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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan rippikoulun oppikirjojen seksuaali- ja perhe-etiikkaa. Huomion kohteena ovat 
erityisesti oppikirjojen sisältämät käsitykset, ihanteet ja oppikirjojen keskeiset eroavuudet. Tutkimuksen 
taustassa valotetaan rippikoulun lähtökohtia ja sille asetettuja tavoitteita. Suomalainen rippikoulu on laadukas, 
vaikuttava ja kansainvälisesti ainutlaatuinen. Rippikoululla on myös keskeinen asema nuorisokulttuurissa ja 
kirkon kasvatustyössä. Taustassa luodaan myös katsaus yhteiskunnassa käytyyn seksuaalieettiseen keskusteluun 
ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon perhe- ja seksuaalietiikkaan. Kirkon kantaa moniin seksuaalieettisiin 
kysymyksiin pidetään epäselvänä, ja muutosvaatimukset kirkon seksuaaliopetusta kohtaan ovat sekä 
voimakkaita että ristiriitaisia.  
 
Tutkimusaineistona on kuusi piispainkokouksen hyväksymää rippikoulun oppikirjaa, jotka on julkaistu 
Rippikoulusuunnitelma 2001:n ilmestymisen jälkeen. Kyseiset oppikirjat ovat Elämänpuu, Ihan sama, Oma 
ripari, Quo vadis?, Sanktus sekä Tunnetko tien. Tarkastelun kohteeksi oppikirjoista on rajattu seksuaalisuutta ja 
perhettä käsittelevät luvut sekä neljännen ja kuudennen käskyjen selitykset.  
 
Tutkimuskysymyksiä on kolme: millaisia käsityksiä seksuaalisuudesta ja perheestä rippikoulun oppikirjat 
sisältävät, millaisia seksuaali- ja perhe-eettisiä ihanteita oppikirjat ilmentävät ja mitkä ovat oppikirjojen 
keskeiset erot? Tutkimuksen menetelmänä on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Analyysi rajattiin 
oppikirjojen tekijöiden tuottamaan materiaaliin eli varsinaiseen oppiainestekstiin. Aluksi aineistosta eriteltiin 
analyysiyksikköjä. Analyysiyksiköistä muodostettiin luokittelun avulla ryhmiä. Ryhmiä yhdistelemällä luotiin 
aihekategorioita, joita yhdistelemällä puolestaan luotiin tutkimuksen pääkategoriat.  
 
Pääkategorioita on viisi: tunteet, parisuhteessa eläminen, avioliitto, seksuaalisuuden monimuotoisuus ja perhe. 
Tulosluvussa oppikirjoissa esiintyvät seksuaali- ja perhe-eettiset sisällöt esitellään teemoittain. Käsitykset, 
ihanteet ja erot kulkevat jokaisen teeman sisällä. Oppikirjojen sisältöjä peilataan myös piispojen 
puheenvuoroihin seksuaalisuutta ja perhettä koskien. Tulosten tarkastelussa tutkimustuloksia tarkastellaan 
edeltävää lukua tiiviimmin ja nostetaan esiin joitakin keskeisiä huomioita tutkimuksen teoriataustasta.  
 
Oppikirjojen käsityksen mukaan seksuaalisuus pohjautuu Jumalan luomistyöhön. Ihanteen mukaan kahdeksi eri 
sukupuoleksi luominen tulisi olla pohja yksilön seksuaaliselle toiminnalle. Avioliitossa miehen ja naisen välinen 
suhde toteutuu parhaiten Jumalan tarkoittamalla tavalla, ja avioliitto on myös turvallinen ympäristö perheelle.  
 
Tulosten perusteella voidaan sanoa, että rippikoulun oppikirjojen tekijät ovat hyvin perillä nuoren elämään 
kuuluvista seksuaalisista ulottuvuuksista ja perhe-elämässä kohdattavista ongelmista. Oppikirjoissa esitellään 
kristillisen seksuaali- ja perhe-etiikan ihanteet, mutta samalla tiedostetaan, etteivät nämä ihanteet läheskään aina 
toteudu. Ennen kaikkea rippikoulun oppikirjojen seksuaali- ja perhe-etiikassa korostuu ihmisen arvostaminen ja 
kunnioittaminen, olipa hän kuka tai millainen tahansa.  
 
Oppikirjojen eroavuudet ilmenevät aiheiden puuttumisena, kantaa ottamattomana tai vahvasti kantaa ottavana 
ilmaisutapana. Keskeiset erot tulevat ilmi sellaisissa aiheissa kuin avoliitto, esiaviollinen sukupuoliyhteys ja 
homoseksuaalisuus. Nämä teemat ovat olleet keskustelun aiheena myös kirkon perhe- ja seksuaalietiikassa.  
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1. Johdanto 
Syksyllä 2010 kirkon seksuaalietiikka räjähti suuren yleisön huulille YLE:n kes-

kusteluohjelman Ajankohtainen kakkonen myötä. Arkikeskustelussa Homoillaksi 

nimetyn ohjelman jälkeen blogit, kolumnit ja muut mielipiteen ilmaisukanavat 

täyttyivät perusteluista, joilla joko kannatettiin tai vastustettiin kirkon seksuaa-

lietiikan uudistamista. Ohjelman aikana ja muutamana päivänä sen jälkeen kirkos-

ta erosi yhteensä noin 80 000 jäsentä. Eroaallon jälkeen Helsingin seurakuntayh-

tymä yritti selvittää kirkosta eroamisen syitä. Vastausprosentti oli hyvin pieni, 

mutta suurimmaksi eroamisen syyksi nousi homoseksuaalien syrjintä kirkossa, 

johon liitettiin vahvasti suvaitsemattomuus. (Homoseksuaalien syrjintä yleisin syy 

kirkosta eroamiseen Helsingissä, 2011.) Kyseinen Homoilta voitti Bonnierin Vuo-

den journalistinen teko -palkinnon yhteiskunnassa herättämästään keskustelusta 

(Homoilta oli vuoden journalistinen teko, 2011).  

Nämä tapahtumat ovat yksi osoitus siitä, että seksuaalisuuden moninaisiin 

ilmenemismuotoihin suhtaudutaan evankelis-luterilaisessa kirkossa ja suomalai-

sessa yhteiskunnassa vahvoin, mutta myös vaihtelevin mielipitein. Mielipiteitä ja 

näkökulmia riittää monen sormen laskettavaksi. Kirkkoa on syytetty homoseksu-

aalien syrjinnästä, suvaitsemattomuudesta ja vanhanaikaisuudesta. Moninaisten 

mielipiteiden taustalla vaikuttavat erilaiset käsitykset niin raamatuntulkinnasta 

kuin kristillisestä etiikastakin. Tiettyjen periaatteiden ylläpitämisessä on lopulta 

kyse siitä, millä tavalla seksuaalisuus kirkossa ymmärretään ja mitä seksuaalisuu-

desta halutaan opettaa.  

Yksi kristillisen opetuksen keskeisistä toimintamuodoista on rippikoulu. 

Rippikouluopetusta varten laaditaan ja julkaistaan oppikirjoja, joiden sisällön tu-

lee olla kristillisen opin mukaista (KJ 1993, 1:2, 3:3 §). Vuonna 2012 käytössä 

olevat rippikoulun oppikirjat on julkaistu vuosien 2002 – 2010 välillä. Keskustelu 

kirkon seksuaalietiikasta on käynyt vilkkaana näinä vuosina, ja piispat ovat myös 

julkaisseet uuden seksuaalieettisen puheenvuoron, Rakkauden lahjan (2008). 

2000-luvulla käytössä olevien rippikoulun oppikirjojen seksuaalietiikkaa tai nii-

den vastaavuutta kirkon viralliseen linjaan ei kuitenkaan ole tutkittu.  

Tässä tutkimuksessa paneudutaan Elämä – usko - rukous. Rippikoulusuunni-

telma 2001:n mukaisten rippikoulun oppikirjojen seksuaali- ja perhe-etiikkaan. 

Tavoitteena on esittää kokonaiskuva kuuden rippikoulun oppikirjan sisältämästä 

seksuaalietiikasta, sekä huomioida niiden keskeiset erot. Mielenkiintoiseksi tut-

kimuksen tekee se, että oppikirjoista vain yksi on laadittu Rakkauden lahjan 
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(2008) ilmestymisen jälkeen. Rakkauden lahja on syntynyt tarpeesta uudistaa kir-

kon perhe- ja seksuaalietiikka, joten voidaan olettaa, että sen jälkeen julkaistussa 

oppikirjassa nämä muutokset ovat nähtävissä. Oppikirjoja tarkastellaan niiden 

omista lähtökohdista käsin ja esiin nostetaan joitakin keskeisiä huomioita yhteis-

kunnassa käytävää keskustelua vasten.  
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2. Tutkimuksen tausta 

2.1. Rippikoulu ja rippikoulun oppikirjat 2000-luvulla 

2.1.1. Rippikoulun lähtökohta, tavoitteet ja vaikuttavuus 
Rippikoulutyöskentelyä ja konfirmaatiota on Suomen evankelis-luterilaisessa kir-

kossa1 ohjeistettu jo 1700-luvulta lähtien. Ensimmäinen varsinainen opetussuunni-

telma julkaistiin vuonna 1965. Vuosina 1974 – 1979 oli koekäytössä Rippikoulun 

kokonaissuunnitelma 1973, jonka jälkeen on julkaistu Rippikoulusuunnitelma 

1980 sekä uusimpana Elämä – usko – rukous. Rippikoulusuunnitelma 20012. 

(Niemelä, 2002, 12 – 15; Innanen, 2009, 18 – 20.)  

RKS 2001 on luonteeltaan puitesuunnitelma, joka ”antaa perusteet ja suun-

taviivat rippikoulun paikalliselle suunnittelulle, toteutukselle, arvioinnille ja jat-

kuvalle kehittämiselle”. Suunnitelma on tehty ajatellen 14 – 15 -vuotiaita nuoria, 

joten se antaa yhteisen pohjan koko ikäluokan rippikouluille. (RKS 2001, 5.) Rip-

pikoulusuunnitelman nimi Elämä – usko – rukous heijastelee Katekismuksen ydin-

tä; kymmenen käskyä liittyvät tiiviisti kristittynä elämiseen (Elämä), uskontun-

nustus tiivistää sen mihin uskomme (Usko) ja Isä meidän -rukous johdattaa jo-

kaista rukoilemaan Jumalaa (Rukous). (Piispainkokouksen pöytäkirja3, 13. – 

14.2.2001, 7 §; RKS 2001, 9; Katekismus, 2000, 5.) Samalla nimi kertoo rippi-

koulun sisällön perusjäsennyksen (RKS 2001, 9, 19). 

Kirkkojärjestyksen4 mukaan rippikouluopetuksen tulee perustua kirkollisko-

kouksen hyväksymään kristinoppiin (KJ 1993, 3:4 §). Kirkon kristinoppi on il-

maistu Kirkkojärjestyksessä sekä Katekismuksessa. Kirkolliskokouksessa hyväk-

sytyn Katekismuksen pohjana on luterilaisten kirkkojen pääkatekismus, Martti 

Lutherin Vähä katekismus (1529). Tunnustuskirjoihin kuuluva Vähä katekismus 

on muodostettu trinitaaris-kristologisen uskontunnustuksen mukaisesti. Isän luo-

mistyö, Pojan lunastustyö sekä Hengen pyhitystyö ovat Katekismuksen kolme 

uskonkohtaa, joilla kristillisen uskon ydinasiat ilmaistaan. Näin ollen rippikoulun 

teologinen perusta tulee olla trinitaaris-kristologisessa kasteopetuksessa. (RKS 

2001, 6 – 7.) 

RKS 2001:ssä elämä, usko ja rukous ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa 

keskenään, ja näin toivotaan olevan myös rippikoulun opetuksessa ja sisällössä. 

                                                
1 Jatkossa kirkon. 
2 Tekstissä ja viitteissä käytän teoksesta lyhennettä RKS 2001.  
3 Jatkossa käytän piispainkokouksen pöytäkirjasta lyhennettä Pkptk. 
4 Viitteissä käytän Kirkkojärjestyksestä lyhennettä KJ 1993.  
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Nuorten elämänkysymyksiä, uskon sisältöä ja spiritualiteetin harjoitusta luonneh-

ditaan RKS 2001:ssä kolmeksi koriksi, joista tulisi poimia materiaalia jokaiseen 

rippikoulun teemakokonaisuuteen. (RKS 2001, 10, 19.) RKS 2001:n pedagogise-

na perusteena on nähtävissä konstruktiivinen oppimiskäsitys (Innanen, 2009, 23). 

RKS 2001:ssä todetaan, että opetuksen tehtävä on edistää oppimista. Tietoa ei 

kuitenkaan voida opetuksen kautta siirtää suoraan oppijalle vaan tiedon omaksu-

minen edellyttää oppijan omaa aktiivisuutta sekä asian prosessoimista. Nuoren 

aiemmat tiedot kristillisestä uskosta ovat tärkeä pohja uuden tiedon oppimiselle. 

Lisäksi opetustilanteiden ja -menetelmien tulee olla monipuolisia ja joustavia. 

(RKS 2001, 11.)  

RKS 2001:n mukaan rippikoulun työskentelyn keskeinen lähtökohta ja pe-

rusta on seurakuntayhteys. Rippikoulun tehtävä on ”auttaa nuorta elämään ja ym-

märtämään sitä uskon todellisuutta, josta hän on pyhässä kasteessa tullut osalli-

seksi” (RKS 2001, 8). Rippikoulu on jaettu aloitus-, perus- ja päätösjaksoihin, 

joilla kullakin on omat tavoitteensa. Yleistavoitteeksi rippikoululle on asetettu 

nuoren vahvistuminen uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä 

kasteessa otettu, kasvaminen rakkaudessa lähimmäiseen sekä eläminen rukouk-

sessa ja seurakuntayhteydessä. Yleistavoitteen on tarkoitus ohjata kaikkea rippi-

koulun toimintaa. (RKS 2001, 18 – 19.) Eero Jokelan mukaan (2004, 57) yleista-

voitteella pyritään löytämään nuorelle sellainen kristillinen elämäntapa, jossa us-

ko, rakkaus ja rukous ovat luontevasti läsnä.  

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa rippikoulun kesto on RKS 2001:n 

mukaan vähintään puoli vuotta, ja sen laajuus on 80 tuntia. (Mikä on rippikoulu?) 

Suomessa rippikouluun osallistuu vuosittain noin 84 prosenttia ikäluokasta. (Mikä 

on rippikoulu?) Rippikoulu ja konfirmaatio avaavat tien seurakunnan täysivaltai-

seen jäsenyyteen. Konfirmaatiossa kirkon jäsen saa oikeuden toimia kummina, 

äänestää kirkollisissa vaaleissa sekä tulla vihityksi kirkossa. (Mikä on rippikoulu?; 

(Niemelä, 2002, 8; Pettersson, 2010, 223.)  

Kansainvälisessä rippikoulututkimuksessa, Confirmation Work in Europe, 

on todettu, että rippikoululla on sekä yhteiskunnallinen että uskonnollinen merki-

tys. Rippikoulu pitää yllä perinteisiä arvoja, jotka individualistisissa yhteiskunnis-

sa ovat jäämässä taka-alalle. Keskustelua on kuitenkin herättänyt kysymys rippi-

koulun yksityisestä ja julkisesta luonteesta: kumpaa rippikoulun tulisi olla? 

(Schweitzer, Ilg & Simojoki, 2010, 22 – 25.)  
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Confirmation Work in Europe on empiirinen tutkimus seitsemän Euroopan 

maan rippikoulusta (Itävalta, Tanska, Suomi, Saksa, Norja, Ruotsi ja Sveitsi). 

Pääpaino tutkimuksessa on nuorten odotuksissa ja kokemuksissa, mutta myös 

rippikouluja järjestävien henkilöiden ajatukset ja käsitykset ovat tutkimuksen koh-

teena. Kirjan toimittajien mukaan tutkimus valaisee millaista eri maiden kirkkojen 

nuorisotyö on, miten nuoret suhtautuvat uskontoon, kirkkoon ja instituutionaliseen 

uskontoon ja millä tavoin instituutionalinen uskonto esittäytyy nuorille ja heidän 

vanhemmilleen. (Schweitzer, Ilg & Simojoki, 2010, 14.) 

Suomalaisessa rippikoulussa korostetaan uskoa ja rippikoululaisen henkilö-

kohtaista suhdetta Jumalaan (Niemelä, 2010a, 244 – 253). Tutkimuksen mukaan 

Suomessa rippikoululla on myös merkittävä vaikutus nuorten uskoon, uskonnolli-

seen tietoon sekä uskonnolliseen toimintaan. Rippikoulu tähtää nuoren uskon 

vahvistamiseen (Niemelä, 2010b, 90), ja rippikoulun työntekijöille se onkin yksi 

rippikoulun tärkeimmistä päämääristä. Rippikoululaiset itse eivät odota uskon 

vahvistumista, mutta rippikoulun päättyessä moni kuitenkin kokee uskonsa vah-

vistuneen. Uskonnollinen tietämys lisääntyy tutkimuksen mukaan jokaisen maan 

rippikoulussa vaikka maiden välillä on suuriakin eroja. Tutkimuksessa todetaan, 

että etenkin Suomessa nuoret oppivat paljon vaikka heidän tarkoituksensa ei alun-

perin olekaan oppiminen ja tiedon kasvattaminen. (Niemelä, 2010a, 245 – 248.) 

Edelleen Suomessa on nähtävissä huomattava muutos nuorten uskonnolli-

sessa toiminnassa. Uskonnollisella toiminnalla tarkoitetaan rukoilua, Raamatun 

lukemista, Jumalan ajattelua sekä kirkossa käymistä. Myös nuorten suhtautuminen 

kirkkoon muuttuu rippikoulun aikana. Tutkimuksen mukaan rippikoulun päättyes-

sä suomalaiset nuoret suhtautuvat kaikkein myönteisimmin kirkkoon. Suomi on 

myös kärkisijoilla kun katsotaan rippikoulun käyneiden mielenkiintoa osallistua 

kirkon toimintaan rippikoulun virallisen osuuden päätyttyä. (Niemelä, 2010, 248 – 

250.)  

Suomen lisäksi Ruotsin rippikouluissa oli havaittavissa uskonnollista ja 

asenteellista muutosta muita maita enemmän. Laadullisten teorioiden mukaan 

tyytyväisyys rippikoulua kohtaan johtaa positiivisiin asennemuutoksiin. Rippikou-

lu näyttäytyy tutkimuksessa tyydyttävänä kokemuksena sekä sosiaalisesti että 

hengellisesti. Tyytyväisyyttä selittää rippikoulutuntien sisällöt, jotka Suomessa ja 

Ruotsissa olivat lähempänä nuorten omia kiinnostuksen kohteita. Suurimpana 

eroavaisuutena on kuitenkin leirimuotoinen rippikoulu. Suomi ja Ruotsi ovat ai-

noita maita, joissa rippikoulua järjestetään hyvin pitkälti leirimuotoisena.  



 8 

Vuonna 2007 91,2 prosenttia kaikista Suomen rippikouluista toteutettiin lei-

rimuotoisena. Rippikoululeireillä on vahva asema nuorisokulttuurissa, sillä yksi 

tärkeimmistä syistä osallistua rippikouluun on leirille osallistumisen mahdollisuus 

(Niemelä, 2010b, 90). Leirimuotoisuus onkin yksi suomalaisen rippikoulun vah-

vuuksista. Leirin pituus korreloi positiivisesti sekä uskonnolliseen muutokseen 

että tyytyväisyyteen. (Innanen, Niemelä & Porkka, 2010, 141; Niemelä, 2010a, 

251 – 253.) 

Suomalaisessa rippikoulussa ainutlaatuista on myös isostoiminta. Isoset ovat 

rippikoululaisia muutamaa vuotta vanhempia nuoria, joiden tehtävänä on toimia 

ryhmänohjaajana sekä hengellisenä isosisarena. Isosilla on suuri merkitys niin 

leirillä kuin niiden ulkopuolellakin. Isoset antavat omalla toiminnallaan sosiaali-

sen esimerkin seurakunnan toimintaan osallistumisesta. Porkan mukaan isoset 

myös mahdollistavat sen, että työntekijä voi keskittyä opetukseen ja aikuisena 

olemiseen. Isoset kohtaavat rippikoululaisia paremmin heidän omalla tasollaan. 

Rippikouluisoset ja heidän kouluttaminen ovat myös keskeinen osa kirkon kasva-

tus- ja nuorisotyötä. Oman rippikoulunsa jälkeen kolmas osa rippikoululaisista 

osallistuu isoskoulutukseen, joka lukeutuu Suomen laajimpiin vapaaehtoiskoulu-

tuksiin.  (Niemelä, 2002, 21 – 22; Porkka, 2010, 72, 86 – 88.) 

Näin ollen voidaan sanoa, että suomalainen rippikoulu on vaikuttava ja kan-

sainvälisesti ainutlaatuinen. Kokonaisuudessaan rippikoulu ja rippikoulun isos-

toiminta ovat kiinteä osa suomalaista nuorisokulttuuria. Rippikoulu ei siis ole 

pelkkää kristinuskon perusteiden pänttäämistä vaan myös yhdessäoloa,  musiikkia 

ja vuorovaikutusta. (Niemelä & Pruuki, 2009, 78-79; Innanen, Niemelä & Porkka, 

2010, 141, 143 – 144; Pettersson, 2010, 230.) Rippikoulun merkittävä rooli nuo-

ren elämässä näkyy vielä vuosien jälkeenkin. Rippikoulusta jää nuorille mieleen 

erityisesti ystävät ja yhteishenki (Niemelä, 2007, 162 – 163). 

Rippikoulu koskettaa myös nuoren vanhempia ja muuta perhettä, sillä rippi-

kouluun ei tulla tyhjiöstä eikä sieltä palata tyhjiöön. Rippikouluun tuleva nuori 

saattaa ensimmäistä kertaa pohtia uskonnollisia kysymyksiä sekä luoda itsenäisiä 

ihmissuhteita perheen ja suvun ulkopuolella (Räsänen, 2004, 126 – 127). Rippi-

koululaisten kyky ajatella uskonnollisia kokonaisuuksia vaihtelee. Jumalan, us-

konnon ja hengellisyyden liittyminen omaan elämään ovat kuitenkin nuoria askar-

ruttavia kysymyksiä, joiden tulisi olla vapaasti pohdittavissa rippikoulussa. (Räsä-

nen, 2004, 111 – 118.) 
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Jotta rippikoulu olisi mielekäs tila ja paikka pohtia näitä kysymyksiä, tulee 

rippikoulun taustalla olla jokin tietty teologia, jonka mukaisesti rippikoulussa toi-

mitaan ja opetetaan. Teologian, opetuksen ja muun toiminnan tulee olla toisiaan 

tukevia, jotta kokonaisuus voi olla uskottavaa. (Jolkkonen, 2004, 18; Kokkonen, 

2005, 98 – 101). Opetuksen kautta nuori voi paremmin ymmärtää mitä kristillinen 

usko on, ja mitä se voisi merkitä hänen elämässään (Pruuki & Tirri, 2004, 35.) 

Nuorten elämäntilanteen ja kysymysten kokonaisvaltainen, vakava, huomioiminen 

edellyttää Jari Jolkkosen mukaan myös elämän pelisääntöjen, etiikan, käsittele-

mistä. Jolkkosen mukaan kristinuskon kokonaisuus muodostuu opista, etiikasta ja 

rukouksesta. Nämä kolme kuuluvat erottamattomasti rippikoulun kokonaisuuteen. 

(Jolkkonen, 2004, 19.) 

 

2.1.2. Rippikoulun oppikirjat 
Rippikoulun virallisia oppikirjoja ovat Raamattu, Katekismus, Virsikirja sekä 

piispainkokouksen hyväksymät varsinaiset oppikirjat (RKS 2001, 40). 12. – 

13.2.2002 pidetyssä piispainkokouksessa todettiin, että rippikoulusuunnitelman 

uudistaminen 2000-luvun alussa aiheutti tarpeen myös uusia rippikoulussa käytet-

tävät oppikirjat (Pkptk, 12. – 13.2.2002, 14 §). RKS 2001:n lähtökohtia ja tavoit-

teita vastaavia, piispainkokouksen hyväksymiä, varsinaisia oppikirjoja oli vuonna 

2011 käytössä seitsemän: Elämänpuu; Ihan sama – eilen, tänään ja ikuisesti; Löy-

töretki; Oma ripari: Quo vadis? Uskon käsikirja rippikoululaiselle; Sanktus sekä 

Tunnetko tien (Piispainkokouksen hyväksymät rippikoulukirjat, 2011). Jokaiseen 

kirjasarjaan kuuluu rippikoululaisen kirjan lisäksi opettajan opas.  

Oppikirjojen tekijät työstävät kirjat yhteistyössä Kirkkohallituksen toimin-

nallisen osaston kasvatuksen ja nuorisotyön kanssa. Ennen kirjojen käyttöönottoa 

tulee piispainkokouksen hyväksyä oppikirjat Kirkkojärjestyksen 3:4§:n tarkoitta-

maksi rippikoulukirjaksi. Seurakuntien ei ole pakko käyttää rippikouluissaan vi-

rallisesti hyväksyttyä oppikirjaa, vaan seurakunta voi itse työstää oppimateriaalin 

rippikouluryhmille yhdessä nuorten kanssa (Piispainkokouksen hyväksymät rippi-

koulukirjat, 2011).  

Oppikirjojen käyttöä ei RKS 2001:ssä ohjeisteta. Raamatun, Katekismuksen 

ja Virsikirjan lisäksi muiden oppimateriaalien käytöstä rippikoulussa päättävät 

rippikoulun opettajat (RKS 2001, 40). Oppi- ja virikemateriaalit ovat kirkkohalli-

tuksen toiminnallisen osaston yksiköiden, hiippakuntien, seurakuntien, järjestöjen 
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ja kustantajien vapaasti tuotettavissa. (Piispainkokouksen hyväksymät rippikoulu-

kirjat, 2011.) Kirkkojärjestyksen mukaan kirkon opetuksessa käytettävien kirjojen 

on kuitenkin oltava kirkon tunnustuksen mukaisia (KJ 1993, 1:2 §). Kirkkolaissa5 

todetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustavan sitä Raamattuun pe-

rustuvaa uskoa, joka on ilmaistu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa 

sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa (KL 1993, 1:1 §).  

Lassi Pruukin tutkimuksen mukaan oppikirjojen käyttö rippikoulun opetus-

menetelmänä on vähäistä (Pruuki, 2009, 69 – 75). Oppikirjojen käytössä voi kui-

tenkin olla suuria eroja rippikoulujen välillä, sillä RKS 2001:n luonne väljänä 

puitesuunnitelmana mahdollistaa erilaisia toimintatapoja oppimateriaalien suh-

teen. Rippikoulun oppikirjoilla on joka tapauksessa tärkeä asema osana valtakun-

nallista rippikoulua, sillä niihin on teologisesti ja pedagogisesti sisällytetty juuri 

ne asiat, jotka katsotaan kuuluvaksi rippikouluun sisältöön.  

Rippikoulun varsinaiset oppikirjat opettajien oppaineen ovat osa kansainvä-

lisesti ainutlaatuista rippikoulua Suomessa. Seitsemän Euroopan maan välillä teh-

dystä vertailusta ilmenee, että ainoastaan Suomessa on käytössä piispojen tarkas-

tamat ja hyväksymät oppikirjat. Muissa maissa erilaisten oppikirjojen tarjonta on 

hyvin laajaa, eikä niiden käyttö edellytä virallista hyväksyntää. (Innanen & Krup-

ka, 2010, 226.)  

 

2.1.3. Seksuaalikasvatus rippikoulussa 
Seksuaalisuuteen liittyvät teemat ovat osa myös rippikoulua. RKS 2001:n mukaan 

keskeisiä nuoren elämään liittyviä aihepiirejä ovat muiden muassa oman seksuaa-

lisen identiteetin löytäminen, suhde omaan ja toisen seksuaalisuuteen, suhde toi-

seen sukupuoleen, avioliitto ja perheen perustaminen sekä ihmisen elämänkul-

kuun ja elämänkaareen liittyvät tapahtumat (RKS 2001, 23 – 24). Seksuaalisen 

identiteetin löytäminen edellyttää nuorelta sellaisten kysymysten pohtimista kuin 

kuka minä olen, millainen minä olen ja mikä on minun arvoni. Oma seksuaalisuus 

otetaan haltuun tutustumalla omiin tunteisiin, tuntemuksiin, kehoon ja kehon reak-

tioihin. (IhmiSeksi 2009, 13). 

RKS 2001:n mukaan rippikouluikäiset nuoret elävät sosiaalisessa, fyysises-

sä ja psyykkisessä murroksessa, johon liittyy hämmentäviä tunteita. Murroksessa 

etsitään omaa minuutta samalla kun irrottaudutaan omista vanhemmista. Vertais-

                                                
5 Viitteissä käytän Kirkkolaista lyhennettä KL 1993.  
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ryhmät ja ystävyyssuhteet tulevat entistä läheisemmiksi, joiden kautta omaa iden-

titeettiäkin rakennetaan. Nuori tarvitsee ajatuksilleen ja tunteilleen samaistumisen 

kohteita aikuisista. (RKS 2001, 12 – 14.)  

Kira Ertmanin (2009, 193) mukaan seksuaalisuus ja siihen liittyvät aiheet 

eivät ole itsenäinen kokonaisuus rippikoulussa vaan osa laajempaa kokonaisuutta, 

joka on esillä koko rippikoulun ajan. Rippikoulun sanotaankin olevan arvojen ja 

ihanteiden tarkistamisen aikaan (RKS 2001, 23). Voidaan ajatella, että myös sek-

suaali- ja perhe-eettiset arvot ja ihanteet ovat tarkastelun alaisena. Rakkauden lah-

jassa todetaankin, että rippikoululla on kirkon lapsi- ja nuorisotyössä erityinen 

asema, kun halutaan tarjota mahdollisuuksia keskustella seksuaalisuuteen liittyvis-

tä arvoista, valinnoista ja ihanteista (Rakkauden lahja, 2008, 48). 

Rippikouluopas IV:n6 artikkelissa Seksuaalikasvatus rippikoulussa Jarmo 

Kokkonen toteaa, että seksuaalikasvatus on ihmiseksi kasvattamista. Kokkosen 

mukaan nuorilla on aitoa mielenkiintoa siihen, mitä kirkko lopulta edustaa ja opet-

taa. Eettisten kysymysten kohdalla kirkon opetuksen avaaminen on haasteellista 

mutta tarpeellista. (Kokkonen, 2005, 95 – 96.) Kokkonen myös muistuttaa, että 

rippikoulun opettajat joutuvat kohtaamaan todellisuuden sellaisena kuin se on. 

”Tilastojen valossa -- yhdelle tytölle on tehty abortti, sukupuoliyhteydessä on ol-

lut kolme poikaa ja kuusi tyttöä ja joka kolmannessa ryhmässä yksi on yrittänyt 

itsemurhaa. Kolmen nuoren lähisukulaisissa tai perhetutuissa on joku homoseksu-

aali” (Kokkonen, 2005, 97). On toki huomioitava, että Kokkonen puhuu rippikou-

lun seksuaalikasvatuksesta, ei varsinaisesti seksuaalietiikasta. Seksuaalietiikka on 

kuitenkin osa seksuaalikasvatusta, joten joitakin näkökohtia voidaan nostaa esiin. 

Kokkosen oman kokemuksen mukaan nuorten on vaikea ilmaista omia tun-

teita ja keskustella niistä avoimesti esimerkiksi koulun seksuaalikasvatuksessa. 

Kokkonen kysyykin pystytäänkö rippikoulussa luomaan turvallinen ympäristö, 

jossa arkoja mutta mielenkiintoisia kysymyksiä käsitellään aidosti ja tosissaan. 

Hän hahmottelee rippikoulun seksuaalikasvatuksen mahdollisuudet kolmeen osa-

alueeseen. (Kokkonen, 2005, 95.) 

Ensimmäisenä Kokkonen nostaa esiin käsitteiden määrittelyn. Tarkkojen 

määritelmien sijaan Kokkonen näkee tärkeäksi, että nuori kokee saavansa aikaa ja 

tilaa täydentää omia käsityksiä ja tietoja seksuaalisuuden aihepiiristä. Kokkonen 

liittää käsitteiden avaamiseen järjen ja tiedon tasolla tapahtuvan työskentelyn, ja 

                                                
6 Rippikouluoppaat I – IV ovat RKS 2001:n tueksi ja rinnalle laadittuja oppaita, joissa annetaan 
suuntaviivoja ja malleja rippikoulun paikallissuunnitelmien työstämiseen. 
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sitä kautta myös vastuukysymykset oman seksuaalisuden toteuttamisessa. (Kok-

konen, 2005, 96.)   

Toiseksi Kokkonen nostaa esiin omien tunteiden aidon käsittelyn. Kun rip-

pikoulussa läsnä olevat aikuiset osoittavat aitoja tunteita ja jakavat henkilökohtai-

sia kokemuksiaan esimerkiksi seurustelusta, voi rippikoulusta muodostua merkit-

tävä foorumi myös rippikoululaisen tunteiden käsittelylle. Aikuisen miehen ja 

naisen seksuaalisuuteen ja seurusteluun liittyvät kokemukset voivat olla nuorelle 

mielenkiintoista kuunneltavaa. Kokkonen pitää kuitenkin itsestäänselvyytenä sitä, 

että jokainen avautuu omista tunteistaan ja kokemuksistaan vain sen verran kuin 

hänestä itsestään hyvältä tuntuu. (Kokkonen, 2005, 96.) 

Kolmantena mahdollisuutena Kokkonen näkee teologiasta ja uskosta pon-

nistavan näkökulman seksuaalisuuteen. Kokkosen mukaan kirkolle ei saa riittää 

biologinen näkökulma ihmisyyteen, vaan on muistettava myös hengellinen puoli. 

Toteamusta seksuaalisuuden positiivisuudesta ja luonnollisuudesta tulisi Kokko-

sen mukaan täydentää seksuaalisuuden pyhyyteen liittyvällä ulottuvuudella. Rip-

pikoulussa tulisi kertoa esimerkiksi jotakin siitä, miksi Raamattu sisältää erootti-

sen kirjan nimeltä Laulujen laulu. Seksuaalisuuden käsitettä ja ulottuvuuksia tulisi 

myös avata hengellisestä näkökulmasta käsin. (Kokkonen, 2005, 96.)  

Materiaalia rippikoulun seksuaalikasvatukseen on 2000-luvulla tehty run-

sain mitoin. Aids-tukikeskus julkaisi vuonna 2006 yhdessä Nuorten Keskuksen 

kanssa isosille tarkoitetun kirjan Jumalan silmissä ihme – puhetta seksuaalisuu-

desta, ruumiillisuudesta ja sukupuolisuudesta. Suomen Kätilöliitolta ilmestyi  

vuonna 2009 teos IhmiSeksi 2009 – materiaalia rippikoulun ohjaajalle ja nuorelle 

rippikoulun seksuaalikasvatusta varten, jossa käsitellään RKS 2001:n mainitsemia 

seksuaalisuuteen liittyviä aiheita sellaisella laajuudella, joka oppikirjatekstille ei 

ole mahdollista. Teoksessa pohditaan useaa seksuaalisuuteen ja nuoren elämään 

liittyvää aihepiiriä kuten seksuaalisen identiteetin kehittymistä, seurustelua, seksiä 

ja pornoa. Aiheisiin johdatellaan lyhyillä katsauksilla seksuaaliteologiaan, ohjaa-

jan oman seksuaali-identiteetin pohdintaan sekä rippikoulun tavoitteisiin. Teos 

sisältää runsaasti käsitteiden määrittelyä, aiheeseen liittyviä keskustelukysymyk-

siä sekä tietoa seksuaalioikeuksista, seksuaalisesta väkivallasta ja seksin ei-

toivotuista seurauksista. (IhmiSeksi 2009.)  

Lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulun eri yksiköissä on valmistunut use-

ampikin opinnäytetyö rippikoulun seksuaalikasvatusta varten: Riikka Rantasen ja 

Johanna Sallisen Seksuaalikasvatuksen ABC – eväitä rippikoulun seksuaalikasvat-
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tajille (2007), Maria Jokisen ja Mari Vuorisalmen Kuka keksi seksin? – Seksuaali-

kasvatusmateriaalia rippikoulun oppitunnille (2009) sekä Johanna Ruokostenpoh-

jan Seksuaalikasvatusmateriaalia rippikouluun (2010). Näiden lisäksi Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun opiskelijat Marika Hakkarainen, Anniina Huusko, Anni 

Ingervo sekä Matleena Kotimäki ovat vuonna 2009 tehneet opinnäytetyön nimel-

tään Seksuaalisuuden teemapäivä rippikouluikäisille. 

 

2.2. Kirkko ja seksuaalieettinen keskustelu 2000-luvulla 

2.2.1. Seksuaalisuuden murros 
Käsitettä seksuaalietiikka saatetaan käyttää monin tavoin. Käsitteen ensimmäinen 

sana ’seksuaali-’ viittaa sukupuolisuuteen ja sukupuolielämään. Etiikka puoles-

taan pyrkii joko yleiseltä tai yksilön omalta kannata selvittämään ihmisen tekojen, 

pyrkimysten ja arvostusten hyväksyttävyyttä ja tuomittavuutta. (Iso sivistys-

sanakirja, 2005, 105, 287.) Kristillisessä kontekstissa etiikka vastaa myös kysy-

mykseen, millä edellytyksillä kaikkien on hyvä elää ja mitä Jumala tahtoo meidän 

tekevän toisillemme (Jolkkonen, 2004, 19). Näin ollen seksuaalietiikka voidaan 

ymmärtää käsitykseksi sukupuolielämään liittyvän toiminnan hyväksyttävyydestä 

ja tuomittavuudesta, mutta myös seksuaalisuuteen kytkeytyviksi arvoiksi ja ihan-

teiksi, joita noudattamalla ihminen elää oikein.  

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittisen ohjelman (2006, 8) mukaan seksuaa-

lisuuteen kuuluu seksuaalinen kehitys, biologinen sukupuoli, sosiaalinen sukupuo-

li-identiteetti ja sen mukainen rooli, sekä seksuaalinen suuntautuminen ja erootti-

nen mielenkiinto, nautinto, intiimiys ja suvun jatkaminen. Seksuaalisuuden käsite 

on kuitenkin monipuolinen ja tulkinnallinen. Seksuaalisuuden voidaan sanoa liit-

tyvän aina jollain tapaa seksiin, mutta toisaalta myös seksi voidaan ymmärtää eri 

tavoin. (Bristow, 2010, 1.) Osmo Kontula käyttää käsitettä seksuaalikulttuuri ku-

vaamaan sellaisia seksuaaliseen kanssakäymiseen liittyviä uskomuksia, tapoja ja 

arvoja, jotka koetaan sallituiksi ja sopiviksi tietyssä yhteisössä (Kontula, 2006, 

27). Käsitykset seksuaalisuudesta, sukupuolisuudesta ja hyväksyttävästä seksuaa-

likulttuurista ovat kuitenkin muuttuvia ja riippuvaisia yhteiskunnan, kulttuurin ja 

tieteen tutkimustulosten muutoksista. (Wiesner-Hank, 2001, 207 – 209; Kontula, 

2006, 27 – 28.) 

Nykyiset seksuaalisuuden määritelmät ja ymmärtämistavat liittyvät osaltaan 

modernin ja postmodernin yhteiskunnan syntyyn. Postmodernia maailmaa leimaa 
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moniarvoisuus ja valinnan mahdollisuudet. Postmodernismi on vaikuttanut perhe- 

ja seksuaalielämään siten, että jokainen tekee omat eettiset ratkaisunsa itse, ilman 

ulkopuolisen auktoriteetin sanelemia ehtoja. (Bauman, 1993, 83 – 85). Aikaamme 

leimaa myös voimakas individualismi. Vaikka individualismin sanotaan korosta-

van yksilöä, se ei välttämättä vähennä henkilökohtaisten ja intiimien suhteiden 

merkitystä tai määrää. Siinä missä kiintymyssuhteet aiemmin olivat yhteiskunnan 

rakenteita ylläpitäviä suhteita, henkilökohtaiset suhteet ja tunnepitoiset siteet ovat 

modernissa maailmassa sosiaalisten suhteiden rakennusaineita. Intiimiyden tarve 

korostuu kaikista läheisimmässä ihmissuhteessa, parisuhteessa. Intiimiyttä raken-

netaan rakkaudella, luottamuksella ja kommunikoinnilla. (Giddens, 1990, 102, 

142 – 146.)  

Suomessa moraalikäsitysten ja sukupuolielämän muutokset ovat liitoksissa 

erilaisiin yhteiskunnan muutoksiin ja murroksiin. Vaikka luonnollisen ja oikean-

laisen perheen määritelmät alkoivat murentua jo 1960-luvulla, uuria moraalikäsi-

tysten muutoksia oli kuitenkin nähtävissä erityisesti 1990-luvun laman aikaan. 

(Haavio-Mannila, 1993, 35; Kääriäinen, 2003, 238; Pessi & Pöyhönen, 2010, 13). 

Vuosituhannen taitteessa suomalainen perhe- ja seksuaalikulttuuri on muuttunut 

edelleen paljon (Bildjuschkin & Malmberg, 2000, 23 – 25). 2000-luvulla perheen 

määritelmät ovat  saaneet uusia ulottuvuuksia, kun lait rekisteröidystä parisuhtees-

ta ja samaa sukupuolta olevien parien perheen sisäisestä adoptiosta ovat tulleet 

voimaan. Nämä lakimuutokset ovat muuttaneet esimerkiksi Tilastokeskuksen 

määritelmää perheestä: myös rekisteröidyssä parisuhteessa elävät ja heidän mah-

dolliset lapset muodostavat perheen. (Pessi & Pöyhönen, 2010, 13.)  

2010-luvulla uusio-, yksinhuoltaja- sekä sateenkaariperheet ovatkin monen 

suomalaisen arkea, ja avoliitot sekä rekisteröidyt parisuhteet ovat yleistyneet vuo-

si vuodelta. (SVT: Perheet, 2009; Pessi & Pöyhönen, 2010, 18 – 25.) Vaikka 

2000-luvulla valtaosa suomalaisista pitää avioliittoa edelleen ajassa mukana ole-

vana instituutiona (Kääriäinen, 2003, 242), avioliiton ja parisuhteen muodostami-

seen liittyvät tavat ja uskomukset ovat muuttuneet. Jallinojan mukaan puolisoon 

sitoudutaan myöhemmin ja yhteiseloa halutaan testata asumalla yhdessä ennen 

lopullista sitoutumista (Jallinoja, 2000, 1 – 3). Muutoksen kohteena individualisti-

sessa yhteiskunnassa ovat olleet perheen ja avioliiton lisäksi perinteiset sukupuoli-

roolit (Beck, Giddens & Lash, 1994, 13). Lisäksi seksuaalisuudesta ja seksistä 

puhuminen on tullut entistä sallitummaksi (Kontula, 2006, 28), ja seksin näkyvyys 

mediassa on lisääntynyt. Seksuaalisuus nähdään tänä päivänä ihmisyyteen liitty-
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vänä, positiivisena ja tärkeänä asiana. (Kontula, 2006, 27; Väestöliiton seksuaali-

terveyspoliittinen ohjelma, 2006, 5.) 

Ajassa, jota leimaa toisaalta sitoutumattomuuden ihanne ja toisaalta voima-

kas tarve sitoutua yksinjäämisen pelon edessä, kirkko kohtaa monia haasteita. 

Seksuaalisuuteen, avioliittoon ja perheeseen liittyvissä asioissa kirkko on perintei-

sesti ollut moraalisten normien esittäjä (Kääriäinen, 2003, 238). Muuttuvien per-

he-, parisuhde- ja seksuaalikäsityksien myötä kirkon perinteisiä linjoja kohtaan on 

kuitenkin esitetty paljon kritiikkiä. Kirkon perhe- ja seksuaalietiikka mielletään 

usein vanhentuneeksi, liian tiukaksi tai jopa suvaitsemattomaksi. Julkisuudella ja 

medialla on ollut oma osansa näiden mielikuvien luomisessa. (Hytönen, 2003, 

229; Salomäki, 2003, 17; Siltala, 2006, 149.)  

Toisaalta kritiikkiä on esitetty myös vastakkaiseen suuntaan. On esitetty, et-

tä kirkko on mukautunut liikaa nykymaailmaan, ja siten etääntynyt perinteisestä 

kristillisestä arvomaailmasta. (Hytönen, 2003, 229 – 237; Niemelä, 2004, 122 – 

125; Salomäki, 2004, 20 – 21; Buchert, 2010, 17 – 19, 26.) Kritiikkiä ovat esittä-

neet sekä kirkkoon kuulumattomat että kirkon jäsenet mukaan lukien kirkon työn-

tekijät (Niemelä, 2004). Lisäksi Kira Ertman on omassa tutkimuksessaan toden-

nut, etteivät rippikoulun työntekijät välttämättä tiedä, mikä on kirkon virallinen 

kanta joissakin seksuaalieettisissä kysymyksissä (Ertman, 2008). 

Puolesta ja vastaan esitetty kritiikki on 2000-luvulla kohdistunut erityisesti 

homoseksuaalisten suhteiden hyväksyttävyyteen sekä homoseksuaalien oikeuteen 

saada kirkollinen vihkiminen. Maria Buchertin mukaan homoseksuaalisuudesta 

onkin muodostunut kirkolle erityishaaste (Buchert, 2010, 22). Vuonna 2002 tuli 

voimaan uusi parisuhdelaki, joka antoi homoseksuaaleille oikeuden virallisesti 

rekisteröidä parisuhteensa. Vaikka suhtautumista homoseksuaalisiin parisuhteisiin 

on pohdittu kirkossa jo 1950-luvulla, kyseisen lain hyväksyminen aloitti Suomen 

evankelis-luterilaisessa kirkossa uudenlaisen keskustelun homoseksuaalisiin pa-

risuhteisiin. Keskustelussa pohdittiin erityisesti kirkollisten toimitusten tehtävää ja 

roolia homoseksuaalisiin parisuhteisiin liittyen sekä rekisteröidyssä parisuhteessa 

elävän kirkon työntekijän asemaa. (Parisuhdelain seuraukset kirkossa, 2010, 2 – 3; 

Saarelma, 2007, 5.)  

Homoseksuaalisuus on yksi keskeisimmistä syistä kirkosta erkaantumiseen 

ja kirkosta eroamiseen. Erityisesti nuoret aikuiset kokevat, että homoseksuaaleja 

syrjitään kirkossa, koska heidän ei anneta elää haluamallaan tavalla. Kirkon toi-

mintaan toivottaisiin enemmän suvaitsevaisuutta ja ymmärtäväisyyttä. (Mikkola, 
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2006, 208, 240.) Tästä näkökulmasta katsottuna tapa, jolla kirkko suhtautuu ho-

moseksuaaleihin on jäsenmäärän ja kirkon kiinnostavuuden kannalta tärkeä ja 

haasteellinen kysymys.  

Viimeisen kymmenen vuoden aikana kirkkoon ja seksuaalisuuteen liittyvät 

aiheet ovat olleet runsaasti esillä myös mediassa. Laajaa keskustelua ovat herättä-

neet esimerkiksi piispan avioliiton ulkopuolinen suhde (Kiiski, 2006, 7), kirkon 

työntekijöiden ja kirkon piirissä toimivien hengellisten yhteisöjen jäsenten epäily 

seksuaalisesta hyväksikäytöstä (ks. esim. Nieminen, 2010; Korpela, 2010; Kym-

menet seksuaalisen hyväksikäytön uhrit lähestyneet kirkkohallitusta, 2010; Van-

hoillislestadiolaiset: Liikkeen piirissä jopa sata lasten hyväksikäyttäjää, 2011) 

sekä sukupuoltaan vaihtanut transsukupuolinen kirkkoherra (Saarinen, 2008).  

 

2.2.2. Kirkon perhe- ja seksuaalietiikka 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon opin päälähde myös seksuaalieettisissä ky-

symyksissä on Tunnustuskirjoihin perustuva Katekismus. Katekismuksen ohella 

kirkon virallista seksuaaliopetusta heijastelevat avioliittoon vihkimisen vihkikaa-

va,  kirkkohallituksen julkaisut ja yleiskirjeet sekä yleensä valtioneuvostolle anne-

tut lausunnot perhettä ja seksuaalisuutta koskevista lainsäädäntöhankkeista. (Jolk-

konen, 2011; Parisuhdelain seuraukset kirkossa, 2010, 7; Perhe, avioliitto ja sek-

suaalisuus – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kannanottoja 1984 – 2003.)  

Myös piispat ovat ottaneet kantaa perhe- ja seksuaalieettisiin kysymyksiin. 

Vuonna 1966 julkaistulla teoksella Ajankohtainen asia piispat halusivat osallistua 

yhteiskunnassa käytävään seksuaalieettiseen keskusteluun (Hytönen, 2003, 211.) 

Vuonna 1984 julkaistiin seksuaalieettinen kannanotto Kasvamaan yhdessä – piis-

pojen puheenvuoro perhe- ja seksuaalietiikan kysymyksistä. Esipuheensa mukaan 

Kasvamaan yhdessä on piispojen vastaus odotettuihin ohjeisiin ja kannanottoihin 

seksuaalietiikan saralla sekä yhteiskunnassa velloviin kysymyksiin oikeasta ja 

väärästä. Kasvamaan yhdessä -teoksen keskeinen teema on ihmisen yhteys niin 

Jumalaan kuin toisiin ihmisiin. Seksuaalisuutta ei voi erottaa ihmisen persoonalli-

suuden kokonaisuudesta vaan se on tarkoitettu rikastamaan elämää keskinäisen 

kunnioituksen ja vastuun vallitessa. (Kasvamaan yhdessä, 1984, 5 – 6.) 

Kirkon seksuaalietiikan uudistamista alettiin kuitenkin vaatia jo samalla 

vuosikymmenellä. ”Maailman muuttumisen” myötä koettiin, että kirkonkin kanta 

on muuttunut tai ainakin lieventynyt. Vuonna 1988 kirkolliskokouksessa ehdotet-

tiin, että kirkon jäsenille luotaisiin etiikan käsikirja. Kolme vuotta myöhemmin 
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piispainkokous asetti työryhmän suunnittelemaan kyseistä kirjaa ja vuonna 1994 

julkaistiin piispa Jorma Laulajan kirjoittama teos Elämän oikea ja väärä, joka 

sisältää myös seksuaalieettistä pohdintaa. Teosta voidaan pitää jonkinlaisena oh-

jenuorana luterilaisen etiikan ajattelutavalle, vaikka sen keskeinen tehtävä ei ole-

kaan kirkon kannan esitteleminen vaan oikean ja väärän pohtiminen. (Laulaja, 

1994, 9 – 12.) 

Vuonna 1993 sekä kirkollis- että piispainkokouksessa keskusteltiin uuden 

seksuaalieettisen kannanoton laatimisesta. Piispainkokous kuitenkin totesi, että 

teos Kasvamaan yhdessä vastaa edelleen kirkon seksuaalieettisen opetuksen pe-

ruslinjauksia. Tämän seurauksena syntyi joitakin ”vaihtoehtoisia” kannanottoja, 

kuten Helsingin hiippakunnan apupappien julkaisu Haukattu hedelmä - seksuaa-

limoralismista moraaliseen seksuaalisuuteen (1994). (Hytönen, 2003, 209 – 210.)  

Vuosituhannen vaihteen molemmin puolin kirkossa annettiin myös lausun-

toja homoseksuaalisiin parisuhteisiin liittyen. Vuonna 1999 Kirkkohallitus luovut-

ti Oikeusministeriölle lausunnon Laki ja samaa sukupuolta olevien parisuhteet, 

jossa aihetta käsitelleen työryhmän ehdotuksen vastaisesti ei kannatettu homosek-

suaalisten parisuhteiden virallistamista. Kun kaksi vuotta myöhemmin hyväksyt-

tiin laki samaa sukupuolta olevien parisuhteen virallistamisesta, piispat antoivat 

lausunnon, jonka mukaan sekä kirkon että yhteiskunnan tulisi tukea miehen ja 

naisen välistä avioliittoa, ja sen vuoksi kirkko ei toteuta rekisteröityyn parisuhtee-

seen liittyviä kirkollisia toimituksia. (Parisuhdelain seuraukset kirkossa, 2010, 6 – 

8.)   

Parisuhdelain hyväksymisen jälkeen Kirkolliskokous sai kaksi toisilleen 

vastakkaista aloitetta. Toisessa aloitteessa ehdotettiin, että kirkko siunaisi rekiste-

röidyssä parisuhteessa elävät, ja toisen aloitteen mukaan rekisteröidyssä parisuh-

teessa elävä ei voisi toimia kirkon työtehtävissä. Kumpikaan aloitteista ei mennyt 

kirkolliskokouksessa läpi, vaan kirkolliskokous lähetti asian piispainkokouksen 

selvitettäväksi. Selvitystyötä varten perustettiin työryhmä, jonka toimesta päätet-

tiin kirkon johdolle päätettiin järjestää kaksi parisuhdelakiseminaaria. Seminaari-

en tuloksena ovat syntyneet teokset Homoseksuaalisuus Raamatussa ja kirkon 

opetuksessa (2007) sekä Homoseksuaalisuus kristillisessä ihmiskuvassa ja lain-

säädännössä (2009). (Hytönen, 2003, 210; Parisuhdelain seuraukset kirkossa, 

2010, 6; Saarelma, 2009, 5.) 

Työryhmän toiminnan kanssa samanaikaisesti työstettiin uutta kannanottoa 

kirkon perhe- ja seksuaalietiikkaan. Jolkkosen mukaan idea uuden kannanoton 
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kirjoittamiselle sai alkunsa eräässä paikallisseurakunnassa. Idea eteni rovastikun-

ta- ja hiippakuntakokousten kautta aloitteena  piispainkokoukselle. (Jolkkonen, 

2009, 25.) Syksyn 2001 piispainkokouksessa päätettiin yksimielisesti, että piispat 

laatisivat päivitetyn version vuonna 1984 julkaistusta kannanotosta Kasvamaan 

yhdessä. Tulosta syntyi vuonna 2008, jolloin julkaistiin Rakkauden lahja – piispo-

jen puheenvuoro perheestä, avioliitosta ja seksuaalisuudesta. (Hytönen, 2003, 

209 – 211; Parisuhdelain seuraukset kirkossa, 2010, 6.)  

Piispainkokouksen sihteerin Jari Jolkkosen mukaan Rakkauden lahja on Ka-

tekismuksen jälkeen arvovaltaisin linjanveto kirkon seksuaaliopetuksessa 2000 -

luvulla. Kyseistä teosta ei ole käsitelty kirkon ylimmässä oppia käsittelevässä eli-

messä kirkolliskokouksessa, eivätkä kaikki piispat ole sitä allekirjoittaneet. Tästä 

huolimatta teos on Jolkkosen mukaan kirkon työtä ohjaava dokumentti, joka il-

maisee kirkon kannan sekä antaa suuntaviivat seksuaalieettiseen opetukseen. Te-

oksen virallisuutta tai auktoriteettiasemaa ei poista myöskään se, että kirjan alle-

kirjoittajista jäi kaksi piispaa pois (Jolkkonen, 2011). Rakkauden lahja onkin piis-

pojen, ei piispainkokouksen kannanotto. Piispat ovat seurakuntien ja pappien 

ylimpiä kaitsijoita (KJ 1993, 18:1 §), joten papeilla on Jolkkosen mukaan ”moraa-

linen velvoite noudattaa Rakkauden lahjan ilmaisemaa seksuaaliopetusta”. (Jolk-

konen, 2011.)  

Rakkauden lahjan esipuheessa teokselle hahmotellaan kolme tehtävää. En-

simmäisenä kysytään, mitä rakkaus on ja millainen rakkaus rakentaa hyvän elä-

män edellytyksiä. Toiseksi pohditaan, millainen rooli seksuaalisuudella on ihmi-

sen elämässä, ja kolmantena hahmotellaan suuntaviivoja kirkon avioliitto- sekä 

perheopetukselle nykyaikana. (Rakkauden lahja, 2008, 6.) Näiden lisäksi teokses-

sa pohditaan, miten kirkko ja yhteiskunta voisivat taata lapsille hyvän kasvu-

rauhan. Kirjan ydinsanomana on pidetty tavallisen elämän riittävyyttä ja arvok-

kuutta (Jolkkonen, 2009, 25 – 27).  

Tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmät dokumentit edellä mainituista 

teoksista ovat piispojen puheenvuorot Kasvamaan yhdessä ja Rakkauden lahja. 

Rippikoulun oppikirjoista vain yksi, Ihan sama, on julkaistu Rakkauden lahjan 

ilmestymisen jälkeen. Näin ollen muiden oppikirjojen julkaisuajankohtana kirkon 

virallista seksuaalietiikkaa on edustanut teos Kasvamaan yhdessä. Molempien 

kannanottojen otsikoinnissa esiintyvällä termillä ’puheenvuoro’ on haluttu koros-

taa teosten dialogista luonnetta (Jolkkonen, 2011). Luterilaiseen etiikkaan ei kuulu 

yksityiskohtaisten ohjeiden laatiminen vaan perusperiaatteiden antaminen, joita 
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yksilön odotetaan soveltavan yksityiskohtaisemmin omaan elämäänsä. Sovelta-

mista ohjaavat lähimmäisenrakkaus ja kultainen sääntö. Seksuaalisuuden alueella 

on erityisen tärkeää arvioida oman toiminnan suhdetta lähimmäisen parhaaseen. 

Se, minkä itse kokee sallituksi ja sopivaksi, ei välttämättä ole sitä toiselle. (Jolk-

konen, 2011; Kopperi, 1994, 45 – 47.)  

Vaikka kirkon tehtävä ei ole olla sääntöjä tai ohjeita lateleva moraali-

instituutio, eettisistä kysymyksistä on Maarit Hytösen mukaan kyettävä sanomaan 

jotain (Hytönen, 2003, 29, 39). Teoksessa Kirkko ja nykyajan eettiset kysymykset 

(2003) Hytönen on hahmotellut kirkon roolia 2000 -luvun eettisessä keskustelus-

sa, tutustuen perusteellisesti kirkon perhe- ja seksuaalietiikkaa koskeviin kannan-

ottoihin, lausuntoihin ja mietintöihin. Hytönen avaa perhe- ja seksuaalieettisen  

keskustelun monia eri ulottuvuuksia, esittelee eri henkilöiden ja dokumenttien 

näkökulmia, ja valottaa myös joitakin perhe- ja seksuaalietiikan kannalta keskeisiä 

yhteiskunnallisia tapahtumia viimeisen 60 vuoden ajalta.  

Hytösen mukaan vakavasti otettavien eettisten kannanottojen edellytys on 

uskottava kirkko. Olisiko kirkko uskottava toimija jos se opettaisi kristillisten 

periaatteidensa vastaisesti? Hytösen mukaan kirkon ei pidä taktikoida tai laskel-

moida kannanotoissaan, vaan olla oma itsensä. Auktoriteetti syntyy sanoman si-

sällön ja elämänlaadun varaan. Jukka Paarma onkin todennut, että kirkon on tar-

vittaessa myös uitava vastavirtaan eettisissä kannanotoissaan (Hytönen, 2003, 22, 

29).  Suurella yleisöllä ja medialla on kuitenkin epäselviä käsityksiä kirkon 

kannanotoista, koska yleisesti ottaen ei tiedetä kenellä on oikeus lausua kirkon 

virallinen kanta (Hytönen, 2003, 13).  

Martti Eskon mukaan kirkolla on useita tehtäviä seksuaalieettisissä kysy-

myksissä. Kirkon tulisi Eskon mukaan ”tarjota anteeksiantamusta ja vapauttamista 

seksuaalisuuteen liittyvästä syyllisyydestä, häpeästä ja ahdistuneisuudesta”, tukea 

terveen seksuaalisuuden kehittymistä ja sen kanavoitumista ihmissuhteisiin. Li-

säksi kirkon tulisi puolustaa seksuaalisuuden alueella hyväksikäytettyjä ja sorret-

tuja. (Esko, 2000, 218.)  

Vaikka piispojen kannanotoissa ja muissa seksuaalieettisissä kannanotoissa 

on painotuseroja, niitä kuitenkin yhdistää kaksi perusajatusta ihmisarvoa ja avio-

liittoa koskien. Teosten mukaan jokainen ihminen on Jumalan kuvana arvokas ja 

ansaitsee kunnioittavan ja ihmisarvon mukaisen kohtelun. Jumala on myös luonut 

ihmiset miehiksi ja naisiksi, joiden välille hän on asettanut avioliiton. Avioliitto 

on paras ympäristö lasten kasvulle, puolisoiden yhteiselle elämälle sekä yhteisön 
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hyvinvoinnille. (Parisuhdelain seuraukset kirkossa, 2010, 5.) Kirkon seksuaalieet-

tisissä kannanotoissa ja muissa virallisissa dokumenteissa on siis nähtävissä voi-

makas, Raamatun luomiskertomukseen pohjautuva heteronormatiivisuus. 

 

2.3. Aiempi tutkimus 
Rippikoulua koskevasta laajasta tutkimuksesta vain pieni osa käsittelee oppikirjo-

ja tai seksuaalietiikkaa. Raija Timonen on tehnyt vuonna 2010 Keski-Pohjanmaan 

ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön nimeltään Rippikoulukirjojen seksuaali-

kasvatuksen ja -opetuksen tavoitteet. Rippikoulun oppikirjoista Timosen tarkaste-

lun kohteena ovat opettajien oppaineen Löytöretki, Quo Vadis? sekä Elämänpuu. 

Pääpaino 34-sivuisessa opinnäytteessä on kuitenkin opettajien oppaiden vertailu 

RKS 2001:n ja Rippikouluopas IV:n tavoitesuuntauksiin. (Timonen, 2010, 3.) 

Tutkiessaan suomalaisten teologien parisuhdekäsityksiä Jouko Kiiski on 

luonut katsauksen kolmen rippikoulun oppikirjan seksuaalietiikkaan. Kiisken ana-

lysoimat kirjat ovat Elämänpuu, Oma ripari ja Tunnetko tien. Kovin syvällistä 

analyysia Kiiski ei ole kirjoista tehnyt, ja katsaus sijoittuukin yhdeksi alaluvuksi 

tutkimuksen taustaosuudessa. (Kiiski, 2006, 39.)  

Rippikoulun seksuaalikasvatusta on tutkittu enemmän. Meri Ala-Kokko on 

pro gradu -tutkielmassaan Seurusteluun ja avioliittoon liittyvä opetus rippikoulus-

sa (2002) selvittänyt mitä rippikouluopettajat kertovat opettavansa seurustelusta ja 

avioliitosta rippikoulussa, mitä opetusmenetelmiä he kertovat käyttävänsä ja mit-

kä tekijät ovat yhteydessä aihesisältöjen ja opetusmenetelmien valintaan. Ala-

Kokko on haastatellut rippikouluopettajia teemahaastattelulla. (Ala-Kokko, 2002.) 

Kira Ertmanin (2008) Opetan niin kuin oletan kirkon opettavan nimisessä 

pro gradu -tutkielmassa tutustutaan kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla 

rippikouluopettajien käsityksiin omasta seksuaaliopetuksestaan rippikoulussa sekä 

heidän käsityksiin niin sanotusta kirkon opetuksesta seksuaali- ja perhe-etiikan 

aihealueilta (Ertman, 2008). Uusimpana pro gradu -tutkielmana rippikoulun sek-

suaalikasvatuksesta on valmistunut Margit Helinin havainnointitutkimus Tytöt, 

pojat ja tykkääminen (2011). Helinin tarkastelun kohteen on rippikoulun seksuaa-

likasvatuksen menetelmät, aiheet ja opetuksen mielekkyys.  

Oppikirjatutkimuksen puolella Teemu Laajasalo sekä Pauliina Borgström 

ovat keskittyneet seksuaalisuuden tutkimiseen. Laajasalon väitöskirja Seksuaali-

suus lukion oppikirjoissa (2001) on systemaattinen analyysi lukion uskonnon, 

elämänkatsomustiedon, filosofian, psykologian, terveystiedon ja biologian oppi-
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kirjojen seksuaalisuusteeman käsittelystä kuuden eri seksuaaliteorian ja lukion 

1994 opetussuunnitelman perusteiden valossa. Laajasalon mukaan oppikirjat voi-

daan seksuaalisuuteen liittyvän sisällön perusteella jakaa konservatiivisiin ja libe-

raaleihin oppikirjoihin (Laajasalo, 2001,  

Borgströmin pro gradu –tutkielma Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi 

(2006) käsittelee perusopetuksen yläluokkien uskonnon oppikirjojen seksuaali-

kasvatusta suhteessa terveystiedon oppikirjoihin ja kirkon seksuaalietiikkaan. 

Koulun uskonnon oppikirjat sisältävät seuraavia seksuaalieettisiä teemoja: rakka-

us, avioliitto ja avoliitto, avioero ja uskottomuus, seksuaalisuus, seksuaalinen 

suuntautuminen, ehkäisy ja abortti, seksuaalinen väärinkäyttö sekä media ja sek-

sin kaupallistuminen. Teemojen käsittelyssä korostuu Borgströmin mukaan eetti-

nen näkökulma. (Borgström, 2006, 90.) Borgströmin mukaan koulun uskonnon 

oppikirjat vastaavat erittäin hyvin RKS 2001:n asettamia tavoitteita rippikoulun 

seksuaalikasvatukselle (Borgström, 2006, 95). 

Jukka Lehtonen on puolestaan pohtinut peruskoulun oppikirjoja erityisesti 

ei-heteroseksuaalisten nuorten näkökulmasta käsin. Artikkelissaan Heteroseksu-

aalisuus oppikirjoissa – lähtökohtana ei-heteroseksuaalisten nuorten kokemukset 

Lehtonen käsittelee heteronormatiivisuutta ja sen oikeutusta peruskoulun arjessa 

heteroseksuaalisen sukupuolijärjestelmän ilmenemisen kautta. Lehtosen mukaan 

on tyypillistä, että koulun oppikirjoissa vaietaan homoseksuaalisuudesta, ja lukija 

mielletään heteroseksuaaliseksi nuoreksi, jonka tavoitteena on välttää seksin vaa-

roja kuten ei-toivottua raskautta ja sukupuolitauteja, sekä perustaa heteroseksuaa-

linen ydinperhe. (Lehtonen, 1998, 166, 188.) Oppikirjoilla on Lehtosen mukaan 

kuitenkin suuri merkitys siihen, miten opettajat käsittelevät heteroseksuaalisuutta 

ja seksuaalivähemmistöjä koulussa. Lehtonen toteaa, että heteroseksuaalisuuden 

normatiivisuus on vahvasti läsnä sekä peruskoulun oppikirjoissa että nuorten sek-

suaalikasvatuksessa (Lehtonen, 1998, 159 – 167).  

 

 

3. Tutkimuksen toteuttaminen 

3.1. Tutkimustehtävä 
Tämän tutkimuksen tehtävänä on tarkastella Rippikoulusuunnitelma 2001:n  mu-

kaisten rippikoulun oppikirjojen seksuaali- ja perhe-etiikkaa. Tutkimustehtävä 

tarkentuu seuraavissa tutkimuskysymyksissä: 
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1. Millaisia käsityksiä rippikoulun oppikirjat sisältävät seksuaalisuudesta 

ja perheestä? 

2. Millaisia seksuaali- ja perhe-eettisiä ihanteita oppikirjat ilmentävät? 

3. Mitkä ovat oppikirjojen keskeiset erot? 

 

Tutkitut oppikirjat ovat piispainkokouksen hyväksymiä Kirkkojärjestyksen 3:4 §:n 

tarkoittamia rippikoulun oppikirjoja. Kirkkojärjestyksen mukaan rippikoulussa 

tulee antaa opetusta kirkolliskokouksessa hyväksytyn kristinopin mukaisesti. (KJ 

1993, 3:4 §.) Tarkastelun kohteeksi on valittu vain sellaisia oppikirjoja, joita mah-

dollisesti käytetään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon rippikouluissa tutkimuk-

sen toteuttamisen aikaan. Jokaisesta kirjasta on valittu mahdollisuuksien mukaan 

uusin painos, jotta aineisto olisi mahdollisimman tuoretta. Koska tutkimusaineisto 

koostuu puhtaasti oppikirjoista, voidaan tätä tutkimusta pitää oppikirjatutkimuk-

sena.  

Oppikirjojen kirjallista seksuaalieettistä käsityksiä ja ihanteita analysoitiin 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä. Käsityksillä tarkoitetaan tässä 

yhteydessä sellaisia ajatuskokonaisuuksia, jotka ilmentävät jollain tapaa sitä, mi-

ten asioiden ajatellaan olevan. Ihanteilla puolestaan tarkoitetaan käsityksille ken-

ties vastakkaisia ajatuskokonaisuuksia, jotka ilmentävät millä tavoin asioiden tuli-

si olla, jotta elämä olisi hyvää. Tulosluvussa kirjojen sisältämiä käsityksiä ja ihan-

teita pyritään nostamaan esiin niin monen aihekokonaisuuden kohdalla kuin tut-

kimusaineiston puolesta on mahdollista.  

Oppikirjojen seksuaalieettisiä sisältöjä tarkasteltiin uusimman rippikoulu-

suunnitelman, Rippikouluopas IV:n sekä kirkon seksuaalietiikan valossa. RKS 

2001 luo puitteet jokaiselle Suomen rippikoululle. Seksuaalisuuteen liittyvät tee-

mat ovat tämän puitesuunnitelman mukaan osa rippikoulua. Rippikouluoppaan 

tarkoitus on antaa käytännön vinkkejä rippikoulun toteuttamiseen. Kirkon seksu-

aalietiikka puolestaan ohjaa rippikoulussa opetettavia sisältöjä. Kirkon sisällä val-

litsevat jännitteet seksuaali- ja perhe-etiikassa luovat oman kiinnostavan kehyk-

sensä tutkimukselle.  

Lisäksi oppikirjoja tutkittaessa on tarpeellista pohtia hieman sitä, mikä rooli 

oppikirjoilla on rippikoulun seksuaalikasvatuksessa. RKS 2001:ssä oppikirjojen 

käyttöä ei kuitenkaan ohjeisteta, eikä rippikoulun oppikirjojen käyttötavoista ole 

löydettävissä tutkittua tietoa. Oppikirjojen asemaa seksuaalikasvatuksessa tarkas-
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teltiin siis niiden sisällön näkökulmasta sekä yleisten oppikirjoille asetettujen tar-

koituksien kautta.  

