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1. Johdanto 
”Mä elän laupeudesta ja armon antimista” Näin alkaa virren 275 ensimmäinen säkeistö. 

”Elää” on hyvin voimakas sana ja siihen kytkeytyy monenlaisia ajatuksia. Eläminen voidaan 

nähdä konkreettisesti vain olemassa olemisena, mutta kuten tässä virressä, eläminen perustuu 

johonkin ulkopuoliseen vaikuttajaan, se on jotakin enemmän. Virren sanoittajan mukaan 

ihminen elää laupeuden ja armon antimien ansiosta, mutta mistä elää rippikoulussa toimiva 

isonen. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon1 jäsenmäärä on ollut laskussa viime 

vuosikymmenten ajan. 1980-luvulla kirkkoon kuului vielä yli 90 % suomalaisista, kun taas 

2020 alussa enää 68,6 %.2 Laskevasta jäsenmäärästä huolimatta kirkolla on edelleen 

toimintamuotoja, joilla on runsas suosio. Niistä yksi merkittävimmistä ja tavoittavimmista on 

rippikoulu. Rippikoulu käydään yleensä sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta.3 15 vuotta 

täyttäneistä nuorista rippikoulun käy yli 80 %. Tällainen tavoittavuus on ainutlaatuista 

verrattuna moniin muihin maihin. Esimerkiksi Ruotsissa rippikoulun käy ainoastaan noin 29 

% nuorista.4 Rippikoulua voidaan siis pitää merkittävänä osana suomalaista nuorisokulttuuria. 

Rippikoulu on noin puolen vuoden mittainen jakso, johon kuuluu erilaisia teemapäiviä, 

seurakunnan toimintaan osallistumista, intensiivijakso, sekä konfirmaatio. Intensiivijaksoon 

sisältyy 1-2 lähipäivää, sekä leiri tai päiväleiri.5 Koko rippikoulumatkan tavoitteena on 

vahvistaa nuoren uskoa ja antaa valmiuksia elää kristittynä. Tavoitteita tukee turvallinen 

ympäristö, jossa on tilaa nuoren omille ajatuksille ja näkökulmille.6 

Intensiivijaksoa, on yleensä järjestämässä työntekijöiden lisäksi joukko seurakunnan 

nuoria. Isoset ovat vapaaehtoisia vastuunkantajia, jotka toimivat rippikoulun 

ryhmänohjaajina. Ryhmänohjaustehtävien lisäksi isosten keskeinen rooli on olla yhteishengen 

luojia ja vertaisoppimisen mahdollistaja.7 Isosten toiminta nähdäänkin merkittävänä 

maallikkopalvelun muotona.8 Avaan tarkemmin isostoimintaa seuraavassa luvussa.  

Hengellisyys on keskeinen teema rippikoulussa ja on siten merkittävä osa 

rippikouluisosen toimintaa ja tehtävää. Millainen merkitys hengellisyydellä on rippikoulussa 

toimivalle isoselle? Tässä tutkielmassa tarkastelen, miten erään seurakunnan isoset ovat 

 
1 Lyhennetään jatkossa Suomen ev.lut. kirkoksi. 
2 Kirkon jäsenyys. 
3 Mikä rippikoulu? 
4 Suomessa rippikouluun osallistuu suurin osa ikäluokasta – toisin kuin muissa Euroopan maissa 
5 Kutsutaan myös ripariksi. 
6 Rippikoulu tukee kasvua. 
7 Isostoiminta on hauskaa vastuunkantoa. 
8 Isonen. 
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kokeneet hengellisyyden elämässään. Seitsemän isosen haastattelujen kautta käyn läpi heidän 

kokemuksiaan hengellisyydestä isostehtävässä, mutta myös laajemmassa kontekstissa. 

Tärkeää on selvittää, millaiset tekijät vaikuttivat isostehtävän hengellisyyteen ja miten isonen 

itse kokee ja ymmärtää hengellisyyden.  
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2. Tutkimuksen tausta 

2.1. Isostoiminta Suomen ev.lut. kirkossa 

Jos rippikoulua voidaan pitää osana Suomen nuorisokulttuuria, niin isostoimintaa voidaan 

pitää vähintään sen merkittävänä jatkumona. 2016 isostoimintaan osallistuikin 22 400 nuorta, 

eli noin 25 % rippikoulun käyneistä. Isostoimintaa kuvataan kirkon menestystuotteeksi.9 

Tämä toimintamuoto sisältää monenlaisia osia ja tapoja, jotka voivat poiketa eri seurakuntien 

välillä. Isostoiminta voidaan kuitenkin jakaa karkeasti isoskoulutukseen, nuoren seurakunnan 

toimintaan osallistumiseen, sekä erilaisiin isostehtäviin. Kaikki isoskoulutukseen osallistuvat 

nuoret eivät välttämättä toimi isostehtävässä, joten isostoiminta voidaan nähdä laajempana, 

rippikoulun jälkeisenä toimintamuotona. Rippikoulu ei ole siis ainoa paikka isostehtävässä 

toimimiselle, vaan isonen voi toimia esimerkiksi kerhonohjaajana, jumalanpalvelusavustajana 

tai diakoniatyön projekteissa.10 Isostoiminta on ennen kaikkea nuoria kokoava ja osallistava 

toimintamuoto, jonka päämääränä on vahvistaa nuoren uskoa ja varustaa häntä elämään 

kristittynä.11 

Isoskoulutus on merkittävä osa isostoimintaa ja antaa nuorelle monenlaisia valmiuksia 

toimia vastuutehtävissä. Koulutusta järjestetään erilaisien mallien mukaan eri seurakunnissa. 

Toteutukseen voi kuulua iltakoulutyyppisiä tapaamisia, viikonloppuleirejä, projekteja ja 

muuhun seurakunnan toimintaan osallistumista. Koulutuksen kesto vaihtelee puolesta 

vuodesta jopa yli vuoteen. Tavoitteena on, että isoset saavat itse osallistua opetuksen 

suunnitteluun, jotta kokonaisuudesta tulisi mahdollisimman mielekäs ja hyödyllinen.12 

Isosen tehtäviin rippikoulun intensiivijaksolla kuuluvat muun muassa 

ryhmänohjaaminen, iltaohjelmien suunnittelu, sekä vapaa-ajan toiminnan ohjaaminen.13 

Pienryhmien avulla voidaan toteuttaa erilaisia ryhmätehtäviä, kilpailuja, leirihartauksien 

suunnittelua, sekä isosten ohjaamia raamattutunteja. Ryhmänohjaamisen lisäksi isoset 

valmistelevat yhdessä iltaohjelmia, jotka koostuvat yhteisistä peleistä, leikeistä ja usein myös 

isosten näytelmistä. Tärkeä osa rippikoulun sujuvuutta on myös isosen aktiivinen 

osallistuminen rippikoululaisten vapaa-aikaan. 

Näiden tehtävien lisäksi isosen tehtäväaluetta voidaan katsoa myös laajemmin. Vaikka 

isonen toimiikin vastuunkantajana, kuuluu tehtävässä toimimiseen myös omaa oppimista ja 

 
9 Isostoiminta. 
10 Isoja ihmeitä – isostoiminnan linjaus 2016, 8. 
11 Isoja ihmeitä – isostoiminnan linjaus 2016, 10. 
12 Isoja ihmeitä – isostoiminnan linjaus 2016, 45. 
13 Isoja ihmeitä – isostoiminnan linjaus 2016, 47. 
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kasvua. Ryhmänohjaaminen, isostiimissä toimiminen, sekä yhteistyö työntekijöiden kanssa 

antavat monenlaisia taitoja ja näkökulmia erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Jokaista isoskertaa 

voidaan siis pitää isosen kasvupaikkana. Nuoremmat isoset saavat oppia vanhemmilta isosilta 

ja samalla he tuovat työpöydällä tuoreet näkemykset. Kyselytutkimus osoittaa, että isoset ovat 

oppineet muun muassa sosiaalisia taitoja, vastuuntuntoa, suvaitsevaisuutta, itseluottamusta, 

luotettavuutta, ongelmanratkaisutaitoja, epävarmuuden käsittelykykyä, sekä luovuutta.14 

Hengellisyys on keskeinen osa rippikoulua ja samalla myös rippikouluisosen toimintaa. 

Isostoiminnan linjauksessa korostetaan, että monet isoset kokevat isostehtävän avaavan 

hengellisiä näkökulmia uudella tavalla. Isostoiminta onkin usein merkittävä rohkaisija nuoren 

hengelliseen elämään. Siksi isostehtävän aikana isosille tarjotaan monenlaista tukea myös 

hengellisissä kysymyksissä. Esimerkiksi hartauksien valmistelu voi olla isoselle jännittävä 

kokemus, jolloin työntekijän apu on tärkeä tuki. Tuki ei rajoitu kuitenkaan ainoastaan 

tehtävien hoitamiseen, vaan myös vapaa-ajalla isonen voi keskustella ohjaajien kanssa 

hengellisistä asioista.15  

Miksi isostoiminta on niin suosittua? Suosion voidaan nähdä nousevan onnistuneesta 

rippikoulusta ja nuoren omasta kiinnostuksesta kokea rippikoulu uudelleen.16 Monissa 

tapauksissa tämä kiinnostus ehtii kuitenkin laantua ennen varsinaisen isostoiminnan alkua tai 

sen aikana.17 Motiivit ovatkin usein paljon laajemmat. Osa isostehtävään osallistuvista 

nuorista on kiinnostunut uskonnollisista kysymyksistä ja näkökulmista. He odottavat 

isostehtävältä hengellistä sisältöä, sekä omaan kasvuun vaikuttavia asioita.18 

Yksi merkittävä syy osallistumiseen on myös yhteisöllinen toiminta. Monet nuoret 

löytävät isokoulutukseen kaveriporukan rohkaisemina. Nuoria kiinnostaa olla osa yhteisöä ja 

kokea yhteyttä toinen toisiinsa. Yhteisössä, eli seurakunnassa, on tarjolla myös paljon erilaista 

tekemistä ja vastuuta. Rippikoulun käynyt nuori elää elämässään monenlaisten muutosten 

aikaa. Edessä on kasvu kohti itsenäistymistä, omaa elämää, jota yhteisö ja siinä toimiminen 

tukevat.19 

Haastateltavien isosten kotiseurakunta toimii noin 50 000 asukkaan kunnassa, Länsi-

Suomessa. Seurakunnan isostoiminta on hyvin monimuotoista. Keskeinen osa toimintaa on 

syksyisin alkava isoskoulutus, joka kestää koululukukauden loppuun. Koulutukseen kuuluu 

muutamia iltatapaamisia, joissa käsitellään isosena toimimiseen liittyviä näkökulmia. Lisäksi 

 
14 Isoja ihmeitä – isostoiminnan linjaus 2016, 47. 
15 Isoja ihmeitä – isostoiminnan linjaus 2016, 57. 
16 Porkka 2001, 13. 
17 Porkka 2009, 312. 
18 Porkka 2009, 324. 



5 

 

ohjelmaan kuuluu viikonloppuleirejä, joissa käsitellään niin isostehtävään valmentavia asioita, 

kuin hengellisiä näkökulmia. Leirien kautta isoset pääsevät tutustumaan toisiinsa ja 

leirielämään. Leirien ja iltatapaamisien ohella isoskoulutus rohkaisee osallistumaan myös 

seurakunnan muuhun toimintaan, kuten nuorteniltoihin, jumalanpalveluksiin ja erilaisiin 

retkiin. Mukana toiminnassa on myös jo isoskoulutuksen käyneitä nuoria, jotka ovat uusien 

isosien tukena, mutta myös itse oppimassa.  

Isoskoulutukseen osallistuvalla nuorella on mahdollisuus valita kiinnostuksensa 

mukaan, mihin isostehtävään hän mahdollisesti haluaisi suunnata. Nuori voi suunnata muun 

muassa rippikouluisoseksi, varhaiskasvatuksen tehtäviin tai kerhon ohjaajaksi. 

Koulutushaarojen lisäksi nuoret voivat itse osallistua muun toiminnan suunnitteluun ja 

ideointiin eri vastuuryhmien kautta.  

2.2. Hengellisyys ja spiritualiteetti 

Hengellisyys on monipuolisesti määritelty käsite. Siihen kytkeytyy voimakkaasti ajatus 

uskonnollisuudesta, mutta myös henkilökohtaisesta kokemuksellisuudesta. Historian saatossa 

käsitettä on ymmärretty monin eri tavoin. Teologisissa piireissä sille on annettu vaihtelevasti 

erilaisia merkityksiä, kuin ihmisten arkikielessä. Monesti hengellisyys mielletäänkin 

käsitteenä ja asiana uskontoa läheisemmäksi ja tärkeämmäksi.20 

Tämän tutkielman kannalta on oleellista aloittaa käsitteen tarkastelu Suomen ev.lut. 

kirkon määritelmästä. Kirkon internet-sivuilta löytyvästä sanasto-osiosta ei löydy suoraan 

hengellisyys-käsitettä, mutta spiritualiteettia kuvataan seuraavasti:  

Spiritualiteetti tarkoittaa hengellisyyttä ja hengellistä elämää. Termi tulee latinan kielen 

sanasta spiritualis (= hengellinen). 

Spiritualiteetti on hengellistä elämää, jossa uskon käytännöllinen harjoittaminen toteutuu erityisesti 

muiden kristittyjen kanssa. Hengelliseen elämään kuuluvat muun muassa messuun osallistuminen, 

hiljaisuus ja mietiskely meditaatio, yhteys toisiin uskoviin, rukous- ja hartaushetket, hengellinen 

laulaminen sekä retriitti, Raamatun lukeminen ja rukous. Spiritualiteetti korostaa hengellisen elämän, 

kasvun ja hengellisen havahtumisen merkitystä kirkossa.21 

Tämä määritelmä osoittaa, että hengellisyyttä ja spiritualiteettia käytetään käsitteinä osittain 

rinnakkain, vaikka niidenkin välillä voidaan nähdä merkityseroja. Määritelmässä kuitenkin 

korostetaan, että spiritualiteetti on hengellisyyttä, joka ilmenee hengellisenä elämänä muiden 

kristittyjen kanssa.  

Merkittävimpänä erona hengellisyyden ja spiritualiteetin välillä voidaan pitää niiden 

uskonnollista ja mahdollista sekulaaria luonnetta. Hengellisyyden kytkeytyessä 

uskonnolliseen toimintaan ja ajattelumaailmaan, spiritualiteetti voidaan nähdä myös ei-

 
19 Porkka 2004, 13. 
20 Hay 1998, 19. 
21 Spiritualiteetti. 
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uskonnollisena maailmankatsomuksena. Australialainen tutkija, David Tacey, korostaa, että 

hengellisyys, tai uskonnollinen spiritualiteetti, kuvaa erityisesti kokemuksellista yhteyttä 

oman uskonnollisen perinteensä ytimeen, johonkin pyhään. Ei-uskonnollinen spiritualiteetti 

taas kuvaa ihmisen kykyä aavistaa kokemuksensa syvyysulottuvuus, johon ei liity 

transsendenttia.22 

Martha McGarthyn määritelmän mukaan spiritualiteettiin kytkeytyy aina 

kokemuksellinen taso. Kokemuksellinen taso viittakin usein kokemukseen jostain 

suuremmasta. Taceyn melko jyrkästä käsitteen jaosta poiketen, McGarthy korostaa, että 

spiritualiteetin ja uskonnon erottaminen toisistaan ei ole välttämätöntä, sillä spiritualiteetti on 

vahvassa yhteydessä uskonnolliseen perinteeseen, rituaaleihin, oppeihin, sekä yhteisön 

periaatteisiin. Näiden kautta spiritualiteettia voidaan ilmaista. Spiritualiteetin perimmäinen 

tarkoitus onkin tarkoituksen etsiminen, johon voi liittyä ajatus Jumalasta.23  

Yksinkertaisimmillaan spiritualiteetin voidaan kuvata olevan kristillinen elämäntapa. Se 

on kristityn eksistenssin etsimistä, jossa yhdistyy kristinuskon periaatteet, sekä yksilön 

kokemukset kristillisestä elämästä.24 Tässä tutkielmassa tulen jatkossa käyttämään 

hengellisyys-käsitettä, joka viittaa edellä mainittujen määritelmien valossa uskonnolliseen 

spiritualiteettiin. Käsitteen valinta pohjautuu ennen kaikkea sen ymmärrettävyyteen. 

