön tapaan julkaisujen kerryttämiä tykkäämisiä, jakamisia tai 

kommentteja. Sen sijaan kohdistan tarkasteluni puhtaasti kirkolta päin tulevaan viestintään.  

Keräsin aineistoni kuvankaappauksilla kahteen kertaan. Ensimmäisellä kerralla pyrin 

keräämään sivun julkaisuista ainoastaan ne, jotka liittyivät jollain tavalla yhteiskunnallisiin 

poikkeusoloihin. Sidos saattoi olla selkeä, kuten suoraan koronanviruksen käsittely. Joissakin 

tapauksissa kerätyissä julkaisuissa saattoi olla vain ote jostain virrestä, mutta koin julkaisun 

liittyvän kirkon toteuttamaan kriisityöhön virren sanojen perusteella. Julkaisut, jotka tuntuivat 

äkkiseltään yksittäisiltä ilman sidosta muihin, jätin aineistonkeruun ulkopuolelle. Toisella 

aineistonkeruukerralla keräsin sivulta jokaisen julkaisun.  

Kaiken kaikkiaan julkaisuja oli maaliskuussa 96, huhtikuussa 73, toukokuussa 66, 

kesäkuussa 58 ja heinäkuussa 45. Lähes kaikki julkaisut lukeutuivat yllä mainittuihin 

kategorioihin; kuukausittain 2–6 julkaisua käsitteli jotain muuta asiaa. Ulkopuolelle jääneet 

julkaisut käsittivät pitkälti ”hauska tietää” -tyyppistä informaatiota tai kulloinkin 

ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä yksittäisiä linkkejä. Vaikka esimerkiksi kirkon kannanotto 

yhteiskunnallisiin ilmiöihin onkin mielestäni tavoitteellista viestintää, niiden selkeä vähäisyys 

ja yksittäisyys antaa mielestäni perusteet jättää ne tarkastelun ulkopuolelle.  

Tarkastelussa olevat julkaisut sisälsivät tekstiä, kuvitusta, videomateriaalia sekä 

linkkejä äänitallenteisiin. Tekstijulkaisujen pituudet vaihtelivat parista lauseesta yli sadan 

sanan kirjoituksiin. Tarkastelun pääpainona on julkaisujen tekstiosuudet, mutta huomioin 

kuvituksen, mikäli se liittyy kirjoituksista nostettuihin teemoihin. Aineiston keskuudessa on 

muutamia videoita ja äänitallenteita, mutta en katsonut tai kuunnellut niitä kokonaan vaan 

selvitin vain tallenteen tarkoituksen. Mielestäni tämän tutkielman tavoitteiden kannalta riittää, 

että esimerkiksi totean sivulle jaetun tallenteen yksinäisyyttä käsitteleväksi hartaudeksi, enkä 

analysoi muualla julkaistua materiaalia.  

3.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Pohdin tässä luvussa tämän tutkielman luotettavuutta ja eettisyyttä. Laadullisen tutkimuksen 

luotettavuuden arvioinnista ei ole olemassa minkäänlaisia yksiselitteisiä ohjeita, mutta 

luotettavuutta voidaan tarkastella silti useasta eri näkökulmasta83. Tämän tutkielman aineiston 

keräämisen yhteydessä kävin läpi seuraavaa pohdintaa: Kerättyäni aineiston ensimmäisellä 

kerralla aloin pohtimaan, olivatko yksittäisten julkaisujen valintaperusteet riittävän 

perustellut. Mitä jos olin jättänyt jotain huomioimatta? Pohdinnan tuloksena päätin kerätä 

 
83 Tuomi & Sarajärvi 2018, 236. 
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aineiston vielä toisen kerran. Tällä kerralla keräsin sivulta jokaisen julkaisun, joka oli tuotettu 

sivulla tarkasteluvälin aikana. Toinen aineistonkeruu myös parantaa tämän tutkielman 

luotettavuutta, kun inhimillisen virheen mahdollisuus aineistonkeruussa on minimoitu. 

Näkisin, että lopullinen aineistoni on edustava, eli se vastaa todellisuutta. Keräsin 

ensimmäisen aineistoni vuoden 2020 syyskuun puolivälissä ja toisen lokakuun 

alkupuoliskolla. Otantojen välisenä aikana julkaisuja ei ollut poistettu sivulta, mutta on 

mahdollista, että kirkko on poistanut joitain sisältöjään ennen tämän tutkielman aloittamista. 

Mikäli sivulta olisi poistettu tutkimuksen kannalta sisällöllisesti merkittäviä julkaisuja tai 

jonkin julkaisutyypin määrä olisi merkittävästi eri todelliseen nähden, viestinnästä jälkikäteen 

muodostettu kuva olisi vääristynyt. Julkaisuista ei kuitenkaan löytynyt ajallisia tai sisällöllisiä 

aukkoja, jotka viittaisivat sisällön muokkaamiseen jälkikäteen, eikä julkisuuteen ollut 

ilmaantunut kirkon sosiaalisen median kriisejä, joiden takia sisältöä olisi jouduttu poistamaan. 

Uskon siis, että tätä vääristymää ei aineistossani ole.  

 Laadullista tutkimusta tehdessä on syytä kiinnittää huomiota analyysin 

luotettavuuteen. Aineistolähtöistä analyysiä tehdessä on tärkeää muistaa, että puhdasta 

aineistolähtöisyyttä ei ole olemassa vaan tutkijan lähtökohdat vaikuttavat aina analyysiin. 

Tämän tiedostamalla on mahdollista pyrkiä minimoimaan tutkijan lähtökohtien vaikutus.  

Sosiaalisia ilmiöitä tarkastellessa on syytä tiedostaa, että ei ole olemassa vain yhtä sosiaalista 

todellisuutta, vaan sen erilaisia konstruktioita.84 Tekemäni päätelmät Kirkko Suomessa -sivun 

viestinnän tarkoitusperistä eivät välttämättä edusta sivun tuottajien näkemyksiä asiasta. 

Kuitenkin tässä tutkielmassa tarkastellaan kirkon viestintää ulkopuolelta, eli mielenkiintoni 

kohdistuu siihen, miltä viestintä lukijasta vaikuttaa riippumatta tuottajan lähtökohdista. Tästä 

syystä pyysin kirkon viestinnän näkemyksiä Kirkko Suomessa -sivun tavoitteista vasta 

analyysityöni jälkeen, jotta sivun tavoitteet eivät ohjaisi analyysiäni. 

Tämän tutkielman luotettavuudesta huomioitavana seikkana on myös tutkimusaiheen 

asema aiheen keskustelun avaajana, sillä kirkon viestintää koronapandemian aikana ei ole 

aikaisemmin tutkittu. On mahdollista, että aihetta ensimmäisenä tutkiva ei saavuta 

samanlaista syvyyttä kuin sitä seuraavat tutkimukset. Aineiston analyysin edetessä 

tarkastelemaan heinäkuun julkaisuja havaitsin, että uusia huomioita tai teemoja ei enää ilmene 

eli aineisto saturoitui tarkasteluaikavälillä.   

Käsittelen seuraavaksi tämän tutkielman tutkimuseettisiä kysymyksiä. Kirkko 

Suomessa -sivu on kirkon julkinen sosiaalisen median sivu, jonka sisällöt ovat kaikille 

 
84 Tuomi & Sarajärvi 2018, 231–233. 
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avoinna, joten sivun tarkastelu itsessään ei nosta tutkimuseettisiä ongelmia. Eri tahoja 

tarkastellessa on kuitenkin aina syytä tiedostaa, että tutkimuksen tarkoituksena ei ole 

tarpeettomasti vaikuttaa tutkittavan tahon asemaan vaan raportoida faktoja. Tästä syystä olen 

kiinnittänyt erityistä huomiota tässä tutkielmassa käytettyyn kieleen ja sanavalintoihin, etten 

tahattomasti antaisi arvottavia mielipiteitä kirkon viestinnästä. Tieteen etiikan kannalta tämä 

tutkielma edustaa hyvää tieteellistä käytäntöä85 erityisesti kahdesta syystä: 1. Kuten aiemmin 

tässä tutkielmassa totesin, kirkolla on merkittävä rooli yhteiskunnallisissa kysymyksissä. 

Yhteiskunnallisen kriisitilanteen aikana on tärkeää tarkastella, mitä julkisuudessa vaikuttavat 

tahot sanovat ja viestivät. 2. Olen tutkijana itse suuntautunut opetusalalle, enkä kirkon tai 

muulle sellaiselle alalle, joka vaikuttaisi omaan asemoitumiseeni tämän tutkielman 

tavoitteiden toteuttamisessa. Tämä tutkielma ei ole myöskään tehty tilaustyönä, eli tutkijan 

ulkopuolisella taholla ei ole mitään vaikutusta esimerkiksi tulosten raportoinnille. Oma 

asemoitumiseni mahdollistaa siis hyvin objektiivisen otteen tämän tutkielman työstämiseen. 

 

3.3 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi ja temaattinen analyysi 

Koska tavoitteenani on kuvailla ja selvittää, millaista kirkon viestintä on ollut, eikä minulla 

ole tiettyä teoriaa tai väitettä, jonka todenmukaisuutta yrittäisin todistaa, valitsin 

analyysimetodikseni aineistolähtöisen sisällönanalyysin sekä sitä tukemaan temaattisen 

analyysin. Näissä metodeissa aineisto ohjaa analyysin tekoa, ja siitä nostetaan esiin sen 

keskeisimmät asiat riippumatta siitä, mitä ne ovat tai miten ne suhteutuvat aiempiin 

tutkimuksiin. Tutkijan haasteena on tällöin olla avoin aineistolle ja analysoida aineistoa sen 

omista lähtökohdista käsin ilman, että teoriatieto vaikuttaa aineistosta nouseviin asioihin.86  

Sisällönanalyysin ja temaattisen analyysin välillä on paljon yhteneväisyyksiä.87 Selostan 

seuraavaksi, mistä kyseisissä metodeissa on kysymys. Kuvaan samalla analyysityöskentelyäni 

esittelemällä, miten muodostin yhden Kirkko Suomessa -sivun julkaisujen pääkategorioista, 

Lohduttamaan ja tukemaan pyrkivät julkaisut. 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi käsittää karkeasti jaettuna kolmivaiheisen prosessin: 1. 

aineiston redusointi eli pelkistäminen, 2. aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 3. abstrahointi 

eli teoreettisten käsitteiden luominen. Sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on 

alkuperäisdatan pelkistäminen siten, että aineistosta karsitaan tutkimukselle epäolennainen 

pois. Tämä voi olla joko datan tiivistämistä tai pilkkomista osiin. Pelkistäminen voi tapahtua 

 
85 Tuomi & Sarajärvi 2018, 214–127. 
86 Leinonen 2018. 
87 Tuomi & Sarajärvi 2018, 202. 
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siten, että auki kirjoitetusta aineistosta etsitään tutkimustehtävää kuvaavia ilmaisuja. Tällöin 

datasta etsitään kaikki tutkimustehtävää kuvaavat alkuperäisilmaukset ja niitä kuvaavat 

pelkistetyt ilmaukset.88 Tätä tutkielmaa tehdessä kävin aineistoa läpi useaan kertaan ottaen 

muistiinpanoja ilmauksista, joita julkaisuissa käytetään. Pelkistin alkuperäisilmauksia 

esimerkiksi näin: 

Alkuperäisilmaukset Pelkistetyt ilmaukset 

”Kiitos kuluneesta päivästä. Siunaa tuleva yö ja 

huominen päivä. Jään Jumala sinun huolenpitosi 

varaan.” 

Kiitos Jumalalle 

 

Siunaustoivotus 

 

Turva Jumalassa 

 

Rukous 

”Tarjoa jollekin ruokaa tai kuppi kuumaa. 

Muista kuitenkin poikkeusolot: lahjoituksen voi 

tehdä hyväntekeväisyyteen tai kahvitteluhetken 

voi pitää soittamalla puhelimella jollekin 

läheiselle. Vai kävisitkö naapurin puolesta 

kaupassa?” 

Kehotus pitää huolta muista x3 

 

Avuntarve 

 

Koronan huomiointi x2 

”Uutiset, keskustelut somessa ja niiden 

mukanaan tuomat uhat ja pelot täyttävät helposti 

mielemme.” 

Pelon ja voimattomuuden esille tuominen 

”Etsimme aikaa hitaudelle, yksinkertaisuudelle, 

matkalle sisäänpäin.” 

Pysähtyminen 

”Korona-ajan hautajaiset ovat papeille vaikeita.” Myötäeläminen 

 

Koronan huomiointi 

 

Datan pelkistämisen jälkeen seuraa aineiston ryhmittely, jossa aineistosta koodatut 

alkuperäisilmaukset käydään läpi tarkasti ja aineistosta etsitään samankaltaisuuksia ja/tai 

eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet ryhmitellään ja 

yhdistetään eri luokiksi, joista muodostuvat alaluokat. Luokitteluyksikkönä voi olla 

esimerkiksi tutkittavan ilmiön ominaisuus, piirre tai käsitys. Luokittelussa aineisto tiivistyy, 

koska yksittäiset tekijät sisällytetään yleisimpiin käsitteisiin. Ryhmittelyssä luodaan pohjaa 

kohteena olevan tutkimuksen perusrakenteelle sekä alustavia kuvauksia tutkittavasta 

ilmiöstä.89 Aineiston pelkistämisen tuloksena oman analyysini alaluokat muodostuivat 

suhteellisen vaivattomasti: 

 
88 Tuomi & Sarajärvi 2018, 176–177. 
89 Tuomi & Sarajärvi 2018, 177. 
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Pelkistetyt ilmaukset Alaluokka 

Kiitos Jumalalle 

 

Rukous 

Hengellisyys 

Siunaustoivotus 

 

Turva Jumalassa 

 

Pysähtyminen 

Tuen tarjoaminen 

Koronan huomiointi useilla tavoilla Poikkeusolot 

Kehotus pitää huolta muista  

 

Avuntarve  

Toisiin tukeutuminen 

Pelon ja voimattomuuden esille tuominen 

 

Myötäeläminen 

Hyväksyvä ja empaattinen ilmapiiri 

 

Aineiston ryhmittelyä seuraa aineiston abstrahointi eli käsitteellistäminen, jossa erotetaan 

tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja valikoidun tiedon perusteella muodostetaan 

teoreettisia käsitteitä. Ryhmittelyn katsotaan olevan osa abstrahointiprosessia. 

Käsitteellistämisessä edetään alkuperäisdatan käyttämistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin 

käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Abstrahointia jatketaan yhdistelemällä luokituksia niin kauan 

kuin se aineiston sisällön näkökulmasta on mahdollista.90 Oma työskentelyni pääluokkien 

muodostamisessa eteni seuraavasti:  

 

Alaluokka Pääluokka 

Toisiin tukeutuminen 

 

Poikkeusolot 

 

Tuen tarjoaminen 

 

Hengellisyys 

 

Empatia 

 

Hyväksyvä ilmapiiri 

Lohdun ja tuen tarjoaminen 

 

Minun tavoitteenani aineistolähtöiselle sisällönanalyysille oli muodostaa Kirkko Suomessa -

sivun julkaisujen pääluokat, joita syntyi viisi. Käsittelen nämä pääluokat tarkemmin luvussa 

4.1.    

 
90 Tuomi & Sarajärvi 2018, 180–181. 
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Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa yhdistellään käsitteitä ja näin saadaan vastaus 

tutkimustehtävään. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään 

empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. 