Tutkimuksen nimellä Rippikoulun oppikirjojen seksuaali- ja perhe-etiikka 

on haluttu ilmentää sitä, että lähtökohtana tässä tutkimuksessa on ensisijaisesti 

tarkastella oppikirjojen sisältämiä seksuaalieettisiä sisältöjä. Perhe-etiikka liittyy 

kuitenkin olennaisena osana kirkon seksuaalietiikkaan, koska kirkon perinteessä 

avioliittoa ja perhettä on pidetty niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin kannalta 

keskeisenä elämänmuotona (Hytönen, 2003, 240, 271). Perheen tärkeys osana 

parisuhdetta näkyy myös yhteiskunnallisessa keskustelussa kun pohditaan homo-

seksuaalien  oikeutta adoptioon sekä toisaalta lasten oikeutta äitiin ja isään. Per-

heen tiivis suhde yleiseen seksuaalietiikkaan näkyy myös tämän tutkimuksen tu-

loksissa.  

Raija Nummelinin mukaan Suomessa ei ole laajalti kiinnitetty huomiota 

seksuaalikasvatuksen käsitteistöön. Käytössä on erilaisia käsitteitä, joiden alkuo-

sana käytetään sanoja kuten ihmissuhde, parisuhde, perhe, seksuaalisuus tai seksi, 

ja loppuosana puolestaan valistus, neuvonta, opetus tai kasvatus. Näistä sanoista 

muodostuu siis yhdistelmiä, kuten ihmissuhdekasvatus, seksuaalivalistus tai per-

heneuvonta. (Nummelin, 2000, 21.) Tässä tutkimuksessa rippikoulun seksuaali-

kasvatuksella tarkoitetaan rippikoulussa tapahtuvaa toimintaa, jonka sisältönä ja 

kohteena on seksuaalisuutta koskeva keskustelu ja ymmärrys. Perhe- ja seksuaa-

lietiikka ovat yksi osa rippikoulun seksuaalikasvatuksen sisältöä.  

Seksuaaliterveydellä puolestaan tarkoitetaan sellaisia seksuaalikasvatukseen 

liittyviä aihepiirejä, jotka liittyvät sukukypsyyden saavuttamisen myötä tapahtu-

viin muutoksiin ihmisen kehossa, fyysiseen seksuaaliseen kanssakäymiseen sekä 

tämän kanssakäymisen seurauksiin kuten sukupuolitaudit ja raskaus.  

 

3.2. Tutkimusaineisto 

3.2.1. Piispainkokouksen hyväksymät oppikirjat ja aineiston ra-
jaus 
Tutkimusaineistoni on selkeästi rajattu kuuteen rippikoulun varsinaiseen oppikir-

jaan: Elämänpuu; Ihan sama – eilen, tänään ja ikuisesti; Oma ripari; Quo Vadis? 

Uskon käsikirja rippikoululaiselle; Sanktus ja Tunnetko tien.7 Tarkastelun kohtee-

                                                
7 Analyysissani käytän kirjoista seuraavia lyhenteitä: Elämänpuu = E; Ihan sama = IS; Oma ripari 
= OR; Quo Vadis? = QV; Sanktus = S ja Tunnetko tien = TT. Taivutettaessa lyhenteitä seuraan 
niiden alkuperäisten nimien mukaista taivutussääntöä.  
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na edellä mainituista oppikirjoista ovat ne osa-alueet, jotka käsittelevät tunteita, 

seurustelua, seksuaalisuutta, perhettä ja avioliittoa, sekä suhdetta toiseen tai sa-

maan sukupuoleen. Usein edellä mainittuja aiheita käsitellään kirjoissa useimmi-

ten yhdessä tai kahdessa kappaleessa.  

Olen rajannut tarkastelun kohteeksi oppikirjoista sellaisen aineiston, joka 

selkeästi on kirjan tekijöiden tuottamaa. Näin ollen en keskity analysoimaan lai-

nauksia, sanontoja, raamatunkohtia tai laulujen sanoja, mutta huomioin ne osana 

seksuaalietiikkaa käsittelevien kappaleiden sisältöä. En myöskään tarkastele teh-

täviä, sillä tehtävien tarkoituksena on aktivoida niiden tekijää itsenäiseen ajatte-

luun, tiedonhankintaan sekä jo opitun kertaamiseen. Käytännössä tarkastelun koh-

teena ovat siis varsinaiset tekstiosuudet sekä rukoukset niiden oppikirjojen osalta, 

joissa oppikirjateksti on vähäistä ja oppiainesta on puettu rukouksen muotoon. 

Tällaisia kirjoja ovat Sanktus ja Ihan sama. 

Löytöretki -kirjan olen rajannut pois tutkimusaineistostani, koska kyseinen 

kirja on puhtaasti tehtäväkirja. Tehtävät käsittelevät RKS 2001:n mukaisia teemo-

ja ja usein tehtävien tekijä johdatellaan aiheeseen Raamatun tai Katekismuksen 

tekstien avulla. Kirjasta ei kuitenkaan ole löydettävissä selkeää oppikirjan tekijöi-

den tuottamaa sisältöä, josta voisi nostaa esiin seksuaalieettisiä käsityksiä tai ihan-

teita. Sen sijaan tehtävät jättävät niiden tekijälle mahdollisuuden ilmaista oman 

mielipiteensä aiheesta ilman, että evankelis-luterilaisen kirkon kristinoppi tulee 

selkeästi esiin.  

Piispainkokous on hyväksynyt myös maahanmuuttajille ja ulkosuomalaisille 

suunnatun rippikoulun oppikirjan Kristittynä Suomessa. Kyseinen oppikirja olisi 

ollut mielenkiintoinen lisä oppikirjojen keskinäiseen vertailuun, mutta kirjan 

huomattavasti erilaisesta käyttötarkoituksesta johtuen olen rajannut sen tutkimus-

aineiston ulkopuolelle. (Pkptk 13. – 14.9.2005, 12 §.) 

Muut rippikoulun viralliset oppikirjat, Raamatun, Katekismuksen ja Virsikir-

jan, olen myös rajannut tutkimusaineistoni ulkopuolelle. On perusteltua keskittyä 

vain varsinaisiin oppilaan kirjoihin, koska niihin on teologisesti ja pedagogisesti 

sisällytetty kristillisen uskon keskeiset teemat luterilaisen kasteopetuksen näkö-

kulmasta käsin. Ottaen myös huomioon pro gradu -tutkielman laajuuden Raama-

tun, Katekismuksen ja Virsikirjan seksuaalietiikkaa ei ole mielekästä tutkia tässä 

yhteydessä.  
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3.2.2. Tutkimusaineistoksi valikoituneet oppikirjat 
Tutkimusaineistoon kuuluvilla oppikirjoilla on omat erityispiirteensä ja raken-

teensa. Useassa kirjassa toistuu tietty kappalerakenne, ja mukana kulkee jokin 

tarina, hahmo tai hahmoja. Kaikkia kirjoja on tarkasteltu myös piispainkokouk-

sessa, jossa niistä on tehty joitakin keskeisiä huomioita.  

Elämänpuu -kirjan (E) luvuissa on selkeä väliotsikoita sisältävä tekstiosuus. 

Tekstin marginaaliin on joissakin kappaleissa sijoitettu raamatunkohtia, aiheeseen 

liittyviä kysymyksiä sekä aihetta sivuavia kommentteja. Varsinaisen tekstin jäl-

keen luvuissa on Sydänpuu -nimellä otsikoitu tiivistelmä sekä Ajatusten siemeniä 

-osio, jossa lukijalle esitetään muutamia pohdintakysymyksiä aiheeseen liittyen. 

Mukana kirjassa seikkailevat sarjakuvahahmot Kate ja Kismus sekä  14 – 15 -

vuotiaat nuoret Alex, Jenna, Sara ja Jere. Nuorten tuttavuudesta kertovassa tari-

nassa henkilöt pohtivat oman elämänsä tapahtumia kappaleen aiheen mukaisesti. 

Piispainkokous totesi Elämänpuu -kirjan opetustekstien olevan Katekismuksen 

mukaisia ja aiheiden tukevan rippikoulusuunnitelman tavoitteita ja niiden toteut-

tamista (Pkptk 12. – 13.2.2002, 12 §).  

Ihan sama – eilen, tänään ja ikuisesti (IS) on rippikoulun oppikirjoista tuo-

rein. Kirjassa ei ole selkeää, jokaisessa luvussa toistuvaa rakennetta. Varsinaiset 

tekstiosuudet ovat luvuissa lyhyitä, mikäli niitä edes on. Oppiaineksen esittelyyn 

on käytetty paljon visuaalisia keinoja. Lisäksi kirja sisältää paljon tehtäviä, joita 

tekemällä kirja täydentyy oppiainekseltaan.  

Piispainkokouksessa kirjan nuorekkaita ja huumoria hyödyntäviä esitystapo-

ja, sanoituksia ja työskentelyjä pidettiin ansiokkaina, mutta toisaalta myös vaati-

vina ja riskialttiina. Oppilaan kirjan nähtiin liittyvän nuorten maailmaan uskotta-

valla ja aidolla tavalla, joka haastaa nuorta vuoropuheluun ja prosessointiin. Kir-

jasta löydettiin myös joitakin pedagogisesti ja teologisesti ongelmallisia kohtia, 

joihin annettiin parannusehdotuksia. Parannusehdotusten huomioon ottaminen oli 

edellytyksenä kirjan hyväksymiselle. (Pkptk 9. – 10.2.2010, 9 §.) 

Oma ripari (OR) on niin sanotusti perinteinen oppikirja. Oppiaines on pit-

kälti tekstiosuudessa, jossa on useita lainauksia Katekismuksesta. Luvun loppuun 

on sijoitettu teemalauluehdotuksia sekä aiheeseen liittyvä rukousnauhatyöskente-

ly. Jokaisen luvun lopussa on muutama tehtävä ja joidenkin lukujen lopussa lisäk-

si oppimispäiväkirja. Kuvien kautta lukijaa johdatellaan pohtimaan aihetta ja läpi 

koko kirjan kuvissa esiintyy sama piirroshahmo kuhunkin aiheeseen liittyvässä 

tilanteessa. Piispainkokouksen keskeisin huomio kyseisessä kirjasarjassa painottui 
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oppilaan ja opettajan kirjojen toisiaan tukevaan kokonaisuuteen. Oma riparin pe-

rinteinen oppikirjamaisuus nähtiin positiivisena, koska kirjassa on tilaa myös luo-

valle työskentelylle. RKS 2001:n ”kolmesta korista” usko on tietopainotteisessa 

kirjassa vahvimmin esillä. (Pkptk 12. – 13.2.2002, 12 §.)  

Myös Quo Vadis? Uskon käsikirja rippikoululaiselle (QV) noudattaa perin-

teisen oppikirjan rakennetta. Kirjassa on selkeät luvut, joissa oppiaines on tekstin 

muodossa. Luvut sisältävät aiheeseen liittyviä kuvia, Raamatun jakeita, runoja, 

mietelauseita sekä valmiita rukouksia. Luvun loppuun on sijoitettu Tärkeitä sano-

ja -osio, jossa kappaleen keskeisimmät sanat on selitetty lyhyesti. Tehtäviä kirjas-

sa ei kuitenkaan ole. Kaikista rippikoulun oppikirjoista QV:ssa on eniten op-

piainestekstiä ja täten kristinuskon perussisältö on monipuolisesti esitetty (Pkptk 

15. – 16.2.2005, 11 §). Piispainkokous on käsitellyt 15. – 16.2.2005 pidetyssä 

istunnossaan kyseistä oppikirjaa nimellä Vaellus – uskon käsikirja rippikoululai-

selle. Kirjan todettiin olevan tasapainoinen kokonaisuus, jossa nuoren elämänti-

lanne ja oppimiskyky on otettu hyvin huomioon. Lisäksi kirjassa kohtaavat nuo-

ren ja aikuisen maailmat dialogisella tavalla. (Pkptk 15. – 16.2.2005, 11 §.) 

QV:seen tehtiin kuitenkin monia parannusehdotuksia myös avioliittoetiik-

kaan liittyen. Parannusehdotukset koskivat avioliiton ja avoliiton erilaisuutta lain 

edessä, kihlauksen merkitystä sekä avioeroa ja sen kipeyden huomioimista. Lisäk-

si toivottiin, että kirkon perheneuvontatyötä korostettaisiin enemmän. Oppikirja 

hyväksyttiin KJ 3:4§:n tarkoittamaksi rippikoulumateriaaliksi ”edellyttäen että 

kirjan viimeistelyssä otetaan huomioon piispainkokouksen ja Kirkkohallituksen 

kasvatuksen j a nuorisotyön yksikön muutos- ja tarkennusesitykset”. (Pkptk 15. – 

16.2.2005, 11§.)  

Sanktus (S) on luonteeltaan rukous- ja mietiskelykirja. Tämän vuoksi kaikki 

kirjan luvut eivät sisällä varsinaista tekstiosuutta. Oppiaines koostuu kuvista, ru-

noista, mietelauseista, raamatunkohdista sekä muista lainauksista kuten kirkkoisi-

en ajatuksista. Tarkoitus lienee johdatella nuorta itse ajattelemaan aihetta. S:n 

jäsennys nousee piispainkokouksen mukaan jumalanpalveluksesta ja on mielen-

kiintoinen mutta haastava. Sisällössä on hyvin tiivistetyssä muodossa kristillisen 

uskon keskeinen ydin, joka nousee vahvasti rukouksen pohjalta. S:n käyttö vaatii 

piispainkokouksen mukaan rippikoulun opettajalta vahvaa ammattitaitoa. (Pkptk 

12. – 13.2.2002, 12 §.) 

Tunnetko tien -kirjassa (TT) oppiaines tulee esiin varsinaisessa tekstissä se-

kä tiivistelmissä. Oppiainestekstin lisäksi kirjassa monia elementtejä, jotka johdat-
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televat käsittelemään aihetta. Luvun aloittava ote nuoren päiväkirjasta sekä otsi-

kon alle sijoitettu ajatus, lainaus, laulun sanat tai sananlasku luovat aiheelle kos-

ketuspinnan nuoren elämään. Varsinaisen tekstin jälkeen luvuissa on Tietoruutu ja 

mahdollisesti tehtäviä. Lisäksi TT:n luvut sisältävät rukouksia sekä Raamattuun 

pohjautuva tarinanpätkä. Veisu -osiossa pohditaan jotakin virttä tai muuta hengel-

listä laulua, ja Minun tieni johdattaa nuorta yhdistämään luvun aiheen oman elä-

mänsä tilanteisiin ja kokemuksiin. Jokainen luku päättyy Oppimispäiväkirjaan. 

Rakenteeltaan TT on perinteisen oppikirjan kaltainen.  

Piispainkokous on todennut, että TT on onnistunut päivitys aiemmalle sa-

mannimiselle oppikirjalle. (Pkptk 12. – 13.2.2002, 12 §.) TT on julkaistu ensim-

mäisen kerran vuonna 1981, joten se on ollut käytössä jo vuoden 1980 rippikoulu-

suunnitelman aikana. Uusi rippikoulusuunnitelma aiheutti kuitenkin tarpeen uu-

distaa myös oppikirjoja, ja sen vuoksi TT laadittiin kokonaan uudelleen (Pkptk 

12. – 13.2.2002, 12 §). Piispainkokouksen mukaan kyseisessä kirjassa on turvalli-

nen ja hyvä tapa lähestyä perinteisellä tavalla kristillisen uskon kysymyksiä. Liit-

tymäkohtia nuorten elämään on löydettävissä, mutta seurakuntayhteyden esiintulo 

jää piispainkokouksen mukaan liian heikoksi. (Pkptk 12. – 13.2.2002, 12 §.) 

Piispainkokous teki parannusehdotuksia useampaan kirjaan ja ehtona ky-

seisten kirjojen hyväksymiselle Kirkkojärjestyksen tarkoittamaksi rippikoulun 

oppikirjaksi oli, että nämä muutokset tehtäisiin. Voidaan siis olettaa, että oppikir-

jojen lopullisissa versioissa piispainkokouksen edellyttämät muutokset on toteu-

tettu.  

 

3.3. Tutkimusmenetelmänä sisällönanalyysi  
Tässä tutkimuksessa aineistoa analysoitiin sisällönanalyysin työvälineillä. Sisäl-

lönanalyysi on yksi laadullisen tutkimuksen monista ja moninaisista tutkimusme-

netelmistä. Tuomen ja Sarajärven mukaan (2002, 93) sisällönanalyysia voidaan 

käyttää menetelmänä kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Keskeistä sisäl-

lönanalyysissa on tutkittavan ilmiön sanallinen ja selkeä kuvaus sekä aineiston 

järjestäminen tiiviiseen ja selkeään muotoon (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 110).  

Sisällönanalyysi voidaan kuitenkin ymmärtää tieteellisessä maailmassa mo-

nella eri tavalla. Tuomi ja Sarajärvi erottelevat sisällönanalyysin ja sisällön eritte-

lyn toisistaan. Usein näitä termejä käytetään synonyymeina mutta ne voidaan 

myös ymmärtää toisistaan poikkeaviksi aineistonkäsittelytavoiksi. Tuomi ja Sara-

järvi itse tarkoittavat sisällönanalyysilla pyrkimystä kuvata dokumenttien sisältöä 
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sanallisesti, kun taas sisällön erittelyn he määrittelevät omassa käytössään tarkoit-

tavan dokumenttien käsittelyä, jossa dokumentin sisältöä kuvataan vain kvantita-

tiivisesti. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 107.) Jari Eskola ja Juha Suoranta puolestaan 

toteavat, että sisällön erittelyllä tutkimusongelmaan vastataan kvantitatiivisten eli 

määrällisten mittaustulosten avulla (Eskola & Suoranta, 2000, 185). Lisäksi Esko-

la ja Suoranta määrittelevät sisällön erittelyn tarkoittavan kirjavaa joukkoa erilai-

sia tapoja luokitella ja järjestää laadullista tutkimusaineistoa.  

Tässä tutkimuksessa tutkimusaineiston varsinaista analyysia on edeltänyt 

aineiston luokittelu ja analyysiyksiöiden järjestely erilaisiksi ryhmiksi. Tavoittee-

na oli kuitenkin kuvata oppikirjojen sisältöä sekä ymmärtää sisällön merkitystä. 

Tarkoitus ei olllut kuvailla sisältöä kvantitatiivisesti, vaan tuoda esiin muun muas-

sa oppikirjojen sisältöjen eroavaisuuksia. Näin ollen on perusteltua sanoa tämän 

tutkimuksen menetelmän olevan sisällönanalyysi, jota on edeltänyt sisällön eritte-

ly.  

Tutkimusaineiston tarkastelu ja analysointi eteni tämän tutkimuksen osalta 

seuraavanlaisesti. Ensin kaikki kirjat silmäiltiin läpi huomioiden ne luvut, joissa 

selkeästi käsitellään seksuaalietiikkaa. Lisäksi huomioitiin sellaiset aihepiirit, jot-

ka liittyvät tiiviisti seksuaalieettisiin aiheisiin kuten esimerkiksi 6. käsky ”Älä tee 

aviorikosta”. Oppikirjojen tekstit kopioitiin ja materiaalista alleviivattiin seksuaa-

lietiikkaan liittyviä lauseita ja ajatuskokonaisuuksia. Toisin sanoen aineistoon 

merkittiin ne asiat, jotka olivat tutkimustehtävän kannalta keskeisiä. Tuomen ja 

Sarajärven mukaan ennen varsinaisen analyysin tekoa täytyy päättää, mikä kysei-

sessä aineistossa on kiinnostavaa, eli on tehtävä rajauksia sen suhteen, mitä etsi-

tään (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 94). Tätä vaihetta kutsutaan analyysin teossa re-

dusoinniksi eli pelkistämiseksi, ja aineistonkäsittelytapaa puolestaan koodaami-

seksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 94 – 95, 111.)  

Eskola on hahmotellut koodaamismerkinnöille viisi tärkeää tehtävää: 1) Ne 

ovat sisään kirjoitettuja muistiinpanoja, 2) niillä jäsennetään sitä, mitä tutkijan 

mielestä aineistossa käsitellään, 3) ne toimivat tekstin kuvailun apuvälineenä, 4) 

ne toimivat aineiston jäsennyksen testausvälineenä ja 5) niiden avulla voidaan 

etsiä ja tarkistaa tekstin eri kohtia eli ne toimivat osoitteena. (Tuomi & Sarajärvi, 

2002, 95; Eskola, 2001, 146.) 

Seuraava vaihe analyysissa on klusterointi. Klusteroinnilla tarkoitetaan koo-

datun aineiston ryhmittelyä siten, että samaa asiaa tarkoittavat ilmaukset yhdiste-

tään omaksi luokakseen (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 112 – 113). Tämän tutkimuk-
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sen analyysia tehtäessä aineistosta otetut valokopiot leikattiin pienemmiksi pala-

siksi analyysiyksiköiden mukaan. Leikatut palat ryhmiteltiin ensin sen mukaan, 

mitä aihepiiriä ne koskevat. Aihepiirin sisällä palat jaettiin vielä omiin ryhmiinsä. 

Esimerkiksi avioliittoon liittyvät ilmaukset yhdistettiin ensin yhdeksi isoksi ryh-

mäksi ’avioliitto’, jonka sisällä ilmaukset lajiteltiin edelleen.  Näin syntyi muiden 

muassa alaluokat ’ihanteena elinikäinen avioliitto’ sekä ’turvallinen perusta per-

heelle’.  

Ryhmitellyt palaset liimattiin luokkien mukaisesti erivärisille papereille, ja 

näiden värikoodien mukaan muodostui pitkälti analyysiluvun alaluvut. Analyysia 

kirjoitettaessa analyysiyksikköjen konteksti oppikirjoissa tarkistettiin, ja tällöin 

huomattiin joidenkin analyysiyksiköiden kuuluvan oikeastaan johonkin toiseen 

luokkaan. Jotkin lauseet saivat eri merkityksen riippuen siitä luettiinko ne muusta 

tekstistä irrallaan vai asiayhteyteensä liitettyinä. Kirjoissa esiintyvää jäsentelyä 

seurattiin silloin kun lauseen tai ajatuskokonaisuuden merkitys muuttui ratkaise-

valla tavalla kontekstistaan irrotettuna. Ryhmittelyn jälkeen yläluokkia yhdistel-

tiin vielä sen mukaan koskevatko ne esimerkiksi tunteita, ihmisten välisiä suhteita 

tai ihmisen ominaisuuksia.   

Tuomen ja Sarajärven mukaan klusterointi on osa abstrahointiprosessia. 

Abstrahointi tarkoittaa käsitteellistämistä. Abstrahoinnissa alkuperäisaineiston 

kielelliset ilmaisut johdatetaan teoreettisiksi käsitteiksi ja johtopäätöksiksi. (Tuo-

mi & Sarajärvi, 2002, 114.) Erityisesti haastatteluaineistossa abstrahointi on tär-

keää, koska aineisto sisältää usein jäsentymättömiä puhekielisiä ilmauksia. Oppi-

kirjatutkimuksessa tilanne on hieman toinen, sillä oppikirjateksti on valmiiksi 

teoriapohjaista, ja siihen on ennalta valittu tiettyjä aihekokonaisuuksia.  Tästä 

huolimatta myös oppikirjoja tutkittaessa aineiston sisältämistä ilmaisuista on joh-

dettava käsitteellisiä merkityksiä, ja niistä on tehtävä johtopäätöksiä. Lopulta abst-

rahoinnissa yhdistellään analyysiluokkia niin pitkälle kuin se on aineiston sisällön 

kannalta mahdollista ja tutkimustehtävän kannalta mielekästä (Tuomi & Sarajärvi, 

2002, 114).  

Yhden tutkimuskysymyksen ollessa ”Mitkä ovat oppikirjojen keskeiset 

erot?” oli analyysissa syytä keskittyä myös eroavaisuuksien etsintään. Kahden 

ensimmäisen tutkimuskysymyksen mukaisesti aineistosta etsittiin ensin yh-

teneväisiä teemoja seksuaalieettisistä ihanteista ja käsityksistä. Tämän jälkeen 

kiinnitettiin huomiota oppikirjoissa esiintyviin eroihin. Vertailuasetelma rakennet-

tiin aineiston sisään eli eroavaisuuksia etsittiin kirjojen väliltä ulkopuolisen vertai-
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lukohteen kuten esimerkiksi Rakkauden lahjan sijaan. Klaus Mäkelän mukaan 

eroavaisuuksien etsintä voi myös rikastuttaa samanlaisuuksien jäsentymistä (Mä-

kelä, 1990, 44 – 45). 

Tutkimuksellani ei ollut varsinaisia hypoteeseja eli lukkoon lyötyjä ennak-

ko-olettamuksia tutkimuksen tuloksista. Hypoteesittomassa tutkimuksessa ha-

vainnointi on kuitenkin liitoksissa aikaisempiin kokemuksiin (Eskola & Suoranta, 

2000, 19-20). Aikaisemman tiedon vaikutusta analyysin tekoon ja kiinnostavuu-

den ohjautuvuuteen voidaan kutsua teoriaohjaavaksi menetelmäksi. Usein kvalita-

tiivinen tutkimus jaetaan vain induktiiviseen eli aineistolähtöiseen ja deduktiivi-

seen eli teorialähtöiseen analyysiin. Teoriaohjaava eli abduktiivinen tutkimus ero-

aa teorialähtöisestä tutkimuksesta siten, että analyysin tekoa ohjaa jokin tietty 

teoria tai malli, mutta analyysiluokkia ei muodosteta valmiin mallin mukaan. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2002, 98 – 99.) 

Tämän tutkimuksen aineiston koodausta tehtäessä kiinnostavuutta ohjasi 

selkeästi yleiset seksuaalietiikan termit sekä käsitykset seksuaalietiikan sisällöistä. 

Analyysiluokat muodostettiin kuitenkin puhtaasti aineistosta nousevien teemojen 

perusteella. Näin ollen voidaan sanoa, että tässä tutkimuksessa on vivahteita myös 

teoriasidonnaisesta menetelmästä, vaikka analyysi onkin tehty aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin menetelmiä käyttäen.  

Eskola käyttää teoriaohjaavasta menetelmästä nimeä teoriasidonnainen tut-

kimus. Hän toteaa teoriasidonnaisten tutkimusten teorialuvun olevan ”usein seka-

lainen kokoelma erilaisia aiheeseen liittyviä teorioita, aikaisempia tutkimustulok-

sia, käsitteitä jne.” (Eskola, 2001, 163.) Vaarana tällaisessa ”eklektisessä” teo-

rialuvussa on Eskolan mukaan se, ettei teoriaosuutta pystytä yhdistämään tuloslu-

kuun tai varsinkaan työn päättävään pohdintalukuun. Laadullisessa tutkimuksessa 

on Eskolan mukaan tarve viitata teoriaan sekä aiempiin tutkimustuloksiin. (Esko-

la, 2001, 163.) 

 

3.4. Oppikirjat tutkimuksen kohteena 
Oppikirja voidaan määritellä ”varta vasten opetus- ja oppimistarkoituksiin laadi-

tuksi teokseksi” (Häkkinen, 2002, 11). Koska oppikirjojen tarkoitus on edistää ja 

jäsentää oppimista, tulee niiden sisällön olla ymmärrettävää, selkeää ja ajantasais-

ta. (Häkkinen, 2002, 81; Julkunen, 1988, 21 – 22.) Oppikirjan keskeisiä tunto-

merkkejä ovatkin erilaiset termit, tiivistelmät, luettelot ja kuvat. Lisäksi oppikirja-
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teksti on tyypillisesti asiakeskeistä, persoonatonta, tiivistä ja kiteytettyä sekä läh-

teiltään jäsentymätöntä. (Karvonen, 1995, 20 – 21.) 

Marja-Liisa Julkusen mukaan oppimista tapahtuu silloin, kun aiempaan tie-

toon lisätään jotakin uutta (Julkunen, 1988, 17 – 19). Mikäli aiempaa tietoa ei ole 

olemassa, on asioiden opettelu aloitettava alusta. Tämän vuoksi useat oppikirjat 

ovat alkeis- tai perustasoisia. Oppikirjaa tehdessä on siis otettava huomioon mil-

laiseen yhteyteen ja tehtävään ne laaditaan sekä oppijan ikä, tavoitteet ja oppimis-

taso. Oppikirjoilla on usein monta laatijaa ja kirjat tehdään yhteistyössä alan asi-

antuntijoiden kanssa. Ennen kirjojen käyttöönottoa ne käyvät läpi testauksen ja 

laadunarvioinnin. (Häkkinen, 2002, 11; Karvonen, 1995, 12 – 18). 

Kaisa Häkkisen mukaan oppikirjan tehtävänä on selittää vaikeita asioita yk-

sinkertaisella tavalla. Opettaja ei kuitenkaan voi odottaa oppikirjan opettavan 

kaikkea. Hyvä oppikirja saa oppilaan pohtimaan, arvioimaan ja kokeilemaan esi-

tettyjen väitteiden totuudenmukaisuutta. (Häkkinen, 2002, 83 – 84.) Tekstin ym-

märtämisen kannalta oppikirjalle tärkeitä ominaisuuksia ovat yhteneväisyys, 

kommunikatiivisuus ja sidosteisuus (Julkunen, 1988, 22).   

Oppikirjaa pidetään itsestään selvänä osana kouluopetusta (Karvonen, 1995, 

11). Oppivelvollisuudesta johtuen yksi oppikirja saattaa tavoittaa jopa koko ikä-

luokan. Rippikoulussa tilanne on kuitenkin toinen. Osallistumisen ollessa vapaa-

ehtoista kaikki nuoret eivät käy rippikoulua. Vaikka rippikoulun oppikirjojen käy-

töstä ei ole saatavilla tilastotietoa, niiden käyttö rippikoulussa ei ole itsestäänsel-

vyys. RKS 2001 ei velvoita rippikoulun työntekijöitä käyttämään oppikirjoja osa-

na opetusta. Voidaan siis olettaa, etteivät rippikoulun oppikirjat kohtaa yhtä ikä-

luokkaa läheskään niin laajalti kuin koulun oppikirjat.  

Rippikoulun oppikirjat poikkeavat myös muilta osin perinteisistä kouluop-

pikirjoista. Koulun oppikirjat on laadittu keskusteluun, jonka muita osapuolia ovat 

oppilaan aiemmat tiedot, opetussuunnitelma sekä alan tieteelliset tekstit (Karvo-

nen, 1995, 24). Rippikoulun oppikirjojen kohdalla voidaan ajatella, että tieteellis-

ten tekstien sijaan keskustelukumppanina toimivat aiempien tietojen ja rippikou-

lusuunnitelman ohella kristillinen usko sekä kirkon opin viralliset dokumentit. 

Lisäksi rippikoulun oppikirjoissa moraaliset ja eettiset kysymykset ovat keskeises-

ti läsnä kun taas koulun oppikirjoissa – uskonnon oppikirjoja lukuun ottamatta – 

tällaista keskustelua ei useinkaan käydä (Borgström, 2006, 16, 91 – 94).  

Vaikka oppikirja on tarkoitettu oppimisen välineeksi, se edustaa myös yhtä 

tietokirjojen lajia. (Häkkinen, 2002, 11.) Oppikirjoja tutkittaessa on siis otettava 
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huomioon niiden ominaispiirteet kirja- ja tekstilajina. Oppikirjat sisältävät paljon 

informaatiota, joka on pyritty tiivistämään ja pelkistämään lukijalle helposti ym-

märrettävään muotoon (Karvonen, 1995, 21). Sisällönanalyysin menetelmään 

kuuluu olennaisena osana tutkittavan aineiston tiivistäminen. Oppikirjojen analy-

sointi sisällönanalyysin menetelmällä siis on haastavaa, koska analysoitava teks-

timateriaali on jo valmiiksi hyvin kiteytettyä.  Tekstistä on pyrittävä nostamaan 

esiin erilaisia merkityksiä ja niiden yhteys kontekstiinsa.  

Teemu Laajasalo on omassa tutkimuksessaan todennut, että tutkimuksen 

tarkoitus on arvioida oppikirjoja itsenäisinä dokumentteina eikä sitä miten oppilas 

ymmärtää, käsittelee tai kokee oppikirjan tekstin (Laajasalo, 2001, 19). Karvosen 

mukaan tekstit eivät kuitenkaan ole merkitykseltään itsenäisiä, vaan ne liittyvät 

aina tiiviisti johonkin kontekstiin. Jokaisella tekstillä on myös oma käyttö- ja tul-

kintaympäristönsä. (Karvonen, 1995, 30.) 

Rippikoulun oppikirjojen käyttö- ja tulkintaympäristö on luonnollisesti 14 - 

15 -vuotiaille nuorille suunnattu kirkon kasteopetus. Omassa tutkimuksessani pei-

laan rippikoulun oppikirjojen sisältöä nuorten kokemus- ja ajattelumaailmaan. 

Pohdin analyysissani osittain myös sitä millä tavoin kirjojen tekstit ja sisällöt au-

keavat nuorelle ja mitä merkityksiä niillä voisi olla nuoren elämässä. Analyysin 

päätehtävä on kuitenkin tuoda esiin oppikirjojen sisältämiä käsityksiä ja ihanteita 

seksuaalietiikasta.  

 

4. Analyysin tulokset 

4.1. Tunteet pelissä  

4.1.1. Ihastua, rakastua ja rakastaa 
Kaikissa tutkituissa rippikoulun oppikirjoissa puhutaan rakkaudesta. E:ssa, 

QV:ssa sekä TT:ssä puhutaan myös ihastumisesta ja rakastumisesta, erotettuina 

rakkauden käsitteestä. Aiheita käsitellään pääsääntöisesti yhdessä, joskin rakkaut-

ta käsitellään usein myös avioliiton yhteydessä.  

Oppikirjojen mukaan ihastuminen, rakastuminen ja rakkaus ovat kaikki Ju-

malan luomia tuntemuksia. Ihastuminen saa aikaan uusia ja ehkä hämmentäviä, 

mutta kuitenkin ihania tuntemuksia. E:n mukaan molemminpuolinen ihastuminen 

tuntuu peräti taivaalliselta. Rakastumisen tunteita kuvataan kirjoissa yhtä ihaniksi 

kuin ihastumisen, ellei jopa ihanimmiksi. TT:n mukaan rakastuneen sielu laulaa ja 

jalat irtoavat maasta (Tunnetko tien, 2011, 35). QV:ssa rakastuminen määritellään 
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suureksi tunteeksi, joka sekoittaa arkiset kuviot ja saa maailman näyttämään kau-

niilta.  
 
Tarvitaan vain katse koulun ruokajonossa, ja maailmat ovat sekaisin. ”Tykkääkö-
hän se musta?” Taivaalliselta tuntuu, jos ihastuminen on molemminpuolista. Kau-
kainen ihailu kehittyy silmäpeliksi, silmäpeli seurusteluksi ja seurustelu rakkau-
deksi. Tutustutaan, huomataan: emme voi elää ilman toisiamme. Meillä on muuta-
kin yhteistä kuin sama aurinko ja kuu. (Elämänpuu, 2002, 67.) 
 
Rakastuminen on yksi parhaista Jumalan lahjoista. Miten sitä voisi kuvata sanoin? 
Se voi olla kihelmöintiä, kaipausta, suudelmia, unelmia, kosketuksia ja onnea. Se 
voi olla hellyyttä, odotusta, pelkoa ja jännitystä. Pelkkä katse voi muuttaa päivän 
kokonaan uudenlaiseksi, rakastunut ihminen näkee maailman toisin, ja toisen pie-
nikin sana tai ele voi sekoittaa ajatukset. (Quo vadis?, 2010, 41.) 
 