Haastatteluissa yhtenä kysymyksenä oli määritellä hengellisyys kolmella sanalla. Ajattelen, 

että nuorelle hengellisyys on helpommin ymmärrettävä ja määriteltävä käsite kuin 

spiritualiteetti. Spiritualiteetti on mahdollisesti monelle tuntematon käsite, jolloin sen 

käyttäminen olisi edellyttänyt käsitemäärittelyä haastattelujen yhteydessä. Tämä olisi 

vaikuttanut merkittävästi isosten omiin henkilökohtaisiin määritelmiin. Näiden perusteiden 

valossa käytän jatkossa hengellisyys-käsitettä, johon viitataan Suomen ev.lut.kirkon 

määritelmässä, ja joka on myös verrattavissa uskonnolliseen spiritualiteettiin.  

2.3. Aiempi tutkimus 

Isostoimintaa on tutkittu melko laajasti. Tunnetuimpia isoskoulutukseen liittyviä tutkimuksia 

on ollut toteuttamassa Jouko Porkka. Hän tarkastelee ”On kunnia olla isonen”- 

tutkimuksessaan Suomen ev.lut. kirkon isostoimintaa 2000-luvun alussa ja esittelee sen 

taustoja, erilaisia isostyyppejä, sekä seurakunnan eri toimintamalleja. Tutkimus liittyy 

kirkkohallituksen rippikouluprojektiin, jonka tavoitteena oli uudistaa isoskoulutusta. 

Tutkimuksessaan Porkka esittelee isostoimintaa myös hengellisenä kasvupaikkana, jota 

 
22 Tacey 2012, 473. 
23 McCarthy 2000, 196–197. 
24 McGrath 2000, 2. 
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seurakunnat eri tavoin tukevat.25 Isosten hengellisyyttä ei kuitenkaan avata laajasti, sillä 

tutkimus on ennen kaikkea kokonaisselvitys Suomen ev.lut. kirkon isostoiminnasta. 

Porkka on tutkinut isosten uskonnollisuutta myös laajemmin. Tutkimuksessaan ”The 

Young Confirmed Volunteers of the Evangelical Lutheran Church of Finland” hän tarkastelee 

isosten motivaatioita, kokemuksia, sekä uskonnollisuutta. Tutkimus osoittaa, että isosten 

joukko on laaja ja siihen sisältyy monia uskonnollisia ajattelumalleja. Isosista 85 % määritteli 

olevansa kristittyjä, 79 % luterilaisia, 52 % uskovaisia, 42 % skeptikkoja ja 6 % ateisteja. 

Monet vastaajista identifioivat itsensä useampaan kategoriaan. Isostoiminnassa mukana olevat 

nuoret osallistuvat seurakunnan muuhun toimintaan myös huomattavasti aktiivisemmin, kuin 

muut nuoret. Tutkimuksessa kuitenkin ilmenee, että isosten suhtautuminen kirkkoon ja 

uskonnollisuuteen ei isostoiminnan myötä aina muutu positiiviseksi, vaan se voi kääntyä 

myös aiempaa kriittisemmäksi.26 Samassa julkaisussa olevassa artikkelissa Porkka tutkii 

isosten uskonnollisten taustojen merkitystä. 

Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisema Isostoiminnan linjaus vuodelta 

2016 sisältää erilaisia toimintamalleja isostoiminnan järjestämiseksi seurakunnissa. 

Toimintamallit perustellaan tutkimusaineistoilla, joiden kautta kartoitetaan myös keskeisimpiä 

onnistumisia ja kehittämiskohtia. Linjauksessa ei käsitellä hengellisyyttä laajasti, mutta siinä 

korostetaan muutamia näkökulmia. Ensimmäisenä esiin nousee hengellisyyden vaikutus 

isosporukkaan. Linjauksessa pohditaan, että jos isostoimintaan osallistuvien nuorten 

keskuudessa on niin kutsuttuja hengellisesti vahvoja tai itsevarmoja nuoria, kuinka vähemmän 

varmat tai epävarmat nuoret tulisi huomioida. Tämä pohdinta tuo esille isostoiminnan tärkeän 

näkökulma. Osallistuakseen toimintaan ei tarvitse olla täysin valmis tai varma asioista. 

Linjauksen keskeinen huomio on siis isostoiminnan kasvattava luonne.27 

Isostoiminnan linjauksessa hengellisyyttä ja uskonnollista kasvua tarkastellaan myös 

kasvuympäristön näkökulmasta. Linjauksessa esitetyn tutkimuksen mukaan hyvä 

uskonnollinen kasvuympäristö muotoutuu eri ikäisistä ihmisistä, turvallisesta yhteisöstä, sekä 

yhteisön monimuotoisesta toiminnasta.28 Turvallisuus tarkoittaa erityisesti jokaisen 

osallistujan huomiointia. Isostoiminnan linjaus asettaa tutkimuksiin pohjautuen 

uskonnolliseen kasvuun liittyviä tavoitteita ja linjauksia seurakunnille, joiden kautta 

isostoiminnasta tulee rakentava ja turvallinen uskonnollisen kasvun ympäristö. 

 
25 Porkka 2004, 106. 
26 Porkka 2019, 47. 
27 Isoja ihmeitä – isostoiminnan linjaus 2016, 18. 
28 Isoja ihmeitä – isostoiminnan linjaus 2016, 27. 
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Vaikka edellä mainitut tutkimukset osoittavat, että isostoiminnasta on laajasti tukimusta, 

niin isosten hengellisyydestä sitä on lopulta melko vähän. Hengellisyyttä tarkastellaan 

tutkimuksissa laajana kokonaisuutena, eikä spesifimpää tutkimusta isosten henkilökohtaisista 

näkemyksistä ole. Aiemmat tutkimusaiheet keskittyvät erityisesti uskonnollisen kasvun 

tarkasteluun, mutta myös hengellisyyteen motiivina osallistua isostoimintaan. Laajan 

perspektiivin tutkimus mahdollistaa tutkimuksen monimuotoiset käyttömahdollisuudet, mutta 

samalla olennaisia asioita jää tutkimatta. Tämän tutkimuksen aihe vastaa tähän 

tutkimusaukkoon. Tutkimuksessani tehdyt havainnot voivat viitata hyvin samanlaisiin 

tuloksiin aiempien tutkimusten kanssa, mutta haastatteluaineiston tarkempi esittely tuo esiin 

uusia näkökulmia. Samalla avaan isosten käsityksiä hengellisyyden luonteesta ja 

merkityksestä, jota ei aiemmissa tutkimuksissa ole tehty. 
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3. Tutkimustehtävä ja -prosessi 
Tässä tutkielmassa selvitän, kuinka erään seurakunnan isoset ovat kokeneet hengellisyyden 

elämässään. Tarkastelen hengellisyyden merkitystä erityisesti 2020 tapahtuneiden 

isostehtävien kautta. Isonen toimii rippikoulussa ennen kaikkea vastuunkantajana, mutta on 

myös itse oppimassa ja kasvamassa. Toiminnan keskiössä on myös rippikoulun ydinsanoma 

ja sen pohtiminen. Isonen on osallinen tästä pohdinnasta ja toimii myös pohdinnan edistäjänä 

riparijakson eri toimintamuodoissa. Tässä tutkielmassa on keskeistä selvittää, millaiset tekijät 

mahdollisesti tekivät isostehtävästä hengellisesti merkittävän kokemuksen tai vaihtoehtoisesti 

laskivat sen hengellistä arvoa. Tarkastelen isosten hengellisyyttä myös laajemmin, erityisesti 

uskonnollisen taustan kautta. Tutkimuskysymykseni on: ”Miten erään seurakunnan isoset ovat 

kokeneet hengellisyyden.” 

3.1. Aineisto 

Tutkielman aineistonkeruumenetelmä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu. Haastattelu oli 

luontainen tapa kerätä aineistoa nuorilta, joille tieteellisen tutkimuksen tekeminen voi olla 

vierasta. Haastattelut mahdollistivat rennon ja tuttavallisen ilmapiirin, jolloin 

haasteellisistakin teemoista oli helpompi keskustella. Koen myös, että tarkentavien 

kysymysten mahdollisuus oli tärkeä, kun aiheita käsiteltiin nuorten kanssa, joille joidenkin 

näkökulmien avaaminen saattoi olla vaikeaa. Tästä syystä oli mielestäni perusteltua valita 

aineistonkeruumenetelmäksi nimenomaan puolistrukturoitu teemahaastattelu.  

Puolistrukturoidun teemahaastattelun määritelmä on melko väljä ja erilaisissa lähteissä 

sille asetetaan erilaisia kriteereitä. Teemahaastattelun keskeisin hyöty on kuitenkin sen 

joustavuus. Vaikka kysymysten määrä voi vaihdella haastateltavien välillä, niin teemat 

säilyvät samoina.29 Kuten aiemmin mainitsin, tutkielmani kannalta oli oleellista, että 

haastattelussa esitettiin tarkentavia kysymyksiä ja käsiteltiin eri aiheita teemoittain. 

Haastattelun sujuvuuden takaamiseksi laadin haastatteluja varten kuitenkin selkeän 

kysymysrungon, jonka avulla eri teemoissa ja niiden välillä liikuttiin. Kysymysrunko testattiin 

pilottihaastattelulla. 

Valitsin haastatteluihin seitsemän isosta samasta seurakunnasta. Valinta perustui 

selkeisiin valintaperusteisiin. Ensimmäinen valintaperuste keskittyy isosen kokemukseen. 

Mahdollisimman monipuolisen aineiston takaamiseksi ja erilaisten näkökulmien esiin 

nostamiseksi valitsin haastatteluun niin ensikertalaisia, kuin jo useamman kerran 

 
29 Hirsjärvi & Hurme 2011, 47. 
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isostehtävässä toimineita nuoria. Pääsääntöisesti isoskerrat korreloivat isosen iän kanssa, 

jolloin myös ikäskaala on melko laaja. Kokemuksen ja iän lisäksi suoritin valinnan 

haastateltavien sukupuolijakauman huomioiden, jotta se olisi mahdollisimman tasainen.  

Keskeisimpiä valintaperusteita olivat myös isostehtävän ajankohta ja ryhmä. Pyrinkin 

valitsemaan haastatteluun mahdollisuuksien mukaan eri ryhmissä ja ajankohtina toimineita 

isosia. Muutamia isosia valitsin myös samasta ryhmästä, sillä totesin kokemuksen 

huomioimisen merkittävämmäksi valintaperusteeksi. Muuten valitsin isoset erilaisista 

ripariryhmistä. Hoidin haastattelukutsut ja -aikataulut valittujen isosten kanssa Instagram-

yksityisviesteillä. Haastattelukutsussa kerroin lyhyesti tutkimuksen tavoitteista ja taustoista. 

Olennainen osa kutsua oli luoda rento ja mukava vaikutelma tulevasta haastattelutilanteesta.  

Haastattelut toteutettiin joulukuussa 2020. Yliopiston suositus oli koronatilanteesta 

johtuen välttää paikan päällä tehtäviä haastatteluja.30 Haastateltavien kotikaupungin 

koronatilanne oli ollut jo pitkään rauhallinen, joten haastattelut toteutettiin paikan päällä 

alkuperäisen suunnitelman mukaan. Haastattelutilanteessa huomioitiin maskisuositus, 

käsihygienia ja turvavälit. Paikan päällä toteuttava haastattelu oli ensisijaisen tärkeää nuoria 

kohdattaessa ja painava syy poiketa yliopiston suosituksesta. 

Lähtökohtainen tavoite oli toteuttaa kaikki haastattelut paikallisen kirjaston 

opiskelutiloissa, jotta tila ei kytkeytyisi seurakunnan toimintaan, eikä siten ohjaisi haastattelun 

kulkua. Haastattelutilan valinnalla voi olla vaikutusta nuorten avoimuuteen.31 Lopulta vain 

kaksi haastattelua pystyttiin toteuttamaan kirjaston tiloissa. Valtakunnallisen koronatilanteen 

vuoksi julkisien tilojen kokoontumisalueita suljettiin, joka johti paikan vaihtoon. Loput 

haastattelut päädyttiin toteuttamaan seurakunnan tiloissa. Paikan vaihtumisesta johtuen 

korostin haastattelujen alussa erityisesti haastattelun luonnetta. Haastattelut nauhoitettiin 

kännykän äänityssovelluksella ja litteroitiin sanatarkasti mietesanat ja puhekieli huomioiden. 

Litteroinnissa ei siis varsinaisesti noudatettu yksittäisen litteroinnin tason kriteereitä, vaan 

aineistoa käsiteltiin tutkimuksen tarpeet huomioiden, eli tarkasti, mutta ilman 

litterointimerkintöjä, joilla kiinnitetään huomio muun muassa haastatteluissa ilmenneisiin 

taukoihin ja tunteisiin.32 

3.2. Analyysimenetelmä 

Tutkielman aineistoanalyysimenetelmä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tämän 

menetelmän keskeinen periaate on saada aineisto tiiviimpään ja helposti tarkasteltavampaan 

 
30 Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa. 
31 Hirsjärvi & Hurme 2008, 132.  
32 Kvalitatiivisen datan käsittely. 
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muotoon, kuitenkaan pois jättämättä sen keskeisintä sisältöä. Aineistolähtöisessä 

sisällönanalyysissa on kolme vaihetta: aineiston pelkistäminen, eli redusointi, aineiston 

ryhmittely, eli klusterointi, sekä teoreettisten käsitteiden luominen, eli abstrahointi.33 

Seuraavaksi esittelen tutkielman aineistoanalyysiprosessia muutamien esimerkkien avulla. 

Redusointivaiheessa yksittäisistä ilmauksista luodaan pelkistetty muoto. Isosen 

vastaukset tulee siis muokata tiiviimpään muotoon, kuitenkaan kadottamatta sen 

informaatiota. Seuraava taulukko osoittaa, kuinka isosen ilmaukset tuodaan pelkistettyyn 

muotoon. Oheiset vastaukset on annettu kysymykseen: Millainen kokemus isostehtävä oli 

hengellisesti? 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty muoto 

Se kasvattaa, joka kerta oppii jotain uutta ainaki 

vähäsen ja siellä ne, jokanen messu, siellä on paljon 

messuja ja niitä iltarukoushetkiä ja aamurukoushetkiä 

ja niistä saa aina jotain ja sitte ku näkee ja kokee, ku 

ne ihmiset, jotka tulee sinne riparille, nii kasvaa ja saa 

ite kokee sitä hengellisyyttä, nii sitä tulee semmonen 

hyvä fiilis.34 

Isostehtävässä kasvaminen 

Hartauksien merkitys 

Rippikoululaisen hengellisyys vahvistaa 

Se oli eräällä tavalla koetteleva. Siellä oli niin monta 

uutta ihmistä samaan aikaan. Hyvä, että ensimmäisenä 

päivänä muisti justiin ja justiin suurimman osan nimet. 

Siinä sitte yrität samalla miettiä, että mitä ajattelee 

nii… Se oli vaikeaa, mutta sitte se helpotti loppujen 

lopuks.35 

Paine omista näkemyksistä 

No se ei sinäänsä muuttanu, mutta se pisti pohtimaan 

jotain asioita justiinsa, ku siinäki oppi niin paljon 

uutta.36 

Hengellisyys ei muuttunut 

Asioiden pohtiminen 

Uuden oppiminen 

Ei sinäänsä mitään uutta, ei muuttunu mikään, mutta 

silleen jotenki ku ne heitti jotain kysymyksiä, nii siinä 

tuli aina uusia näkökulmia itelle, mitä sai rueta 

miettimään, että miten se oikeen meniskään.37 

Hengellisyys ei muuttunut 

Uusien näkökulmien pohtiminen 

No, seki oli kyllä semmonen kasvattava kokemus, 

koska näki ehkä sillee miten tuli leirille niinku nuoria 

nii semmosista erilaisista, että niillä oli ihan erilaiset 

näkökulmat uskoon ja mielipiteitä, että tuli semmosta, 

että mää haluan kotiin, koko viikko putkeen ja sitte 

kysyttiin, että no uskotko sää nyt oikeesti tämmöseen, 

mutta sitte ku piti sen oman kannan, eikä tietenk, 

koska ennen ehkä ois saattanu hävettää olla silleen, 

että no joo, mutta ei enää, että sit mää olin ihan vaan, 

että tottakai, että joo, että kyllä se isosen sanoman 

takana, mitä siellä opetetaan, nii sitte jotenki musta 

tuntu, että ne leiriläisetki oikeesti kiinnostu siitä ja tuli 

sillee siihen asiaan niinku mukaan, nii emmää tiiä, 

Kasvaminen 

Esimerkkinä oleminen 

 
33 Tuomi & Sarajärvi 2009, 110-111. 
34 H1 
35 H2 
36 H3 
37 H4 
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ehkä mää sain opetettua siinä samalla, että opin ite ja 

ehkä jaoin sitä uskoa myös muille.38 

Paha mennä sanoon.39 Hengellisten asioiden vaikea kuvaaminen 

No, seki on sitte, joka leirillä vähän erilainen tietenki, 

joka leiri on erilainen, mut jos nyt miettii yleisesti nii 

semmonen… Siellä saa päästä, pääsee niinku 

jakamaan sitä, niitä  omia oivalluksia ja niinku sitä 

sanomaa eteenpäin, et… Nii, se on niinku, vähän 

niinku sanan lähettiläs.40 

Sanoman ja omien näkemyksien jakaminen 

Redusointi vaiheen jälkeen toteutetaan klusterointi, eli ryhmittelyvaihe. Pelkistetyt ilmaukset 

pyritään nivomaan loogisiksi alaluokiksi. Alaluokkiin nivominen tapahtuu yhteneväisyyksien 

ja eroavaisuuksien löytämisellä. Ryhmittelyn tavoitteena on jäsennellä kokonaisuutta ja 

hahmotella tutkielman laajempaa käsitteistöä. Seuraava taulukko osoittaa, millaisiin 

alaluokkiin pelkistetyt muodot jaettiin. 