Abstrahointia voidaan kuvata prosessiksi, jossa tutkija rakentaa muodostamiensa käsitteiden 

avulla kuvauksen tutkimuskohteesta. Tällöin teoriaa ja johtopäätöksiä verrataan koko ajan 

alkuperäisaineistoon uutta teoriaa muodostettaessa. Abstrahoinnissa empiirinen aineisto 

liitetään teoreettisiin käsitteisiin, ja tuloksissa esitetään empiirisestä aineistosta muodostettu 

malli, käsitejärjestelmä, käsitteet tai aineistoa kuvaavat teemat.91 

Temaattinen analyysi toimintana vaikuttaa varsin samanlaiselta kuin sisällönanalyysi, 

mutta keskustelu näiden eroista on jäänyt vähäiseksi ja sekin vähä suhteellisen pinnalliselle 

tasolle. Temaattinen analyysi on nimetty jo 1970-luvulla, ja vaikuttaa siltä, että erityisesti 

psykologian saralla se olisi suhteellisen käytetty analyysimenetelmä. Temaattisesta 

analyysistä on erotettavissa kaksi pääryhmää, joista toisessa temaattinen analyysi liitetään 

suoraan johonkin metodologiseen kokonaisuuteen, kuten fenomenologiseen metodiin, ja 

toisessa se ymmärretään suhteellisen vapaana analyysimetodina. Käytännössä temaattisen 

analyysin muotoon pätevät samat periaatteet ja logiikka kuin sisällönanalyysiin. 

Aineistolähtöisessä analyysissä viitekehyksenä on aineisto. Lähtökohtaisesti sisällönanalyysi 

ja temaattinen analyysi etenevät periaatteessa verrannollisesti, mutta niissä on eronsa. Yhtenä 

erona näiden metodien välillä on se, että sisällönanalyysissä aineisto hajotetaan aluksi 

pelkistetyiksi ilmauksiksi, joista lähdetään rakentamaan hierarkiaa kokoavan käsitteen 

muodostamiseksi. Temaattisessa analyysissä puolestaan aineistosta tunnistetaan aluksi sitä 

ohjaavat perus- tai johtoajatukset, joiden ympärille kootaan temaattisen kartan avulla teemaan 

liittyvä kokonaisuus.92 Esittelen seuraavaksi temaattisen analyysini vaiheita esimerkein: 

 

Alkuperäisilmaukset Kiinnostava seikka 

”Kiitos kuluneesta päivästä. Siunaa tuleva yö ja 
huominen päivä. Jään Jumala sinun huolenpitosi 

varaan.” 

 

”Hyvää Helatorstaipyhää! Mikään ei voi erottaa 

meitä Jumalan rakkaudesta.” 

 

”Tarjoa jollekin ruokaa tai kuppi kuumaa. 

Muista kuitenkin poikkeusolot: lahjoituksen voi 

tehdä hyväntekeväisyyteen tai kahvitteluhetken 

voi pitää soittamalla puhelimella jollekin 

Siunaustoivotuksen ja hyväntekeväisyyden 
kautta lähimmäisenrakkauden osoittaminen tai 

siihen rohkaisu 

 

Kirkkovuoden läpikäyntiä verkkoympäristössä 

 

Jumalan rakkaus kristinuskon opin perusasioita 

 

Yhteiskunnallisen kriisin huomiointi ja siihen 

apukeinojen tarjoaminen 

 

 

 
91 Tuomi & Sarajärvi 2018, 181. 
92 Tuomi & Sarajärvi 2018, 200–204. 
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läheiselle. Vai kävisitkö naapurin puolesta 

kaupassa?” 

 

”Ihmiset kaipaavat metsään, rauhaan, 

hiljaisuuteen ja poluille.” 

 

”Lapsettomien lauantaina rukoilemme kanssasi.” 

 

”Tänään televisiojumalanpalveluksena 

lähetetään Yle Tv 1 kanavalla Riemulaulut – 

Eläköön elämä -kirkko Petri Laaksosen lauluin 

Lahden Ristinkirkosta” 

 

”Isä meidän -rukouksen neljäs rukous on 

”tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä 

niin kuin taivaassa”. Katekismuksen selitys siitä 

on: Jumala tahtoo kaikille hyvää.” 

Pysähtyminen kriisinhallintakeinona ja  

luonnon käyttäminen sen apukeinona 

 

Rohkaistaan yksilöitä rukoilemaan 

 

Kutsutaan osallistumaan kirkon tilaisuuksiin 

 

Kristinuskon opin perusasioita 

  

Nostin esiin kiinnostavia seikkoja julkaisujen sisällöistä sekä sisältöjen määristä. Tiettyjen 

sisältöjen, kuten musiikkiin liittyvien julkaisujen paljous herätti huomiota, ja esimerkiksi 

koronaan liittyvän informaation vähäisyys oli mielestäni myös kiinnostava seikka. Teemojen 

nostaminen ei ollut yhtä suoraviivaista kuin aineistolähtöisen sisällönanalyysin alaluokkien 

muodostaminen, vaan yksi seikka saattoi liittyä useampaan nostamaani teemaan. 

 
Kiinnostava seikka Seikoista nostamani teema 

Yhteiskunnallisen kriisin huomiointi ja 

kriisinkestävyyteen apukeinojen tarjoaminen 

 

Koronaan liittyvän informaation vähäisyys 

Kirkon yhteiskunnallinen rooli 

Yhteiskunnallisen kriisin huomiointi ja 

kriisinkestävyyteen apukeinojen tarjoaminen 

 

Koronaan liittyvän informaation vähäisyys 

 

Pysähtyminen kriisinhallintakeinoja  

 

Luonnon käyttäminen pysähtymisen keinona 

 

Lasten kriisinkestävyyden huomiointi 

 

Lähimmäisenrakkauden osoitukset 

 

Jumalaan turvaaminen toistuvasti esillä 

 

Paljon musiikkiin liittyviä julkaisuja 

 

Koronaviestinnän määrät vaihtelivat 

kuukausittain 

Kriisinhallinta 

 

Ajatusten ohjaaminen kriisistä poispäin 

 

Pysähtyminen 

 

Lähimmäisen auttaminen 

 

Perheiden tukeminen 

 

Kristillinen toivo 

Lähimmäisenrakkauden osoitukset 
 

Kirkkovuoden läpikäyntiä verkkoympäristössä 

Kirkon tehtävät 
 

Kristinuskon oppi viestinnässä 
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Jumalaan turvaaminen toistuvasti esillä 

 

Kristinuskon opin perusasioita 

 

Rohkaistaan yksilöitä rukoilemaan 

 

Kutsutaan osallistumaan kirkon tilaisuuksiin 

 

 

Verkkoympäristö 

 

Uskonnollinen individualismi 

 

Yhteisön tarjoaminen 

 

Seikoista nostamani teema Alaluokka 

Kirkon yhteiskunnallinen rooli 

 

Kriisinhallinta / kriisityö 

 

Ajatusten ohjaaminen kriisistä poispäin 

Kirkon reagointi yhteiskunnalliseen kriisiin 

Lähimmäisen auttaminen 

 

Perheiden tukeminen 

 

Pysähtyminen 

 

Kristillinen toivo 

Kirkon auttamistyö 

Kirkon tehtävät 

 

Kristinuskon oppi viestinnässä 

 

Verkkoympäristö 

Kirkon toiminnan siirtyminen verkkoon 

Uskonnollinen individualismi 

 

Yhteisön tarjoaminen 

Individualistinen yhteisöllisyyden tukeminen 

Alaluokkien muodostamisen jälkeen etenin kokoamaan ne temaattisen analyysin pääluokiksi, 

joita syntyi kaksi: 

Alaluokka Pääluokka 

Kirkon reagointi yhteiskunnalliseen kriisiin 

 

Kirkon auttamistyö 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko kriisin 

rauhoittelijana 

Kirkon toiminnan siirtyminen verkkoon 

 

Individualistisen yhteisöllisyyden tukeminen 

Kirkon tehtävien siirtyminen verkkoon 

poikkeusoloissa 

 

Temaattisen analyysin tuloksena muodostamani pääluokat ovat 1. Suomen evankelis-

luterilainen kirkko kriisin rauhoittelijana ja 2. Kirkon tehtävien siirtyminen verkkoon 

poikkeusoloissa. Ensimmäisen pääluokan alaluokat ovat kirkon reagointi yhteiskunnalliseen 

kriisiin ja kirkon auttamistyö. Toisen pääluokan alaluokat ovat kirkon toiminnan siirtyminen 

verkkoon ja individualistisen yhteisöllisyyden tukeminen.  
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4 Tulokset 
Tässä luvussa esittelen aineiston analyysin perusteella löytämäni tutkimustulokseni. Aloitan 

esittelemällä aineistolähtöisen analyysin tuloksena muodostamani Kirkko Suomessa -sivun 

julkaisujen pääluokat. Esittelyssä käydään läpi julkaisujen kokonaismäärät, kunkin kategorian 

julkaisujen määrät sekä kategorioiden muodostamisen perustelut. Tämän jälkeen etenen 

esittelemään temaattisen sisällönanalyysin tuloksena saamani pääluokat ja niiden alaluokat. 

4.1 Julkaisujen pääluokat 

Jaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallisen Kirkko Suomessa -Facebook-sivun 

julkaisujen tyypit viiteen pääluokkaan eli kategoriaan. Nämä kategoriat ovat 1. Lohduttamaan 

ja tukemaan pyrkivät julkaisut 2. Koronapandemiaan sidotut tukemaan pyrkivät julkaisut 3. 

Kirkon toimintaan tai kristittyjen yhteisöön osallistamaan pyrkivät julkaisut 4. Kirkkovuoden 

läpikäynti sekä 5. Kristinuskon opin selittäminen.  

Lohduttamaan tai tukemaan pyrkivät julkaisut muodostavat kaikista julkaisuista ehdottoman 

enemmistön. Maaliskuussa kategorian julkaisuja oli 30, huhtikuussa 23, toukokuussa 27, 

kesäkuussa 31 ja heinäkuussa 27. Kategorian sisällä julkaisujen tyypit vaihtelevat, mutta 

niissä kaikissa yhdistyi ajatus lohdun tai tuen tarjoamisesta. Julkaisujen joukossa on ”hyvää 

viikkoa, kevättä tai yötä” tyyppisiä julkaisuja, rukouksia ja siunaustoivotuksia sekä 

lohduttavia virren- tai raamatunkohtia. Monessa julkaisussa kehotetaan pysähtymään ja 

lepäämään kiireen keskellä. Esimerkiksi siunaustoivotuksen sisältävä tukemaan pyrkivä 

julkaisut ovat usein seuraavan kaltaisia: 

Kiitos kuluneesta päivästä. Siunaa tuleva yö ja huominen päivä. Jään Jumala sinun huolenpitosi varaan.  

Tukea tarjotaan myös antamalla keinoja edistää lukijoiden omaa hengellisyyttä, kuten 

seuraavassa: 

Joskus rukoillessa omat sanat eivät riitä vaan putoavat tyhjinä pois. Silloin voi luopua omien sanojen 

painosta ja tukeutua hiljaiseen rukoukseen. Hiljaisessa rukouksessa sanat putoavat huulilta sydämeen. 

Lohduttamaan ja tukemaan pyrkivissä julkaisuissa pyritään myös tuomaan esiin elämän iloisia 

asioita: 

Terveisiä rippikoulusta! Yhdessä opetellaan tärkeitä asioita Jumalasta, lähimmäisestä ja luonnosta. 

Ihmetellään ja hiljennytään helmirukoushetkissä Pyhän Jumalan hoidossa. Hyvää yötä kaikkiin 

rippikouluihin ympäri Suomen ja meille kaikille. Kauniita unia ja Taivaan Isän siunausta. 

Koronapandemiaan sidotut tukemaan pyrkivät julkaisut lukeutuvat sisältötyyppinsä kannalta 

lohdun ja tuen julkaisuihin. Niiden erityispiirteenä kuitenkin on tuen sitominen 

poikkeusoloihin. Mielestäni kategorian erottaminen lohduttamaan ja tukemaan pyrkivistä 

julkaisuista on kuitenkin perusteltu, sillä koronapandemian aikana on tärkeää tarkastella, 

miten poikkeusoja käsitellään suoraan. Julkaisujen kuukausittainen lukumäärä mukailee 
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Suomessa poikkeustilan vakavuusastetta. Keväällä virustartuntamäärien kasvaessa93 myös 

julkaisujen määrä oli huipussaan. Kesällä puolestaan tilanteen helpottuessa myös 

poikkeusoloihin sidotut julkaisut vähenivät vain muutamiin. Maaliskuussa julkaisuja oli 16, 

huhtikuussa yhdeksän, toukokuussa 13, kesäkuussa viisi ja heinäkuussa yksi. 

 Koronapandemiaan sidotuissa tukemaan pyrkivissä julkaisuissa koronaan saatetaan 

viitata suoraan: 

Pääsiäinen tulee, olivatpa olosuhteet minkälaiset tahansa. Käsillä oleva koronavirus saa monet pohtimaan 

sitä, miten pääsiäistä voisi tänä vuonna viettää. 

Osassa julkaisuja sidos koronaan ilmenee kontekstista: 

Hyvää alkanutta viikkoa! Näinä aikoina tuntuu, että on ollut aikaa enemmän soittaa ja kysyä kuulumisia. 

Myös erilaisia apua tarjoavia puhelinnumeroita pidetään esillä, jotta ei jäätäisi yksin mieltä painavien 

asioiden kanssa. 

Kuten lohduttamaan ja tukemaan pyrkivissä julkaisuissakin, koronapandemiaan sidotuissa 

tukemaan pyrkivissä julkaisuissa pysähtyminen ja hiljentyminen on yhtenä keskeisenä 

teemana. 

Kuvaaminen on hyvä tapa hiljentyä. Sinun tarvitsee vain pysähtyä ja katsoa ympärillesi, olitpa sitten 

kotona tai vaikka lähimetsässä. 

Tässäkin julkaisussa sidos poikkeusoloihin on tulkittavissa kontekstista, kun julkaisun 

ajankohdan aikana suomalaisia suositeltiin pitämään etäisyyttä muihin ihmisiin. 

Kirkon toimintaan tai kristittyjen yhteisöön osallistamaan pyrkiviä julkaisuja tuotettiin 

melko tasaisesti tarkastelujakson ajan, mutta määrä kuitenkin väheni kesän edetessä. 

Maaliskuussa julkaisuja oli kymmenen, huhtikuussa 13, toukokuussa seitsemän, kesäkuussa 

kahdeksan ja heinäkuussa viisi. Julkaisujen tyyppejä olivat kutsut kirkollisten tapahtumien 

(jumalanpalvelukset ja hartaudet) striimauksien tai nauhoitteiden (televisio, Yle Areena tai 

radio) etäosallistumiseen ja yhteiset virsihetket etäyhteydellä. Kutsut olivat usein hyvin 

informatiivisia: 

Tänään televisiojumalanpalveluksena lähetetään Yle Tv 1 kanavalla klo 10 Riemulaulut – Eläköön elämä 

-kirkko Petri Laaksosen lauluin Lahden Ristinkirkosta. Musiikista vastaavat Lahden Gospelkuoro, 

Lahden Laulamattomien kuoro ja Lotilan musiikkiluokkien 3-luokkien kuoro. 

Kirkko Suomessa -ryhmässä tuotettiin myös iltavirsi-julkaisuja, joissa iltaisin jaettiin päivän 

virsi usein videoituna sekä siihen sanat, jotta katsoja pystyisi laulamaan mukana, kuten 

seuraavassa julkaisussa: 

Palmusunnuntain tunnelmissa iltavirtenä kuullaan virsi 15, Tiellä ken vaeltaa. Virren esittää kanttori Ismo 

Savimäki. Virren sanat löytyvät täältä: 

Keväällä julkaistiin myös kirkon työntekijöiden kanssa muutama etäjuttelutuokio, jossa 

katsojat pystyivät jakamaan kokemuksiaan ja tuntemuksiaan niistä keskustellen. 

 
93 THL-3 2020. 
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Kirkkovuoden läpikäynnin kategoria koostui suurimmaksi osaksi julkaisuista, joissa oli hyvän 

kirkkopyhän toivotus. Maaliskuussa julkaisuja oli 26, huhtikuussa 28, toukokuussa neljä, 

kesäkuussa viisi ja heinäkuussa neljä. Julkaisujen määrä mukailee kirkkovuoden kulkua. 

Suuri piikki julkaisujen määrässä alkukeväällä selittyy pääsiäisen suurella kirkkopyhällä, 

jonka aikana kristillisissä medioissa toteutettiin Ekopaasto-kampanjaa. Kampanjassa 

haastettiin lukijoita edistämään luonnon hyvinvointia ja ekologisuutta, mikä näkyy myös 

Kirkko Suomessa -sivun julkaisuissa:   

Paastokalenteri 4.3. Oletko muuttanut ruokatottumuksiasi paaston ajaksi? 