Kaiken ihanuuden ja kihelmöinnin keskellä on kirjojen mukaan kuitenkin hyvä 

muistaa, että kaikki ei aina mene niin kuin toivoisi. TT:ssä elämän realiteeteista 

muistutetaan otsikon Rakastumisen riemu – ja kipu alla.  
 
Joskus ihastuminen päättyy pettymykseen, ja silloin koko elämä voi tuntua turhal-
ta ja toivottomalta. Viisitoistavuotiaana ei kuitenkaan kannata hätäillä, vaikkei 
seurustelukumppania olisi löytynyt.  (Tunnetko tien, 2011, 35.) 
 

Pettymyksen ja toivottomuuden tunteisiin suhtautumista tai niiden käsittelemistä 

ei TT:ssä tai muissakaan kirjoissa nosteta esiin. RKS 2001:n mukaan rippikouluun 

kuuluu kuitenkin elämän peruskokemuksien käsittely (RKS 2001, 24). Voidaan 

siis olettaa, että pettymyksen tunteiden käsittely ja niihin suhtautuminen kuuluvat 

osaksi laajempaa kokonaisuutta rippikoulussa.   

TT:n ja QV:n mukaan ihastumisen ja rakastumisen on saatava rauhassa kas-

vaa rakkaudeksi.  
 
Ihastumisen ja rakastumisen olisi kuitenkin saatava rauhassa kasvaa rakkaudeksi, 
kun opetellaan olemaan avoimia ja puhumaan vaikeistakin asioista.  
(Tunnetko tien, 2011, 35.) 

 
Kun ihastumisen ensihuuma katoaa, toisessa huomaa piirteitä, jotka ärsyttävät. It-
sekään ei ole täydellinen. Ihastumisen muuttuminen rakkaudeksi tarkoittaa toisen 
virheiden hyväksymistä ja toisen kunnioittamisen opettelua.  
(Quo vadis?, 2010, 41.) 
 

Ihastumisen ja rakastumisen kehittyminen rakkaudeksi tarkoittaa kirjojen mukaan 

toisen virheiden hyväksymistä sekä tahtoa olla yhdessä huonoinakin hetkinä. 

OR:ssa muistutetaankin, että rakkaus ei ole vain tunne vaan siihen liittyy olennai-

sesti tahto ja pyrkimys nähdä vaivaa toisen onnellisuuden eteen. Myös muissa 

kirjoissa esiintyy ajatus, että rakkauteen sisältyy halu tehdä toiselle ihmiselle hy-

vää. Lisäksi rakkaus on kirjojen mukaan tahtoa panostaa parisuhteeseen vaikka se 

ei aina olisikaan helppoa.  
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Romantiikkaakaan unohtamatta, kristillinen käsitys rakkaudesta painottaa hyviä 
tekoja ja vaivannäköä toisen hyväksi. Vihkimisessä puolisot eivät anna lupausta 
ikuisesta rakkaudesta vaan tahdon lupauksen. Suurin osa elämästä on arkea, ja ar-
jessa rakkaus punnitaan. Silloin on merkitystä sillä tahdon voimalla, johon mo-
lemmat tietävät lupautuneensa. Rakkaus arjessa on samankaltaista kuin muutkin 
hyvät asiat elämässä: se vaatii ponnistelua ja harjoittelua. Onkin sanottu, että rak-
kaus on tunne, joka on opittava. (Quo vadis?, 2010, 44.) 
 

Huolimatta siitä, että arjessa rakastavaisilta vaaditaan vaivannäköä ja ponnistelua, 

kirjoista välittyvä mielikuva rakkaudesta on positiivinen. Rakkauteen kuuluu si-

säinen vetovoima toisen lähelle, joka auttaa jaksamaan arjen haasteiden yli. Lisäk-

si rakkauteen kuuluu toisen kunnioittaminen sekä anteeksianto. Rakkaus on Juma-

lan lahja, josta riittää aihetta iloon ja onneen.  
 
Sitoutuminen toiseen tekee rakkaudesta turvapaikan, jossa kumpikin saa olla sel-
lainen kuin on. Tahto pitää yhdessä myös silloin, kun tunteet vaihtelevat. Rakkaus 
antaa anteeksi ja toivoo toiselle hyvää. (Sanktus, 2002, 51.) 
 
RAKKAUS: 
Ihmisten välinen suuri vetovoima, joka pitää yllä elämää. Ilmenee huolenpitona ja 
välittämisenä. Rakkaus on Jumalan lahja ja lähtöisin Jumalasta.  
(Quo vadis?, 2010, 41.) 
 

IS:ssa ihastumisen ja rakastumisen tunteita ei ole erotettu rakkauden käsitteestä. 

Rakkauden määritelmiä on listattu otsikon Mitä rakkaus on? alle. Lista on aseteltu 

vaaleanpunaisen sydämen sisään ja kirjan lukijalle annetaan mahdollisuus jatkaa 

luetteloa.  

 

 
(Ihan sama, 2010, 36.) 

  
IS:n sisältämät määritelmät rakkaudesta ”läikehtivän tikahduttava tunne” sekä 

”ihaninta maailmassa – saa kaiken paremmaksi” muistuttavat hyvin paljon E:ssa, 

QV:ssa ja TT:ssä esiintyviä kuvauksia ihastumisen ja rakastumisen tunteista. 
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E:ssa, QV:ssa ja TT:ssä tehty erottelu ihastumisen ja rakkauden välille on hyvä 

keino saada nuori pohtimaan käsitteiden eroa. Nuori voi myös tarkastella omia 

tunteita tämä erottelun valossa: ”Ovatko perhoset vatsassa todellista rakkautta vai 

kenties vasta ihastumisen ensihuumaa?”.  

Muista kirjoista poiketen IS:ssa pohditaan mitä rakkaus ei ole. Lista on ase-

teltu harmaan pilven sisään ja lukijalla on mahdollisuus jatkaa tätäkin listausta.  

 

 
                    (Ihan sama, 2010, 36.) 

 
Rakkauden pohtiminen negaation kautta on oiva tapa tuoda esiin erilaisia näkö-

kulmia aiheeseen. Nuorelle ei välttämättä ole selvää kuuluuko esimerkiksi raju 

mustasukkaisuus rakkauteen vai onko kyse omistushalusta.  

IS:ssa esiintyvät käsitteet ovat kuitenkin haastavia. Miten nuori ymmärtää 

esimerkiksi aliarvioimisen, hyväksikäytön ja rajoittamisen käsitteet? Kirjassa ei 

selitetä kyseisiä termejä, joten vastuu niiden avaamisesta jää rippikoulun opetta-

jalle. Muissa oppikirjoissa negaation näkökulmaa ei varsinaisessa tekstiosuudessa 

esiinny. OR:ssa annetaan kuitenkin tehtäväksi pohtia rakkauden vastakohtaa ja 

TT:n oppimispäiväkirjassa puolestaan kehotetaan jatkamaan lausetta ”Rakkaus 

ei…”. 

Teoksessa Kasvamaan yhdessä ei selkeästi nouse esiin näiden kolmen käsit-

teen – ihastuminen, rakastuminen, rakkaus – välistä eroa. Teoksen esipuheessa 

piispat toteavat painottavansa muiden muassa rakkautta avioliiton vaikeuksien 

voittamisessa (Kasvamaan yhdessä, 1984, 6). Tästä huolimatta rakkautta käsitel-

lään teoksessa hyvin vähän. Omana teemanaan rakkautta ei nosteta esiin eikä sitä 

määritellä millään tavalla.  Rakkauden lahjassa ihastumisen sanotaan olevan alku 

tiellä kohti seurustelua, rakastumista ja oikeaa rakkautta (Rakkauden lahja, 2008, 



 36 

49). Lisäksi kirjassa muistutetaan, että ihastumisen tunteet voivat olla häilyviä ja 

kohde vaihdella mutta ”rakkaus sen sijaan on omansa valinnut” (Rakkauden lahja, 

2008, 49). Koska IS on ainoa Rakkauden lahjan jälkeen julkaistu oppikirja, on 

mielenkiintoista, että juuri siitä puuttuu ihastumisen ja rakastumisen erottaminen 

’oikeasta rakkaudesta’. 

Rakkauden lahjassa rakkaus onkin yksi teoksen pääteemoista, kuten nimikin 

jo paljastaa. Rakkaudelle annetaan teoksessa monia eri määritelmiä kuten elämän 

voimakkain tunne, tärkeä tehtävä ja Jumalan lahja. Teoksessa luetellaan erilaisia 

rakkauden ilmenemismuotoja kuten romanttinen ja seksuaalinen rakkaus, lähim-

mäisenrakkaus, ystävyys- ja sukurakkaus, isänmaanrakkaus sekä vanhempien ja 

lasten rakkaus toisiaan kohtaan. (Rakkauden lahja, 2008, 18 – 19.) Lisäksi Rak-

kauden lahjassa pohditaan palvelevan ja haluavan rakkauden eroa, ja todetaan, 

että rakkauteen kuuluu tahto nähdä vaivaa toisen eteen (Rakkauden lahja, 2008, 

25, 33 – 34). Rakkauden lahjan ja rippikoulun oppikirjojen ilmentämät käsitykset 

rakkaudesta ovat siis hyvin samankaltaisia.  

 

 

4.2. Parisuhteen palaset 

4.2.1. Seurustelu ja seksi – suuri tutkimusmatka 
Oppikirjoissa puhutaan paljon seurustelusta, joka on 14 – 15 -vuotiaille nuorille jo 

hyvin ajankohtainen asia. Seurustelu on kirjojen mukaan ennen kaikkea pintaa 

syvempää tutustumista toiseen ihmiseen. Seurustelemalla voidaan ottaa selvää 

kenen kanssa tahtoisi jakaa loppuelämänsä, ja samalla pohditaan onko suhteella 

tulevaisuutta. Ihanteelliseen seurustelusuhteeseen kuuluu kirjojen mukaan keskus-

telu ja avoimuus, toisen kunnioittaminen, rehellisyys sekä tutustuminen toisen 

arvomaailmaan, harrastuksiin ja kavereihin. Lisäksi seurusteleva ihminen pääsee 

uudella tavalla tutustumaan myös omaan itseen.  
 
Seurustelun alussa kannattaa kysyä itseltään: mitä toiveita ja odotuksia minulla 
on? Mitä seurustelu oikein tarkoittaa ja mitä siihen ei kuulu? Avoimuutta ja rehel-
lisyyttä tarvitaan alusta alkaen. On tärkeää kertoa omista tunteista ja kuunnella toi-
sen ajatuksia ja toiveita. Jokainen tietää, kuinka vaikeaa puhuminen voi joskus ol-
la. Niin kuin toivon, että minulle kerrotaan asioiden oikea laita, niin on minunkin 
kerrottava toiselle vaikka se tekisi kipeää. Seurustelu merkitsee suurta tutkimus-
matkaa toiseen ihmiseen. Samalla saa oppia tärkeitä asioita itsestään.  
(Quo vadis?, 2010, 41.) 
 
Seurusteleva pari antaa ulospäin merkin ”olemme nyt varattuja tutustumaan toi-
siimme”. Seurustelu onkin tutkimusmatkaa toisen harrastuksiin, arvomaailmaan, 
kavereihin, kotiin. Kaupanpäälliseksi oppii vielä ymmärtämään omankin tunne-
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elämän kiemuroita ja myöhemmin naisen ja miehen sielunelämän erilaisuutta. 
Seurusteluaika paljastaa onko suhteella tulevaisuutta. (Elämänpuu, 2002, 67.) 
 
Seurusteluksi kutsutaan aikaa, jolloin toisistaan kiinnostunut pari tutustuu toisiinsa 
ja on yhdessä molempien sitoutumisen vuoksi. Seurustelu on kahden ihmisen vä-
linen asia, jossa tärkeää on oppia tuntemaan ja kunnioittamaan toista.  
(Ihan sama, 2010, 45.) 
 

E on kirjoista ainoa, jossa käsitellään seurustelusuhteen katkeamista ja siihen liit-

tyviä tuntemuksia. Kirjassa kerrotaan, että seurustelun loppu voi tehdä kipeää, 

mutta silloinkin tulee olla hienotunteinen. E:ssa on nähtävissä käsitys, etteivät 

nuoret useinkaan mene naimisiin ensimmäisen seurustelukumppaninsa kanssa. 

Lisäksi kirjassa muistutetaan, että seurustelukumppaneita voi olla monia, mutta 

vain yksi kerrallaan.   
 
Joku vaihtaa seurustelukaveria kuin sukkia, toinen on varovainen aloittamaan yh-
dessäoloa. Onkin hyvä muistaa, että seurustelun loppu voi tehdä kipeää, ja siinä 
tarvitaan hienotunteisuutta. Toisen tunteilla ei saa leikkiä eikä toista hylätä kevyt-
mielisesti. Toisaalta seurusteluun ei tarvitse liittää ylisuuria paineita. Voi tutustua 
erilaisiin ihmisiin ja seurustella monien kanssa. Mutta yksi kerrallaan.  
(Elämänpuu, 2002, 67.) 
 

Kirjojen mukaan seurusteluun kuuluu myös tarve koskettaa ja olla lähellä toista. 

Kirjoista nousee selkeästi esiin käsitys, että nuoria kiinnostaa toinen sukupuoli 

myös fyysisesti. Seurustelukumppanin kehoon tutustuminen on osa seurustelun 

ihanuutta.  
 
Seurustelun syvetessä hellyyden osoittaminen käy tärkeämmäksi. Toisen lämpö ja 
läheisyys tuntuu ihanalta ja huumaavalta. (Quo vadis?, 2010, 43.) 
 
Seurusteleville nuorille kosketus, läheisyys ja suudelmat ovat huikea ja merkittävä 
uusi kokemus. Mutta enemmin tai myöhemmin syntyy myös tarve tutustua toiseen 
lähemmin. Hivuttautua lähelle, hakeutua kainaloon, tunnustella. Se on kuin liik-
keen ja ihon runoutta, jossa haetaan toisen hyväksyntää ja lupaa. Kokemus omasta 
ja toisen seksuaalisuudesta on ainutkertainen ja herkkä tapahtuma, jossa pitää ot-
taa vastuu toisesta ja myös tulevasta sukupolvesta.  (Elämänpuu, 2002, 69.) 
  

Fyysisen läheisyyden lisäksi seurusteluun liitetään useassa kirjassa seksi. Lähes-

tymistavat aiheeseen ovat kuitenkin hyvin erilaisia. E:ssa aihetta lähestytään sek-

siin liittyvien riskien kuten raskauden ja sukupuolitautien kautta. TT:ssä lähtökoh-

tana on sukupuoliyhteyden kuuluminen avioliittoon. QV:n mukaan median ja 

viihteen maailmasta voi saada käsityksen, että seksi kuuluu itsestään selvänä osa-

na rakastuneiden elämään (Quo vadis?, 2010, 43). OR:ssa ei puhuta suoraan sek-

sistä tai sukupuoliyhteydestä, mutta todetaan, että fyysinen sukupuolikypsyys ei 

vielä tarkoita henkistä valmiutta ottaa vastuuta toisesta (Oma ripari, 2009, 54). 

IS:ssa seksiä käsitellään luettelomaisesti sivulla, jossa tehtävänä on pohtia: ”Mikä 

on miehekästä ja mikä naisellista?”.  
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Kirjojen käsityksen mukaan seurustelu ja seksi liittyvät nuorten elämässä 

tiiviisti toisiinsa. Joidenkin nuorten kohdalla näin onkin. Rippikouluikäisistä ty-

töistä 34 prosenttia ja pojista 25 prosenttia on kokenut ensimmäisen yhdyntänsä 

(Cacciatore, 2006, 429). Kirjojen ilmentämän ihanteen mukaan seksi kuuluu vas-

tuulliseen, pysyvään ja turvalliseen parisuhteeseen. Kirjojen mukaan seksiin tai 

toiseen ihmiseen ei tule suhtautua kuin tavaraan, koska ihminen on seksuaalisuu-

den alueella helposti haavoittuva. Siksi itseä ja toista tulee kunnioittaa seksuaali-

suuden alueella. Seksin sanotaan olevan intiimein yhteys kahden ihmisen välillä.  
 
Sukupuoliyhteys antaa nautintoa ja iloa vain silloin, kun sitä ympäröi turvallisuus 
ja vastuu. Tällä alueella ihminen on herkin ja haavoittuvin, siksi kiire tai itsekkyys 
voi pilata paljon. Hyvää kannattaa odottaa. Toisen tai itsen kunnioittaminen tar-
koittaa, että toista tulee kuunnella tarkoin. Kaikkea ei ole pakko tehdä. Seksi ei 
ylipäänsä ole suorittamista, se on rohkeutta tuntea ja antaa toisen tuntea. Raama-
tun sanoin ilmaistun ”he tulevat yhdeksi lihaksi”. (Quo vadis?, 2010, 43.) 
 
Seksi on intiimein yhteys, joka kahden ihmisen välillä voi olla. Siksi siihen ei pidä 
suhtautua kuin tavaraan.  
- - 
Eroottiseen rakkauteen tulisi aina kuulua vastuu, kunnioitus ja sitoutuminen. 
(Ihan sama, 2010, 41.) 
 

Kirjoista on löydettävissä ajatus seksin nautinnollisuudesta, mielihyvästä sekä 

parin välille muodostuvasta erityisestä yhteydestä. Kysymykseen omasta ja toisen 

seksuaalisuudesta (RKS 2001, 24) kirjoissa vastataan vahvalla itsesuojelun näkö-

kulmalla. Sellaiset maininnat kuin ”kaikkea ei ole pakko tehdä” (Quo vadis?, 

2010, 43) tai ”itseä on oikeus suojella” (Ihan sama, 2010, 41) viestivät lukijalle, 

että omaa seksuaalisuutta tulee vaalia ja varjella. Martti Eskon mukaan seksuaali-

seen rakkauteen kuuluu myös rajat, joiden ylittämistä Raamattu kutsuu synniksi 

(Esko, 2000, 218). Rippikoulun oppikirjoissa ei kuitenkaan nosteta esiin fyysisten 

ja henkisten seksuaalisten rajojen ylittämistä syntikysymyksenä tai muillakaan 

tavoilla. Toisin sanoen oppikirjoissa ei käsitellä seksuaalista häirintää, hyväksi-

käyttöä tai väkivaltaa, vaikka toisen ihmisen tahtoa tuleekin kirjojen mukaan kun-

nioittaa. 

Kirjoissa nousee kuitenkin vahvasti esiin seksiin liittyvät riskit. Lähes jokai-

sessa kirjassa todetaan, että ihminen on seksuaalisuuden alueella hyvin haavoittu-

va. Liian heppoisin perustein aloitettu seksielämä voi kaduttaa myöhemmin ja 

satuttaa hyvinkin pitkään. Kasvamaan yhdessä sisältää kappaleen nimeltä Esiavi-

olliset suhteet. Kyseisessä kappaleessa pohditaan seksuaalista kanssakäymistä 

ennen avioliittoa. Esiaviollisten suhteiden keskeisenä ongelmana pidetään nuorten 

”henkistä kypsymättömyyttä”. Piispojen mukaan sukupuolielämää ei tule aloittaa 
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ennen kuin molemmat suhteen osapuolet ovat valmiita elinikäiseen kumppanuu-

teen. Seksuaaliseen aktiin sisältyy kirjan mukaan ihmisen henkistä minuutta, hä-

nen persoonaa sekä eettisiä arvoja. Kyse ei siis ole pelkästään fyysisestä toimituk-

sesta. Tästä näkökulmasta käsin ehkäisymenetelmien kehittyminenkään ei riitä 

perusteluksi vapaan seksuaalisuuden harjoittamiseen. Kirjassa todetaankin, että 

kirkko on korostanut sukupuolisen yhteiselämän kuulumista avioliittoon.  (Kas-

vamaan yhdessä, 1984, 41 – 43.)  

Rakkauden lahjassa seksiä ja seksuaalisuutta käsitellään hieman erilaisesta 

näkökulmasta käsin. Nuorten seksuaalista kanssakäymistä pohdittaessa koroste-

taan lasten ja nuorten kasvurauhaa. Lasten on saatava kasvaa suojeltuina seksuaa-

liselta häirinnältä ja liialliselta seksuaaliselta viestinnältä. Nuorten kiinnostus 

omaa ja toisten seksuaalisuutta kohtaan on kirjan mukaan normaalia. Murrosiässä 

tapahtuva muutos omassa seksuaalisuudessa on mullistava tapahtuma. Kirjassa 

kuitenkin korostetaan, ettei murrosiän tärkein tehtävä ole seurustelukumppanin 

löytäminen tai seksielämän aloittaminen. (Rakkauden lahja, 2008, 41 – 47.) 

Rakkauden lahjassa kerrotaan, että kirkolta kysytään toisinaan sen suhtau-

tumista esiaviollisiin suhteisiin. Teos ei anna suoraa vastausta kysymykseen vaan 

toteaa luterilaisen kirkon korostavan opetuksessaan ensi sijassa etiikan perusarvo-

ja: vastuullisuutta, uskollisuutta ja toisen kunnioittamista. Avioliiton todetaan ole-

van sukupuolisuhteen aidoin, turvallisin ja tyydyttävin ympäristö. (Rakkauden 

lahja, 2008, 31, 50.)   

Molemmissa piispojen seksuaalieettisissä kannanotoissa korostetaan siis su-

kupuoliyhteyden kuulumista avioliittoon. Rippikoulun oppikirjoista vain E ja TT 

tuovat tämän näkökulman esiin. QV:ssa todetaan, että seurustella voi hyvin ilman 

seksiäkin (Quo vadis?, 2010, 43), mutta avioliittoa ei samassa yhteydessä mainita. 

TT:ssä ja E:ssa on mainitaan myös Tosi Rakkaus Odottaa –liike. Tosi rakkaus 

odottaa on 1990-luvulla Suomeen rantautunut nuorten liike, joka korostaa ”perin-

teisiä perhearvoja”. Liikkeen keskeisenä toiminnan tavoitteena on sitouttaa nuoria 

seksuaaliseen pidättyvyyteen ennen avioliittoa. (Salomäki, 2004, 25.) 
 
Maailmanlaaja Tosi Rakkaus Odottaa -liike (True Love Waits) ja siihen sitoutu-
neet nuoret antavat mallin siitä, että seurustella voi myös ilman seksiä. Seksiin 
keskittyminen voi kapeuttaa suhdetta. Sisimmässä menee helposti myös jotain 
rikki, jos ollaan irtosuhteissa ilman sitoutumisen tuomaa suojaa. Kyse on vastuus-
takin. Yhdynnän seurauksena on aina mahdollista tulla isäksi tai äidiksi. Ehkäisy-
kään ei takaa täydellistä suojaa raskaudelta tai sukupuolitaudeilta. Näitäkin ylei-
simmille seurauksille – syyllisyys, hylätyksi tulemisen tunne, turvattomuus – ei 
ole parempaa ehkäisykeinoa kuin sitoutuminen kristilliseen avioliittoon.  
(Elämänpuu, 2002, 69.) 
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Sukupuoliyhteys on tarkoitettu sellaiseen ihmissuhteeseen, jossa otetaan täysi vas-
tuu toisesta. Kirkko opettaa, että sukupuoliyhteys kuuluu avioliittoon.  
(Tunnetko tien, 2011, 35.) 
 

E on kirjoista ainoa, jossa muistutetaan seksin mahdollisista ei-toivotuista seura-

uksista: raskaudesta ja sukupuolitaudeista. Muissa oppikirjoissa seksin ei-

toivotuista seurauksista tai terveydellisistä haitoista ei ole mainintoja. E on oppi-

kirjoista siis ainoa, joka sisältää seksuaaliterveydellisiä teemoja. Myös piispojen 

puheenvuoroissa kerrotaan liian aikaisin aloitetun seksisuhteen terveysriskeistä 

(Kasvamaan yhdessä, 1984, 44; Rakkauden lahja, 2008, 47).  

Huomion arvoista on se, että piispojen puheenvuoroissa käsitellään itsetyy-

dytystä osana sukupuolisuhteiden pohdintaa. Kasvamaan yhdessä toteaa itsetyy-

dytyksen olevan nykyisin yleistä, ”lähes normaalia” sekä nuoruusiän seksuaalisen 

kehityksen välivaihe. Itsetyydytys jättää kirjan mukaan kuitenkin tyydyttämättö-

myyden tunteen syvemmällä persoonallisuuden tasolla. Itsetyydytys nähdään on-

gelmallisena silloin kun sen avulla paetaan todellisia kontakteja. (Kasvamaan yh-

dessä, 1984, 44.) Myös Rakkauden lahjassa itsetyydytys nähdään normaalina sek-

suaalisena kehitysvaiheena. Seksuaalisen vietin purkautumistienä itsetyydytyksen 

sanotaan olevan parempi vaihtoehto kuin itseä ja toista vahingoittava irtosuhde. 

(Rakkauden lahja, 2008, 47.) Rippikoulun oppikirjoissa itsetyydytystä ei mainita 

ollenkaan.  

 

4.2.2. Sitoutuminen ja uskollisuus 
Parisuhteesta puhuttaessa – oli se sitten seurustelusuhde, avo- tai avioliitto – kir-

joissa korostetaan sitoutumista ja uskollisuutta. Sitoutuminen tuo suhteeseen tur-

vallisuutta ja pysyvyyttä, ja poistaa pelkoa jätetyksi tulemisesta.   
 
Tunteiden sijaan rakastavaisia kantaa yhteinen tahto ja sitoutuminen.  
(Quo vadis?, 2010, 41.) 

 
Kirkko haluaa kannustaa pariskuntia sitoutumaan toinen toisiinsa. Sitoutuminen 
antaa kummallekin osapuolelle mahdollisuuden kasvaa suhteessa. Samalla poistuu 
pelko siitä, että tulee jätetyksi heti, kun tulee vaikeuksia. (Ihan sama, 2010, 45.) 
 
Sitoutuminen 
Jumala, näyttää siltä, ettei tässä maailmassa ole kovin trendikästä toivoa pysyvää 
suhdetta toisen kanssa. Säädöt, hoidot ja pelit saavat kysymään, onko edes ole-
massa aitoa rakkautta ja välittämistä? Silti toivon, että voisin löytää hänet, joka ei 
lähde pois, vaikka saisi tietää minusta kaiken. (Ihan sama, 2010, 43.) 
 

TT:ssä näkyy vahvasti avioliiton elinikäisyyden ihanne. Näin ollen TT:n voidaan 

myös nähdä korostavan parisuhteeseen sitoutumista, vaikka aihetta ei erityisellä 

tavalla nosteta esiin. Katekismuksessa sitoutuminen liitetään vahvasti kuudenteen 
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käskyyn. Katekismuksen mukaan tahto sitoutua toiseen auttaa vaikeastakin umpi-

kujasta (Katekismus, 2000, 20). Myös uskollisuus liittyy olennaisesti kuudenteen 

käskyyn. Rippikoulun oppikirjoissa uskollisuuden teema tuleekin selkeimmin 

esiin kuudetta käskyä selittävissä tekstikohdissa. Oppikirjojen mukaan uskollisuus 

on sekä oman että toisen avioliiton suojelemista. 
 
6. käsky: Älä tee aviorikosta. 
Jumala on luonut ihmiset miehiksi ja naisiksi. Seksuaalisuus on osa Jumalan luo-
mistyötä. Elinikäisessä avioliitossa miehen ja naisen suhde voi parhaiten toteutua 
Jumalan tarkoittamalla tavalla. Avioliiton suojelemisen vaatimus koskee sekä 
omaa että toisen avioliitto ja koko elämänkaarta. Rakkaudesta ja vastuusta irrotet-
tu seksuaalisuus orjuuttaa ihmistä ja vahingoittaa sekä häntä itseään että toista. 
(Tunnetko tien, 2011, 51.) 

 
6. KÄSKY: 
Älä tee aviorikosta.  
Naisen ja miehen yhteinen elämä perustuu uskollisuuteen ja sitoutumiseen. Uskol-
lisessa parisuhteessa rakkaus ja luottamus voivat kasvaa. Uskottomuus rikkoo 
luottamuksen ja haavoittaa ihmisen herkintä sisintä. Seurusteluvaihe on hyvää ai-
kaa uskollisuuden ja sitoutumisen opettelulle. (Quo vadis?, 2010, 52.) 
 
Rakkaudesta ja vastuusta irrotettu seksuaalisuus halveksii ihmistä ja vahingoittaa 
sekä ihmistä itseään että toisia. (Ihan sama, 2010, 58.) 
 

TT:n  sisältämä kuudennen käskyn selitys on suora lainaus Katekismuksesta (Ka-

tekismus, 2000, 20). Myös IS:ssa esiintyvä kuudennen käskyn selitys mukailee 

Katekismusta. E:ssa korostuu uskollisuuden ihanne jo seurustelusta puhuttaessa. 

Kirjassa muistutetaan, että seurustelu on vain kahden ihmisen välinen asia, eikä 

siihen tule sotkea ulkopuolisia. Aviouskollisuudesta puhuttaessa E sisältää kuiten-

kin mielenkiintoisen lauseen:  
 
Aviouskollisuus on yleisesti hyväksyttyä seksikulttuuria lähes kaikkialla maail-
massa, jälkikristillisen länsimaalaisuuden ulkopuolella. (Elämänpuu, 2002, 69.) 
 

Lauseen tarkoitus on mitä luultavimmin todeta, että aviouskollisuus on myös län-

simaalaisen kulttuurin ulkopuolella toivottavaa ja yleisesti hyväksyttyä. Lauseen 

muotoilu voi kuitenkin antaa lukijalle käsityksen, että jälkikristillisessä länsimaa-

laisuudessa aviouskollisuus ei ole hyväksyttyä seksikulttuuria, toisin kuin uskot-

tomuus. Tällöin lause olisi ristiriidassa kirkon kristinopin kuudetta käskyä koske-

van selityksen kanssa.   

Kuudes käsky sisältää suurimman osan Katekismuksen seksuaalieettisestä 

sisällöstä. Koska Katekismus on kirkon opin päälähde, ja 10 käskyä kristityn elä-

mää ohjeistava koodisto, voisi kuvitella, että rippikoulun oppikirjoissa olisi avattu 

enemmänkin tämän kyseisen käskyn syitä, merkityksiä ja seurauksia seksuaali- ja 

perhe-elämälle. Näyttää siltä, että uskollisuutta ja sitoutumista pidetään oppikir-
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joissa jollain tapaa itsestäänselvyytenä. Uskottomuutta niissä ei juurikaan selitetä. 

Uskollisuuden ja uskottomuuden käsitteet eivät välttämättä ole rippikoululaiselle 

vielä selkeitä. Nuori saattaa pohtia onko uskottomuutta vain avioliiton tai seurus-

telusuhteen ulkopuolinen seksuaalisuhde vai voiko uskoton olla muullakin tapaa?  

Sekä Kasvamaan yhdessä että Rakkauden lahja sisältävät ajatuksen henki-

sestä uskottomuudesta. Kasvamaan yhdessä –teoksessa todetaan, että ilman suku-

puolista kanssakäymistä toteutuva avioliiton ulkopuolinen rakkaussuhde voi tuho-

ta avioliiton (Kasvamaan yhdessä, 1984, 45). Teoksen mukaan miehen ja naisen 

välinen avioliitto on Jumalan tarkoittama elämänjärjestys, eikä sitä tule rikkoa. 

Rakkauden lahjassa puolestaan mainitaan, että uskottomuutta voi olla myös tun-

nesuhde toiseen ihmiseen, jonka seurauksena oma kumppani ei saa hänelle oikeu-

tettua huomiota ja rakkautta (Rakkauden lahja, 2008, 73). Molempien kirjojen 

kielteinen kanta uskottomuuteen tulee selkeästi esiin.   

 

4.2.3. Mutkia matkassa – parisuhteen ongelmat ja niiden hoita-
minen 
Kirjoissa tuodaan esiin myös se tosiasia, että parisuhteet ovat harvoin ongelmat-

tomia. Ongelmat parisuhteessa voivat ilmetä eri tavoin: riitoina, erimielisyyksinä 

tai muina arjen haasteina. 

Toimiva parisuhde edellyttää kirjojen mukaan jatkuvaa huolenpitoa suhtees-

ta. Suhteen hoitamisessa ja vaikeuksien ratkomisessa nähdään tärkeäksi avoin 

keskustelu, kunnioitus toista kohtaan sekä toisen pyyteetön huomioiminen.  
 
Jokainen parisuhde on ainutlaatuinen yhdistelmä kahdesta ainutlaatuisesta ihmi-
sestä. Ominaisuudet eivät aina sovi ongelmattomasti yhteen. Siksi parisuhde tar-
vitsee jatkuvaa huolenpitoa. (Ihan sama, 2010, 40.)  
 
Riidellessä on hyvä muistaa, että ihmisen tärkein matka on se, jossa hän tulee puo-
litiehen toista vastaan. (Oma ripari, 2009, 56.) 
 

QV:ssa kerrotaan, että avioliittoleirit sekä parisuhdekurssit tarjoavat hyvän mah-

dollisuuden parisuhteen hoitamisen opetteluun (Quo Vadis?, 2010, 44). TT:n mu-

kaan vaikeista vaiheista selviäminen voi luoda parin välille uudenlaisen yhteyden, 

joka jää saavuttamatta, jos vaikeuksien tullessa heti erotaan (Tunnetko tien, 2011, 

36). IS:ssa todetaan, että toisen huomioiminen kantaa usein pidemmälle kuin 

omaan napaan katsominen (Ihan sama, 2010, 45). Aiheen käsittely jää IS:n teks-

tiosuudessa melko lyhyeksi, mutta aihetta syvennetään erilaisten rukousten muo-
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dossa. Rukoukset sisältävät hyviä oivalluksia parisuhteessa elämiseen liittyen sekä 

neuvoja parisuhteen ongelmien kohtaamiseen. 
  
Riidat 
Jumala, auta minua olemaan sanomatta loukkaavia sanoja – erityisesti silloin, kun 
olen heikoilla. Varjele, etten haavoittaisi häntä, jota rakastan, vaikka tiedän hyvin, 
mikä häntä loukkaa eniten. Auta, etteivät riidat rikkoisi, vaan osaisin puhua asiois-
ta syyttelemättä. (Ihan sama, 2010, 43.)  
 
Anteeksianto 
Jumala, anna minulle voimaa pyytää ja antaa anteeksi ilman ehtoja. Unohtaminen 
on vaikeaa, auta kuitenkin pääsemään eteenpäin. Varjele kylmältä katkeruudelta ja 
tylyltä välinpitämättömyydeltä. Kiitos, että voin saada ja antaa anteeksi.  
(Ihan sama, 2010, 43.) 
 

On yllättävää, että muissa kirjoissa anteeksipyytämistä ja -saamista ei nosteta 

esiin juuri ollenkaan. Katekismuksen mukaan puolisoiden keskinäinen anteeksian-

tamus on suhteessa tärkeää (Katekismus, 2000, 20). Rakkauden lahjassa puhutaan 

anteeksiantamuksen voimasta ja todetaan, että ihminen, joka antaa anteeksi, ilmai-

see syvää rakkautta. Anteeksiantamus on myös kristillisen uskon ydinviesti. 

(Rakkauden lahja, 2008, 36.)  

