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Tiivistelmä: 

Länsimainen uskonnollisuus on vahvassa murroksessa. Yksilöiden uskonnollisuus monimuotoistuu ja 
eriytyy perinteisistä instituutioista. Muutokset näkyvät myös Suomessa, sillä erityisesti nuoret aikuiset 
ovat 2000-luvulla vieraantuneet Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta. Siksi Z-sukupolven 
tutkiminen on erityisen kiinnostava ja merkityksellinen tutkimusaihe suomalaisen uskonnollisuuden ja 
kirkon tulevaisuuden näkökulmasta. 
 
Tässä maisterintutkielmassa tutkitaan sitä, millaisia ovat Z-sukupolven kokemukset yhteisöllisyydestä 
uusissa jumalanpalvelusyhteisöissä. Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla kahdeksaa Z-
sukupolven edustajaa viidestä eri jumalanpalvelusyhteisöstä ympäri Suomea. Puolistrukturoidut 
teemahaastattelut on toteutettu joulukuussa 2020 ja helmikuussa 2021. Haastateltavat ovat syntyneet 
vuosien 1995 ja 2000 välillä, ja heidän joukossaan on sekä miehiä että naisia. 
 
Tutkimus on laadullinen tutkimus. Aineisto on analysoitu teoriaohjaavasti sisällönanalyysilla. Analyysi 
eteni yksittäisistä ilmauksista alaluokkien ja sen jälkeen yläluokkien muodostamiseen. Yläluokat ovat 
jaettu hengellisyys, yhteisö, osallistuminen ja kasvu, ja ne muodostettiin Etienne Wengerin 
käytäntöyhteisöteoriaa mukaillen. Tutkimustuloksia on peilattu myös aiempaan tutkimukseen 
sukupolvista, uusista jumalanpalvelusyhteisöistä ja yhteisöllisyydestä.  
 
Haastateltavat poikkeavat tyypillisistä kirkon nuorista aikuisista jäsenistä, sillä he osallistuvat 
sitoutuneesti yhteisönsä toiminnan rakentamiseen, ja heillä on täten vahva kokemus kirkon ja yhteisön 
jäsenyydestä. Myös pienryhmätoiminta, ylistysmusiikki, Raamatun lukeminen ja yhdessä rukoileminen 
tukevat haastateltavien hengellistä elämää ja kokemusta yhteisöllisyydestä. Z-sukupolven edustajille 
on erityisen tärkeää, että he kokevat tulleensa kohdatuiksi. Seurakunnan työntekijät he näkevät 
toiminnan koordinaattoreina, jotka tukevat vapaaehtoisia ja pitävät kokonaisuudesta huolta. 
 
Erityisesti kasvun, kehityksen ja oppimisen teemat nousevat aineistossa vahvasti esiin. Haastateltavat 
haluavat kasvaa laadullisesti ihmisinä ja kristittyinä, mutta myös kasvattaa yhteisöjä määrällisesti 
tavoittamalla uusia ihmisiä kristinuskon ja uusien jumalanpalvelusyhteisöjen pariin. Halu kasvaa 
huipentuu perinteisen seurakuntakulttuurin haastamiseen. Z-sukupolven edustajat haluavat olla 
uudistamassa kirkon jumalanpalvelus- ja seurakuntaelämää raikkaammaksi, modernimmaksi ja 
elävämmäksi.  
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1. Johdanto 
”Suomen historiassa ei luultavasti ole koskaan ollut aikaa, jolloin nuoret aikuiset olisivat 

olleet yhtä vieraantuneita kristinuskosta”, kirjoittaa Topias Hakala Kirkko ja kaupunki -

lehdessä helmikuussa 20211. Länsimainen uskonnollisuus muuttuu tällä hetkellä nopeasti, ja 

kristinuskon painopiste siirtyy globaalisti Latinalaiseen Amerikkaan, Afrikkaan ja Aasiaan. 

Samalla yksilöiden uskonnollisuus monimuotoistuu ja eriytyy perinteisistä instituutioista. 

Tyypillistä on myös oman katsomuksen ”tuunaaminen” ja se, että vaikutteita otetaan monista 

erilaisista uskomusjärjestelmistä. Tätä ”subjektiivista käännettä” selitetään pitkälti 

individualisaation ja sekularisaation käsitteillä.2 

Huomionarvoista on, että myös kirkon jäsenten uskonnolliset maailmat muuttuvat  

yksilöllisemmiksi ja instituutioista riippumattomammiksi. Kirkon strategian mukaan yksilön  

valintoja korostava individualisaatiokehitys näkyy myös yksilön suhteessa kirkon 

jäsenyyteen: kirkkoon kuulumisella täytyy olla merkitystä, eikä sitä tehdä ”tavan vuoksi”.  

Etäisyys kirkkoon ja sen opetuksiin on viime vuosina korostunut kirkosta eroamisen syynä.3 

Etäisyys näkyy myös siten, että lapsia kastetaan vähemmän, keskimäärin noin kaksi kolmesta.  

Samalla yhä useampi eroaa kirkosta (vuosina 2012–2015 223 000 suomalaista). Ennusteiden  

mukaan Suomen evankelis-luterilainen kirkko menettää maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen  

enemmistöasemansa 2030-luvun aikana. Mikäli ennusteet pitävät paikkaansa, tuolloin enää  

alle puolet suomalaisista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon.4  

Uskonnollinen kenttä siis muuttuu, sekä Suomessa että muissa länsimaissa. Muutokset 

eivät kuitenkaan ole kirkon näkökulmasta ainoastaan negatiivisia. Vaikka tilanne on haastava, 

ei uskonnollisuus näytä täysin katoavan, vaan se löytää uusia olemassaolon muotoja, jotka 

ylittävät kansalliset ja kulttuuriset rajat globalisaation ja median murroksen myötä. Yksi 

tällaisista uusista muodoista ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä vaikuttavat 

uudet jumalanpalvelusyhteisöt, jotka muodostavat myös tämän tutkimuksen kontekstin.5 

Tässä tutkimuksessa keskityn tähän kirkon sisällä syntyneeseen kiinnostavaan ilmiöön. Tutkin 

erityisesti sitä, millaisia kokemuksia yhteisöllisyydestä Z-sukupolven edustajilla on uusissa 

jumalanpalvelusyhteisöissä. Tutkimuskysymykseni kolme pääkäsitettä ovat siis uudet 

jumalanpalvelusyhteisöt, Z-sukupolvi ja yhteisöllisyys.  

 
1 Hakala 25.2.2021. 
2 Häkkinen 2010, 3; Salomäki 2019, 102–103; Taylor 1995; Woodhead 2016, 208, 233.  
3 Kirkon strategia 2020, 20.  
4 Salomäki 2019, 102–103, 106, 109, 113–114; Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta käytetään tässä 

tutkimuksessa myös termiä ”kirkko”. 
5 Hannikainen 2020b, 1–2. 
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Uusien jumalanpalvelusyhteisöjen syntymisestä käytetään myös nimitystä 

”yhteisöliike”. Näitä yhteisöjä leimaavat esimerkiksi yhteisöllisyyden korostus, 

vapaaehtoisten tiimit sekä maallikkotoimijuuden ja -johtajuuden korostaminen. Tyypillistä 

niille on myös matalakirkollinen ja yhteisöllisesti toteutettu messu sekä erilaiset kodeissa 

kokoontuvat pienryhmät.6 Yhteisöliike on siis hyvin ajankohtainen, mutta myös 

poikkeuksellinen ilmiö kirkon sisällä. 

Uudet jumalanpalvelusyhteisöt on kooltaan pieni, mutta kasvava liikehdintä. Liikkeen 

tutkiminen on siinäkin mielessä merkittävää, että sillä on yhteyksiä kristillistä herätystä 

korostaviin (renewal-oriented) seurakuntaverkostoihin muualla Euroopassa. Vaikka 

yhteisöliike on erityisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä tapahtuva liikehdintä, 

se on liitettävissä myös laajempaan paradigmanmuutokseen liittyen siihen, miten 

(protestanttista) kristinuskoa eletään ja ilmaistaan sekularisoituvassa ja moniarvoistuvassa 

yhteiskunnassa. Kiinnostavaa on, miten nämä muutokset heijastuvat suomalaiseen 

uskonnollisuuteen. Kirkon tulevaisuuden kannalta aihe on merkityksellinen, koska uudet 

jumalanpalvelusyhteisöt houkuttelevat paljon nuoria aikuisia ja lapsiperheitä.7 Tutkija ja 

pastori Terhi Paananen toteaa vuonna 2020 julkaisutssa Yhteisöjen aika -elokuvassa, että hän 

näkee yhteisöt jopa kirkon eloonjäämiskysymyksenä8. 

Z-sukupolven alkamisvuoden määritelmät vaihtelevat tyypillisesti vuosien 1990 ja 

1995 välillä9.  Tässä tutkimuksessa Z-sukupolven ymmärretään syntyneen vuoden 1990 

jälkeen. Z-sukupolvea on kutsuttu myös epävarmuuden sukupolveksi10 ja suuren globaalin 

taantuman sukupolveksi11. Yhdysvalloissa sukupolvea kutsutaan myös nimillä iGen ja 

Centennial, sillä teknologia on vaikuttanut paljon Z-sukupolven maailmankuvan 

muotoutumiseen12. 

Kohderyhmäksi valitsin Z-sukupolven, koska se on avainasemassa Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon tulevaisuuden kannalta. Paitsi että kyseinen sukupolvi on suurin kasvava 

sukupolvi työpaikoilla ja kulutusmarkkinoilla13, on se erityisen kiinnostava myös suomalaisen 

uskonnollisuuden ja kirkon näkökulmasta, sillä uskonnollisuuden muutokset korostuvat 

erityisesti nuorten aikuisten ikäryhmässä14. 2000-luvulla kirkosta ovat eronneet erityisesti 

 
6 Hannikainen 2020a. 
7 Hannikainen 2021a, 2; Hannikainen 2020a; Hannikainen 2020b, 43. 
8 Yhteisöjen Aika -elokuva 2020. 
9 Ks. 2.2. 
10 Ketola 2020, 14. 
11 Järvensivu & Syrjä 2014, 56. 
12 Jasondorsey.com: Generations Birth Years. 
13 Jasondorsey.com: Generations Birth Years. 
14 Kirkon strategia 2020, 20.  
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nuoret aikuiset15. Vaikka nuorten aikuisten tavoittamisesta on keskusteltu kirkon piirissä 

aktiivisesti jo pitkään, näyttää ikäluokka kaikkoavan kirkon piiristä16. 

Tämän tutkimuksen informantit ovat kaikki alle 25-vuotiaita eli syntyneet vuosien 

1995 ja 2000 välillä. He ovat juuri se ikäluokka, joka on juuri pudonnut tai putoamassa 

kirkosta ”isosvuosien” kiinnittymisen jälkeen. Isostoiminnassa mukana olleista 11% ehtii 

erota kirkosta 25 ikävuoteen mennessä.17 Myös kirkon strategian mukaan on ongelmallista, 

ettei nuorilla ole rippikoulun ja perheen perustamisen välisenä aikana yhteyttä kirkkoon. Se 

vaikuttaa samalla myös siihen, kuinka paljon lapsia kastetaan, ja välittävätkö he uskonnollista 

perinnettä eteenpäin omille lapsilleen.18 Toisaalta Z-sukupolven tutkiminen on perusteltua 

myös siksi, että heitä ei heidän nuoren ikänsä vuoksi ole ehditty vielä paljoa tutkia. Oma 

aineistoni on siinä mielessä poikkeuksellinen, että haastateltavani eivät edusta tyypillisiä 

kirkon nuoria aikuisia jäseniä. Toisin kuin suurin osa kirkon jäsenistä, haastateltavani kokevat 

olevansa vahvasti kiinnittyneitä yhteisöönsä ja sitä kautta kirkkoon. Koska tutkittavillani on 

vahva kokemus jäsenyydestä ja sitä kautta yhteisöllisyydestä, ovat he erityisen kiinnostava 

tutkimuskohde. 

Uusien jumalanpalvelusyhteisöjen ja Z-sukupolven lisäksi kolmas tämän tutkimuksen 

pääkäsitteistä on yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys voidaan ymmärtää toveruutena, 

kumppanuutena tai yhteenkuuluvuutena. Yhteisö voi olla myös ryhmä ihmisiä, joilla on 

yhteistä omaisuutta tai jotka asuvat samalla alueella. Usein yhteisö muodostuu esimerkiksi 

yhteisten mielenkiinnon kohteiden, uskonnon tai poliittisen näkemyksen ympärille. Yhteisöjä 

on kylissä, kaupungeissa, internetissä ja diasporassa ympäri maailmaa.19 Yhteisöllisyyden 

ulottuvuuksia ovat esimerkiksi yhteenkuuluuden tunne, emotionaalinen turvallisuus, 

tiimiorientaatio ja henkinen yhdysside20.  

Tässä tutkimuksessa on sovellettu erityisesti Etienne Wengerin ym. kehittämää 

käytäntöyhteisöteoriaa, joka korostaa oppimisen sosiaalista ja prosessinomaista luonnetta, ja 

jossa on täten paljon yhteyksiä uusien jumalanpalvelusyhteisöjen toimintaan. Teorian mukaan 

oppiminen tapahtuu nimenomaan käytäntöyhteisöjen toimintaan osallistumalla21. 

Käytäntöyhteisön toimintaan osallistuminen vahvistaa yksilön jäsenyyden kokemusta, ja se on 

vahvasti yhteydessä yksilön motivaatioon, merkityksellisyyden kokemukseen ja identiteetin 

 
15 Niemelä 2015.  
16 Salomäki 2019, 108. 
17 Niemelä 2017, 141. 
18 Kirkon strategia 2020, 21; Salomäki 2019, 108. 
19 Delanty 2003, 2; Latdict: communitas; Lexico.com: community. 
20 Burroughs & Eby 1998, 510, 512, 529. 
21 Farnsworth, Kleanthous & Wenger-Taylor 2016, 140; Lave & Wenger 1991. 
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muodostumiseen22. Myös Uusi Verso-yhteisön perustajapastori Timo Pöyhönen korostaa 

osallisuuden merkitystä kirjassaan Yhteisöjen kirkko. Hänen mukaansa seurakunta on 

”meidän kaikkien yhteinen hanke”. Pöyhösen mukaan vapaaehtoisten seurakuntalaisten eli 

maallikkojen valtuuttaminen on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tärkeimmistä 

tehtävistä nyt ja tulevaisuudessa, sillä osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunteet syntyvät 

vahvasti tekemisen ja todellisen valtuuttamisen ja vaikuttamisen kautta.23 

Amerikkalaisen Jason Dorseyn tutkijaryhmän mukaan Z-sukupolvi tulee haastamaan 

työnantajat, markkinoijat, yritykset ja jopa heidän omat vanhempansa. Z-sukupolvi on jo nyt 

merkittävin vaikuttajaryhmä teknologian uusien muoti-ilmiöiden asettajana ja kuten sanottu, 

sukupolven vaikutus lisääntyy koko ajan myös työpaikoilla ja kulutusmarkkinoilla.24 Edellä 

mainittujen tahojen lisäksi Z-sukupolvi haastaa myös uskonnolliset yhteisöt ja instituutiot. 

Miten Z-sukupolvi kokee yhteisöllisyyden Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 

vaikuttavissa uusissa jumalanpalvelusyhteisöissä? Sitä olen tässä maisterintutkielmassani 

tutkinut. 

 

2. Tausta ja aiempi tutkimus 

2.1. Uudet jumalanpalvelusyhteisöt 

Seurakunnan ja jumalanpalveluselämän kehittämistä Ruotsin kirkossa tutkinut Fredrik  

Modéus toteaa, että vaikeuksista huolimatta huhut Ruotsin kirkon kuolemasta ovat liioiteltuja.  

Hänen mukaansa Ruotsin kirkolla on edelleen merkitystä ruotsalaisille, ja kirkolla on myös  

suuret mahdollisuudet kehittyä ja muuttua.25 Muuttuvassa uskonnollisessa ympäristössä myös  

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa tapahtuu uudistavaa liikehdintää. Uudet  

jumalanpalvelusyhteisöt ovat yksi mahdollisuus siihen muutokseen ja kehitykseen, jota kirkko  

nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee modernin maailman haasteisiin vastatessaan.26 

”Jos kirkko ei vietä jumalanpalvelusta, kirkko lakkaa olemasta”, Modéus kirjoittaa. Hän 

toteaa jumalanpalveluselämän olleen kirkon elämän ydin ja elinehto niin kauan, kuin se on 

ollut olemassa.27 Myös liturgiaa tutkinut teologian tohtori Sini Hulmi muistuttaa, että vaikka 

kirkko ilmaisee uskoaan myös muulla tavoin, on jumalanpalvelus sen toiminnan 

perustavanlaatuinen ydin, sillä kristityt jo alkukirkon ajoista lähtien kokoontuneet 

 
22 Lave & Wenger 1991, 122. 
23 Pöyhönen 2019, Johdanto, 127–128. 
24 Jasondorsey.com: Generations Birth Years. 
25 Modéus 2014, 22. 
26 Hannikainen 2020b, 2. 
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säännöllisesti rukoilemaan yhdessä28. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nettisivujen 

mukaan sunnuntaina vietetään messua tai jumalanpalvelusta, koska se on kristittyjen 

pyhäpäivä. Messu on vanha perinne, jonka viettämisen tavat ovat muotoutuneet vuosisatojen 

kuluessa. Vaikka kokoontumisen muodot vaihtelevat ajan ja paikan mukaan, on sisältö jopa 

maailmanlaajuisesti sama. Pyhäpäivän kokoontumisissa rukoillaan, saarnataan, luetaan 

Raamattua ja nautitaan yhteistä ateriaa eli ehtoollista. Messulla tarkoitetaan 

jumalanpalvelusta, jossa on ehtoollinen.29 Usein jumalanpalvelusmuodoista käytetään myös 

termiä ”liturgia”30, mutta tässä tutkimuksessa käytän selkeyden vuoksi ainoastaan termiä 

”jumalanpalvelus”. 

Alister McGrath toteaa jumalanpalvelusten olevan yksi kristillisen tradition 

tärkeimmistä elementeistä. Hänen mukaansa jumalanpalvelustavat vaikuttavat luonnollisesti 

myös teologiaan, sillä ne sisältävät sekä älyllisiä että tunneperäisiä elementtejä.31 Pöyhönen 

listaa kirjassaan jumalanpalvelukselle viisi tavoitetta. Pöyhösen mukaan jumalanpalveluksen 

tavoitteena on tuottaa Jumalalle kunniaa (1), oppia Jumalan sanasta (2), harjoittaa yhteyttä ja 

palvella armolahjoilla (3), rukoilla yhdessä (4) sekä viettää ehtoollista (5). 

Jumalanpalvelusyhteisöllä tarkoitetaan jumalanpalveluksen ympärille kokoontuvaa 

yhteisöä erotuksena tyypillisestä paikallisseurakunnan messusta. Tämänkaltaisia yhteisöjä on 

Suomessa noin 100, ja ne ovat merkittävä osa kirkon jumalanpalvelustoimintaa, sillä 15% 

kaikista kirkon jumalanpalvelukseen osallistuvista on mukana juuri 

jumalanpalvelusyhteisöissä. Uusilla jumalanpalvelusyhteisöillä viitataan erityisesti noin 30–

40 paikallisseurakunnassa toimivaan yhteisöön, joista suuri osa on perustettu 2010-luvulla. 

Näille yhteisöille on tyypillistä esimerkiksi yhteisöllinen toteutus, matalakirkollisuus, 

bändimusiikki, liturgisuuden karsinta sekä halu uudistaa jumalanpalvelus- ja 

seurakuntaelämää siten, että se olisi kutsuvampaa tämän ajan ihmisille. Monissa yhteisöissä 

on piirteitä maltillisesta karismaattisuudesta ja niiden opetus on yleensä hyvin 

käytännönläheistä.32 Tätä uusien jumalanpalvelusyhteisöjen muodostamaa liikehdintää 

kutsutaan myös yhteisöliikkeeksi. Ne tukevat ihmissuhteiden muotoutumista ja niiden 

jäsenille tarjotaan monenlaisia mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan erilaisissa 

 
27 Modéus 2014, 27. 
28 Hulmi 2019, 7; Apt. 2:42. 
29 Evl.fi: Messu eli jumalanpalvleus kokoaa kristityt yhteen. 
30 McGrath 1996, 236. 
31 McGrath 1996, 236–237. 
32 Hannikainen 2021a, 5; Hannikainen 2020a; Kirjoittajan huomio: jumalanpalvelusten kävijätilastot ovat 

koronaa edeltävältä ajalta. 
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tehtävissä, jäsenille henkilökohtaisesti mielekkäällä tavalla.33 Myös Pöyhönen korostaa, että 

aito (jumalanpalvelus)yhteisö ei ole vain kirkon toimintamuoto, vaan rikas ja monipuolinen 

ihmissuhteiden verkosto34. Jumalanpalvelusyhteisöistä käytetään myös termejä ”yhteisö”, 

”seurakuntayhteisö” ja ”messuyhteisö”. Sanoilla on vivahde-eroja riippuen siitä, mistä 

näkökulmasta yhteisöjä tarkastellaan.35 Toisaalta esimerkiksi Peter Joukainen viittaa 

tamperelaisesta Uusi Verso -yhteisöä tutkiessaan nuorten aikuisten ”verkostoon”36. Tässä 

tutkimuksessa käytetään termejä ”yhteisö” ja ”(uusi) jumalanpalvelusyhteisö”. 

Uudet jumalanpalvelusyhteisöt ovat Z-sukupolven tapaan tuore ilmiö, jota on ehditty 

tutkia vasta hyvin vähän. Yhteisöllistä jumalanpalveluselämää on toki tutkittu jo pidempään 

sekä Suomessa että ulkomailla. Esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä 

toimivista yhteisöllisesti toteutetuista Tuomasmessuista on runsaasti tutkimustietoa. Heikki 

Mäkeläinen on kuitenkin todennut jo vuonna 2008, että yli 45-vuotiaiden määrä 

Tuomasmessuissa on huomattavasti nuorempia ikäluokkia suurempi. Tuomasmessujen 

tutkiminen ei siis anna ajankohtaista kuvaa milleniaalien eikä etenkään Z-sukupolven 

käsityksistä koskien yhteisöllistä jumalanpalvelus- tai muuta seurakuntaelämää.37 

Jumalanpalveluselämän monimuotoisuuden lisääminen on yksi kirkon strategisista 

tavoitteista38. Kirkon tiedotearkisto julkaisi syyskuussa 2017 piispainkokouksen suosituksen 

jumalanpalvelusyhteisöistä. Se tunnistaa perinteisen jumalanpalveluselämän rinnalle 

muodostuneen myös muita jumalanpalvelusyhteisöjä. Piispainkokous kannustaa seurakuntia 

kehittämään tämänkaltaista yhteisöllistä, osallistavaa, vieraanvaraista ja kieleltään elävää 

jumalanpalvelustoimintaa osana seurakunnan toimintaa, sillä se tuo kirkon 

jumalanpalveluselämään monimuotoisuutta ja hengellistä rikkautta. Suosituksessa myös 

todetaan, että seurakuntien ja jumalanpalvelusyhteisöjen tulisi tehdä kirjallinen sopimus 

jumalanpalveluselämän toteuttamisesta, eikä niiden piirissä saisi esiintyä esimerkiksi 

sukupuoleen, vakaumukseen tai virkanäkemykseen perustuvaa syrjintää.39 Myös kirkon 

tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salomäki tuo esille, että jumalanpalvelusten kävijämäärät 

ovat erityisesti nousseet niissä seurakunnissa, joissa jumalanpalveluksiin on kiinnitetty 

erityisen paljon huomiota40.  