Pelkistetty muoto Alaluokka 

Kasvaminen x 2 

Uusien näkökulmien pohtiminen 

Asioiden pohtiminen 

Uuden oppiminen 

Hartauksien merkitys 

 

Kasvaminen ja oppiminen 

Rippikoululaisen hengellisyys vahvistaa 

Sanoman ja omien näkemyksien jakaminen 

Esimerkkinä oleminen 

 

Isosen hengellisyyden suhde 

rippikoululaisiin 

Paine omista näkemyksistä 

Hengellisyyden vaikea kuvaaminen 

Hengelliset paineet 

Hengellisyys ei muuttunut x 2 Hengellisyys ennen isostehtävää 

Klusteroinnin jälkeen alaluokista muodostetaan laajempi kokonaisuus, eli pääluokka. 

Abstrahoinnin tavoitteena on luoda teoreettinen käsite, jonka kautta aineisto kytkeytyy 

teoriaan. Pääluokan muodostaminen onnistui suhteellisen vaivattomasti alaluokkien 

muodostaessa selkeän kokonaisuuden. Seuraava taulukko kuvaa tätä prosessia. 

 
38 H5 
39 H6 
40 H7 
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Alaluokat Pääluokka 

Kasvaminen ja oppiminen 

Hengelliset paineet 

Hengellisyys ennen isostehtävää 

Isosen hengellisyyden suhde 

rippikoululaisiin 

Hengellinen kasvu 

Pääluokkia muodostui analyysin myötä kaksi: hengellinen kasvu ja yhteisöllisyys.  

3.3. Tutkimuseettisyys 

Tutkimuksen eettisten näkökulmien huomioiminen on tärkeää erityisesti nuorten parissa 

toimiessa. Haastattelut, aineiston käsittely tai tutkimusraportti ei saa vaarantaa haastatellun 

isosen henkilötietoja tai sosiaalista asemaa. Henkilötietojen suojelemiseksi keräsin 

haastatteluvaiheessa ainoastaan tutkielman kannalta tarpeellisia tietoja. Haastattelussa 

korostin, että ainoastaan tutkielman tekijä pääsee näkemään haastatteluaineiston. Aineistoa 

säilytetään tutkielman arvioinnin valmistumiseen asti, jonka jälkeen se hävitetään. 

Anonymiteetin suojaaminen on keskeinen eettinen näkökulma tutkimusta tehtäessä. 

Anonymiteetti tarkoittaa haastateltavan henkilöllisyyden suojaamista.41 Henkilöllisyyden 

suojaaminen tapahtuu tässä tutkielmassa ennen kaikkea haastateltavien nimettömyytenä, 

mutta myös heihin helposti kytkeytyvien tapahtumien tai kokemusten tarpeettomien 

yksityiskohtien häivyttämisenä. Isosen henkilöllisyyden paljastuminen voi johtaa hänen 

sosiaalisen ympäristönsä muutoksiin. Henkilöllisyyden paljastumisesta pyritäänkin tekemään 

mahdollisimman vaikeaa. 

Kerroin eettiset näkökulmat haastateltaville ennen haastattelua ja ne olivat myös 

tiivistetysti kerrattuna haastattelusuostumuksessa. Erillisellä haastattelusuostumuksella 

varmistettiin, että haasteltava ymmärsi tutkimuksen luonteen ja tarkoituksen.42 

Allekirjoittamalla suostumuksen haastateltava hyväksyi edellä kerratut ja lomakkeeseen 

kirjatut eettiset näkökulmat.  

Nuorten parissa tehtävässä tutkimuksessa on tärkeää tiedostaa nuoren ikä. Yleisten 

tutkimusperiaatteiden mukaan 15-vuotias, tai sitä vanhempi, voi omalla suostumuksellaan 

antaa luvan haastatteluun ja siitä saatavan aineiston käyttöön. Alle 15-vuotiaiden parissa 

 
41 Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 23. 
42 Hirsjärvi & Hurme 2011, 20. 
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tehtävä tutkimus vaatii haastateltavan huoltajan suostumuksen.43 Huomioin tämän 

näkökulman jo tutkielman suunnitteluvaiheessa: isoset ovat yli 15-vuotiaita nuoria. Kaikki 

isoset pystyivät siis osallistumaan haastatteluun omalla suostumuksellaan.  

Tutkimuksen teossa on tärkeää huomioida tutkijan positio. Tutkijalla on lähtökohtaisesti 

jonkinlainen suhde tutkittavaan aiheeseen ja mahdollisesti haastateltaviin henkilöihin. 

Suhteeseen vaikuttaa ennen kaikkea tutkijan oma maailmankatsomus. Tutkijan ja 

tutkimuskohteen suhde on siis harvoin täysin objektiivinen.44 Tässä tutkimuksessa tähän 

näkökulmaan täytyi kiinnittää erityisesti huomiota. Olen itse ollut työsuhteessa haastateltavien 

isosten kotiseurakunnassa ja siten nähnyt kyseisen seurakunnan toimintatapoja hyvin läheltä.  

Taustani on voinut tehdä joistakin seurakunnan toimintamalleista ja isoskulttuurin osa-

alueista minulle perusolettamuksia. Työsuhde on tehnyt seurakunnasta myös minulle tärkeän 

paikan. Joku voisikin kysyä, pyrinkö puolustamaan seurakuntaa tutkielmani kautta, joko 

tiedostaen tai tiedostamatta. Koen, että kiinnostukseni isosteemaa kohtaan on toki sidonnainen 

omaan taustaani, mutta se pohjautuu erityisesti tieteelliseen kiinnostukseen isosten 

hengellisyydestä. Koen, että haasteellisuuden lisäksi tietämykseni ja kokemukseni 

seurakunnasta antaa tutkielmaan laajan perspektiivin, eikä sen taustoja tarvitse kartoittaa 

laajemmalla tutkimuksella. Haastattelurunkoa laatiessani keskityinkin erityisesti 

perusolettamuksien välttämiseen ja pyrin kysymään myös asioista, joista koin jo etukäteen 

tietäväni, kuten riparien toimintamalleista. Toteutin samaa periaatetta myös taustalukua 

kirjoittaessani. Tärkeintä oli avata seurakunnan toimintatapoja ja isostoimintaa yleisellä 

tasolla mahdollisimman laajasti. 

Asemani voidaan nähdä sekä haasteena, että hyötynä. Myös kontaktini isosiin voidaan 

nähdä samalla tavalla. Kävimme tutkijan rooliani lyhyesi läpi jokaisen haastateltavan kanssa 

ennen haastattelua. Keskustelun avulla pyrin irrottautumaan työntekijäroolistani haastattelun 

ajaksi, jotta isonen kokisi olonsa turvalliseksi puhua avoimesti onnistumisistaan, taustoistaan, 

mahdollisista epäkohdista ja erimielisyyksistä. Samanlaista objektiivista näkemystä pyrin 

ylläpitämään koko tutkimusprosessin ajan, jotta tutkimustulokset ovat relevantteja ja 

luotettavia. 

Tutkimuksen luotettavuutta pyrin avaamaan aukikirjoitettujen prosessien kautta. 

Esittelin aiemmin sisällönanalyysiä vaiheittain, jotta päättelyketju olisi mahdollisimman 

avoimesti tarkasteltavissa. Myös oman tutkijan positioni huomioiminen on keskeinen osa 

aineiston luotettavaa analyysia. Sen kautta tiedostan oman asemani ja pyrin tarkastelemaan 

 
43 Mäkelä 2010, 67–77 
44 Furseth & Repstad 2006, 1–13. 
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aineistoa ulkopuolisen silmin. Tuloksia käsitellessäni tuon laajasti esille isosten vastauksia, 

joko siteeraten tai referoiden. Vertailen niitä laadukkaaseen aiempaan tutkimukseen, jotta 

käsittely ei rajaudu ainoastaan raportointiin, vaan tuottaa luotettavaa ja uutta tietoa. 
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4. Isosten käsitykset hengellisyydestä 
Hengellisyys sisältää monenlaisia ulottuvuuksia. Taustaluvussa esittelin käsitteen erään 

tieteellisen määritelmän, mutta se ei välttämättä kerro sen arkimerkitystä. Siksi pyysin isosia 

kuvailemaan hengellisyyttä kolmella sanalla ja kertomaan sen merkityksestä heille 

henkilökohtaisesti. Korostin jokaisessa haastattelussa, että en odota mitään tiettyä opittua 

määritelmää, vaan heidän omaa kokemustaan käsitteen merkityksestä. Isosten käsityksiä 

hengellisyydestä on tärkeä avata, jotta yksittäisiä kokemuksia voidaan tarkastella oikeasta 

näkökulmasta. Tässä luvussa tuon esille isosten näkemyksiä hengellisyydestä ja sen 

merkityksestä. 

4.1. Usko 

Yksi isosista kuvaa hengellisyyttä seuraavasti:  

No mulla tulee ehkä mieleen semmonen niinku ylipäänsä, jos miettii niinku hengellisyyttä tai jotain nii tai 

kuka on hengellinen ihminen, nii, nii, et siinä on niinku usko ja sitte semmonen niinku, että toimii sen 

niinku luottamuksen ja uskon pohjalta…45 

Keskeisimpänä näkökulmana esille nousee usko ja uskon pohjalta toimiminen. Myös toinen 

haastateltava korostaa, että hengellisyyteen kuuluu oleellisesti uskominen.46 Näiden isosten 

ajatuksissa ilmenee ajatus uskon abstraktista olemuksesta, mutta myös eräänlaisesta ihmisen 

toimintamallista. Uskoa pidetään ikään kuin asenteena tai maailmankuvana, joka ilmenee 

erilaisina toimintatapoina tai tekoina.  

Muiden vastauksissa hengellisyyttä ei kuvata suoraan uskoksi, vaikkakin se hyvin 

selkeästi ilmenee eri ilmausten kautta suurimmalla osalla. Yksi isonen kertoo hengellisyyden 

olevan erityisesti turvaa, luottamusta ja elämää. Hän korostaa, että ne merkitsevät luottamusta 

johonkin suurempaan, kuoleman jälkeiseen elämään ja lupaukseen siitä, että yksin usko 

riittää.47  

Uskoa kuvataan usein nimenomaan luottamukseksi. Suomen ev.lut. kirkon sivuilla 

kerrotaan, että usko ei ole ainoastaan ajattelua tai tutkimista, vaan elämää suurempaa 

luottamusta rakastavaan Jumalaan.48 Tämän kaltainen kuvaus nousee myös tämän isosen 

kokemuksesta. Hän painottaa luterilaisen kirkon keskeisimpiä opetuksia, mutta ennen kaikkea 

niiden merkitystä omassa elämässään. Toinenkin isonen kiteyttää hengellisyyden liittyvän 

erityisesti Jumalan ja ihmisen väliseen suhteeseen.49 

 
45 H7. 
46 H5 
47 H1. 
48 Mitä usko on? 
49 H4. 
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Kristillisen uskon tieteellinen tutkimus keskittyy uskon ilmiöluonteen tarkasteluun. 

Uskon taustalla vaikuttavat monimuotoiset tekijät, mutta itse uskoa tutkittaessa puhutaan 

nimenomaan eräänlaisen suhteen tarkastelusta. Kristillinen usko onkin erityisesti ihmisen ja 

Jumalan välinen suhde, jossa korostuu kahden osapuolen merkitys. Ihmisen uskoon vaikuttaa 

kokemus Jumalan rakkaudesta, jonka kautta avautuu erilaisia moraalisia normeja, mutta myös 

toimintamalleja.50 Myös isosten kokemuksissa usko korostuu erityisesti ihmisen ja Jumalan 

välisenä suhteena. 

4.2. Yhteisöllisyys 

Uskon näkökulman lisäksi hengellisyyttä pidetään erityisesti yhteisöllisenä asiana. Eräs 

isonen painottaa hengellisyyden merkitystä yhteisönä ja yhteisön toimintana. Hän korostaa, 

että konkreettisimmillaan hengellisyys ilmenee nimenomaan nuoren seurakunnan 

toiminnassa. Hän kokee, että siellä on hyvä olla yhteisönä sanan äärellä.51 Kristillisen 

yhteisöllisyyden voidaan katsoa kumpuavan uskonnollisista lähtökohdista, mutta siihen liittyy 

sosiaalisiakin näkökulmia. Yhteisöllisyys on yhteisön jäsenten välistä vuorovaikutusta, sekä 

eräänlaista yhteenliittymistä. Yhteisöllisyys on siis yhteisön ominaisuus, jota pidetään suuresti 

arvossa.52 Isosen näkökulmassa kuitenkin ilmenee sosiaalisten näkökulmien lisäksi ennen 

kaikkea uskonnollisia elementtejä, kuten kristillisen sanoman pohdiskelun merkitys. 

Yhteisöllistä näkökulmaa painottaa myös toinen isonen. Hän ei kuitenkaan tuo esille 

suoraan konkreettista ilmenemismuotoa, vaan kuvaa yhteisöllisyyden korostuvan erityisesti 

yhteytenä. Yhteyden sisältöä hän ei kuitenkaan avaa tarkemmin.53 Kristittyjen yhteys voidaan 

kuitenkin ymmärtää abstraktimpana ja laajempana kuin yhteisöllisyys. Lutherin mukaan 

yhteys perustuu yhteiseen uskoon. Hänen mukaan kristityt kautta maailman muodostavat 

lauman, jota yhdistää sama usko ja rakkaus.54 Myös katekismuksessa kristittyjen yhteyttä 

kuvataan sanalla pyhäin yhteys, joka ilmenee yhteisenä uskona Pyhän Hengen 

vaikutuksesta.55 

Suomen ev.lut. kirkon määritelmässä spiritualiteetin painotetaan olevan yhteisöllistä. 

Sen kuvataan olevan hengellistä elämää, jossa uskon harjoittaminen ilmenee erityisesti osana 

yhteisöä.56 Yhteisön toiminta tarkoittaa tässä kontekstissa esimerkiksi seurakunnan 

 
50 Berkhof 1990, 30. 
51 H7. 
52 Raina & Haapaniemi 2007, 34. 
53 H5. 
54 van Wyk 2010, 223. 
55 Katekismus, 21. 
56 Spiritualiteetti 
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jumalanpalveluselämää, mutta myös nuoren seurakunnan toimintaa, johon isonen suoraan 

viittasi omassa kuvauksessaan hengellisyyden luonteesta.  

4.3. Hengellisyyden vaikea kuvaaminen 

Haastatteluissa kävi ilmi, että hengellisyyden kuvaaminen ei ole helppoa. Useimmat 

haastateltavat miettivät vastauksiaan hyvin pitkään, eikä kaikille lopulta tullut mieleen kolmea 

sanaa, jolla he kuvailisivat hengellisyyttä. Kaikki isoset kertoivat kuitenkin muutamia 

näkökulmia omista lähtökohdistaan. Hengellisyys voi olla käsitteenä täysin vieras, vaikkakin 

sen valintaan haastattelurunkoa tehdessäni kiinnitin huomiota. Vastaukset osoittavat, että 

suurimmalle osalle ymmärrettävämpi muoto hengellisyydelle on usko, johon kiteytyy sekä 

yksilön, että yhteisön uskonnon harjoittaminen. Yksi isosista kuvaa, että hengellisyys on 

pyhää ja jollain tavalla todella syvällistä.57 Kolmatta sanaa hän jäi vielä haastattelussa 

pohtimaan. Tämän isosen vastaus osoittaa, että vaikka hengellisyys voi olla käsitteenä osittain 

vieras ja vaikeasti hahmotettava, niin siihen liitetään selkeästi elementtejä yksilön omasta 

uskonnollisesta spiritualiteetista.  