Kasvamaan yhdessä -teoksessa parisuhteen ongelmista puhutaan vain avio-

liiton yhteydessä. Avioliitossa erotetaan kolme vaihetta, joissa kriisejä yleisimmin 

ilmenee. Ensimmäinen vaihe on ensimmäisten avioliittovuosien aikaan kun rak-

kauden tunteet ovat tasaantuneet  ja kumppanin koko olemus tulee selkeämmin 

esiin. Toinen kriisijakso sijoitetaan lasten syntymään. Vastasyntynyt lapsi tuo 

mukanaan uusia vaatimuksia niin isälle, äidille kuin parisuhteellekin. Viimeisenä 

kriisien aikana kirjassa mainitaan lasten pois muuttaminen. Kriisit ovat piispojen 

mukaan vaaran aikoja, jolloin lopputuloksesta ei koskaan voi olla varma. Mikäli 

avioliitto kuitenkin nähdään prosessina, johon molemmat puolisot ovat sitoutu-

neet, voivat kriisit avata uusia kasvumahdollisuuksia parisuhteelle. (Kasvamaan 

yhdessä 1984, 32 – 33.)  

 
 

4.3. Kihloista kirkkoon 

4.3.1. Kihlaus ja avioliittoon vihkiminen 
Kihlaus ja avioliitto liitetään oppikirjoissa tiiviisti toisiinsa jo otsikkotasolla. 

TT:ssä ja QV:ssa aihepiirien otsikkona on molemmissa Kihlaus ja avioliitto. E:ssa 

aihe on puolestaan otsikoitu sanoilla Kihloista kirkkoon. Joissakin kirjoissa mai-

ninnat kihlauksesta ovat hyvin lyhyitä, vain virkkeen tai kahden mittaisia. Kaikis-
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sa kirjoissa kihlaukselle annetaan kuitenkin sama merkitys: päätös avioliiton sol-

mimisesta.  
 
Kihlaus tarkoittaa sitä, että pari on keskenään sopinut, että he aikovat mennä nai-
misiin. Sormuksia ei välttämättä tarvitse vaihtaa. (Ihan sama, 2010. 45.) 

 
Avioliiton merkiksi annetaan vihkisormus, joka kuvaa ikuisuutta. Tavallisesti 
sormuksen saa morsian, mutta jos pari ei ole ollut kihloissa tai kihlauksen merkik-
si ei ole hankittu sormuksia, voivat molemmat saada vihkimisen yhteydessä sor-
muksen.  
(Oma ripari, 2009, 56.) 
 

Jotkin kirjat kertovat, että kihlauksen merkkinä on usein sormus vasemman käden 

nimettömässä. Osassa kirjoista kuitenkin muistutetaan, ettei sormusten vaihto ole 

kihlauksen yhteydessä välttämätöntä.  

OR:ssa todetaan, etteivät kaikki parit ole kihloissa ennen avioliittoon vihki-

mistä (Oma ripari, 2009, 57). Avioliittolain yleisissä säännöksissä vuodelta 1987 

todetaan kuitenkin, että ”nainen ja mies, jotka ovat sopineet menevänsä avioliit-

toon keskenään, ovat kihlautuneet” (Avioliittolaki 13.6.1929/234, 1 §). Kihlauk-

sen juridinen merkitys on siis avioliittolupaus. Näin ollen voidaan kysyä, onko 

mahdollista mennä naimisiin ilman kihlautumista? Molempien osapuolien tahdos-

ta toteutuva avioliitto edellyttää yhteisen päätöksen avioitumisesta. On mielen-

kiintoista, että monivaiheisen tarkastustyön jälkeen OR:n julkaistuun versioon on 

kuitenkin jäänyt edellä mainittu toteamus avioitumisesta ilman kihlausta.  

Kaikki kirjat toteavat hyvin yksioikoisesti kihlauksen tarkoittavan lupausta 

tai päätöstä avioliitosta. Nykyisin on kuitenkin tavallista, että seurusteleva pari 

kihlautuu ilman aikomusta mennä naimisiin. Kihlausta ei välttämättä mielletä ko-

sinnaksi tai avioliittolupaukseksi, vaan enemminkin parisuhteen vakavuuden as-

teeksi. Oppikirjoissa näitä näkökulmia tai niiden merkitystä yhteiskunnassa ei 

pohdita, vaikka QV:ssa ja E:ssa nostetaakin esiin sitoutuminen ja toiselle kuulu-

minen osana kihlauksen merkitystä.  
 
Kihloihin meneminen merkitsee sitä, että seurusteleva pari päättää solmia aviolii-
ton. Kihlauksen solmiminen luo heille turvallisuutta ja kertoo samalla ulkopuoli-
sille, että ”olemme lupautuneet toisillemme”.  (Elämänpuu, 2002, 70.) 

 
Sormus vasemman käden nimettömässä on viesti: me kuulumme toisillemme ja 
haluamme sitoutua toisiimme. Kihloihin meneminen merkitsee kahdenkeskistä 
päätöstä mennä naimisiin. (Quo vadis?, 2010, 44.) 
 

TT on kirjoista ainoa, jossa mainitaan mahdollinen kihlauksen purkautuminen.  
 
Kihloihin meneminen merkitsee päätöstä solmia avioliitto. Kihlaus on syytä ottaa 
vakavasti, mutta se on voitava myös purkaa, jos huomataan, ettei avioliitolle ole 
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edellytyksiä. Siksi kihlautuneiden ei pitäisi elää niin kuin he olisivat jo naimisissa. 
(Tunnetko tien, 2011, 36.) 
 

Kirjassa ei kuitenkaan selitetä, mitä ovat avioliiton edellytykset tai mitä tarkoittaa 

elää niin kuin olisi jo naimisissa. Lause ”kihlautuneiden ei pitäisi elää niin kuin he 

olisivat jo naimisissa” jää monitulkintaiseksi. Avoliitto nähdään kirjassa ongel-

mallisena, avioliittoa sen sijaan korostetaan turvallisena ympäristönä perheen pe-

rustamiselle ja sukupuoliyhteyden todetaan kuuluvan avioliittoon. Näin ollen 

”eläminen niin kuin olisi jo naimisissa” voi tarkoittaa esimerkiksi yhteistä omai-

suutta ja asuntoa, lasten hankkimista tai seksiä.  

Avioliittoon vihkiminen nähdään kirjoissa osoituksena julkisesta sitoutumi-

sesta, jossa liitolle pyydetään seurakunnan esirukousta ja Jumalan siunausta. 

OR:ssa puhutaan sekä julkisesta että juridisesta sitoutumisesta. Muissa oppikir-

joissa ei käytetä sanaa ’juridinen sitoutuminen’, mutta niissäkin puhutaan erikseen 

julkisesta sitoutumisesta sekä puolisoiden asemasta lain edessä. Julkinen sitoutu-

minen tarkoittaa Jumalan ja ihmisten edessä vahvistettua liittoa miehen ja naisen 

välillä. Jumalan siunaus tarkoittaa, että Jumala on läsnä avioliitossa.  
 
Avioliitto ei takaa perheonnea, mutta Jumalan siunauksen pyytäminen parisuhteel-
le on hyvä kasvualusta sekä osoitus julkisesta sitoutumisesta.  
(Ihan sama, 2010, 45.) 
 
Kristitty haluaa pyytää avioliitolleen Jumalan siunausta ja seurakunnan esirukous-
ta. Tällaisista asioista on kyse kirkollisessa vihkimisessä.  
(Tunnetko tien, 2011, 36.) 
 
Avioliitto solmitaan julkisesti ja sille rukoillaan Jumalan siunausta. - - Jumalan 
siunaus merkitsee sitä, että vaikeissakaan vaiheissa puolisot eivät jää kahdestaan.  
(Quo vadis?, 2010, 44.) 
 

TT:ssä kerrotaan myös konkreettisia tietoja vihkitoimituksesta sekä avioliiton 

esteiden tutkinnasta. 
 
Vihkitoimituksessa kysytään: ”Jumalan kasvojen edessä ja tämä seurakunnan läs-
nä ollessa kysyn sinulta N.N.: tahdotko ottaa N.N:n aviovaimoksesi/miehenksesi 
ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta sekä hyvinä että pahoina päivinä aina 
kuolemaan asti.” (Tunnetko tien, 2011, 40.) 
 
Vähintään viikkoa ennen vihkimistä tulee pyytää jommankumman kotiseurakun-
nan virastosta todistus avioliiton esteiden tutkinnasta. Todistus annetaan vihkijäl-
le. (Tunnetko tien, 2011, 40.) 
 

Lisäksi TT ja OR sisältävät lyhyet maininnat maistraatissa vihityn parin mahdolli-

suudesta kirkolliseen siunaukseen. Muissa kirjoissa siviilivihkimistä ja liiton kir-

kollista siunausta ei käsitellä.   

Piispojen puheenvuoroissa kihlausta ja avioliittoon vihkimistä ei erityisellä 

tavalla nosteta esiin. Teoksessa Kasvamaan yhdessä kihlausta ei käsitellä ollen-
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kaan.  Rakkauden lahjassa puhutaan sopimuksesta ja päätöksestä solmia avioliit-

to, mutta sanaa ’kihlaus’ ei käytetä. Sana ’kihlapari’ tosin mainitaan kerrottaessa 

”varhaisempien kulttuurien” tavasta solmia avioliitto. Aikoinaan avioliiton sopi-

misesta vastasivat avioituvien vanhemmat, jolloin kihlaparin omille valinnoille ei 

jäänyt tilaa. Vihkimisen yhteydessä annettu lupaus ikuisesta rakkaudesta on Rak-

kauden lahjan mukaan elinikäiseksi tarkoitettu lahja aviopuolisolta toiselle. (Rak-

kauden lahja, 2008, 64 – 66.) 

 

4.3.2. Yhteinen seikkailu – ihanteena elinikäinen avioliitto 
Oppikirjoissa puhutaan avioliitosta monesta eri näkökulmasta käsin. Kokonaisuu-

dessaan kirjat muodostavat ihanteellisesta avioliitosta yhtenäisen kuvan. Avioliitto 

perustuu kirjojen mukaan Raamatun luomiskertomukseen, ja se on Jumalan tar-

koittama parisuhdemuoto miehen ja naisen rakkaudelle. E:ssa, QV:ssa ja TT:ssä  

kerrotaan, kuinka Jumala loi miehen ja naisen toisiaan varten, ja asetti avioliiton 

heidän välilleen. 
 
Jumala loi miehen ja naisen ja tarkoitti heidät rakastamaan ja tukemaan toisiaan.  
(Elämänpuu, 2002, 71.) 

 
Jo aivan alussa Jumala sanoi: ’Ei ole ihmisen hyvä olla yksin.’ Hän loi miehen ja 
naisen toisiaan varten. (Quo vadis?, 2010, 41.) 
 
Avioliitto perustuu Raamatun luomiskertomukseen: ’Mies jättää isänsä ja äitinsä 
ja liittyy vaimoonsa, niin he tulevat yhdeksi lihaksi.’ Kristillisen käsityksen mu-
kaan avioliitto on tarkoitettu koko elämän kestäväksi. (Tunnetko tien, 2011, 36.) 
 

TT:n ajatus avioliiton elinikäisyydestä näkyy myös E:ssa, sekä keskenään hyvin 

samankaltaisilla ilmaisuilla OR:ssa ja QV:ssa.  
 
Sadut loppuvat siihen, että prinssi ja prinsessa saavat toisensa. Sitten he elävät on-
nellisina elämänsä loppuun asti. Oikeassa elämässä avioliittoon vihkiminen ei ole 
sadun onnellinen loppu, se on elämänpituisen seikkailun alku.  
(Oma ripari, 2009, 55.) 

 
Sadut loppuvat siihen, kun prinssi ja prinsessa saavat toisensa ’ja elävät onnellisi-
na elämänsä loppuun saakka’. Oikeassa elämässä avioliiton solmimisesta vasta al-
kaa matka, joka on tarkoitettu koko elämän mittaiseksi. (Quo vadis?, 2010, 45.) 
 

IS:ssa sen sijaan todetaan avioliiton olevan parisuhteiden lajeista pysyvin mutta 

avioliiton elinikäisyyden ihannetta ei mainita.   

Ihanteelliseen avioliittoon kuuluu kirjojen mukaan vastuullisuus, avoimuus 

ja rakkaus, vaikka elämä avioliitossa ei olekaan aina ongelmatonta. Avioliiton 

ongelmissa ja vaikeuksissa auttaa kirjojen mukaan se, ettei avioliitto ole vain tun-

teiden vaan myös tahdon liitto. QV:ssa muistutetaan myös avioliittoleireistä, pa-
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risuhdekursseista sekä avioliiton arjen opettelusta. Avioliitto nähdään kirjoissa 

myös turvallisena ympäristönä perheen perustamiselle.  
 
Avioliitto on turvallinen perheen perusta. Elinikäisessä liitossa puolisot voivat 
kasvaa yhdessä ja yhteen. Kaikissa avioliitoissa on joskus vaikeuksia. Ne kuuluvat 
asiaan ja voivat lujittaa suhdetta, kun puolisot oppivat puhumaan avoimesti ja ot-
tamaan huomioon myös toisen tunteet. (Oma ripari, 2009, 56.) 
 
Keskinäistä suhdetta voi oppia hoitamaan niin, että selviydytään yhdessä myös 
vaikeiden vaiheiden yli. (Tunnetko tien, 2011, 36.) 
 
Rakkaus arjessa on samankaltaista kuin muutkin hyvät asiat elämässä: se vaatii 
ponnistelua ja harjoittelua. Onkin sanottu, että rakkaus on tunne, joka on opittava. 
Avioliittoleirit ja parisuhdekurssit tarjoavat hyvän mahdollisuuden tähän opiske-
luun ja keskusteluun toisten pariskuntien kanssa. (Quo vadis?, 2010, 44.)  
 

Oppikirjoissa käsitellään avioliittoa yksittäisenä aiheena huomattavasti enemmän 

kuin mitään toista seksuaalietiikkaan liittyvää teemaa. Kirjojen sisällöt ovat kes-

kenään kuitenkin hyvin samankaltaisia, ja ilmaisut saattavat olla lähes identtisiä. 

Avioliitosta puhuttaessa eri kirjoista oli löydettävissä samoja sisältöjä, kun taas 

muiden analyysiluokkien sisällä ilmeni enemmän vaihtelua oppikirjojen  välillä. 

Tästä syystä oppikirjojen käsitykset ja ihanteet avioliitosta oli helppo tiivistää 

niitä analysoitaessa.  

Myös piispojen puheenvuoroissa toistuu avioliiton osalta samat sisällöt kuin 

rippikoulun oppikirjoissa. Kasvamaan yhdessä toteaa avioliiton olevan paras to-

teutumispaikka naisen ja miehen kumppanuudelle. Avioliittoon kuuluu teoksen 

mukaan läheisyys, elinikäisyys, turvallisuus, julkisuus, kumppanuus, jatkuvuus 

sekä seksuaalinen ja henkinen yhteys (Kasvamaan yhdessä, 1984, 24).  

Teoksessa hahmotellaan myös kolme näkökohtaa, jotka auttavat ymmärtä-

mään miksi elinikäinen avioliitto nähdään inhimillisesti parhaana vaihtoehtona. 

Teoksen mukaan minuuden herkimmät puolet liittyvät seksuaalisuuteen. Avioliit-

to takaa turvallisen ja luotettavan ympäristön seksuaalisuuden syvälle ja rikkaalle 

toteutumiselle. Toisena näkökohtana nostetaan esiin vastuunottaminen toisen hy-

vinvoinnista, elämänkehityksestä sekä taloudellisista ulottuvuuksista. Avioerolla 

on väistämättömiä negatiivisia vaikutuksia kaikkiin näihin elämän osa-alueisiin. 

Kolmantena teoksessa viitataan tutkimuksiin, joiden mukaan isän ja äidin kestävä 

suhde on paras ympäristö lasten terveelle kehitykselle. Elinikäisyyden ihanne on 

siis tarkoitettu suojelemaan kaikkia perheen jäseniä. (Kasvamaan yhdessä, 1984, 

26 – 28.) 

Rakkauden lahjassa avioliittoon liitetään vastuut ja velvollisuudet, läheisyys 

ja intiimiys sekä uskollisuus ja elinikäisyys. Uskollisen ja elinikäisen avioliiton 
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todetaan myös Rakkauden lahjassa olevan seksuaalisuuden turvallisin ja tyydyttä-

vin toteutumispaikka (Rakkauden lahja, 2008, 31). Lisäksi avioliitto on teoksen 

mukaan tietoinen valinta ja vastuullinen tehtävä, mutta toisaalta myös arvokas 

lahja, jonka Jumala on asettanut miehen ja naisen välille. (Rakkauden lahja, 2008, 

64 – 72.) Vaikka avioliitto on teoksen mukaan parin pahin koetinkivi, se on myös 

paras kasvupaikka (Rakkauden lahja, 2008, 34). Rippikoulun oppikirjoissa ja piis-

pojen puheenvuoroissa on nähtävissä keskenään identtisiä ilmauksia avioliittoa 

käsiteltäessä. Nämä ilmaisut pohjautuvat Katekismuksen ja Tunnustuskirjojen si-

sältöihin, joissa luterilaisen avioliittokäsityksen perustukset ovat.  

 

4.3.3. Avoliiton ongelma? 
Kirjoista vain IS, QV ja TT sisältävät maininnan avoliitosta. Kirjojen käsityksen 

mukaan avoliitot ovat nykyisin yleisiä. Kirjoissa korostuu kuitenkin avioliiton 

ihanne miehen ja naisen välisenä pysyvänä parisuhdemuotona. Avoliitto nähdään 

ongelmallisena eikä siihen rohkaista. IS:ssa käsite ’avoliitto’ selitetään lyhyesti, 

mutta sen eroa avioliittoon ei käsitellä.  
 
Avoliitto tarkoittaa sitä, että pari asuu yhdessä, mutta ei ole naimisissa.  
(Ihan sama, 2010, 45.) 

 
QV:ssa avoliittoa ja sen ero avioliittoon pohditaan enemmän. Vaikka kirjassa to-

detaan avopuolisoiden sitoutuvan toisiinsa syvästi, avoliitto nähdään erityisesti 

lainsäädännön vuoksi ongelmallisempana vaihtoehtona kuin avioliitto. TT:n kanta 

avoliittoon on selkeän kielteinen. 
 
Nykyään on tavallista, että kihloissa oleva pari asuu yhdessä avoliitossa. Kuten 
avioliitossa, avoliitossakin sitoudutaan oikeasti ja syvästi toiseen ihmiseen ja laite-
taan paljon omasta itsestä peliin. Suhteen rikkoutuminen sattuu yhtä kovasti kuin 
avioliitossakin. Joskus kysytään, mitä eroa avioliitolla ja avoliitolla on tai jopa 
väitetään, että niillä ei ole mitään eroa. Eroa kyllä on. Avioliittoon vihkiminen on 
julkinen sitoutuminen, joka vahvistaa myös sisäistä sitoutumista. Lain edessä avo- 
ja avioliitossa olevia pareja kohdellaan eri tavalla. Avoliiton hajotessa puolisot ja 
lapset ovat ilman lain suomaa turvaa. Kaikissa kulttuureissa avoliitot eivät ole yhtä 
hyväksyttyjä kuin Suomessa, ja pari voi joutua selittelemään suhdettaan ulkomai-
den viranomaisille. Avioliitot solmitaan yleensä harkiten, avoliittoon on helpompi 
ajautua. (Quo vadis?, 2010, 44.) 
 
Monet muuttavat nykyisin yhteen ilman, että he ovat solmineet avioliiton. Avoliit-
to on helpompi aloittaa ja se tuntuu vähemmän sitovalta ja juhlalliselta kuin avio-
liitto. Avoliitto ei kuitenkaan ratkaise yhdessä elämiseen liittyviä vaikeuksia vaan 
toi tuoda niitä lisää. Pelko suhteen katkeamisesta luo epävarmuutta. Yhdessä elä-
minen liittää aina niin kiinteästi yhteen, että ero tekee kipeää. Koska avioliittoon 
sitoudutaan vahvemmin kuin avoliittoon, se antaa turvallisuutta.  
(Tunnetko tien, 2011, 36.) 
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TT:ssä esiintyvä ajatus avoliiton ongelmallisuudesta tulee suoraan esiin jo otsi-

kossa Avoliiton ongelma.  Ongelmallisinta avoliitossa on kirjojen mukaan se, ettei 

yhdessä asuva pari ole julkisesti sitoutunut toisiinsa. Rippikoulun oppikirjoissa 

rohkaistaan sitoutumaan toiseen ihmiseen niin sisäisesti kuin julkisestikin. Toisin 

sanoen kirjoissa kannustetaan avioliiton solmimiseen.   

Kiisken mukaan (2006, 39) TT noudattaa seksuaalietiikassaan kirkon viral-

lista parisuhdeopetusta. Kiisken tutkimuksen aikaan kirkon virallista parisuhde-

opetusta on edustanut teos Kasvamaan yhdessä. Kyseisessä teoksessa avoliittoa 

käsitellään otsikolla Avosuhteen ongelmallisuus, joka on hyvin samankaltainen 

kuin TT:n otsikointi. Kasvamaan yhdessä -kirjassa suositaan ’avoliitto’ termin 

sijasta käsitettä ’avosuhde’, koska avoliitto ei sisällä liitolle ominaista julkista 

sitoutumista tiettyihin sopimusehtoihin. Avosuhdetta ei pidetä avioliittoon verrat-

tavana yhteiselämän muotona. (Kasvamaan yhdessä, 1984, 46). Kirjassa ei kui-

tenkaan tehdä eroa väliaikaisen yhdessä asumisen ja pysyvän elämänmuodon vä-

lille, eikä pohdita syitä avoliiton valitsemiselle avioliiton sijaan.  

Rakkauden lahjassa sen sijaan pohditaan erilaisia syitä avoliitossa asumisel-

le ja todetaan, että myös avoliitossa puolisot voivat osoittaa toisilleen palvelevaa 

rakkautta. (Rakkauden lahja, 2008, 52 – 53.) Rakkauden lahjan mukaan kirkko 

kuitenkin haluaa rohkaista pareja avioliittoon. Suosiessaan avioliittoa kirkko halu-

aa puhua puolisoiden ja lasten turvallisuuden puolesta. Sama ajatus tulee esiin 

QV:ssa: ”Avoliiton hajotessa puolisot ja lapset ovat ilman lain suomaa turvaa”.  

Tutkituista oppikirjasta vain kahdessa avoliitto esiintyy omana aihealuee-

naan. Kummassakin kirjassa avoliittoon suhtaudutaan jokseenkin kielteisesti. On 

mielenkiintoista, ettei muissa kirjoissa ole nostettu aihetta esiin, vaikka avoliitosta 

ja sen asettumisesta kristilliseen etiikkaan on keskusteltu kirkossa jo useampi vuo-

sikymmen. Jouko Kiisken mukaan arkikeskustelussa on väitetty, että kirkko on  

”vaikenemalla hyväksynyt avoliiton” (Kiiski, 2006, 39). Kiiski vertaa vaikenemis-

ta hiljaiseksi hyväksymiseksi ja toteaa E:n ja OR:n noudattavan tätä periaatetta. 

Kiisken näkökulmasta käsin katsottuna E:ssa ja OR:ssa vaietaan myös homosek-

suaalisten suhteiden hyväksyttävyydestä.  

IS:n ja S:n voidaan myös sanoa noudattavan vaikenemisen periaatetta sillä 

kirjoissa ei oteta kantaa tai esitellä erilaisia näkemyksiä avoliiton hyväksyttävyy-

teen. S:sta aiheen puuttumisen voi kuitenkin selittää kirjan luonne rukous- ja mie-

tiskelykirjana. 
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4.3.4. Avioeron kipeys 
Kirjoissa käsitellään avioeroa melko vähän. Usein avioeron pohdinta on sijoitettu 

avioliittoa käsittelevän kappaleen oheen tai sen jälkeen. Kirjojen käsityksen mu-

kaan avioero on aina kipeä asia. Avioeron syitä ei kirjoissa juurikaan pohdita vaan 

todetaan, että kaikki avioliitot eivät syystä tai toisesta kestä. Avioeron kerrotaan 

olevan kipeä kokemus niin eronneille kuin heidän läheisilleenkin, erityisesti lap-

sille.  
 
Seurustelu ei aina johda avioliittoon, eikä vilpittömin sydämin solmittu avioliitto 
kestä. On tilanteita ja kohtaloita, joissa avioero on huonoista vaihtoehdoista vähi-
ten huono. (Quo vadis?, 2010, 45.) 
 
Mikään ei satuta kipeämmin kuin poiskääntyvä selkä.  
Kun sinä lähdit etkä enää halunnut tulla, lähti mukanasi kaikki,  
mikä minussa eli ja oli kaunista.  
Kun sinä sanoit, että ei noin, minä en halua,  
se oli minulle peili, josta näin itseni vääntynein kasvoin. (Sanktus, 2002, 51.) 

 
Valitettavasti moni avioliitto päättyy eroon. Avioerojen lisääntyessä myös uusper-
heiden määrä kasvaa. Murrosvaiheessa kärsivät usein eniten lapset. Tällaisissa ti-
lanteissa tarvitaan läheisten ihmisten tukea. (Tunnetko tien, 2011, 37.) 
 

TT:n lainauksessa esiin tuleva ajatus läheisten tuen tarvitsemisesta toistuu myös 

muissa kirjoissa. QV:ssa kerrotaan, että apua avioliiton kriisiin voi saada myös 

kirkon perheasian neuvottelukeskuksesta ja todetaan, että kirkko haluaa antaa 

eronneille uuden mahdollisuuden avioliiton solmimiseen. Avioero ei koskaan ole 

ihanteellinen tilanne, mutta se voi olla huonoista vaihtoehdoista vähiten huono. 

QV:ssa ja OR:ssa muistutetaan, että erotilanteissa toisia ihmisiä tulee kohdella 

kunnioittaen ja rakastaen.  
 
Avioerotilanteessa tulee, kuten avioliitossakin, pyrkiä toisen kunnioittamiseen, 
vaikka se on vaikeaa. Se voi tarkoittaa sitä, että yritetään olla loukkaamatta ke-
tään. Kirkossamme halutaan antaa ihmisille uusi mahdollisuus avioliiton solmimi-
seen.   
(Quo vadis?, 2010, 45.) 
 
Avioero on aina kipeä asia sekä puolisoille että perheen lapsille, mutta myös eroti-
lanteessa tulisi yrittää rakastaa ja suojella kaikkia osapuolia.  
(Oma ripari, 2009, 57.) 
 

Molemmissa piispojen seksuaalieettisissä puheenvuoroissa puhutaan avioerosta 

samalla tavalla kuin rippikoulun oppikirjoissa. Ihanteet eivät toteudu kaikissa 

avioliitoissa. Kasvamaan yhdessä -kirjassa avioliiton vaikeuksille etsitään syytä 

rakkausihanteesta, jonka mukaan avioliiton odotetaan kestävän vain niin kauan 

kuin tunteet kestävät. Jos liitto on riippuvainen tunteista, rikkoutumisriski kasvaa. 

(Kasvamaan yhdessä, 1984, 31.) Rippikoulun oppikirjoissa korostetaankin tuntei-

den seuraamisen sijasta tahtoa pysyä yhdessä vaikeina aikoina. 
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Avioeroa käsiteltäessä vain QV:ssa tuodaan esiin uudelleen avioitumisen 

näkökulma. Kirjassa todetaan lyhyesti, että kirkossa halutaan antaa avioliiton 

solmimiseen uusi mahdollisuus. Sen sijaan perheestä puhuttaessa monet kirjat 

toteavat uusioperheiden – ja näin ollen myös uudelleenavioitumisen – mahdolli-

suuden.  Katekismuksessa uudelleen avioitumisen sanotaan olevan vakava ja vas-

tuullinen päätös, joka tarvitsee sitoutumistahdon lisäksi armoa ja anteeksianta-

musta (Katekismus, 2000, 20).  

Kasvamaan yhdessä  -kirjassa todetaan, että eronneen on yhteiskunnan ja 

yleisen moraalisen järjestyksen kannalta parempi avioitua uudelleen kuin elää 

avosuhteessa. Lisäksi kirjassa huomautetaan uudelleen avioitumisen ongelmatto-

muudesta silloin kun ero on ollut seurausta uskottomuudesta tai hylätyksi tulemi-

sesta. Näistä näkökulmista huolimatta kirjassa korostetaan vahvasti avioliiton 

elinikäisyyttä ja ainutkertaisuutta Raamattuun vedoten. (Kasvamaan yhdessä, 

1984, 54-55.) Oppikirjoissa uudelleenavioitumiseen ei suhtauduta yhtä vakavalla 

otteella kuin Katekismuksessa tai Kasvamaan yhdessä –kirjassa.  

Rakkauden lahjassa lainataan Katekismuksen sanoja aiheesta, mutta loppu-

jen lopuksi kirjan kanta uudelleen avioitumiseen on sallivampi.  
 
Kirkko opettaa avioliitto-ihannetta tietoisena siitä, että sitä ei aina saavuteta. 
Eronneet kaipaavat anteeksiantamusta ja uudelleen aloittamisen mahdollisuutta. 
Armollisuuden kuuluu olla läsnä siellä, missä elämä on haavoittanut. Elämisen 
rohkeuden ja tulevaisuuden uskon sekä uusien mahdollisuuksien löytyminen kuu-
luvat Jumalan lahjoihin.” (Rakkauden lahja, 2008, 86-87.)  

 

Avioerosta puhuttaessa Rakkauden lahjassa korostetaan ennen kaikkea lasten hy-

vinvoinnista ja tulevaisuudesta huolehtimista erotilanteissa.   

Avioeroa käsitellään rippikoulun oppikirjoissa yllättävän vähän verrattuna 

siihen kuinka yleisiä avioerot nykyään ovat. Tilastokeskuksen mukaan avioeroja 

on viimeisen 20 vuoden ajan ollut joka vuosi yli 10 000. (SVT: Siviilisäädyn 

muutokset, 2009.) Voiko aiheen vähäinen käsittely selittyä avioliiton elinikäisyy-

den ihanteella tai kenties sillä, ettei avioero ole nuoren oman parisuhde-elämän 

kannalta vielä kovinkaan ajankohtainen asia? Toisaalta omien vanhempien ero 

saattaa olla monelle nuorelle ajankohtainen, kipeä ja hämmentävä asia. Voitai-

siinko rippikoulussa antaa nuorelle eväitä omien tai ystävän vanhempien avioeron 

käsittelemiseen? QV:ssa todetaan, että avioerotilanteessa lapset saattavat etsiä 

turvakseen perheen ulkopuolisia aikuisia. Ja onhan rippikoulu myös ”elämänkou-

lu, jolloin on luontevaa ja tärkeää ottaa huomioon nuorten ja kotien tarpeet” (RKS 

2001, 15). 
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4.3.5. Naimattomuus ja yksinolo 
Oppikirjoissa on lyhyitä mainintoja myös naimattomuudesta. Kaikissa kirjoissa 

sanaa ’naimattomuus’ ei käytetä, vaan osassa kirjoita puhutaan esimerkiksi yk-

sinolosta tai siitä, ettei henkilö mene koskaan naimisiin. Kirjat viestivät, että nai-

mattomuus on samanarvoista kuin perhe-elämä.  
 
Kaikki eivät koskaan mene naimisiin. Joillekin yksinäisyys on kipeä asia. Raama-
tussa puhutaan naimattomuudesta kuitenkin arvostaen. Ihmisarvo tai elämän rik-
kaus ei riipu siitä, onko ihminen naimisissa vai ei. (Tunnetko tien, 2011, 37.) 
 
Vaikka läheinen ihmissuhde on ihmisen toive ja Jumalan suunnitelma, kaikki eivät 
mene koskaan naimisiin. Naimattomuus on yhtä arvostettavaa ja rikasta kuin elä-
mä perheessäkin. (Quo vadis?, 2010, 45.) 
 

QV:n toteamuksessa on mielenkiintoista se, että läheisen ihmissuhteen todetaan 

olevan ihmisen toive ja Jumalan suunnitelma. Läheinen ihmissuhde voi tietysti 

tarkoittaa muutakin kuin suhdetta aviopuolisoon, mutta QV:n lauseen voidaan 

tulkita rinnastavan ne toisiinsa. QV:n tekstistä saa käsityksen, että jokainen ihmi-

nen haluaa löytää itselleen aviopuolison. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Te-

oksissa Kasvamaan yhdessä ja Rakkauden lahja todetaankin, että monelle naimat-

tomuus on tietoinen ja vapaaehtoinen valinta. (Kasvamaan yhdessä, 1984, 56; 

Rakkauden lahja, 2008, 55.) 

Läheisen ihmissuhteen sanotaan olevan myös Jumalan suunnitelma. TT:ssä 

todetaan kuitenkin, että Raamatussa naimattomuus nähdään arvokkaana. E:ssa 

muistutetaan, että Paavali oli yksi maailmanhistorian kuuluisimmasta poikamie-

histä. Uudessa testamentissa puolestaan puhutaan naimattomuuden armolahjasta 

ja myönteisestä elämänvalinnasta (Rakkauden lahja, 2008, 56). Voidaanko siis 

sanoa, että läheinen ihmissuhde – avioliiton muodossa – on Jumalan suunnitelma 

jokaisen ihmisen kohdalla?  

Syitä naimattomuuteen ei kirjoissa pohdita. Piispojen puheenvuoroissa nai-

mattomuuden ja yksin elämisen syitä käsitellään useasta eri näkökulmasta. Kas-

vamaan yhdessä -kirjassa nostetaan tietoisen ja vapaaehtoisen naimattomuuden 

rinnalle myös omasta tahdosta riippumaton yksin jääminen. Jotkut eivät kirjan 

mukaan ole löytäneet sopivaa kumppania, toiset eivät oman kokemuksen mukaan 

ole kelvanneet kellekään, ja joillain puolestaan on pysyvän ihmissuhteen muodos-

tamista haittaava persoonallisuuden häiriö tai vamma (Kasvamaan yhdessä, 1984, 

56). Rakkauden lahjassa on nähtävissä samankaltaisia syitä naimattomuudelle. 

Molemmissa kirjoissa mainitaan lisäksi lesket omana yksin eläjien ryhmänään.   
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Yksin olemista käsitellään huomattavasti eniten QV:ssa. Kirjassa erotetaan-

kin naimattomuus ja yksinolo yksinäisyydestä. Muissa kirjoissa yksinäisyyttä ei 

juurikaan nosteta esiin seksuaalietiikkaa käsittelevissä kappaleissa. QV:n mukaan 

yksin oleminen voi joskus olla tarkoituksellista ja hyödyllistä. Jatkuva yksinäisyys 

ei kuitenkaan ole ihmiselle hyväksi, sillä se voi olla masentava ja kipeä asia.  
 
Yksin elävä ihminen ei kuitenkaan välttämättä ole yksinäinen, vaan hän voi nauttia 
ystäväpiiristään ja sukulaisistaan, työstään ja vapaudestaan. (Quo vadis?, 2010, 
45.) 
 
Yksinäisyys on yksin jäämisen kipua. Se on nykyihmisen yleisimpiä ongelmia. 
Kerrostalossa ja ruuhkabusseissa, työpaikoilla ja koululuokissa kohtaamme paljon 
kasvoja, jotka kuitenkin jäävät etäisiksi. Samaa kaipuuta potevat ihmiset eivät 
välttämättä kohtaa toisiaan. (Quo vadis?, 2010, 39.) 
 

Yksinäisyys on yksinjäämisen kipua ja kaipuuta toista ihmistä kohtaan. Erityisesti 

QV:ssa nousee esiin ajatus siitä, että ihminen voi olla yksinäinen vaikka hänen 

ympärillään olisi paljonkin ihmisiä. Myös muista kirjoista nousee esiin ihmisen 

kaipuu toisen lähelle. OR:ssa ja TT:ssä tätä kaipuuta käsitellään luomisen kannal-

ta.  
 