 
33 Hannikainen 2021b, 2.  
34 Pöyhönen 2019, 20. 
35 Pöyhönen 2019, 20. 
36 Joukainen 2012. 
37 Mäkeläinen 2008, 14. 
38 Kirkon strategia 2020, 6. 
39 Piispainkokouksen suositus, 2017. 
40 Salomäki 2019, 114. 
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Anna Haapalaisen mukaan karismaattisen yhteisöliikkeen taustalla on paitsi 

piispainkokouksen mietintö, myös kirkon herääminen ”kansankirkon kriisiin” sekä Hengen 

uudistus kirkossamme ry:n toiminta41. Yhdistyksen nettisivujen mukaan Hengen uudistuksen 

tavoite on uudistaa kirkkoa synnyttämällä uudenlaisia seurakuntayhteisöjä 

paikallisseurakuntien yhteyteen tukeamalla ja valmentamalla yhteisöjen johtajia. Yhteisöissä 

ihmiset voisivat syttyä ja kasvaa hengellisesti sekä palvella armolahjoillaan.42 Armolahjoilla 

tarkoitetaan Jumalan antamia erityisiä lahjoja, joista puhutaan esimerkiksi roomalaiskirjeessä 

ja 1. korinttilaiskirjeessä43. Haapalaisen mukaan terveen karismaattisuuden edistys Suomen 

evankelis-luterilaisessa kirkossa alkoi virallisesti muun muassa piispojen helluntaikirjeen 

myötä vuonna 200744. Kirjeessä karismaattisuus ymmärretään kahdella tavalla. Yhtäältä se 

nähdään armolahjojen eli karismojen vapautumisena, toisaalta Pyhän Hengen synnyttämänä 

kokemuksellisena kristillisyytenä, johon voi liittyä esimerkiksi parantumista, profetoimista tai 

kielillä puhumista.45 

Helsingin yliopisto julkaisi syksyllä 2021 Pietari Hannikaisen väitöskirjan 

jumalanpalvelusyhteisöihin liittyen. Kvantitatiivista analyysia hyödyntävä tutkimus ja sen 

osa-artikkelit antavat merkittävää ajankohtaista tietoa myös tähän tutkimukseen, ja olenkin 

viitannut niihin useasti tutkielmassani. Koska Hannikainen on tehnyt kvantitatiivista analyysia 

aiheesta, jää myös tämän tutkimuksen laadulliselle lähestymistavalle paljon tilaa ja tarvetta.46 

Sain tätä tutkimusta varten luettavaksi myös loppuvuodesta 2021 julkaistavan artikkelin 

milleniaalien ja kirkon välisestä suhteesta uusissa jumalanpalvelusyhteisöissä47. 

Uusista jumalanpalvelusyhteisöistä on kirjoitettu myös joitain opinnäytetöitä. 

Esimerkiksi edellä mainittu Joukainen on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan nuorten aikuisten 

sitoutumista Uusi Verso-verkostoon48. Severi Laakso on tarkastellut pro gradussaan saman 

yhteisön Varikkomessun rukousosiota. Laakson mukaan messun kävijät kokivat, että 

jumalanpalveluksen yhteisöllisillä elementeillä oli suuri merkitys. Haastateltavat kokivat 

olevansa messukävijöinä osa Jumalan perhettä, joka yhdessä kehittää messua ja rukoilee 

yhteisön puolesta.49 Myös Joel Kantola ja Säde Suutari toteuttivat Diakonia-

ammattikorkeakoulun opinnäytetyönsä tutkimalla nuorten aikuisten osallisuuden kokemuksia 

 
41 Haapalainen 2015b, 98. 
42 Hengen uudistus: näkymme. 
43 Aamenesta öylättiin – kirkon sanasto: armolahja; Kor. 1: 4–7, 12:4–11; Room. 12:6–8;1. 
44 Haapalainen 2015b, 104. 
45 Piispojen tervehdys seurakunnille helluntaina 2007. 
46 Hannikainen 2021b; Hannikainen 2020a; Hannikainen 2020b; Hannikainen 2020c. 
47 Hannikainen 2021b. 
48 Joukainen 2012. 
49 Laakso 2015. 
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jumalanpalvelusyhteisöissä. He haastattelivat nuoria aikuisia Uudesta Versosta sekä 

Helsingissä toimivista Verkostosta ja Acrigolamessusta. Ryhmähaastatteluissa kävi ilmi, että 

nuoret aikuiset määrittelevät osallisuuden henkilökohtaisena joukkoon kuulumisen tunteena, 

johon vaikuttavat myös mahdollisuus olla mukana tekemässä ja vaikuttamassa. Tärkeäksi 

koettiin myös hengellinen oppiminen ja voimaantuminen sekä vapaus olla oma itsensä. 

Luottamus työntekijöiden ja seurakuntalaisten välillä koettiin merkittäväksi, ja yhteisöt 

vastasivat myös muulla tavoin haastateltavien sosiaalisiin tarpeisiin.50 

Edellä mainittujen yhteisöjen lisäksi uusia jumalanpalvelusyhteisöjä on kymmeniä 

ympäri Suomea. Hannikainen on kerännyt aineistoa 10 eri yhteisöstä, esimerkiksi Jyväskylän 

KohtaamisPaikasta, Ikaalisten Pyhäparkista ja Lempäälän Majakkayhteisöstä51. Vuonna 2020 

julkaistussa Yhteisöjen Aika -elokuvassa tutustutaan puolestaan myös tamperelaiseen Uuteen 

Versoon ja helsinkiläiseen Cola-yhteisöön, kuten myös Muoniossa kokoontuviin Etsijän 

iltoihin52.  

2.2. Z-sukupolvi ja uskonnollisuus 

Kuten todettu, uskonnollisuus monimuotoistuu, muuttuu yksilökeskeisemmäksi ja irtautuu  

perinteisistä instituutioista53. Muutokset leimaavat myös suomalaista uskonnollisuutta.  

Katsomusten kirjo laajenee, ja uskonnottomuus lisääntyy erityisesti nuorten kohdalla.54 Kati  

Tervo-Niemelä tarkastelee eri sukupolvien hengellisyyttä ja sen muutosta artikkelissaan  

Sukupolvien muutos, usko ja jumalanpalveluskokemus. Hän on tutkinut esimerkiksi sitä, miten  

teologia voisi tulla merkitykselliseksi yksilön elämässä eri sukupolvien ja ikäryhmien  

näkökulmasta. Toisaalta Tervo-Niemelä analysoi ilmiötä myös yhteisön ja yhteiskunnan  

tasolla. Hänen mukaansa usko ja jumalanpalveluskokemukset ovat muuttuneet sukupolvien  

aikana. Nykyään uskonnollisuus on yksilökeskeisempää. Samaan aikaan nuorille on erityisen  

tärkeää, että he tulevat kohdatuiksi.55 

Vuoden 2018 nuorisobarometrin mukaan nuorten uskonnollisuus on vähentynyt 

vuodesta 2010. Hyvin uskonnollisten osuus on pysynyt samana, mutta epäuskonnolliseksi 

itsensä kokevien osuus on kasvussa. Aineistossa ei kysytty uskoa kristinuskon Jumalaan, 

mutta voidaan olettaa, että suomalaisen kontekstin vuoksi suurin osa aineistoon vastanneista 

uskonnollisiksi identifioituvista oli kristittyjä. Kiinnostavaa on, että nuorisobarometrin 

 
50 Kantola & Suutari 2020. 
51 Hannikainen 2020a. 
52 Yhteisöjen Aika -elokuva 2020. 
53 Salomäki 2019, 102–103. 
54 Kirkon nelivuotiskertomus 2020, Esipuhe. 
55 Tervo-Niemelä 2016. 
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mukaan poikien uskonnollisuus on vähentynyt tyttöjä enemmän, mutta kirkon 

nelivuotiskertomuksen mukaan erityisesti nuorten naisten on havaittu voimistuvasti irtautuvan 

kirkosta ja jumalauskosta.56 Kirkon nelivuotiskertomuksesta käy ilmi myös se, että kotien 

uskonnollinen kasvatus on vähenemässä ja Z-sukupolven äidit välittivät kaikista vähiten 

kristillisiä perinteitä lapsilleen57. 

Kirkon vuoteen 2026 ulottuvan strategian mukaan tarve strategisille tarkistuksille on  

suuri. Kasteiden ja vihkimisten määrän laskun lisäksi kokoava toiminta ei tavoita ihmisiä 

kuten ennen. Joillain alueilla kirkkoon kuuluu enää alle puolet väestöstä. Samalla 

uskonnollinen kasvatus ja kirkon oppiin sitoutuminen heikentyvät.58 Joulu on edelleen 

suosituinta aikaa käydä kirkossa: kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan 290 000 ilmoitti 

käyvänsä aattona tai joulupäivänä kirkossa. Määrä on kuitenkin pudonnut paljon, sillä vielä 

vuonna 1999 luku oli 793 000. Samalla 55% ilmoitti kuitenkin osallistuvansa Kauneimmat 

joululaulut -tilaisuuteen.59 

Sukupolvella60 voidaan tarkoittaa kahta eri asiaa. Biologinen, perheeseen sidottu 

merkitys tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lapset ovat eri sukupolvea vanhempiensa kanssa. 

Sukupolvi-käsitettä voidaan käyttää myös sosiaalisessa merkityksessä, jolloin sillä 

tarkoitetaan suunnilleen samaan aikaan syntyneiden ihmisten ryhmää, jota kutsutaan myös 

kohortiksi61. Yhdellä kohortilla on yleensä samanlaisia kulttuurisia kokemuksia62. J. P. Roosin 

mukaan sukupolvi on nimenomaan ryhmä ihmisiä, joita yhdistävät kokemukset tietyissä 

elämänvaiheissa. Sukupolvet voidaan nähdä siis myös elämäkerrallisina yhteisöinä.63 

Sukupolven edustajia yhdistävät avainkokemukset eli yhteiset elämänkaaren kokemukset, 

toisin sanoen ”ajan hengen painuminen mieleen”64. Kokemukset ovat erityisen merkittäviä, 

jos ne ovat tapahtuneet nuoruudessa. Sukupolvierittelyn taustalla onkin kehitys- ja 

sosiaalipsykologinen tulkinta, jonka mukaan nuoruudessa koetut sosiaalipsykologiset ja 

kulttuuriset kokemukset vaikuttavat sekä yhteiskunnallisesti että henkilöhistoriallisesti.65 

Toisaalta on tärkeä muistaa, ettei aina ole helppo todeta, liittyvätkö jotkut asiat juuri 

 
56 Myllyniemi & Kiilakoski 2019, 92–93; Sohlberg & Ketola 2020, 66.  
57 Hytönen 2020, 184, 186. 
58 Kirkon strategia 2020, 2. 
59 Salomäki ym. 2020, 121, 123. 
60 Ensimmäisenä sukupolven käsitettä käytti Karl Mannheim teoksessaan Das Problem der Generationen (1928). 

Teos ei ollut saatavilla tätä tutkielmaa kirjoitettaessa, joten olen viitannut sittemmin kirjoitettuun 

sukupolvitutkimukseen. 
61 Tässä tutkimuksessa sukupolvi ymmärretään kohortiksi. 
62 Tervo-Niemelä 2016, 28–30. 
63 Roos 1987, 51–52. 
64 Järvensivu 2014, 28. 
65 Hoikkala & Paju, 2008, 270–271. 
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sukupolveen vai ainoastaan ikään66. Sukupolvet eivät myöksään ole keskenään homogeenisia. 

Saman sukupolven yksilöitä erottavat esimerkiksi sukupuoli, persoonallisuus ja 

yhteiskuntaluokka. Sukupolvi on siis vain yksi ryhmittelyperuste, joka tarjoaa oman 

näkökulmansa ihmisten tutkimiseen.67 

 Länsimaissa sukupolvet jaotellaan yleensä kuuteen kategoriaan. Ne ovat 

ensimmäisessä maailmansodassa taistellut kadotettu sukupolvi (syntyneet 1883–1900), 

toisessa maailmansodassa taistellut suuri sukupolvi (1901–1924), suuren laman lapset eli 

hiljainen sukupolvi (1925–1945), toisen maailmansodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat 

(1946–1964), suuria ikäluokkia seurannut X-sukupolvi (1961–1981) sekä 1980- ja 1990-

luvuilla syntynyt Y-sukupolvi, josta käytetään myös esimerkiksi termiä ”milleniaalit”.68 

Kirkon nelivuotiskertomuksessa taas käytetään jaottelua suomalaisten yhteiskunnallisiin 

sukupolviin. Ne ovat sotien ja jälleenrakennuksen sukupolvi (–1939), suuren murroksen 

sukupolvi (1940–1949), lähiöiden sukupolvi (1950–1964), X-sukupolvi eli hyvinvoinnin 

sukupolvi (1965–1979), yksilöllisen valinnan sukupolvi eli Y-sukupolvi tai milleniaalit (1980–

1990) ja epävarmuuden sukupolvi eli Z-sukupolvi (–1990).69 Neljä ensimmäistä katergoriaa 

ovat alun perin Roosin määrittelemiä, ja loput on täydennetty myöhemmässä tutkimuksessa, 

jotka Roos jätti ”markkinamiesten ja nuorisotutkijoiden” tehtäväksi70. 

 Amerikkalainen Dorsey määrittelee sukupolvet nettisivuillaan hieman eri tavalla. 

Hänen mukaansa sukupolvien erot voivatkin vaihdella maittain. Dorsey muistuttaa, että Y-

sukupolvea voi kutsua myös ”diginatiiveiksi” (Digital Natives), sillä teknologia on kehittynyt 

erityisen nopeasti heidän elinaikanaan. Amerikkalaistutkija myös lisää luokitteluun 

milleniaaleja seuraavan Z-sukupolven. Sukupolvi vaihtuu amerikkalaisittain vuosina 1995–

1996. Yhdysvalloissa määrittävänä tekijänä toimii amerikkalaisten milleniaalien vahva 

sukupolvikokemus terroriteoista 11.9.2001: Z-sukupolvelle nuo teot ovat aina olleet ”vain 

historiaa”.71 Yhdysvalloissa Z-sukupolvesta käytetään myös termejä ”iGen” sekä 

”Centennial”. Z-sukupolvea leimaa se, että heidän elinaikanaan tapahtunut teknologian 

valtava kehitys on muokannut heidän maailmankuvaansa. Esimerkiksi älypuhelimet, 

YouTube ja sosiaalisen median sisällöntuottajien nousu ovat vaikuttaneet Z-sukupolveen. Z-

sukupolvi onkin tällä hetkellä kaikista vaikuttavin teknologian muoti-ilmiöiden asettaja.72 

 
66 Tervo-Niemelä 2016, 28–30. 
67 Järvensivu & Syrjä 2014, 41. 
68 Tervo-Niemelä 2016, 29, 32. 
69 Ketola 2020, 14–15. 
70 Ketola 2020, 14; Roos 1987, 51–59. 
71 Jasondorsey.com: About Generations. 
72 Jasondorsey.com: Generations Birth Years. 
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Voiko sukupolvia tarkastella maailmanlaajuisesti? Christopher Thrope ja David Inglis 

kirjoittavat, että väite globaaleista sukupolvista on osittain myös liioteltu ja monilla tavon 

ongelmallinen. Heidän mukaansa tutkijoista on sitä mieltä, että sukupolvet ovat muuttuneet 

globaalisti keskenään samankaltaisemmiksi sosioekonomisen tilanteen, kulttuurin ja politiikan 

suhteen, sillä heidän jakamansa kokemukset ja tavat käsitellä haastavia olosuhteita ovat 

muuttuneet samankaltaisemmiksi. Nuoria ympäri maailman yhdistävät esimerkiksi 

formaalissa koulutuksessa vietetyn ajan pidentyminen, epävarmojen työmuotojen 

lisääntyminen ja työttömyys ylipäätään. Yli maarajojen sukupolvia yhdistävät myös uusi tapa 

suhtautua uraan ja ihmissuhteisiin sekä digitaalisten kommunikaatiovälineiden kasvava 

vaikutus kulttuuriin.73  

X-, Y- ja Z-määritelmät ovat peräisin Yhdysvalloista, eivätkä ne erilaisten 

sukupolvikokemusten vuoksi ne eivät ole täysin käyttökelpoisia Suomessa74. Amerikkalaiset 

määritelmät pohjautuvat usein myös perhesukupolviajatteluun, siinä missä Euroopassa 

käytetään yleensä yhteiskunnallisen sukupolven käsitettä75. Hannikainen on käyttänyt 

Suomen kontekstiin sopivaa Anu Järvensivun sukupolviaaltoteoriaa kirkkoon sitoutuneiden 

milleniaalien uskonnollisuutta, arvomaailmaa ja osallistumisen tyylejä tutkivassa 

artikkelissaan76. Koska Hannikaisen tutkimusaineisto on niin lähellä omaani, oli mielestäni 

mielekästä käyttää samaa sukupolvien määritelmää. 

Järvensivun määritelmä perustuu talouden suhdannevaihteluihin sukupolven 

aikuistumisvaiheessa. Talouden lasku- ja nousukaudet ovat kattavasti tunnistettuja ja koettuja 

avainkokemuksia sukupolvien sisällä. Taantumavaihe on helppo aloituskohta muun muassa 

siksi, että ne ovat usein myös sotien ja muiden katastrofien kaltaisia ”yhteiskunnallisia 

traumoja”.77 Talouden aaltoteoriaa78 jäljittelevä sukupolviaaltoteoria jakaa suomalaiset niin 

ikään kuuteen sukupolveen. Ne ovat suuret ikäluokat (1945–1954), öljykriisin sukupolvi 

(1955–1964), hyvinvoinnin sukupolvi (1965–1972), lamasukupolvi (1973–1979), Y-sukupolvi 

eli diginatiivit (1980–1990) ja Z-sukupolvi eli suuren globaalin taantuman sukupolvi (1991– 

).79 Mikä tulee määrittämään sitä, mihin Z-sukupolvi päättyy ja sitä seuraava alkaa? Tarkkaa 

 
73 Thrope & Inglis 2019, 40. 
74 Hannikainen 2021b, 3; Järvensivu 2014, 35–38. 
75 Järvensivu 2014, 28. 
76 Hannikainen 2021b. 
77 Järvensivu & Syrjä 2014, 42. 
78 Järvensivu & Syrjä 2014, 43–44. 
79 Järvensivu & Syrjä 2014, 56. 
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vuotta ei vielä tiedetä, mutta todennäköisesti Z-sukupolven ja sitä seuraavan sukupolven raja 

vedetään noin vuoteen 2015.80 

Z-sukupolvea ei ole siis ehditty sen nuoren iän vuoksi tutkia vielä paljoa, joten se jättää 

tutkimukseen selvän aukon. Näkökulma tosin riippuu siitä, kuinka laajasti Z-sukupolvi 

ymmärretään, sillä kuten edellisessä kappaleessa kirjoitin, sukupolven ensimmäisen 

syntymävuoden määrittelyt vaihtelevat käytettävän kategorioinnin mukaan. Kirkon 

nelivuotiskertomuksessa Z-sukupolven määritellään syntyneen 1990-luvulla ja 2000-luvun 

alussa81. Vuoteen 2026 ulottuvassa kirkon strategiassa Z-sukupolvea ei sen sijaan mainita 

suoraan ollenkaan. Strategiassa todetaan ainoastaan, että milleniaalien sukupolven 

tavoittamiseen tehdään strategian mukaan valtakunnallinen malli ja lasten ja nuorten 

osallisuutta pyritään edistämään.82 

Suomalaisen uskonnollisuuden näkökulmasta on kiinnostavaa, että vuonna 2018 kerätyn 

aineiston perusteella enää 28% 15–24-vuotiaista kertoo uskovansa Jumalaan. 22% on 

puolestaan sellaisia, jotka ovat joskus uskoneet Jumalaan, mutta eivät usko enää. Noin puolet 

vastanneista ei joko usko tai ei osaa vastata. Suurin muutos uskostaan luopuneissa on juuri 

nuorten naisten ryhmässä.83 Uskonnollisuus vaihteleekin sukupolvittain. Kati Tervo-Niemelän 

mukaan Y-sukupolvi esimerkiksi eroaa edeltäjistään odottamattoman paljon sekä 

uskonnollisuuden että yleisen elämänasenteen suhteen84. Selkeä uskonnollisuuden muutos 

näkyy myös sota-ajassa. Sodan aikana elänyt sukupolvi on arvomaailmaltaan perinteinen ja 

uskonnollinen, ja kaikki sitä seuraavat sukupolvet ovat perinteisessä mielessä vähemmän 

uskonnollisia85. 

Hannikaisen tutkimuksesta käy ilmi, että vuoden 1991 jälkeen syntyneiden kohdalla 

esimerkiksi mielihyvä, virikkeisyys ja suoriutuminen olivat tärkeämpiä arvomuuttujia kuin 

muilla ikävpolvilla. Niissä näkyy vahva noususuhdanne vanhemmista ikäpolvista nuorempiin 

siirryttäessä.86 Nuorempien sukupolvien kohdalla korostuivat myös muutosavoimuus ja 

itsensä korostaminen87. Z-sukupolvi erottuu milleniaaleista siten, että heidän kohdallaan 

lähimmäisiin kohdistuvan hyväntahtoisuuden merkitys korostuu voimakkaasti.88 Hannikaisen 

tutkimuksessa esiin nousseista kolmesta osallistujatyypistä (kokemuksellinen, yhteisö-

 
80 Jasondorsey.com: About Generations. 
81 Kirkon tiedotearkisto 2.11.2020. 
82 Kirkon strategia 2026, 5–6. 
83 Salomäki 2019, 105. 
84 Tervo-Niemelä 2016, 27. 
85 Tervo-Niemelä 2016, 30. 
86 Hannikainen 2021b, 16.  
87 Hannikainen 2021b, 22. 
88 Hannikainen 2021b, 16.  
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orientoitunut ja perinteinen) Z-sukupolvessa vahvimmin oli edustettuna yhteisö-orientoitunut. 

Kokemuksellisia oli myös verrattain enemmän kuin milleniaaleissa, prosenttimäärän ollessa 

kuitenkin hieman pienempi kuin perinteisen osallistujatyypin kohdalla.89 Samalla ikä ei 

kuitenkaan selittänyt merkitsevästi kollektiivista hengellisyyttä tai julkista 

uskonnonharjoitusta, kun taas henkilökohtaisesta uskonnonharjoittamisesta ja 

hengellisyydestä sen sijaan löytyi eroja. Henkilökohtainen hartauselämä heikkeni lievästi 

siirryttäessä vanhemmista ikäpolvista nuorempiin erityisesti Raamatun lukemisen suhteen. 

Tulokset olivat samansuuntaisia koettuun jumalasuhteeseen liittyen: vanhimmat ikäpolvet 

kokivat jumalasuhteen laadullisesti parhaimpana. Toisaalta milleniaalien ja Z-sukupolven 

kohdalla oli havaittavissa hengellisyyden laadun vahvistumista.90 

Länsimaissa uskonnollisia perinteitä ei enää siirretä muuttumattomina seuraavalle 

sukupolvelle. Usein väitetään, että samalla uskonnollisuus olisi vähenemässä, mutta se ei ole 

täysin totta. Vaikka uskonnollinen monimuotoisuus ja oma valinnan- ja ilmaisunvapaus 

kasvaa, myös kiinnostus uskonnollisuutta ja hengellisyyttä kohtaan on korkeaa. 

Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen on vähentynyt, mutta uskonnollisuus ja 

hengellisyys ovat edelleen tärkeä osa nuorten aikuisten identiteettiä.91  

Tutkijat ovat löytäneet tutkimustuloksia sekä nuorten aikuisten uskonnollisen kasvun 

että sen vähenemisen puolesta. Kaikkiaan tutkimuskenttä on kompleksinen. Monet ei-

uskonnolliset (nonreligious) saattavat esimerkiksi määritellä itsensä kuitenkin hengellisiksi 

(spiritual). Nuorten aikuisten keskuudessa on tyypillistä kokea olevansa hengellinen, muttei 

uskonnollinen. Hengellisiksi itsensä luokittelevat ihmiset luottavat usein oppia enemmän 

esimerkiksi unien, luonnon tai taiteen kautta koettuihin hengellisiin kokemuksiin kuin 

oppiin.92 Uskonnollisuutta voidaankin tarkastella monesta näkökulmasta: esimerkiksi 

uskontokuntaan kuuluminen, uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen, uskonnon 

harjoittaminen (kuten rukoileminen), rahan lahjoittaminen uskonnollisille yhdistyksille sekä 

uskonnon merkitys omassa elämässä ovat kaikki erilaisia muuttjia, joiden avulla 

uskonnollisuutta voi tutkia.93 

Pääosa tutkimuksesta osoittaa, että myöhäisaikuisuudessa ollaan nuoruutta ja nuorta 

aikuisuutta uskonnollisempia sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Toisaalta 

uskonnollisuuden nähdään laskevan 10 ja 18 ikävuoden välillä. Tulokset riippuvat kuitenkin 

 
89 Hannikainen 2021b, 17–18. 
90 Hannikainen 2021b, 18–21. 
91 Levenson, Aldwin & Igarashi 2012, 183.  
92 Levenson, Aldwin & Igarashi 2012, 184, 189–191. 
93 Twenge ym. 2015, 1–2. 
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aina mittareista. Ei siis voida sanoa, että nuoret eivät ole uskonnollisia tai että hengelliset asiat 

eivät kiinnosta heitä.94 Jean M. Twenge ym. kirjoittavat, että ainakaan Yhdysvalloissa 

uskonnollisuuden lasku ei liity ensisijaisesti ikään tai kehitysvaiheeseen, vaan milleniaalien 

sukupolveen ja heidän elämäänsä ajanjaksoon. Heidän pitkittäistutkimuksen aineistossa 

vuosilta 1966–2014 käy ilmi muun muassa, että vähentynyt uskonnollisuus on yleisempää 

naisten ja valkoisen väestön keskuudessa, kun taas uskonnollisuuden vähentyminen on pientä 

tai olematonta mustan väestön ja poliittisesti konservatiivisten piirissä. Myös Twengen ym. 

mukaan nuoret amerikkalaiset ovat nykyään vähemmän uskonnollisia, mutta eivät vähemmän 

hengellisiä.95 

Ralph W. Hood, Peter C. Hill ja Bernard Spilka toteavat, että kaikki erilaiset 

uskonnollisuutta ja vanhemmuutta käsittelevät tutkimuslähtökohdat päätyvät siihen 

lopputulokseen, että vanhemmilla on äärimmäisen tärkeä rooli ja vaikutus lastensa 

uskonnollisiin asenteisiin ja käyttäytymiseen. He korostavat monen tutkijan olevan myös sitä 

mieltä, että vanhemmat ovat kaikista tärkein vaikutustekijä uskonnollisuuden kehittymisessä, 

vaikka vaikuttaminen onkin usein epäsuoraa eikä suoraa. Vanhemmat esimerkiksi 

määrittelevät, mille muille vaikuttimille heidän lapsensa altistuvat. Muita uskonnollisuuteen 

vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiski koulu, vertaisryhmä, kirjat ja massamedia sekä 

uskonnolliset instituutiot.96 

 

3 Yhteisöllisyys 

3.1. Teoreettinen tausta: yhteisöllisyys 

Englannin kielen yhteisöä tarkoittava sana ”community” pohjautuu latinan communitas- 

termiin. Communitas voidaan tilanteesta riippuen suomentaa esimerkiksi sanoilla yhteisö,  

suku, toveruus, kumppanuus tai yhteenkuuluvuus. Oxfordin sanakirjan mukaan yhteisö- 

sanalle (community) on myös useita eri merkityksiä. Se voidaan esimerkiksi määritellä  

ryhmäksi ihmisiä, joilla mahdollisesti on yhteistä omaisuutta. Toisaalta yhteisöllä voidaan  

viitata tiettyyn paikkaan tai alueeseen ja sen asukkaisiin. Yhteisö voi muodostua myös  

yhteisten asenteiden tai mielenkiinnon kohteiden ympärille.97 Perinteisesti yhteisöt ovatkin  

perustuneet etniisyyteen, uskontoon, luokkaan tai poliittiseen näkemykseen. Yhteisön löytää 

esimerkiksi perinteisestä kylästä, teollisuuskaupungista, internetistä tai diasporasta ympäri  

 
94 Hood, Hill & Spilka 2018, 115. 
95 Twenge ym. 2015, 1, 10. 
96 Hood, Hill & Spilka 2012, 116–122. 
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maailmaa.98  

 Gerard Delantyn mukaan yhteisö ja valtio tai yhteiskunta ovat jo jonkin aikaa ollleet 

jännitteisessä suhteessa keskenään johtuen esimerkiksi yhteiskunnan sosiaalisesta, 

kulttuurisesta ja poliittisesta kehityksestä. Hän näkee yhteisön kaipuun vastauksena 

solidaarisuuden kriisiin: epävarmassa modernissa maailmassa tunne yhteisöön kuulumisesta 

on edelleen ihmiselle keskeinen. Globaalissa maailmassa syntyy jatkuvasti myös uudenlaisia 

yhteisöjä esimerkiksi uskonnon, kansallisuuden, etnisyyden, elämäntavan ja sukupuolen 

ympärille, samalla kun perinteiset luokkaan, perheeseen ja sukulaisuuteen perustuvat yhteydet 

menettävät merkitystään. Yksilö ei myöskään ole enää sidottu vain yhteen yhteisöön, vaan 

hänellä voi olla monia ja myös päällekkäisiä yhteyksiä eri ryhmiin. Yhteisöt ovatkin nykyään 

abstraktimpia ja verkostomaisempia kuin aiemmin. Yhteisön jäsenyys muodostuu nykyään 

ennemmin kuulumisen kuin selkeän rajanvedon tai institutionaalisten rakenteiden kautta. 

Kuulumisella Delanty tarkoittaa ennen kaikkea osallistumista vuorovaikutukseen, ja hänen 

mukaansa yhteisö on aina perustunut juuri vuorovaikutukseen. Delanty korostaa vielä, että 

moderni yhteisö ei ole vastakkainen individualismille, vaan yhteisöt muodostuvat yksilöistä, 

jotka tietoisesti haluavat tukea yhteisiä arvoja ja tavoitteita. Yhteisön muodostumiseen eivät 

siis hänen mukaansa vaikuta ainoastaan sosiaaliset ”voimat”, vaan yksilöt haluavat sijoittaa 

itsensä osaksi yhteisöä.99 

Kenneth J. Gergenin mukaan ihminen on ensisijaisesti ja läpeensä sosiaalinen olento. 

Hänen mukaansa ihminen rakentaa sisäistä maailmaansa sosiaalisen toiminnan kautta, sillä 

ajattelu, kokemukset, muistot ja luovuus muotoutuvat ihmissuhteissa. Gergen tuo myös esille 

yhteisöllisen toiminnan mahdollisuuksia esimerkiksi työpaikalla. Moniäänisen 

keskusteluympäristön luominen mahdollistaa sen, että eri osallistujat voivat vapaasti tuoda 

yhteiseen ajatteluprosessiin arvonsa ja näkökulmansa, vaikka ne olisivat jopa keskenään 

ristiriitaista. Toisaalta Gergen korostaa jopa pyhän kokemisen sosiaalista luonnetta.100  

Émile Durkheimin uskonnolliset uskomukset muodostavat uskonnollisen ryhmän  

kokemuksen ykseydestä ja yhteenkuuluvuudesta. Hänen mukaansa kirkoksi kutsutaan tällaista  

yhteisöä, joka ajattelee samalla tavoin pyhästä maailmasta ja muuttaa ajatukset yhteiseksi  

toiminnaksi. Durkheimin mukaan uskonnollisen elämän taustalla on aina jokin ryhmä.101 

 
97 Latdict: communitas; Lexico.com: community. 
98 Delanty 2003, 2. 
99 Delanty 2003, 1, 186–190. 
100 Gergen 2009, 61–63, 325–326, 393. 
101 Durkheim 1912/1980, 61–62. 



 

16 

 

Susan M. Burroughs ja Lillian T. Eby tarkastelevat yhteisöllisyyttä yhteisöllisyyden 

ulottuvuuksien näkökulmasta. Ulottuvuudet on kehitetty erityisesti työyhteisöjen tarkasteluun: 

teorian avulla voi mitata (työ)yhteisön jäsenten psykologista kokemusta sen 

yhteisöllisyydestä. Burroughs ja Eby jakavat yhteisöllisyyden ulottuvuudet kuuteen 

luokkaan.102 Ulottuvuudet ovat työtoverin tukeminen (Coworker Support), emotionaalinen 

turvallisuus (Emotional Safety), yhteenkuuluvuudentunne (Sense of Belonging), henkinen 

yhdysside (Spiritual Bond), totuuden kertominen (Truthtelling) ja tiimiorientaatio (Team 

Orientation). Tässä tutkielmassa on käytetty ulottuvuuksista niitä suomenkielisiä termejä, 

joita myös Mai-Stiina Lampinen, Elina Viitanen ja Anne Konu käyttävät artikkelissaan 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus yhteisöllisyydestä työelämässä.103 Vaikka teoria 

yhteisöllisyyden ulottuvuuksista on kehitetty erityisesti työpaikkaympäristöön, olen tässä 

tutkimuksessa käyttänyt sitä työkaluna uskonnollisen yhteisön tarkastelussa. Ainakin tämän 

tutkimuksen osalta työyhteisöllä ja uskonnollisella yhteisöllä on riittävän paljon yhteisiä 

tekijöitä, jotta teorian käyttäminen oli mielekästä. Yhdistäviä tekjöitä ovat esimerkiksi 

sosiaaliset verkostot ja yhteinen tavoite. 

Suomessa osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja sen kehittämistä on tutkinut esimerkiksi 

Päivi Thitz. Hän toteaa yhteisöllisyyden käsitteen tarkan määrittelemisen olevan haastavaa. 

Haastetta tuovat esimerkiksi yhteisöjen sosiaalinen ja fyysinen ulottuvuus sekä se, että 

yhteiskunnan ja kulttuurin muutokset vaikuttavat myös yhteisöllisyyden mahdollisuuksiin ja 

muotoihin. Thitz on tutkinut seurakuntaa osallisuuden yhteisönä erityisesti 

maalaisseurakuntien kontekstissa. Toinen hänen tutkimuskysymyksistään koskee kirkon ja 

seurakuntien osallisuus- ja yhteisöpuhetta. Hänen mukaansa työntekijäkeskeiset toimintatavat 

ovat haaste yhteisöllisyyden kehittämiselle, sillä ne rajoittavat seurakuntalaisten osallisuutta. 

Osallisuuden vahvistamisen mahdollistaakseen työntekijän tulisi uskaltaa irrottautua 

perinteisestä roolistaan ja ”kohdata seurakuntalainen avoimessa vuorovaikutussuhteessa”. 

Aitoa osallisuutta voi syntyä vain, jos seurakuntalaiset voivat olla mukana rakentamassa 

yhteisöllistä seurakuntaa. Thitzin mukaan tämä pyrkimys on nähtävissä kirkon 

strategiapuheessa, mutta muutos tapahtuu käytännössä hyvin hitaasti.104 

Thitz kysyy, voiko yksilö löytää seurakunnasta merkityksellisen yhteisön, jos hänen 

paikkansa on olla toiminnan objektina105. Myös kirkon strategiassa pohditaan, ovatko 

seurakuntalaiset ensisijaisesti vain työn kohteita vai kenties kirkkoa omassa elinpiirissään 

 
102 Burroughs & Eby 1998, 510, 512, 529. 
103 Lampinen, Viitanen & Konu 2012, 72. 
104 Thitz 2013, tiivistelmä, 23–24. 
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eläväksi tekeviä toimijoita106. Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen on mainittu yhtenä 

tavoitteena kirkon strategiassa107. Toisaalta strategiassa kerrotaan, että kirkkotiloja avataan 

vapaaehtoisten järjestämää toimintaa varten, ja että kirkon työn toteuttamiseen tarvitaan sekä 

työntekijöitä että seurakuntalaisia: tulevaisuudessa seurakuntien elämä rakentuu yhä 

vahvemmin seurakuntalaisten osaamisen ja lahjojen varaan. Tämä tarkoittaa samalla 

työntekijän roolin muuttumista mahdollistajan ja valmentajan suuntaan.108 

Anna Haapalainen on tutkinut maallikkoseurakuntalaisten mahdollisuuksia käyttää 

valtaa ja toimia Turun Mikaelinseurakunnassa. Mikaelinseurakunta lasketaan myös uusien 

jumalanpalvelusyhteisöjen eli yhteisöliikkeen piiriin. Haapalaisen mukaan seurakuntalaiset 

sitoutuvat seurakuntaan paremmin, mikäli heille annetaan vastuuta, eikä vain mahdollisuutta 

osallistua seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin. Samalla seurakuntalaiset saavat kokemuksen 

oman elämänsä merkityksellisyydestä.109 Myös Piispa Matti Revon mukaan seurakuntalaiset 

ovat Jumalan rinnalla jumalanpalveluksen subjekti, eivät siis ainoastaan seurakunnan 

viranhaltijat. Seurakuntalaisten tulisi olla keskeisessä osassa jumalanpalveluksen 

toteuttamisessa ja kehittämisessä. Revon mukaan jumalanpalveluksen uudistustyössä onkin jo 

onnistuttu vähentämään jumalanpalveluksen pappiskeskeisyyttä.110 

Kirkon taloudellisesti turvattu asema on toisaalta mahdollistanut kirkon monipuolisen 

toiminnan ylläpitämisen ja suuret työntekijäresurssit, mutta samalla myös laiskuuden 

toiminnan kehittämisessä ja kiinnostuksessa kirkon jäseniä kohtaan. Jäsenmäärän 

vähentyminen ja taloushaasteet tuovat nyt kirkon tilanteeseen, jossa toimintamuotoja sekä 

työntekijöiden ja vapaaehtoisten suhdetta on pakko arvioida uudelleen.111 Aktiivisen 

toimijuuden puolesta puhuu myös Jouko Porkan vuonna 2019 julkaistu väitöskirja The Young 

Confirmed Volunteers of the Evangelical Lutheran Church of Finland. Tutkimus käsittelee 

isosten motivaatiota, uskonnollisuutta ja yhteisöllisyyttä kirkon rippikoulutyössä. Porkan 

mukaan isoset oppivat uutta erityisesti tekemisen kautta. Oppiminen puolestaan edistää 

yhteisöön sitoutumista sekä yhteisöllisyyden ja kuulumisen tunteiden syntymistä.112 Thitzin 

mukaan yhteisöllisyys ja osallisuus liittyvät olennaisesti kirkon olemukseen. Samalla ne 

toimivat hänen mukaansa vastauksena kirkon ajankohtaisiin haasteisiin, sillä osallisuuden 

 
105 Thitz 2013, 17. 
106 Kirkon strategia 2020, 2. 
107 Kirkon strategia 2020, 6. 
108 Kirkon strategia 2020, 6, 8. 
109 Haapalainen 2015a, 188; Hannikainen 2020a. 
110 Repo 2014, 10–12. Johdanto teoksessa Osallisuuteen kutsutut (Modéus 2014). 
111 Salomäki 2019, 114. 
112 Porkka 2019. 
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kokemuksen kautta kirkon jäsenet kiinnittyvät seurakuntaan.113 Myös Haapalainen tuo esille, 

että maallikoille annettu vastuu sitouttaa heitä seurakuntaan huomattavasti pelkkää 

osallistumista tehokkaammin.114 Tuomasmessuja tutkinut Mäkeläinen puolestaan tuo esille 

yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden jännitteen. Julkaisussaan hän myös kysyy, voisiko 

suomalaisessa messussa olla enemmän läheisyyttä.115 

Modéuksen mukaan seurakuntalaisten osallistamisesta puhuttaessa käytetään usein 

sanaa ”vapaaehtoiset”. Sana itsessään on hyvä, mutta Modéuksen mukaan se usein tarkoittaa 

seurakuntalaisia, jotka vain auttavat seurakunnan viranhaltijoita heidän työssään. Tämä ei 

Modéuksen mukaan vie kirkkoa vielä eteenpäin.116 Vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan 

vapaasta tahdosta tapahtuvaa yhteisten asioiden edistämistä, josta ei saa palkkaa ja joka ei 

koske omaa lähipiiriä. Vapaaehtoistoiminta on myös usein organisoitua.117 Kirkossa 

vapaaehtoisista käytetään myös nimitystä ”maallikko”, jolla tarkoitetaan henkilöä, jolla ei ole 

teologista koulutusta tai virkasuhdetta kirkkoon118. Kuten aiemmin mainittu, vapaaehtoisten 

tiimit sekä maallikkotoimijuus ja -johtajuus ovat uusille jumalanpalvelusyhteisöille tyypillisiä 

piirteitä119. 

Haapalainen jakaa vapaaehtoiset seurakuntalaiset eli maallikkotoimijat kolmeen 

kategoriaan: auttaviin käsiin, ideoijiin ja vetäjiin. Kategoria auttavat kädet viittaa 

kirjaimellisesti henkilöihin, jotka ovat seurakunnan tilaisuuksissa auttamassa. Tällaisella 

toiminnalla on kirkossa pitkät perinteet. Auttavat kädet siis auttavat, mutta heillä ei ole sen 

suurempaa valtaa tai vastuuta toiminnan järjestämisessä. Siitä huolimatta ”auttavat kädet” 

saattavat olla hyvin sitoutuneita toimintaan, etenkin jos toimnta, jossa he ovat mukana, on 

säännöllistä. Ideoijat ovat seurakuntalaisia, jotka ovat myös mukana ideoimassa ja ehdottavat 

seurakunnan toiminnan järjestämistä. Tällainen toiminta on usein projektiluontoista ja liittyy 

seurakuntalaisten omiin kiinnostuksen kohteisiin. Ideoijat saattavat olla järjestämässä 

jumalanpalveluksia tai teemapäiviä. Vetäjät puolestaan ovat vapaaehtoisia, jotka ovat 

Haapalaisen mukaan kiinnostuneita seurakunnan toiminnasta sekä opin että evankelioinnin 

vuoksi. Heillä on usein vahva uskonnollinen vakaumus ja halu kertoa evankeliumia eteenpäin. 

Tätä ryhmää voidaan nimittää myös ”maallikkoasiantuntijoiksi”. Vetäjätoimijat ovat 

Mikaelinseurakunnassa osallistuneet usein johonkin seurakunnan järjestämään koulutukseen. 

 
113 Thitz 2013, 97. 
114 Haapalainen 2015a, 188–189. 
115 Mäkeläinen 2008, 43. 
116 Modéus 2014, 16. 
117 Grönlund 2017, 107. 
118 Haapalainen 2015a, 189.  
119 Hannikainen 2020a. 
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Mikaelinseurakunnassa vetäjät käyvät usein Alfa-koulutuksen ja ovat myöhemmin vetämässä 

sitä. Sen lisäksi he voivat olla mukana Raamattukoulussa tai Emmaus-

opetuslapseusiltoissa.120 

Hannikainen puolestaan jakaa uusien jumalanpalvelusyhteisöjen osallistujat kolmeen 

osallistujatyyppiin: perinteisiin, yhteisöorientoituneisiin ja kokemuksellisiin osallistujiin. 

Perinteiset osallistuvat aktiivisesti jumalanpalveluksiin. He ovat sitoutuneet henkilökohtaiseen 

hartauselämään, mutta eivät niinkään jumalanpalvelusyhteisön “yhteisöprosessiin”. 

Yhteisöorientoituneet ovat myös aktiivisia jumalanpalveluksiin osallistujia sekä 

henkilökohtaisen hartauselämän harjoittajia, mutta osallistuvat samalla myös 

yhteisöprosessiin. Prosessiin osallistuminen tarkoittaa esimerkiksi aktiivista toiminnan 

rakentamista sekä vahvaa kokemusta sosiaalisista siteistä ja yhteisön jäsenyydesta. 

Kokemukselliset osallistujat eivät aiemmista poiketen ole erityisen sitoutuneita 

henkilökohtaiseen hartauselämään tai kristinuskoon opillisesti, mutta osallistuvat yhteisön 

toimintaan, sillä he ovat kokemuksellisesti ja hengellisesti kiinnostuneita uudenlaisesta 

jumalanpalveluselämästä ja toisaalta myös yhteisön tarjoamista sosiaalisista suhteista.121 

3.2. Käytäntöyhteisöt 

Wengerin yhteisöön osallistumisen teoria on tunnettu malli, jota on käytetty erityisesti 

kasvatustieteen ja sosiaalitieteen tutkimuskentällä. Sitä on käytetty muun muassa 

opettajankoulutukseen, sukupuolentutkimukseen ja verkkoyhteisöjen perustamiseen.122 

Wengerin teoria yhdistää muun muassa sosiaalisten rakenteiden, sosiaalisen toiminnan ja 

identiteetin teorioita123. Laajojen sovellutusten perusteella voidaan olettaa, että teoria sopii 

hyvin myös teologiseen tutkimukseen yhteisöistä ja niihin osallistumisesta. 

Käytäntöyhteisöteoriassa korostuu ajatus oppimisesta sosiaalisena prosessina, joka 

liittyy vahvasti kontekstiinsa124. Ensimmäisessä käytäntöyhteisöjä käsittelevässä teoksessaan 

Situated learning Jean Lave ja Etienne Wenger haastoivat käsityksen oppimisesta pelkästään 

faktatiedon omaksumisena. Teorian pohjalla oli ajatus siitä, että oppimisen sosiaalinen luonne 

oli jo pitkään jätetty liian vähälle huomiolle. Kirjassaan Lave ja Wenger ehdottavat oppimisen 

olevan ennen kaikkea prosessi, joka tapahtuu käytäntöyhteisöjen toimintaan osallistumalla.125 

Wengerin mukaan oppiminen ei ole muista toiminnoista ja ihmisistä erillinen yksilöllinen 

 
120 Haapalainen 2015a, 190–191. 
121 Hannikainen 2021a, 46–47. 
122 Farnsworth, Kleanthous & Wenger-Taylor 2016, 139. 
123 Wenger 1998, 12–13. 
124 Farnsworth, Kleanthous & Wenger-Taylor 2016, 140. 
125 Lave & Wenger 1991. 
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prosessi, jolla on alku ja loppu. Se ei myöskään ole suoraan opettamisen tulos. Wengerin 

mukaan on ongelmallista, että institutionaalisen opettamisen tuloksena moni kokee, että 

oppiminen on tylsää, työlästä ja merkityksetöntä. Hän haluaa teoriallaan muuttaa perspektiiviä 

siten, että oppiminen tapahtuu erityisesti maailmaan osallistumisen kokemusten kautta. 

Oppimisen voisi ajatella olevan yhtä luonnollinen osa ihmisenä olemista kuin syöminen ja 

nukkuminen, ja siten ihmisen voidaan ajatella olevan myös hyvä oppimaan. Ennen kaikkea 

Wenger korostaa, että oppiminen on perustavanlaatuisesti sosiaalinen prosessi.126  

Käytäntöyhteisö on ryhmä ihmisiä, jotka jakavat intohimon, huolen tai ongelmia jotain 

aihetta kohtaan. Samalla he haluavat syventää heidän tietojaan ja taitojaan kyseisellä alueella 

olemalla jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Yhteen kokoontuessaan ryhmään 

kuuluvat ihmiset auttavat toisiaan ratkomaan ongelmia sekä jakavat tietoa, neuvoja ja 

näkemyksiä. He kokevat keskinäisellä vuorovaikutuksella olevan arvoa. Ajan myötä 

ryhmittymälle muodostuu yhteisiä käytänteitä ja jopa yhteinen identiteetti.127 

Käytäntöyhteisöjä löytää esimerkiksi kodeista, kouluista ja harrastuksista, ja moni 

ihminen kuuluu useaan käytäntöyhteisöön128. Käytäntöyhteisö ei ole synonyymi ryhmälle, 

joukkueelle tai verkostolle129. Sen sijaan käytäntöyhteisö voi olla esimerkiksi Maya-tytöistä 

kätilöitä kouluttava perheyhteisö, Anonyymien Alkoholistien viikoittain tapaava yhteisö130, 

kasvatusvinkkejä toisilleen jakavat jalkapallokentän laidalla seisovat vanhemmat131 tai 

jumalanpalveluksen ympärille kokoontuva uskonnollinen yhteisö132. Hannikainen 

huomauttaa, että jumalanpalveluksen ympärille kokoontuvan käytäntöyhteisön ulottuvuuksiin 

liittyy oppimisen, sosiaalisuuden ja käytännöllisen toiminnan lisäksi myös pyhään 

suuntautuva rituaalinen ulottuvuus133. 