Pyhyys, joka kytkeytyy usein uskonnolliseen spiritualiteettiin ja ylipäätään kristilliseen 

tematiikkaan, on jotakin maallisesta merkittävästi eroavaa. Se antaa jollekin asialle, joko 

abstraktille tai aineelliselle, erityisaseman. Pyhyys on erityisesti ihmisen ja pyhänä pidettävän 

asian suhde. Se voi korostua yksilöllisenä tai yhteisöllisenä tasona. Yhteisöllisellä tasolla se 

voimistaa yhteisöllisyyden kokemusta. Pyhä ei kuitenkaan aina liity uskonnollisuuteen tai 

spiritualiteettiin, vaan se voi kytkeytyä myös niin kutsuttuihin profaaneihin, eli maallisiin 

asioihin. Pyhänä pidettävä asia ei siis välttämättä ole aina yksilölle uskonnollisella tasolla 

merkittävä, mutta sitä halutaan suojella ja se koetaan arvokkaaksi.58 Isosen kokemus 

hengellisyydestä pyhänä ja syvällisenä asiana voikin siis korostaa sen erityisasemaa, mutta 

samalla sen vaikeaa hahmottamista käsitteenä. 

Hengellisyys ei siis osoittaudu haastatteluaineistossa itsestäänselvyydeksi, eikä se 

käsitteenä ole arkikäytössä. Se on kuitenkin eräänlainen kattokäsite, jonka alle lukeutuu 

isosten esille nostamia ajatuksia. Kaikki isoset eivät kuvaa hengellisyyttä samoilla sanoilla, 

mutta ajatusten välillä on selkeitä yhtymäkohtia. Esimerkiksi uskosta puhuu suoraan vain 

kaksi isosista, mutta muut isoset nostavat esiin uskoon liittyviä tai siitä seuraavia asioita, 

kuten luottamus ja turva.  

 
57 H6. 
58 Anttonen 1996, 1. 
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4.4. Hengellisyyden merkitys 

Isosten kolmen sanan määrittelyjen lisäksi vastauksissa nousee esiin hengellisyyden erilaisia 

merkityksiä. Keskeisimpänä näkemyksiä yhdistävänä teemana on hengellisyyden tärkeys. 

Kaikki vastanneet pitävät hengellisyyttä ainakin jollain tasolla tärkeänä ja merkityksellisenä. 

Osa korostaa tärkeyttä erilaisilla konkreettisilla esimerkeillä ja toiset kuvaavat hengellisyyden 

roolia omassa elämässään yleisellä tasolla. Yhdessä vastauksessa hengellisyyden merkityksen 

kuvaaminen koetaan vaikeaksi, mutta sen kuitenkin koetaan tuovan rauhaa.59  

Toinen isonen kertoo, että hengellisyys merkitsee erityisesti mahdollisuutta rauhoittua 

ja luottaa siihen, että asiat menevät parhain päin.60 Rauha ja luottamus asioiden 

järjestymisestä ovat useamassa vastauksessa esiin nousevia näkökulmia. Luottamus voi 

kytkeytyä uskoon verrattavaan luottamukseen, johon liittyy laajempi näkökulma isosen ja 

Jumalan välisestä suhteesta. Toisaalta vastauksissa nousee esiin arkisempi luottamus, jonka 

alle lukeutuvat oman elämän asioiden järjestyminen, sekä positiivinen asenne omaa 

tulevaisuutta kohtaan. Positiivinen tulevaisuusnäkökulma viittaa myös kuoleman jälkeiseen 

elämään ja siitä nousevaan toivoon.61 Useammasta vastauksesta käy ilmi, että hengellisyys 

koetaankin tärkeänä voimavarana.62 

Hengellisyys merkitsee myös uskonnon mukana tulevaa asiaa omassa elämässä. Isonen 

kuvaa hengellisyyden kulkevan uskonnollisen toiminnan mukana. Se korostuu erityisesti 

seurakunnan elämään osallistumisessa, mutta myös uskonnollisten kysymysten pohtimisessa. 

Isosen näkökulman mukaan seurakunnan elämään osallistuva ja uskonnollisia kysymyksiä 

pohtiva ihminen on hengellinen ihminen.63  

Hengellisyys nähdään myös eräänlaisena koko elämää määrittävänä tai johdattavana 

tekijänä. Yksi isosista kuvaa hengellisyyden merkitystä omassa elämässään seuraavasti: 

No, se on niinku, se oli ennen tosi semmonen aika kaukanen asia ja en mää oikeen ymmärtäny, että mitä 

se tarkottaa, mutta nykyään se on semmonen just tosi tärkee osa, että kyllä mää niinku perustan mun 

elämässä yleensä kaikki asiat ja kaikki päätökset just sillee uskoon ja kyllä mulle niinku, et jos multa 

kysytään että pitäis kuvailla itteään, nii mää sanoisin just, että hengellisyys on sillee tosi iso osa mun 

elämää, että se sillee aika paljon määrittää kaiken mun elämässä.64 

Vastauksessa korostuu selkeällä tavalla, että hengellisyys tai usko, johon isonen vertaa 

hengellisyyttä, on iso osa elämää. Se on elämän valinnoissa moraalinen ohjenuora, mutta 

myös elämään sisältöä tuova asia. Samalla se on vahva identiteettiä rakentava tekijä isosen 

elämässä. Toisessakin vastauksessa korostuu hyvin samankaltaisia näkökulmia. Isonen 

 
59 H6. 
60 H2. 
61 H1. 
62 H3. 
63 H3. 
64 H5. 
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kertoo, että hengellisyys on niin iso osa hänen elämäänsä, että olisi vaikea kuvitella elämää 

ilman sitä.65  

Monet isoset kokevat hengellisyyden elämän erottamattomaksi osaksi, johon liittyy 

monia käytännön tason ja abstraktin tason elementtejä. Isonen, joka korosti hengellisyyden 

olevan iso osa omaa elämäänsä, liitti määritelmään myös hengellisen musiikin.66 

Konkreettisia hengellisyyden ilmenemismuotoja isosten näkökulmista nousi esiin siis kaksi: 

hengellinen musiikki ja nuori seurakunta. Abstraktimpia ilmenemismuotoja ilmeni useampia, 

kuten rauha, sekä oman elämän voimavarat. Yhden isosen vastauksissa kuitenkin korostuu, 

että hengellisyyteen ei liitetä välttämättä kristillistä tematiikkaa tai suuremman läsnäolon 

kokemusta.  

 
65 H4. 
66 H4. 
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5. Isostehtävä hengellisestä näkökulmasta 
Isosten määritelmät hengellisyydestä ja kokemukset sen merkityksistä avaavat rippikoulun 

intensiivijaksolla tapahtuneiden isostehtävien hengellistä luonnetta. Tarkoituksena ei ole 

luoda yleiskatsausta intensiivijakson hengellisestä toiminnasta, vaan tarkastella millainen 

kokemus isostehtävä oli yleisellä tasolla, mutta myös hengellisestä näkökulmasta. 

Haastatteluissa kysyin ensin, millainen kokemus isostehtävä oli yleisesti, jonka jälkeen 

käsittelimme sen hengellistä puolta. Kysymysasettelun kautta vertailen, onko isostehtävä 

erityisesti hengellisesti merkittävä vai vaikuttavatko sen merkittävyyteen muut tekijät. Tämän 

luvun kautta taustoitan kokemusta yleisellä tasolla ja avaan näkökulmia keskeisimpiin 

hengellisiin tekijöihin, jotka nousevat esiin isosten vastauksissa. Kokemusten vertaaminen 

aiempaan tutkimukseen on haasteellista, sillä samankaltaista yksityiskohtaista kokemuksen 

läpikäyntiä ei ole tehty.  

5.1. Isostehtävästä yleisesti 

Vastauksissa korostui, että isostehtävä koettiin pääosin erittäin positiivisena. Positiiviseen 

kokemukseen ovat vaikuttaneet monet tekijät. Keskeisimpänä näkökulmana nousee esiin 

yhteisöllisyyden merkitys. Isoset korostavat vastauksissaan yhdessäolon ja porukan 

yhteishengen arvoa. Yksi isosista mainitsee, että parasta oli, kun sai porukan nauramaan 

iltaohjelmissa esitettäville sketseille.67 Myös muissa vastauksissa painotetaan hyvän 

rippikouluryhmän merkitystä. Yksi isonen nostaa esiin myös isostiimin tärkeyden. Hän 

kertoo, että tiimin kanssa oli antoisaa työskennellä ja oleilla, mutta samalla muilta isosilta sai 

oppia uusia asioita. Erityisesti vanhempien isosten tuki nähtiin tärkeänä.68  

Useassa vastauksessa korostuu isosen roolin arvo. Isosuutta ei nähdä vain työtehtävänä 

tai hauskanpitona, vaan myös vastuuna. Isosen roolin merkitys näkyy erityisesti 

rippikoululaisen ja isosen välisessä suhteessa. Yksi isosista kertoo, että parasta isostehtävässä 

oli kulkea rippikoululaisen rinnalla ja olla tukena rippikoulumatkan eri vaiheissa. 

Vastauksessa ilmenee myös myötätunto ja ymmärrys rippikoululaisen jännitystä ja 

epävarmuutta kohtaan.69 Myös toisessa vastauksessa ilmenee ajatus rippikoululaisen ja isosen 

välisen suhteen merkityksestä. Isonen kertoo, että parasta on nähdä, kun rippikoululaiset ovat 
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sydämellä mukana. Hän mainitsee, että myös omien kokemusten jakaminen on todella tärkeä 

osa isosena toimimista.70 

Muutamissa vastauksissa nousee esiin myös isostehtävän kuormittavuus ja sen 

jännittäminen.71 Tämän kaltaiset kokemukset ilmenevät erityisesti ensimmäistä kertaa 

isostehtävässä toimineiden vastauksissa. Kuormittavaksi tekijäksi mainitaan erityisesti 

epävarmuus. Epävarmuus kytkeytyy isosen tehtäviin ja ripariporukkaan, mutta myös omaan 

osaamiseen.72 Myös vastuun määrä oli yllättänyt ja luonut paineita isosena toimimiselle.73 

Ensimmäistä kertaa isosena toimineet kokivat myös pienen ikäeron rippikoululaisiin 

haasteena oman aseman löytämiselle. Haasteista, peloista ja epävarmuudesta huolimatta 

isostehtävä koettiin antoisana ja myönteisenä kokemuksena. 

Myös kokeneempien isosten vastauksista heijastuu ensimmäistä kertaa isosena olleiden 

ajatuksia. Kaksi isosista korostaa, että oli helpottavaa, kun kohdalle tuli helppo ja mukava 

ryhmä. Toinen mainitsee, että oli mukava huomata, että tänä vuonna ryhmä hitsautui hyvin 

yhteen.74 Kokemukset haastattelua koskevalla riparilla olivat siis myönteiset, mutta 

vastauksista ilmenee, että aiemmissa isostehtävissä on ilmennyt erilaisia haasteita, joko 

ryhmän tai oman epävarmuuden osalta.  

5.2. Hartauksien merkitys 

Positiivisuus isostehtävää tarkastellessa säilyy myös hengellisyyden näkökulmasta. 

Isostehtävän hengellinen anti perustuu erityisesti kasvulle ja oppimiselle. Kolme vastanneista 

isosista korostaa, että isostehtävä on ollut hengellisesti kasvattava ja opettava kokemus.75 

Kasvua verrataan myös eräänlaiseen hengellisyyden vahvistumiseen. Kasvu, oppiminen ja 

vahvistuminen nousevat erilaisista yksilöllisistä tekijöistä. Niihin ovat vaikuttaneet muun 

muassa riparin hartauselämä, yhteisöllisyys, sekä oma rooli rippikoululaisten tukijana.  

Hartauselämä koettiin pääsääntöisesti erittäin tärkeänä. Yksi isosista korostaa, että leirin 

hartauselämä on yksi isostehtävän tärkeimmistä puolista. Sen kautta on mahdollista hiljentyä 

oman uskon parissa.76 Vastauksessa korostuu myös hartauselämän ainutlaatuisuus, jollaista ei 

koe normaalissa arjessa. Yksi isonen kuvaa riparia jaksottavaa hartauselämää 

intensiivijaksoksi rippikoulukäsitteistön mukaan. Hän kertoo, että normaalista arjesta poiketen 
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uskon äärellä tulee pysähdyttyä useamman kerran päivässä. Näiden pysähdysten kautta hän 

voi pysähtyä Jumalan kasvojen edessä luontevalla tavalla.77  

Haastattelemieni isosten kotiseurakunnassa hartaudet ovat kiinteä osa rippikoulua. 

Päivät koostuvat yleisesti aamu- ja iltahartaudesta, sekä päivän aikana vietettävästä 

leirisanajumalanpalveluksesta, eli jumiksesta. Hartauksien sisältö vaihtelee leiristä ja 

ohjaajista riippuen. Aamu- ja iltahartauksiin voi kuulua musiikkia, Raamatun tekstejä, 

rukousta tai isosen puheenvuoro. Joskus hartaudet voivat olla vain yhteistä hiljentymistä. 

Jumikset ovat tiivistettyjä sanajumalanpalveluksia, joihin isosilla on mahdollisuus vaikuttaa 

ryhmästä riippuen. Isonen voi toimia ohjaamansa pienryhmän kanssa suntioina, 

tekstinlukijoina tai esirukoilijoina. Soittotaitoiset isoset voivat vastata myös musiikista. 

Joissakin ryhmissä isoset pääsivät pitämään saarnan, eli lyhyen puheen jumiksen teemasta. 

Jumiksen teema voi olla päivän opetukseen liittyvä aihe tai esimerkiksi jokin kirkkovuoden 

juhlapyhä. 

Hiljentymisen ja rauhoittumisen puolesta puhuu myös toinen isonen. Hän kuitenkin 

täsmentää, että hartauksilla on myös päivää rytmittävä merkitys, joka luo turvallisia 

rutiineja.78 Toinen isonen korostaa samoja asioita. Hän kertoo, että on hyvä pysähtyä 

säännöllisestä rauhoittumaan, niin hengellisesti kuin fyysisestikin, ja pohtia isostehtävän 

aikana opittuja asioita.79  

Päivää rytmittäville hartauksille asetettiin myös ryhmää yhdistävä merkitys. Vaikka 

aamu- ja iltahartauksissa on erityinen mahdollisuus hiljentyä oman uskon parissa, niin se 

mahdollistaa myös yhteisöllisyyden kokemuksia.80 Yhteisöllisyys korostuu myös erilaisina 

vaikuttamismahdollisuuksina. Osalla vastanneista isosista oli mahdollisuus isostehtävän 

aikana pitää lyhyt puheenvuoro iltahartaudessa. Puheenvuoro saattaa sisältää omien 

kokemusten jakamista seurakunnan elämästä ja uskosta. Yksi isosista painottaa tämän 

mahdollisuuden merkitystä. Hän kuvaa, että siinä on koko isostehtävän ydin; päästä jakamaan 

sanomaa eteenpäin.81 

Ehtoollista pidetään tärkeänä osana rippikoulua. Kaikkien isosten isostehtävän aikana 

oli mahdollisuus viettää ehtoollista ripariyhteisönä. Vaikka riparilla vietettävälle ehtoolliselle 

annetaan suuri merkitys, niin se ei kuitenkaan isoselle itselleen ole esimerkiksi kirkossa 

vietettävästä ehtoollisesta poikkeava. Yksi isonen mainitseekin, että ehtoolliselle 
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osallistuvalla porukalla ei ole niin suurta merkitystä kuin asenteella, jolla sitä viettää.82 

Riparilla vietettävän ehtoollisen ainutlaatuisuus perustuukin erityisesti rippikoululaisen 

kokemuksiin. Useissa vastauksissa ilmenee, että on hienoa nähdä rippikoululaiset mukana 

ehtoollisella, mahdollisesti ensimmäistä kertaa. Yksi isonen kokee, että on kasvattavaa, kun 

rippikoululaiset ovat uuden asian edessä ja pääsevät silti hartaaseen tunnelmaan.83 Ehtoollinen 

oli hänelle isostehtävän hengellisesti merkittävin tilanne. Hän koki, että siinä vaiheessa riparia 

porukka ymmärtää rippikoulun todellisen merkityksen. Kahdelle isoselle oli taas tärkeää 

saada olla esimerkkinä ja kannustaa rippikoululaisia ehtoolliselle.84 Kokonaisuudessaan 

ripariehtoollinen koettiin tärkeäksi, mutta henkilökohtaisesti ei erityisen poikkeavaksi muista 

ehtoolliskokemuksista. Isosen oma esimerkki, rippikoululaisen kasvu ja yhteisöllisyys 

nostavat ripariehtoollisen kuitenkin tärkeäksi kokemukseksi. 