Hyvää kirkkopyhää -julkaisuissa yleensä kerrottiin, mitä pyhää vietetään, ja selitettiin 

lyhyesti, mitä silloin kristinuskossa muistellaan. 

Hyvää Helatorstaipyhää! Tänään muistamme kuinka Jeesus Kristus otettiin ylös taivaaseen.  

Kristinuskon oppia selittäviä julkaisuja yhdistää niiden opettamaan pyrkivä sisältö. Havaitsin 

muiden kategorioiden kesken useita päällekkäisyyksiä, kuten totesin jo aiemmin, mutta 

opettamaan pyrkivät julkaisut ovat sisällöllisesti uniikimpia muihin verrattuna. Sisällölliset 

päällekkäisyydet muiden kategorioiden kanssa ovat vähäiset. Aluksi tämän kategorian 

julkaisut vaikuttivat jopa irrallisilta sivun muuhun viestintään nähden, mutta niiden määrän 

kasvaessa ne muodostivat uudenlaisen julkaisutyypin sivun viestinnässä.  Niitä ei ollut 

maaliskuussa lainkaan. Huhtikuussa niitä oli seitsemän, toukokuussa yhdeksän, kesäkuussa 

yhdeksän ja heinäkuussa seitsemän. Kategorian julkaisuja alkoi ilmestyä lähes samaan aikaan, 

kun kirkot joutuivat sulkemaan ovensa yleisötilaisuuksille poikkeuslain nojalla. Julkaisuissa 

käytiin läpi Isä meidän -rukousta, kymmentä käskyä sekä Katekismuksesta valittuja kohtia, 

kuten uskontunnustusta.  

Kymmenen käskyä ilmaisee elämän peruslain: mitä meidän tulee tehdä ja mitä jättää tekemättä. Ne 

velvoittavat elämään Jumalan tahdon mukaan, mutta myös paljastavat ihmisen turmeltuneisuuden. 

4.2 Suomen evankelis-luterilainen kirkko kriisin rauhoittelijana 

Temaattisen analyysin ensimmäinen pääluokka Suomen evankelis-luterilainen kirkko kriisin 

rauhoittelijana kuvaa kirkon ottamaa roolia yhteiskunnallisen kriisin aikana. Tämän 

pääluokan alaluokat ovat kirkon reagointi yhteiskunnalliseen kriisiin ja kirkon auttamistyö. 

Ensimmäinen alaluokka kuvaa yleisemmällä tasolla sitä, miten koronaviruspandemian 

aiheuttamat poikkeusolot vaikuttivat Kirkko Suomessa -sivun viestintään. Näitä vaikutuksia 

ovat esimerkiksi koronaan sidotun viestinnän määrät kriisin eri vaiheissa sekä julkaisuissa 

käsitellyt teemat. Alaluokka käsittelee kysymyksiä: miten kirkko vastasi suomalaisissa 

nousseisiin tunteisiin ja millaisiin avuntarpeisiin kirkko päätti panostaa missäkin vaiheessa? 

Käsittelen tätä luvussa 4.2.1. Toinen alaluokka kirkon auttamistyö kuvaa tarkemmin mihin 

Kirkko Suomessa -sivulla panostettiin kirkon auttamistyössä, ja millaisia keinoja työssä 
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käytettiin. Luvut 4.2.2 ja 4.2.3 käsittelevät kirkon auttamistyön painopisteitä ja niiden 

jälkeiset luvut 4.3.4 sekä 4.2.5 käsittelevät auttamistyössä käytettyjä apukeinoja. 

Kuten aiemmin totesin, suomalaisilla on ollut vuoden 2020 koronakriisin aikana suuri 

luotto valtion terveysviranomaisiin turvallisuuden tunteen tuojana. Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos (THL) on tiedottanut säännöllisesti pandemian eri vaiheista ja sen vaikutuksista 

ihmisten elämään ja arkeen94. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Facebook-sivulla Kirkko 

Suomessa olikin koronakevään aikana verrattain vähän koronapandemiaan liittyvää 

tiedotusta, jonka tarkoituksena olisi ollut informoida poikkeusolojen vaikutuksista 

yhteiskuntaan arjen käytännön tasolla. Tämän informaation jakamisen vastuu jätettiin 

terveysviranomaisille, ja kirkko keskittyi ottamaan toisenlaista roolia yhteiskunnallisen kriisin 

rauhoittelijana. Kuten aikaisemmin totesin, tällainen ensisijaisesti tiedonsiirrollinen viestintä 

on tyypillisempää valtioiden virallisille tahoille, kuten terveysviranomaisille tai poliisille. 

Kirkon rooli kriisitilanteissa onkin tarjota henkistä huoltoa. Kuitenkin niissä julkaisuissa, 

joissa käsiteltiin esimerkiksi turvarajoitusten noudattamista, pitäydyttiin tarkasti 

terveysviranomaisten antamissa suosituksissa. Kuten kirkkohallituksen yleiskirjeessä todetaan 

kirkolla on mahdollisuus tavoittaa ihmisiä, joiden on muuten vaikeaa saada asiallista tietoa 

koronaviruksesta ja siihen liittyvästä oikeanlaisesta toiminnasta95. Kirkon viestinnällä ei siis 

ollut varaa tulkinnanvaraisuuteen. Uskonnon mediatisaatioteorian mukaan media on yhä 

useammalle ainoa paikka, jossa kirkko kohdataan96, joten kirkko joutuu olemaan tarkkana 

viestinnässään, ettei yksittäiset virheet johda negatiivisen kokonaiskuvan muodostumiseen. 

Kirkko tietysti tiedotti käytännön muutoksista, jotka vaikuttivat kirkon omaan 

toimintaan, mutta näiden julkaisujen määrä pidettiin minimissä. Kirkko Suomessa -sivulla oli 

vain kaksi maaliskuista julkaisua, joiden tarkoituksena oli tiedottaa julkisten kokoontumisien 

perumisesta. On mahdollista, kirkko teki tietoisen päätöksen olla jatkuvasti muistuttamatta 

oviensa kiinniolosta. Oma tulkintani on, että tällä mahdollisesti pyrittiin vähentämään 

lukijoiden ahdistuneisuutta, jota seuraa liiallisesta koronapandemian uutisoinnin 

seuraamisesta. 17. maaliskuuta sivulla julkaistussa tiedotteessa kerrottiin käytännön 

järjestelyiden muutoksista kirkkojen tilaisuuksiin liittyen ja jatkossa käytettävissä olevista 

mahdollisuuksista päästä käymään kirkossa. Tällä tavalla kirkko reagoi välittömästi 

muuttuneeseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen mutta ei jatkanut käytännön muutoksista 

tiedottamista, minkä pystyi jättämään terveysviranomaisten vastuulle. 

 
94 THL-2 2020. 
95 Huokuna ja Haapiainen 2020, 2. 
96 Lohikoski ja Saares 2016, 52. 
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Kirkko Suomessa -sivun viestinnässä korostui pikemmin viestinnän yhteisyysnäkökulma. 

Aineistosta kävi ilmi, että sivun julkaisujen yhtenä tavoitteena oli vahvistaa yhteisyyden 

tunnetta nostamalla yksilöiden mahdollisia tarpeita haastavina aikoina. Sivulla pyrittiin 

rohkaisemaan lukijoita pysymään vahvoina, kuitenkaan vähättelemättä yhtään 

poikkeustilanteen aiheuttavaa hämmennystä ja voimattomuuden tunnetta.  

4.2.1 Kriisin vaiheet 

Koronapandemiaan sidottuja julkaisuja tarkastellessani kiinnitin huomiota julkaisujen 

aihepiirien kronologiseen järjestykseen. Uutta ja kehittyvää poikkeustilaa käsiteltiin osittain 

kriisin vaiheiden mukaisesti. Koronaviestinnän alkuvaiheessa tiedostettiin kriisin sokkivaihe 

ja reaktiovaihe, joissa tyypillisesti kriisin kokija ei tyypillisesti kykene sisäistämään, mitä on 

tapahtunut tai mikä sen vakavuusaste on. Maaliskuun 15. päivältä koronakriisin ollessa 

monelle aivan uusi asia, sivulla julkaistiin seuraavaa: 

Uutiset, keskustelut somessa ja niiden mukanaan tuomat uhat ja pelot täyttävät helposti mielemme. 

Kyselen mitä minä voisin tehdä, miten osaan toimia oikein?  

Julkaisussa tuodaan esille voimattomuuden ja pelon tunteet mutta todetaan, että ne kuuluvat 

asiaan. Julkaisu ei kuitenkaan jätä asiaa siihen, vaan tarjoaa heti lohtua: 

Meidän Kaikkivaltias Luojamme on toivon ja tulevaisuuden Jumala kaikissa elämän tilanteissa. Hänen 

armonsa ja rakkautensa pysyy aina. Siksi toivoa on aina ja voimme viedä sitä läheisillemme ja kaikille 

lähimmäisimmille huolehtimalla heistä. 

Kirkko Suomessa -sivu ei kuitenkaan jäänyt viestinnässään kriisin alkuvaiheisiin pitkäksi 

aikaa, vaan jo seuraavana päivänä 16. maaliskuuta aloitti toivon edistämisen, vaikka 

konkreettisia helpotustapoja ei ollut juuri saatavilla: 

Kaikkea ei peruta, vaikka moni tapahtuma on peruttu. 

Julkaisun kuvituksena oli teksti: ”Usko ei peruttu, Toivo ei peruttu, Rakkaus ei peruttu.” 

Vetoamalla kristinuskon peruskäsitteisiin kirkko aloitti tuen tarjoamisen pyrkimällä 

palauttamaan lukijansa perusasioihin uskonnollisesta näkökulmasta. Tukea pyrittiin 

tarjoamaan myös muistuttamalla levon tarpeesta.  

 Sivulla reagoitiin sokki- ja reaktiovaiheen järkytykseen ja voimattomuuden tunteeseen 

myös epäsuoran ja suoran kohtaamisen kautta. Maaliskuun 16. päivänä sivulla julkaistiin 

kotikirkko-lähetys, jossa kirkon työntekijöitä oli kokoontuneina kotinsa olohuoneeseen laulu- 

ja rukoushetkeen. Lukijoita kutsuttiin osallistumaan yhteisen hetken viettoon. Lähetyksen 

kohtaamisen ulottuvuus oli tässä epäsuoraa, eli katsoja ei ollut etäyhteydellä tilaisuudessa 

suoranaisesti mukana, vaan vain katsojana. 
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Suoraa kohtaamista toteutettiin sivulla seuraavana päivänä kotisohvan takkatulilähetyksen 

avulla. Julkaisussa oli striimaus takkatulesta lähes kahden tunnin ajan saatteella: 

Ollaan hetki takkatulen äärellä. Jutellaan, jos siltä tuntu. Paikalla muutamia kirkon työntekijöitä. 

Lähetyksen aikana katsojalla oli mahdollisuus keskustella kirkon työntekijöiden kanssa 

lähetyksen kommenttikentässä. Lähetyksen saatteesta on mielestäni tulkittavissa kansalaisten 

yhteinen ja yleinen hämmennyksen tila ja tarve vain istahtaa yhdessä alas pohtimaan 

tapahtunutta. Lähetyksessä annettiin katsojille mahdollisuus sanoittaa tuntemuksiaan tai 

keskustella, mutta siihen ei painostettu, vaan todettiin, että on hyväksyttävää olla myös hiljaa. 

Kirkko mielestäni osoitti tässä ymmärrystä ihmisten erilaisille kriisin käsittelytavoille. Osa 

voi tarvita keskustelukumppania, osalle voi riittää vain jonkun muun ihmisen läsnäolo.  

Viestinnässä edettiin kriisin seuraavaan vaiheeseen, käsittelyvaiheeseen, maaliskuun 

loppupuolella. Etätyöskentelyn ja sosiaalisen eristäytymisen huomioivissa julkaisuissa alettiin 

luoda kuvaa, että poikkeusolot koskevat kaikkia. Tulkitsen tämän keinoksi helpottaa yksilön 

oloa, kun hän saa todisteita siitä, ettei hän ole yksin tuntemustensa kanssa.  

Monessa taloudessa aikuisten toimisto on muuttanut etätöiden perässä hiekkalaatikolle. Tänään voi 

rukoilla jaksamista vanhemmille touhuta lasten kanssa.  

Huhtikuussa kriisin käsittelyvaihe jatkui koronapandemiaan sidotuissa julkaisuissa tukevalla 

ja neuvovalla tavalla. Sivulla julkaistiin psykoterapeutin artikkeli, jossa painotettiin yksin 

jäämisen välttämistä. Tulkitsen ei-uskonnollisen sisällön valintaa siten, että kirkko tiedostaa, 

ettei kaikille riitä kristillinen luottamus Jumalaan, vaan sen tueksi kaivataan tieteen avulla 

saatua apua. Nykypäivänä institutionaalisen uskonnollisuuden merkityksen vähennyttyä 

merkittävästi suomalaisten keskuudessa kirkon on tärkeää huomioida viestinnässään, mikä 

taho puhuu mistäkin asiasta. Psykoterapeutin sanat todennäköisesti koskevat kaikkia 

uskonnollisesta katsomuksesta riippumatta. Vastaavankaltaista asiantuntija-apua tarjottiin 

myös Tampereen seurakuntien perheneuvonnan kautta. Suomalaiset ovat aikaisemmin 

arvostaneet kirkon kriisityössä asiantuntijoiden lähettämistä kriisipaikoille97. Tulkitsen, että 

kirkko pyrki tällä vastaamaan lukijoiden odotuksiin. 

Toukokuuhun siirryttäessä koronaan sidotuissa julkaisuissa jatkettiin kriisin 

käsittelyvaihetta. Poikkeustilan haastavuus tiedostetaan yhä, ja viestinnässä huomioidaan 

kriisin eri vaiheissa olevat ihmiset. Hämmennyksen ja voimattomuuden tunteet kriisin edessä 

tuodaan yhä hyväksyvästi esille. Sosiaalisen eristäytymisen huomiointi alkaa kuitenkin 

muuttumaan osittain tavanomaisemmaksi, kun ilmiö ei ole enää täysin uusi. Esimerkiksi 

Kummipäivän julkaisu viestii mielestäni sitä, että ”uusi normaali” on arkipäiväistynyt:  

Tämän vuoden Kummipäivää 31.5. vietetään etänä. Mitenkähän onnistuisi kokkailu videopuhelun kautta? 

 
97 Kansanen 2007, 61–62. 
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Tutkimukseni tarkastelujakson aikana viestinnässä ei varsinaisesti edetty kriisin viimeiseen 

vaiheeseen, uudelleen suuntautumisen vaiheeseen. Vaikka koronapandemia helpottikin 

Suomessa merkittävästi kesän 2020 aikana, ei yhteiskunnallinen kriisi ollut kuitenkaan vielä 

ohi. Kun kesä- ja heinäkuussa tartuntatilanne oli parempi kuin keväällä, Kirkko Suomessa -

sivulla koronaan tavalla tai toisella sidottujen julkaisujen määrä romahti. On mahdollista, että 

ilmiö selittyy osaltaan kirkon työntekijöiden lomakaudella, jolloin julkaisuja tuli ylipäänsä 

vähemmän. On myös mahdollista, että kirkolla ei ollut intressejä olla muistuttamassa 

yhteiskunnallisesta kriisistä, kun Suomessa oli viimein tilanne, jossa kaikki saivat hetken 

levähtää.  

4.2.2 Vastuu lähimmäisestä 

Tarkastellessani aineiston koronapandemiaan sidottuja tukemaan pyrkiviä julkaisuja 

havaitsin, että yhtenä vahvana teemana tämän kategorian julkaisuissa on yksinäisyyden 

ehkäiseminen poikkeusolojen aikana, jolloin turvarajoitusten takia lähimmäisiä ei saanut 

tavata viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Yksinäisyyttä pyritään helpottamaan esimerkiksi 

kehottamalla ottamaan vastuuta lähimmäisestä. Maaliskuun 18. päivänä poikkeusolojen 

alkuvaiheessa kirkko haastoi lukijoitaan pitämään yhteyttä lähimmäisiin ja auttamaan niitä, 

jotka saattavat tarvita apua. 