Kaikki yhteisöt eivät siis ole käytäntöyhteisöjä, eikä kaikki käytännön toiminta 

muodosta yhteisöä. Wenger nostaa esiin kolme näkökulmaa, joiden avulla käytäntöyhteisö 

voidaan määritellä. Ne ovat keskinäinen sitoutuminen (mutual engagement), yhteinen hanke 

(joint enterprise) ja yhteiset resurssit (shared repertoire). Yhteisön jäsenyys perustuu 

keskinäiseen sitoutumiseen. Käytäntöyhteisö syntyy, kun sen jäsenet ovat keskenään 

sitoutuneet ylläpitämään tiiviitä ihmissuhteita samalla kun he ovat kerääntyneet tehtävänsä 

ympärille. Yhteinen hanke on piirre, joka vaikuttaa käytäntöyhteisön yhtenäisyyteen. Hanke 

 
126 Wenger 1998, 3. 
127 Wenger, McDermott & Snyder 2002a, 4–5. 
128 Wenger, McDermott & Snyder 2002a, 5. 
129 Wenger 1998, 74. 
130 Lave & Wenger 1991, 59–88. 
131 Wenger, McDermott & Snyder 2002a, 4. 
132 Hannikainen 2021a, 31. 
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taas on osallistujien määrittelemä ja kollektiivisen prosessin tulos. Se ei ole ainoastaan 

nimetty tavoite, vaan sen kautta jaetaan keskinäistä vastuuta ja luodaan sosiaalisia suhteita. 

Yhteiset resurssit ovat sanoja, tarinoita, työkaluja, eleitä, symboleita, rutiineja, konsepteja tai 

muita yhteisön tapoja tehdä asioita, joita yhteisölle on kehittynyt sen olemassaolon aikana. 

Niiden avulla yhteisön jäsenet ilmaisevat jäsenyyttään ja identiteettiään.134 

Käytäntöyhteisön rakenne koostuu kolmesta peruselementistä, jotka ovat aihe 

(domain), aiheesta välittävä yhteisö (community) ja jaettu käytäntö (practice), jota yhteisö 

kehittää ollakseen tehokas oman aiheensa parissa. Aihe luo yhteisölle yhteisen maaperän ja 

luo täten kokemuksen yhteenkuuluvuudesta. Se inspiroi jäseniä osallistumaan, ohjaa 

oppimista ja antaa parhaimmillaan arvon ja merkityksen toiminnalle. Yhteisö puolestaan luo 

sosiaalisen rakenteen, joka parhaimmillaan kannustaa vuorovaikutukseen ja ihmissuhteiden 

edistämiseen ja luo pohjaa keskinäiselle luottamukselle ja kunnioitukselle. Se myös 

mahdollistaa ideoiden jakamisen, kuuntelemisen ja jopa vaikeiden kysymysten kysymisen. 

Käytännöllä taas tarkoitetaan ideoiden, raamien, työkalujen, tyylien, informaation, kielen, 

tarinoiden ja dokumenttien kokoelmaa, joka yhteisön jäsenillä on käytössään. Tarpeeksi 

kauan olemassa olleen yhteisön jäseniltä voi odottaa tiettyä yhteisön perustietoa, joka 

mahdollistaa yhteisön tehokkaan etenemisen aiheensa parissa.135 

Ihmisten motivaatiot olla mukana käytäntöyhteisössä vaihtelevat. Osa on erityisen 

kiinnostunut aiheesta ja haluaa nähdä sen kehittyvän. Toiset näkevät arvon nimenomaan 

yhteisöön kuulumisessa. Osaa kiinnostaa juuri käytännön harjoittaminen ja sen oppiminen. 

Yhteisöön liittymisen motivaatiota saattavat hyvinkin seurata ajan myötä myös toiset 

motivaatiotekijät. Esimerkiksi aiheen perässä tullut saattaa jäädä mukaan toimintaan, koska 

hänelle on syntynyt yhteisön sisällä ihmissuhteita.136 

 Lave ja Wenger näkevät yksilön yhteisöön saapumisen prosessina, jossa yksilön 

identiteetti kehittyy samalla oppimisen kanssa. Uuden tulokkaan identiteetti ja kokemus 

yhteisön jäsenyydestä ovat samalla vahvasti yhteydessä motivaatioon. Mikäli yksilö on 

yhteisön jäsen ja sen aktiivinen toimija, hän todennäköisesti kokee toiminnallaan olevan 

maailmassa merkitystä. Käytäntöyhteisössä prosessi uudesta tulokkaasta (newcomer) 

konkariksi (old-timer) liittyykin vahvasti käytännön toimintaan. Käytäntöyhteisöt ovat myös 

luonteeltaan orgaanisia, ja uudet jäsenet tuovat niihin aina uusia kiinnostuksenkohteita. 

 
133 Hannikainen 2021a, 3. 
134 Wenger 1998, 72–85. 
135 Wenger, McDermott & Snyder 2002a, 27–29. 
136 Wenger, McDermott & Snyder 2002a, 44–45. 
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Käytäntöyhteisön täysvaltaisena jäsenenä ihminen on itselleen tutulla alueella: silloin ihminen 

kokee olevansa pystyvä ja hänen pystyvyytensä myös huomataan.137  

Identiteetillä ja käytännön harjoittamisella on syvä yhteys. Siksi käytäntöyhteisön 

muodostuminen on samalla identiteettien välittämistä. Wengerin mukaan ihminen määrittää 

itseään muun muassa sen perusteella, missä hän on ollut ja minne on menossa. Toisaalta 

muodostamme hänen mukaansa identiteettimme siten, millaisia osallistumiskokemuksia 

meillä on.138 

 

Kuvio 1. Wengerin malli oppimisen ulottuvuuksista. Suomentanut Hannikainen.139 

 

Wengerin neljä oppimisen ulottuvuutta linkittyvät vahvasti käytäntöyhteisön toimintaan. 

Käytännön ulottuvuus kuvaa oppimista tekemisenä ja sisältää ajatuksen historiallisten ja 

sosiaalisten resurssien jakamisesta. Yhteisön ulottuvuus viittaa oppimiseen kuulumisena: 

oppimista tapahtuu, kun yhteisön jäsenenä saa kokemuksen omasta pystyvyydestä ja siitä, että 

omat hankkeet ovat tavoittelemisen arvoisia. Identiteetin kautta Wenger kuvaa sitä, kuinka 

oppiminen muuttaa sitä, mitä olemme. Merkityksen ulottuvuus kertoo oppimisesta 

kokemuksena, jonka myötä koemme maailman ja elämämme merkityksellisinä. Elementit 

ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa. Wengerin mukaan minkä tahansa neljästä ulottuvuudesta 

voisi siirtää kuvion keskelle oppimisen tilalle, ja kaavio toimisi edelleen.140  

Wengerin, Richard McDermottin ja William M. Snyderin mukaan yhteisöön 

osallistutaan tyypillisesti kolmella eri tasolla. Ytimessä on ryhmä, johon kuuluu 10–15 

 
137 Lave & Wenger 1991, 122; Wenger 1998, 152; Wenger, McDermott & Snyder 2002b, 111. 
138 Wenger 1998, 149. 
139 Hannikainen 2021a, 31; Wenger 1998, 5. 
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prosenttia yhteisön jäsenistä. He osallistuvat yhteisöön liittyviin keskusteluihin aktiivisesti ja 

kantavat suurimman johtajuusvastuun. Seuraavalla kehällä ovat aktiivijäsenet, joiden määrä 

vaihtelee tyypillisesti 15 prosentista 20 prosenttiin. He osallistuvat säännöllisesti toimintaan ja 

toisinaan myös yhteisöä koskeviin keskusteluihin, mutta ydinryhmää harvemmin ja 

löyhemmin. Suurin osa yhteisön jäsenistä asettuu kuitenkin ulkokehälle. He osallistuvat 

toimintaan harvemmin ja seuraavat ulkokehältä ydinporukan ja aktiivijäsenten toimintaa. 

Wengerin ym. korostavat, että myös nämä jäsenet ovat olennainen osa käytäntöyhteisöä, 

eivätkä ulkoreunoille jäävät henkilöt ole aina niin passiivisia, miltä he saattavat vaikuttaa.141 

Hannikaisen mukaan Wengerin käytäntöyhteisöteoria tarjoaa hyvän raamin erityisesti 

yhteisön jäsenyyden ulottuvuuksien tarkasteluun. Hannikainen jaottelee ulottuvuudet siten, 

että Shared Cause-otsikon alle sisältyvät kristillinen usko, yhteinen ylistys ja teologiset 

näkemykset. Community-ulottuvuus käsittää yhteenkuuluvuudentunteen, johtajuuden ja 

rakenteet. Practice-osuuteen hän laskee mukaan uskonnon harjoittamisen ja 

”maallikkotoimijuuden”, ja Learning-kohta sisältää kasvun ja oppimisen.142  

 

                     Kuvio 2. Jumalanpalvelusyhteisön ulottuvuudet. Hannikainen Wengeriä mukaillen143. 

 

 
140 Wenger 1998, 5. 
141 Wenger, McDermott & Snyder 2002b, 112. 
142 Hannikainen 2020c, 48–49. 
143 Hannikainen 2021a, 38. 
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Vaikka kokemus tietämisestä on yksilöllinen, tieto itsessään ei sitä ole, vaan se on 

kasautunut satojen vuosien aikana yhteisöissä. Esimerkiksi tieteellinen tieto on tiedeyhteisön 

yhdessä tuottamaa. Wengerin ym. mukaan tieto kehittyy nimenomaan yhteisöön 

osallistumisen prosessin kautta. Tieto on siis samalla sekä sosiaalista että yksilöllistä.144 

”Knowledge involves the head, the heart and the hand”, Wenger, McDermott ja Snyder 

tiivistävät145. 

 

4. Tutkimuksen toteutus 

4.1. Tutkimuskysymys 

Tässä tutkimuksessa perehdyn Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimivaan  

liikehdintään, uusiin jumalanpalvelusyhteisöihin. Uudet jumalanpalvelusyhteisöt  

houkuttelevat myös paljon lapsiperheitä ja nuoria aikuisia. Nuoret aikuiset ovat viime vuosina  

etääntyneet kirkosta voimakkaimmin, joten päätin tutkia niitä Z-sukupolven edustajia, jotka  

ovat edelleen kirkon toiminnassa aktiivisesti mukana. Erityisesti tutkin sitä, millaisia  

kokemuksia heillä on yhteisöllisyydestä. Tutkimuskysymykseni on, millaiset  

kokemukset yhteisöllisyydestä Z-sukupolven edustajilla on uusissa  

jumalanpalvelusyhteisöissä. 

4.2. Aineisto 

Keräsin tutkimuksen aineiston haastattelemalla uusissa jumalanpalvelusyhteisöissä mukana  

olevia Z-sukupolven edustajia. Toteutin puolistrukturoidut teemahaastattelut videoyhteydellä  

joulukuussa 2020 ja helmikuussa 2021. Hankin tutkimushaastateltavat ottamalla yhteyttä  

uusien jumalanpalvelusyhteisöjen työntekijöihin. Lähetin työntekijöille sähköpostin, jossa  

kerroin tutkimukseni aiheesta ja sen toteutuksesta146. Haastateltavia oli haasteellista saada,  

joten jouduin lähettämään useamman sähköpostin, joissa pyysin yhteisöjen työntekijöitä  

olemaan suoraan yhteydessä tutkimukseni kannalta potentiaalisiin haastateltaviin. Joissain  

tapauksissa haastateltavat olivat itse yhteydessä minuun, kun taas toisten kohdalla sain  

työntekijöiltä yhteystiedot, joiden kautta olin itse yhteydessä haastateltaviin. Tutkimuksessa  

käytettiin täten myös harkinnanvaraista otantaa. Jouni Tuomea ja Anneli Sarajärveä mukaillen  

haastateltaviksi etsittiin siis henkilöitä, joiden ajateltiin pystyvän parhaiten antamaan tietoa  

tutkittavasta ilmiöstä147. Käytännössä se tarkoitti sitä, että jumalanpalvelusyhteisöjen  

 
144 Wenger, McDermott & Snyder 2002, 10. 
145 Wenger, McDermott & Snyder 2002, 45. 
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työntekijät antoivat minulle potentiaalisten haastateltavien yhteystietoja, joiden kautta saatoin  

olla heihin yhteydessä. Täten minut ohjattiin olemaan yhteydessä sellaisiin henkilöihin, joilla  

voisi olla kokemuksia ja sanottavaa yhteisöllisyydestä uusissa jumalanpalvelusyhteisöissä.  

Haastateltavat ovat syntyneet vuosien 1995 ja 2000 välillä. Kahdeksasta 

haastateltavasta kolme oli miehiä, neljä naisia ja yksi ei halunnut mainita sukupuoltaan. 

Haastateltavat olivat viidestä eri yhteisöstä ympäri Suomea. Seitsemän kahdeksasta 

haastattelusta toteutettiin suomeksi ja yksi ruotsiksi. En mainitse tässä tutkielmassa yhteisöjen 

nimiä haastateltavien anonymiteetin suojelemiseksi. 

Osa haastateltavista oli ollut mukana yhteisön toiminnassa useamman vuoden ajan, 

osa oli tullut mukaan vuonna 2020. Suurin osa haastateltavista oli ollut mukana jossain 

seurakunnan toiminnassa myös aiemmin, mutta osalle yhteisö oli ensimmäinen tai yksi 

ensimmäisistä kosketuksista seurakuntaan. Haastateltavien asema yhteisön sisällä vaihteli 

keskenään, mutta jokainen heistä oli ollut osallistumisen lisäksi myös mukana toteuttamassa 

toimintaa. He olivat toimineet esimerkiksi johtotiimin jäseninä, pienryhmän vetäjinä, 

muusikkoina, tulkkeina ja valokuvaajina sekä tekniikassa ja lasten ja nuorten toiminnoissa. 

Eräs haastateltava oli jopa vastuussa kokonaisesta seurakunnan toimialasta148. 

Sirkka Hirsjärven ja Helena Hurmeen mukaan puolistrukturoidulle teemahaastattelulle 

ei ole yhtä selkeää määritelmää. Sillä voidaan viitata esimerkiksi siihen, että kysymysten 

sanamuotoja ja järjestystä voi haastateltavien kesken vaihdella. Se ei siis ole tarkasti 

muotoiltu lomakehaastattelu, mutta ei myöskään hyvin vapaasti etenevä syvähaastattelu. 

Hirsjärvi ja Hurme muistuttavat myös, että puolistrukturoidussa haastattelussa vastaaja voi 

myös vastata omin sanoin, ja vain osa haastattelun näkökohdista on siis lyöty etukäteen 

lukkoon. Itse teemahaastattelu-termi viittaa puolestaan siihen, että haastattelu on kohdennettu 

tiettyihin teemoihin eli haastateltavien subjektiivisiin kokemuksiin tietyistä tilanteista. 

Haastattelu etenee ennen kaikkea teemojen, eikä yksityiskohtaisten kysymysten avulla. 

Teemahaastattelu-menetelmällä voidaan tutkia haastateltavan ajatuksia, uskomuksia, 

kokemuksia ja tunteita.149  

Pyrin muotoilemaan haastattelukysymykset niin, että voisin niihin saamieni vastausten 

avulla saada vastauksen tutkimuskysymykseeni ”millaisia kokemuksia Z-sukupolvella on 

yhteisöllisyydestä uusissa jumalanpalvelusyhteisöissä”. Haastattelukysymysten sisältöön 

vaikuttivat sekä aiemmin lukemani tutkimuskirjallisuus uusiin jumalanpalvelusyhteisöihin, Z-

 
146 Liite 1. 
147 Tuomi & Sarajärvi 2009, 86. 
148 H8. 
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sukupolveen ja yhteisöllisyyteen liittyen. Haastattelukysymyksissä kartoitin esimerkiksi 

yhteisöllisyyden ulottuvuuksia.150 

Haastattelurunko jakautui kuuteen osaan. Ensimmäisessä osiossa kysyin 

taustamuuttujia, eli haastateltavien syntymävuoden, sukupuolen ja koulutustaustan. Toisessa 

osiossa selvitin haastateltavan suhdetta hänen yhteisöönsä. Kysyin esimerkiksi, milloin hän 

tuli mukaan yhteisön toimintaan, miten hänet otettiin vastaan ja onko hän samaa mieltä niistä 

asioista, joita yhteisössä opetetaan. Kolmannessa osiossa kartoitin informantin 

ihmissuhdeverkostoa yhteisön sisällä. Kysyin esimerkiksi, millaisia ihmissuhteita hänellä on 

yhteisön sisällä, millä tavalla hän pitää yhteyttä yhteisön jäseniin ja onko hän kokenut 

yksinäisyyttä tai ulkopuolisuutta yhteisön sisällä. Neljäs osio käsitteli haastateltavan suhdetta 

ja kokemuksia kirkkoon ja seurakuntaan liittyen. Kysyin, mikä hänelle on seurakunnassa 

tärkeää ja millaiseksi hän kokee suhteensa Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. 

Viidennen osion aihe oli korona-aika. Keskustelimme siitä, oliko haastateltava osallistunut 

yhteisön toimintaan korona-aikana ja miten poikkeusaika oli vaikuttanut yhteisön toimintaan. 

Kuudennessa osiossa kysyin osallisuuteen liittyviä kysymyksiä eli esimerkiksi informanttien 

kokemuksia vaikutusmahdollisuuksista ja osallistumisesta yhteisön vastuutehtäviin.151  

Haastattelut kestivät 41 minuutista 80 minuuttiin. Haastattelujen aikana kysymysten 

järjestys vaihteli hieman haastattelun mukaan, sillä pyrin antamaan tilaa haastateltavien 

omille kokemuksille ja niiden esiin tuomiselle. Kysyin paljon tarkentavia kysymyksiä ja 

kehotin usein kertomaan jostain asiasta lisää. 

4.3. Aineiston analysointi 

Aineisto on analysoitu sisällönanalyysilla, jota voidaan Tuomen ja Sarajärven mukaan pitää  

sekä metodina että väljänä teoreettisena kehyksenä. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jonka  

tavoitteena on saada tiivistetty ja yleinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä ja järjestää aineisto  

johtopäätöksiä varten.152 Pertti Alasuutarin mukaan laadullisen tutkimuksen analyysi koostuu  

kahdesta toisiinsa nivoutuvasta vaiheesta: havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen 

ratkaisemisesta. Havaintojen pelkistämisellä tarkoitetaan sitä, että aineistossa kiinnitetään 

huomiota tutkijan asettaman kysymyksenasettelun kannalta olennaisiin seikkoihin. 

Tekstimassa pelkistetään raakahavaintoihin, minkä jälkeen näitä havaintoja yhdistellään 

 
149 Hirsjärvi & Hurme 2014, 47–48. 
150 Burroughs & Eby 1998; Lampinen, Viitanen & Konu 2013. 
151 Liite 2. 
152 Tuomi & Sarajärvi 2018, 103–105. 
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vihjeiksi ja johtolangoiksi. Arvoituksen ratkaisemisen vaiheessa edellä tuotetuista 

johtolangoista tehdään merkitystulkintoja tutkittavasta ilmiöstä.153  

Olen analysoinut haastatteluaineistoni löyhästi teoriaohjaavasti, eli analyysia ohjasi  

Wengerin käytäntöyhteisöteoria. Kerron teoriasta tarkemmin tutkielman kohdassa 3.2. 

Teoriaohjaava analyysi etenee aineistolähtöisen analyysin tavoin aineisto edellä. 

Teoriaohjaavassa analyysissa teoreettiset käsitteet ovat valmiina, ja aineiston abstrahoinnin eli 

käsitteellistämisen vaiheessa tutkimusaineisto liitetään näihin valmiina oleviin käsitteisiin eli 

tämän tutkimuksen tapauksessa Wengerin ym. käytäntöyhteisöteoriaan. Aineiston 

analysoinnin alkuvaiheessa aloin tehdä aineistolähtöistä analyysia, eli aloin luomaan käsitteitä 

omasta empiirisestä aineistostani154. Analyysin edetessä huomasin kuitenkin paljon 

yhtymäkohtia käytäntöyhteisöteoriaan, joten päätin hyödyntää sitä aineiston 

käsitteellistämisen kanssa ja täten päädyin tekemään teoriaohjaavaa analyysia. 

Analyysia tehdessä etenin siten, että ensin litteroin haastatteluaineistoni. Sen jälkeen  

aloin käydä aineistoa läpi ja etsiä aineistosta raakahavaintoja eli pelkistettäviä ilmauksia155. 

Prosessin eteneminen on esitetty alla olevassa kuviossa 3. 

 

Alkuperäiset ilmaukset Pelkistetyt ilmaukset 

”Mä olin iha yllättyny ku niinku heti kaikki sillee moikkas ja oli sillee 

niinku et, tai niinku monet sillee kohtas ja hymyili ja oli sillee niinku 

tervetuloa ja jotenki et niinku siis tuli semmonen tosi kohdattu fiilis 

niinku siitä. - - Niinku tosi moni tuli sillei esittäytyy ja sillee aktiivisesti 

otti kontaktii.”156 

 

”me etittiin - - sellasta kivaa seurakuntaa joka ois sillee jotenki ehkä 

raikkaampi. Ku me asutaan XXX:lla nii täällon must tuntuu että 

kirkossakävijät on kaikki plus 70, eikä niiden kanssa oo hirveesti 

mitään sillee yhteistä. Ja ylipäätään et jumalanpalvelukset tuntuu ehkä 

vähän sillee, kankeilta, jos näin voi sanoa.”157 

 

”No, se [seurakunta] on semmonen uskovien koti ehkä, semmonen 

paikka missä rakennutaan ja kasvetaan siinä uskossa että ehkä 

Tervehtiminen (heti) 

Hymyileminen 

Tervetulotoivotus 

Kokemus kohdatuksi tulemisesta 

Esittäytyminen 

Kontaktin ottaminen 

 

Seurakunnan aktiivinen etsiminen 

Kaipuu (samanikäisten) yhteyteen 

Toive raikkaasta, ei kankeasta 

seurakuntakulttuurista 

 

Ajatus seurakunnasta kotina 

Halu kasvaa ja rakentua 

Halu palvella 

 
153 Alasuutari 2011, 39–44. 
154 Lave & Wenger 1991; Tuomi & Sarajärvi 2018, 125, 133; Wenger 1998; Wenger, McDermott & Snyder 

2002. 
155 Tuomi & Sarajärvi 2018, 110–115. 
156 H2. 
157 H1. 
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semmonen kasvupaikka. Ainaki nyt semmonen, missä voi ite kasvaa ja 

toisaalta sitte palvella muita.”158 

 

”Siellä [yhteisössä] sit sai puhua niinku uskosta ja ehkä niinku niistä 

ittee mietityttävistä kysymyksistä, et kyl siellä pystyy niinku kertoon. Ja 

sitte jos oli vielä jotain henkilökohtasempaa, mitä ei välttämättä 

halunnu kertoo sitten ihan koko X-yhteisölle, nii sitten sen saatto 

kertoa siinä omassa pienryhmässä tai niinku jollekin muulle ystävälle 

ketä siellä X-yhetisössä on. Mutta kyllä. Et ku se usko on niinku 

merkittävin asia elämässä nii se oli semmonen niinku et pysty jakaan, 

joo.”159 

 

”Et ku meillon livemusiikki jossa lauletaan mukana, nii siin tulee 

jotenki semmonen tunne et on vähän niinku yhteinen ääni ja on niinku 

yhdessä mukana niissä ajatuksissa. Ja sit meän esirukouksista, koska 

meillon silleen että rukoukset jätetään niinku siinä messun alussa 

semmoseen boksiin, ja sitten ne ihan oikeasti kaikki luetaan siellä 

ääneen, niinku siellä samassa messussa. Ja jopa silleen et osa niistä on 

nimellisiä nii siit on tullu semmonen tunne että ollaan niinkun yhtä 

perhettä ja että kaikki asiat voi jakaa. Ja siellon ollu myös tosi rajuja 

asioita ja siitäki on enemmän tullu semmonen olo että kaiken voi jakaa ja 

ollaan yhdessä tässä.”160 

 

 

 

Keskustelu hengellisistä asioista 

 

 

Pienyhteisön merkitys 

 

Usko elämän tärkein asia 

Uskon jakaminen 

 

(Ylistys)musiikin ja yhdessä 

laulamisen merkitys 

Kokemus yhteydestä 

 

Yhdessä rukoileminen 

 

Kokemus seurakunnasta perheenä 

Elämän ja uskon jakaminen 

 

Kuvio 3. Alkuperäiset ilmaukset ja pelkistetyt ilmaukset.  

 

Tämän jälkeen tein pelkistetyistä ilmauksista alaluokkia161. Kuten jo aiemmin mainittu, 

aiempaa tutkimuskirjallisuutta162 lukiessani huomasin, että aineistossani on paljon yhteyksiä 

Wengerin käytäntöyhteisöteoriaan163, jota mukaillen muodostin alaluokista yläluokkia. 