Hartauselämään linkittyy voimakkaasti yhteislaulun merkitys. Yhteislaulut liittyvät 

myös iltaohjelmiin ja voivat olla muutenkin osa riparin ohjelmaa ja vapaa-aikaa. Niiden 

merkitys kytkeytyy erityisesti yhteishengen parantamiseen, mutta myös kristillisen sanoman 

välittämiseen. Kaikki vastanneet korostavat, että yhteislaulut luovat yhteishenkeä, 

yhteisöllisyyttä ja hyvää tunnelmaa. Laulujen sanoman merkitystä painottaa kolme isosta.85 

Vastauksia tarkastellessa kuitenkin ilmenee, että yhteislaululle annetaan ensisijaisesti 

yhteisöllisiä merkityksiä. Yhteislaulujen sanoma mainitaan joko toisena merkittävänä 

näkökulmana tai sitä ei mainita ollenkaan. 

Tutkimusten mukaan isosten suhtautuminen seurakunnan jumalanpalveluksiin ja muihin 

hartauksiin on pääosin myönteistä. Näissä tilanteissa yhteisöllisyys, turvallinen tunnelma ja 

mukavat osallistujat koetaan merkittävinä tekijöinä. Laulut, erityisesti uusilla sovituksilla, 

sekä saarnat ovat myös puhuttelevia osia seurakunnan hartauselämässä. Isoset kuitenkin 

suhtautuvat kriittisesti perinteisiin kello kymmenen alkaviin messuihin. Kriittisyys kohdistuu 

ennen kaikkea huonoihin mahdollisuuksiin vaikuttaa messujen toteutukseen.86 Aiemman 

tutkimuksen, mutta myös tämän tutkimuksen aineiston perusteella voidaan huomata, että 

isoset kokevat sellaiset tilaisuudet mieluisiksi, joihin he itse pystyvät vaikuttamaan, joko 

suunnittelemalla tai osallistumalla itse toteutukseen. Ilman vaikutusmahdollisuuksia hartaudet 

ja jumalanpalvelukset voivat jäädä etäisiksi ja niiden sisältöä voi olla vaikea ymmärtää.  

 
82 H7. 
83 H5. 
84 H2, H6. 
85 H1, H4, H5. 
86 Isoja ihmeitä – isostoiminnan linjaus 2016, 38. 
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5.3. Hengellisesti merkittävimmät tilanteet 

Riparin ohjelmaan kuuluvien tilanteiden lisäksi isoset nostivat esiin yksittäisiä hengellisesti 

merkittäviä tilanteita. Yksi isosista nostaa esiin kauniit auringonlaskut leirin iltahartauksien 

päätteeksi.87 Hartauksien sisällön lisäksi puhuttelevaa voi olla siis ympäröivän tilan ja 

luonnon havainnointi. Luonnon kautta ihminen voi kokea yhteyttä suuremman kanssa. 

Luontokokemuksia ei usein mielletä hengellisiksi, vaikka niihin liitettäisiin ajatuksia jonkin 

suuremman läsnäolosta. Kuitenkin esimerkiksi metsässä liikkuminen, tai isosen kokemuksen 

tavoin auringonlaskun katseleminen, voivat synnyttää voimakkaan kokemuksen, johon liittyy 

nimenomaan suuremman läsnäolo.88 

Yksi isosista kertoo isostehtävän hengellisesti merkittävimmäksi tilanteeksi erään 

iltahartauden, jossa hän pääsi lukemaan raamatuntekstin.89 Kuten aiempi tutkimus osoittaa, 

vaikuttamis- ja toteuttamismahdollisuudet ovat isosille tärkeitä ja motivoivia. Tässä 

vastauksessa korostuu myös vaikuttamisen hengellinen merkitys. Raamatun tekstin lukeminen 

auttaa olemaan aktiivinen osa hartauselämää ja samalla tukee isosen omaa hengellistä 

identiteettiä. Vaikuttaminen luo selkeällä tavalla merkityksen ja ymmärrettävämmän sisällön 

hartauselämään. 

Esille nousee myös vapaa-ajalla tapahtuvia tilanteita. Yksi isonen koki, että 

pihanurmella pelatut korttipelit ripariporukan kanssa olivat hengellisesti merkittäviä. Niissä 

korostuivat yhteisöllisyys ja rauhoittuminen.90 Isonen ei tarkenna kokiko hän tässä tilanteessa 

jonkin suuremman läsnäoloa. Yhteisöllisen elementin kautta isosen vastauksessa nousee 

kuitenkin esiin merkityksellisyyden ja elämän tarkoituksen näkökulmat. Isonen lisää, että 

kokemuksessa oli tärkeää saada hiljentyä. 

Vapaa-aikaan liittyy myös ajatus ryhmän oma-aloitteisuudesta. Vastauksissa nousee 

esiin tilanne, jossa rippikoululaiset oma-aloitteisesti olivat rukoilleet vapaa-ajalla. Isonen koki 

tämän tilanteen hengellisesti puhuttelevaksi.91 Tässä tapauksessa korostuvat myös isosten 

kokemukset oman roolin merkityksestä. Useat isoset kuvaavat, että hengellisesti merkittävintä 

isostehtävän aikana on saada huomata rippikoululaisten innostus ja kiinnostus.  

…ehkä silleen semmoset on ollu niinku hienoja tilanteita, ku joku leiriläinen on tullu silleen sanomaan, et 

se on niinku heränny siihen asiaan ja niinku, et siitä tulee semmonen myös itelle, että niimpä, et joo vähä 

siistiä. Se antaa boostia siihen niinku omaanki tekemiseen, ku tajuaa että se, sillä on vaikutusta.92 

 
87 H1. 
88 Pihkala (s.a.), Luontohengellisyys. 
89 H3. 
90 H2. 
91 H4. 
92 H7. 
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Hengellisen merkityksen lisäksi vastauksessa on nähtävissä motivoiva tekijä. 

Rippikoululaisen innostuminen ja siitä kertominen kannustavat isosta toimimaan aktiivisesti 

omassa roolissaan. Keskeistä on kuitenkin huomata, että isosen kokemus kuvaa myös hänen 

omaa hengellistä innostumistaan. Rippikoululaisen kertoessa ”heränneensä” ydin asioihin, saa 

myös isonen vahvistusta omalle hengellisyydelle ja siitä kertomiselle. 
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6. Hengellinen kasvu 
Isostehtävä koetaan monella tavalla merkityksellisenä. Kokemus on ollut kasvattava ja 

opettava, niin yleisellä, kuin hengelliselläkin tasolla. Isosen hengellinen identiteetti on 

kuitenkin alkanut rakentua jo paljon ennen varsinaista isostehtävää. Haastatteluissa ilmeni, 

että isostehtävää edeltävillä elämän vaiheilla on suuri merkitys isostehtävän hengellisyyteen. 

Tässä luvussa tarkastelen, millaiset tekijät ovat rakentaneet isosten hengellistä identiteettiä ja 

miten ne ovat vaikuttaneet isostehtävään hengellisenä kokemuksena. 

6.1. Lapsuus 

Haastattelujen kautta isoset pääsivät jakamaan kokemuksia uskonnon merkityksestä heidän 

lapsuudessaan. En määritellyt heille, mitä ikäluokkaa lapsuus tutkimuksessa tarkoittaa, mutta 

jokaisessa haastattelussa se miellettiin koskemaan elämän ensimmäisten muistojen ja 

yläasteen alun välistä aikaa. Lapsuuden uskonnollisuutta kartoittamalla, tutkimuksessa aukeaa 

selkeämmin isosten perheiden uskonnollisuus, sekä siihen liittyvät normit ja toimintatavat.  

Isosten kotien tai perheiden uskonnollisuus voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään. 

Vastauksissa nousee esiin vahvasti uskonnollisia perheitä, joissa uskonnolliset asiat näkyvät 

selkeästi arkielämässä. Toinen ryhmä muodostuu niin kutsutuista tapakristityistä. Tähän 

ryhmään kuuluvien perheissä uskonnollisuus näkyy hieman, erityisesti osallistumisena 

juhlapyhinä seurakunnan toimintaan. Kolmas ryhmä koskee perheitä, joissa uskonnollisuus ei 

ole näkynyt erityisesti millään tavalla. Esittelen seuraavaksi näiden kolmen ryhmän 

uskonnollisuutta isosten näkökulmasta.  

Vahvasti uskonnollisissa perheissä uskonto on kiinteä ja erottamaton osa elämää. 

Meillä se on ollu aina iso asia. Mää en oo ees ajatellu perhettä tai omaa perhe-elämää ilman uskontoa, 

vaan mää on vähän niinku kasvanu siihen ja usko on niinku semmonen arkipäivänen asia meillä, joka on 

ilonen asia.93 

Myös toinen isonen korostaa, että hänen perheessään uskonnollisuus on ollut aina 

luonnollinen osa elämää.94 Näissä tapauksissa uskonnollisuus on korostunut arkielämässä 

yhteisenä iltarukouksena, kirkossa käymisenä silloin tällöin, sekä lastenraamatun lukemisena. 

Käytännön esimerkkien lisäksi vastauksissa nousee esiin, että uskonnosta on voitu myös 

keskustella luontevasti. 

Tapakristittyjä edustavissa perheissä uskonto on esillä, mutta ei aina yhtä arkisessa 

kontekstissa kuin vahvasti uskonnollisissa perheissä. Heidän elämäänsä on voinut sisältyä 

samanlaisia toimintatapoja, mutta esimerkiksi uskonnon merkityksen pohtiminen on ollut 

 
93 H1. 
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vähäisempää. Tähän ryhmään lukeutuu kaksi isosta, joista toinen kuvaa perheensä suhdetta 

uskontoon seuraavasti: 

No, mun perheessä suhtaudutaan oikein niinku myönteisesti ja se on niinku normaali asia, että mun perhe 

on sillee niinku tapauskovainen vähän, vähän silleen niinku, että käyään jouluna kirkossa ja katotaan 

pääsiäismessua tv:stä tai jotain vastaavaa, siis että tällälailla ja, että se on niinku ollu läsnä lapsesta asti 

mulla myös niinku perheen puolelta, että se on niinku positiivinen suhtautuminen ja semmonen hyvin 

tuttavallinen kontakti ollu aina niinku uskontoon.95 

Vastauksessa nousee esiin samanlaisia elementtejä kuin vahvasti uskonnollisissa perheissä, 

mutta niiden rooli arjessa on pienempi. Näissä tapauksissa tapakristillisyys ei kuitenkaan sulje 

pois uskonnon myönteistä vaikutusta arkielämässä. Isonen korostaa, että uskonto on 

turvallinen ja hyvä asia hänen elämässään ja sillä on ollut tärkeä rooli myös lapsuudessa. 

Toinen tähän ryhmään lukeutuva isonen korostaa samanlaisia näkökulmia, mutta painottaa, 

että uskonto ei ollut elämän keskeisin asia lapsuudessa.96 

Kolmanteen ryhmään lukeutuvat siis loput kolme isosta. Heidän lapsuudessaan uskonto 

ei erityisesti näkynyt perheympäristössä. Perheen suhtautuminen uskontoon kuitenkin on 

voinut olla myönteinen ja vanhemmat ovat saattaneet itse olla nuorempana uskonnollisesti 

aktiivisia. Yhdellä perheellä on ollut myös tapana käydä joinakin juhlapyhinä kirkossa. Yksi 

tähän ryhmään kuuluvista isosista kuvaa perheensä suhdetta uskontoon näin: 

No, mulla on justiinsa yks vanhemmista kasvanu aika niinku uskonnon lähellä sen vanhempien takia, mut 

meillä ei oo koskaan sillee ollu tapana käyä yhessä missään kirkoissa, mutta se on vaan ollu oletus että 

me kuulutaan kirkkoon, että mää oon ensimmäinen meiän perheestä niinku, joka osallistuu näin 

aktiiivisesti silleen seurakunnan toimintaan ja muutenki uskoon liittyviin asioihin.97  

Vaikka uskonto ei erityisesti näy perheen elämässä, niin kirkko koetaan yhteisönä ja 

instituutiona tärkeänä. Samalla vastauksessa korostuu sukupolvien välillä näkyvä muutos. 

Isosen isovanhemmat ovat olleet selkeästi uskonnollisesti aktiivisia, mutta uskonnolliset 

perinteet eivät ole kulkeutuneet enää seuraavalle sukupolvelle. Kuitenkin isonen on itse 

kiinnostunut uskoon liittyvistä asioista ja seurakunnan toiminnasta. 

Vahvasti uskonnollisissa perheissä rukoilu on ollut isoselle merkityksellistä jo lapsena. 

Molemmat isoset kertovat, että on ollut turvallista, kun koko elämän, ihan lapsuudesta asti, on 

saanut turvata ja luottaa johonkin suurempaan. Toisaalta vastauksissa korostuu, että 

rukouksen merkitys ei pienenä lapsena täysin avautunut, mutta sen keskeinen merkitys, eli 

turva, oli tärkeintä. Rukous on ollut lapsuudessa isosille erityisesti ulkoa opeteltu iltarukous, 

mutta myöhemmin siihen on liittynyt myös omin sanoin esitettyjä pyyntöjä. 

Muissa ryhmissä rukous on ollut pääsääntöisesti perheen yhteinen ulkoa opeteltu 

iltarukous tai sitä ei ole perheen arjessa ollut ollenkaan. Yksi isosista kertoo, että rukous oli 

 
95 H7. 
96 H5. 
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oikeastaan eräänlainen perheen yhteinen rutiini, jonka merkitystä ei oikein ymmärtänyt.98 

Toinen isonen mainitsee, että iltarukousta ei ollut tapana rukoilla kotona, mutta 

isovanhempien luona se oli joka iltainen käytäntö.99 Vastanneiden isosten kohdalla iltarukous 

on selkein uskonnollisuuden ilmenemismuoto perheissä. Vaikka sen merkitykseen ja sisältöön 

liittyy erilaisia tapoja, niin sen rutiininomaisuus on keskeinen osa perheiden uskonnollisuutta. 

Useamman isosen lapsuuteen liittyy myös perheen ulkopuolista uskonnollista toimintaa. 

Neljä isosta kertoo, että he ovat olleet mukana seurakunnan järjestämillä lastenleireillä. Esiin 

nousevat myös seurakunnan järjestämät päivänavaukset, sekä pyhäkoulut. Useimmille isosille 

nämä tilanteet ovat olleet ensimmäisiä kontakteja seurakunnan toimintaan. Lastenleirit ovat 

selkeästi vaikuttaneet isosten kiinnostukseen osallistua myöhemmin seurakunnan muuhun 

toimintaan. 

6.2. Rippikoulu 

Iltarukouksien ja perheiden juhlapyhiin sijoittuvien messukäyntien lisäksi lapsuuden 

uskonnollisuuteen liitettiin myös seurakunnan kerhotoimintaa, lastenleirejä, sekä koulujen 

aamunavauksia. Erilaisista taustoista riippuen, haastateltavien uskonnollisuus alkoi saamaan 

syvällisempiä vaikutteita yläasteiässä. Rippikoulu on monelle isoselle käännekohta 

hengellisessä elämässä. Useille se on myös ensimmäinen merkittävä henkilökohtainen 

kontakti nuoren seurakunnan toimintaan. Sosiaalisten näkökulmien lisäksi rippikoulu 

osoittautui vastauksissa hengellisesti erittäin merkittäväksi. 

Isoset osallistuivat rippikouluun useista syistä. Kuitenkin useimmat isoset mainitsevat, 

että he osallistuivat rippikouluun, koska se on eräänlainen perusoletus tai velvollisuus. 