Tarjoa jollekin ruokaa tai kuppi kuumaa. Muista kuitenkin poikkeusolot: lahjoituksen voi tehdä 

hyväntekeväisyyteen tai kahvitteluhetken voi pitää soittamalla puhelimella jollekin läheiselle. Vai 

kävisitkö naapurin puolesta kaupassa? 

Kirkko ei haasteissaan yritä saada yksittäisiä lukijoita tekemään suuria tekoja yhteisen hyvän 

puolesta vaan rohkaisee heitä suhteellisen matalan kynnyksen toimintaan. Kirkko 

todennäköisesti tiedosti, että uusien poikkeusolojen aiheuttaman hämmennyksen keskellä 

ihmisille voi olla tärkeää saada vinkkejä ja ohjeita siihen, miten uudenlaisessa tilanteessa voi 

tai kannattaa toimia. Auttamiseen rohkaisu tukee myös ihmisten toimijuutta, millä kirkko 

mahdollisesti pyrki helpottamaan myös auttamiseen innostujia tarjoamalla heille 

merkityksellisyyden tunteen tuottajia.  

Yllä lainatussa haasteessa lähdetään ihmisen perustarpeista, ruuasta ja 

kaupassakäynnistä. Tulkitsen haastetta myös siltä kannalta, että siinä pyritään tietoisesti tai 

tiedostamatta muistuttamaan, mitä ihminen loppujen lopuksi tarvitsee selviytyäkseen. 

Hämmennyksen ja avuttomuuden tunteiden keskellä voi olla järkevää palata perusasioihin ja 

varmistaa niiden toimivuus, ennen kuin mennään tarvehierarkiassa ylemmäs. Vaikka 

haasteessa kehotetaankin turvaamaan nämä tarpeet lähimmäiselle, se muistuttaa silti myös 

lukijan omista tarpeista ja mahdollisuudesta siihen, että lukija voisi itse olla avunsaaja. Niille, 
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joille on haastavaa tai epämielekästä auttaa lähimmäisiä niinkin suoraan kuin käydä naapurin 

puolesta kaupasta, tarjottiin mahdollisuutta auttaa lahjoittamalla hyväntekeväisyyteen.  

Vastuunotto lähimmäisistä säilyi aineiston yhtenä teemana koko tarkastelujakson ajan. 

Poikkeusolojen alkuvaiheessa sen rooli viestinnässä oli suurempi verrattuna myöhempään 

kesäaikaan. Tämä saattaa osittain selittyä sillä, että kesän saapuessa koronatilanne parani ja 

suosituksia höllennettiin, jolloin läheisiä pystyi jälleen näkemään. Mielestäni 

mielenkiintoinen huomio tähän liittyen on se, että vanhuksia ja muita koronaviruksen kannalta 

riskiryhmään kuuluvia ei oikeastaan huomioida erikseen julkaisuissa, joissa kehotettiin 

pitämään yhteyttä lähimmäisiin. Vaikka kesän aikana suomalaiset pystyivät melko vapaasti 

tapaamaan jälleen toisiaan, suuremmat kokoontumiset riskiryhmäläisten kanssa olivat yhä 

kyseenalaisia. Keväällä koronatilanteen ollessa vakavimmillaan vanhuksia ei  

suositeltu tapaamaan lainkaan muuten kuin etäyhteyksien välityksellä. Se, että monille 

vanhuksille nykyteknologian käyttö on haastavaa tai kyseisiä laitteita ei omisteta, teki 

tilanteesta erityisen haastavan. Vanhusten ja muiden riskiryhmäläisten erityishuomion 

puuttuminen on mielenkiintoinen havainto erityisesti, koska yksinäisyyden ehkäisy ja 

yksinäisten tukeminen kuuluu kirkon diakonian tehtäviin98.  

Vastuunotto lähimmäisestä teemana Kirkko Suomessa -sivun viestinnässä kertoo 

mielestäni siitä, että kirkko on huomioinut, mitkä tahot tuovat suomalaisille turvallisuuden 

tunnetta. Perhe, suku, ystävät ja muut lähimmäiset ovat kirkon tutkimuskeskuksen selvityksen 

mukaan heti terveysviranomaisten jälkeen ensimmäisinä henkilökohtaisen tuvallisuuden 

tunteen tuojina. Lähimmäisistä huolenpidon edistäminen onkin yksi kirkon päätehtävistä, 

mikä korostuu erityisesti haastavina aikoina.  

 

4.2.3 Huoli perheistä ja lapsista 

Havaitsin aineistossa yhtenä teemana kirkon huolen perheiden ja lasten hyvinvoinnista 

koronapoikkeusolojen aikana. Jo ennen pandemian hillitsemiseksi tehtyjen turvarajoitusten ja 

sosiaalisen eristäytymisen aikaa Kirkko Suomessa -sivulla ilmestyi ohjeistava julkaisu liittyen 

siihen, miten koronaviruksesta voisi puhua lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Julkaisussa 

huomioidaan se, että pelko sairastumisesta ja kuolemasta voi kuormittaa lapsen tai nuoren 

elämää. Tässä vaiheessa terveysviranomaisten tutkimus ei ollut edennyt vielä niin pitkälle, 

että olisi tiedetty, ettei lapset eivät sairastu COVID-19-koronavirukseen tai tartuta sitä yhtä 

herkästi kuin aikuiset. Julkaisussa todetaan, että vanhemmalla tai muilla turvallisilla aikuisilla 

 
98 EVL-2 



34 

 

voi olla pelkoa hälventävä vaikutus. Arjen rutiineja ja levollista yhdessäoloa painotettiin. 

Kirkko rohkaisi perheitä keskustelemaan myös vaikeista ja pelottavista asioista, sillä sen 

koettiin helpottavan lasten oloa.  

Kirkko huomioi viestinnässään raskaana olevat omistaessaan heille oman rukousjulkaisun. 

Siinä pyritään huomioimaan poikkeusolojen tuomat lisähaasteet ja ylimääräiset jännityksen ja 

pelon tunteiden aiheuttajat. Raskaana olevia ei huomioitu erikseen muuten viestinnässä. 

Kirkko Suomessa -sivun kohderyhmänä vuonna 2020 olivat yli 40-vuotiaat ihmiset. Tulkitsen 

niin, että tämän ikäisille lasten saaminen ei pääsääntöisesti ole enää keskeistä. Mielestäni 

kuitenkin aiheen vähäinen huomio on mielenkiintoinen havainto, sillä monet yli 40-vuotiaat 

ihmiset voivat huolehtia omien lastensa tai sukulaisten raskaana olevista jäsenistä. 

Koronakriisin vaikuttaessa monen perhedynamiikkaan, esimerkiksi lisääntyneen 

perheväkivallan kautta99, kirkon voisi olettaa kiinnittävän erityistä huomiota tilanteen 

helpottamiseen. Julkaisuja, joissa pyritään suoraan tukemaan nimenomaan perheiden 

dynamiikkaa, on vain muutamia koko tarkastelujakson aikana. Huhtikuun 29. päivänä sivulla 

ilmestyi jo aiemmin mainittu julkaisu Tampereen seurakunnan perheneuvonnasta. Kesäkuun 

12. päivänä sivulle linkitettiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Suhde klinikalla -sivusto 

parisuhdeneuvontaan. Julkaisussa tuodaan esille, että koronakevät ja -kesä voivat haastaa 

parisuhdetta ja tuoda vanhemmuudesta uusia puolia esiin. Myös kirkon #kehukumppania -

somehaasteella pyrittiin tukemaan ihmisten parisuhteita rohkaisemalla pareja kehumaan 

toisiaan haastavina aikoina.  

 Huolenpito lapsista näkyy myös yrityksinä aktivoida lasten kummeja osallistumaan 

lasten elämään. Jo aiempina vuosina toteutettu #kumminkaa -somehaaste näkyi myös 

poikkeusvuonna 2020. Kummipäivästä muistutettiin sivulla muutamaan otteeseen, ja 

muistutuksissa tarjottiin myös vaihtoehtoja siihen, miten kummi voisi osallistua etäyhteydellä 

lapsen elämään. 

”Marikassa on kivaa, että se suostuu moneen juttuun mitä mä pyydän”, sanoo Aliisa 6v omasta 

kummitädistään. Kummeja ja kummilapsia juhlitaan valtakunnallisena Kummipäivänä 31.5.2020. 

Monenlaiset ”etäkyläilyt” ovat mahdollisia Kummipäivänäkin. 

Kummeja aktivoimaan pyrkivissä julkaisuissa kummeille suunnattu viestintä on melko 

neutraalia ja enemmän muistutusluonteista eikä velvollisuuteen vetoavaa. Kirkko 

todennäköisesti tiedostaa kummeille suunnatussa viestinnässä sen, että kummin rooli voi olla 

monelle nykysuomalaiselle vieras. Tällä viittaan siihen, että mikäli kummi on esimerkiksi 

etääntynyt kummilapsestaan tai lapsen perheestä, pelkkä kummistatus ei välttämättä velvoita 

 
99 Länsi-Suomi 2020 
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kummia toimimaan kummilapsensa puolesta. Perustelen väitettäni sillä, että 

nykysuomalaisille kirkon merkitys instituutiona on heikentynyt merkittävästi viime 

vuosikymmenten aikana. Mikäli kummiksi on valikoitunut henkilö, joka on jäänyt läheiseksi 

kummilapsen perheelle, on mahdollista, että kummi aktivoituu Kirkko Suomessa -sivulla 

julkaistujen kummimuistutusten ansiosta. Tässä tilanteessa uskoisin, että kummin yleisesti 

läheisemmillä väleillä kummilapsen perheeseen on kuitenkin suurempi merkitys 

osallistumiseen kuin kummin kirkollisen roolin sanelemalla vastuulla lapsesta.  

4.2.4 Kristillinen toivo ja luottamus Jumalaan lohdutuksen keinoina 

Kirkon tutkimuskeskuksen selvityksessä liittyen koronaviruksen aiheuttamiin vaikutuksiin 

seurakunnille todetaan, että kirkon vastuulla on edistää toivon tunteen vahvistamista. Kirkko 

Suomessa -sivulla tukemaan ja lohduttamaan pyrkivissä julkaisuissa yhtenä pääasiallisista 

lohduttamisen ja tukemisen apukeinoista on kristinuskon opillinen ajatus siitä, että kaikki on 

lopulta Jumalan käsissä. Kategorian julkaisujen sisällä rukousjulkaisut olivat hyvin yleisiä.  

Jumala, taivaallinen Isämme. Auta sydäntämme olemaan niin hiljaa, että voimme kuulla, mitä sinä meille 

sanot. Auta meitä olemaan nöyriä, että voit käyttää meitä palveluksessasi. Auta meitä tulemaan 

puhdassydämisiksi, että saamme nähdä sinut. Tee meidät niin pieniksi, ettei meidän koskaan tarvitse 

kääntyä siltä ahtaalta portilta, joka vie valoon ja vapauteen. Muistuta meitä siitä, että kaikki on sinun 

suurta armoasi. Kiitos Isä uskollisuudestasi. Ylistämme sinua Poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. 

Tämä maaliskuun lopulla ilmestynyt rukousjulkaisu kiteyttää hyvin niitä teemoja, joita löysin 

aineistosta liittyen kristilliseen toivoon ja Jumalaan luottamiseen. Luterilaisuudelle tyypillinen 

ajatus ihmisen pienuudesta kaikkivaltiaan Jumalan edessä on rukouksessa vahvana. 

Rukouksessa ilmaistaan ihmisten voimattomuuden ja hämmennyksen tunteet haastavina 

aikoina ja se, että niihin voi etsiä helpotusta turvaamalla Jumalaan. Luterilaisuudelle 

tyypillinen armon ajatus näkyy rukouksessa. Lukijaa pyritään lohduttamaan ajatuksella, että 

vaikka elämässä olisi kuinka haastavia hetkiä ja aikoja, Jumala pitää kyllä huolen. Ihmisten 

oma vastuu haastavien tilanteiden helpottamiseksi tunnustetaan ”että voit käyttää meitä 

palveluksessasi” -kohdassa. Toivon tunteen nostamiseksi käytetään myös käytännön 

esimerkkejä, kun niitä on saatavilla:  

Pääsiäinen tulee, olivatpa olosuhteet minkälaiset tahansa. Käsillä oleva koronavirus saa monet meistä 

pohtimaan sitä, miten pääsiäistä voisi tänä vuonna viettää. Mikä onkaan pääsiäisen tärkein merkitys? 

Yllä olevassa lainauksessa kirkko pyrkii luomaan kuvaa siitä, että elämä jatkuu, vaikka 

olosuhteet olisivatkin haastavia. Haasteisiin tarttumalla on mahdollista pitää kiinni 

normaalista, vaikkakin uusilla tavoilla. Mielestäni kirkko pyrkii tällä julkaisulla myös 

saamaan ihmiset suhteuttamaan ja pohtimaan prioriteettejaan. Vastaavia käytännön 

esimerkkejä toivosta julkaistiin kesän lähestyessä, kun luonto alkoi vähitellen kukoistaa. 

Näissäkin julkaisuissa on mielestäni vahvana ajatus, että elämä jatkuu kaikesta huolimatta, ja 
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että Jumalan suunnitelmat maailmalle ovat hetkellisiä poikkeusoloja suuremmat. Kirkon 

tutkimuskeskuksen vuoden 2020 kesäkuisen selvityksen mukaan suomalaisten yhtenä 

suurimmista ahdistusta aiheuttavista tunteista on synkät tulevaisuuden näkymät. Yritys 

lohduttaa suomalaisia Jumalaan turvaamisen kautta saattaa olla yksi keinoista vaikuttaa juuri 

tähän. 

Suhteuttamisen selviytymiskeinoa käytetään Kirkko Suomessa -sivun viestinnässä 

vähän aineiston tarkastelujakson aikana. Suhteuttamisella viittaan toimintaan, jossa haasteita 

verrataan suuremman mittakaavan kokonaisuuksiin, jolloin haasteet saadaan mahdollisesti 

tuntumaan kevyemmiltä. Päättelen, että kirkko ei käyttänyt suhteuttamista, koska 

poikkeusolojen tuomien haasteiden mittakaava oli suurempi kuin mitä moni ihminen oli 

eläessään kokenut. Vuoden 2020 poikkeusoloja voisi mielestäni jopa verrata sota-aikoihin, 

jolloin valtio puuttuu yksittäisen ihmisen toimintaan ja kaiken taustalla on mahdollinen 

kuolemanuhka. Ongelmien suhteuttaminen voi mahdollisesti johtaa ongelman vähättelyyn 

joko tahallisesti tai tahattomasti, mihin koronaviruksen kaltaisen ongelman kanssa ei millään 

taholla ole varaa. Vähättely voisi nähdäkseni rohkaista ihmisiä toimimaan turvarajoitusten 

suositusten vastaisesti sekä toisaalta pahentaa koronaviruksesta ahdistuneiden oloa, kun 

heidän tuntemuksiaan ei oteta vakavasti.  

Aineistoa tarkastellessani kiinnitin huomiota kristillisen toivon teeman paljouteen 

julkaisuissa. Aloin pohtia teeman käyttämisen mielekkyyttä ja tehokkuutta suhteessa 

institutionaalisen uskonnollisuuden ja kristinuskon oppien merkityksen voimakkaaseen 

heikentymiseen viime vuosikymmeninä. Kuten Hjarvardkin on todennut uskonnon 

mediatisaatioon liittyen, uskonto näytetään useimmin sekulaarin yhteiskunnan kehysten läpi. 