Luomiskertomus huipentuu ihmisen luomiseen. Raamatussa kerrotaan, että ihmi-
sen ei kuitenkaan ollut hyvä olla yksin paratiisissa. Niinpä Jumala loi hänelle ilok-
si kumppanin, eri sukupuolta olevan ihmisen. (Oma ripari, 2009, 54.) 
 

Kaipuuta käsiteltäessä kirjoissa puhutaan muustakin kuin parisuhteesta. Läheisten 

ystävyys- ja ihmissuhteiden puuttuminen voi olla jopa kipeämpi asia kuin naimat-

tomuus tai parisuhteen puuttuminen. 
 
Jumala loi ihmisen elämään yhdessä toisten kanssa. Kaikenikäisenä ihminen kai-
paa lähelleen toisia, joiden seurassa voi viihtyä omana itsenään. Jokainen tarvitsee 
yhdessä tekemistä, keskustelua ja ystäviä. (Quo vadis?, 2010, 39.) 
 
Ihminen tarvitsee ympärilleen toisia ihmisiä. Jokaisella meistä on tarve tulla näh-
dyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Näitä tarpeita tuomme esiin tiedostaen tai tiedos-
tamatta.  
(Ihan sama, 2010, 44.) 
 

Oppikirjojen vähäiset maininnat naimattomuudesta johtuvat kenties siitä, että avo- 

ja avioliitot ovat nykypäivänä yleisempiä kuin valinta elää ilman parisuhdetta. 

Toteamukset yksin eläjän arvokkuudesta ja elämän rikkaudesta voivat olla nuorel-

le uusi näkökulma naimattomuuteen. Lisäksi nuori saattaa ajatella, ettei itse tule-

vaisuudessa tahdo mennä naimisiin. Puheet avioliitosta Jumalan tarkoittamana 

parisuhdemuotona saattavat tuntua hämmentäviltä. Siksi on tärkeää, että naimat-

tomuuden vaihtoehto ja sen arvokkuus nostetaan esiin.  
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4.4. Seksuaalinen monimuotoisuus 

4.4.1. Seksuaalisuus ja sukupuolisuus 
Rippikoulun oppikirjoissa käsitteitä seksuaalisuus, seksuaalinen identiteetti, sek-

suaalinen suuntautuminen, sukupuolisuus ja sukupuolinen identiteetti saatetaan 

käyttää toistensa synonyymeina. Toisaalta samalla termillä voidaan eri kirjoissa 

tarkoittaa myös eri asiaa. Kokonaiskuvan muodostaminen on tästä syystä hanka-

laa, mutta joitakin yhteisiä näkökohtia oppikirjojen käsityksistä ja ihanteista on 

löydettävissä.  

Seksuaalisuus ja sukupuolisuus ovat kirjojen mukaan kaikkea ihmisessä, eikä 

niitä voi tai tule erottaa omaksi osa-alueekseen elämässä. Seksuaalisuus aiheuttaa 

kiinnostusta toisen kehoa kohtaan sekä kaipuuta toisen luo.  
 
SEKSUAALISUUS on Jumalan ihmisiin luoma elämänvoima ja se koskee jokais-
ta ihmistä. Se ei tarkoita vain seksiä. Seksuaalinen jännite voi syntyä kahden ihmi-
sen välillä. Se on kiinnostusta toisen ruumiiseen, mutta myös mieleen ja sydä-
meen. Seksuaalisuus tuottaa mielihyvää ja nautintoa. (Ihan sama, 2010, 44.) 
 

IS:aa lukuun ottamatta kaikkien oppikirjojen seksuaalietiikkaa käsittelevässä lu-

vussa nostetaan esiin Jumalan luomistyö kahdeksi eri sukupuoleksi. E:ssa, OR:ssa 

ja  TT:ssä kahdeksi eri sukupuoleksi luominen näyttääkin olevan koko seksuaa-

lietiikan lähtökohta.  
Luomiskertomus huipentuu ihmisen luomiseen. Raamatussa kerrotaan, että ihmi-
sen ei kuitenkaan ollut hyvä olla yksin paratiisissa. Niinpä Jumala loi hänelle ilok-
si kumppanin, eri sukupuolta olevan ihmisen. (Oma ripari, 2009, 54.) 
 
Jumala on luonut ihmiset miehiksi ja naisiksi. Seksuaalisuus on osa Jumalan luo-
mistyötä. (Tunnetko tien, 2011, 51.) 

 

TT:ssä seksuaalietiikkaa käsittelevä luku sekä kuudennen käskyn selitys alkavat 

maininnalla mieheksi ja naiseksi luomisesta. Kirjassa todetaan, että kahden suku-

puolen olemassaolo on Jumalan hieno keksintö, mutta sen syvempää sukupuolen 

tai sukupuolisuuden pohtimista kirjasta ei ole löydettävissä. Myöskään seksuaali-

suuden käsitettä tai sen vaikutuksia ihmiselämään ei selitetä. 
 
Kun Jumala loi maailman, kaikki oli hyvin. Paitsi yksi asia. Ihminen oli yksinäi-
nen. Jumala ratkaisi ongelman luomalla miehelle kumppaniksi naisen. Se, että 
meitä on kahta sukupuolta, on Jumalan hieno keksintö. (Tunnetko tien, 2011, 35.) 
 

OR:n mukaan seksuaalisuus on sisäinen vetovoima toisen ihmisen lähelle.  
  
Jumala loi meihin seksuaalisuuden, sisäisen vetovoiman toisen ihmisen lähelle. 
Kosketuksen ja läheisyyden tarve ovat oleellinen osa miehenä ja naisena olemista. 
Seksuaalisuuteen kuuluu koskettaminen, halaaminen, jutteleminen, leikkiminen ja 
erilaisuuden arvostaminen. (Oma ripari, 2009, 54.) 
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OR:ssa tuodaan nuorelle ymmärrettävällä tavalla esiin mitä seksuaalisuus konk-

reettisesti tarkoittaa ja mitä se saa ihmisessä aikaan. Tekstistä jää kuitenkin hie-

man epäselväksi mitä erilaisuuden arvostaminen tarkoittaa. Viitataanko kyseisellä 

ilmaisulla homoseksuaaliseen suuntautumiseen, erilaisiin seksuaalisiin mielty-

myksiin ja rajoihin vai kenties johonkin muuhun?  

E:ssa seksuaalisuutta pohditaan sukupuolen ja sukupuolisuuden käsitteiden 

kautta tuoden kuitenkin hyvin selkeästi esiin kahdeksi eri sukupuoleksi luominen. 
 
Virastoissa ja ulkomailla matkustettaessa joutuu täyttämään kaavakkeita, joissa 
kysytään muun muassa sukupuolta (sex). Lomakkeeseen rastittava sukupuoli ei lii-
ty pelkästään siihen pieneen eroon miehen ja naisen välillä. Jumala loi meidät joko 
mieheksi tai naiseksi. Sukupuolisuus onkin kaikkea ihmisessä, ja jokainen solu 
ruumiissamme on sidottu siihen. Se vaikuttaa ajatteluun, tunteisiin, toimintatapoi-
hin, pukeutumiseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Jumala antoi luomisessa ihmiselle 
ihastumisen, rakkauden ja seksuaalisuuden tunteet. (Elämänpuu, 2002, 68.) 
 

Suomen kielessä sukupuolelle on olemassa vain yksi termi. Englannin kielessä 

sen sijaan sukupuolta tarkoittavia sanoja on kaksi: ’sex’ ja ’gender’. Edellä mai-

nittu viittaa ihmiseen biologiseen sukupuoleen kun taas jälkimmäinen  tarkoittaa 

henkilön sosiaalista sukupuolta. Sosiaalinen sukupuoli on henkilön psykologinen 

kokemus itsestään miehenä tai naisena riippumatta siitä mikä hänen biologinen 

sukupuolensa on. (Wiesner-Hanks, 2001, 2 – 3; Pimenoff, 2006, 164).  

E:ssa viitataan termiin ’sex’, mutta ’genderiä’ ei mainita. Kappaleessa kui-

tenkin todetaan, että sukupuolisuus on kaikkea meissä, ei vain se pieni ero miehen 

ja naisen välillä. Epäselväksi tosin jää mitä tällä pienellä erolla tarkoitetaan. Kos-

ka teksti jatkuu maininnoilla ajattelusta, toimintatavoista ja sosiaalisista suhteista, 

voidaan tämän ”pienen eron” tulkita tarkoittavan miehen ja naisen fysiologisia 

erovaisuuksia. Sukupuolisuus on E:n mukaan siis muutakin kuin fyysisiä ominai-

suuksia.  

Kirjassa todetaan kuitenkin hyvin yksioikoisesti Jumalan luoneen ihmiset 

joko miehiksi tai naisiksi. Tämä ilmaisu liitettynä sukupuolisuuden psykologisiin 

ja sosiaalisiin ulottuvuuksiin voi antaa viestin, että ihmisen on mahdollista tuntea 

sosiaalinen sukupuolensa vain biologista vastaavaksi. Voidaan kysyä onko ’gen-

derin’ mainitsematta jättäminen ollut tietoinen valinta kirjan tekijöiltä. ’Sex’ ja 

’gender’ kun tekevät eron juuri biologisen ja sosiaalisen sukupuolen välille. E:n 

teksti jatkuu: 
 
Jumala siis loi miehen ja naisen, keksi seksin ja kehotti miestä ja naista toteutta-
maan seksuaalisuuttaan. Siksi Hän, jos kuka osaa opettaa, mitä seksi on parhaim-
millaan. Sen voi todeta lukemalla Raamattua, josta löytyy vaikkapa ohjeita avio-
miehille: ’Olkoon sinun lähteesi siunattu, iloitse vaimosta, jonka nuorena sait, 
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rakkaasta peurasta, suloisesta kauriistasi. Olkoon hänen rintansa ilosi vuodesta 
vuoteen, hänen rakkautensa elämäsi riemu ja hurmio.’ (Elämänpuu, 2002, 68.) 
 

Yllä olevassa lainauksessa puhutaan selkeästi seksistä. Vaikka E:ssa korostetaan 

seksiin liittyviä riskejä, kirjassa tuodaan myös luontevalla tavalla esiin seksin nau-

tinnollisuus ja ihanuus. E:n mukaan seksuaalisuuden toteuttaminen on Jumalan 

tarkoitus.  

S:ssa seksuaalisuutta käsitellään luvussa Miten kauniiksi minut teet. Otsikko 

on lainaus runosta, joka puhuu seksuaalisuudesta monella eri tavalla. 
 
Syvällä otsani takana, olkapääni kaarteessa 
ja lantioni uumenessa nainen ja mies 
käyvät minussa kiihtyvää vuoropuheluaan. 
Kun kosketat minua, tihentyvä hengitykseni 
riisuu sinut paljaaksi. 
Voi miten kauniiksi minut teet! 
Olemme niin auki, että jos nyt satutamme toisiamme,  
lyömme arpeutumattomia haavoja.  
Olen hauras lasi ja kuohuva virta, kohisen. 
Juo varoen. Tämä on pyhää vettä. 
(Sanktus, 2002, 49.) 
 

Runossa tulee esiin seksuaalinen jännite, mieheys ja naiseus sekä seksuaalisuuden 

tuottama nautinto, mutta myös seksuaalisuuden haavoittuva puoli. Runon mukaan 

seksuaalisuus on osa ihmisen mieltä, ruumista ja tunteita. Runon puhuja tuntee 

sekä mielessään että kehossaan toisen ihmisen läheisyyden. Hän kokee olevansa 

kaunis mutta haavoittuva. ”Olemme niin auki, että jos nyt satutamme toisiamme, 

lyömme arpeutumattomia haavoja. Olen hauras lasi ja kuohuva virta, kohisen” 

viittaa siihen, että seksissä ja seksuaalisuudessa ihminen antaa itsestään toiselle 

hyvin paljon, avaa itsensä ja on helposti satutettavissa.  

Viimeinen runon säe ”Juo varoen. Tämä on pyhää vettä” muistuttaa, että 

toista on kohdeltava kunnioittaen ja varoen. ”Pyhä vesi” viittaa seksuaalisuuden 

pyhyyteen. Jarmo Kokkosen mukaan nuoria tulisikin rippikoulussa johdattaa aa-

vistamaan myös seksuaalisuuden pyhyys, ja siten täydentää seksuaalisuuteen liit-

tyviä tietoja teologiasta ja uskosta ponnistavalla näkökulmalla (Kokkonen, 2005, 

95 – 96). S on kuitenkin ainoa oppikirja, jossa seksuaalisuuteen viitataan käyttä-

mällä sanaa ’pyhä’. Onko oppikirjojen näkökulma siis riittävä täydentämään Kok-

kosen tarkoittamaa pyhyyden ulottuvuutta?  

S:n varsinaisessa tekstiosuudessa seksuaalisuutta käsitellään seuraavin sa-

noin: 
 
Seksuaalisuus on syvän ilon ja yhteyden lähde, Jumalan luomistöistä kauneimpia.  
(Sanktus, 2002, 49.) 
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Kuten muissakin kirjoissa, seksuaalisuus nähdään S:ssa Jumalan luomana positii-

visena asiana. ”Syvän ilon ja yhteyden lähde” viittaa siihen läheiseen yhteyteen, 

joka kahdella ihmisellä voi seksuaalisuuden alueella olla.  

RKS 2001:n mukaan oman seksuaalisen identiteetin löytäminen on yksi 

nuoren elämänvaiheeseen liittyvistä kysymyksistä, jota tulee rippikoulussa käsitel-

lä. Kirjoista QV ja IS käsittelevät kyseistä aihetta. QV:ssa seksuaalisuudesta pu-

hutaan kahdessa eri yhteydessä. Ensimmäisen kerran aihe tulee esiin otsikon Rak-

kaus on lahja alla. QV:ssa tuodaan selkeästi esiin Raamatussa esiintyvä positiivi-

nen suhtautuminen seksiin. 
 
Raamatussa rakkaus on arvokasta ja ihmisen seksuaalisuus nähdään positiivisena 
asiana. - - Seksuaalisuus on osa ihmistä, eikä sitä tule irrottaa muusta elämästä 
erilliseksi, omaksi alueekseen. (Quo vadis?, 2010, 41.) 
 

Myöhemmin seksuaalisuutta käsitellään kappaleessa, joka on otsikoitu nimellä 

Hellyyden avaimia. Tekstissä käsitellään seurustelua, fyysistä läheisyyttä ja sek-

siä. QV:n antama kuva seksuaalisuudesta on ehdottoman positiivinen. Huomioita-

vaa kuitenkin on se, että kirjassa ei selitetä seksuaalisuuden käsitettä. Nuorelle 

saattaa olla vielä epäselvää mitä seksuaalisuus ja seksuaalinen identiteetti oikeas-

taan tarkoittavat, eikä kirja anna vastausta näihin kysymyksiin. Muista kirjoista 

poiketen QV:ssa rohkaistaan nuorta kuitenkin keskustelemaan asiasta eri ikäisten 

ihmisten kanssa ja muistutetaan, että oman seksuaalisen identiteetin löytäminen 

vie aikaa. 
 
Omaa seksuaalisuutta on tärkeää pohtia ja puhua siitä ikätovereiden ja mielellään 
myös vähän itseä vanhempien ihmisten kanssa. Oman seksuaalisen identiteetin 
löytäminen vie aikaa. Anna siis itsellesi aikaa tähän löytöretkeen. Heti ei tarvitse 
päästä perille. Keskinäisen kunnioituksen ja yhteisen sävelen löytäminen vaatii ai-
kaa ja vaivaa. (Quo vadis?, 2010, 43.) 
 

IS:ssa seksuaalisuuteen, sukupuolisuuteen ja ruumiillisuuteen liittyviä käsitteitä 

selitetään huomattavasti enemmän kuin muissa kirjoissa.  
 
Seksuaalista monimuotoisuutta voidaan jaotella esimerkiksi näin: HETEROSEK-
SUAALISUUS tarkoittaa, että yksilö on romanttisesti ja seksuaalisesti kiinnostu-
nut vastakkaista sukupuolta olevasta ihmisestä. HOMOSEKSUAALISUUS tar-
koittaa, että yksilö on romanttisesti ja seksuaalisesti kiinnostunut samaa sukupuol-
ta olevasta ihmisestä. BISEKSUAALISUUS tarkoittaa, että yksilö on romanttises-
ti ja seksuaalisesti kiinnostunut ihmisestä riippumatta tämän sukupuolesta.  (Ihan 
sama, 2010, 45.) 
 

Jouko Kiisken analysoimat oppikirjat E, OR sekä TT keskittyvät käsittelemään 

seksuaalisuutta vain teologisista lähtökohdista käsin sivuuttaen muiden tieteenalo-

jen näkökulmat. (Kiiski, 2006, 39.) IS:ssa seksuaalisuuden biologista ja psykolo-
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gista näkökulmaa on nostettu enemmän esiin. Muihin oppikirjoihin verrattuna IS 

antaa lukijalleen enemmän tilaa ja näkökulmia oman seksuaalisuuden ja sukupuo-

len pohtimiseen. Termejä transsukupuolisuus tai sosiaalinen sukupuoli ei mainita, 

mutta viittauksia molempiin käsitteisiin on löydettävissä. Lisäksi IS:ssa puhutaan 

sukupuolirooleista ja sukupuoleen kohdistuvista odotuksista. 
 
Jumala loi ihmisen ensisijaisesti ihmiseksi. Jo hyvin alkuvaiheessa ihmisen kehi-
tystä määräytyy myös SUKUPUOLI, joka on useimpien kohdalla selkeästi tyttö 
tai poika. Sukupuoli-identiteetti on useimmille ihmisille tärkeä osa sitä, miten 
omaa minäänsä hahmottaa. Kokemus omasta sukupuolesta muodostuu sekä kehon 
sukupuolisista tunnusmerkeistä että omasta sisäisestä kokemuksesta. Myös ne 
mallit, joita saamme, ohjaavat vahvasti, mitä ajattelemme siitä, millaista on olla 
mies tai nainen ja mitä meiltä sukupuolemme edustajina odotetaan. Sukupuoli-
identiteetti on eri asia kuin seksuaalinen identiteetti. (Ihan sama, 2010, 44.) 
 

Huomionarvoista on kuitenkin se, että kun muissa kirjoissa kerrotaan Jumalan 

luoneen ihmisen mieheksi tai naiseksi, IS:ssa sanotaan Jumalan luoneen ihmisen 

ensisijaisesti ihmiseksi. IS:n seksuaalietiikkaa käsittelevässä kappaleessa ei maini-

ta ollenkaan kahta eri sukupuolta osana Jumalan tarkoituksenmukaista luomistyö-

tä. Teologinen, biologinen ja psykologinen tuskin ovat toisensa poissulkevia nä-

kökulmia ihmisen seksuaalisuutta käsiteltäessä. Näyttää kuitenkin siltä, että näitä 

kolmea näkökulmaa ei ole tasapuolisesti huomioitu yhdessäkään rippikoulun op-

pikirjassa.  

Kasvamaan yhdessä -teoksen mukaan seksuaalinen vuorovaikutus on mie-

hen ja naisen välisen suhteen kantava voima. Seksuaalisuuden sanotaan myös 

vaikuttavan ihmisen elämään ja käyttäytymiseen. Teoksessa puhutaan seksuaali-

suuden erilaisista vaikutuksista elämään, ja tuodaan esiin myös Raamatun myön-

teinen kanta seksuaalisuuteen. Erityisesti kirjassa muistutetaan siitä, ettei seksuaa-

livietti ole syntiinlankeemuksen seurausta vaan osa ihmisen alkuperäistä rakennet-

ta. (Kasvamaan yhdessä, 1984, 18 – 19.) 

Molemmissa piispojen puheenvuoroissa nostetaan esiin kirkossa eri aika-

kausina vallalla olleet seksuaali-ihanteet, ja todetaan, ettei seksuaalisuuteen tule 

suhtautua liian pidättyvästi muttei myöskään turhan vapaamielisesti. (Kasvamaan 

yhdessä, 1984, 19 – 20; Rakkauden lahja, 2008, 31.) Kasvamaan yhdessä -

teoksessa todetaan kristillisen seksuaalimyönteisyyden torjuvan sekä asketismin 

että libertinismin. Asketismilla tarkoitetaan seksuaalisesta kanssakäymisestä pi-

dättäytymistä. Libertinismi, seksuaalisuuden rajoitukseton toteuttaminen, ei teok-

sen mukaan ole ihmispersoonan arvon mukaista. (Kasvamaan yhdessä, 1984, 19 – 

20.) 
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Rakkauden lahjan mukaan luterilainen kirkko ”vierastaa sekä pidäkkeettö-

män seksuaalisuuden että pidättymisen ihannoimista”. Niin kielteinen kuin yliko-

rostuneen vapaa suhtautuminen seksuaalisuuteen voivat teoksen mukaan estää 

sukupuolisuuden aidon toteutumisen. (Rakkauden lahja, 2008, 31 – 32.) Sukupuo-

lisuus palvelee uuden elämän syntymistä, ja toteutuu kirjan mukaan tarkoituksen-

sa mukaisesti rakkauden, sitoutumisen ja uskollisuuden ympäröimänä. Lisäksi 

sukupuolisuuteen kuuluu ilo ja nautinto, joita ei tarvitse hävetä. (Rakkauden lahja, 

2008, 29 – 32.) 

Seksuaalisuus on kirjan mukaan ”vieteistämme väkevimpiä”. Seksuaalisuus 

ja sukupuolisuus eivät ole vain ihmisen ruumiillisia ominaisuuksia vaan ne ovat 

läsnä kaikessa ihmisen elämässä ja koskettavat syvästi koko persoonaa. Teoksen 

mukaan ruumiin ja mielen tasapaino sekä terve suhtautuminen seksuaalisuuteen 

ovatkin tärkeä osa ihmisen emotionaalista, fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hy-

vinvointia. Seksuaalisuus on läsnä sekä fyysisessä että tunnepohjaisessa vuoro-

vaikutuksessa. (Rakkauden lahja, 2008, 30 – 31, 44 – 45.) Lisäksi kirjassa käsitel-

lään lasten ja nuorten seksuaalista kehittymistä, seksuaalikasvatusta sekä seksuaa-

lista hyväksikäyttöä ja sen seurauksia.   

 

4.4.2. Homoseksuaalisuus 
Yhdessäkään rippikoulun oppikirjoista ei käsitellä homoseksuaalisuutta omana 

kappaleenaan. Maininnat seksuaalivähemmistöistä ovat muutenkin harvassa tai 

hyvin lyhyitä. Esimerkiksi transseksuaalisuutta ei mainita yhdessäkään kirjassa. 

Käsittelen homoseksuaalisuutta kuitenkin omana alalukunaan sillä aihe nousee 

kirjoista selkeästi esiin rekisteröidyn parisuhteen yhteydessä.  

Lähestymistavat aiheeseen sekä sisältö vaihtelevat kirjojen välillä paljon. 

S:ssa tai E:ssa aihetta ei käsitellä ollenkaan. OR:ssa homoseksuaalisuus tulee esiin 

vain selitettäessä, mitä rekisteröity parisuhde tarkoittaa. Kirjassa ei oteta selkeää 

kantaa homoseksuaalisuuteen.   
 
Suomen lain mukaan samaa sukupuolta olevat voivat rekisteröidä suhteensa. Puo-
lisoilla on samat oikeudet ja velvollisuudet toisiaan kohtaan kuin avioliitossa. 
Heillä ei kuitenkaan ole oikeutta yhteiseen sukunimeen tai adoptioon.  
(Oma ripari, 2009, 57.) 
 

Jukka Lehtosen mukaan koulun oppikirjoissa homoseksuaalisuuteen liitetään sel-

laisia termejä kuten epänormaali, poikkeava ja vaikeus. Heteroseksuaalisuuteen 

puolestaan liitetään sanat tavallinen, normaali, kiintymys ja rakkaus. Homoseksu-
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aalisuus ei siis terminologian puolesta näyttäydy opiskelijoiden omaan elämään 

liittyvänä asiana, vaan joidenkin muiden ongelmana. Oppikirjojen lukija mielle-

tään siis ensisijaisesti heteroseksuaalisena. (Lehtonen, 1998, 166, 188.) Samanlai-

nen terminologian käyttö ja ”muiden ongelmasta” puhuminen voidaan nähdä 

TT:ssä ja QV:ssa.  
 
Jotkut tuntevat vetoa samaa sukupuolta olevia kohtaan. Hämmentävistä tunteista 
on hyvä puhua jonkun aikuisen kanssa. Jumala rakastaa luonnollisesti kaikkia, ja 
meidän tehtävämme on oppia suhtautumaan myönteisesti niihinkin, joilla on eri-
lainen seksuaalinen suuntautuminen kuin itsellämme. (Tunnetko tien, 2011, 37.) 

 
Jos seksuaalisuus on erilaista kuin yleisissä mielikuvissa hyväksytty, se saattaa ol-
la vaikeaa sekä ihmiselle itselleen että niille, jotka elävät hänen lähellään. Suomen 
väestöstä on erilaisten tilastojen mukaan homoseksuaaleja n. 5-10%  ihmisistä. 
Homoseksuaaliset parisuhteet eivät sisällöllisesti eroa heteroseksuaalien parisuh-
teista. Kaikissa parisuhteissa tulee pyrkiä vastuullisuuteen ja uskollisuuteen. (Quo 
vadis?, 2010, 43.) 
 

TT:n sisältämä kehotus keskustella aikuisen kanssa ”hämmentävistä tunteista” 

osoittaa, että kirjan käsityksen mukaan nuoret pohtivat omaa seksuaalisuuttaan. 

Seuraavassa lauseessa luodaan kuitenkin toiseutta erottelemalla ’meidät’ ja ’ne’, 

jotka ovat erilaisia. Erilaisen seksuaalisen suuntautumisen voidaan tässä tulkita 

tarkoittavan juuri homoseksuaalisuutta, koska kappaleen aiheena on kiinnostus 

samaa sukupuolta kohtaan. Kirjassa muistutetaan kuitenkin kaikkien ihmisten 

tasa-arvoisuudesta. 

QV:ssa käytetty fraasi ”yleisissä mielikuvissa hyväksytty” puolestaan viestii 

lukijalle, ettei homoseksuaalisuus ole yleisesti hyväksyttyä seksuaalikulttuuria. 

Nuorten Akatemian teettämä selvitys ”Rohkeesti vaan” – Seksimyytin murtajat 

kuitenkin osoittaa, että lukioikäisten nuorten mielestä homoseksuaaleja ei tarvitse 

enää erotella heteroseksuaaleista. Homous ”on ok nykyään”, vaikka yläasteella 

ilmapiiri oman seksuaalisen suuntautumisen ilmaisemiseen ei ole yhtä salliva. 

Nuorten Akatemian selvityksen mukaan nuoret kuitenkin kaipaavat seksuaalisen 

identiteetin löytämistä koskevaan keskusteluun homoseksuaalisuuden näkökul-

maa. (Nuorteva, 2009, 18.).  

TT:ssä tuodaan esiin myös tulkinta Raamatun ja kirkon kannasta homosek-

suaalisuuteen. 
 

Seksuaalinen yhteys on Raamatun mukaan tarkoitettu kuitenkin vain eri sukupuolten väli-
seen avioliittoon. Kirkon mielestä homoseksuaalisten parien suhdetta ei tule rinnastaa avio-
liittoon. (Tunnetko tien, 2011, 37.) 

 
TT:ssä homoseksuaalisuuden käsittely on sijoitettu otsikon Joskus avioliitto hajo-

aa – ja jotkut eivät mene naimisiin ollenkaan alle. Kappaleen teksti käsittelee 
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avioeroa, naimattomuutta sekä homoseksuaalisuutta. Aiheiden sijoittaminen sa-

man otsikon alle saattaa aluksi vaikuttaa kummalliselta. Voidaan kysyä, rinnaste-

taanko kirjassa homoseksuaalit henkilöihin, jotka eivät itse tahdo mennä naimi-

siin?  

Yhteiskunnallinen keskustelu sukupuolineutraalista avioliitosta kertoo kui-

tenkin, että moni homoseksuaali haluaisi avioitua, mikäli se olisi Suomen lain 

puolesta mahdollista. Tällä hetkellä Suomen lain mukaan avioliitto on mahdollista 

vain eri sukupuolta oleville (Avioliittolaki 13.6.1929/234). Homoseksuaalit voivat 

virallistaa suhteensa rekisteröimällä sen maistraatissa. Tutkitussa TT:n painokses-

sa (2011) ei ole mainintaa tästä mahdollisuudesta, vaikka parisuhteen rekisteröin-

nin mahdollistava laki on ollut voimassa jo vuodesta 2002 lähtien (Laki rekiste-

röidystä parisuhteesta 9.11.2001/950, 17 §).  

Naimattomuuden ja homoseksuaalisuuden sijoittaminen samaan kappalee-

seen voi kuitenkin juontaa juurensa piispojen puheenvuorosta. Kasvamaan yhdes-

sä -teoksessa todetaan, että naimattomuuden ja yksin elämisen myönteiset mah-

dollisuudet koskevat myös homoseksuaaleja. Myönteisillä mahdollisuuksilla tar-

koitetaan uskossa kasvamista sekä lähimmäisten palvelemista. Kirjan mukaan 

yksin eläminen on tällöin Jumalan kutsumus, jolle voi antautua täydestä sydämes-

tä. (Kasvamaan yhdessä, 1984, 60, 63.) TT:n tekstin taustalla näyttää siis olevan 

ajatus siitä, että homoseksuaalin on parempi elää yksin kuin homoseksuaalisessa 

parisuhteessa.  

IS on julkaistu vuonna 2010, jolloin keskustelu homoseksuaalien mahdolli-

suudesta saada parisuhteelleen kirkollinen siunaus on jo ollut täydessä vauhdissa. 

Kirkossa ja yhteiskunnassa käytävä keskustelu näkyy kirjassa.  
 
Kirkossa avioliiton voivat solmia eri sukupuolta oleva pariskunta. Samaa suku-
puolta olevat pariskunnat voivat rekisteröidä parisuhteensa. Parhaillaan keskustel-
laankin siitä, olisiko samaa sukupuolta olevien mahdollista saada myös kirkollinen 
siunaus.   
(Ihan sama, 2010, 45.) 
 

IS:ssa ei oteta kantaa homoseksuaalisuuteen, mutta homoseksuaalisuuden ongel-

mallisuutta ei myöskään tuoda esiin. Tässä kohden IS noudattaa Rakkauden lah-

jan linjaa. Vaikka Rakkauden lahjassa korostetaan ensisijaisesti miehen ja naisen 

välistä suhdetta, teoksessa ei oteta kantaa homoseksuaalisuuden ongelmallisuu-

teen samalla tavalla kuin Kasvamaan yhdessä -teoksessa. Sen sijaan Rakkauden 

lahjassa tuodaan esiin erilaisia suhtautumistapoja samaa sukupuolta olevien pa-
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risuhteeseen, ja todetaan homoseksuaalisuutta koskevien mielipiteiden jakavan 

kristillisiä kirkkokuntia ympäri maailmaa (Rakkauden lahja, 2008, 58). 

Piispat muistuttavat vuoden 2008 puheenvuorossaan siitä, ettei keskustelus-

sa ole kyse vain homoseksuaalisuudesta ilmiönä, vaan todellisista ihmisistä, joille 

oma seksuaalinen suuntautuminen on henkilökohtainen todellisuus. Lisäksi kes-

kustelussa on otettava huomioon ihmisarvoa, oikeudenmukaisuutta, raamatuntul-

kintaa, kristillistä oppia, ekumeniaa ja lainsäädäntöä koskevat kysymykset. (Rak-

kauden lahja, 2008, 58 – 59.) Huomionarvoista on lisäksi se, ettei homoseksuaali-

suuteen liitetä yhdessäkään oppikirjassa synnin käsitettä. Kirkon sisällä käydyssä 

keskustelussa synti on liittynyt olennaisesti homoseksuaalisuuden hyväksyttävyy-

den ja tuomittavuuden pohdintaan (esim. Nissinen & Tuovinen, 2003; Saarelma, 

2007).  

 

4.5. Perhe 

4.5.1. Oman perheen ihanuus ja kamaluus 
Jokaisessa rippikoulun oppikirjassa puhutaan perheestä. Erityisesti QV:ssa ja 

E:ssa aihetta käsitellään runsaasti. Kirjojen ihanteen mukaan perheessä kaikki 

välittävät toisistaan ja kunnioittavat toisiaan. Monessa kirjassa todetaan kuitenkin 

se tosiasia, että useat perheet ovat nykyisin rikkoutuneita, ja joissakin perheissä 

voi olla vakaviakin ongelmia. Jokaisella perheellä on  kuitenkin suuri vaikutus 

jäseniinsä, ja perheessä opitaan monia asioita.  

 
Ilman vanhempiamme emme olisi olemassa. Perhetausta ja kasvuympäristö vai-
kuttavat olennaisesti siihen, keitä me olemme, miltä näytämme ja mitä arvostam-
me. Usein kaikkein läheisimmät suhteet ovat kaikkein tärkeimpiä, mutta myös nii-
tä hankalimpia. (Ihan sama, 2010, 29.) 
 
Perhe on ihmisen pesä. Olen syntynyt perheeseen, sukuun ja yhteisöön. Ihmiset 
ympärilläni vaikuttavat siihen, millainen olen. Minä kuljetan kotia mukanani.  
(Oma ripari, 2002, 8.) 
 
Perhe on ihmiselle tärkeä kasvupaikka. Kotona lapsi oppii elämän syvimpiä asioi-
ta. Hän oppii luottamaan ja rakastamaan sekä ilmaisemaan ja arvostamaan itseään.  
(Quo vadis?, 2010, 14.) 

 

Kirjoista ei ole löydettävissä tarkkaa määritelmää perheelle. Sen sijaan kirjoissa 

luetellaan monia vaihtoehtoisia perhemalleja. IS:ssa todetaan, ettei yhtä ainoaa 

oikeaa perhemallia ole olemassa (Ihan sama, 2010, 28).  
 
Elät ehkä niin sanotussa tavallisessa perheessä isän, äidin ja sisarusten kanssa. 
Mutta kaverin vanhemmat ovatkin eronneet. Tai olet itse yksinhuoltajan lapsi. Se-
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kin on mahdollista, että vanhempasi ovat kotona ollessaankin jotenkin poissa. Työ 
ja ura ovat ajaneet ohi perheen. Jonkun vanhemmilla taas ei ole ollut voimia ja 
valmiuksia hoitaa lastaan, ja hänet on otettu huostaan ja viety sijais- tai lastenko-
tiin. Moni nuori elää uusperheessä, jonka postilaatikossa lukee useampiakin su-
kunimiä. Jossakin perheessä saattaa taas olla kaksi isää tai kaksi äitiä.  
(Elämänpuu, 2002, 61.) 
 
Jokainen meistä syntyy perheeseen. Perhe voi olla omasta mielestä tavallisista ta-
vallisin. Joissakin kodeissa on vain yksi aikuinen. Kenties postilaatikossa on kol-
menlaisia sukunimiä. Jokin aika sitten etsittiin nykyaikaista totuudenmukaista 
määritelmää perheelle. Lopulta todettiin, että perheen muodostavat ne henkilöt, 
jotka syövät samasta jääkaapista. Joka tapauksessa niillä ihmisillä, joiden kanssa 
asut, on suuri merkitys elämässäsi. (Quo vadis?, 2010, 14.) 