Rippikoulun luonne velvollisuutena ja perusoletuksena näkyy edelleen koko Suomea 

koskevana ilmiönä. Rippikouluun osallistuu noin 80 % 15 vuotta täyttävistä nuorista. Luku on 

muihin pohjoismaihin verrattuna suuri.100 Rippikoulua voidaankin pitää nuorisokulttuurina, 

joka luo osallistumisesta perusoletuksen. Yksi isosista kertoo, että hän ei edes ajatellut, että on 

muita vaihtoehtoja, kuin osallistua rippikouluun.101 

Velvollisuus heijastuu myös kaveripiirin kautta. Kavereiden päätös rippikouluun 

osallistumisesta vaikutti myös isosten päätöksiin. Kavereiden vertaistuki ja perheen kannustus 

koettiin merkittävänä motivoivana tekijänä osallistua rippikouluun. Muutamat isoset kertovat, 

että vanhempien kavereiden ja sisarusten kokemukset rippikoulusta innostivat osallistumaan. 

 
98 H5. 
99 H3. 
100 Suomessa rippikouluun osallistuu suurin osa ikäluokasta – toisin kuin muissa Euroopan maissa. 
101 H7. 
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Läheisten roolia rippikouluun kannustajina ei koettu painostavana, vaan kannustavana ja 

motivoivana.  

Velvollisuuden ja läheisten kannustuksen lisäksi isosilla oli oma kiinnostus uusiin 

kokemuksiin, joka innosti lähtemään rippikouluun. Uusissa kokemuksissa kiinnosti erityisesti 

sosiaaliset näkökulmat. Useat isoset kertovat, että heitä kiinnosti erityisesti tavata uusia 

ihmisiä ja viettää yhteisönä mukavaa aikaa. Muutamat korostavat, että heitä kiinnosti myös 

hengellisten kysymysten pohdinta, sekä konfirmaatiosta saatavat oikeudet. Hengellisiä 

intressejä osallistumiseen oli kuitenkin varsin vähän ja vastaukset keskittyivätkin enemmän 

sosiaalisiin näkökulmiin. 

Isoset pitävät omaa rippikouluaan pääsääntöisesti todella merkityksellisenä aikana. 

Sosiaalisten suhteiden osalta rippikoulu vastasi monien odotuksia. Useat kertovat, että parasta 

oli löytää uusia kavereita ja viettää ainutlaatuista aikaa ryhmänä pelaten, laulaen ja oleillen. 

Toisaalta yhdessä vastauksessa ilmenee, että sosiaaliset odotukset eivät täyttyneet. 

Ripariporukka olikin jakautunut useampaan tiiviiseen kaveriporukkaan ja monet olivat myös 

hyvin sulkeutuneita. Rippikoululaisten sulkeutuneisuutta kuitenkin kompensoi isosten tärkeä 

tuki.102 

Vaikka hengellisyyteen liittyviä motiiveja rippikouluun osallistumiseen oli varsin 

vähän, niin monet isoset kuitenkin kokivat riparin hengellisesti erittäin merkittävänä. Yksi 

isosista kuvaa ajatuksiaan näin: 

No se oli aika semmonen herättävä kokemus, et just vaikka oli niinku silleen, silleen uskonnollisesta 

perheestä, nii siellä tuli semmonen tietynlainen uudelleen herääminen ehkä tai semmonen, että nii, ku 

oppi asioita, oppi niinku tuntemaan asioita, se vähän putos ehkä se pilven päällä ollu ukko sieltä ja niinku 

rupes prosessoimaan niitä silleen enemmän omassa päässä kaikkia asioita.103  

Isosen vastauksessa korostuu erityisellä tavalla, että lapsuuden käsitykset ja rutiinin omainen 

hengellisyys koki riparilla muutoksen. Omat käsitykset Jumalan luonteesta syventyivät ja oma 

hengellinen ajattelu sai alkusysäyksen. Herääminen ja uudenlainen ajattelu lähtivät liikkeelle 

uusien asioiden oppimisella. Aiemman isosen näkökulmaa korostaa myös toinen isonen. 

…siinä oli ehkä ollu enemmän semmosta, ettei uskoa ollu ajatellu niin paljon, niin sit se herätti vähän 

niinku sen uskon sillee uuestaan, et se niinku, siitä tuli paljon semmosta joka päiväsempää ja se tuli 

semmoseks konkreettiseks.104 

Vastauksessa korostuu, että usko oli jäänyt jossain elämänvaiheessa sivuun tai siitä oli tullut 

eräänlainen itsestäänselvyys. Rippikoulun kautta lapsuuden näkökulmat muuttuivat 

konkreettisemmiksi. Uskonharjoittamiseen löytyi uusia arkipäiväisempiä tapoja ja vanhat 

käsitykset hengellisyydestä syvenivät. Molempien isosten vastauksia yhdistää sama käsite, 
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herääminen. Molempien vastauksissa korostuu, että hengelliset teemat ovat olleet osa heidän 

elämäänsä jo ennen rippikoulua, mutta ripari herätti pohtimaan lapsuudessa opittuja asioita 

uudesta näkökulmasta. Näiden isosten kokemusten lisäksi neljä muuta isosta kertoo, että he 

kokivat uskonsa vahvistuneen riparin aikana. 

Isoset kokivat rippikoulun myös vahvasti innostavana tekijänä isoskoulutukseen ja 

muuhun nuoren seurakunnan elämään osallistumiseen. Yksi isosista kuvaa, että vahvistuneen 

jumalasuhteen lisäksi, hänen roolinsa seurakunnan jäsenenä vahvistui. Aiemmin seurakunnan 

toimintaan osallistuminen oli rajoittunut joulukirkkoon. Riparin myötä hän koki seurakunnan 

toiminnan arvokkaaksi ja löysi tiensä nuoren seurakunnan elämään.105 Toinen isonen 

korostaa, että rippikoulu antoi rohkeutta osallistua seurakunnan toimintaan.106 

Rippikoulun hengellinen merkitys oli isosille suuri. Uskon näkökulmien syventymisen 

ja sen harjoittamisen muotojen monipuolistumisen lisäksi, rippikoulu oli tärkeä porras isosten 

hengellisessä kasvussa kohti isostoimintaa. Rippikoulun hengellistä puolta tukivat turvallinen 

yhteisö, tiivis opetus- ja hartauselämä, sekä monipuolinen tekeminen vapaa-ajalla. 

Yhteisöllisyyden merkitys korostuu jokaisen isosen vastauksissa. Yksi isosista kuitenkin 

painottaa, että riparista ei voi eritellä tekijöitä, jotka tekivät siitä merkittävän, vaan sitä tulee 

katsoa kokonaisuutena.107  

6.3. Isoskoulutus 

Rippikoulu oli monelle isoselle herättävä kokemus hengellisyyteen, mutta myös seurakunnan 

toimintaan. Luonnollisesti, jokainen haastateltu isonen lähti mukaan seurakunnan 

järjestämään isoskoulutukseen oman riparinsa jälkeen. Osallistumiseen oli monia syitä. 

Useimmat motiivit viittaavat onnistuneeseen ja innostavaan rippikouluaikaan. Yksi isosista 

korostaa, että ikimuistoinen rippileiri oli keskeisimpiä syitä lähteä isoskoulutukseen. Hän 

odotti, että isoskoulutus olisi jatkoa tälle onnistuneelle kokemukselle.108 

Merkittävin esille noussut syy osallistumiseen on kuitenkin läheisten kannustus. 

Vastauksissa ilmenee, että asetelma oli hyvin samanlainen, kuin rippikouluun osallistumista 

mietittäessä. Useimmilla isosilla kaverit olivat tärkeä tuki osallistumiseen. Monet kokivat, että 

isoskoulutuksen aloittaminen oli turvallista ja helppoa ystäväporukassa. Kavereiden lisäksi 

kannustusta oli tullut myös vanhemmilta ja sisaruksilta. Vanhemmat sisarukset olivat 
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kertoneet, millaista isoskoulutuksessa on ja he korostivat, että sieltä saa mahtavia 

kokemuksia.  

Isostoiminnan antama mahdollisuus toimia vastuutehtävissä kiinnosti monia. Osa 

vastanneista isosista oli toiminut aiemmin varhaisnuortenleireillä apuohjaajina, joten 

isoskoulutukseen osallistuminen koettiin luontaisena jatkumona. Kiinnostus rippikouluisosen 

tehtävistä nousee myös haastateltavien omien ripari-isosten toiminnasta. Nämä isoset olivat 

antaneet esimerkin, kuinka hauskaa ja monipuolista isostehtävässä toimiminen voi olla.109  

Onnistunut ripari, läheisten tuki, kiinnostus vastuutehtävistä, sekä omien isosten 

esimerkki innostivat isosia hakemaan isoskoulutukseen. Isoskoulutukselle ei kuitenkaan 

suoraan asetettu hengelliseen toimintaan liittyviä odotuksia. Onnistunut ripari ja siitä nouseva 

kiinnostus voivat viitata myös hengellisiin motiiveihin, mutta vastauksissa korostuu 

keskeisesti sosiaalisten näkökulmien merkitys. Aiempi tutkimus osoittaa, että läheisten tuen, 

sekä isostehtävän mielekkyys ovat merkittävimpiä syitä osallistua isoskoulutukseen. 

Aiemman tutkimuksen mukaan kuitenkin kaksi kolmasosaa isosista osallistui 

isoskoulutukseen uskonnollisten motiivien vuoksi.110 Motiivit voivat siis erota toisistaan 

hyvin vahvasti. Toisaalta taustalla voi vaikuttaa eri syiden painotuserot, sekä tutkimusten 

kysymysasettelu. 

Isoskoulutus koettiin erittäin merkittävänä aikana. Vastauksista nousee esiin kolme 

keskeisintä tekijää, jotka vaikuttivat sen merkittävyyteen: sosiaaliset suhteet, väylä 

seurakunnan muuhun toimintaan, sekä hengellisyyden vahvistuminen. Yksi isosista kuvaa 

isoskoulutuksen merkitystä seuraavasti: 

Ihan huikee, mää oon saanu sieltä varmaan parhaat kaverit ja isoskoulutusleirit oli varmaan parhaita 

muistoja elämästä ja sit siitä pääsi siihen nuoren seurakunnan elämään, nii se oli niinku portti sinne.111 

Sosiaalisten suhteiden merkitys korostui erityisesti uusina kaverisuhteina. Viikonloppuleirit, 

joihin kuului yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä, nousivat esiin jokaisessa vastauksessa. 

Vastauksissa ilmenee, että niiden merkitys uusien ihmisten kohtaamispaikkana, sekä 

yhdessäolon mahdollistajana on suuri.  

Isoskoulutus mahdollisti monelle isoselle turvallisen väylän seurakunnan muuhun 

toimintaan. Nuortenillat, leirit ja retket tulivat tutuiksi osana isoskoulutusta. Myöhemmin 

itsenäinen osallistuminen oli helpompaa, kun toiminta oli tullut tutuksi tiiviissä porukassa. 

Vastauksissa korostuu selkeällä tavalla, että isoskoulutus on merkittävä osa rippikoulun 

jälkeistä toimintaa, mutta myös muu toiminta on tärkeää ja sitoo isosia mukaan aktiiviseen 

 
109 H3. 
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osallistumiseen. Kuten isostoiminnan linjauksessa ilmenee, isostoiminta ei ole ainoastaan 

isoskoulutusta tai isostehtävässä toimimista, vaan elämistä osana nuorta seurakuntaa.112 

Isoskoulutuksen hengellistä puolta kuvataan uskoa vahvistavana. Useissa vastauksessa 

korostuu, että rippikoululla oli suuri merkitys omalle hengellisyydelle, mutta isoskoulutus oli 

vielä tärkeämpi ja antoisampi kokemus. Isoset kertovat, että tiivis yhteisö loi hyvän ilmapiirin 

rippikoulussa opittujen asioiden syventämiselle. Viikonloppuleirit, nuortenillat ja muut 

tapaamiset toivat hengellisyyden harjoittamisen tapoja lähemmäksi arkea. Yksi isosista 

korostaa, että riparilla opitut Raamatun lupaukset konkretisoituivat isoskoulutusmatkalla ja 

niistä tuli entistä läheisempiä ja tärkeämpiä.113 

6.4. Hengellisen kasvun merkitys 

Isosten hengelliset taustat ja kokemukset hengellisyyden merkityksestä eri elämänvaiheissa 

ovat hyvin moniulotteiset. Vastauksista on kuitenkin havaittavissa muutamia selkeitä 

yhtymäkohtia. Vahvasti uskonnollisissa tai tapakristillisissä perheissä kasvaneet isoset 

korostavat hengellisyyden merkitystä omassa elämässään enemmän kuin isoset, joiden 

perheissä uskonto ei erityisesti näkynyt. He asettivat myös enemmän hengellisiä merkityksiä 

eri elämäntilanteille. Lapsuudessa opitut kristillisyyttä koskevat asiat pohjustivat 

apuohjaajatoimintaa, rippikoulua, isoskoulutusta, sekä isostehtävää. Niissä käsiteltävät asiat 

olivat jo osittain tuttuja, joten niihin osattiin suhtautua avoimesti. Lapsuuden hengellisyys 

koettiin eräänlaisen turvana, joka syveni rippikoulun ja isoskoulutuksen myötä kiinteämmäksi 

osaksi elämää. 

Isoset, joiden perheissä uskonnollisuus ei erityisesti näkynyt, asettivat hengellisyydelle 

erilaisia määritelmiä. Useimmat määritelmät liittyivät selkeästi tunteisiin tai kokemuksiin, 

kuten rauhaan ja lepoon. Muutamissa vastauksissa ilmenee, että hengellisyyden kuvaaminen 

koetaan myös haasteellisena. Näiden isosten vastauksista korostuu, että he kokevat 

hengellisyyden enemmän henkilökohtaisena ja yksityisenä asiana, kuin uskonnollisista 

perheistä tulevat. Kuitenkin he kokevat, että rippikoulun ja isoskoulutuksen hengellinen 

merkitys perustuu erityisesti yhteisöön. Vastaukset eivät kuitenkaan suoraan osoita, että näistä 

uskonnollisista taustoista tulevat kokisivat hengellisyyden merkityksettömänä. Yksi isonen 

kertoo, että rippikoulusta alkanut aktiivinen osallistuminen nuoren seurakunnan toimintaan on 

vahvistanut hänen uskoaan.114 

 
112 Isoja ihmeitä – isostoiminnan linjaus 2016, 8. 
113 H7. 
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Uskonnollinen tausta on vaikuttanut isosten kokemuksiin hengellisyydestä monin eri 

tavoin. Rippikoulu osoittautuu selkeäksi käännekohdaksi. Kaikissa vastauksissa korostuu, että 

rippikoulu ja siitä alkanut osallistuminen nuoren seurakunnan elämään on vahvistanut 

hengellisyyttä. Rippikoulu ja isoskoulutus osoittautuu eräänlaiseksi kasvutarinaksi. Riparilla 

opitaan kristinuskon ydinasiat ja tutustutaan hengellisyyteen tai kuten uskonnollisesta 

perheestä tuleva isonen kuvaa, siellä herätään uudelleen syventämään lapsuudessa opittuja 

asioita. Lähtötasot voivat olla siis hyvin erilaiset. Toiselle isoselle käsiteltävät teemat ovat jo 

osittain tuttuja, toinen kuulee niistä ensimmäistä kertaa. Vastauksista ilmenee, että 

lähtötasosta riippumatta rippikoulusta alkaa eräänlainen hengellisen kasvun aika. Vaikka 

uskonnolliset teemat olisivat lapsuudesta tuttuja, niin rippikoulu asettaa pohtimaan niitä 

uudesta elämäntilanteesta käsin. Rippikoulu siis innostaa pohtimaan ja harjoittamaan omaa 

hengellisyyttä ja tällaisella toiminnalle luonteva paikka on isostoiminta.  

Isoskoulutus koetaan hengellisesti merkittävänä. Riparilla alkanut kasvu saa luontaisen 

jatkumon tiiviissä yhteisössä. Erilaisista taustoista ja rippikouluryhmistä tulevat nuoret 

pääsevät jakamaan omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Isosten vastauksista korostuu, että 

rippikoulu ja isoskoulutus koetaan hengellisesti merkittävimpänä, kuin itse isostehtävä. 

Niiden aikana isoset ovat kokeneet, että hengellisyys on vahvistunut erityisellä tavalla. Uuden 

yhteisön ja kaveripiirin löytäminen, sekä uusien asioiden oppiminen tekivät rippikoulusta ja 

isoskoulutuksesta ainutlaatuista aikaa.  