 

Pelkistetty ilmaus 

(esmerkkejä) 

Alaluokka Yläluokka  

(Wengeriä 

mukaillen) 

Ymmärrettävä opetus, joka koskettaa 

Lähimmäisenrakkaus 

Jumala keskiössä 

 

Oppi ja arvot 

 

 

Jaettu hengellisyys 

 
158 H3. 
159 H4. 
160 H5. 
161 Tuomi & Sarajärvi 2018, 110–115. 
162 Hannikainen 2020c, 49.  
163 Lave & Wenger 1991; Wenger 1998; Wenger, McDermott & Snyder 2002. 
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(Ylistys)musiikki tärkeää 

Rukoileminen yhdessä 

Keskustelu hengellisistä asioista 

 

Pienryhmän merkitys 

 

 

Hengellisyyden harjoittaminen 

 

 

Pienryhmätoiminta 

(Shared Cause) 

Tervehtiminen, esittäytyminen, 

hymyileminen 

Työntekijöiden huomio erityisen tärkeää 

Turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri 

 

Jakautuminen iän tai elämäntilanteen 

mukaan 

Ajatus seurakunnasta perheenä ja kotina 

Tutustuminen uusiin ihmisiin 

 

Ilmapiiri 

Kohtaaminen ja kohdatuksi tuleminen 

 

 

 

Ihmissuhteiden muodostuminen 

 

Yhteisö  

(Community) 

Seurakunnan aktiivinen etsiminen 

Päätös sitoutua 

Seurakuntashoppailu negatiivisena asiana 

 

Työntekijät toiminnan koordinaattoreina 

Paimenen rooli 

 

Arvostettu olo 

Vapaaehtoiset elintärkeitä yhteisön kannalta 

Mahdollisuus päästä tekemään 

 

Sitoutuminen 

 

 

 

Työntekijöiden rooli 

 

 

Lahjat ja osaaminen käytössä 

 

Osallistuminen 

(Practice) 

 

Uskon eläminen arjessa 

Kasvaminen ihmisenä ja kristittynä 

 

Kaikki saavat tulla 

Ensikertalaisten huomioiminen 

Matala kynnys 

 

Uudenlainen ja raikas seurakunta 

Ei kaavamainen jumalanpalvelus 

Toive messun interaktiivisuudesta 

Kriittisyys perinteistä seurakuntakulttuuria 

kohtaan 

 

Laadullinen kasvu 

 

 

Määrällinen kasvu 

 

 

 

Perinteisen seurakuntakulttuurin 

haastaminen 

 

Kasvu  

(Learning) 

 

Kuvio 4. Pelkistetyt ilmaukset, alaluokat ja yläluokat. 
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Kuviossa 4 on esitetty, miten pelkistetyistä ilmauksista on muodostettu alaluokkia, ja miten 

alaluokista on muodostettu yläluokkia. Yläluokat ovat Jaettu hengellisyys (Shared Cause), 

Yhteisö (Community), Osallistuminen (Practice) ja Kasvu (Learning). Suluissa olevat 

engalnninkieliset termit ovat niitä, joita Wenger ym. käyttävät. Suomennokset olen tehnyt itse 

Hannikaisen164 suomennoksia apuna käyttäen. 

Olen seurannut omien tutkimustulosteni muodostamisessa osittain Hannikaisen 

jaottelua165. Neljä otsikkoa olen suomentanut siten, että Shared Cause viittaa jaettuun 

hengellisyyteen, jonka alle olen Hannikaisen tavoin laskenut haastateltavien opilliset 

näkemykset ja hengellisyyden harjoittamisen eri muodot. Oman kappaleen olen varannut 

myös pienryhmätoiminnalle, joka on haastateltaville merkittävä hengellisyyden harjoittamisen 

muoto, jonka myötä hengellisyyden jakaminen tulee erityisen konkreettisesti esille.  

Community-ulottuvuuden olen kääntänyt yhteisöksi. Sen kohdalla olen käsitellyt 

erityisesti kohtaamisen ja ilmapiirin kautta muotoutuvaa yhteenkuuluvuudentunnetta. Lisäksi 

olen analysoinut haastateltavien suurta tarvetta (kristittyjen) yhteydelle ja sitä kautta heidän 

kokemustaan seurakunnasta ihmissuhteiden verkostona. Hannikainen näkee johtajuuden ja 

yhteisön rakenteet osana Community-ulottuvuutta. Työntekijöiden roolia olisin voinut 

käsitellä myös yhteisön kohdalla, mutta päätin ottaa sen osaksi osallistumisen kokonaisuutta 

(Practice). Tämä siksi, että työntekijöiden roolilla ja tavalla tehdä työtä oli samalla niin suuri 

vaikutus siihen, millaiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet haastateltavilla oli 

omassa yhteisössään. Osallistumisen kohdalla olen pohtinut myös haastateltavien 

poikkeuksellista sitoutumista sekä sitä, miten he kokevat heidän lahjojensa ja osaamisensa 

olevan käytössä heidän toimiessaan yhteisössään vapaaehtoisina seurakuntalaisina. Learning-

ulottuvuuden olen kääntänyt kasvuksi, jonka ajattelen olevan (sosiaalisen) oppimisen tulos. 

Haastatteluaineistosta oli löydettävissä viitteitä sekä määrälliseen että laadulliseen kasvuun 

ihmisenä ja kristittyinä. Olen käsitellyt molempia näkökulmia kasvu-osiossa. Tulosluvut 

päättyvät haastateltavien oppimis- ja kasvuprosessin huipentumaan, jonka ajattelen heidän 

kokemustensa perusteella olevan kirkon perinteisen seurakuntakulttuurin haastaminen. 

 

 
164 Hannikainen 2020c, 48–49. 
165 Ks. 3.2. 



 

31 

 

 

Kuvio 5. Z-sukupolven kokemukset yhteisöllisyydestä uusissa jumalanpalvelusyhteisöissä. 

 

Yllä olevassa kuviossa 5 on esitetty tämän tutkimuksen tulokset tiivistetyssä muodossa. 

Kuviossa on esitetty tuloslukujen yläluokat (esimerkiksi yhteisö ja kasvu) ja alaluokat 

(esimerkiksi hengellisyyden harjoittaminen ja sitoutuminen). Tutkimuksen ala- ja yläluokat 

ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa ja osittain myös risteävät keskenään. Täten samat sitaatit 

saattavat esiintyä tutkimustuloksissa useammassa kohdassa. 

4.4. Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tämän tutkimuksen monipuolisuutta lisää se, että haastateltavat olivat useasta eri yhteisöstä 

eri puolilta Suomea. Informantit olivat myös tutkittavan ikäluokan sisällä keskenään hieman 

eri-ikäisiä, ja heidän joukossaan oli sekä naisia että miehiä (yksi haastateltava ei halunnut 

mainita sukupuoltaan). Toisaalta Alasuutari muistuttaa, ettei laadullisen tutkimuksen 

tavoitteena olekaan löytää tilastollisia todennäköisyyksiä. Sen sijaan tutkija pyrkii analyysin 

avulla muotoilemaan sääntörakenteita, jotka pätevät koko käsiteltävään aineistoon.166 

Tutkielmaa kirjoittaessani jouduin pohtimaan haastateltavien anonymiteetin 

säilyttämistä. Siksi en ole lopullisessa raportissa kertonut, minkä yhteisöjen jäseniä olen 

haastatellut. Lisäksi olen häivyttänyt sitaateista kaikki yhteisöjen sekä yksittäisten 

henkilöiden, kuten työntekijöiden nimet. Täten yksittäisistä sitaateista ei saa tietää, minkä 

yhteisön jäsenestä on kyse. Yksi haastatteluista tehtiin ruotsin kielellä, joten anonymiteetin 

 
166 Alasuutari 2011, 38–39, 41. 
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varmistamiseksi ruotsinkieliset ilmaukset on käännetty suomenkielisiksi. Joitain 

murreilmaisuja on samalla tavoin muutettu yleiskielisemmiksi. Haastateltavien sitaateissa 

jokaisen yhteisön nimi on muutettu muotoon X-yhteisö. 

Olen pyrkinyt työssäni huolellisuuteen ja puolueettomuuteen. Tiedostan, että täysin  

puolueeton aiheen tarkastelu ei ole ollut minulle mahdollista, sillä tutkimani ilmiökenttä on  

minulle hyvin tuttu ja henkilökohtaisesti tärkeä. Tutkielman kirjoittamisen hetkellä olen töissä  

tamperelaisessa Uusi Verso-yhteisössä, joka on yksi uusista jumalanpalvelusyhteisöistä  

kirkon sisällä. Aion myös suuntautua työurallani vastaavanlaisten yhteisöjen rakentamiseen.  

Lisäksi olen tehnyt paljon rippikoulutyötä ja vastuullani on Uusi Verso -yhteisön sisällä  

toimiva alle 26-vuotiaiden pienyhteisö Future. Tutkijana minulle on eduksi, että sekä nuoren  

seurakunnan toiminta että yhteisöliikkeen toimijat ja käsitteet ovat minulle ennestään tuttuja.  

Samalla olen kuitenkin pohtimaan omaa tutkijapositiotani: aineistoa kerätessä ja  

analysoidessa olen pyrkinyt etäännyttämään itseni siitä siinä määrin, kuin se on mahdollista.  

Olen pyrkinyt välttämään subjektiivisuutta analysoimalla sekä tutkimustuloksiani että omaa  

asemaani kriittisesti. 

 

5. Tutkimustulokset 

5.1. Jaettu hengellisyys 

 

Oppi ja arvot 

- -se nyt oli se hieno kolmijako että jos Jumala on keskiössä, toisaalta meillon tarve tulla kohdatuiksi 

niinku myös toistemme toimesta nii se keskinäinen yhteys ja sit myös ulospäin nii, musta se tiivistää 

aika hyvin semmosta tärkeetä, tai yksiä tärkeitä juttuja. Sit ne pitää aika paljon muuta sisällään.167 

 

Kuten yllä olevassa haastateltavan sitaatista käy ilmi, oli aineistosta löydettävissä tiettyjä 

opillisia korostuksia. Tärkeinä arvoina nähtiin esimerkiksi Jumalan asettaminen keskiöön, 

seurakuntalaisten keskinäisen yhteyden vaaliminen sekä seurakunnasta ulospäin 

suuntautuminen. 

Monet opilliset korostukset on liitettävissä evankelikaaliseen tai karismaattiseen 

kristillisyyteen kristillisyyteen. Myös Hannikaisen mukaan yhteisöliikkeellä on yhteyksiä 

 
167 H3. 
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evankelikaaliseen eli matalakirkolliseen kristinuskon suuntaukseen168, ja toisaalta myös 

(maltilliseen) karismaattiseen kristillisyyteen169.  

Evankelikaalisuudella tarkoitetaan kirkkojen sisällä ja rinnalla toimivaa liikettä, joka 

on syntynyt amerikkalaisen ja anglosaksisen herätyskristillisyyden parissa. Esimerkiksi 

puritanismi ja pietismi ovat vaikuttaneet sen syntyyn, ja toisaalta liikkeellä on vahva 

kalvinistinen tausta. Sanan ”evangelicalism” suomentaminen ei ole aivan yksinkertaista, sillä 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys tarkoittavat 

eri asiaa. Opillisesti evankelikaalisuudelle on tyypillistä raamattu- ja Kristus-keskeisyys.170 

McGrathin mukaan evankelikaalisen kristillisyyden ytimessä on neljä olettamusta: Raamatun 

auktoriteetti ja riittävyys (1), pelastuksen ainutlaatuisuus Kristuksen ristinkuoleman kautta 

(2), henkilökohtaisen kääntymyksen tarpeellisuus (3) sekä evankeliumin leviämisen 

välttämättömyys, oikeutus ja kiireellisyys (4).171 Aineistostani on löydettävissä vastineita 

kaikkiin neljään kohtaan, joten aineiston voidaan siinä mielessä ajatella heijastavan 

evankelikaalisuutta. Yllä olevassa sitaatissa esille nousevat esimerkiksi Jumalan 

auktoriteettiasema (1) sekä ulospäin suuntautuminen, jonka voidaan olettaa viittaavan 

evankeliumin levittämiseen (4)172.  

Karismaattisuus lasketaan myös usein evankelikaalisuuden alle. Liike syntyi 

Yhdysvalloissa 1960-luvulla. Liikkeen taustalla on halu kiinnittää huomio Pyhän Hengen 

voimaan sekä konkreettiseen ja omakohtaiseen uskonkokemukseen, ja tyypillistä on myös 

pyhityksen, armolahjojen ja Pyhän Hengen kasteen korostaminen.173 Karismaattisia piirteitä 

löytyi tämän tutkimuksen aineistosta, esimerkiksi hengellisten lahjojen ja palvelutehtävien 

korostamisen osalta174. Eräs haastateltava nosti esille armolahjat175. Toinen haastateltava 

korosti viiden eri palveluviran tärkeyttä seurakunnan rakentamisessa176. 

Kysyin haastatteluissa, mistä heidän yhteisössään opetettavista asioista haastateltavat 

ovat samaa mieltä. Kaiken kaikkiaan haastateltavat olivat hyvin yksimielisiä yhteisönsä 

opetuksen kanssa, joka välittyi esimerkiksi saarnojen ja kulttuurin kautta. Tämä selittää 

osaltaan jo sitä, että he haluavat olla mukana yhteisönsä ja ylipäätään kirkon toiminnassa, sillä 

 
168 Hannikainen 2020b, 5. 
169 Hannikainan 2020a. 
170 Ahonen 2003, 130, 135. 
171 McGrath 1996, 139. 
172 H3. 
173 Ahonen 2003, 132–133. 
174 McGrath 1996, 143–144. 
175 H3. 
176 H7; Efesolaiskirjeen 4. luvun 11. jakeessa luetellaan viisi seurakunnan palveluvirkaa: apostolit, profeetat, 

evankeliumin julistajat, paimenet ja opettajat.  
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vastaavasti kirkosta eroamaan päätyneet nuoret kertovat yleisimmin syyksi sen, etteivät he 

usko kirkon opetukseen177. 

Eräs haastateltava kehui yhteisönsä saarnoja, koska pappi puhui  

ymmärrettävästi ja ”aiheista, jotka oikeesti sillein koskettaa ja kiinnostaa”178. Toinen 

haastateltava kertoi hänelle tulevan turvallinen olo siitä, että koruilmausten sijaan sanotaan 

suoraan, ”että mitä kannattaa tehdä, et mitä pitäisi tehä tai mitä Jeesus sanoo”179. Kaksi 

haastateltavaa kertoi kyllä olevansa opetuksesta samaa mieltä, mutta korosti samalla 

kuuntelevansa opetusta aina kriittisesti. Toinen ei halunnut ”kuulostaa lampaalta”180, ja toinen 

kertoi aina arvioivansa Raamatun valossa kokeneempiakin opettajia181. Ylipäätään yhteisön 

opetukselle, erityisesti saarnoille, annettiin paljon painoarvoa. Toisaalta myös asioiden 

esittämisen tavalla, esimerkiksi jo aiemmin mainitulla ”ymmärrettävällä puheella” vaikutti 

olevan merkitystä.  

Haastateltavat olivat kokonaisuudessaan yhteisönsä arvoista, opista ja opetuksesta 

kiinnostuneita ja toivat niitä haastatteluissa esille. Esimerkiksi ”Jeesus-keskeisyys” nousi 

vahvasti esille myös omassa aineistossani, kuten alla olevasta kommentista käy ilmi. 

--mun mielest se on aika tärkee osa sillee kirkon sanomaa että et kerrotaan ihmisille miten pelastuu. Ja  

niinku ite aattelen siit sillee et uskomalla Jeesukseen.182 

 

Myös Jeesuksen ristintyö183 ja ”perus Jeesus ja niinku - - noi luterilaisuuden perusjutut”184 

mainittiin haastatteluissa. Kaksi haastateltavaa mainitsi kolmiyhteisen Jumalan eli ajatuksen 

Jumalan ilmentymisestä kolmena persoonana, Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä185. Yksi 

haastateltavista puhui ”lahjasta saada seurata Jeesusta”186, ja myös toinen haastateltava totesi, 

että ”kyllähän meiän ois tarkotus elää niinkun Jeesuksen seuraajina”187. Haastateltava näki 

kirkon myös heikomman puolta pitävänä moraalivaikuttajana, mutta hänen mukaansa kirkko 

ei saisi olla ainoastaan sitä. 

Tää on just et mistä näkökulmasta kattoo että, - -mä aattelen et kirkko on niinku sellanen, kyl se on 

niinku yhteiskunnallinen vaikuttaja ja tekee niinku yhteiskunnallisesti paljon. Just pitää heikomman 

puolta ja on ehkä semmonen jotenki moraalivaikuttajakin, mikskä kirkko ei tietenkään saisi vaan jäädä, 

että kyllähän meiän ois tarkotus elää niinkun Jeesuksen seuraajina.188 

 
177 Niemelä 2017, 140. 
178 H1. 
179 H5. 
180 H4.  
181 H3. 
182 H2. 
183 H3. 
184 H2. 
185 H2; H3; Aamenesta öylättiin – kirkon sanasto: Kolmiyhteinen Jumala: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. 
186 H8. 
187 H4. 
188 H4. 
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Jeesus-keskseisyyden lisäksi henkilökohtainen suhde Jumalaan nousi esille myös muissa 

haastatteluissa189. Myös Hannikaisen keräämässä aineistossa oli tyypillistä teologinen 

konservatiivisuus, jonka mukaan Kristus on (ainoa) tie taivaaseen. Samalla mukana oli myös 

liberaalia ajattelua. Voidaan puhua siis teologisesta inklusiivisuudesta, jossa opillisia tai 

normatiivisia näkökulmia ei korosteta.190 

Haastatteluaineistossani nousi siis esille sekä konservatiivisia että liberaaleja arvoja. 

Esimerkiksi eräs haastateltava kertoi ennen yhteisöön tutustumista selvittäneensä yhteisön 

arvopohjaa, sillä hän ei halunnut sen olevan ”yltiökonservatiivinen”191. Toinen haastateltava 

koki toisinaan jääneensä pienryhmänsä keskusteluissa ulkopuoliseksi, kun ”ne 

konservatiiviset alko keskenään jutella”192. Eräs haastateltava mainitsi myös tasa-arvon ja 

ympäristöarvot193, joiden voidaan ajatella olevan liberaaleja arvoja. Yksi haastateltava taas 

kertoi itse identifioituvansa konservatiiviseksi, sillä hän ”näkee sen Raamatun ylimpänä 

auktoriteettina”194. Eräs haastateltava kertoi kannattavansa perinteistä pappien virkakäsitystä, 

jonka mukaan pappisvirka on tarkoitettu vain miehille195. Tämäkin näkemys voitaneen tulkita 

konservatiiviseksi.  

Teologisen konservatiivisuuden piirteistä huolimatta uusien 

jumalanpalvelusyhteisöjen osallistujat ovat Hannikaisen mukaan kuitenkin arvoiltaan 

uudistushaluisia. He esimerkiksi haluavat uudistaa perinteistä seurakuntaelämää196, eikä 

naisten pappeus ole heille yleensä ongelma. Perinteet eivät olleet heille tärkeä arvo, kun taas 

itseohjautuvuus oli, mikä viestii moderneista arvoista197. Tämän tutkimuksen haastateltavien 

uudistushaluisuudesta ja kriittisyydestä perinteistä seurakuntaelämää kohtaan kerron 

enemmän tutkielman kohdassa 5.4. 

Aineistossa tuotiin puolestaan tärkeänä arvona esille lähimmäisenrakkaus198. 

Haastateltavien mukaan on tärkeää, että jokainen ihminen on rakastettu ja hän saa tulla 

seurakuntaan sellaisena kuin on199, ja kuka tahansa on tervetullut200. Lähimmäisiin kohdistuva 

 
189 H2. 
190 Hannikainen 2021a, ii; Hannikainen 2020a. 
191 H1. 
192 H6. 
193 H5. 
194 H3. 
195 H7. 
196 Ks. 5.4. 
197 Hannikainen 2020a. 
198 H1; H3; H5. 
199 H1; H3; H4; H5. 
200 H7.  
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hyväntahtoisuus korostui myös Hannikaisen aineistossa erityisesti Z-sukupolven kohdalla201. 

Hänen aineistossaan yhteisön toimintaan osallistuneet kertoivat yleisimmän muutoksen olleen 

oman ajattelun muuttuminen avarammaksi ja armollisemmaksi202. Tässä tutkimuksesssa myös 

ulospäin suuntautuminen ja ”kynnyksen mataloittaminen” nostettiin tärkeänä asiana esille203. 

Näistä kerron myös lisää tutkielman kohdassa 5.4. 

 

Hengellisyyden harjoittaminen 

No tosi suuri merkitys [kristittyjen yhteydellä] kyllä et, et ihan vaan se et voi vaikka jutella jostain mitä 

mieltä askarruttaa tai rukoilla yhessä, nii niinku se on jotenki tosi merkittävää et se niinku rohkasee tosi 

paljon - - ja vaikka et voi niinku laulaa yhessä.204 

 

Yllä olevan lainauksen tavoin moni haastateltava toi esille kristittyjen yhteyden ja hengellisen 

elämän jakamisen tärkeyden. Hengellistä elämää harjoitettiin yhdessä esimerkiksi 

rukoilemalla, lukemalla Raamattua, ylistämällä musiikin kautta sekä keskustelemalla 

hengellisistä asioista. Moni heistä vietti myös vapaa-aikaa muiden yhteisön jäsenten kanssa, 

esimerkiksi lenkillä tai kahvilla käyden205 tai elokuvia katsellen206. Hengellisen elämän 

harjoittamisessa korostui sen jakamisen tärkeys ja täten yhteisöllinen ulottuvuus, mutta 

samalla myös henkilökohtainen hartauselämä ja koettu suhde Jumalaan.  

Yhdessä rukoileminen nousi esiin monessa vastauksessa. Sekä toisten puolesta 

rukoileminen että rukoustuen saaminen koettiin molemmat tärkeiksi. Kun kysyin 

haastateltavilta, ovatko he saaneet jonkinlaista apua tai tukea yhteisön kautta, oli rukoustuki 

keskustelun rinnalla yleisin vastaus207. Sekä rukoustuen antaminen että sen vastaanottaminen 

heijastavat yhteisöllisyyden ulottuvuuksista työtoverin tukemista eli halua tukea ja auttaa 

toista yhteisön jäsentä henkilökohtaisissa asioissa208. 

Eräs haastateltava koki erityisen merkityksellisenä, että jumalanpalveluksen 

esirukousosiossa jokainen jätetty rukouspyyntö luetaan ääneen209. Jumalanpalveluksen 

rukousosion merkitys nousi esille myös Uusi Verso-yhteisön Varikkomessua tutkineen 

Laakson pro gradu -työssä. Laakson mukaan messun esirukous oli messukävijöille 

 
201 Hannikainen 2021b, 16. 
202 Hannikainen 2020a. 
203 H2; H3. 
204 H2. 
205 H4. 
206 H7; H8. 
207 H2; H3; H4; H6. 
208 Burroughs & Eby 1998, 512. 
209 H5. 
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merkityksellinen Jumalan kohtaamisen ja uskon jakamisen hetki210. Kirkosta vuonna 2010 

kerätyssä aineistossa puolestaan kävi ilmi, että tuolloin rippikouluikäiset, jotka tällä hetkellä 

ovat ikänsä puolesta tutkimukseni kohderyhmää, olivat ainoa ikäryhmä, jonka vastauksissa 

korostui jumalanpalveluksessa uskoa vahvistavana kokemuksena se, että ”minunkin 

puolestani rukoiltiin”211. Tämän tutkimuksen aineistossa rukoilu, Raamatun lukeminen ja muu 

hengellisen elämän jakaminen yhdistettiin omasta uskosta huolen pitämiseen, kuten alla 

olevasta sitaatista käy ilmi.  