Onko viestinnän sisältö tarkoituksenmukaista, mikäli suuri osa lukijoista voi kokea sen 

vieraaksi ja merkityksettömäksi? Tietysti on huomioitava, että kirkko pitää oman 

instituutionsa linjoista kiinni ja pyrkii toteuttamaan kirkkolaissa säädettyä tehtäväänsä julistaa 

kristinuskoa maailmalle. Yhteiskunnallisen kriisitilanteenkin aikana kirkko toimii 

uskonnollisessa kontekstissa omissa raameissaan. Myös perinteisempää uskonnollisuutta 

edustavalle viestinnälle on oma kohdeyleisönsä, vaikkakin vuosittain vähentyvä. Toisaalta ei 

ole yllättävää, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallisella Facebook-sivulla on 

kirkon oppien mukaista viestintää.  
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4.2.5 Pysähtyminen ja sen apukeinoina käytetyt luonto ja musiikki 

Vuoden 2020 kevään koronapandemian aiheuttamalla yhteiskunnallisella kriisillä oli monia 

vaikutuksia ihmisten arkeen. Suomen hallitus otti käyttöön poikkeustilan ja valmiuslain 

nojalla yhteiskunnallisia turvarajoituksia, joiden avulla kansalaisten arkeen puututtiin 

suurimmalle osalle aiemmin kokemattomalla tavalla. Sekä lainsäädännön että 

valtakunnallisten ja alueellisten suositusten perusteella ravintoloita ja muita liikkeitä suljettiin, 

julkisia kokoontumisia kiellettiin ja yksityisiin kokoontumisiin tuli vahvat 

kieltosuositukset.100 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi säännöllisesti ennusteita 

kriisitilanteen tulevaisuudesta, mutta kukaan ei tiennyt varmasti, millaisia rajoituksia astuu 

milloinkin voimaan, eikä sitä, kuinka kauan poikkeusolot tulevat kestämään. Suomalaisten 

henkinen kuormittuneisuus oli jatkuvassa kasvussa, ja kuten Bendau ym. ovat todenneet 

Saksan tilanteesta, jatkuva kriisiä koskevan uutisoinnin seuraaminen oli omiaan ruokkimaan 

ahdistuneisuutta. 

Yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kriisiviestinnän vaikutuskeinoista nouseva 

teema on pysähtyminen. Pysähtymisellä viittaan tässä tietoiseen mielen ja ajatusten 

rauhoittamiseen, mietiskelyyn ja ajatusten järjestelemiseen. Jo ennen turvarajoitusten 

toimeenpanemista Kirkko Suomessa -sivulla kehotettiin lukijoita pysähtymään 

hämmennyksen ja pelon tunteiden keskellä yllä olevan lainauksen mukaisesti. Kyseinen ote 

on sivun ensimmäisistä koronaviestinnän julkaisuista maaliskuun puolivälistä. 

Uutiset, keskustelut somessa ja niiden mukanaan tuomat uhat ja pelot täyttävät helposti mielemme. 

Kyselen mitä minä voisin tehdä, miten osaan toimia oikein? Uhkakuvien ja ahdistavien tunteiden keskellä 

on hyvä pysähtyä. Meidän Kaikkivaltias Luojamme on toivon ja tulevaisuuden Jumala kaikissa elämän 

tilanteissa. 

Aineistossa esiintyvässä pysähtymisen teemassa on paljon yhteneväisyyksiä mindfullness -

harjoitteiden kanssa. Mindfulness perustuu alun perin tuhansia vuosia vanhaan itämaiseen 

meditaatioperinteeseeen, joiden soveltaminen länsimaissa alkoi noin 1970-luvulla, kun niitä 

testattiin stressinhallintaohjelmissa kroonisesti sairaille ja kipupotilaille. Mindfulnessin on 

havaittu auttavan masennukseen, ahdistukseen ja stressiin. Mindfulnessilla tarkoitetaan 

tietoisen läsnäolon harjoituksia, joissa ihminen pyrkii tiedostamaan tuntemuksiaan ja 

selvittämään, mistä ne johtuvat. Tämän avulla ahdistuneisuutta ja muuta henkistä pahaa oloa 

aiheuttaviin tekijöihin voi mahdollisesti suhtautua rakentavammalla tavalla, jolloin niiden 

negatiivinen vaikutus voi heiketä.101  

 Kirkko Suomessa -sivulla pysähtymiseen liittyviä julkaisuja oli ensimmäisen korona-

aallon aikana erilaisia. Osa niistä pyrkii muistuttamaan pysähtymisen ja levon tärkeydestä:  

 
100 Valtioneuvosto 2020. 
101 Mieli 
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Pitkän päivän illassa kaikkien uutisten jälkeen saa huokaista. Toivo ja siunaus, hyvän Jumalan varjelus 

kantaa huomiseen. 

 

On lupa väsyä ja lupa levätä. Älä siis, ystävä, aseta itsellesi kohtuuttomia vaatimuksia, sillä Kristus tahtoo 

vapauttaa sinut juuri niistä. 

 

Kun ulkoinen melu vaimenee ja epävarmuus kasvaa, tarvitsemme entistä enemmän kiinnittymistä 

sisäiseen hiljaisuuteen, Jumalan läsnäoloon, tulevaisuuteen ja toivoon. 

Näiden kaltaisissa julkaisuissa pysähtyminen ja lepo liitetään usein kristilliseen toivoon ja 

Jumalaan turvautumiseen. Kirkko näyttäytyy näissä julkaisuissa monesti tietyllä tapaa 

lukijoidensa vertaisena: tahona, joka myös väsyy ja tuntee samoin kuin lukijakin. Tällä tavalla 

kirkko mahdollisesti hakee samaistuttavuutta, jonka avulla viestinnällä olisi voimakkaampi 

vaikutus. 

 Osassa julkaisuja pysähtymiseen kehottaminen on suorempaa: 

Harjoittele pysähtymistä. Jos olet epätietoinen, pysähdy. Jos olet harmistunut, pysähdy. Jos olet väsynyt, 

pysähdy. Jos olet stressaantunut, pysähdy. Kun olet pysähtynyt, rukoile. Anna tilaa. 

On mahdollista, että pysähtymisen positiivisten vaikutusten merkittävyys tiedostettiin kirkon 

viestinnässä, joten sen tärkeyden painottamista pyrittiin tehostamaan yllä lainatulla tavalla. 

Osassa julkaisuista pysähtymistä ja mietiskelyä autetaan alulle: 

Hyvän elämän voi ymmärtää monella tavalla, mutta vastaan tärkeimmällä: hyvän elämän löytää toisiin 

sitoutuvan rakkauden kautta. Se, jolla riittää rakkautta toisille, elää hyvän elämän, vaikka tuntisi itsensä 

pieneksi tai mitättömäksi. Poikkeuksellinen aika saa monen pohtimaan, mitä hyvä elämä on.  

Yksi Kirkko Suomessa -sivulla vaikuttavista tahoista oli Hiljaisuuden ystävät ry, jonka monia 

julkaisuja lainattiin sivulla. Kyseinen yhdistys on yli 30 vuotta vanha ja pyrkii toiminnallaan 

tukemaan kristillistä spiritualiteettia. Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää aiheesta 

retriittejä ja koulutuksia. Hiljaisuuden ystävien retriittiperinnettä tuodaan Kirkko Suomessa -

sivulla esiin pysähtymisen julkaisuissa muutamia kertoja tarkoituksena antaa vinkkejä 

hiljentymiseen ja pysähtymiseen haastavien yhteiskunnallisten olojen keskellä. 

Pysähtymisen julkaisuissa annetaan myös muutamia vinkkejä hiljentymiselle, millä 

mielestäni pyrittiin ottamaan huomioon se, että joillekin pysähtyminen voi olla haastavaa. 

Nykypäivän vahvasti digitalisoituneessa maailmassa vietetään suuri osa päivästä jatkuvan 

ärsyketulvan vaikutuksen alaisina älypuhelimen tai muun vastaavan laitteen äärellä. 

Pysähtymisen taidon tärkeys tällöin korostuu, mikä näkyykin kirkon viestinnässä. Esimerkiksi 

valokuvaamista ehdotetaan joillekin toimivana ratkaisuna.  

Luonnon merkitys nykypäivän suomalaisille pyhänä ja rauhoittavana asiana näkyy 

aineistossa vahvana. Monessa lohduttamaan ja tukemaan pyrkivissä julkaisuissa luontoa 

käytetään joko itse julkaisun aiheena tai tehokeinona kuvituksessa. Kategorian julkaisuista 

monessa ”Hyvää viikkoa!” -toivotusjulkaisussa on kuva kukista tai suomalaisesta 

luonnonmaisemasta.  



39 

 

Suomalaisille luonnon suurta merkitystä spiritualiteetille hyödynnetään sivulla eri tavoin 

lohtua ja tukea tarjottaessa. Monessa julkaisussa kirkko kehottaa lukijoitaan menemään 

metsään kävelylle, millä mielestäni tuetaan pysähtymisen harjoittamista:   

Ihmiset kaipaavat metsään, rauhaan, hiljaisuuteen ja poluille. Etsimme aikaa hitaudelle, 

yksinkertaisuudelle, matkalle sisäänpäin. Kaipaamme vastavoimia teknologian kehitykselle, kiireelle ja 

kiihkeälle ulkoiselle maailmalle. 

Luontoa käytetään myös esimerkiksi toivon symbolina: 

Lämpö ja aurinko tekevät tänäkin keväänä ihmeitä Luojan työtovereina. Tätä ihmettä on huimaa seurata. 

kiitos, Jumala keväästä. Siunaa maan kasvu. Anna meidän virkistyä kauniissa luonnossa. 

Yllä lainatussa toukokuun loppupuolelta olevassa julkaisussa lähestyvää kesää hyödynnettiin 

toivon tuottajana samoihin aikoihin, kun Suomessa yhteiskunnalliset poikkeusolot olivat 

helpottamassa. Koronatartuntojen määrä oli saatu paremmin kuriin, ja turvarajoituksia oltiin 

osittain purkamassa. Luonnon kasvava kukoistus kohottaa monen suomalaisen mieltä joka 

vuosi, joten kirkko uskoakseni päätti hyödyntää sitä toteuttaessaan kriisiviestintäänsä. 

Luonnosta nauttiminen ja ylipäänsä ulkona liikkuminen oli yksi harvoista kodin 

ulkopuolisista harrasteista, joita tiukimpien turvarajoitusten aikaan oli suositusten puitteissa 

mahdollista tehdä. Kirkko mielestäni tiedosti tämän ja siksi pyrki tarjoamaan keinoja 

toimettomuuden helpottamiseksi. 

 Kirkko Suomessa -sivulla pysähtymisen apukeinoina luonnon lisäksi käytetään myös 

musiikkia. Musiikilla on kirkon perinteiden kanssa vahva rooli virsiperinteen kautta, mutta 

kuten aiemmin mainitsin, sen lisäksi suomalaisille musiikin kuuntelu on verrattain oleellinen 

ja tärkeäksi koettu osa elämää. Vuoden 2020 maaliskuussa kirkon etsiessä keinoja tarjota 

helpotusta ihmisten ahdistuneisuuteen Kirkko Suomessa -sivulla alkoi ilmestymään iltavirsi-

julkaisuja: 

Iltavirtenä tänään soi virsi 361, Koska valaissee kointähtönen. Virren esittää kanttori Aliisa Lukkari-

Syrjäniemi Sotkamon kirkossa. Virren sanat löytyvät täältä:  

Iltavirsi-julkaisuja ei sidottu juuri ollenkaan koronaviruksen aiheuttamiin poikkeusoloihin. 

Julkaisujen perusrunko on hyvin käytännöllinen: Mikä virsi tänään on luvassa? Säestääkö tai 

esittääkö joku sen etänä? Mistä virren sanat löytyvät? 

Iltavirsi-julkaisuista on aistittavissa yritys luoda struktuuria ja rutiineja ihmisten 

päivärytmiin. Kirkko tarjosi näiden julkaisujen avulla hetken päivästä pysähtymiselle ja 

hiljentymiselle sekä mahdollisuuden kokoontua maan kristittyjen kanssa yhteen laulamaan tai 

kuuntelemaan, vaikkakin etänä ilman suoraa kontaktia muihin. Iltavirret on valikoitu 

kirkkopyhän ajan mukaan, ja lisäksi kirkkopyhien ulkopuolelta on otettu mukaan toivoa 

nostattavia virsiä. Musiikin käyttäminen jaksottamaan päivää tai tilaisuuksia on tuttu käytäntö 

kirkon toiminnassa ja perinteessä.  
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Iltavirren tai -laulun perinne voi olla myös monelle Kirkko Suomessa -sivun käyttäjälle tuttu 

lapsuudesta. Tämä saattaa korostua erityisesti, kun otetaan huomio sivun kohdeyleisö, yli 40-

vuotiaat ihmiset. On mahdollista, että kirkko pyrkii iltavirsi-julkaisuillaan palauttamaan 

lukijoitaan ”vanhoihin hyviin aikoihin”, kun perheen kanssa laulettiin iltalauluja ennen 

nukkumaanmenoa. Kirkko voisi mielestäni tällä hakea perheen vanhemman kaltaista roolia. 

Kirkko olisi mukana tukemassa turvallisena tahona, antaen kuitenkin ”lapsellensa” tilaa tehdä 

omat päätöksensä. 

 Aineistoa analysoidessa pyrin kiinnittämään huomiota siihen, millaisen roolin kirkko 

ottaa Facebook-sivullaan. Kuten ylempänä jo alustin, huolehtivan vanhemman rooli kuvaa 

mielestäni hyvin kirkon viestintää sivulla. Kirkko pyrki viestinnällään ilmaisemaan turvallisen 

läsnäolonsa ja rohkaista lukijoitaan eteenpäin haastavissa olosuhteissa. Lohtua ja tukea 

tarjottiin tarpeen ilmentyessä, ja niiden intensiteetti kasvoi yhteiskunnallisen tilanteen 

heikentyessä. Samalla kirkko pyrki muistuttamaan tärkeistä asioista, vaikka ne eivät aina 

olleetkaan mukavia. Mielestäni kirkko välttelee korona-ajan viestinnässään 

”vanhemmuudessaan” auktoriteettiaseman ottamista. Viestinnässä ihmisiä ei velvoiteta 

mihinkään vedoten kirkon asemaan uskonnollisena instituutiona. Mikäli ihmisten toimintaan 

haluttiin vaikuttaa, viestinnän kieli oli kehottavaa, rohkaisevaa tai haastavaa. Haastavalla tässä 

yhteydessä tarkoitan haasteenomaista positiivista yllyttämistä. Auktoriteettiaseman välttelyyn 

on mielestäni päivänselvä syy: kirkkoinstituutio ei merkitse paljoa nykypäivän suomalaiselle, 

kirkon jäsenelle tai siihen kuulumattomalle. Mikäli kirkko vetoaisi julkisuudessa näkyvästi 

auktoriteettiinsa ja pyrkisi sillä vaikuttamaan ihmisten toimintaan, se synnyttäisi 

todennäköisesti suurta vastustusta, joka johtaisi osalla jopa kirkosta eroamiseen. 

4.3 Kirkon tehtävien siirtyminen verkkoon poikkeusoloissa 

Temaattisen analyysin toinen pääluokka Kirkon tehtävien siirtyminen verkkoon 

poikkeusoloissa kuvaa nimensä mukaisesti aineistosta nostamaani teemaa, että kirkko siirtyi 

toteuttamaan lakisääteisiä tehtäviään internetin välityksellä. Pääluokan alaluokat ovat kirkon 

toiminnan siirtyminen verkkoon ja individualistisen yhteisöllisyyden tukeminen. Ensimmäinen 

alaluokka kuvaa sitä, miten kirkko on siirtynyt verkkoon tehtäviensä toteuttamisessa. 

Käsittelen tätä luvuissa 4.3.1–4.3.3. Toinen alaluokka kuvaa nykypäivän Suomen 

yksilöllistyneen uskonnollisuuden huomiointia kirkon tehtävien toteuttamisessa Kirkko 

Suomessa -sivun viestinnässä. Käsittelen sitä ensimmäisen alaluokan ohella luvussa 4.3.2. 