Isoskoulutukseen kuuluu keskeisesti osallistujien hengellisen kasvun tukeminen. Jouko 

Porkan tutkimuksen mukaan isoskoulutuslaisten hengellistä kasvua pyritään tukemaan monin 

keinoin. Merkittävimmät esille nousevat keinot ovat isoskoulutuksen hartauselämä, nuorten 

jumalanpalvelukset, kristilliset tapahtumat, mahdollisuus retriittiin, mahdollisuus 

sielunhoitoon, sekä mahdollisuus hengelliseen ohjaukseen. Porkka korostaa, että näiden 

tekijöiden jäädessä sivuun, on vaarana, että isoskoulutuksesta tulee ainoastaan aputyövoiman 

koulutuspaikka.115 Haastattelemani isoset korostavat Porkan mainitsemien yhteisöllisten 

tekijöiden hengellistä merkitystä. Erilaiset isoskoulutukseen kuuluvat hartaudet, tapahtumat ja 

retket koetaan tärkeinä. Sielunhoitoa tai yksityistä hengellistä ohjausta ei kuitenkaan nosteta 

esiin. Isoskoulutuksen hengellisen kasvun tuki perustuikin isosten kokemusten mukaan 

erityisesti yhteisön toimintaan. 

Isostehtävä koetaan myös uskoa vahvistavana aikana, mutta sen hengellinen arvo 

perustuu erityisesti rippikoululaisten innostumisen seuraamiseen ja myötäelämiseen. 

 
115 Porkka 2004, 107. 
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Rippikoululaisten innostumiseen vaikuttaa merkittävällä tavalla isosten toiminta. Yksi isosista 

korostaa, että isostehtävässä hengellisesti merkittävintä on päästä jakamaan omia ajatuksia ja 

kokemuksia uskosta.116  

Vastauksissa ilmenee, että vanhemmat isoset kuvaavat hengellisyyttään avoimemmin ja 

liittävät siihen selkeästi keskenään samanlaista käsitteistöä. Taustalla vaikuttavat yhteiset 

linjaukset, joita isostehtävissä sovelletaan, mutta myös aktiivinen osallistuminen seurakunnan 

toimintaan. Ensimmäistä kertaa isostehtävässä toimivilla on taustallaan vuosi isoskoulutusta, 

mutta ei pidempää kokemusta nuoren seurakunnan toiminnasta. Vanhemmat isoset ovat 

ehtineet kulkea isoskoulutuksen lisäksi seurakunnan muussa toiminnassa vähintään vuoden 

ajan. Leirien, nuorteniltojen, sekä isostehtävien kautta isoset ovat oppineet kristillisyyteen 

liittyviä käsitteitä, mutta aikaa on ollut myös oman hengellisyyden pohtimiselle. 

Samankaltaisten käsitteiden käyttö hengellisyyden kuvaamisessa voidaan toki nähdä ulkopäin 

tulevana määritelmänä. Vanhempien isosten näkökulmissa korostuu opittuja kokonaisuuksia, 

mutta laaja vaihtelevuus ja haastatteluissa käytetty pohdinta-aika osoittavat, että nämä 

kokonaisuudet ovat vain osa isosten omien näkökulmien ja kokemusten rinnalla. Seurakunnan 

elämässä tapahtunut hengellinen kasvu on siis vaikuttanut isosten ajatuksiin hengellisyyden 

merkityksistä.  

Jouko Porkan tutkimuksen mukaan usko kristillisiin teemoihin on isosilla paljon 

yleisempää, kuin rippikoululaisilla. Isoset kokevat myös uskon merkityksellisempänä kuin 

rippikoululaiset.117 Taustalla voivat vaikuttaa uskonnolliset taustat tai vahvat hengelliset 

motiivit osallistua isoskoulutukseen. Kuitenkin tutkimus alleviivaa tämän tutkielman 

näkökulmia hengellisen kasvun merkityksestä. Rippikoulu lisää pääsääntöisesti nuorten 

tietämystä kristillisistä teemoista ja isoskoulutus vahvistaa niiden henkilökohtaista merkitystä. 

Tässä tutkielmassa selvisi, että vanhemmat isoset kuvaavat hengellisyyttä 

monisanaisemmin ja antavat sille laajempia merkityksiä. Porkan tutkimuksessa ilmenee, että 

vaikkei isonen olisikaan uskonnollisesti sitoutunut hän voi toimia isostehtävissä useita vuosia. 

Kuitenkin pääsääntöisesti vanhemmat isoset kokevat uskon merkityksellisemmäksi. Isosten 

kokemuksiin hengellisyydestä voi siis vaikuttaa sitoutuneisuus. Usein vanhemmat isoset ovat 

myös uskonnollisesti sitoutuneita, jolloin tutkimuksessa vanhempien isosten hengellisyys 

korostuu erityisen vahvana.118 

 
116 H7. 
117 Porkka 2019, 148. 
118 Porkka 2019, 162. 
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Hengellinen kasvu osoittautuu isosten rippikoulun ja isostoiminnan aikaa 

määritteleväksi teemaksi. Rippikoulussa opitut asiat syvenevät isoskoulutuksen myötä ja 

tulevat osaksi arkielämää. Taustalla vaikuttavat erilaiset uskonnolliset perhetaustat, joiden 

kautta joillakin isosilla on ollut valmiuksia hengellisten asioiden omaksumiseen. 

Kokonaisuudessaan rippikoulu on kuitenkin hengellisen kasvun käännekohta. 
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7. Yhteisöllisyys 
Isosten hengellisyyden määritelmien, isostehtäväkokemusten, sekä hengellisen taustan kautta 

voidaan huomata, että kannatteleva teema on yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys liittyy niin 

rippikoulukokemuksiin, kuin sen ulkopuolelle. Sen merkitys isosten hengellisyydelle on suuri. 

Aiempien taustoittavien esimerkkien kautta avaan isosten kokemuksia yhteisöllisyydestä 

laajemmassa kokonaisuudessa.  

Yhteisöllisyys voidaan määritellä eri tavoin. Käsitteen yleinen määrittely, mutta myös 

arkikielinen tulkinta, viittaavat usein yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Yhteisöllisyyden 

kokemukseen voidaan siis liittää emotionaalinen taso, kokemus yhteenkuuluvuudesta.119 

Tässä luvussa käsittelen isosten kokemuksia yhteisöllisyydestä nimenomaan 

yhteenkuuluvuuden kautta.  

7.1. Isosten kokemukset yhteisöllisyydestä 

Useissa aiemmin käsitellyissä esimerkeissä nousee esiin yhteisöllisyyden rooli. Isosten 

kokemuksista ja hengellisestä kasvusta tarkasteltuna se on merkittävin syy olla mukana 

seurakunnan toiminnassa. Yhteisöllisyys liittyy sosiaalisiin suhteisiin, mutta myös 

hengellisyyteen, kuten isosten määritelmissä nousi esiin. Sosiaaliset näkökulmat korostuvat 

kaikkien isosten vastauksista. Merkittävin näkökulma on seurakunnan muodostama yhteisö. 

Useat isoset kokevat, että seurakunta on paikka, jossa voi kokea yhteisöllisyyttä erityisellä 

tavalla.  

Ensimmäisenä vastauksissa korostuu yhteisön tarjoamat sosiaaliset kontaktit. Useissa 

vastauksissa ilmenee, että rippikoulun, isoskoulutuksen ja isostehtävien myötä isoset ovat 

saaneet paljon uusia ja hyviä kaverisuhteita. Yksittäisten kaverisuhteiden lisäksi he ovat 

saaneet uusia kaveripiirejä. Monet isoset nostavat kuitenkin kaveripiirien lisäksi esille koko 

yhteisön merkityksen. Yhteisössä he kokevat olevansa tervetulleita ja toivottuja. Useat isoset 

pitävätkin seurakuntaa toisena kotinaan. Yksi isosista kuvaa isoskoulutuksen merkitystä 

hänelle seuraavasti: 

No, ehkä se just se, että miten seurakunnasta muodostu semmonen perhe, että tuli semmonen tosi 

läheinen paikka ja semmonen ns. turvakoti tai semmonen, että tänne voi aina tulla ja olla ihan ku millanen 

olis.120 

Seurakunta koetaan paikkana, johon voi tulla omana itsenään. Yhteisön muista jäsenistä tulee 

niin läheisiä, että isonen kuvaa heitä perheekseen. Tämä yhteisö muodostaa ”turvakodin”, 

jossa on hyvä olla. Samalla isosen vastauksessa korostuu, että seurakunnan tarjoamat puitteet 
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koetaan tärkeinä. Isosen kuvaama turvakoti kytkeytyy selvästi tärkeään paikkaan tai tilaan, 

jossa yhteisön on hyvä kokoontua. 

Toinen isonen korostaa samaa näkökulmaa. Hän kuitenkin painottaa seurakunnasta 

saatujen sosiaalisten suhteiden merkitystä myös seurakunnan toiminnan ulkopuolella. Hän 

kuvaa päätöstään lähteä isoskoulutukseen näin: 

Sanotaanko, että parhaimmista päätöksistä mitä oon tehny. Koska, mää oon saanu täältä niin paljon uusia 

hyviä ihmisiä mun elämään. Ja sitte tavallaan semmonen turvaverkko, että jos muualla menee aivan päin 

persiaa, nii sit mää voin niinku joustaa tänne suuntaan, että viettää niitten ihmisten kanssa enemmän aikaa 

vaan sitte.121 

Aiempi näkökulma turvakodista ilmenee myös tämän isosen vastauksessa. Toisaalta hänen 

kokemuksensa ei kytkeydy yhtä voimakkaasti koko yhteisöön tai yhteisön tarjoamiin 

puitteisiin, vaan ennen kaikkea yhteisöstä saamiinsa kaverisuhteisiin. Kuitenkin nämä kaverit 

selkeästi kuuluvat aktiivisesti seurakunnan toimintaan, sillä heihin liitetään ajatus 

seurakunnan turvallisuudesta ja tärkeydestä. Seurakunnassa koettu yhteisöllisyys voi siis 

välittyä myös seurakunnan toiminnan ulkopuolelle. 

Yhteisöllisyys parantaa yhteisön jäsenten hyvinvointia. Sosiaalisten suhteiden ja 

turvapaikka kokemusten kautta seurakunta on osoittautunut isosille monella tapaa 

hyvinvointia parantavaksi paikaksi ja yhteisöksi. Useissa vastauksissa ilmenee, että 

seurakunnan kautta isoset ovat saaneet elämäänsä korvaamattomia kaverisuhteita ja 

kokemuksia. Jouko Porkan tutkimus osoittaa, että yhteisöllisyyden tunne on merkittävin syy 

sitoutua mukaan seurakunnan toimintaan.122 Haastattelemani isoset korostavat vastauksissa 

samoja näkökulmia. Seurakunta on elämään myönteisesti vaikuttava yhteisö, jonka 

toiminnasta saa monenlaista hyötyä. 

Emilia Kallioniemi on tutkinut maisterintutkielmassaan seurakunnan merkitystä sen 

toimintaan osallistuville nuorille. Tutkimuksessa korostuu yhdessäolon merkitys, sekä uusien 

kavereiden saaminen. Seurakunnan rooli nuorten perheenä ja turvapaikkana nousee esiin 

myös Kallioniemen tutkielmassa. Hän kertoo, että sosiaaliset suhteet voidaan nähdä 

seurakunnan sosiaalisena pääomana, jolla he saavat nuoria mukaan aktiiviseen toimintaan.123 

Samantyyppiset näkökulmat ilmenevät myös tässä tutkimuksessa. Seurakunta tarjoaa puitteet 

ja toimintamuodot, jotka mahdollistavat tiiviin yhteisön muodostumisen. 

Yhteisöllisyys korostuu myös isostehtävässä. Seurakunnasta saatu tärkeä yhteisö kulkee 

osittain mukana isoskavereiden ja työntekijöiden muodossa. Kuitenkin yhteisö muovautuu 

joka isostehtävässä erilaiseksi. Työntekijät ja isoskaverit vaihtuvat, mutta ennen kaikkea joka 

 
121 H2. 
122 Porkka 2019, 49. 
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riparilla on uusia rippikoululaisia. Yhteen kuuluvuuden tunne ei siis välttämättä ole 

rippikoulun alusta asti olemassa. Kuitenkin isosten vastauksissa korostuu, että riparin aikana 

pääsääntöisesti yhteishenki vahvistuu ja porukka tulee yhtenäisemmäksi. Kaikki isoset 

kuvaavat, että yhdessäolo ja yhdessä tekeminen ovat keskeisiä osia isostehtävässä. Niiden 

kautta porukka hitsautuu yhteen. Laulut, leikit ja muut yhteiset hetket tuovat yhteen eri 

taustoista saapuvia nuoria.  

7.2. Yhteisöllisyyden hengellinen merkitys 

Yhteisöllisyys koetaan sosiaalisten näkökulmien lisäksi myös hengellisenä asiana. Se 

korostuu yhteisön eri tilaisuuksissa, mutta myös tilaisuuksien ulkopuolella. Isoset kuvaavat, 

että oma riparikokemus oli niin yhteisöllisesti, kuin hengellisesti merkittävä. Riparin 

yhteisöllisyys perustuu monella tapaa sosiaalisiin näkökulmiin, mutta myös hengelliseen 

pohdintaan. Yhden isosen kokemus viittaa erityisesti ripariyhteisön ainutlaatuisuuteen: 

Kyllä se oli se niinku porukan yhteishenki ja semmonen yhessä tekeminen. Se oli niinku jotain, mitä vois 

kuvitella, että ei missään muualla saavuteta, muutaku seurakunnan tapahtumassa.124 

Isonen asettaa seurakunnan roolille erityisarvon. Taustalla vaikuttaa sosiaalinen pääoma, 

mutta myös hengelliset teemat. Kuten aiemmissa esimerkeissä kävi ilmi, ripari rohkaisi 

pohtimaan hengellisyyttä uudesta näkökulmasta. Isosten vastauksissa korostuu, että 

rippikoulun yhteishenki muodostuu useiden osa-alueiden ympärille. Erilaiset aktiviteetit, 

mutta myös koko riparin sanoma yhdistävät porukkaa. 

Myös isoskoulutus koetaan hengellisesti merkittävänä yhteisöllisestä näkökulmasta. 

Yksi isosista painottaa hengellisyyden yhteisöllistä luonnetta isoskoulutuksessa seuraavasti: 

No, se oli ehkä että mää opin vielä paremmin sillee niinku, erilaisia niinku hengellisyyden harjottamisen 

tapoja ja tämmöstä, ja sitte ehkä se yhteisöllisyys tuli sit siinä parhaiten esille, että näki, että miten omat 

kaverit, että miten niitten hengellisyys näkyy ja sit ehkä kehitti myös sitä omaansa siinä, että miten niinku 

asiat toimii omasta mielestä tälleen uskonelämässä ja, että miten sitä voi harjottaa muitten kanssa.125 

Isosen hengellisyys voi vahvistua suhteessa muiden yhteisön jäsenien kanssa. Kavereiden 

avoimuus ja kiinnostus hengellisyyttä ja sen harjoittamista kohtaan innostivat myös isosta 

harjoittamaan omaa hengellisyyttään. Isonen korostaa, että hengellisyyden vahvistuminen 

tapahtuu erityisesti osana yhteisöä.  

Myös toinen isonen korostaa samaa näkökulmaa: 

No, siinä tuli justii se yhteisö kans, että, että, se oli niinku mun mielestä siellä niinku leireillä tai 

isoskoulutuksessa muuten, mitä oli, nii oli semmonen olo, et niinku kaikki on tervetulleita kaikki saa olla 

siellä, et ehkä se oli semmosta niinku aikaa, et niinku eli, eli niitä lupauksia tai eli sitä, mitä oli oppinu 

silleen, et täähän on niinku sanottu.126 
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Aiemmissa isosen vastauksissa ilmenee, että lupauksilla hän tarkoittaa Raamatun lupauksia. 

Isonen kokee, että hän ja kuka tahansa muu oli tervetullut mukaan yhteisöön. Samalla hän 

painottaa yhteisön erityisluonnetta. Isoskoulutuksessa ei ainoastaan opiskella tai syvennetä 

rippikoulussa opittuja asioita, vaan niitä eletään todeksi. Isosen kokemuksesta voi huomata, 

että yhteisöllisyys pohjautuu yhteisöön, mutta ennen kaikkea siihen, mitä yhteisössä tehdään 

ja mihin sen toiminta perustuu. Raamatun lupauksien toteutuminen isosen omassa elämässä 

luo yhteisölle erityisluonteen. 