Nii miks se on merkittävää että et on kristittyjä ystäviä? Pystyy pitään siitä omasta uskosta ehkä 

paremmin huolta. Et kun puhuu niistä asioista, ja vaikka ei omaa uskoonsa voi elää kenenkään kautta 

mutta se että saa niinku ylipäätään jutella ja saa rukoilla yhdessä. Ja pienryhmä X-yhteisön kautta oli 

tosi iso tekijä siinä et niinkun luettiin yhdessä Raamattua ja mietittiin et mitä nää asiat tarkottaa ja mitä 

ne tarkottaa meiän elämässä.212 

 

Raamatun lukeminen yhdessä muiden kanssa oli haastateltaville merkittävä hengellisyyden 

harjoittamisen muoto. Pienryhmäkokoontumisiin vaikutti kuuluvan lähes poikkeuksetta 

Raamatun lukeminen yhdessä213. Kuten yllä olevasta sitaatista käy ilmi, Raamatun 

lukemiseen liittyi usein myös juuri luetusta raamatunkohdasta keskustelu sekä sen 

pohtiminen, mitä kyseinen kohta voisi yksilöiden omassa elämässä tarkoittaa. Raamatun 

lukemisessa yhdistyi siis sekä yhteisöllinen että henkilökohtainen hengellisyyden 

harjoittaminen. Raamattua luettiin yhdessä ja siitä keskusteltiin yhdessä, mutta keskusteluissa 

etsittiin samalla kirjoitusten merkitystä omassa henkilökohtaisessa elämässä. Näkökulman 

tuominen yksilön omaan elämään heijastelee myös edellisessä kappaleessa esiteltyä 

evankelikaalisuuden piirrettä, joka korostaa henkilökohtaisen kääntymyksen tarpeellisuutta.  

Mahdollisuus keskustella ja ”ihan vaan puhua” hengellisistä asioista oli 

haastateltaville merkittävää ja loi yhteyden tunnetta, kuten alla olevasta haastateltavan 

kommentista käy ilmi. 

Kyl tota no yhessä muiden kanssa niin lähinnä on se rukous. Ja sit ehkä se että me ihan vaan puhutaan 

Jeesuksesta. Myös sillee huumorimielessä [nauraa], ja jotenki et Jeesus on tosi sillee niinku tavallinen ja 

tuttu hahmo. Se yhdistää. Ja sit kyl me jonki verran luetaan myös yhdessä Raamattua.214 

 

Hengellinen musiikki oli haastateltavien vastauksissa monella tavoin esillä. Kaksi 

haastateltavaa kertoi olevansa mukana yhteisönsä musiikkitoiminnassa soittamalla bändissä 

jumalanpalveluksissa215. Eräs haastateltava puolestaan totesi, että ”tulee sellanen fiilis ku ois 

menny johonki konserttiin, koska ne vetää siel ihan täysii ja sillein niinku tosi siistii 

 
210 Laakso 2015, 62–63. 
211 Tervo-Niemelä 2016, 41. 
212 H4. 
213 H2; H3; H6. 
214 H5. 
215 H2; H8. 
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uudenlaist musiikkii ja kaikkea”216. Yksi haastateltava puolestaan kertoi pitävänsä oman 

yhteisönsä jumalanpalveluksista, koska siellä ei lauleta ”vähän laahaavia virsiä”217. 

Kiinnostavaa oli, että erään haastateltavan mukaan messun livemusiikin kautta tuli 

nähdyksi ja huomatuksi tullut olo. Hän kertoi yhdessä laulamisesta tulevan ”jotenki 

semmonen tunne et on vähän niinku yhteinen ääni ja on niinku yhdessä mukana niissä 

ajatuksissa”218. Yhdessä laulamista ja ylistämistä oli jääty kaipaamaan myös korona-ajalta. 

- -puuttuu jotenki se että voi vaikka nousta ylös ja laulaa ihan sillein niinkun sydämensä kyllyydestä, et 

kyllähän mä nyt siel silleen kotonakin kun sanat näkyy tässä ruudulla nii kyllä mä laulan tääl himassaki 

niit biisei mukana, mut ei se oo, ei siin tuu samanlaist sellast fiiistä ku ei oo niinku ympärillä niinkun 

sataa ihmistä jotka laulaa ihan yhtä kovaa ja niinkun on messis siinä.219 

 

Sari Murtonen on tutkinut musiikin vaikutusta nuorten aikuisten yhteisöllisen 

uskonnollisuuden muotoutumisessa. Murtosen aineistosta ilmeni, että samassa tilassa toisten 

kanssa laulaminen sai aikaan yhteenkuuluvuuden tunteen jaettujen tunteiden ja yhdessä 

tekemisen kautta. Musiikki vahvisti kuulumisen kokemusta myös niiden nuorten aikuisten 

kohdalla, jotka osallistuivat uskonnollisen yhteisön toimintaan vain harvoin.220 

Yhteenkuuluvuudentunteen lisäksi sekä hengellinen musiikki että muut hengellisyyden 

harjoittamisen tavat vaikuttivat vahvistavan haastateltavien kokemusta myös henkisestä 

yhdyssiteestä muihin yhteisön jäseniin221. 

 

Pienryhmätoiminta 

Pienryhmät222 nousivat monessa haastattelussa esille, vaikka niistä ei edes erikseen 

haastattelukysymyksissä kysytty. Pienryhmät olivat merkittävä tai merkittävin osa monen 

haastateltavan seurakuntayhteyttä223. Vain kaksi kahdeksasta haastateltavasta ei ollut mukana 

pienryhmässä. Toinen heistäkin oli kuitenkin mukana eräässä messutiimissä, jonka voidaan 

ajatella jossain määrin vastaavan pienryhmää tai -yhteisöä224, ja toinen puolestaan ilmaisi 

kiinnostuksensa pienryhmiä kohtaan yhteisön kehityskohteista kysyttäessä. Hän toivoi, että 

pienryhmätoiminnasta voisi olla enemmän informaatiota ja matalampi kynnys, sillä ”mä en oo 

ihan vielä siihen päässy sillein messiin tähän pienryhmähommaan”225. Yhden haastateltavan 

 
216 H1. 
217 H3.  
218 H5. 
219 H1. 
220 Murtonen 2016, 153.  
221 Burroughs & Eby 1998, 512. 
222 Pienryhmillä, pienyhteisöillä, kotiryhmillä ja kotiseurakunnilla tarkoitetaan tässä samaa asiaa eli seurakunnan 

pientä tai keskikokoista ryhmää, joka kokoontuu tyypillisesti jonkun seurakuntalaisen kodissa. 
223 H3; H4; H6. 
224 H5. 
225 H1.  
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seurakuntayhteys muodostui ensisijaisesti pienryhmätoiminnasta. Hän kertoi käyvänsä 

pienryhmässä säännöllisesti, mutta yhteisön jumalanpalveluksissa hyvin satunnaisesti.226  

 Monella uudella jumalanpalvelusyhteisöllä on jumalanpalvelusten lisäksi myös 

pienryhmätoimintaa. Esimerkiksi tamperelainen Uusi Verso kertoo nettisivuillaan messun 

ulkopuolella kokoontuvista pienyhteisöistä ja -ryhmistä, joissa jaetaan elämää, etsitään 

Jumalaa ja muutetaan maailmaa. Ryhmät kokoontuvat seurakunnan tiloissa ja ryhmäläisten 

kodeissa.227 Helsinkiläisen Verkosto-yhteisön nettisivuilla voi etsiä tai perustaa oman 

pienryhmän. Verkoston pienryhmiä mainostetaan kolmella sanalla: ”Tutustu. Syvenny. 

Kasva.”228. Myös Helsingissä toimivan ruotsinkielisen seurakunnan Petrus församlingin 

sivuilla tuodaan esille, että ensimmäiset kristityt kokoontuivat sekä temppelissä että kodeissa. 

Kotiseurakunnissa (hemförsamling) on tilaa kasvaa ja kehittyä uskossa ja yhdessä muiden 

kanssa huomata, mitä tarkoittaa arjessa Jeesuksen opetuslapsena eläminen. Petrus 

församlingin sivuilla viitataan kotiryhmien yhteydessä Apostolien tekojen kohtaan, jossa 

ensimmäiset kristityt syövät ja ylistävät Jumalaa yhdessä temppelissä ja kodeissa.229  

 Haastateltavien vastauksista kävi ilmi, että pienryhmien kokoontumisissa harjoitetaan 

hengellisyyttä monin eri tavoin. Ryhmien kokoontumisissa tyypillisesti rukoillaan, luetaan 

Raamattua, keskustellaan (hengellisistä) asioista ja lauletaan hengellisiä lauluja. Myös 

syöminen ja kuulumisten vaihtaminen olivat usein osa tapaamisia.230 Yksi haastateltavista 

kuvaili pienryhmänsä kokoontumista seuraavasti. 

Noo me kokoonnutaan aina jonku kodissa - - joka toinen viikko nykyään ja meidän runko on semmonen 

että, no, ennen koronaa laulettiin - - Mutta niinku ylistyksellä yleensä alotettu ja sitte me nyyttäreillä 

ollaan kokoonnuttu että syömme yhessä, no nyt ei olla sitäkään koronaikana tehty. Ja sitte me no ihan 

lyhyt semmone rukous alkuun ja sitte me luetaan aina. Jotain Raamatun kirjaa, nyt ollaan luettu 

Johanneksen evankeliumia nii, noin yks luku kerrallaan per kokoontuminen käytetään noin tunti siihe 

Raamatun lukemiseen, joskus vähän enemmän. Ja sitte loppuun rukoillaan pienemmissä ryhmissä 

toisten puolesta, et sillai kuudesta, kuudelta alotellaan, viimestä ysiltä lopetellaan ja. Ja tuota, 

kävijämäärä, se vaihtelee että aikanaan ko alotin tossa käymään nii oli semmosia megailtoja että saatto 

olla 20, parhaimmillaan oli 20 ja puol neliötä, et siinä oli niinku neliö per ihminen, et opiskelijoitten 

kodeissa kokoonnutaan.231 
 

Eräs haastateltava kertoi, että pienryhmässä voi koko yhteisöä helpommin jakaa itselle 

merkityksellisiä asioita. 

Siellä [yhteisössä] sit sai puhua niinku uskosta ja ehkä niinku niistä ittee mietityttävistä kysymyksistä, 

et kyl siellä pystyy niinku kertoon. Ja sitte jos oli vielä jotain henkilökohtasempaa, mitä ei välttämättä 

halunnu kertoo sitten ihan koko X-yhteisölle, nii sitten sen saatto kertoa siinä omassa pienryhmässä tai 

 
226 H6. 
227 Uusi Verso: Löydä paikkasi! 
228 Verkosto: Pienryhmät. 
229 Petrus församling: Hemgrupp.; Apt. 2:46–47. 
230 H3; H6. 
231 H3. 
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niinku jollekin muulle ystävälle ketä siellä X-yhteisössä on. Mutta kyllä. Et ku se usko on niinku tai 

niinku merkittävin asia elämässä nii se oli semmonen niinku et pysty jakaan, joo.232 

 

Pienryhmän ilmapiiriä ei myöskään joka tilanteessa koettu turvalliseksi. Eräs haastateltava 

kertoi keskustelukulttuurin olleen heidän pienryhmässään toisinaan hyökkäävä. 

Kärjistyneiden keskustelujen myötä ryhmässä oli tehty päätös, ettei siellä enää puhuta 

politiikasta, vaikka se liittyisikin päivän aiheeseen, ”et säilyis se et kaikki pystyy sanoon mitä 

haluu”233. Wengerin mukaan myös ristiriidat kuuluvat käytäntöyhteisön elämään. 

Parhaimmillaan ne tekevät yhteisöstä tehokkaan ja elinvoimaisen.234 Myös Gergen kehottaa 

sellaisen sosiaalisen ympäristön luomiseen, jonka sisällä myös keskenään ristiriitaisia 

näkemyksiä voi tuoda esiin235.  

Vaikka pienryhmien koettiin enimmäkseen tukevan yhteisöllisyyttä, nousivat ne esille 

myös yhteisöä jakavana tekijänä. Kaksi haastateltavaa toi esille sen, että esimerkiksi 

messuissa vietetään helposti aikaa lähinnä oman pienryhmän kesken236. 

Emmä niinku oikeen keksi semmosii kunnon asioita jotka erottais, et no ehkä se pienryhmäjako. Niin se 

jollain tapaa erottaa koska sä et, tavallaan pienryhmien sisällä ihmiset jakaa et mitä he ajattelee asioista, 

mut sit tavallaan mä en niitten pienryhmien ulkopuolisena tiedä että mitä siellä ajatellaan. Se on ehkä 

semmonen et semmonen epätietoisuus joka jakaa.237 

 

Eräs haastateltava puolestaan näki asian niin päin, että hän ajatteli messun sitovan yhteen 

pienempiä ryhmiä238. Yhteisön rakennetta hahmotettiin siis toisaalta siten, että oli messun 

kokoinen porukka, joka jakaantui pienryhmiin tai toisaalta siten, että eri pienryhmät 

kokoontuivat yhdessä messuun.  

Kaksi eri tapaa hahmottaa pienryhmien ja jumalanpalvelusyhteisön suhdetta tulevat 

esiin myös Pöyhösen kirjassa. Hän pitää pienryhmätoimintaa niin suuressa arvossa, että 

ehdottaa sitä yhdeksi mahdollisuudeksi, jonka kautta voi lähteä rakentamaan uutta 

jumalanpalvelusyhteisöä: ensin voidaan perustaa pienryhmien tai -yhteisöjen verkosto, jonka 

jälkeen aletaan vasta kehittää messua. Hän näkee pienryhmätoiminnassa myös viitteitä 

Jeesuksen tapaan rakentaa yhteisöä: Jeesuksella oli oma pienyhteisönsä (opetuslapset), ja 

toisaalta alkuseurakunta oli koteihin kokoontuneiden yhteisöjen verkosto. Pöyhönen 

kirjoittaa, että pienryhmä on erinomainen työkalu kasvuun ja syventymiseen, sillä se tarjoaa 

 
232 H4. 
233 H6. 
234 Wenger, McDermott & Synder 2002, 10. 
235 Gergen 2009, 326. 
236 H4; H5. 
237 H5. 
238 H6. 
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tukea ja läheisyyttä, mutta samalla myös olosuhteet, joissa ryhmän jäseniä voi haastaa. Kyse 

onkin enemmän elämäntavasta kuin toimintamuodosta.239 

Kaiken kaikkiaan pienryhmätoiminnan merkitys koko seurakunnan kokoontumisten 

rinnalla näyttäisi kiteytyvän hengelliseen kasvuun, ihmissuhteiden muodostumiseen sekä 

uskon harjoittamiseen arjessa. Pienryhmätoiminta näytti tukevan sekä haastateltavien 

henkilökohtaista että yhteisöllistä hartauselämää. 

5.2. Yhteisö 

 

Kohtaaminen ja ilmapiiri 

Niin jotenki tää X-yhteisö yhteisönä on tukenu siin tosi hyvin ja antanu tavallaan sen yhteisöllisyyden 

kokemuksen mitä on kaivannu ja se myös oli, tavallaan sen takia mä lähdin myös etsimään itselleni 

uutta yhteisöä koska mä jotenki koin että niissä paikoissa missä mä olin niin mua ei ehkä kohdattu 

niinkun itsenäni, tai edes tai ehkä edes niinku kristittynä vaan mut vaan kohdattiin tavallaan et toi 

ihminen nyt on täällä messussa. Mut ei jotenki tullu semmosta tunnetta että nää ihmiset näkee mut. Ja 

sit X-yhteisössä taas on tullu se tunne että mut nähdään ja huomataan ja se on, se on ollu itelle kyl ihan 

siis todella todella merkityksellistä.240 

 

Yllä oleva sitaatti kuvaa hyvin sitä, miten kokemus kohdatuksi tulemisesta korostui aineiston 

jokaisessa haastattelussa. Moni kertoi yhteisön vastaanoton olleen lämmin ja tervetullut, 

minkä vuoksi oli helppo tulla mukaan yhteisöön241. Vastaajille oli jäänyt mieleen, että ovella 

oli ollut joku vastaanottamassa ja toivottamassa tervetulleeksi242. Haastateltavat kokivat 

erityisen merkittävänä sen, että vaikka heitä ei etukäteen tunnettu, heidät otettiin lämpimästi 

vastaan. Alla olevasta sitaatista käy ilmi, että haastateltava koki, että häntä kohdeltiin 

perheenjäsenen tavoin, mikä yllätti hänet positiivisesti. 

--se tunne miten mut otettiin siel vastaan, et jotenki tota - - ne ei oo koskaan nähny mua ennen, mä en 

oo koskaan heitä ja ne otti mua vastaan ku mä oisin ollu osana heidän perhettään niinku ajan alusta 

lähtien.243 

 

Toinen haastateltava kertoi jännittäneensä sekä pienryhmään että kirkkoon menemistä. 

Rentous ja tervetulleeksi toivottaminen saivat kuitenkin aikaan tervetulleen ja kohdatun olon. 

Kyllä se jännitti sillon ko eka kertaa meni siihen niinku pienryhmätapaamiseen mutta hyvä semmonen 

rento meininki siinä oli ja kohdatuksi tullu olo. Ja myöski kirkossa kyllä aina oli joku sanomassa terve, 

toivottamassa, toivottamassa völjyyn ni, nii nii kyllä siinä tuli heti semmonen tervetullu olo.244 

 

 

 
239 Pöyhönen 2019, 98–99, 267–268. 
240 H5. 
241 H1; H2; H3; H5; H8. 
242 H3; H4. 
243 H8. 
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Osa haastateltavista toi esille myös sen, että ensimmäistä kertaa yhteisön toimintaan 

osallistuminen oli jännittävää245, ja erityisesti ensikertalaisten huomioiminen esimerkiksi 

messussa sai kiitosta ja koettiin tärkeäksi246. Alla olevasta sitaatista tulee ilmi, kuinka 

kyseiselle haastateltavalle oli tärkeää kokea, että hänen halutaan olevan mukana yhteisön 

toiminnassa. 

Tuli heti semmonen olo, että, että nää ihmiset haluaa että mä oon täällä. Ja että niille on väliä myös 

sillä, että mä oikeesti oon siellä ja käyn siellä. Et mut tultiin niinku heti tultiin kyselemään niinku nimeä 

ja kuulumisia ja, ja heti sillon niinku siel ekassa messussaki nii, nii siellä aina on semmonen kohta 

missä on et hei, onko ensikertalaisia. Ja että tervetuloa, ihanaa että olette täällä. Ja siitä jotenki tuli 

semmonen lämmin olo, ja semmonen turvallinen olo.247
 

 

Yllä oleva sitaatti kuvaa hyvin sitä, miten kontaktin ottaminen loi haastateltavalle tunteen 

siitä, että hänet on huomattu ja hänen läsnäolollaan messussa on merkitystä. Moikkaaminen, 

hymyileminen sekä nimen ja kuulumisten kyseleminen nousivat aineistossa muutenkin 

vahvasti esille. Ylipäätään kohtaamisen ja kohdatuksi tulemisen kokemus koettiin erittäin 

merkitykselliseksi248. Mukavaksi koettiin myös se, että yhteisön jäsenet moikkailivat toisiaan 

myös kirkon ulkopuolella249. Kohtaamisen tärkeys korostui nuoren ikäluokan kohdalla myös 

vuonna 2010 kerätyssä jumalanpalveluskokemusta tutkivassa aineistossa: rippikoululaiset 

kokivat jumalanpalveluksen uskoa vahvistavana kokemuksena, mikäli papit kohtasivat 

seurakuntalaiset hyväksyvästi ja armollisesti. Myös muut kohdatuksi ja nähdyksi tulemisen 

kokemukset korostuivat rippikoululaisten vastauksissa vanhempiin ikäluokkiin verrattuna250. 

Se, että työntekijät ja erityisesti papit tulivat juttelemaan, koettiin aineistossani 

erityisen tärkeäksi, kuten alla olevasta sitaatista käy ilmi. Toisaalta haastateltava koki, että 

rehellisestä kuulumisten kertomisesta sai samalla henkistä tukea sekä elämän hyviin että 

vaikeisiin asioihin. 

No just sellast niinku keskusteluu, et on tosi helppo puhua ja puhuminen nyt auttaa ihan mihin tahansa, 

että oli minkälaisia ongelmia tai hyviä juttuja niin aina kun puhuu niin kyllähän siit saa aina sellasta 

tukee. Nii etenki nää X-yhteisön papit on sellasii että et niille on tosi helppo jakaa kuulumisia ihan 

silleen rehellisesti.251 

 

Ihan tavallisen keskustelun merkitys korostui jopa yllättävän paljon haastateltavien 

vastauksissa. Eräs haastateltava koki erillisyyttä nuorempaan ”somesukupolveen”, koska hän 

itse ”yrittää kuitenki ylläpitää sitä tiettyä old school human interaction -juttua” eli tavallista 

 
245 H3; H4. 
246 H3; H5. 
247 H5. 
248 H1; H2; H3; H4; H5. 
249 H1. 
250 Tervo-Niemelä 2016, 40–41. 
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keskustelua ja kohtaamista kasvokkain252. Toinen haastateltava taas toi ilmi, etteivät korona-

ajan Zoom-tapaamiset tuntuneet yhteisöllisiltä, koska ”ei siinä pystyny niinku jutteleen 

muitten kaa, et sit se oli vaan sitä että sä katot kun se pappi on siellä ja juttelee ehkä jonku 

toisen yhteisöläisen kanssa”253. Toinenkin haastateltava totesi käyneensä messun etäjatkoilla 

vain kerran, koska sieltä ”jotenki puuttuu se sellanen semmonen yleinen rupattelu ja sellanen 

kuulumisten kertominen”254. 

Kiinnostavaa on myös se, miten seurakuntalaiset toivat esille, huomioitiinko heitä heti 

heidän tullessaan johonkin tilaisuuteen. Sana ”heti” tuli kirjaimellisesti ilmi lähes jokaisessa 

haastattelussa, kun haastateltavilta kysyttiin, miten heidät otettiin vastaan255. Eräs 

haastateltava kertoi olleensa ”ihan yllättyny ku niinku heti kaikki sillee moikkas ja - - kohtas 

ja hymyili ja oli sillee niinku tervetuloa”. Toinen haastateltava toi negatiivisena asiana esille 

sen, että ”ei heti ehkä tullu ihmisiä sillai niinku jutteleen”256. 

Myös toisten kohtaaminen nähtiin tärkeäksi. Yksi haastateltava kertoi haluavansa 

kasvaa ja kehittyä, jotta voisi jakaa saamaansa energiaa ja rakkautta eteenpäin257. Toinen 

kertoi menevänsä juttelemaan ensikertalaisille, koska haluaa auttaa seurakunnan löytymisessä 

ja tukea uudelle paikkakunnalle muuttaneita kaupunkiin asettumisessa258. Eräs haastateltava 

toi esille, että uusien ja kauan pois olleiden ihmisten vastaanottaminen tasapuolisesti 

”konkarien” tavoin oli erityisen tärkeää. 

--se tapa miten ne ottaa vastaan uusia ja uusia ihmisiä ja muutenki kaikkia jotka siellä niinkun jotka  

sinne tulee, onks se sitten vanhoja konkareita - -tai sitten ihan uusia kasvoja tai joitain jotka on ollu 

joskus aikasemmin mukana ollu monta vuotta poissa, saapuu ekaa kertaa pitkäst aikaa. Et se on vähän 

silleen että et se tavallaan se tietty rakkaus mitä näytetään kaikille on sellai niinku, on equal, se tapahtuu 

aina samalla tavalla ja siihen en ei niinkun koskaan väsy. Et se on niinku, se on mun mielest ihanaa, 

ihana piirre X-yhteisössä.259 

 

Monen haastateltavan vastauksista kävi ilmi, että heidän yhteisössään emotionaalinen 

turvallisuus260 oli korkea. Turvallisesta ilmapiiristä kertoivat esimerkiksi kommentit siitä, että 

yhteisössä voi jakaa henkilökohtaisia asioitaan261 sekä kertoa kuulumisiaan rehellisesti262. 

Toisaalta myös kokemus siitä, että seurakuntalaisten ideoita263 ja muutosehdotuksia264 

 
252 H8. 
253 H4. 
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kuunnellaan ja otetaan vastaan, kertovat yhteisöllisyyttä vahvistavasta ilmapiiristä. Moni 

haastateltava myös totesi tunteiden näyttämisestä kysyttäessä, että yhteisön tilaisuuksissa voi 

näyttää erilaisia tunteita hyvin monipuolisesti. 