Kirkkolaissa säädettynä kirkon tehtävänä on tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan 

sanaa ja jakaa sakramentteja sekä edistää kristillisen sanoman leviämistä ja 



41 

 

lähimmäisenrakkauden toteutumista. Tarkastelen kirkon tehtävistä lähimmäisenrakkauden 

edistämistä sekä kristillisen sanoman julistamisen tehtäviä. En käsittele sakramenttien 

jakamisen tehtävää, koska se ei ole mielekästä tarkastellessa internet-sivustoja. Vuoden 2020 

koronapoikkeusolojen aikana kirkon tehtävien toteuttaminen on kohdannut erilaisia haasteita, 

joiden vaikutukset ovat nähtävissä Kirkko Suomessa -sivulla. Näitä haasteita ovat olleet 

esimerkiksi poikkeuslain myötä tulleiden turvarajoitusten takia ihmisten kasvokkain 

tapaamisen mahdottomuus sekä ihmisten lisääntynyt avuntarve poikkeusolojen luoman 

ahdingon ja ahdistuksen keskellä.  

Ihmisten kohtaamisessa fyysistä välitöntä läsnäoloa ei voida korvata täysin 

etäyhteyksillä, mikä hankaloittaa ihmisten tukemista, joka voidaan laskea kirkon tehtäviin 

edistää lähimmäisenrakkauden toteutumista. Samanaikaisesti sosiaalisen eristäytymisen 

aikana ihmiset nimenomaan tarvitsisivat kohdatuksi tulemisen kokemuksia. Ongelmatilanne 

on jo siis itsessään ollut itseään ruokkiva.  

4.3.1 Lähimmäisenrakkauden edistäminen 

Tässä luvussa käsittelen kirkon tehtävistä lähimmäisenrakkauden edistämistä. Tarkastelen 

lohduttamaan ja tukemaan pyrkivien julkaisujen muodostamasta aineistosta löytämiäni 

teemoja. Pohdin tässä luvussa myös sitä, miten Kirkko Suomessa -sivu toimii kyseisen 

tehtävän toteuttamisen kanavana.  

Etäyhteyksien välityksellä on mahdollista toteuttaa yksilön kohtaamista esimerkiksi 

puhelinyhteyksien, chattien ja muiden pikaviestimien sekä sähköpostin välityksellä. 

Facebook-sivut, kuten Kirkko Suomessa, eivät suoranaisesti edusta näitä kanavia, joten 

mielestäni oli mielenkiintoista tarkastella, miten kirkko pyrkii toteuttamaan 

lähimmäisenrakkauden edistämisen tehtävää kyseisellä sivulla. Huomasin aineistosta, että 

kirkko pyrki toteuttamaan tätä tehtävää rohkaisemalla lukijoitaan ottamaan vastuuta läheisistä 

ja lähimmäisistä, mitä tässä tutkielmassa jo aiemmin käsittelin. Sen lisäksi aineistosta on 

mielestäni keskeistä nostaa hyvin vahvana ilmiö, että kirkko pyrkii viestinnällään olemaan 

mukana ihmisten jokapäiväisessä arjessa.  

 Kirkon pyrkimys osoittaa olevansa läsnä näkyy aineistossa lohduttamaan ja tukemaan 

pyrkivissä julkaisuissa runsaalla määrällä ”hyvää viikkoa, kevättä tai yötä” -tyyppisiä 

julkaisuja. Näillä julkaisuilla kirkko ottaa kontaktia lukijoihinsa ja muistuttaa säännöllisesti 

läsnäolostaan, vaikkakin hyvin yleisellä tasolla. Aiemmin mainitsemaani ihmisten 

kohtaamisen tehtävää on haastava toteuttaa Facebook-sivulla alustan luonteen puolesta, ja 

siksi Kirkko Suomessa -sivulla kohtaaminen jätettiinkin havaintojeni mukaan koronan 
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ensimmäisen aallon aikana pitkälti yleiselle tasolle. Kyseinen sivu ei uskoakseni ole edes 

tarkoitettu yksilön kohtaamista varten, ja kirkolla on toiset kanavat sitä varten.  

Yllä lainatun kaltaisissa julkaisuissa kirkko osoittaa mielestäni yrittävänsä osallistua 

ihmisten arkeen kannustavilla toivotuksilla. Vastaavankaltaisissa julkaisuissa kirkon viestintä 

tuntuu herättelevän tunteita siitä, että kirkko ei ole unohtanut lukijoitaan, vaan pyrkii 

ottamaan heihin kontaktia, vaikkakin yksipuolisesti. Koronapandemian aiheuttaman 

sosiaalisen eristäytymisen aikana ihmiset ovat kärsineet yksinäisyydestä, joten voisi kuvitella, 

että monenlainen vuorovaikutus on tervetullutta. Vaikka jotkut saattavat tulkita tällaisen 

viestinnän yhdentekeväksi ja vain kirkon velvollisuksien täyttämiseksi, yksinäisimmät voivat 

mahdollisesti pitää sitä hyvinkin tärkeänä: ”Joku muistaa myös minut.” Alla on esimerkki 

tämän tyylisestä julkaisusta: 

Rauhallista lauantai-iltaa. Suo illan lepo ja olo turvaisa. Kiitos kuluneesta päivästä. Aamen. 

Kirkko mielestäni pyrkii täyttämään lähimmäisenrakkauden edistämisen tehtäväänsä arkeen 

osallistuvilla matalan kynnyksen kontaktin ottamisilla. Niissä kirkko pyrkii osoittamaan 

lähimmäisenrakkautta pelkällä läsnäolollaan. Lähimmäisenrakkauden osoituksilla ei 

ihmistenkään välillä aina viitata konkreettisiin tekoihin tai sanoihin, vaan joissain tapauksissa 

pelkkä toisen läsnäolo voi olla merkittävä tekijä hyvinvoinnille. Kirkko osoittaa läsnäoloaan 

myös kannustavilla ja myötäelävillä julkaisuilla, joissa oli usein rukous tai siunaustoivotus:  

Keväinen ilta rauhoittaa mielen. Saan ristiä käteni ja käydä levolle. Siunaa yön uni ja tuleva päivä. Kulje 

kanssani uuden päivän töiden ja toimien keskellä. Aamen. 

Kirkon lähimmäisenrakkauden edistämispyrkimykset eivät kuitenkaan rajoitu aineistossa vain 

yllä mainittuihin keinoihin. Kirkko Suomessa -sivulla tarjottiin myös käytännön avun reittejä 

yhteiskunnallisesti haastavina aikoina. Sivulla tiedotettiin kirkon järjestämistä apukanavista, 

kuten auttavasta puhelimesta sekä perhe- ja parisuhdeneuvonnasta. Kuten aiemmin käsittelin 

luvussa 4.2.1. Kriisin vaiheet, Kirkko Suomessa -sivulla järjestettiin myös muutama 

läheisemmän kohtaamisen mahdollisuuksia kotikirkko-livestriimauksina. Niiden aikana 

katsojien oli mahdollista jutella kirkon työntekijöiden kanssa ja saada henkilökohtaisempaa 

apua ahdistukseen. Tätä kautta kirkko pyrki kohtaamaan ihmisiä hädän hetkellä. Vastaavien 

lähetysten määrä jäi tosin vain muutamaan, mutta se selittyy mielestäni sillä, että Facebook-

sivut eivät ole välttämättä ensisijainen paikka hakea henkilökohtaista kontaktia, eikä Kirkko 

Suomessa ole tarkoitetukaan siihen. Vaikka sivun tarkoituksena on toimia keskustelualustana, 

perustelen väitettäni sillä, että Kirkko Suomessa -sivun tiedoissa on erikseen linkit kirkon 

keskusteluavun palvelevaan chattiin ja auttavaan puhelimeen.  
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4.3.2 Yhteisön tarjoaminen uskonnollisen individualismin aikana 

Käsittelen seuraavaksi, miten löysin aineistosta kirkon yhteisöllisyyden muuttumista 

uskonnollista individualismia korostavaksi, sillä miellän yhteisöllisyyden luomisen osaksi 

kirkon tehtävää edistää lähimmäisenrakkauden toteutumista. Tarkastelen uskonnollisen 

yhteisöllisyyden muutosta kirkon toimintaan tai kristittyjen yhteisöön osallistamaan pyrkivien 

julkaisujen kategorian sekä muiden kategorioiden julkaisuissa käytetyn kielen avulla. 

Aineiston perusteella kirkon viestintä on ollut vahvasti uskonnollista individualismia 

korostavaa. Yhteisöllisyyttä luodaan yksilöllisistä lähtökohdista, eli jokainen voi kuulua 

yhteisöön omilla ehdoillaan. Perustelen tulostani sillä, että aineistossa on verrattain vähän 

kristillistä me-henkeä korostavia julkaisuja. Aiemmin tässä tutkielmassa mainitussa Röytiön 

vuonna 2015 julkaistussa pro gradu -tutkielmassa yhtenä tutkimustuloksena on, että kirkko 

pyrkii rakentamaan yhteisöllisyyttä yksilö- ja yhteisökeskeisestä näkökulmasta. Vuonna 2020 

yksilökeskeisyys oli mielestäni enemmän painotettuna. On mahdollista, että koronaviruksen 

aiheuttama sosiaalisen eristäytymisen aika on vaikuttanut tähän. Yhteisökeskeisen 

yhteisöllisyyden painottaminen olisi saattanut toimia kirkon tukemaan pyrkiviä tavoitteita 

vastaan, sillä se voisi muistuttaa muiden ihmisten tapaamisen mahdottomuudesta.  

Kristityille kohdennettuja yhteisöön kutsuvia julkaisuja oli hyvin vähän aineiston 

tarkastelujakson aikana. Muutamia esimerkkejä kuitenkin löytyi: 

Reaktiona koronapandemiaa paavi Franciscus kutsuu kristittyjä maailmanlaajuisesti Isä meidän -

rukoukseen keskiviikkona 25.3.2020 puolenpäivän aikaan, Suomen aikaa klo 12. Paavi kehottaa kaikkia 

kristittyjä pitämään yhtä ja osoittamaan myötätuntoa pandemiasta kärsiville. 

”Me kristityt” tai muita vastaavia ilmaisuja käytettiin aineistossa vain vähän. On mahdollista, 

että kirkko varoo sitä, että viestintä antaisi kuvan, että kirkko velvoittaisi ihmisiä kuulumaan 

kirkon institutionaalisten normien piiriin. Kristillisyyttä tai uskonnollisuutta ei kuitenkaan 

piilotella tai naamioida sekulaarisemmaksi. Kuten aiemmin totesin, ei ole yllättävää, että 

kirkon Facebook-sivulla on kirkon linjan mukaista viestintää. Sivulta tuntuu puuttuvan ajatus 

siitä, että jos olet kristitty, sinun tulee olla tietynlainen.  

Useissa julkaisuissa painotetaan uskonnollista kokemuksellisuutta, pyhän tunnetta ja 

sen tuntemisen yksilöllisyyttä: 

Tänään katselin kotikirkkoni ikkunasta ulos. Valo ja varjot, vihreinä huojuvat koivut, taivaan sini ja 

valkoiset pilvet aivan huumasivat kauneudellaan. Kevään valo ja kauneus julistivat voimakkaasti 

ikuisuudesta, taivaan kodista. Oli pyhä hetki. Tähän Helluntain viikon vaihteeseen toivon sinulle myös 

näitä pyhiä hetkiä ja myös hyviä hetkiä rakkaittesi kanssa. Oli sitten syytä suureen tai pienempään juhlaan 

tai tavalliseen viikonvaihteeseen. 

Kuten aiemmin totesin, uskonnollinen kokemuksellisuus on nykypäivän suomalaiselle 

merkityksellisempää kuin kirkkoinstituutio ja sen määräämät normit. Aineisto mielestäni 

tukee tätä väitettä, sillä kokemuksellisuutta painotetaan sivulla eri tavoilla. Luonnossa 
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liikkumiseen rohkaisu, musiikki sekä pyhyyden kokemusten löytäminen pysähtymisen kautta 

ovat keskeisiä teemoja lohduttamaan ja tukemaan pyrkivissä julkaisuissa. Henkilökohtaisen 

uskonnollisuuden kehittämistä tuetaan myös rukoilemaan kehottavilla ja ohjeistavilla 

julkaisuilla. 

Kirkon järjestämät tilaisuudet toteutettiin koronakevään aikana etäyhteyksien kautta. Kirkko 

Suomessa -sivulla niistä tiedotettiin ja muistutettiin melko säännöllisesti. Tiedotteet eivät 

rajautuneet vain jumalanpalvelusten livestriimauksiin tai videotallenteisiin, vaan sivulla 

kerrottiin myös esimerkiksi hartauksista ja musiikkitapahtumista: 

Yle TV1 lähettää klo 10 Pyhän Kolminaisuuden päivän messun Viikin kirkosta Helsingistä. Lirurgina 

Elina Perttilä, saarnaaja Heikki Arika. Musiikista vastaa Mari Torri-Tuominen 

Ilmoitukset jumalanpalveluksista olivat hyvin informatiivisia. Niissä kerrottiin, mitä tapahtuu 

ja missä. Ilmoituksissa ei velvoitettu osallistumaan tilaisuuksiin, vaan niihin vain tarjottiin 

mahdollisuus liittyä. Hartaustiedotteissa kerrottiin lyhyesti, mitä kyseisessä hartaudessa 

käsitellään. Musiikkiin liittyvissä yhteisöllisyyteen kutsuvissa julkaisuissa kutsu mukaan on 

hieman selkeämpi. Mikäli kyseessä on esimerkiksi ”yhteinen” iltavirsi videotallenteen avulla, 

siihen annetaan sanat valmiiksi, millä madalletaan kynnystä osallistua. On mahdollista, että 

kirkko kutsuu voimakkaammin kävijöitä kokemuksellisiin tilaisuuksiin, koska niihin 

osallistuminen on yleisempää, jolloin vaivannäkö kannattaa. 

 

4.3.3 Kristillisen sanoman julistamisen tehtävä etäyhteydellä 

Käsittelen tässä luvussa, miten Kirkko Suomessa -sivulla ilmeni kirkon tehtävä julistaa 

Jumalan sanaa. Miten kirkko kykenee toteuttamaan tehtäviään, kun ihmisiä ei saa tavata 

henkilökohtaisesti? Tarkastelen sivun julkaisujen kategorioista kirkkovuoden läpikäyntiä sekä 

kristinuskon opin selittämistä. 

Sivulla julkaistiin maalis- ja huhtikuussa suuri määrä kirkkovuoteen liittyviä julkaisuja, 

mikä selittyy aiemmin mainitulla pääsiäiseen liittyvällä Ekopaasto -somehaasteella. Kirkko 

Suomessa -sivulla ilmestynyt paastokalenteri ei välttämättä liittynyt suoraan Ekopaasto-

somehaasteseen, sillä julkaisuissa haastetta ei mainittu, mutta päättelen, että vuosittaisella 

Ekopaasto-haasteella on vaikutusta kirkon muihinkin viestintäkanaviin. Pääsiäisen paaston 

aikana sivulle ilmestyi päivittäin erilaisia haasteita, joiden haastettiin lukijoita edistämään 

ihmisten välistä tasa-arvoa ja yksilöiden omaa sekä luonnon hyvinvointia:  

Tee jotain tasa-arvon edistämiseksi #naistenpäivä 

 

Hae inspiraatiota kuvataiteesta tai musiikista 
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Pidä kasvisruokapäivä 

Paastokalenterin haasteet ovat kirkon oppien mukaisia, joten julkaisut voidaan mieltää 

pyrkimykseksi toteuttaa kirkon julistustehtävää. Ne myös samanaikaisesti tukevat sisällöillään 

lähimmäisenrakkauden toteutumisen edistämistä. Kirkon eri tehtävät eivät tietenkään ole 

toisistaan täysin irrallisia kokonaisuuksia, joten päällekkäisyys on luonnollista. 