Isosten kokemuksissa ilmenee, että muiden nuorten lisäksi seurakunta tarjoaa tapoja 

harjoittaa omaa hengellisyyttä. Isoskoulutukseen kuuluvat hengellistä kasvua tukevat 

elementit liittyvät myös muuhun seurakunnan elämään. Hartaudet, tapahtumat ja retket 

tarjoavat mahdollisuuksia hengellisyyden harjoittamiseen.127 Erityisesti isostoimintaan 

kuuluvan hartauselämän hengellinen merkitys on suuri. Käsittelin aiemmin isostehtävän 

aikana koettujen hartauksien sisällön merkitystä, mutta vastauksissa korostuu myös niiden 

yhteisöllinen puoli. Vastaavanlaisia hartauksia kuuluu myös isoskoulutukseen ja nuorten 

viikonloppuleireihin. Yksi isosista kertoo, että hartaudet ovat hänelle tärkeitä ja ne erityisesti 

yhdistävät porukkaa.128 

Isostehtävässä koettu yhteenkuuluvuuden tunne perustuu myös rippikoululaisten 

kokemuksien myötäelämiseen. Isosen tehtävä on olla rippikoululaisen tukena ja esimerkkinä. 

Tähän rooliin liittyy paljon käytännön näkökulmia, mutta useissa vastauksissa korostuu isosen 

roolin hengellinen merkitys. Omalla esimerkillään isonen voi innostaa rippikoululaisia 

pohtimaan hengellisiä kysymyksiä ja luoda turvallisen yhteisöllisen ilmapiirin niiden äärelle. 

Yksi isosista pohtii isostehtävän hengellistä merkitystä seuraavasti:  

No, seki on sitte, joka leirillä vähän erilainen tietenki, joka leiri on erilainen, mut jos nyt miettii yleisesti 

nii semmonen… Siellä saa päästä, pääsee niinku jakamaan sitä, niitä omia oivalluksia ja niinku sitä 

sanomaa eteenpäin, et… Nii, se on niinku, vähän niinku sanan lähettiläs.129 

Vastauksessa korostuu, että sanoman ja omien kokemuksien jakaminen on tärkeää. Sama 

isonen kertoo, että hän kokee rippikoululaisen innostumisen erittäin merkittävänä omalle 

hengellisyydelle. Isosen rooli sanoman välittäjänä ja rippikoululaisen antama mahdollinen 

vastakaiku luovat yhteisen pohdinnan ja kiinnostuksen aiheen. Yksi isonen kertoi tällaisesta 

kokemuksesta, kun keskustelimme isostehtävän hengellisesti merkittävimmästä tilanteesta: 

No, ehkä semmonen keskustelu, mitä mää kävin niinku niitten omien huonelaisten kans. Semmonen, että 

puhuttiin just uskosta ja sit tuntu sillee, että ne ehkä pääsi siihen itekki niinku mukaan ja että ne oli 

oikeesti kiinnostuneita ja halus tietää, nii musta tuntuu jotenki, että ne niinku itekki sitte jako niitten 

 
127 Porkka 2004, 107. 
128 H3. 
129 H7. 
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juttuja, nii ehkä ne pääsi sillee, sillee mukaan tai just uskominen ei oo noloa ja ne oli nii kiinnostuneita 

kaikista seurakunnanki jutuista, nii siinä tuli semmonen, just se ehkä se yhteisöllisyyden kokemus sitte.130 

Vastauksessa ilmenee erityisellä tavalla isosen roolin merkitys. Isosen esimerkki kannusti 

rippikoululaisia jakamaan omia ajatuksiaan hengellisyydestä. Sama isonen kertoo, että hän 

koki omalla riparillaan isosten roolin tärkeänä. Isoset olivat keskeinen osa myönteisen ja 

kannustavan ilmapiirin luontia. He olivat jakaneet omia kokemuksiaan, joiden kautta hän 

koki, että hengellisyys ei ole häpeällinen asia, vaan osa avointa yhteisöä.131 

Isosten kokemuksista selviää, että riparilaisten asenteella on suuri merkitys isostehtävän 

hengellisyydelle. Isosen rooli ilmapiirin ylläpitäjänä ja kannustajana on keskeinen, mutta 

isoset korostavat, että ilmapiiri on myös riippuvainen rippikoululaisten asenteista. Yksi isonen 

korostaa tätä näkökulmaa ja vertaa kokemiaan isostehtäviä: 

…nyt ku peilaa näitä porukoita, minkä mukana on ollu, että kun se porukka on niinku oikeesti mukana, 

sydämellä, nii sillon siellä on vielä erilainen niinku palo, tietyllä tavalla siellä leirillä verrattuna siihen, 

että jos siellä on porukka vähän silleen huonolla asenteella mukana, nii kyllä se vaikuttaa siihen koko 

leirin niinku hengelliseen ilmapiiriin.132 

Rippikoululaisten myönteinen asenne hengellisyyttä kohtaan luo yhteenkuuluvuutta. 

Muissakin vastauksissa korostuu, että rippikoululaiset ja isoset voivat olla mukana hyvällä 

asenteella eri aktiviteeteissa, mutta jos suhtautuminen sanomaa kohtaan on jyrkän kielteinen, 

niin se laskee merkittävästi hengellistä ilmapiiriä ja yhteisöllisyyttä. 

Yksi isonen painottaa, että rippikoululaisten sulkeutuneisuus tai kielteinen 

suhtautuminen riparin teemoja kohtaan vaikuttavat isostehtävän hengellisyyteen. Hän 

korostaa, että voimakkaat eriävät mielipiteet tekevät yhteishengen luomisesta haasteellista. 

Yhteishenkeen vaikuttaa keskeisesti riparin ydinasioiden pohtiminen.133 Muiden isosten 

vastauksissa ilmenee samanlaisia näkökulmia. He kokevat, että koko riparin kestävä voimakas 

vastarinta sanomaa kohtaan laskisi isostehtävän hengellistä merkitystä. Yksi isonen kuitenkin 

painottaa, että vaikka porukassa olisikin muutamia, jotka riparin päättymiseen asti 

suhtautuisivat ydinasioihin kielteisesti, niin se ei vaikuta lopulta yhteisöllisyyden ja 

hengellisyyden kokemukseen. Hän korostaa, että porukkaan mahtuu monenlaisia 

ajattelumalleja.134 

Isosten hengellisiä kokemuksia tarkastellessa selviää, että yhteisöllisyys ja hengellisyys 

kuuluvat kiinteästi yhteen. Rippikoulu ja isostoiminta kuuluvat aktiivisen yhteisön toiminnan 

piiriin, jossa yhteisöllisyys ja hengellisyys ovat keskiössä. Monet isosten mainitsemat 

kokemukset osoittavat, että yksittäisillä henkilökohtaisilla tilanteilla on suuri merkitys 

 
130 H5. 
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hengellisyydelle, mutta yhteisön rooli korostuu erityisellä tavalla suurimmassa osassa 

kokemuksia. Yhteisöllisyys on myös merkittävästi vaikuttanut isosten hengelliseen kasvuun. 

Seurakunnan ilmapiiri ja siihen kuuluvat läheiset ihmiset ovat rohkaisseet isosia pohtimaan 

omaa hengellisyyttään, mutta myös puhumaan siitä avoimemmin.  
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7. Johtopäätökset 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten erään seurakunnan isoset ovat kokeneet 

hengellisyyden elämässään. Tarkastelu keskittyi erityisesti isostoiminnan hengelliseen 

merkitykseen. Aineistoanalyysin myötä, esiin nousi kaksi selkeää pääluokkaa: hengellinen 

kasvu, sekä yhteisöllisyys. Nämä kaksi pääluokkaa avautuivat isosten omien hengellisyyden 

määritelmien, sekä erilaisten kokemusten kautta.  

Hengellisyyden määritelmä on teoreettisessa kontekstissa monimuotoinen. Myös isosten 

määritelmissä se osoittautui vaihtelevaksi ja laajaksi. Määritelmiä yhdisti kuitenkin muutamat 

näkökulmat. Hengellisyyttä verrattiin erityisesti uskoon, nämä kaksi käsitettä koettiin lähes 

toisiinsa verrannollisina. Uskon lisäksi hengellisyyttä kuvattiin yhteisölliseksi asiaksi. 

Muutamissa vastauksissa nousi esiin määrittelyn haasteellisuus. Hengellisyys koettiin 

vaikeaksi hahmottaa ja sitä oli vaikea kuvata. Kuitenkin isosten määritelmissä oli selkeitä 

yhtymäkohtia Suomen ev.lut. kirkon spiritualiteetin määritelmään. Tämän tutkielman 

teoreettiseen määritelmään verratessa selviää, että isosten näkökulmat hengellisyydestä ovat 

hyvin samankaltaiset. 

Isosten hengellisen kasvun merkitys korostui jo heidän lapsuudessaan. Isosten 

perhetaustat jakautuivat kolmeen ryhmään: vahvasti uskonnollisiin ja tapakristittyihin 

perheisiin, sekä perheisiin, joissa uskonnollisuus ei erityisesti näkynyt arjessa. Näistä 

taustoista tarkasteltuna ilmeni, että uskonnollinen tausta vahvisti isosten kokemusta 

hengellisyydestä rippikoulussa, isoskoulutuksessa, sekä isostehtävässä. Isoset, joiden 

perheissä uskonnollisuus ei näkynyt, kokivat samat tilanteet sosiaalisesti merkityksellisinä. 

Tähän ryhmään kuului myös isosia, jotka asettivat näille tilanteille hengellisiä merkityksiä. 

Hengellisen kasvun rooli nousi esiin myös rippikoulun, isoskoulutuksen ja isostehtävän 

muodostamaa ajanjaksoa tarkastellessa. Rippikoulu koettiin eräänlaisena käännekohtana, joka 

vahvisti isosen omaa hengellisyyttä ja innosti pohtimaan sen merkitystä. Uskonnollisista 

perheistä tulevat isoset kokivat, että se herätti uudelleen lapsena opittujen asioiden äärelle. 

Taustoista riippumatta rippikoulu koettiin aikana, joka avasi hengellisyyttä uudesta 

näkökulmasta ja rohkaisi osallistumaan seurakunnan toimintaan. 

Isoskoulutus koettiin hengellisesti vielä merkittävämpänä kokemuksena kuin 

rippikoulu. Isoskoulutus syvensi rippikoulussa opittuja asioita ja kannusti osallistumaan 

seurakunnan toimintaan. Isosten kokemuksissa korostui eritysesti isoskoulutusyhteisön 

merkitys. Vastauksista kuitenkin ilmeni, että rippikoulu ja isoskoulutus koettiin osittain 

erottamattomana jatkumona. Ne muodostivat ajanjakson, jolloin seurakunnan toiminta tuli 
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tutuksi ja oma hengellisyys vahvistui. Samalla isoskoulutus mahdollisti turvallisessa 

yhteisössä tapahtuvan kasvun kohti isostehtävää. 

Isostehtävän hengellinen merkitys perustui ennen kaikkea rippikoululaisten kokemusten 

myötäelämiseen. Rippikoululaisten innostuminen riparin ydinasioista, sekä isosen oma rooli 

esimerkkinä ja sanoman välittäjänä nousivat vastauksissa keskeisesti esille. Rippikoululaisten 

kokemusten lisäksi isoset kokivat tiettyjä tilanteita hengellisesti merkittävinä. Hartaudet ja 

erityisesti niihin liittyvä hiljentyminen koettiin henkilökohtaisesti tärkeänä osana isostehtävää. 

Merkittävin huomio isosen hengelliseen kasvuun liittyy nimenomaan isostehtävän 

merkitykseen. Isostehtävä koettiin hengellisesti merkittävänä, mutta rippikoulu ja isostehtävä 

nousivat vastauksissa etusijalle. Isostehtävän koettiin vahvistavan rippikoulussa ja 

isoskoulutuksessa opittuja asioita. Niiden merkitys isosen omalle hengellisyydelle oli 

ainutlaatuista. Erityisesti isoskoulutuksen kautta isosen oma paikka seurakunnassa vakiintui ja 

oma hengellisyys vahvistui. Isostehtävä oli mahdollisuus, jossa näitä kokemuksia pääsi 

jakamaan eteenpäin. 

Hengellisen kasvun lisäksi vastauksissa korostui erityisellä tavalla yhteisöllisyyden 

merkitys. Yhteenkuuluvuuden tunne kulki läpi rippikoulun, isoskoulutuksen ja isostehtävän. 

Se kiteytyy isosten ”toiseen kotiin”, seurakuntaan. Sieltä isoset ovat löytäneet merkittäviä 

kaverisuhteita ja uusia kokemuksia. Yhteisöllisyys liittyi siis keskeisesti seurakunnan 

tarjoamiin sosiaalisiin näkökulmiin. Isoset kokivat merkityksellisiksi erilaiset leirit ja 

nuortenillat, joissa oli mahdollisuus viettää yhteistä aikaa osana yhteisöä ja uusia 

kaveriporukoita. 

Yhteisöllisyys kuitenkin osoittautui myös hengelliseksi arvoksi. Isosten hengellisyyden 

määritelmien kautta paljastui, että hengellisyyteen liitetään yhteisön toiminta ja sen jäsenten 

merkitys. Osana yhteisöä isoset löysivät tukea omalle hengelliselle kasvulleen ja saivat 

syventää aiemmin oppimiaan asioita. Hengellinen yhteisöllisyys korostui yhteisissä 

tilanteissa, kuten hartauksissa, mutta myös ohjatun toiminnan ulkopuolella.  

Mistä isonen elää? Tutkimus osoittaa, että hengellisyys on merkittävä osa isosen 

elämää. Joillekin se on erottamaton osa sitä. Uskonnolliset taustat loivat pohjaa avoimelle 

suhtautumiselle hengellisyyttä kohtaan, mutta myös vähemmän uskonnollisista taustoista 

tulevat isoset kokivat seurakunnan toimintaan lähtemisen merkittävänä päätöksenä 

elämässään. Seurakunta osoittautui hengellisen kasvun paikaksi. Isosen kokemuksia 

tarkastellessa huomaa, että yhteisöllisyys koskettaa kaikkia käsiteltyjä vaiheita. Yhteisö tukee 

hengellistä kasvua, mutta antaa myös turvallisen ympäristön elää nuorena. Isosten 
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kokemuksia ja hengellisyyden määritelmiä tarkastellessa voidaan huomata, että isonen elää 

yhteisöllisyydestä. 

.  
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelurunko 

 

Isostehtävä 

- Monettako kertaa olit isosena tänä vuonna? 

- Millainen kokemus viimeisin isostehtävä oli?  

- Mikä oli parasta? 

- Millainen merkitys riparin hartaushetkillä oli sinulle? 

- Millainen merkitys yhteislauluilla oli sinulle? 

- Vietittekö riparilla ehtoollista? Millainen kokemus se oli sinulle? 

- Olitko mukana riparin oppitunneilla tai raamattuhetkissä? Millainen merkitys niillä oli 

sinulle? 

 

Hengellinen tausta 

- Miten perheessäsi suhtaudutaan uskonnollisiin asioihin?  

- Millä tavoin uskonnolliset asiat ovat olleet esillä lapsuudessasi? 

- Milloin olet tutustunut ensimmäisen kerran Raamattuun? 

- Millainen merkitys rukouksella on ollut lapsuudessasi?  

- Osallistuitko lapsena seurakunnan toimintaan?  

- Miksi lähdit rippikouluun? 

- Millainen kokemus oma riparisi oli?  

- Mikä oli parasta? 

- Mikä sai sinut osallistumaan isoskoulutukseen? 

- Millainen kokemus isoskoulutus oli?  

- Mikä oli parasta? 

 

Hengellisyys 

- Millä kolmella sanalla kuvailisit hengellisyyttä?  

- Mitä mainitsemasi asiat merkitsevät sinulle? 

- Millainen kokemus oma rippikoulusi oli sinulle hengellisesti?  

- Millainen kokemus isoskoulutus oli sinulle hengellisesti? 

- Millainen kokemus isostehtävä oli sinulle hengellisesti? 
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- Mitkä tilanteet tai hetket olivat sinulle hengellisesti merkittävimpiä? 

- Koitko jonkin yksittäisen tilanteen erityisen hengellisenä? 

- Oliko leiriporukalla mielestäsi vaikutusta riparin hengellisyyteen? 

- Muuttuiko hengellisyytesi isostehtävän myötä? 

- Opitko isostehtävän myötä jotain uutta? 

- Haluatko mainita vielä jotain muuta? 

 