No oikeestaan ihan kaikenlaisia [tunteita voi näyttää], et mä oon ainaki siis itkeny messuissa ihan silmät 

päästäni ja nauranu ja ollu tosi niinku iloinen ja täysillä jotenki mukana siinä ja ihan semmoses niinku 

hurmoksessakin. Et just ku X-yhteisössä on livemusiikkia niin oon ihan siis seissyt ylös ja tanssinut 

mukana. Et no ainoo semmonen tunne mitä mä en oo X-yhteisössä ehkä kokenu on ollu niinku viha, ja 

must tuntuu et viha on myös semmonen jota mä en uskaltais näyttää siellä ainakaan niinkun, no ehkä 

papeille mä uskaltaisin sen näyttää. Et nyt tuntuu niinkun, nyt ärsyttää ihan tosi paljon joku asia.265 

 

Kuten sitaatista käy ilmi, haastateltava kertoi itkeneensä ja nauraneensa messussa. Lisäksi hän 

mainitsee jopa hurmoksen tunteen. Negatiivisten tunteiden näyttäminen sen sijaan tuntuu 

hänen mielestään haastavammalta. Emotionaalisesta turvallisuudesta kertoo kuitenkin se, että 

haastateltava mainitsee kokevansa, että työntekijöille myös vihan tai ärsytyksen tunteen voisi 

tuoda esille.  

 Myös toinen haastateltava koki, että yhteisössä vaikka yhteisössä voi näyttää 

kaikenlaisia tunteita, vihaisuus ei sovi rakkaudelliseen ja lämpimään ilmapiiriin, vauvoja 

lukuun ottamatta. 

Mut ehkä sellasii vihasii fiiliksii mä en oo ikin nähny siellä kellään, ehkä vauvoilla [nauraa]. Mut niinku 

mut jotenki ku se on niin siel on sellanen lämmin ja rakkaudellinen yhteisö nii must tuntuu et sellanen 

vihasuus ei ehkä sovi sinne.266 

 

Kolmas haastateltava kertoi myös ilon painottuvan yhteisön messussa. Hän koki, ettei itse 

uskaltaisi tanssia, vaikka ”jotkut sitä tekee”. Haastateltava kertoi kuitenkin piristyvänsä 

yhteisön tilaisuuksissa, koska ”vaikka on ollu väsyny nii sit ku menee sinne nii sit se jotenki 

unohtuu se väsymys ja sillee, saa jotenki siit sellast virtaa”267. Eräs haastateltava puolestaan 

toi esille, että yksi hänen ystävistään oli yhteisön toiminnan kautta oppinut, ettei tunteitaan 

tarvitse piilottaa268. Toisaalta, kuten jo aiemmin mainitsin, yksi haastateltava oli kokenut 

pienryhmänsä ilmapiirin ajoittain hyökkääväksi. Hänen kokemuksensa yhteisön 

emotionaalisesta turvallisuudesta oli selvästi muita haastateltavia heikompi. Kyseinen 

haastateltava vaikutti muutenkin olevan löyhimmin kiinnittynyt yhteisöönsä, johon ilmapiiri 

oli todennäköisesti yksi osatekijä.269 Kaiken kaikkiaan tunteiden avoimen näyttämisen 

perusteella vaikuttaisi, että haastateltavien kokemuksen mukaan yhteisöjen emotionaalinen 

turvallisuus on hyvin korkea. Samalla on hyvä huomata, että negatiivisten tunteiden 

näyttämiseen haastateltavat suhtautuivat pääosin varovaisesti. 
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Seurakunta ihmissuhteiden verkostona 

Ehkä just se että mä tuun tänne ja mä tunnen nää ihmiset. Et se ei oo vaan sitä et mä tuun nyt kirkkoon ja 

mä istun täällä tän tunnin enkä sano kenellekkään mitään ja lähden sitten kotiin. Tää on ehkä se niinku 

ydin.270 

 

Kuten yllä oleva haastateltava kertoo, olivat ihmissuhteet merkittävä syy, jopa kaiken ydin,  

yhteisön toimintaan osallistumisessa. Moni informantti toi haastatteluissa esille, että heillä oli  

suuri tarve kuulua porukkaan ja löytää samanikäisiä kristittyjä ystäviä271. Toiveesta löytää 

seurakuntayhteys kertoi myös se, että moni haastateltava kertoi aktiivisesti etsineensä omaa  

yhteisöä272. Osa kertoi etsineensä seurakuntayhteisöä jo aiemmin, mutta löytäneen sellaisen  

vasta tämänhetkisestä yhteisöstään273. Eräs haastateltava kuvaili yhteisön löytymisen olleen  

hänen elämässään hyvin käänteentekevä asia,”game changer”. 

Nii sitten öö X-kaupungissa mä olin käyny tuolla X-yhteisössä, - - Mut niinku siitä ei ikinä tullu 

semmosta yhteisöä, et siihen ei sillain päässy sisälle. Et kyl X-yhteisö oli mun eka niinku oikee 

semmonen yhteisö - - kristittyjen yhteisö ja siellä sai niinku ehkä sit ekat semmoset kristityt ystävät. - - 

Et se oli semmonen game changer itelle.274 

 

Seurakuntayhteyden tarve liittyi usein myös uudelle paikkakunnalle asettumiseen. 

Esimerkiksi opiskelijoiden pienryhmät yhdistivät usein kaupunkiin uutena muuttaneita275. 

Eräs haastateltava kertoi valinneensa sellaisen yhteisön, jonka yhteydessä voisi pysyä, vaikka 

muuttaisi vähän kauemmas276. Seurakuntayhteydellä oli siis merkitystä muutenkin kuin 

hengellisessä mielessä. Se toimi sosiaalisena tukiverkkona uudessa elämäntilanteessa, kuten 

uudelle paikkakunnalle muuttamisessa, joka on nuorille aikuisille tyypillinen elämänmuutos. 

 Yksi haastateltava kertoi tunteiden ja ajatusten jakamisen olevan helpompaa, jos 

ympärillä on ihmisiä, joilla on ”samanlaiset periaatteet”. Samanlaisilla periaatteilla 

haastateltava kertoi tarkoittavansa esimerkiksi sitä, harrastaako seksiä ennen avioliittoa. 

Nii esimerkiks mun mielest yks hyvin tämmönen niinku varmaan klassinen aihe niinku mun ikäpolven 

kautta niinku mikä tulee esimerkiks intiimisyyteen ja seksiin ja vastaavaan tällee että mul on tosi paljon 

hyviä läheisiä ystäviä jotka ei ajattele esimerkiks seksistä yhtään sen suurempaa, se on vaan nyt fyysistä 

ja tota tarpeitten täyttämistä ja näin. Mutta sitten toi tota kun omat periaatteet on vähän niinku muuttunu 

sen suhteen - - Et sanotaan et siinä huomaa että kun sä ympäröit ihmiset niinku ittes kristityillä jotka 

aattelee samal tavalla, niin tietyt asiat helpottuu suuresti noissa asioissa, kun sit se että sitten kun vaikka 

tää mun, mun läheiset ystävät ois vaikka kuinka siistei ihmisiä, mutta sitte tietyt asiat periaatteet 

muuttuu niin tota, emmä sano et se vaikeuttaa niitä ystäväsuhteit millään tavoin, mut jotenki huomaa 

siinä miten suuri merkitys että mun ympärillä ja mun ystäväkategoriassa on niin paljon - -ihmisiä jotka 
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aattelee siit samalla taval ku minä. Niin se helpottaa hirveesti, varsinki ku haluu jakaa omia ajatuksiaan 

ja tunteitaan ja näin.277 

 

Sama haastateltava toi esille seurakunnan tilaisuuksiin osallistumisen ja muun arjen välisen 

eron. Hänen mukaansa muiden kristittyjen kanssa vietetyn ajan jälkeen on ”Jesus 

superpowered”, mutta ilman muita kristittyjä ympärillä ihan tavallinen kuolevainen. 

Ja mun mielest niinku hyvä esimerkki tässä on just se että toi varsinki esimerkiks nuoret isoset tai 

konfirmoitavat ja riparilaiset ku ne tulee sinne viikon leirille, ja sitten siel on niinku kaikki on niinku 

niin Jesus superpowered se että se on paljon niinku hartausta ja yhdessäoloa ja yhdessä syömistä ja 

niinku rakennetaan bondataan siellä viikon, sit kaikki tulee sielt ai se on niin siistii ja näin. Mutta heti 

ku palaa takas arkeen missä taas ympäröidyt sun mahdollisesti ei-kristityistä ihmisistä, ei oo enää tätä 

että sä säännöllisesti käyt hartauksissa tai saat puhuu sun uskosta ja näin niin se hyvin nopeasti tota se 

vähän niinku kuolahtaa pois. Ja jotenki siinä huomaa siinä että tota et miten paljon helpompaa se on olla 

kristitty, kun sä oot toisten kristittyjen kanssa, vietät heiän kaa paljon aikaa, vietätte yhdessä paljon 

aikaa yhdessä. Mut sitte ku sä palaat siit pois, ku sä lähet sielt pois, sit yhtäkkii sä oot tavallinen 

kuolevainen. Et jotenki miten sä onnistut olla arkikristitty, on selkeästi vaikeampaa varsinki meän 

nuorisoille ku mitä me ehkä kuvitellaan.278 

 

Myös tarve erityisesti samanikäisten yhteydelle tuli ilmi monessa vastauksessa. Yksi 

haastateltava kertoi yhteisön kautta huomanneensa, että usko on muutakin kuin kirkossa 

käymistä isovanhempien kanssa279 ja toinen kertoi, ettei halunnut osallistua lähiseurakuntansa 

toimintaan, koska ”tuntuu että kirkossakävijät on kaikki plus 70”280. Yhteisön tilaisuudessa 

viihtyminen oli verrannollinen siihen, oliko paikalla samanikäisiä ihmisiä: ”se vähän riippu et 

keitä siellä oli paikalla et oliko sillee tavallaan tota oman ikästä”281. Kun kysyin 

haastateltavilta, mitkä asiat yhteisön sisällä erottavat ihmisiä toisistaan, mainittiin ikä ja 

elämäntilanne lähes jokaisessa vastauksessa. Työssäkäyvien ja perheellisten koettiin olevan 

erillistä porukkaa, kun taas opiskelijoiden yhteys nousi monessa haastattelussa esille282. 

Kuten hengellisyyden harjoittamisen muodoista kirjoittaessani totesin, haastateltavat 

kokivat tärkeäksi, että heidän oli mahdollista jakaa uskoaan ja harjoittaa hengellisyyttä 

yhdessä muiden kanssa. Kristittyjen yhteys nähtiin siis merkittävänä asiana myös 

hengellisyyden harjoittamisessa. Eräs haastateltava kertoi, ettei ollut ennen kokenut 

kristittyjen yhteyttä, vaikka olikin harjoittanut hengellistä hartauselämää: ”luin vaan yksin 

kotona Raamattua ja rukoilin nii ei ollu ketään”. Toinen haastateltava kertoi yhteisönsä kautta 

ymmärtäneensä, kuinka tärkeää on, että ihmisillä on toisensa283. Kaipuu yhteyteen ulottui 

myös jumalanpalveluskokemukseen asti. Eräs haastateltava toi negatiivisena asiana esille sen, 
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että jumalanpalvelusyhteisön messu ei ollut interaktiivinen, vaan siinä oli ”se tietty messun 

kaava”284. 

Haastateltavia yhdisti se, että heille oli syntynyt merkityksellisiä ihmissuhteita 

yhteisön sisällä. Muutama haastateltava kertoi saaneensa yhteisöstä läheisiä ystäviä, joihin oli 

tutustunut juuri yhteisön kautta285. Kaiken kaikkiaan haastateltavilla oli monenlaisia 

ihmissuhteita yhteisönsä sisällä. Suhteiden taso vaihteli raamiskavereista aviopuolisoihin ja 

tuttavista hyviin ystäviin. Kiinnostavaa oli, ettei merkityksellisiksi koettu ainoastaan läheisiä 

ystävyyssuhteita. 

--emmä tiedä sanoisinko et me ollaan niinkun ystäviä, mut sillein niinkun tuttuja ja moikkaillaan ja se 

on tosi mukavaa että tulee semmonen fiilis et tuntee, niinkö tavallaan et tuntee jonkun.286 
 

Kuten yllä olevasta sitaatista käy ilmi, oli myös ”moikkaustutuilla” haastateltaville suuri 

merkitys. Porukkaan kuulumisen tunteen kannalta näytti olevan olennaista, että tunsi jonkun, 

vaikka se joku ei ollutkaan (vielä) erityisen läheinen ihminen. 

Ajatus perheestä nousi esille myös tämän tutkimuksen aineistossa. Kolme  

haastateltavaa puhui seurakunnasta (toisena) perheenä287. Haastateltavat kuvailivat  

seurakuntaa myös termeillä ”koti”288, ”verkosto”289 ja ”kristittyjen epätäydellinen yhteisö”290. 

Eräs haastateltava kaipasi seurakunnalta ”olkkarimeininkiä” ja alkuseurakunnan kaltaista  

tiivistä yhteisöä291. Tärkeäksi koettiin seurakunnan rooli yhteisönä, jossa voi jakaa elämää ja  

uskoa292. Myös Pöyhösen mukaan aito yhteisö on kuin suuri perhe, jossa saa  

kasvaa yhdessä muiden kanssa293. 

Ylipäätään ihmissuhteiden muodostuminen vaikutti luovan haastateltaville vahvan 

kokemuksen merkityksellisyydestä ja samalla yhteenkuuluvuudentunteesta294. 

Merkityksellisyyden kokemus nousi aineistossa muutenkin monella tapaa  

esille. Esimerkiksi alla olevasta sitaatista tulee ilmi se, kuinka haastateltava oli kokenut  

olevansa hyväksytty ja rakastettu seurakunnassa ollessaan. Hänellä oli omien sanojensa  

mukaan ”väliä”. 

Tuli heti semmonen olo, että, että nää ihmiset haluaa että mä oon täällä. Ja että niille on väliä myös 

sillä, että mä oikeesti oon siellä ja käyn siellä. - - Et mul ei ikinä oo X-yhteisön messuissa niinkun paha 
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olo, tai semmonen olo että mua jollain tapaa tuomittais, vaan aina on tullu semmonen fiilis et nää 

rakastaa mua.295 

 

Haastateltavat kertoivat seurakunnasta saamansa sosiaalisen tuen olevan erittäin 

merkityksellistä. Eräs haastateltava kertoi tukea tarvitessaan kääntyvänsä aina ensin 

seurakunnan puoleen, jopa ennen omaa perhettä tai muita läheisiä ystäviä.  

Sanotaan että kun mulle tulee niit hetkiä että mä haluun kääntyä, et mullon huono olo, niin mä käännyn 

ainoastaan ihmisille, oikeastaan mun seurakunnassa ensin ja sen jälkeen mennään ehkä läheisille 

ystäville ja perheelle ja vastaavaa. Mutta mun first aid kit on aina jotenki tota seurakunnassa, ku se 

jotenki se, mä oon nyt päässy ehkä enemmän siihen, siihen tilaan että mä haluan kanavoida sen mun 

uskon kautta.296 

 

Seurakunta ja siihen kuuluvat ihmiset olivat siis haastateltavalle ”first aid kit”, eli ensiapu 

hädän hetkellä. Sosiaalinen tuki nousi esiin myös Hannikaisen aineistossa. Yhteisöt toimivat 

joillekin osallistujille ikään kuin ”turvasatamina”, joista sai tukea ja merkitystä elämään.297 

Yksi tapa muodostaa ihmissuhteita oli vapaaehtoisena toimiminen. Moni haastateltava 

kertoi yhteisöllisyyden tunteen muodostuneen erityisesti tekemisen kautta298. Seuraavassa 

kappaleessa käsittelen toiminnan rakentamiseen osallistumista, käytäntöyhteisöjen käytäntöä. 

5.3. Osallistuminen 

 

Sitoutuminen 
No mulle on henkilökohtasesti tosi tärkeetä jotenki löytää oma seurakunta ja sitoutua siihen. Ja no se on 

ehkä miks mä päädyin nimenomaan seurakuntayhteisöön enkä jääny tavallaan ns tavalliseen 

seurakuntaan, et koska seurakuntayhteisössä nimenomaan on sellanen sitoutuminen siihen. Ja semmonen 

että et tavallaan sä vaan et mee sinne pakosti lähimpään seurakuntaan, vaan sä erikseen etsit paikan joka 

tuntuu omalta ja johon sä haluut sitoutua.299 

 

Tämän tutkimuksen aineisto on siinä mielessä poikkeuksellinen, että se kertoo nuorista 

aikuisista, jotka ovat sitoutuneet kirkkoon. Kuten yllä olevasta sitaatista tulee esille, oli 

sitoutuminen monelle haastateltavalle hyvin tärkeää. Mahdollisuus sitoutua oli myös yksi 

peruste olla mukana yhteisön toiminnassa. 

Haastateltavat olivat päätyneet eri tavoin mukaan yhteisöihin. Osa tunsi etukäteen 

jonkun yhteisön jäsenen tai työntekijän300. Tyypillistä oli myös, että haastateltava oli etsinyt 

aktiivisesti ”seurakuntayhteyttä” ja omaa kotiseurakuntaa301. Yhteisöön mukaan tuleminen 
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olikin monelle tietoinen valinta. Valintaperusteiksi kerrottiin esimerkiksi moderni ja raikas 

kulttuuri, kiinnostava opetus sekä omaa arvomaailmaa vastaavat arvot302. 

Modéuksen mukaan Ruotsin kirkossa turhautuminen koskee usein erityisesti 

jumalanpalveluselämää. Yhä harvempi kirkon jäsen osallistuu jumalanpalveluksiin, ja ne 

jotka osallistuvat, eivät usein tunne toisiaan eivätkä osallistu säännöllisesti. Harva kokee enää 

tärkeäksi kuulua ”yhteen kokoontuneiden ihmisten yhteisöön”. Modéuksen mukaan tämä on 

yksi Ruotsin kirkon suurimmista ongelmista.303 Sama ilmiö on havaittavissa myös Suomen 

kirkossa304.  

Tutkimusaineistoni tekee kuitenkin poikkeuksen jumalanpalvelusyhteisöön 

sitoutumisessa. Toisaalta myös Hannikaisen aineistosta käy ilmi, että uusissa 

jumalanpalvelusyhteisöissä on mukana paljon aktiivisia toimijoita, jotka ovat usein 

sitoutuneet pitkäkestoisesti toimintaan305. Eräs tutkimukseni haastateltava oli itsekin 

huomannut olevansa poikkeus siinä mielessä, että halusi itse sitoutua yhteisöön, vaikka koki 

sen olevan harvinaista. 

Mutta mut mä oon niinku huomannu sen et kyl ihmiset aika vähän sitoutuu nykyään. Mut toisaalta 

sitten kun oli tommonen merkityksellinen paikka niinku vaikka X-yhteisö et jos se koettiin 

merkistykselliseks niin siihen sitten sitouduttiin ja tultiin niinku yhteisiin juttuihin ja varsinki sitte jos 

sai ystäviä. Mut mulle se on jotenki tosi tärkeetä että siihen sitoudutaan, koska se on yhteinen juttu.306 

 

Lähes kaikki haastateltavat kokivat olevansa sitoutuneita yhteisöönsä. Moni kertoi käyneensä 

yhteisön tapahtumissa säännöllisesti ja sunnuntaina kirkossa ”aina jos vaan on 

kaupungissa”307. Eräs haastateltava kertoi päättäneensä vaimonsa kanssa, että ”tää on nyt se 

kotiseurakunta”308.  

Ja sit just tää tämmönen yleinen lämmin fiilis ja, ja niinku yhteisöllisyys. Ja semmonen et tuntuu sillein 

kodilta.309 

 

Kuten yllä olevasta sitaatista käy ilmi, eräs haastateltava kertoi yhteisön tuntuvan hänelle 

kodilta. Lähes samaa sanoitusta käytti myös eräs Joukaisen haastateltava hänen Uusi Verso -

verkostoa tutkineessa pro gradussaan ”Ihan ku kotio tulis”310. Teema toistuu myös viime 
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vuonna julkaistussa Yhteisöjen aika -elokuvassa, jossa muusikko Pekka Simojoki toteaa, että 

”meidän tehtävä on rakentaa koteja ihmisille”311. 

 Eräs haastateltava toi eri seurakunnissa kiertelemisen eli ”seurakuntashoppailun” esille 

negatiivisena asiana. Hänen mukaansa henkilö ei tällöin juurru mihinkään, vaan ”ajelehtii 

kuin haavanlehti”.  

No kyllä mä nään sen [sitoutumisen] tärkeänä ja vähän semmonen, no, sinänsä nyt tietenki ymmärtää 

semmosen seurakuntashoppailun että etenki jos paikkakunnalle tulee et mikä nyt tuntuu omimmilta ja 

parhaimmalta, mutta sitte jos se ihminen jää siihen shoppailun tasolle ettei mihinkään sitoudu ni kyllä 

se vähän harmittaa tai surettaa sillai senki kannalta et sitte, no sen tyypin ittensäki kannalta et sit siinä ei 

oikein juurru mihinkään, vähän semmonen haavanlehti joka vaan ajelehtii. Et nään että ois kyllä hyvä 

sit vois löytyä se et ois se yks kotiseurakunta, ei se nyt poissulje sitä että voi käydä muissaki 

seurakunnissa mutta niinku ois se houm pleissi.312 

 

Toinen haastateltava puolestaan totesi, että jos ei käy seurakunnassa säännöllisesti, niin ”kyllä 

huomaa että elämässä sitten moni muukin asia alkaa vähän oleen retuperällä”313. Eräs 

puolestaan kertoi, että ”must tuntuu et mä oisin paljon huonommassa jamassa jos mä en ois 

käyny X-yhteisössä enkä ois kokenu semmosta niinku seurakuntayhteyttä”314. Yhden 

haastateltavan mukaan puolestaan alkaa ”liekki sammua” esimerkiksi kesälomatauolla, kun ei 

käy messuissa eikä tapaa ystäviä seurakunnasta315. 

Sitoutumattomuus nähtiin negatiivisena asiana myös siksi, että silloin ihminen on 

epätodennäköisemmin mukana tekemässä316. Toisaalta yksi haastateltava kertoi olleensa jopa 

uupumisen partaalla, koska oli niin sitoutunut seurakuntaan, ettei osannut enää rajoittaa sitä, 

missä kaikessa toiminnassa olisi mukana317. 

Usko nähtiin monessa vastauksessa myös tärkeänä osana arkea ja viikkorytmiä. 

No kyl mä sanoisin et [kristittyjen yhteydellä] on silleen suuri merkitys et se on iso osa mun elämää ja 

sillein myös mun viikkorytmiä. Et must on tosi tärkee esim käydä jumalanpalveluksissa nyt myös 

verkossa. Siin tulee semmonen niinkun niinku jotenki rytmi elämään ja pysyy se sellanen emmätiedä, 

yhteisöllisyys ja semmonen hyvä fiilis kun jotenkin on säännöllisesti mukana.318 

 

Vaikka yllä oleva sitaatti kertoo sitoutuneesta osallistumisesta myös etäaikana, oli korona 

vaikuttanut jonkin verran haastateltavien osallistumisaktiivisuuteen. Eräs haastateltava ei ollut 

käynyt viime aikoina yhteisönsä messussa, koska ”[on ollut] koronan kanssa säätöä nii en oo 

sitten ehkä ihan jaksanu”319. Moni kertoi oman osallistumisen vähentyneen koronan myötä320. 
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Toisaalta ne haastateltavat, jotka olivat mukana tekemässä esimerkiksi etäjumalanpalveluksia, 

olivat saattaneet saada jopa lisää vastuuta korona-aikana321. 

 

Työntekijöiden rooli 

Modéuksen mukaan Ruotsin kirkko on jo pitkään ollut työntekijöiden kirkko322.  

Myös Suomessa työntekijöiden aseman muutokseen on nähty jo pitkään tarvetta. Thitzin 

mukaan seurakuntien työntekijäkeskeiset toimintatavat ovat yksi suurista kirkon 

yhteisöllisyyden kehittämisen haasteista, sillä työntekijäkeskeisyys rajoittaa seurakuntalaisten 

osallisuutta323. Kirkon tulevaisuuskomitean mietinnössä vuodelta 2016 puolestaan todetaan, 

että sen tärkein muutosesitys on siirtyminen työntekijäkeskeisestä toimintakulttuurista  

seurakuntalaislähtöiseen kulttuuriin, jossa seurakuntalaiset eivät ole toiminnan kohde vaan  

itse seurakunta324. Muutos on osittain pakotettu, sillä kirkon taloustilanne tulee muuttumaan ja  

siten kirkon on tulevaisuudessa tehtävä työtään yhä pienemmillä resursseilla. Myös  

työntekijöitä joudutaan vähentämään. Samalla se voi tuottaa positiivisia kehityskulkuja, sillä  

vapaaehtoisten rajattu rooli voi alkaa luonnostaan kasvaa.325 

Monessa haastattelussa työntekijät ja erityisesti papit nostettiin esille. Eräs 

haastateltava kertoi jopa olevansa hyvin läheinen kirkkoherran kanssa326. Moni koki erityisen 

tärkeänä, jos itse pappi tuli kyselemään kuulumisia. Erään haastateltavan mukaan kohdatuksi 

ja nähdyksi tulemisen tunne tuli nimenomaan siitä, että ”papit tulee juttelemaan ja että tuntee 

ne papit”327. Työntekijöiden ei kuitenkaan koettu olevan seurakuntalaisten yläpuolella, kuten 

alla olevista sitaateista käy ilmi. 