Kuten aiemmin totesin, kirkkovuoden läpikäynnin kategorian julkaisujen määrä 

mukailee kirkkovuoden vaiheita, kuten olettaa saattaa. Pääsiäisen aikana julkaisuja oli paljon, 

kesällä puolestaan vähemmän. Vaikka julkaisujen sisältöön ei täysin perehdyttäisikään, jo 

pelkkä julkaisujen määrää opettaa lukijalle kristillisestä perinteestä. Esimerkiksi aineistosta 

noussut pääsiäisen selkeä korostaminen viestinnässä viestii lukijalle, että pääsiäisellä on suuri 

merkitys kristinuskolle. Kirkkoinstituution ja kirkon oppien merkityksen ollessa suomalaiselle 

yksilölle vähäinen, voidaan olettaa, että kaikki Kirkko Suomessa -sivun kävijät eivät 

välttämättä ole täysin perillä esimerkiksi kirkkovuoden juhlien tärkeysjärjestyksestä 

kristinuskon näkökulmasta. Tällöin kirkon tehtäväksi jää paikata tiedollista aukkoa:  

Hyvää pyhää! Seurakunta juhlii iloiten Herran ylösnousemusta ja voittoa kuolemasta ja suuntaa katseensa 

uuteen elämään taivaassa, minne Jeesus on mennyt valmistamaan omilleen sijaa. Kristityt odottavat 

”ikävöiden sitä kaupunkia, joka tulee” (Hepr. 13:14). 

Aineistoni kirkkovuotta läpikäyvissä julkaisuissa on yleensä hyvän kirkkopyhän toivotus ja 

lyhyt selitys siitä, mitä kyseisenä pyhänä muistellaan. Aineistoa tarkastellessa mieleeni nousi 

ajatus siitä, että kirkko pyrkii täydentämään julistustehtäväänsä Facebook-sivunsa avulla 

saavuttaaksensa suuremman yleisön. Kirkossa käynti on merkittävässä laskussa, joten kirkko 

on tarvinnut uusia keinoja tehtäviensä toteuttamiseksi. Erityisesti korona-aikana, kun 

yleisötilaisuuksia ei saanut järjestää, kirkon piti keksiä uusia tapoja kristillisen sanoman 

levittämiseksi.  

Vaikka kirkko pystyikin järjestämään tilaisuuksiaan etänä, eli jumalanpalveluksiin oli 

mahdollista osallistua, kirkko tehosti julistamistehtäväänsä Kirkko Suomessa -sivulla 

aineiston tarkastelujakson aikana. Huhtikuussa sivulla alkoi ilmestyä uudenlaisia julkaisuja, 

joissa alettiin käydä läpi kristinuskon ydinoppeja. Läpikäynti alkoi Isä meidän -rukouksesta, 

jatkui kymmenen käskyn läpikäymisellä ja eteni siitä Katekismuksen valittujen kohtien, kuten 

uskontunnustuksen, osien selittämiseen. Esimerkiksi Isä meidän -rukousta käsiteltiin näin: 

Isä meidän -rukouksen pyynnölle: ”Äläkä saata meitä kiusaukseen” on katekismuksessa selitys. Se 

kuuluu näin: ”Kiusaukset joista Raamattu ja Isä meidän -rukous puhuvat, ovat houkutuksia luopua 

uskosta Jumalan hyvyyteen. Perkele ja oma itsekäs minämme taivuttavat meitä etsimään turvaa muualta 

kuin Jumalasta. Kristityn elämä on päivittäistä kamppailua. Olemme jatkuvasti alttiina monenlaiselle 

pahalle: välinpitämättömyydelle, vihalle, kateudella, omahyväisyydelle ja vallan halulle. Meitä vedetään 

toisaalta kohti pimeyttä ja syntiä, toisaalta kohti valoa ja uskoa. Emme ymmärrä, miksi Jumala ei päästä 

meitä rauhaan pahan vallalta. Kaikkein vaikeimmissakin ahdistuksissa voimme kääntää katseemme 

Jumalaan ja hänen sanansa lupauksiin. Hän antaa meille voimaa kestää koettelemuksissa.” 
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Kun löysin aineistosta kristinuskon oppia selittävät julkaisut, jotka ovat mielestäni uuden 

tyylisiä julkaisuja, joita ei sidota sivun muuhun viestintään, jäin pohtimaan, miksi kirkko 

aloitti kyseisten julkaisujen tuottamisen. Toisaalta, kuten yllä lainatusta julkaisusta on 

tulkittavissa, kirkko pyrkii tarjoamaan tälläkin lohtua pohtiessaan maailmassa tapahtuvaa 

pahaa ja vääryyttä kristillisen toivon näkökulmasta. Aloin kuitenkin miettimään kirkon 

tehtäviä, joista Kirkko Suomessa -sivun viestinnän tavoitteetkin kumpuavat. Kun arvioin 

kirkon julistustehtävän toteutumista korona-aikana, mieleeni tuli, voisiko kirkko pyrkiä 

opetusjulkaisuillaan tukemaan saarnan tehtävää selittää kristinuskoa.  

Kun kirkon jumalanpalvelukset järjestettiin etäyhteyksillä, kirkon sisällä saattoi nousta 

huoli siitä, miten saarnan sisällöt tavoittavat kuulijansa. Moni on saattanut huomata, että 

etätapaamisten tai muiden verkon välityksellä järjestettyjen tilaisuuksien aikana osallistujat 

saattavat tehdä samalla jotain muuta, koska ruudun takaa tapahtuva vuorovaikutus ei riitä 

vangitsemaan huomiota. Saarnaankin keskittyminen on uskoakseni todennäköisesti erilaista 

riippuen siitä, istuuko kirkossa vai omalla kotisohvalla tai onko vaikkapa laittamassa ruokaa. 

Jotkut saattavat laittaa älylaitteen syrjään saarnan ajaksi tai seurata lähetyksestä ylipäänsä vain 

osan. Tässä pitää tietysti ottaa huomioon myös se, että kaikki Kirkko Suomessa -sivun lukijat 

eivät käy säännöllisesti kirkossa tai seuraa jumalanpalvelusten lähetyksiä muutenkaan.  

Kun koronapandemian aiheuttaneet poikkeusolot pakottivat kirkon siirtämään 

toimintaansa verkkoon, on mahdollista, että kirkko havahtui verkon uusiin mahdollisuuksiin 

kehittää toimintaansa saavuttaakseen suuremman yleisön. Kuten tässä tutkielmassa totesin jo 

aiemmin, kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhteisöjen aktivoituminen verkossa ei ole 

vuoden 2020 ilmiö, vaan toiminnan muutokset ovat seuranneet ylipäänsä digitalisaation 

kehitystä jo vuosien ajan. Tarkoitan yllä olevalla pohdinnallani sitä, että kirkon tehostaessa 

toimintaansa verkossa kirkko saattoi havahtua siihen, mitä kaikkea toimintaa ja tavoitteita 

voidaan edistää verkon välityksellä verrattuna vanhaan. Vuonna 2020 monet ovat joutuneet 

ottamaan haltuun itselle uusia osa-alueita verkkoympäristöstä, jolloin myös osaaminen 

verkkotyöskentelyssä on todennäköisesti kehittynyt.  

Pohdintani tueksi esitän seuraavaksi aineistosta löytämäni ilmiön: Kristinuskon oppia 

selittäviä julkaisuja alkoi ilmestyä Kirkko Suomessa -sivulla huhtikuussa muutaman viikon 

päästä kirkkojen jumalanpalvelusten verkkoon siirtymisestä. Julkaisuja tuotettiin 

säännöllisesti kirkkojen ovien ollessa kiinni, mutta mielestäni erityisen mielenkiintoista oli, 

että kesän saavuttua koronarajoitusten helpottaessa ja kirkkojen ovien auettua opettamaan 

pyrkivät julkaisut eivät kadonneet, vaan niiden tuottamista jatkettiin koko aineiston 

tarkastelujakson ajan. On tietysti mahdollista, että opettamaan pyrkivät julkaisut ovat vain osa 
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jotain kirkon jo aiemmin päätettyä viestintäsuunnitelmaa, eikä niillä ollut mitään tekemistä 

poikkeusolojen kanssa. En kuitenkaan usko, että tilanne olisi tämä, sillä koronavirus on 

pakottanut lähes kaikki julkisuudessa vaikuttavat tahot pohtimaan viestintäsisältöjään, jolloin 

vanhat suunnitelmat ovat joutuneet väistymään kriisiviestinnän tieltä. Valitettavasti tähän 

kysymykseen vastaaminen edellyttäisi sivun tuotannosta vastaavien työntekijöiden 

haastattelua, eikä se mahdu tämän tutkielman laajuuteen, joten jätän sen selvittämisen 

tuleville tutkimuksille. 

5 Johtopäätökset ja pohdinta 
Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, Millaista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

viestintä on ollut Facebookin Kirkko Suomessa -sivulla koronapandemian ensimmäisen 

aallon aikana vuonna 2020? Tulosten perusteella jaoin sivun julkaisutyypit viiteen eri 

kategoriaan, joita olivat 1. lohduttamaan ja tukemaan pyrkivät julkaisut, 2. 

koronapandemiaan sidotut tukemaan pyrkivät julkaisut, 3. kirkon toimintaan tai kristittyjen 

yhteisöön osallistamaan pyrkivät julkaisut, 4. kirkkovuoden läpikäynti sekä 5. kristinuskon 

opin selittäminen. Kirkko otti viestinnässään kriisin rauhoittelijan roolia ja pyrki tukemaan 

lukijoitaan eri tavoilla. Kirkon viestinnästä oli myös havaittavissa, että kirkko on siirtynyt 

toteuttamaan lakisääteisiä tehtäviään internetin välityksellä, mikä korostui aikana, jolloin 

kirkko ei voinut järjestää yleisötilaisuuksia, kuten jumalanpalveluksia kirkoissaan. 

Viestinnän kohderyhmä, joka oli kirkon viestinnän mukaan yli 40-vuotiaat kirkkoon 

positiivisesti suhtautuneet ihmiset102, näkyi sivun viestinnässä julkaisujen sisällön 

yleispätevyytenä. Tarkoitan tällä sitä, että sivulla käsiteltiin asioita, joihin mahdollisimman 

moni pystyy samaistumaan olematta esimerkiksi tietynlainen kristitty. Ilmiö vahvistaa myös 

uskonnon mediatisaatioteoriaa, jonka mukaan internet-aikakaudella kirkon rooliksi tulee 

opetella kulkemaan ihmisten kanssa uudella tavalla, ajatellen ja etsien samalla tasolla ja 

erilaisuutta korostaen103. 

Viestinnän pääpaino oli lohduttamaan ja tukemaan pyrkivillä julkaisuilla, joihin 

lukeutuivat myös koronapandemiaan sidotut tukemaan pyrkivät julkaisut. Lohduttaminen 

kristillisen sielunhoidon avulla on selkeästi yksi vahvimpia teemoja sivun viestinnässä mikä 

on ilmiönä linjassa Kansasen vuoden 2007 tsunamikatastrofiin liittyvän tutkimuksen104 

kanssa. Samassa tutkimuksessa todetaan, että julistava kriisityö koettiin vähemmän tärkeäksi. 

 
102 Kirkon viestintä. 
103 Lohikoski ja Saares 2016, 57–58. 
104 Kansanen 2007, 61–62. 
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Tämä näkyy Kirkko Suomessa -sivulla julistuksen vähäisempänä osuutena. On 

mielenkiintoista havaita, että aikojen ja viestintäalustojen muuttuessa samat ilmiöt toistuvat 

kriisiviestinnän yhteydessä. Lohdun tarjoaminen erilaisten ihmisten tunteet hyväksyen ovat 

myös osa kirkon viestinnän Kirkko Suomessa -sivulle asetettuja tavoitteita105, mikä näkyykin 

sivun viestinnässä vahvana. Sivun tavoitteita ei oltu suunniteltu varta vasten poikkeusolojen 

viestintää varten, vaan viestinnässä käytettiin sivulle ennestään asetettuja tavoitteita. Vaikka 

kyseiset tavoitteet sopivatkin mielestäni hyvin kriisiviestinnän pohjaksi, oli mielestäni 

mielenkiintoista, ettei kirkon viestintä ollut asettanut omia korona-ajan tavoitteita. On tietysti 

mahdollista, että poikkeusolojen vakavuuteen ja kestoon liittyvän jatkuvan epävarmuuden 

keskellä tavoitteiden luominen on voinut osoittautua hyvin haastavaksi. 

Vuoden 2020 koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana kirkko otti 

Facebook-sivullaan roolia yhteiskunnallisen kriisin rauhoittelijana. Vuoden 2020 

kirkkohallituksen yleiskirjeessä todettiin, että kirkon sanoma kriisitilanteessa on lohduttava, 

rohkaiseva ja syyllisyyttä torjuva. Nämä ohjeistukset näkyivät Kirkko Suomessa -sivulla 

vahvasti. Rooli piti sisällään huolehtivan vanhemman kaltaista asemoitumista, mikä näkyi 

viestinnässä erilaiset ihmiset huomioonottavassa ja hyväksyvässä kielessä, suuressa 

lohdutuksen ja tuen määrässä sekä kriisin eri vaiheissa myötäelämisenä. Nämä tulokset jälleen 

vahvistavat Kansasen tutkimustuloksia. Kirkolta odotetaan lohdun tarjoamista, jolloin kirkko 

pyrkii vastaamaan odotuksiinsa. Kriisiviestinnän informatiivinen osuus jätettiin pitkälti 

terveys- ja muiden viranomaisten tehtäväksi, mikä selittyy sillä, että suomalaiset ovat 

turvanneet niissä asioissa pääasiassa THL:n tiedotteisiin106. Kirkolla ei siis ollut tarvetta 

toimia suoran viestinnän tiedottajana kriisissä. Kirkko ei myöskään ottanut viestinnässään 

missään vaiheessa auktoriteettista roolia, koska se olisi todennäköisesti nostanut vastustusta, 

sillä kirkon merkitys instituutiona on nykypäivän suomalaiselle vähäinen. 

Kriisiviestinnän sisältöjen kronologinen järjestys mukaili kriisin vaiheteoriaa, jonka 

mukaan kriisi etenee sokkivaiheesta reaktiovaiheeseen ja siitä käsittelyvaiheeseen107. Sivulla 

pyrittiin sanoittamaan suomalaisten tuntemuksia uudenlaisessa tilanteessa, millä pyrittiin 

vaikuttamaan vaiheteorian sokki- ja reaktiovaiheen hämmennyksen ja pelon tunteisiin. 

Kriisiviestinnän sisällöt vaihtelivat kriisin vaiheiden mukaisesti, ottaen kuitenkin huomioon 

kriisin eri vaiheissa olevat ihmiset. Pelon, hämmennyksen ja voimattomuuden tunteet tuotiin 

esiin arvottamatta niiden kokijoita, ja niihin pyrittiin tarjoamaan välittömästi tukea jo lohtua.  

 
105 Kirkon viestintä. 
106 Salomäki 2020, 1. 
107 Terveyskylä 2018. 
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Kirkko Suomessa -sivun kriisiviestinnässä kiinnitettiin vahvasti huomiota suomalaisten 

hyvinvointiin. Yksinäisyys koettiin kirkossa yhdeksi haastavimmista ongelmista julkaisujen 

sisältöjen perusteella. Aiemman tutkimuksen perusteella kirkon kriisityö ei ole ennen joutunut 

tarttumaan yksinäisyyden aiheuttamiin ongelmiin näin suuressa mittakaavassa. Sota-aikojen 

jälkeiset yhteiskuntaan vaikuttavat kriisit, kuten Estonian uppoaminen tai tsunamikatastrofi 

vaikuttivat suomalaisiin hyvin eri tavoilla, sillä ne eivät koskettaneet ihmisten tulevaisuuden 

näkymiä samalla tavalla. Niissä kriisityö kohdistui enemmän esimerkiksi uhrien omaisten 

lohduttamiseen108.  

Kirkko pyrki itse tarjoamaan apua sitä tarvitseville, minkä tueksi se pyrki aktivoimaan 

lukijoitaan pitämään huolta lähimmäisistään. Sivulla rohkaistiin lukijoita tarttumaan erilaisiin 

avuntarpeisiin, kuten sosiaalisen eristäytymisen aikana kaupassa käymiseen tai apua 

tarvitsevien tukemiseen hyväntekeväisyyteen osallistumalla. Yksinäisyyden ehkäisy tai siihen 

tuen tarjoaminen oli kuitenkin suurimman huomion kohteena. Kirkko hyödynsi yksinäisyyttä 

vastaan taistellessa erilaisia keinoja, kuten tarjosi itseään keskustelukumppaniksi ja ohjeisti 

erilaisiin tapoihin pitää yhteyttä muihin ihmisiin.  