 

Vaikka E:ssa ja IS:ssa mainitaan homoseksuaalisten vanhempien muodostamat 

perheet, E:sta on selkeästi löydettävissä myös heteronormatiivisen avioliiton 

ihanne.  
 
Jumalan hyvä tahto on, että mies ja nainen voivat solmia avioliiton ja asua yhdes-
sä perheessä. Perheen muodostaa ensisijaisesti miehen ja naisen välinen suhde. 
Myös lapseton aviopari on oikea perhe. Avioliitto luo parhaat kehykset perhe-
elämälle. Myös lapsille paras koti on isän ja äidin läheinen suhde. (Elämänpuu, 
2002, 62.) 

 
Kirjoissa korostetaankin jokaisen perheen ainutlaatuisuutta. Oman perheen ainut-

laatuisuus näkyy kirjojen mukaan ”sekä hyvässä että pahassa”. Jokaisella perheel-

lä on omat ongelmansa ja kipunsa, mutta myös ilonsa ja naurunsa.  
 
Jokainen perhe on erilainen ja niinpä myös jokaisessa perheessä on omat ongel-
mansa ja omat ilonaiheensa. Jos siis joskus tuntuu, että oma perhe on maailman 
kummallisin kokoelma ihmisiä, älä huoli: jokainen perhe on. (Ihan sama, 2010, 
28.) 

 
Yksikään koti ei ole ristiriidaton. Välillä riidellään ja ovet paukkuvat. Joku selittää 
omaa kantaansa loputtomiin, joku vain murjottaa. Joltain ura ja työ vievät kaikki 
voimat. Ehkä joku on lähtenyt lopullisesti. Välillä taas on kiva laittaa ruokaa yh-
dessä tai matkustaa ja unohtaa arki. (Quo vadis?, 2010, 15.) 

 
Kirjojen käsityksen mukaan riidat ja vaikeudet ovat perheissä hyvin yleisiä. E:ssa 

todetaankin, että kuva idyllisestä perheestä on särkynyt ja muuttunut (Elämänpuu, 

2002, 61, 64). Riidat ja perheen sisäiset vaikeudet kuuluvat kuitenkin osaksi per-

he-elämää. E:n ja S:n mukaan vaikeuksien keskellä voi myös oppia löytämään 

todelliset tunteet sekä oman perheen arvon.  
 
Aina sitä samaa: miksi et taaskaan ja aina sinä noin.  
Paiskaan oven kiinni enkä halua kuulla. 
Meistä kukaan ei kestä sitä, mitä meille juuri nyt tapahtuu. 
Minun saatava tilaa ja ilmaa,  
Vanhemmat eivät halua päästää irti.  
En osaa enkä halua täyttää niiden toiveita.  
Puhuisivat joskus oikeista asioista tai olisivat hiljaa. 
Olisivat hiljaa, että kuultaisiin kaikki,  
mikä on tärkeää,  
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mitä tunnetaan todella. 
(Sanktus, 2002, 47.) 
  
Riiteleminen ja sopiminen kuuluvat normaaliin perhe-elämään, yhteiselo kun ottaa 
välillä lujille. Tilanteet vaihtelevat, ovi käy ja myös paukkuu. Välillä tulee uusi 
vauvahenkilö taloon. Murrosikäiset menevät ja tulevat. Ehkä joku lähtee lopulli-
sesti. Näissä eri elämäntilanteissa voi kuitenkin kokea turvallisuutta ja yhteenkuu-
luvuutta. Voi oppia näkemään perheen, meidän perheen arvon.  
(Elämänpuu, 2002, 63.) 
 

Kirjoista E, IS ja QV nostavat esiin päihteiden ja väkivallan mukanaan tuomat 

ongelmat.  
 
Yleensä vanhemmat pyrkivät toimimaan lastensa parhaaksi. Joskus käy niin, ettei 
vanhemmilla kuitenkaan ole edellytyksiä kovin hyvään vanhemmuuteen. Kotona 
voi olla asioita, joita hävetään tai joista vaietaan. Lapsi ei ole vastuussa vanhempi-
ensa tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. (Ihan sama, 2010, 29.) 
 
Joskus ne vaikeudet ovat kuitenkin niin suuria, ettei niistä omin avuin selviä. Sa-
nasta ”meidän perhe” tulee monen mieleen lähinnä ikäviä asioita. Alkoholi on 
voinut rikkoa kodin ja tuoda epävarmuutta kaikille perheenjäsenille. Päihteet ovat 
tuoneet joihinkin koteihin vieraaksi tai jopa asumaan väkivaltaa, henkistä ja ruu-
miillista.  
(Elämänpuu, 2002, 62.) 

 

Kirjoissa muistutetaan, että kaikkia perheen ominaisuuksia ja tapahtumia ei kui-

tenkaan tarvitse hyväksyä tai toistaa omassa elämässään.  
 
Perhetausta vaikuttaa jokaiseen. Silti kenenkään ei ole pakko toistaa suvun ja per-
heen huonoja malleja, kuten esimerkiksi alkoholismia. Jokainen on vastuussa 
omista valinnoistaan. Aina voi valita myös toisin. (Ihan sama, 2010, 29.)  
 
Jokainen perhe on ainutlaatuinen. Perhetausta vaikuttaa jokaiseen, ja siksi on hyvä 
miettiä, millaisia asioita omassa perheessä arvostaa ja mitä asioita haluaisi itse 
tehdä toisin. (Ihan sama, 2010, 29.) 
 
Omien juurien tunteminen on hyödyllistä. Aina ei voi hyväksyä tai edes ymmärtää 
kaikkea, mitä lapsuuskodissa ja perheessä on tapahtunut. (Quo vadis?, 2010, 14.) 
 

Perheen hyviin puoliin kuuluu kirjojen mukaan ennen kaikkea yhdessä oleminen. 

Se voi olla yhteisiä harrastuksia, pelihetkiä tai yhdessä ruokailemista. QV:n mu-

kaan perheen yhteiset ruokailut parantavat perheenjäsenten hyvinvointia (Quo 

vadis?, 2010, 15 – 16).  
 
”Hyvät hetket” ovat parhaita sanoja kuvaamaan perheyhteyttä. Ne voivat olla mitä 
vaan, mistä kaikki pitävät, yhdessä kokattu iltapala keittiön pöydän ääressä, luke-
mista, matkakuvien katselua, yhteisen tv-sarjan seuraamista ja arvostelua, naurua, 
sauna- tai peli-ilta. Jos shakki on vanhemmille liian vaikeaa, niiden kanssa voi pe-
lata myös Afrikan tähteä. (Elämänpuu, 2002, 64.)  
 
Perheen hyvät hetket ovat usein yksinkertaisia: tuttuja pelejä, keskusteluja ja kii-
reetöntä yhdessäoloa. (Quo vadis?, 2010, 15 – 16.) 
 

Kauneimmillaan perhe on kirjojen mukaan paikka, jossa jokainen saa olla oma 

itsensä. Tällaisena perhe on kirjojen mukaan esikuva seurakunnasta ja taivaasta.  
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Parhaassa tapauksessa koti on paikka, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja jossa 
ei tarvitse esittää muuta kuin on. (Ihan sama, 2010, 29.) 
 
Turvallisessa kodissa voi olla oma itsensä. On aina paikka, jonne palata pitkältä-
kin vaellukselta, ja jonne tietää olevansa kaivattu ja tervetullut. Tällaisena koti on 
myös kuva seurakunnasta. Molemmissa ihmisestä välitetään omana itsenään.  
(Quo vadis?, 2010, 16.)  
 
Monista kipeistä asioista huolimatta, joskus jopa niiden vuoksi, perhe voi olla par-
haimmillaan jotakin kaunista, esikuva seurakunnasta – ja jopa taivaasta. Paikka, 
missä kaikilla on hyvä olla. Missä saa olla juuri sellainen kuin on, myös kipeä ja 
epävarma. Paikka, missä hyväksytään, annetaan anteeksi ja eletään yhdessä vai-
keidenkin asioiden kanssa. (Elämänpuu, 2002, 63.) 
 

Perhe-elämään kuuluu kuitenkin myös erilaisia tehtäviä ja velvollisuuksia. Nuo-

ruus on aikaa, jolloin omien kavereiden kanssa oleminen kiinnostaa enemmän 

kuin kotityöt. Helposti käy niin, että kotonaan nuoret odottavat saavansa kaiken 

valmiina ilman, että he itse osallistuvat esimerkiksi ruoanlaittoon tai pyykin-

pesuun. E:ssa ja QV:ssa muistutetaankin, että perhe ei ole hotelli vaan jokaisen 

tulisi osallistua kodin askareisiin.  
 
Hyvä perhe-elämä edellyttää kaikilta jäseniltään panostusta. Koti ei ole hotelli, 
jossa sinä saat täysylöspidon vaan paikka, johon kuulut ja johon annat myös oman 
osuutesi. Kotityöt ja yhteiset tehtävät tuntuvat joskus rasittavilta, mutta niilläkin 
on tärkeytensä. (Elämänpuu, 2002, 63.) 
 
Kotiintuloajoista on sovittava, rahan käyttöä on harjoiteltava, siivousta opeteltava. 
Vastuunottaminen ei aina ole erityisen mukavaa, mutta jokaisen panosta tarvitaan. 
Kotona kukaan ei asu hotellissa. (Quo vadis?, 2010, 15.) 
 
 

Piispojen puheenvuoroissa ei käsitellä perheen ominaisuuksia ja arkea samalla 

tavalla kuin rippikoulun oppikirjoissa. Kasvamaan yhdessä -teoksessa perheestä 

puhutaan kunkin osa-alueen yhteydessä aiheeseen liittyvästä näkökulmasta käsin. 

Teoksen mukaan Jumala on asettanut jokaisen ihmisen sydämeen ”lain”, jonka 

seurauksena jokaisella on mahdollisuus arvioida oikeaa ja väärää myös perhe-

elämässä (Kasvamaan yhdessä, 1984, 11). Tärkeimmäksi perhettä koossa pitäväk-

si tekijäksi nähdään perheen sisäiset persoonalliset suhteet. Teoksen mukaan per-

heissä tulisikin keskittyä näihin  persoonallisiin suhteisiin sekä vuorovaikutuksen, 

lämmön ja hyväksymisen lisäämiseen. (Kasvamaan yhdessä, 1984, 76.) Ylitse 

pääsemättömien ongelmien edessä perheenjäsenten tulisi teokseen mukaan tarkis-

taa omia elämäntapojaan ja –arvojaan. (Kasvamaan yhdessä, 1984, 26.) 

Kasvamaan yhdessä -teoksessa todetaan, ettei kirkko ole eikä halua väittää 

olevansa ainoa perheasioiden asiantuntija. Kirkon sanotaan suhtautuvan myöntei-

sesti tieteelliseen tutkimukseen, joka auttaa ymmärtämään inhimillisen todellisuu-

den ulottuvuuksia. Esimerkiksi psykologisia ja sosiologisia tutkimustuloksia ”ar-
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vioidaan ja sovelletaan kristillisen uskon perusteista ja arvoista käsin”. (Kasva-

maan yhdessä, 1984, 11 – 12.) Kasvamaan yhdessä -teoksessa ihanteelliseksi per-

hemalliksi muodostuu sellainen perhe, jossa ensimmäisessä avioliitossaan olevat 

isä ja äiti kasvattavat yhteisiä lapsiaan.  

Rakkauden lahjassa sen sijaan tunnistetaan ”perinteisen ydinperhemallin” 

rinnalle nousseet uudenlaiset yhdessä elämisen tavat kuten uusperheet ja samaa 

sukupuolta olevien vanhempien perheet (Rakkauden lahja, 2008, 10). Myös rippi-

koulun oppikirjoissa tunnistetaan nämä enemminkin hyväksytyiksi tulleet kuin 

uudenlaiset perhemuodot. Tässä kohden oppikirjoissa on siis nähtävissä yhteis-

kunnassa tapahtuneet muutokset. Kirjat eivät noudata Kasvamaan yhdessä -

teoksen ajatusta ”poikkeavista käyttäytymistavoista”  

Rakkauden lahjassa nostetaan esiin myös erilaiset sisäiset ja ulkoiset pai-

neet, joiden vaikutuksessa monet perheet nykypäivänä elävät. Yksi ulkoinen paine 

on teoksen mukaan koventuneet vaatimukset työelämässä, jolloin perheelle ei jää 

aikaa yhtä paljon kuin ennen. Perhe-elämältä odotetaan kuitenkin turvallisuutta ja 

hyväksytyksi tulemisen tunnetta. Rakkauden lahjan mukaan kristinuskon arvot ja 

kirkon pitkä kokemus voivat olla avuksi perheasioita pohdittaessa. Teoksessa to-

detaankin, että kirkko haluaa olla ihmisten rinnalla etsimässä vastauksia perhe-

elämän moninaisiin kysymyksiin. (Rakkauden lahja, 2008, 13 – 15.)  

Rakkauden lahjassa perhe-elämä liitetään kiinteästi osaksi yhteiskuntara-

kennetta ja yhteiskunnan hyvinvointia. Teoksessa käsitellään melko yleisestä nä-

kökulmasta käsin perhe-elämässä tapahtuneita muutoksia, joihin on vaikuttanut 

muutokset yhteiskuntarakenteessa, hyvinvoinnin lisääntymisessä, kulutustottu-

muksissa sekä opiskelun ja työelämän välisessä suhteessa. Nämä muutokset haas-

tavat kirkkoa arvioimaan omia näkemyksiään perheestä. Moniarvoisessa yhteis-

kunnassa erilaisia tapoja on kunnioitettava unohtamatta kuitenkaan perusarvoja. 

(Rakkauden lahja, 2008, 13 – 15.)  

 

4.5.2. Lasten ja vanhempien kunnioitus toisiaan kohtaan 
Perhettä käsiteltäessä useassa kirjassa nostetaan esiin neljäs käsky. Lisäksi kaikis-

sa kirjoissa neljättä käskyä selitettäessä puhutaan luonnollisesti lasten ja vanhem-

pien suhteesta toisiinsa. Kyseisellä käskyllä on kirjojen mukaan kaksisuuntainen 

merkitys. Sen lisäksi, että lasten tulee kunnioittaa vanhempiaan, käsky edellyttää 

myös vanhempien kunnioittavan lapsiaan. Omia perheenjäseniä tulee kirjojen 
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mukaan kunnioittaa silloinkin kun he eivät tunnu mukavilta tai kunnioittamisen 

arvoisilta. 

Vanhempien kunnioittaminen ei kirjojen mukaan tarkoita ehdotonta tottele-

mista tai väärien tekojen hyväksymistä, vaan kuuntelemista ja arvostamista sil-

loinkin, kun he ovat toimineet väärin. QV:n mukaan vanhempien kunnioittaminen 

opettaa lapsia kunnioittamaan myös lakia ja muita ihmisiä (Quo vadis?, 2010, 51). 

 
 
Raamattu ohjeistaa kunnioittamaan vanhempia. Neljäs käsky toimii myös toisin-
päin. Kunnioitus perheenjäsenten kesken on tärkeää. (Ihan sama, 2010, 29.) 
 
Vanhempia tulee kunnioittaa, koska ilman heitä emme olisi olemassa. Vanhempi-
en ei tarvitse olla täydellisiä ansaitakseen kunnioituksen. Kunnioittaminen tarkoit-
taa arvostamista ja kuuntelemista, ei välttämättä sokeaa tottelemista.  
(Quo vadis?, 2010, 51.) 
 
Lapsella on oikeus ja tarve kunnioittaa vanhempiaan. - - Silloinkin, kun päätämme 
tehdä vastoin vanhempien tahtoa, meidän on kuunneltava ja arvostettava heitä.  
(Tunnetko tien, 2011, 51.) 
 

IS:n otsikon mukaan neljäs käsky on myös hyvä neuvo perhe-elämää varten.  
 
Raamattu antaa seuraavan vinkin perheessä elämisestä selviytymiseen:  
4.käsky: Kunnioita isääsi ja äitiäsi. (Ihan sama, 2010, 29.) 

 
Lasten kunnioittaminen tarkoittaa kirjojen mukaan sitä, että vanhemmat huolehti-

vat lastensa hyvinvoinnista ja kasvatuksesta.  
 
Vanhempien tehtävä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista ja kasvatuksesta. - - Van-
hemmat toivovat lapsilleen hyvää, mutta he saattavat silti toimia väärin.  
(Tunnetko tien, 2011, 51.) 
 

Oppikirjojen mukaan ihanteellinen suhde lasten ja vanhempien välillä sisältää siis 

vastavuoroista kunnioittamista, kuuntelua sekä toisen hyvinvoinnista huolehtimis-

ta. Oppikirjojen sisältämät maininnat lasten ja vanhempien kunnioituksesta toisi-

aan kohtaan ovat pitkälti lainauksia Katekismuksesta. Erityisesti neljättä käskyä 

selitettäessä niin rippikoulun oppikirjat kuin piispojen puheenvuorotkin mukaile-

vat Katekismusta lähes sanasta sanaan. Piispojen puheenvuoroissa vanhempien ja 

lasten suhdetta käsitellään kuitenkin hieman eri tavalla. Esimerkiksi Kasvamaan 

yhdessä -teoksessa mukaan Jumala on asettanut isän ja äidin tehtävät kaikista ar-

vokkaimmiksi tehtäviksi mitä ihmisellä voi olla (Kasvamaan yhdessä, 1984, 28, 

36). Perheen merkitystä tai asemaa pohditaan teoksessa vain vanhempien ja yh-

teiskunnan näkökulmista käsin.  

Rakkauden lahjassa aihetta käsitellään pitkälti vanhempien näkökulmasta, 

ja kehotetaan aikuisia lukijoita välittämään lapsistaan. Lasten hyvinvointiin liite-
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tään keskeisesti vanhempien hyvä keskinäinen suhde. Teoksessa tuodaan esiin 

lasten tarve ja oikeus huolehtiviin vanhempiin. (Rakkauden lahja, 2008, 101 – 

103.) Katekismuksen mukaan lapsella on tarve ja oikeus myös kunnioittaa van-

hempiaan. Kunnioitus ja arvo kuuluu vanhempien osalle siksi, että he ovat lapsen 

vanhempia ja virheistä huolimatta pyrkivät kasvattamaan lapsia oikealla tavalla. 

Lisäksi Katekismuksessa muistutetaan, että käsky velvoittaa myös huolehtimaan 

omista vanhemmistaan kun sen aika on. (Katekismus, 2000, 16.)  

Oppikirjoissa käskyjä selitetään hyvin lyhyesti ja usein juuri suorilla laina-

uksilla Katekismuksesta. Erityisesti neljäs käsky on kuitenkin monelle rajojaan 

kokeilevalle, teini-ikäiselle nuorelle keskeinen haaste elämässä. Itse rippikoulu-

opettajana ollessani olen huomannut, että käsky ”kunnioita isääsi ja äitiäsi” tuntuu 

monesta nuoresta vaikealta. Taustalla saattaa olla joitakin perheen sisäisiä vaike-

uksia, kuten päihteitä tai väkivaltaa, joiden vuoksi isä tai äiti ei ole nuoren mieles-

tä kunnioittamisen arvoinen. Kymmenen käskyä ovat kuitenkin yksi kristillisen 

uskon tärkeimmistä tienviitoista hyvään elämään. Voisi kuvitella, että oppikirjojen 

perhe-etiikka sisältäisi enemmän materiaalia tästä nuorelle ajankohtaisesta aihees-

ta. Rippikoulun oppikirjoissa aiheen käsitteleminen tuntuu kuitenkin olevan hyvin 

vähäistä.  

 

4.5.3. Jokaisen nuoren tehtävä 
Joissakin oppikirjoissa puhutaan myös nuoren itsenäistymisestä. Erityisesti IS ja 

QV nostavat aiheen esiin. Lapsuuden kodista ja omista vanhemmista irtautuminen 

kuuluvat osaksi nuoruutta ja jokaisen yksilön elämänkaarta. Rippikouluikäiselle 

nuorelle omista vanhemmista irtautuminen saattaa olla jo hyvinkin kiinnostava 

asia. 
 
Itsenäistyminen ja aikuistuminen ovat jokaisen nuoren tehtäviä.  
(Ihan sama, 2010, 29.) 
 
Jotta ihminen kasvaisi omaksi itsekseen, hänen on uskallettava lähteä omalle tiel-
leen. Sillä tiellä tarvittavaa vastuun ottamista opetellaan kodin arjessa.  
(Quo vadis?, 2010, 15.) 
 

Aikuiseksi kasvaminen tapahtuu kirjojen mukaan vähitellen, ja siihen saattaa si-

sältyä myös kipeitä kokemuksia. Oman elämän rakentamiseen liittyy epävarmuut-

ta ja mahdollisesti myös ahdistavia tuntemuksia. Negatiivisista tuntemuksista huo-

limatta nuoren tulee muistaa oman perheen tärkeys ja omien perheenjäsentensä 

kunnioittaminen. 
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Itsenäistyminen ja kodista irtautuminen tapahtuvat vähitellen. Välillä oman tien 
etsiminen tekee kipeää. Tekee mieli jättää taakseen kaikki se, mikä muistuttaa 
omista vanhemmista tai kodin tavoista. Toisaalta tutut ihmiset ja tavat vahvistavat 
turvallisuuden tunnetta. (Quo vadis?, 2010, 14.) 
 
Itsenäistyessä kyseenalaistaa kodin arvot. Jokaisella on oltava tilaa kasvaa. Se ei 
estä kuuntelemasta ja kunnioittamasta toista. (Sanktus, 2002, 47.) 
 

Oppikirjoissa muistutetaan, että kasvuprosessin aikana on tärkeää tuntea omat 

taustansa. Useassa kirjassa mainitaan perheen olevan jokaiselle henkilölle tärkeä 

kasvupaikka. Oman kasvualustan ymmärtäminen antaa hyvät mahdollisuudet 

ymmärtää myös omaa itseään.  
 

On tärkeää tietää mistä on, että voi ymmärtää kuka on. Kun tietää mistä tulee, voi 
suunnata turvallisin mielin kohti tulevaa ja ehkä jonakin päivänä perustaa oman 
perheen. (Ihan sama, 2010, 29.) 
 
Kuitenkin vain tiedostamalla oman kasvupaikkansa voi ryhtyä rakentamaan uutta 
ja oikeasti erilaista. Omaa itseä on helpompi ymmärtää, kun tiedostaa, mitkä kaik-
ki asiat ovat tehneet minusta minun. (Quo vadis?, 2010, 14.) 
 
 

Piispojen puheenvuoroissa nuoren itsenäistymistä sivutaan osana muuta aiheko-

konaisuutta. Kasvamaan yhdessä -teoksen mukaan nuoren itsenäistyminen ja ai-

kuistuminen on välttämätöntä nuoren oman sisäisen elämän kannalta. Vanhempi-

en tulisi kunnioittaa itsenäistyvää nuorta, vaikka lasten irtautuminen tuntuisikin 

vaikealta ja tuskalliselta. Erityisesti vanhempien tulisi teoksen mukaan välttää 

nuoren persoonaa loukkaavaa puhetta. Muutokset nuoren käyttäytymisessä saatta-

vat hämmentää vanhempia, jotka ovat itsekin uuden elämäntilanteen edessä. 

(Kasvamaan yhdessä, 1984, 40 – 41.) 

Rakkauden lahjassa seksuaalisesta kehittymisestä ja kasvurauhasta puhutta-

essa todetaan, että liian aikainen aikuisten maailmaan astuminen nopeuttaa nuoren 

näennäistä aikuistumista. Itsenäistyminen vaatii kuitenkin aikaa, rauhaa ja aikuis-

ten tukea. (Rakkauden lahja, 2008, 42, 46 – 47.) Rakkauden lahjassa nuoren it-

senäistymistä ei kovin paljon käsitellä. Lisäksi aihetta tarkastellaan ennemminkin 

perheen vanhempien näkökulmasta, ei siis itsenäistyvän nuoren omista kokemuk-

sista käsin.  
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5. Tulosten tarkastelu teoriataustan valossa 

5.1. Oppikirjojen ominaispiirteet ja keskeiset erot 
Oppikirjojen rakenteissa ja sisällöissä on joitakin huomattavia painotuseroja. Ra-

kenteelliset erot näkyvät oppiaineksen määrässä sekä sen esitystavoissa. Sisällölli-

set erot tulevat esiin toisaalta ympäripyöreiden ja toisaalta taas tarkkojen ja vah-

vojen ilmaisujen kautta. Kustakin kirjasta voidaan nostaa esiin joitakin ominais-

piirteitä ja niiden keskeisiä teemoja.  

E:ssa sekä perhettä että seksuaalietiikkaa käsitellään omissa luvuissaan. E 

sisältää runsaan tekstimateriaalin lisäksi paljon kuvia, lainauksia, raamatunjakeita 

sekä sarjakuvan, joissa oppiaines tulee myös esiin. E:ssa on keskeistä miehen ja 

naisen välinen aito yhteys, sitoutuminen, kunnioitus, avioliitto sekä perheen tär-

keys. Huomiota herättää kuitenkin se, ettei kirjassa mainita avoliittoa tai homo-

seksuaalisuutta millään tavalla. Tästä näkökulmasta katsottuna kirjassa on erityi-

sen vahva heteronormatiivisen avioliiton ihanne.  

IS:ssa seksuaalieettinen luku on otsikoitu sanalla ”Rakkaus”. Perhettä ja 

käskyjä käsitellään omissa luvuissaan, jotka ovat myös olleet tarkastelun kohtee-

na. Muista tutkituista oppikirjoista poiketen, IS:n seksuaalieettisessä luvussa ei 

tuoda esiin ajatusta, että Jumala on luonut ihmiset mieheksi ja naiseksi. Sen sijaan 

IS:ssa todetaan, että Jumala on luonut ihmisen ensisijaisesti ihmiseksi. Toteamuk-

sen jälkeen kirjassa sivutaan hieman sukupuolen määräytymistä biologisten ja 

sosiaalisten kriteerien perusteella. Kirjassa ei myöskään korosteta elinikäistä avio-

liittoa ihanteellisena parisuhdemuotona miehen ja naisen välille. Keskeisimmät 

teemat ovat rakkaus ja seksuaalisuuden henkilökohtaisuus. IS poikkeaa muista 

oppikirjoista myös rakenteensa ja ulkoasunsa puolesta. 

OR:n seksuaalieettinen luku on melko lyhyt ja myös sisällöllisesti niukka. 

OR:ssa nostetaan esiin Jumalan luomistyö kahdeksi eri sukupuoleksi, toisen ihmi-

sen kunnioittaminen sekä avioliiton elinikäisyyden ihanne. Lisäksi OR:ssa selite-

tään avioliittoon kytkeytyviä termejä kuten kihlaus, avioliittoon vihkiminen sekä 

rekisteröity parisuhde. Perheestä kirjassa ei ole omaa lukuaan, vaan perheestä pu-

hutaan muutamissa eri kappaleissa. Käskyjen merkityksestä OR sisältää oman 

lukunsa, mutta käskyjä ei yksitellen selitetä auki.  

 QV:ssa seksuaali- ja perhe-etiikka on jaettu useampaan lukuun. Kirja sisäl-

tää paljon tekstimateriaalia ja aiheita käsitellään hieman laajemmin kuin muissa 

oppikirjoissa. Kirja sisältää useita lainauksia eri henkilöiltä, runoja, raamatunja-

keita sekä laulujen sanoja. Keskeisiä seksuaalieettisiä teemoja ovat ihmisten väli-
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nen yhteys, seksuaalisuuden herkkyys, toisen ihmisen kunnioittaminen sekä elin-

ikäisen avioliiton ihanne.  QV:sta on löydettävissä eniten eri aiheita seksuaali- ja 

perhe-etiikan käsittelemiseen. Kirjassa tuodaan esiin esimerkiksi kirkon perhe-

neuvonta, jota muissa kirjoissa ei mainita. 

Mielenkiintoista QV:ssa on se, että se sisältää lähes identtiset tekstipätkät 

OR:iin ja E:hun verrattuna. Sekä OR että E on julkaistu vuonna 2002. QV:n jul-

kaisuvuosi on sen sijaan 2005. Herää kysymys, ovatko QV:n tekijät siis ottaneet 

mallia aiemmin julkaistuista rippikoulun oppikirjoista? Tekstikohdille kun ei löy-

dy vastaavuutta piispojen seksuaalieettisistä puheenvuoroista tai Katekismuksesta.   

S:ssa seksuaalieettistä materiaalia on huomattavasti vähemmän kuin muissa 

oppikirjoissa. S:n varsinainen oppiainesteksti on kokonaisuudessaan vähäistä kir-

jan luonteen vuoksi, sillä se on tarkoitettu rukous- ja mietiskelykirjaksi. Kristilli-

sen sanoman ydin nousee kirjassa esiin rukousten pohjalta. Myös seksuaali- ja 

perhe-eettisiin aiheisiin johdatellaan rukousten kautta. Selkeimpinä teemoina S:n 

oppiainestekstistä voidaan nostaa sitoutumisen ihanne sekä seksuaalisuuden ar-

vokkuus Jumalan hyvänä lahjana.  

TT:ssä tuodaan lyhyesti ja ytimekkäästi esiin kristillisen seksuaali- ja perhe-

etiikan ydinasiat. Keskeiset teemat ovat sukupuoliyhteyden kuuluminen avioliit-

toon, miehen ja naisen välisen avioliiton ensisijaisuus muihin parisuhdemuotoihin 

nähden. Avioliiton ensisijaisuuden korostamisen yhteydessä kirjassa kuitenkin 

muistutetaan naimattomuuden arvokkuudesta. TT myötäilee pitkälti Kasvamaan 

yhdessä -teoksen sisältöä ja jäsentelyä. Esimerkkinä mainittakoon naimattomuu-

den sijoittaminen samaan kappaleeseen homoseksuaalisuuden kanssa. TT on tut-

kituista oppikirjoista niin sanotusti ehdottomin.  

Teemu Laajasalon (2001) mukaan koulun uskonnon oppikirjoissa on nähtä-

vissä jakautuminen konservatiivisiin ja liberaaleihin kirjoihin. Rippikoulun oppi-

kirjoista E:n ja TT:n voidaan sanoa edustavan konservatiivisempaa linjaa, kun 

taas IS on näihin kirjoihin nähden huomattavasti liberaalimpi. TT:ssä ja IS:ssa 

onkin nähtävissä niiden julkaisuajankohdat. Ensimmäinen versio TT:n ensimmäi-

nen versio on julkaistu jo 1980-luvulla, jolloin keskeinen kirkon seksuaaliopetuk-

sen linjaus on ollut teos Kasvamaan yhdessä. IS on puolestaan julkaistu aikana, 

jolloin kirkossa on käyty kiivasta keskustelua homopareihin ja kirkon toimituksiin 

liittyen.   

Oppikirjojen suurimmat sisällölliset erot löytyvät avoliittoa, homoseksuaali-

suutta ja seksiä tarkasteltaessa. Erot tulevat esille toisaalta vaikenemisen ja toi-
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saalta kannanottamisen kautta. OR:ssa yhtenä tehtävänä on pohtia avioliiton ja 

avoliiton eroa, mutta varsinaisessa tekstiosuudessa avoliitosta ei puhuta. IS:ssa 

avoliiton asemaa ei nähdä heikompana tai ongelmallisempana avioliittoon nähden, 

sillä avioliittoa ei korosteta samalla tavalla kuin muissa oppikirjoissa. Sen sijaan 

IS:ssa puhutaan yleisellä tasolla parisuhteesta ja sitoutumisesta. Avoliiton tode-

taan tarkoittavan sitä, että pari asuu yhdessä mutta ei ole naimisissa.  

 QV:ssa tunnistetaan avoliitossa läsnä olevat aito sitoutuminen ja oikeat tun-

teet. Avoliiton ja avioliiton välille tehdään kuitenkin selkeä ero nostamalla esiin 

avioliittoon sitoutumisen julkisuus ja liittojen erilaiset asemat lain edessä. Kirjassa 

korostetaan erityisesti avioliiton tuomaa turvaa lapsille ja puolisoille. Näin ollen 

voidaan sanoa, että QV:ssa suositellaan avioliittoa pysyvänä parisuhdemuotona 

avoliiton sijaan. TT:ssä avoliittoon suhtaudutaan kaikista kirjoista kielteisimmin. 

Kirjan mukaan avoliitto on ongelmallinen, koska se on helpompi aloittaa, eikä 

sitoutuminen ole yhtä vahvaa kuin avioliitossa. S:ssa tai E:ssa avoliitosta ei ole 

mainintaa.  

Homoseksuaalisuus nousee esiin OR:ssa, IS:ssa, QV:ssa ja TT:ssä. OR:ssa 

homoseksuaalisuuteen viitataan vain kertomalla samaa sukupuolta olevan parin 

oikeudet ja velvollisuudet rekisteröidyssä parisuhteessa. IS:ssa homoseksuaalisuu-

teen ei liitetä toiseuden tai ongelmallisuuden käsitteitä. Sen sijaan kirjassa viita-

taan jokseenkin toiveikkaasti kirkossa käytävään keskusteluun koskien homosek-

suaalien mahdollisuutta saada suhteelleen kirkollinen siunaus. Homoseksuaali-

suuden hyväksyttävyyteen tai tuomittavuuteen ei oteta kantaa. 

Myöskään QV:ssa ei oteta kantaa siihen, ovatko homoseksuaaliset suhteet 

hyväksyttäviä vai eivät. Kirjassa tunnistetaan se mahdollisuus, että joku rippikou-

lulaisista tai heidän läheisistään on mahdollisesti homoseksuaali. Homoseksuaali-

en suhteita pidetään sisällöllisesti samanlaisina kuin heteroseksuaalien. Tästä huo-

limatta kirjassa voidaan nähdä viittaus ”muihin” homoseksuaalisuudesta puhutta-

essa.  TT:ssä homoseksuaalisuus nähdään selkeästi ”muiden ongelmana”. Kirjan 

mukaan homoseksuaalisuudesta tulee pidättäytyä, koska seksuaalinen yhteys ei 

kuulu homoseksuaalien välille, eikä homoseksuaalista parisuhdetta tule millään 

tavalla rinnastaa avioliittoon.   

Seksistä puhuttaessa suurin ero kirjojen välillä koskee esiaviollista sukupuo-

liyhteyttä. Jokaisessa kirjassa korostetaan vakavaa suhtautumista seksuaaliseen 

kanssakäymiseen, mutta E:ssa ja TT:ssä todetaan, että seksin tulisi kuulua vain 

aviopuolisoiden välille. QV:n mukaan seksin ei tulisi olla itsestäänselvyys seurus-
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televan parin välillä. Kirjassa ei kuitenkaan korosteta seksin kuulumista avioliit-

toon, vaan turvalliseen ja vastuulliseen ihmissuhteeseen.  

Nämä eroavuudet ilmentävät osaltaan kirkon sisällä käytävää keskustelua ja 

olemassa olevia jännitteitä seksuaalietiikkaan liittyen. Osa kirkon jäsenistä ja 

työntekijöistä toivoo selkeää rajanvetoa seksuaalietiikan periaatteisiin, kun taas 

toisaalla halutaan poistaa olemassa olevia rajoituksia. Aiheiden puuttuminen ja 

kantaa ottamattomuus kertovat kuitenkin luterilaisesta etiikasta: tiukkojen määrä-

yksien sijaan vastuu annetaan yksilön omalle eettiselle harkinnalle.  