Koronapandemian aikana yksinäisyyteen puuttumiseen osoitettiin paljon huomiota 

myös kirkon ulkopuolelta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportoi, että koronapandemia 

lisäsi yksinäisyyden tunnetta noin neljänneksellä työikäisistä ihmisistä.109 Poliittisesti ja 

uskonnollisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö HelsinkiMissio kampanjoi vuoden 2020 

aikana vahvasti poikkeusolojen aiheuttaman yksinäisyyden päihittämiseksi.110 Voidaan siis 

todeta, että kirkon viestintä pyrki ottamaan huomioon yhteiskunnallisesti ajankohtaisimpia 

huolenaiheita kriisityössään.  

Kirkon kriisiviestinnän intensiteetti mukaili Suomen koronatilannetta niin määrällisesti 

kuin sisällöllisesti. Maaliskuusta toukokuuhun lohtua ja tukea tarjottiin paljon ja kesän 

saavuttua tartuntamäärien vähentyessä pyrittiin keskittymään enemmän iloisiin asioihin, 

vaikka yhteiskunnallinen kriisi ei ollutkaan vielä ohi. Bendaun ym. mukaan liiallinen 

koronauutisoinnin seuraaminen aiheuttaa ylimääräistä ahdistuneisuutta111, mikä ilmeisesti 

tiedostettiin kirkon viestinnässä. Vaikka kirkko ei vältellytkään koronan käsittelyä 

Facebookissa, sen viestintä pyrki keskittymään elämän hyviin puoliin tehtävän haastavuudesta 

huolimatta.  

 
108 Keskitalo 2020. 
109 YLE 2020. 
110 HelsinkiMissio. 
111 Bendau ym. 2020. 
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Aineistosta löytämäni mielenkiintoinen ilmiö, että vanhuksia ja muita koronan 

riskiryhmäläisiä ei juurikaan erikseen huomioitu, herättää pohdinnan aihetta. Vaikka 

terveysviranomaisten viestintä aiheesta olikin selkeää, jäin pohtimaan, miksei kirkko 

tehostanut viestinnän tätä puolta. Kun otetaan huomioon, että Kirkko Suomessa -sivu on 

tavoittavuudeltaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suurin somekanava, eikö niin tärkeän 

asian huomiointi olisi ollut tärkeää? Jatkon kannalta olisi aiheellista tutkia, mitä kautta kirkko 

pitää huolta vanhuksista ja riskiryhmäläisistä kriisitilanteissa. 

Toinen ihmisryhmä, joka jäi Kirkko Suomessa -sivun viestinnässä vähälle huomiolle, 

olivat äidit. Ottaen huomioon, että vastuu perheen lapsista lankeaa usein äideille112, eikö 

kirkon olisi kannattanut kiinnittää erityistä huomiota äitien jaksamiseen erityisesti aikoina, 

jolloin perusopetus siirtyi etäopetukseen? Kirkko Suomessa -sivulla osoitettiin kylläkin 

erityistä huolta perheiden ja lapsien hyvinvointiin, esimerkiksi tarjoamalla ohjeita sille, miten 

koronasta voisi puhua lasten kanssa. Perheitä tuettiin myös tiedottamalla kirkon järjestämästä 

perhe- ja parisuhdeneuvonnan mahdollisuudesta sekä pyrkimyksillä aktivoida kummeja 

osallistumaan enemmän lasten elämään. On mahdollista, että kirkko vältteli erilaisia 

perhedynamiikkoja mahdollisesti syyllistävää viestintää. Kuitenkin äitien suuremman vastuun 

lapsista ollessa niin yleinen ilmiö, on mielestäni outoa, että aihe jäi niin vähälle huomiolle. 

Tämä huomio korostuu mielestäni erityisesti myös siitä syystä, että kirkon tutkimuskeskus oli 

havainnut jo kriisin alkuvaiheessa, että naiset ovat tilastollisesti kuormittuneempia 

poikkeusoloista kuin miehet113. On toisaalta myöskin mahdollista, että kirkko pyrki 

välttämään tiettyjen ihmisryhmien korokkeelle nostamista, sillä erityistä tukea saattoivat 

kaivata myös ryhmät, joita ei ollut julkisuudessa tiedostettu. Heidän huomioimatta jääminen 

olisi voinut ehkä nostaa katkeruutta. Tietyllä tapaa turvallinen ratkaisu on huomioida kaikki 

tasapuolisesti. 

Tarkasteltuani, minkä tyyppisiä julkaisuja Kirkko Suomessa -sivu sisälsi poikkeusolojen 

aikana, etenin tarkastelemaan viestinnässä käytettyjä tehokeinoja. Sivun viestinnässä 

hyödynnettiin paljon kristinuskolle tyypillistä ajatusta Jumalaan turvaamisesta elämän 

vaikeina aikoina. Lohduttamaan ja tukemaan pyrkivissä julkaisuissa keskeisenä lohdun 

teemana oli ajatus siitä, että viime kädessä Jumala suojelee myös hädän hetkellä. Teemaa 

käytettiin erityisesti rukousten ja siunaustoivotusten yhteydessä. Sivulla kuitenkin myös 

tiedostettiin ihmisten mahdollinen vaikutus tilanteen helpottamiseen. Sivulla ei esimerkiksi 

pyydetty, että Jumala taianomaisesti poistaisi pandemiaa, vaan Jumalalta pyydettiin tutkijoille 

 
112 esim. Koskinen 2016. 
113 Salomäki 2020, 1. 
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voimaa edistää rokotteen valmistamista. Tätä aihetta voisi tutkia laajemmin esimerkiksi 

kysymyksellä siitä, millainen Jumalan rooli on kirkon sosiaalisen median viestinnässä. 

Tämän tutkielman tuloksissa nostin esiin niitä keinoja, joilla kirkko pyrki auttamaan 

ihmisiä selviämään haastavista elinolosuhteista. Keskeisimpänä yksittäisenä keinona oli 

kehotukset harjoittaa pysähtymistä. Kirkon viestinnässä toistuvasti esiintyvällä pysähtymisen 

harjoittamisella oli suoria yhteneväisyyksiä mindfullness -harjoitteiden kanssa. Pidän 

todennäköisenä, että kirkon viestinnässä on mukana psykologiaan erikoistuneita työntekijöitä, 

tai että heiltä on pyydetty konsultaatiota viestinnän sisältöjen suunnittelun yhteydessä. Kuten 

sivun esittelyssä kerrotaankin, viestinnän tuotannosta vastaa laaja joukko eri alojen 

työntekijöitä114. Tästä voidaan päätellä, että kirkko pyrkii mahdollisimman laajaan ja ajan 

hengessä pysyvään taustatyöhön viestinnän saralla.  

Pysähtymiseen liittyen sivulla käytettiin paljon luontoa pysähtymisen apukeinona sekä 

muun viestinnän tehokeinona. Hytösen ym. mukaan luonnolla ja luonnossa liikkumisella on 

suuri merkitys nykypäivän suomalaisten uskonnolliselle kokemuksellisuudelle ja pyhän 

tunteen kokemuksille115. Kirkko käytti usein luontoa keinona pysähtymiselle siihen 

kehottavissa julkaisuissa. Niissä siis hyödynnettiin suomalaisten rakkautta luontoa kohtaan 

yhdistäen se mindfullness -harjoitteisiin. En usko, että kyseessä on sattuma, vaan tarkkaan 

mietitty hoitokeino lukijoiden ahdistuneisuuden helpottamiseksi. Osassa julkaisuja kehotukset 

mennä metsään olivat hyvin suoria. On mahdollista, että keinoa markkinoitiin niin vahvasti, 

koska todennäköisyydet sen positiivisista tuloksista tiedettiin korkeiksi.  

Luonnon merkitystä suomalaisten uskonnollisuudelle on tutkittu, mutta tämän tutkielman 

tuloksissa esittämääni ajatusta luonnon tehokäytöstä kriisinhallinnassa voitaisiin tutkia lisää 

joko uskonnollisesta kontekstista tai ilman sitä riippuen tutkimuksen tieteenalasta. 

Toinen pysähtymisen keino, joka esiintyi Kirkko Suomessa -sivulla vahvana, oli 

musiikki. ”Yhteiseen” iltavirteen kutsuvat julkaisut olivat hyvin tavallisia, ja otteita virsien 

sanoista annettiin pohdittaviksi. Aivan kriisin alkuvaiheissa sivulla julkaistiin myös virsilive -

lähetyksiä, joissa kanttori säesti reaaliajassa virsiä, joihin katsojalla oli mahdollisuus liittyä. 

Musiikin suuri merkitys suomalaisten elämälle ja hyvinvoinnille116 tiedostettiin sivun 

viestinnässä, ja sitä hyödynnettiin rutiininomaisena päivän pysähtymishetkenä.  

Tämä tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millaista kirkon viestintä oli 

yhteiskunnallisen kriisin aikana. Aineiston analyysin tuloksena kuitenkin nousi yllättävä 

 
114 Kirkko Suomessa. 
115 Hytönen ym. 2020, 260. 
116 Musiikki ja media 2019. 
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teema, jota en osannut aluksi odottaa. Tämä teema oli kirkon tehtävien siirtyminen internetiin. 

Kun kirkko ei keväällä voinut enää järjestää jumalanpalveluksia ja messuja kirkoissa 

turvarajoitusten astuttua voimaan, kirkko joutui siirtämään toimintaansa internetiin. Kirkon 

selvityksen mukaan 14 % suomalaisista olikin seurannut verkkojumalanpalveluksia. Vaikka 

kirkon toiminnan digitalisaatio ei olekaan aivan uusi ilmiö, mielestäni mielenkiintoista oli, 

miten paljon kirkko onnistui siirtämään lakisääteisten tehtäviensä toteuttamista verkkoon. 

Aineistosta kävi ilmi, että kirkko kykenee toteuttamaan tehtäviään julistaa Jumalan 

sanaa ja edistää lähimmäisenrakkauden toteutumista verkon välityksellä laajemmin kuin 

osasin ennustaa. Kirkko Suomessa -sivulla lähimmäisenrakkautta edistettiin eri tavoilla. 

Lohduttamaan ja tukemaan pyrkivät julkaisut edistivät sekä kirkon ja yksilön välistä että 

yksilöiden keskeistä auttamissuhdetta. Kirkko osallistui ihmisten arkeen jatkuvilla matalan 

kynnyksen yhteydenotoilla pyrkien muistuttamaan lukijoita, että he eivät ole yksin. Kirkko 

pyrki näin edistämään lähimmäisenrakkauden toteutumista vain olemalla läsnä ihmisen 

elämässä. Läsnäoloa ei kuitenkaan pakotettu, vaan lukijan päätettäväksi jäi, ottaako hän 

kirkkoa vastaan vai ei. 

Aikana, jolloin ihmiset eivät saaneet nähdä toisiaan, kirkko pyrki tarjoamaan yhteisön 

verkkoympäristössä. Tätä toteutettiin kutsuilla kirkon tilaisuuksiin etäyhteyksin, millä tuettiin 

suomalaisten uskonnollisuuden individualistista yhteisöllisyyttä. Jokainen pystyi 

osallistumaan omana itsenään olematta suoraan kontaktissa muihin yhteisössä, mutta 

tarvittaessa kontaktia pystyi ottaa. Videoituihin kirkon tilaisuuksiin osallistuminen ei sitonut 

tiettyyn aikaan tai paikkaan, vaan osallistuminen tapahtui omien ehtojen mukaisesti.   

Kristillisen sanoman julistamisen tehtävää toteutettiin sivulla monella tavalla. Lohdun ja 

tuen julkaisut voidaan lukea kristilliseksi sanomaksi, sillä lähimmäisenrakkauden edistäminen 

ei ole julistustehtävästä täysin irrallinen kokonaisuus. Kirkon julistustehtävää edistettiin myös 

haastamalla lukijoita edistämään luonnon hyvinvointia ja ihmisten välistä tasa-arvoa 

pääsiäisajan paastokalenterissa päivittäisillä haasteilla. Sivulla käytiin myös kirkkovuoden 

vaiheita säännöllisesti läpi.  

Kun kirkko ei pystynyt järjestämään keväällä messuja turvarajoitusten vuoksi, 

sakramenttien jakamisen tehtävän täyttäminen vaikeutui. Olisikin syytä tutkia jatkossa lisää, 

mitä mieltä kirkko on ehtoollisen jakamisesta etänä. Messujen vaihduttua 

sanajumalanpalveluksiksi etäyhteyksin saarnaa voitiin kuitenkin yhä pitää. Tämän tutkielman 

aineiston perusteella kirkko ei kuitenkaan ollut välttämättä täysin luottavainen kristillisen opin 

tavoittavuuteen videoitujen jumalanpalvelusten välityksellä. Kirkko Suomessa -sivulla 

ilmestyneet kristinuskon oppia selittävät julkaisut kertovat mielestäni siitä, että kirkko koki 
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tarpeelliseksi täydentää saarnan tehtävää selittää Raamatun tekstejä ja sitä kautta kristinuskon 

opin sisältöjä. Julkaisuissa ei kuitenkaan paneuduttu haastavimpiin teologisiin kysymyksiin, 

vaan niissä selitettiin kristinuskon ydinoppeja kansantajuisesti. On mielestäni todennäköistä, 

että vuonna 2020 kirkko on säästellyt joissain opillisissa tavoitteissaan, ja keskittynyt 

enemmän auttamistyöhönsä.  

Kuten tässä tutkielmassa aiemmin mainittiin, Seppäsen vuoden 2014 pro gradu -

tutkielman yhtenä tuloksena oli, että kirkon työ sosiaalisessa mediassa ei vielä mahdollistanut 

kirkon tavoitteiden mukaista vuorovaikutusta lukijoidensa kanssa, ja että sosiaalisessa 

mediassa tehtävä työ oli ikään kuin alkutekijöissään. 117  Yhtenä tämän tutkielman tuloksena 

väitän, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sosiaalisen median käyttötaidot ovat 

kehittyneet merkittävästi viimeisen kuuden vuoden aikana. Perustelen tätä sillä, että tämä 

tutkielma on nostanut monia, osittain yllättäviä puolia kirkon someviestinnän 

mahdollisuuksista. Tulokseni toisaalta perustuu vain kirkon suunnalta tuotettuun viestintään 

eikä esimerkiksi siihen kommenttikentissä reagoinnin muodostamaan aineistoon. 

Tämä tutkielma nostaa esiin mielestäni selkeästi kolme uuden tutkimuksen aihepiiriä. 

Koska tämä tutkielma keskittyy vain vuoden 2020 koronakevään aikaiseen kirkon viestintään, 

mielestäni olisi mielenkiintoista tarkastella koronan toista aaltoa. Millaista kirkon viestintä on 

silloin ollut? Miten se suhteutuu tämän tutkielman tuloksiin? Toisaalta olisi myös mielekästä 

tutkia kirkon muita verkkoalustoja samalta tarkasteluväliltä kuin tässä tutkielmassa sekä 

selvittää kirkon työntekijöiden toimenkuvan muutosta turvarajoitusten aikana. 

Toiseksi: tämä tutkielma ei tarkastellut viestinnän vastaanottoa Kirkko Suomessa -sivulla. 

Olisi mielenkiintoista ja hyödyllistä tarkastella myös sitä, kuinka paljon ja millaisia 

reagointeja sivun viestintä sai esimerkiksi kommenttien, tykkäysten ja jakamisen kautta. 

Kolmanneksi: verkkoympäristöjen hyödyntäminen on todennäköisesti kehittynyt suuresti 

eteenpäin koronapoikkeusolojen aikana suomalaisen ja monen muun yhteiskunnan siirrettyä 

arkipäivän toimintaansa internetiin. Miten Suomen evankelis-luterilainen kirkko tai muut 

uskonnolliset tahot toteuttavat tehtäviään internetin välityksellä? Jatkuuko 

verkkoympäristöjen hyödyntäminen koronan jälkeisenäkin aikana, kun perusta on luotuna, vai 

alkavatko ihmiset arvostaa entistä enemmän kasvotusten tapahtuvaa toimintaa? 

 

 
117 Seppänen 2014. 
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