Toisaalta asia voidaan nähdä myös niin, että jotkin oppikirjat – erityisesti IS 

– jättävät oven auki individualistisille valintojen mahdollisuuksille. Mikäli rippi-

koulussa korostetaan vain rakkautta ja toisen ihmisen kunnioittamista hyväksyttä-

vän seksuaalisen toiminnan ehtoina, kirkko menettää asemansa eettisten ihantei-

den ylläpitäjänä. Rippikouluikäiset nuoret ovat elämänvaiheessa, jossa luodaan 

pohjaa oman elämän arvoille, ihanteille ja moraalille. Koska rippikoulun on todet-

tu olevan vaikuttava kokonaisuus monilla elämän osa-alueilla (Niemelä, 2007), 

kirkolla olisi rippikoulussa hyvä mahdollisuus perustella omien seksuaali- ja per-

he-eettisten ihanteiden tärkeyttä ja niihin sitoutumisen kannattavuutta.  

 

5.2. Heteroetiikkaa oppimassa 
Rippikoulun oppikirjojen seksuaalietiikkaa tutkittaessa esiin nousee helposti ky-

symys ovatko kirjat kirkon opin mukaisia? Kysymys on toisaalta olennainen ja 

tärkeä, mutta toisaalta tarpeeton, sillä piispainkokoukset ovat hyväksyneet tutkitut 

oppikirjat Kirkkojärjestyksen 3:4 §:n tarkoittamiksi rippikoulun oppikirjoiksi. 

Kirkkojärjestyksen mukaan rippikoulussa tulee antaa kristinopin mukaista opetus-

ta. Näin ollen voidaan olettaa, että piispainkokoukset ovat todenneet oppikirjat 

kristinopin mukaisiksi. (KJ 1993, 1:2 §; 3:4 §.) Tutkimustulosten perustella näyt-

tääkin siltä, ettei oppikirjoissa ole mitään kirkon opin vastaista. Päinvastoin, oppi-

kirjat näyttävät mukailevan kirkon virallisten dokumenttien kahta teologista pe-

ruslinjausta: jokaiselle ihmiselle kuuluvaa ihmisarvoa ja kunnioitusta sekä yk-

siavioista, heteroseksuaalista avioliittoa turvallisena perustana sekä lapsille että 

molemmille puolisoille.  

Rippikoulun oppikirjoissa esiintyvät seksuaali- ja perhe-eettiset teemat ovat 

kootusti: tunteet, rakkaus, nuorten väliset seurustelusuhteet, sitoutuminen ja us-

kollisuus, parisuhteessa eläminen, kihlaus ja avioliittoon vihkiminen, avo- ja avio-

liitto, avioero, naimattomuus, seksuaalisuus, seksuaalinen kanssakäyminen ja sek-
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suaalisuuden erilaiset ilmenemismuodot sekä lisäksi erilaisten perheiden ainutlaa-

tuisuus, perheenjäsenten kunnioittaminen ja nuoren itsenäistyminen. Lisäksi kir-

joissa korostuu toisen ihmisen kunnioittaminen seksuaali- ja perhe-elämässä.  Ky-

seistä teemaa ei ole nostettu yhdeksi tulosluvun aihekategoriaksi, koska se kulkee 

oppikirjoissa kaikkien edellä mainittujen teemojen sisällä.  

Kirjoissa erotetaan ihastumisen ja rakastumisen tunteet rakkaudesta, johon 

kuuluu tunteiden lisäksi olennaisesti myös tahto ja vaivannäkö. Rakkaudesta pu-

huttaessa oppikirjoissa nousee esiin myös vaatimus kunnioittaa jokaista ihmistä. 

Lisäksi oppikirjoissa on nähtävissä rakkauden eri lajit: eroottinen, romanttinen ja 

palveleva rakkaus. Oppikirjojen tapa käsitellä ihastumisen, rakastumisen ja rak-

kauden tunteita vastaa hyvin RKS 2001:n sisältämää vaatimusta nuoren elämän 

keskeisistä kysymyksistä ja oppijalähtöisyydestä. Ihastumiseen liittyvien tuntei-

den myllerrys on nuorelle tarpeeksi konkreettista pohdintaa tunteista ja rakkaudes-

ta. 

Seurustelu on kirjojen mukaan tutustumista vastakkaiseen sukupuoleen, 

omaan itseen ja seksuaaliseen kanssakäymiseen. Nuorten seurustelusuhteista pu-

huttaessa oppikirjoissa nousee esiin ihanteiden ja todellisuuden välinen jännite. 

Raamattuun vedoten kristillisessä perinteessä on pidetty ihanteellisena pidättäytyä 

esiaviollisista sukupuolisuhteista (Arffman, 2006; Nissinen, 1994, 34). Oppikir-

joissa kuitenkin tunnistetaan se tosiasia, etteivät nuoret elä seksittömässä maail-

massa. Kari Kopperin (1994, 48) mukaan olisikin naiivia ajatella, että nuoret eivät 

harrastaisi seksiä ennen avioliittoa. Oppikirjat rohkaisevat nuorta suhtautumaan 

seksiin vakavasti, joskaan kaikissa kirjoissa ei korosteta seksin kuulumista vain 

avioliittoon.  

Seksiin ja omaan seksuaalisuuteen tutustumiseen liittyy keskeisesti itsetyy-

dytys, ehkäisy ja raskaus. Rippikoulun seksuaalikasvatusta tutkineiden Meri Ala-

Kokon (2002), Kira Ertmanin (2008) ja Margit Helinin (2011) mukaan itsetyydy-

tys, ehkäisy, raskaus ja abortti ovat hyvin keskeisiä aiheita myös rippikoulun sek-

suaalikasvatuksessa. Teemat nousevat esiin myös koulun uskonnon oppikirjoissa, 

joiden seksuaalieettiset sisällöt vastaavat Borgströmin mukaan on erittäin hyvin 

RKS 2001:n asettamia tavoitteita rippikoulun seksuaalikasvatukselle (Borgström, 

2006, 95). E:ta lukuun ottamatta rippikoulun oppikirjoissa näitä aiheita ei kuiten-

kaan käsitellä. Itsetyydytystä rippikoulun oppikirjoissa ei käsitellä lainkaan.  

Kokkosen mukaan seksuaalisuuden aihepiiriin liittyvien tietojen ja käsitys-

ten täydentäminen olisi rippikoulussa kuitenkin tärkeää (Kokkonen, 2005, 96). On 
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siis aiheellista kysyä, miksi rippikoulun oppikirjoissa seksuaaliterveyteen liittyviä 

teemoja ei nosteta enempää esiin? Kouluterveyskysely 2008 osoittaa, että koulun 

terveysopetuksesta saadut seksuaaliterveydelliset tiedot ovat suomalaisilla nuorilla 

hyvät (Kouluterveys 2008, Terveysopetus). Tämän vuoksi rippikoulun oppikir-

joissa tuskin on tarpeellista aloittaa seksuaalisuuden käsittelyä seksuaaliterveyden 

peruskäsitteistä. Käsitteistön perusteelliseen avaamiseen tuskin olisi edes mahdol-

lisuuksia ottaen huomioon, ettei rippikoulun oppikirjojen ole tarkoitus olla seksi-

valistusoppaita, ja lisäksi seksuaalisuus on rippikoulussa vain yksi teema muiden 

joukossa. Voidaan myös ajatella, että oppikirjojen tehtävä on johdattaa lukijaa 

tiettyyn aihepiiriin, eikä antaa tyhjentäviä vastauksia kaikesta.  

Taustaluvuissa mainitut rippikoulun seksuaalikasvatusmateriaalit voisivat-

kin toimia hyvänä tukena rippikoulun oppikirjoille seksuaaliterveydellisiä teemoja 

käsitellessä.  Näiden materiaalien avulla voitaisiin päästä kenties lähemmäs sitä, 

mitä Kokkonen on artikkelissaan tavoitellut. Esimerkiksi Jumalan silmissä ihme -

teoksessa selitetään auki termejä, joita rippikoulun oppikirjoista ei löydy kuten 

transsukupuolisuus ja intersukupuolisuus (Järviö & al, 2006, 30)  

Niin ikään sitoutuminen ja uskollisuus ovat oppikirjojen mukaan tärkeitä 

elementtejä parisuhteessa. Kaikkiin parisuhteisiin liittyy kirjojen mukaan myös 

vaikeuksia. Riitojen ja erimielisyyksien keskellä tulisi muistaa arvostaa toista ih-

mistä. Toimivan parisuhteen edellytyksiä ovat kirjojen mukaan toisen kuuntele-

minen sekä avoin keskustelu. Kihlaukselle oppikirjoissa annetaan keskenään hy-

vin samankaltaisia merkityksiä. Kihlaus on kirjojen mukaan lupaus tai päätös 

avioliiton solmimisesta. Kihlausta käsitellään kirjoissa kuitenkin hyvin suppeasti, 

vaikka nykynuorien tapa kihlautua ilman avioliittolupauksia antaisi syyn käsitellä 

aihetta syvemminkin.  

Avioliittoon vihkiminen nähdään julkisena osoituksena yhteiskunnalle, että 

pari on sitoutunut toisiinsa. Vaikka avoliitot ovat kirjojen käsityksen mukaan ylei-

siä, avoliittoa ei kuitenkaan suositella pysyväksi parisuhdemuodoksi. Avoliittoihin 

liitetään heikompi sitoutumisen taso sekä yhdessä elämisen harkitsemattomuus. 

Lisäksi kirjoissa muistutetaan, että avoliiton hajotessa lapsilla tai puolisoilla ole 

lain tuomaa turvaa.  

Erityisen selvästi oppikirjoissa korostuu elinikäisen avioliiton ihanne. Avio-

liittoa käsitellään kaikissa rippikoulun oppikirjoissa, ja sen merkitystä Jumalan 

luomislahjana korostetaan näkyvästi. Yhden miehen ja yhden naisen välinen, jul-

kisesti solmittu avioliitto ilmenee oppikirjoissa ihanteellisena parisuhdemuotona. 



 76 

Avioliitto voidaankin nähdä oppikirjojen seksuaalietiikan pääteemana. 15-

vuotiaan nuoren elämässä avioliiton solmiminen ei kuitenkaan ole vielä ajankoh-

tainen kysymys. Tästä huolimatta avioliiton keskeinen asema oppikirjoissa ei yllä-

tä, sillä avioliitto on kristillisen perhe- ja seksuaalieettisen opetuksen ydin. Lisäksi 

mahdollisuus saada kirkollinen vihkiminen on suomalaisille yksi tärkeimmistä 

syistä kuulua kirkkoon ja osallistua rippikouluun (Niemelä, 2002, 73; Mikkola, 

2006, 193).  

Vaikka avioliiton elinikäisyyden ihanne korostuu kirjoissa huomattavalla 

tavalla, todellisuus on tiedostettu myös tässä kohden. Avioeroa ei esitetä eettisesti 

vääränä tai tuomittavana ratkaisuna, vaan esimerkiksi monesta huonosta vaihto-

ehdosta joskus parhaimpana. Ala-Kokon, Ertmanin ja Helinin mukaan rippikou-

lussa annettavassa seksuaalikasvatuksessa suhtautuminen avioeroon on samankal-

tainen. Rippikoulun opettajien mielestä tämä on myös erittäin tärkeä näkökulma. 

(Ala-Kokko, 2002, 58; Ertman, 2008, 41; Helin, 2011, 76 – 77.) 

Naimattomuus on oppikirjojen mukaan yhtä arvokasta kuin puolison tai 

perheen kanssa eläminen. Yksin jääminen voi olla monelle raskasta mutta yksin 

eläminen voi olla joidenkin kohdalla myös tietoinen valinta. Naimattoman ihmi-

sen elämä voi olla sisällöllisesti yhtä rikasta kuin avioituneen.  

Seksuaalisuus ilmenee oppikirjoissa Jumalan lahjana, joka on luonnollinen 

osa ihmisen elämää ja sukupuolten välistä kanssakäymistä. Seksuaalisuus esite-

tään Jumalan luomistyön kautta. Kahdeksi eri sukupuoleksi luominen on pohja 

ihmisen seksuaalisuudelle ja sen toteuttamiselle. Seksuaalisuus vaikuttaa kaikilla 

elämän osa-alueilla, ja on myös herkästi haavoittuva. RKS 2001:ssä rippikoulun 

seksuaalikasvatukseen liitetään sellaisia aihepiirejä kuin oman seksuaalisen identi-

teetin löytäminen, suhde omaan ja toisen seksuaalisuuteen sekä suhde toiseen su-

kupuoleen  (RKS 2001, 12 – 15, 23 – 24).  

Oppikirjoissa  kyseisiä aiheita käsitellään hyvin vaihtelevasti. Esimerkiksi 

QV:ssa nuorta rohkaistaan pohtimaan omaa seksuaalisuuttaan ja keskustelemaan 

asiasta myös aikuisten kanssa (Quo vadis?, 2010, 43), kun taas TT:ssä seksuaali-

sesta identiteetistä ei puhuta lainkaan. Omaan itseen tutustumista ja arvojen poh-

dintaa kirjoissa korostetaan. Tästä huolimatta seksuaalisen (tai sukupuolisen) 

identiteetin löytäminen ei noussut tutkimuksessa omaksi aihekategoriakseen. Sek-

suaalisen identiteetin kysymykset näyttävät vaikuttavan kirjojen oppiaineksen 

taustalla, vaikka varsinaisessa tekstiosuudessa kyseinen teema ei muodostu kes-

keiseksi.  
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Seksuaaliseen identiteettiin liittyen homoseksuaalisuudesta puhutaan rippi-

koulun oppikirjoissa hyvin vähän. Erityisesti ne oppikirjat, jotka on julkaistu sa-

mana vuonna kuin parisuhteen rekisteröinnin mahdollistava laki tuli voimaan, 

ovat hyvin lyhytsanaisia homoseksuaalisuudesta. Kun otetaan huomioon, että juu-

ri homoseksuaalisuuteen suhtautuminen on jakanut mielipiteitä kirkon seksuaa-

lietiikasta keskusteltaessa, rippikoulun oppikirjoissa homoseksuaalisuutta käsitel-

lään huomattavan vähän.  

Sen sijaan homoseksuaaleihin viitataan oppikirjoissa ’toisina’ ja homosek-

suaalisuuteen ’muiden ongelmana’. Kahdessa kirjassa homoseksuaalisuuteen ei 

viitata ollenkaan. Lehtosen mukaan on tyypillistä, että koulun oppikirjoissa vaie-

taan homoseksuaalisuudesta, ja lukija mielletään heteroseksuaaliseksi nuoreksi, 

jonka tavoitteena on välttää seksin vaaroja kuten ei-toivottua raskautta ja suku-

puolitauteja, sekä perustaa heteroseksuaalinen ydinperhe. (Lehtonen, 1998, 166, 

188.) Saamieni tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että rippikoulun oppikir-

jojen käyttäjä mielletään saman ajatusmallin kautta. Heteronormatiivisuus tulee 

esiin oikeastaan jo rippikoulusuunnitelmassa puhuttaessa suhteesta toiseen suku-

puoleen (RKS 2001, 24). 

Lisäksi oppikirjoissa toistuu ilmaisut vastakkainen sukupuoli, kaksi eri su-

kupuolta sekä mies ja nainen. Oppikirjoissa annettava elämänmalli voi tuntua tur-

hauttavalta ja ahdistavalta silloin, kun omat kokemukset, toiveet ja odotukset eivät 

saa vastakaikua. Lehtosen mukaan oppimateriaaleilla ja niiden kriittisellä käytöllä 

olisikin hyvät mahdollisuudet purkaa vallitsevaa heterojärjestystä ja oletusta siitä, 

että oppikirjan käyttäjä on heteroseksuaali. (Lehtonen, 1998, 189.)  

Kun kyse on rippikoulusta ja rippikoulun oppikirjoista, kysymys heterojär-

jestyksen purkamisesta on jännitteinen. Kirkon sisällä homoseksuaalisuudesta 

ollaan montaa mieltä, eikä mielipiteitä jaa ainoastaan homoavioliittojen hyväksyt-

tävyys vaan myös käsitykset siitä, tuleeko homoseksuaalisuuteen liittää synnin 

käsite. Nämä käsitykset pohjautuvat pitkälti Raamattuun, ja niihin liittyy sekä 

opilliset että eettiset ulottuvuudet. Kirkkojärjestyksen mukaan kaikkea kirkon op-

pia onkin tutkivatta ja arvioitava Raamatun valossa (KJ 1993, 1:1 §). Rakkauden 

lahjan mukaan yksi keskeinen kysymys homoseksuaalisuutta pohdittaessa on juu-

ri se, miten kirkko tulkitsee pyhää Raamattua (Rakkauden lahja, 2008, 59). Tul-

kinnat eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä. Kirkossa ollaan hyvin yksimielisiä siitä, 

että Raamattu vaikuttaa opin lisäksi myös etiikkaan. Kysymys siitä, millä tavalla 
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Raamattu vaikuttaa kirkon etiikkaan, on kuitenkin jo vaikeampi vastattava. (Hy-

tönen, 2003, 31.)  

Oppikirjojen heteronormatiivisuus liittyy myös toivotun ja ihanteellisen 

perhemallin mieltämiseen. Lehtosen mielestä vain heteroseksuaalinen ydinperhe 

mielletään yhteiskunnan tulevaisuuden turvaajaksi (Lehtonen, 1998, 188).  Kirkon 

virallisissa kannanotoissa korostetaan heteroseksuaalisen perheen asemaa yhteisön 

hyvinvoinnin ja yhteiskunnan rakenteiden ylläpitäjänä. Tästä syystä on mielen-

kiintoista, että kirjoissa  tuodaan esiin niin sanotut sateenkaariperheet, ja koroste-

taan niiden samanarvoisuutta suhteessa heteroseksuaalisiin perheisiin.  

Perheet ovat oppikirjojen mukaan hyvin erilaisia. Oppikirjoissa tiedostetaan, 

että nuoret tulevat rippikouluun hyvin erilaisista perhetaustoista ja moni nuori on 

saattanut kohdata omassa perheessään väkivaltaa ja päihdeongelmia. Oppikirjojen 

mukaan perheen tulisi olla turvallinen ja hyväksyvä ympäristö jokaiselle jäsenel-

leen, vaikka vaikeudet ovatkin luonnollinen osa perhe-elämää. Nuoren on lopulta 

irtauduttava vanhemmistaan itsenäiseen elämään, vaikka se ei olisikaan helppo 

tehtävä. 

RKS 2001:ssä nuoren elämän kannalta keskeiseksi kysymykseksi mainitaan 

”perheen perustaminen” (RKS 2001, 24). Perhettä käsiteltäessä oppikirjojen nä-

kökulma vaikuttaa kuitenkin olevan toinen. Esimerkiksi E:n sisältämä lause ”Elät 

ehkä niin sanotussa tavallisessa perheessä isän, äidin ja sisarusten kanssa” (Elä-

mänpuu, 2002, 61) osoittaa, että nuoren ajatellaan olevan perheen lapsi, ei vielä 

perheen perustaja. Lapsuudesta aikuisuuteen siirtyvä, äskettäin sukukypsyyden 

saavuttanut nuori tuskin harkitsee vielä perheen perustamista tulevaisuuden haa-

vekuvista huolimatta. Perhettä käsitellään siis nuoren omasta näkökulmasta käsin, 

jolloin kirjoissa toteutuu RKS 2001:n ajatus opetuksen oppijalähtöisyydestä.  

Näiden näkökulmien perusteella rippikoulun oppikirjat tuovat rippikoulun 

seksuaalikasvatukseen nimenomaan eettisen näkökulman seksuaaliterveydellisten 

sisältöjen sijaan. Oppikirjojen ilmentämä seksuaalietiikka tarjoaa monia ohjeita ja 

neuvoja seksuaalisuuden toteuttamiseen ja ihanteiden saavuttamiseen. Nämä oh-

jeet ja neuvot opastavat lukijaa heteronormatiiviseen elämään, sivuuttaen sen 

mahdollisuuden, että rippikoulussa osallistuu myös niitä nuoria, jotka kokevat 

itsensä  homoseksuaaleiksi. Näin ollen voidaan sanoa, että rippikoulun oppikirjat 

rohkaisevat lukijaa heteronormatiivisen seksuaalietiikan toteuttamiseen. 
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6. Lopuksi 

6.1. Yhteenveto 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella rippikoulun oppikirjojen sisältä-

miä seksuaali- ja perhe-eettisiä käsityksiä, ihanteita ja oppikirjojen keskeisiä ero-

ja. Tutkimusaineistoksi valittiin piispainkokouksen hyväksymistä, tutkimuksen 

toteuttamishetkellä mahdollisesti käytössä olevista seitsemästä oppikirjasta kuusi. 

Oppikirjojen kirjallista oppiainestekstiä analysoitiin sisällönanalyysin menetel-

mällä ja kiinnittämällä huomiota tekstistä löytyviin käsityksiin ja ihanteisiin. Tut-

kimusaineiston ulkopuolelle rajattiin siis kuvat, tehtävät, lainaukset, raamatun-

kohdat sekä laulujen sanat.  

Analyysi tehtiin aineistolähtöisenä, jolloin tutkimuksen tulosluvussa nähtä-

vät kategoriat nousivat oppikirjojen sisällöistä. Oppikirjojen sisältöjä pohdittiin 

kirkon virallisten seksuaalietiikkaa koskevien dokumenttien, erityisesti piispojen 

perhe- ja seksuaalieettisten puheenvuorojen valossa. Tutkimuksessa on pyritty 

muodostamaan selkeä kuva siitä, millaisia seksuaali- ja perhe-eettisiä sisältöjä 

rippikoulun oppikirjat sisältävät. Oppikirjoista oli kuitenkin löydettävissä sekä 

sisäisiä että keskinäisiä ristiriitaisuuksia. Tämän vuoksi selkeän, yhdenmukaisen 

kuvan muodostaminen oli osittain haasteellista, eikä siinä aina onnistuttu.  

Oppikirjojen välisiä ristiriitaisuuksia on pyritty nostamaan esiin suorien lai-

nausten sekä tuloslukuun sijoitetun pohdinnan kautta. Tulosluvun otsikoinnissa on 

haluttu osaltaan ilmentää kirjojen sisältöä ja niissä käytettyjä ilmaisuja. Esimer-

kiksi ”tunteet pelissä”, ”kihloista kirkkoon” ja ”yhteinen seikkailu” ovat suoria 

lainauksia oppikirjojen teksteistä. Joiltakin osin tutkimustuloksissa korostui niiden 

kirjojen sisältö, jotka sisälsivät eniten tekstimateriaalia tutkimusaiheeseen liittyen. 

Kyseiset kirjat olivat monessa kohtaa Quo vadis? sekä Elämänpuu. 

Tutkimuskysymyksien kautta pyrittiin vastaamaan siihen, millaisia seksuaa-

li- ja perhe-eettisiä käsityksiä ja ihanteita rippikoulun oppikirjat sisältävät, ja mit-

kä ovat oppikirjojen keskeiset erot. Käsitykset ja ihanteet olivatkin oppikirjoissa 

keskeisempiä kuin seksuaalisen toiminnan hyväksyttävyyden ja tuomittavuuden 

eettinen pohdinta. Oppikirjojen käsityksen mukaan rippikouluun osallistuvat nuo-

ret erilaisista perhetaustoista tulevia, heteroseksuaalisia nuoria, joiden elämässä 

sekä henkinen että fyysinen kiinnostus vastakkaiseen sukupuoleen on keskeistä. 

Kirjojen teksteissä tunnistetaan myös monet erilaiset haasteet ja ongelmat, joita 

parisuhteessa ja perhe-elämässä kohdataan.  
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Oppikirjoissa korostuvat ihanteet ovat heteronormatiivisuus, yksiavioisuus 

sekä seksuaalisuuden maltillinen ja harkitseva toteuttaminen. Nämä ihanteet oh-

jaavat hyvään ja Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Oppikirjojen suurimmat 

erot ilmenevät sellaisissa aiheissa kuin avoliitto, homoseksuaalisuus ja sukupuo-

liyhteys. Tavat, joilla eroavuudet ilmenevät ovat aiheiden puuttuminen, kantaa 

ottamaton tai vahvasti kantaa ottava ilmaisutapa.  

Oppikirjoissa on nähtävissä myös RKS 2001:n sisältämä kolmen korin aja-

tus.  RKS 2001:ssä elämä, usko ja rukous kuvataan kolmeksi koriksi, joista on 

tarkoitus ottaa materiaalia kaikkiin aihekokonaisuuksiin (RKS 2001, 10). Jokaisen  

oppikirjan luvut sisältävät varsinaisen oppiaineksen lisäksi lainauksia Raamatusta, 

rukouksen ja jonkin aiheeseen liittyvän ajatuksen kuten mietelmän, runon tai yk-

sittäisen henkilön kokemuksen. Analyysissa kolmesta eri korista poimittu materi-

aali ei näy kovin selkeästi tutkimusaineiston rajauksen vuoksi.  

Tässä tutkimuksessa saadut aihekategoriat ovat samankaltaisia kuin Ala-

Kokon (2002), Ertmanin (2008) ja Helinin (2011) tutkimuksissa saadut tulokset 

rippikoulun seksuaalikasvatuksessa esiintyvistä teemoista. Rippikoulun oppikirjat 

eivät kuitenkaan ilmennä kaikkea sitä, mitä rippikoulussa todella opetetaan. Sel-

keänä erona on seksuaaliterveyteen liittyvät sisällöt ja niiden eettisyys. Oppikirjat 

voidaan siis mieltää alkeistason esityksiksi kristillisen seksuaalietiikan perusperi-

aatteista, joiden pohjalta voidaan ruveta rakentamaan syvällisempää eettistä poh-

dintaa.  

 

 

6.2. Tutkimuksen luotettavuus  
Tieteellisen tutkimuksen keskeinen osa on tutkimuksen luotettavuuden arviointi. 

Laadulliseen tutkimukseen ei ole olemassa tiettyjä yleisesti hyväksyttyjä arvioin-

tikriteerejä toisin kuin määrälliseen tutkimukseen. Laadullisessa tutkimuksessa on 

arvioitava tutkimuksen validiteettia eli onko tutkimuksessa tutkittu sitä mitä on 

luvattu tutkia sekä reliabiliteettia eli tutkimuksen toistettavuutta. Validiteettia ja 

reliabiliteettia on kuitenkin kritisoitu laadullisen tutkimuksen luotettavuuskritee-

reinä, koska ne ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä. (Tuomi & Sara-

järvi, 2002, 133). Mäkelän mukaan laadullisen tutkimuksen validiteettia ja reliabi-

liteettia arvioitaessa on otettava huomioon laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet 

(Mäkelä, 1990, 42 – 49).  
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Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus tutkia rippikoulun oppikirjojen seksuaali- 

ja perhe-etiikkaa. Tulosluvun otsikoinnit ja sisältö osoittavat, että oppikirjoista on 

kyetty nostamaan esiin sekä seksuaali- että perhe-etiikkaan liittyviä aihekokonai-

suuksia. Tulosluvussa eritellään oppikirjojen sisältämiä seksuaalieettisiä ihanteita 

ja käsityksiä, ja tuodaan esiin eroja oppikirjojen välillä. Näin ollen voidaan sanoa, 

että tutkimus on toteutunut tutkimustehtävän mukaisesti. Tutkimusaineisto on 

vapaasti saatavilla, joten tutkimus on mahdollista toistaa ajasta tai henkilöstä riip-

pumatta. Yksi sisällönanalyysin vahvuuksista on mahdollisuus aineistolähtöiseen 

tutkimukseen. Aineistolähtöisyys takaa omalta osaltaan sen, että tutkimustehtä-

vään saadaan vastauksia.  

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat tutkijan henkilökohtai-

set näkemykset, ennakko-oletukset, tunteet sekä intuitio. Näin ollen eri tutkijat 

voivat saada samasta aineistosta keskenään ristiriitaisia tuloksia. Erityisesti haas-

tatteluaineistossa tutkijan tulkintaan vaikuttavat haastateltavan äänenpainot sekä 

sanaton viestintä. Oppikirjatutkimuksessa aineiston sävyyn liittyviä ulottuvuuksia 

ei juurikaan ole oppikirjatekstin asiakeskeisen ja persoonattoman luonteen vuoksi 

(Karvonen, 1995, 20-21).  

Tutkituista oppikirjoista oli kuitenkin löydettävissä lauseita, jotka olivat si-

sällöllisesti tulkinnanvaraisia. Joidenkin analyysiyksikköjen merkitys saattoi jäädä 

epäselväksi. Tällaisissa tapauksissa tutkijan oma tulkinta on väistämättä vaikutta-

nut analyysin tuloksiin. Olen kuitenkin pyrkinyt jäsentämään ja analysoimaan 

oppikirjoja mahdollisimman objektiivisesti. Uskon, että toisen tutkijan on mahdol-

lista päätyä samanlaisiin tutkimustuloksiin, joitakin tulkinnallisia eroja lukuun 

ottamatta. 

Mäkelän mukaan yksi tärkeä elementti tutkimuksen luotettavuudessa on 

luokitteluperusteiden kirjaaminen. Tutkijan tulee esittää tutkimusaineistosta riittä-

vä määrä alkuperäishavaintoja, kuten suoria lainauksia. (Mäkelä 1990, 47.) Tässä 

tutkimuksessa on suorien lainauksien avulla pyritty osoittamaan kustakin oppikir-

jasta ne sisällöt, joiden perusteella tiettyihin tutkimustuloksiin on päädytty. Alku-

peräishavaintojen dokumentoinnin seurauksena on mahdollista arvioida ana-

lysoinnin onnistumista ja luotettavuutta.  

Analyysin luotettavuus on sidoksissa myös aineiston keruun luotettavuu-

teen. Aineiston tulee olla edustava ja tutkimustehtävän kannalta relevantti. On-

gelmia luotettavuudessa voi syntyä silloin, kun tutkimusaineistosta ei löydy vasta-

uksia tutkimuskysymykseen. (Nieminen, 1997, 219.) Tämän tutkimuksen kohdal-
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la tutkimusaineiston voidaan sanoa olevan kattava, koska se käsittää kuusi oppi-

kirjaa seitsemästä. Aineistoa kerättäessä on myös tehtävä joitakin rajauksia. Tässä 

tutkimuksessa aineiston rajausta tehtiin siten, että tarkastelun kohteeksi valittiin 

vain tekijöiden tuottama materiaali, eli varsinainen tekstiosuus, kustakin seksuaa-

lieettisestä luvusta. Raamatun lainaukset, rukoukset sekä muu oppikirjojen sisäl-

tämä materiaali olisivat kuitenkin voineet antaa mielenkiintoisen lisän tutkimustu-

loksiin.  

 

 

6.3. Jatkotutkimusaiheet 
Tutkimus rippikoulun oppikirjojen seksuaalietiikasta tuo uuden näkökulman rip-

pikoulua ja rippikoulun seksuaalikasvatusta koskevaan tutkimukseen. Rippikou-

lun oppikirjojen seksuaalietiikkaa ei ole aiemmin tutkittu. Vaikka oppikirjat eivät 

vastaa kysymykseen mitä rippikoulussa todella opetetaan, ne kertovat omalta osal-

taan jotakin siitä, mitä rippikoulussa tulisi opettaa, ja mitkä aiheet rippikoulussa 

nähdään tärkeiksi.  

Entä millä tavoin näitä tutkimustuloksia voidaan hyödyntää ja soveltaa käy-

tännössä? Itse näen tärkeäksi oppikirjojen sisältämien ajatusvirheiden korjaami-

sen. Esimerkkinä voidaan mainita OR:n maininta, että kaikki avioparit eivät ole 

olleet kihloissa ennen avioitumista (Oma ripari, 2009, 57), sekä E:n monitulkin-

tainen lause aviouskollisuuteen liittyen (Elämänpuu, 2002, 69). Lisäksi olisi ai-

heellista päivittää oppikirjojen sisällöt vastaamaan kirkon nykyisen seksuaaliope-

tuksen, Rakkauden lahjan, linjauksia. Mikäli kirkossa opetetaan tasa-arvoa ja jo-

kaisen ihmisen kunnioittamista keskinäisistä erilaisuuksista huolimatta, tulisi rip-

pikoulun oppikirjojen sisällössä ja tekstin muotoilussa ottaa huomioon luterilaisen 

etiikan keskeinen periaate, lähimmäisenrakkaus.  

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, ettei esimerkiksi homoseksuaalisuudesta 

puhuttaisi heteronormatiivisella painotuksella ”muiden ongelmana”, vaan ottaen 

huomioon jokaisen ihmisen olemassaolo Jumalan kuvana ja Kristuksen lunasta-

mana. Rakkauden lahjan mukaan homoseksuaalisuudesta puhuttaessa on muistet-

tava, että keskustelun kohteena ovat todelliset ihmiset, joille homoseksuaalisuus 

on omakohtainen todellisuus. Rakkauden lahjassa kysytäänkin, toteutuuko kes-

kustelussa ihmisarvon ja lähimmäisenrakkauden vaatimukset? (Rakkauden lahja, 

2008, 59.) 
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Heteronormatiivisuutta, sen ilmenemistä ja suhdetta lähimmäisenrakkauden 

toteutumiseen voitaisiin tutkia rippikoulun oppikirjoissa ja seksuaalikasvatuksessa 

edelleen. Tutkimuksessa voitaisiin Lehtosen (1998) tapaan huomioida ei-

heteroseksuaalisten nuorten kokemukset. Kokevatko nuoret ristiriitaa seksuaa-

liopetuksen ja tasa-arvoa korostavan lähimmäisenrakkauden vaatimusten välillä? 

Tutkimuksessa voitaisiin tarkastella myös sitä, tavoin Raamattua on tulkittu oppi-

kirjojen teksteissä ja rippikoulun opetuksessa, erityisesti eettisissä kysymyksissä.  

Pauliina Borgström (2006) ehdottaa oman tutkimuksensa jatkotutkimusai-

heiksi rippikoulun seksuaalikasvatuksen tutkimista eri näkökulmista käsin. Borg-

strömin ehdottamista näkökulmista on toteutunut jo rippikoulun ohjaajien haastat-

telu (Ertman, 2008), rippikoulun seksuaalikasvatuksen tarkkailu (Helin, 2011) 

sekä tässä tutkimuksessa rippikoulun oppikirjojen tarkastelu. Jaan Borgströmin 

ajatuksen siitä, että vertailu rippikoulun oppikirjojen ja koulun uskonnonopetuk-

sen oppimateriaalien seksuaalikasvatuksellisten sisältöjen välillä olisi tarpeellista.  

Lisäksi voitaisiin tarkastella, millä tavalla rippikoulun oppikirjojen seksuaa-

lietiikkaa hyödynnetään opetuksessa, ja kuinka hyvin rippikoulussa käytetyn op-

pikirjan seksuaalieettinen sisältö vastaa samaisessa rippikoulussa annetun opetuk-

sen sisältöä. Kirjoissa ja rippikouluissa kun on eroja. Oppikirjan ja opetuksen si-

sältöjen vastaavuutta tutkittaessa opettajan opas voisi olla hedelmällinen osa tut-

kimusaineistoa.  
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Lyhenteet 
E  Elämänpuu rippikoululaisen kirja 

IS  Ihan sama – eilen, tänään ja ikuisesti 

KJ Kirkkojärjestys 

KL Kirkkolaki 

OR  Oma ripari rippikoululaisen kirja 

Pkptk  Piispainkokouksen pöytäkirja 

QV  Quo Vadis? Uskon käsikirja rippikoululaiselle 

RKS 2001  Elämä – usko – rukous. Rippikoulusuunnitelma 2001. 

S  Sanktus rippikoululaisen kirja 

SVT  Suomen virallinen tilasto 

TT  Tunnetko tien rippikoululaisen kirja 
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