No sanotaan näin että niinku kyl mä uskon että ne [työntekijät ja vapaaehtoiset] pitkälti ovat niinku 

samanarvosia, se ei siel ei koskaan auktoriteettia väärinkäytetä. Mutta hyvin monet tota siis nää palkatut 

tehtävät ovat ne jotka niinku ovat myös niinku asemoidut siihen että ne ohjaa vapaaehtoistyöntekijöitä. - 

- Mä oon tuntenut nää meän pastorit - - monta vuotta, mä oon heidän kaa tosi hyvissä väleissä. Ja tota, 

ja monta kertaa heidänki kaa vietän siis ihan kirkollisen toiminnan ulkopuolellakin aikaa heidän luona, 

syön heidän kanssaan, juttelen vähän omista ajatuksistani ja näin.328 

 

Haastateltavan kuvailemat läheiset välit kertovat työntekijöiden ja seurakuntalaisten 

hierarkian mataluudesta. Myös toinen haastateltava kertoi kokevansa, että vapaaehtoiset ja 

työntekijät ovat ”samalla viivalla” ja tasa-arvoisia keskenään. 

 
321 H5; H8. 
322 Modéus 2014, 15. 
323 Thitz 2013, tiivistelmä. 
324 Evl.fi: Kirkon tulevaisuuskomitea 2016. 
325 Kirkon strategia 2020, 23. 
326 H8. 
327 H5. 
328 H8. 
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No ne silleen niinku pyörittää sitä hommaa ja koordinoi vapaaehtosia, mut sillein jotenki ne on silti tosi 

tasa-arvosessa asemassa kuitenki yhteisöläiset ja X-yhteisön työntekijät. Et ei tuu sellasta fiilistä että 

nuo on siellä ylhäällä jotain työntekijöitä ja me ollaan täällä näitä seurakuntalaisia. Et ollaan aika silleen 

samalla viivalla kaikki.329 

 

Ensisijaisesti työntekijöitä luonnehdittiin vapaaehtoisten koordinaattoreiksi330. Myös  

opetusvastuun nähtiin olevan työntekijöillä331. Eräs haastateltava totesi, että ”lukuun ottamatta 

liturgiaa ja saarnaa, nii vapaaehtoiset tavallaan tekee sen työn ja ne työntekijät koordinoi 

sitä”332. Työntekijöiden tehtäviksi lueteltiin myös vapaaehtoisten tukeminen, johtaminen ja 

rekrytoiminen333. Eräs haastateltava luonnehti työntekijän roolia paimeneksi, joka antaa 

vapaaehtoiselle tilaa334. Työntekijöistä myös nimityksiä ohjaaja, tukihenkilö ja mentori335. 

Työntekijöiden tavan toimia voidaan nähdä vahvistavan yhteisön jäsenten kokemusta 

yhteisöllisyydestä, sillä siinä on piirteitä yhdestä Burroughs’n ja Ebyn nimeämästä 

yhteisöllisyyden ulottuvuudesta, työtoverin tukemisesta336. 

Haastateltavien luonnehdinnat työntekijöiden roolista kulkevat vahvasti linjassa sen 

kanssa, mitä Modéuksen mukaan tarvitaan elinvoimaisen jumalanpalveluselämän 

rakentamiseen. Modéus nostaa keskeisiksi käsitteiksi juuri ohjaamisen, johtamisen ja yhdessä 

työskentelemisen. Hän uskoo, että Ruotsin kirkossa työntekijöiden rooli muuttuu yhä 

toimeenpanijasta valmentavaan ja innoittavaan, seurakuntalaisten työtä ohjaavaan suuntaan, 

jossa vastuuta jaetaan yhä useammille.337 Aineistoni perusteella Modéuksen tulevaisuusnäky 

toteutuu jo jossain määrin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon puolella, uusissa 

jumalanpalvelusyhteisöissä. Sama vahvistuu Hannikaisen aineistossa, jonka mukaan 

työntekijät olivat yhteisön jäsenille tärkeitä tiedollisia ja moraalisia auktoriteetteja338. 

 

Lahjat ja osaaminen käytössä 

--tulee vähän semmonen njääh et jaksaako mennä seuraamaan asiaa. Mä en ainakaan hirveesti jaksa 

vaan seurata.339 

 

 
329 H1. 
330 H1; H2; H3; H4; H5. 
331 H3; H8. 
332 H5. 
333 H3. 
334 H3. 
335 H8. 
336 Burroughs & Eby 1998, 512. 
337 Modéus 2014, 38, 116. 
338 Hannikainen 2021a, 52. 
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53 

 

Yllä olevasta sitaatista käy ilmi, kuinka tärkeää toiminnan rakentaminen oli haastateltaville: 

he eivät jaksa vain seurata. Kommentin sanonut henkilö kertoi käyvänsä ainoastaan 

yhteisönsä pienryhmätoiminnassa, koska ei jaksa olla jumalanpalveluksissa vain seuraamassa. 

Myös toinen haastateltava koki, että mahdollisuus tehdä eikä vaan ”istua ja hymähdellä” oli 

olennainen osa sitä, kuinka houkuttelevaksi ja antoisaksi nuoret kokevat seurakunnan 

toiminnan. 

--varsinki mikä tulee meihin niinku nuoriin ihmisiin tai nuorisoon, on se että minkälainen porukka siel 

on ottamassa meitä vastaan. Tuleeks meille semmonen tunne et meil on turvallinen olo siellä. Vai onks 

meillä - -niinku tekemistä siellä, et se ei oo vaan semmonen paikka mis istutaan ja hymähdellään ja on 

ihan kivaa, ihan siistii. Mut jotain et vaan joka kerta ku sä sinne tuut, niin se antaa sulle jotain.340   

 

Haastateltava siis koki saavansa seurakunnan toiminnasta enemmän, kun hän oli itse 

aktiivisesti osallistumassa ja antamassa. Sama ilmiö nousi esille, kun yksi haastateltava kertoi 

olleensa mukana yhteisönsä diakoniatoimannassa. Alla oleva sitaatti kuvaa hyvin sitä, kuinka 

kyseinen haastateltava oli kokenut saavansa olla ihmisten (rukous)tukena diakoniatyön kautta. 

Rukouspalvelussa on saanu rukoilla muiden puolesta ja sitten se tietysti on tosi konkreettinen se 

ruokahävikkijakelu, missä on saanu olla sitte niinku jakamassa sitä ruokaa ja. Kyl mä oon siellä sitte 

niinku montaa ihmistä kuunnellu että jos on ollu jotain rankkaa elämässä nii sen lisäksi että on rukoillu 

nii sit on ihan vaan rukoillu, silleen tukenu.341 

 

Sitaatista nousee jälleen esille jo aiemmin korostunut teema, keskustelu. Keskustelun ja 

kuuntelun merkitys nousi täten esille myös niin päin, että haastateltavat olivat kiitollisia 

saadessaan itse olla toisille tukena ja apuna esimerkiksi rukoilemisen ja kuuntelemisen kautta. 

Yhteisöllisyyden ulottuvuuksista työtoverin tukeminen näyttäytyy haastatteluissa siis 

molempiin suuntiin342. Haastateltavat kokivat sekä saavansa että voivansa antaa tukea. 

Ylipäätään yllä olevat kommentit vahvistavat Wengerin näkemystä siitä, että osallistuminen 

ja kokemus merkityksellisyydestä linkittyvät vahvasti toisiinsa343.   

Haastatteluissa nousi esille, että kokemus yhteisöön kuulumisesta muotoutui vahvasti 

toiminnan rakentamisen kautta. Esimerkiksi eräs haastateltava kertoi yksinäisyyden tunteen 

kadonneen, kun hän meni mukaan tekniikkatiimiin. Hän totesi, että ”just no etenki ku alko 

tekeen tekniikkaa nii tuli kunnol semmonen fiilis et mä oon tässä mukana”344. Toinen taas 

kertoi, että ei ehkä kokisi olevansa osa seurakuntaa, mikäli hänellä ei olisi omaa 

vapaaehtoispaikkaa345. Myös Hannikaisen tuloksista käy ilmi, että osallisuuden kokemusta 

selitti eniten juuri vapaaehtoistoimijuus. Osallisuuden kokemus oli osallistumisaktiivisuuden 

 
340 H8. 
341 H4. 
342 Burroughs & Eby 1998, 512. 
343 Lave & Wenger 1991, 122. 
344 H5. 
345 H2. 
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lisäksi yhteydessä myös sitoutumiseen, psyykkiseen hyvinvointiin, elämän 

merkityksellisyyteen sekä tyytyväisyyteen yhteisöä kohtaan. Hannikaisen aineistossa 

aktiivinen toiminta yhteisön palvelutehtävissä oli voimakkain koettua jäsenyyttä vahvistava 

tekijä.346 

Jokainen oman aineistoni haastateltava oli ollut jollain tavalla mukana toteuttamassa 

seurakuntayhteisönsä toimintaa. Osallistumisen aste vaihteli kuitenkin suuresti vastaajien 

välillä. Osa oli vastuussa kokonaisesta seurakunnan työmuodosta, kun taas toiset olivat olleet 

muutaman kerran mukana esimerkiksi jumalanpalveluksen toteuttamisessa. Osallistuminen oli 

vahvasti yhteydessä siihen, kuinka vahvasti haastateltavat kokivat kiinnittyneensä yhteisöön. 

Haastateltavat kertoivat myös palvelutehtävien olleen otollisia tilanteita ihmissuhteiden 

syntymiselle. Eräs haastateltava toi esille, että toiminnan toteuttajana ollessa on helpompi 

mennä juttelemaan ihmisille, joita ei välttämättä tunne. 

--kun on kaulassa semmonen passi jossa lukee X-yhteisö nii sit tavallaan pystyy ehkä helpommin  

menemään myös niihin kupliin, jotenki tulee tavallaan semmonen olo että no mä oon tekemässä tätä, nii 

mä voin mennä juttelemaan.
 347

 

 

Tekemisen kautta haastateltavat kertoivat myös käyttävänsä omaa osaamistaan ja lahjojaan ja 

kokivat vaikuttavansa yhteisöönsä. Kaikki haastateltavat kokivat, että voivat vaikuttaa 

yhteisönsä tai vähintään yhteisön sisällä toimivan pienryhmänsä toimintaan. Vaikuttamisen 

kokemuksesta kerrottiin monia eri esimerkkejä. Yksi haastateltava kertoi seurakuntansa 

brunssikirkko-toiminnan lähteneen erään toisen seurakuntalaisen ideasta348. Teknikkona 

toimiva haastateltava koki, että tehtävässä on hyvä mahdollisuus muutosehdotuksille ja ”voi 

sanoa suoraan, jos joku ei toimi”349. Yksi ydintiimissä mukana oleva kertoi kokevansa 

vaikuttaa, kun oli päättämässä yhteisössä opetettavista asioista350.  

 Vaikutusmahdollisuuksista kysyttäessä eräs haastateltava innostui muistaessaan, että 

hänen toimintansa ansiosta kirkkokahveilla oli alettu tarjota kauramaitoa lehmänmaidon 

rinnalla. 

No siis joo, hei, me tehtiin yks konkreettinen vaikutus kerran. Kun tota me ruvettiin tuomaan siis omat 

kauramaidot mukaan sinne kahveille kun siellä oli pelkästään lehmänmaitoa. Me alettiin tuoda omat 

kauramaidot mukaan sinne ja sit sinne kerran vaan yhtäkkiä oli ilmestyny kauramaitoa. Et ne otti 

sellasen vinkin, tätä tarvitaan.351 

 

 
346 Hannikainen 2021a, 46, 52; Hannikainen 2020a. 
347 H5. 
348 H3. 
349 H5. 
350 H4. 
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Wengerin mukaan yksi tapa kokea kuuluvansa yhteisöön syntyy siitä, että omalle 

osallistumiselle ja pystyvyydelle saa vahvistusta ja omat hankkeet voi kokea tavoittelemisen 

tai toteuttamisen arvoisiksi352. Kauramaitoesimerkki kuvaa hyvin sitä, miten haastateltavan 

hanke, saada kauramaitoa kirkkokahveille, otettiin yhteisössä vastaan ja lopulta osaksi 

yhteisön vakiintunutta toimintaa. Samalla haastateltava sai kokea oman osallistumisensa 

olleen merkittävää, minkä voi olettaa vahvistaneen hänen kokemustaan yhteisön jäsneyydestä. 

Myös tuttavallinen suhde pappeihin tuotiin esille asiana, jonka kautta on helpompi 

vaikuttaa353. Toisaalta seurakunnan kyselyyn vastaaminen nähtiin myös toimintaan 

vaikuttamisena354. Joitain haastateltavia vastuutettiin yhteisössä jopa niin paljon, että eräs 

kertoi ajoittain toivoneensa enemmän osallistujan kuin toiminnan rakentajan roolia. Hän 

totesi, että ” välillä mä ehkä kaipasin sitä että mä oisin voinu olla vaan osallistuja, mennä 

sinne iltaan ja kuunnella ja syödä ja lähteä”355. Monet yhteisöllisyyden ulottuvuuksista on 

tunnistettavissa haastateltavien kertoessa heidän vaikuttamismahdollisuuksistaan. 

Emotionaalisesta turvallisuudesta ja totuuden kertomisesta kertoo se, että haastateltavat 

kokivat voivansa kertoa muutosehdotuksia, myös yhteisön johtajille.356 Mukana tekemässä 

oleminen ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa itsessään taannut kokemusta siitä, että oli osa 

yhteisöä. Eräs haastateltava kertoi ennen yhteisönsä löytämistä olleensa vapaaehtoisena erään 

toisen seurakunnan diakoniatyössä, mutta totesi, että ”en ollu osa sitä seurakuntaa, että olin 

vaan vapaaehtosena vähän tekemässä jotain”357. 

Esittelin aiemmin Haapalaisen mallin, jossa seurakunnan maallikkotoimijat jaetaan 

auttaviin käsiin, ideoijiin ja vetäjiin358. Haastatteluaineistoni painottui ehdottomasti 

vetäjyyteen, vaikka haastateltavat kertoivat esimerkkejä myös auttavina käsinä ja ideoijina 

toimimisesta. Jäin jopa pohtimaan, riittääkö edes vahvasti vastuuta saava vetäjä-taso 

kuvaamaan sitä, kuinka merkittäväksi osa haastateltavista koki vapaaehtoisten aseman 

yhteisössään. Osa haastateltavista ei nimittäin ollut ainoastaan sitä mieltä, että vapaaehtoiset 

ovat tasavertaisia työntekijöiden kanssa. Kaksi haastateltavaa vastasi vapaaehtoisten roolista 

kysyttäessä lähes samoilla sanoilla, että yhteisö ”ei pyörisi ilman vapaaehtoisia”359. Sama 

ilmiö nousi esille myös kandidaatintutkielmassani, jossa haastattelin 

 
352 Wenger 1998, 4–5.  
353 H5. 
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356 Burroughs & Eby 1998, 512. 
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jumalanpalvelusyhteisöjen maallikkojohtajia: heistä osa oli sitä mieltä, että 

vapaaehtoisjohtajat voivat ”pelastaa kirkon”360.  

Wengerin mukaan käytäntöyhteisön täysvaltaisena jäsenenä ihminen on itselleen 

tutulla alueella. Silloin ihminen kokee olevansa pystyvä ja hänen pystyvyytensä myös 

huomataan361. Seuraava sitaatti hyvin sitä, miten haastateltevat kokivat siirtyneensä Laven ja 

Wengerin termejä lainaten yhteisön uudesta tulokkaasta konkariksi362. 

Et tota kyl mä pääsen niinku hyödyntään mun taitoja mun lahjoja siellä ja sanotaan et kyl siellä niinku 

vähän niinku missä tahansa osa-alueessa omaa elämäänsä niinku sä kiipeet sitä tikapuuta vähän silleen 

että mitä enemmän sä pääset tekeen ja näyttää sun lahjoja ja näin sitä enemmän sulle sitä vastuuta sit 

annetaan ja luottamusta sit myös annetaan. - - Kyl mä koen että mä oon enemmän niinku toiminnan 

rakentaja tällä hetkellä kun osallistuja. Mut tota mä veikkaan myöskin mitä enemmän pidempään sä siel 

oot niin erääl tavalla sitä aletaan vähitellen odottamaan myös sulta et sä et oo vaan niinku semmonen 

epäaktiivinen bystanderi siinä. - - Ja sit sust tulee vähitellen toiminnan rakentaja kun mitä vaan 

osallistuja.363  

 

 

Myös eräs toinen haastateltava linkitti yhdessä tekemisen ja ihmisenä kasvamisen vahvasti 

yhteen. Kyseinen haastateltava oli mukana eräässä messutiimissä, jonka kautta hän oli 

kokenut saaneensa mahdollisuuden sekä käyttää omia lahjojaan että oppia uutta yhteisön 

kokeneemmilta jäseniltä. 

--nyt kun tota voi olla niinku oppimas niilt tyypeiltä ja et jos saa niinku, tai se et saa niinku tuoda omii  

lahjoi sinne ja niinku jotenki kasvaa sillee ihmisenä että et jotenki nii. Et etenki se X-tiimi on niinku 

merkannu itelle tosi paljon, et se on semmonen iso mahollisuus oppii juttuja.364 

 

 

Kysyin haastatteluissa, onko yhteisön jäsenillä jokin yhteinen tavoite. Nimetyt tavoitteet 

vaihtelivat jonkin verran. Kaksi haastateltavaa toi esille yhteisönsä virallisen vision tai 

mission365, kun taas toiset mainitsivat halun kutsua uusia ihmisiä mukaan366 ja levittää 

evankeliumia367. Myös halu kohdata tai palvella Jumalaa nostettiin esiin368, kuten myös halu 

kasvaa kristittyinä369 ja ylipäätään rakentaa yhteisöä370. Mainittujen tavoitteiden voidaan 

ajatella olevan Wengerin määrittelemiä ”yhteisiä hankkeita”. Käytäntöyhteisössä yhteinen 

hanke ei ole ainoastaan johtajien nimeämä tavoite, vaan sen kautta jaetaan vastuuta ja luodaan 

ihmissuhteita. Yhteinen hanke on osallistujien määrittelemä ja kollektiivisen prosessin 

 
360 Autti 2020. 
361 Wenger 1998, 152. 
362 Lave & Wenger 1991, 122. 
363 H8. 
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tulos.371 Koska haastateltaville jaettiin vastuuta ja he kokivat voivansa vaikuttaa yhteisön 

asioihin ja sen suuntaan, voidaan yhteisön tavoitteiden ajatella olevan käytäntöyhteisöä 

määrittelevä piirre, yhteinen hanke. Toisaalta monet tavoitteet, joita haastateltavat mainitsivat, 

kuten evankeliumin jakaminen eteenpäin, eivät ole kyseisille yhteisöille ainutlaatuisia 

kollektiivisessa prosessissa muotoutuneita tavoitteita. Niiden voidaan toki ajatella olevan 

koko maailmanlaajuisen kristikunnan kollektiivisessa prosessissa muotoutuneita tavoitteita, 

mutta toisaalta koko maailmanlaajuisesta kirkosta puhuttaessa moni muu käytäntöyhteisön 

piirre ei toteudu.  

Burroughs ja Eby nostavat tiimiorientaation yhdeksi yhteisöllisyyden ulottuvuuksista. 

Tiimiorientaatio syntyy, kun yhteisön jäsenillä on jokin yhteinen tavoite ja strategia tavoitteen 

saavuttamiseksi.372 Pöyhönen vertaa (jumalanpalvelus)yhteisöä jalkapallojoukkueeseen, jolla 

on yhteinen tavoite ja jonka jokaisella jäsenellä on oma roolinsa. Hänen mukaansa kaikkea 

seurakunnassa tehtävää tulisi tarkastella joukkuepelinä.373 Yhdessä tekeminen olikin vahva 

teema omassa haastatteluaineistossani. ”Joukkueen” johtajina nähtiin kuitenkin selvästi 

työntekijät ja ydintiimi. 

Työntekijät ja ydintiimi [tekevät yhteisön tavoitteen eteen töitä]. Mutta kyl sen huomas, että sitten kun 

ihmisiä vastuutti, nii kyl ne sitten alko tekeen jos ne koki X-yhteisön tärkeäksi ittellensä.374 

 

Yllä oleva sitaatti oli tyypillinen aineistoni vastaajille. Vaikka haastateltavat kokivat vahvasti 

olevansa toiminnan rakentajia, ajateltiin tavoitteiden eteenpäin viemisen olevan kuitenkin 

ensisijaisesti työntekijöiden, ydintiimin tai ”pitkän linjan yhteisöläisten” vastuulla. 

Haastateltava on myös huomannut saman asian, jota Wenger teoriassaan painottaa: käytännön 

toiminta ja yhteisön merkityksellisyys ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa375. 

Kuten aiemmin mainittu, Wenger, McDermott ja Snyder jakavat yhteisön 

osallistujatyypit eri kehille osallistumisen aktiivisuuden perusteella. Sisimpänä on ydintiimi, 

joka kantaa myös suurimman johtamisvastuun. Seuraavalla kehällä ovat aktiivijäsenet ja 

ulkoreunoilla satunnaisemmin osallistuvat, jotka tosin kattavat määrällisesti suurimman osan 

yhteisön jäsenistä.376 Hannikainen asettaa yhteisöorientoituneet jäsenet ydintiimiin ja 

kokemukselliset ja perinteiset osallistujatyypit ulommille kehille377. Oma aineistoni jakaantuu 

 
371 Wenger 1998, 73, 77–82. 
372 Burroughs & Eby 1998, 512. 
373 Pöyhönen 2019, 20.  
374 H4. 
375 Wenger 1998, 5, 73.  
376 Wenger, McDermott & Snyder 2002b, 112. 
377 Hannikainen 2021a, 51. 
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pääosin ydintiimin ja aktiivijäsenten välille. Osa haastateltavista378 koki vahvasti olleensa 

päättämässä yhteisönsä asioista ja sijoittuisi täten selvästi ydinporukkaan. Suurin osa 

haastateltavista vaikuttaisi identifioituvan aktiivijäseniksi, jotka kyllä ovat aktiivisia toimijoita 

ja kokevat voivansa vaikuttaa, mutta eivät välttämättä itse koe olevansa lähimpänä yhteisön 

ydintä. 

5.4. Kasvu 

 

Laadullinen ja määrällinen kasvu 

Sekä laadullisen että määrällisen kasvun teemat nousivat aineistossa vahvasti esille. Kasvun 

teemat olivat selvästi läsnä myös yhteisöjen pienryhmätoiminnassa, josta kirjoitin tutkielman 

kohdassa 5.1. Laadullisella kasvamisella tarkoitan haastateltavien halua kasvaa ihmisinä ja 

hengellisesti. Määrällisellä kasvulla viittaan pyrkimykseen kasvattaa yhteisön toimintaa ja 

tavoittaa uusia ihmisiä sekä oman seurakuntayhteisön että koko kristillisen kirkon piiriin. 

Seurakunta nähtiin ylipäätään kasvun, rohkaistumisen ja rakentumisen paikkana379. 

Eräs haastateltava jopa määritteli seurakunnan nimenomaan yhteisöksi, jossa on mahdollista 

kasvaa. 

No, se [seurakunta] on semmonen uskovien koti ehkä, semmonen paikka missä rakennutaan ja 

kasvetaan siinä uskossa että ehkä semmonen kasvupaikka. Ainaki nyt semmonen, missä voi ite kasvaa 

ja toisaalta sitte palvella muita.380 

 

Sitaatista käy erityisesti ilmi haastateltavan halu kasvaa ja rakentua hengellisesti. Toisaalta  

hän näkee muiden ihmisten palvelemisen tärkeänä. Halu kasvaa ja kehittyä hengellisesti näkyi 

aineistossa myös siinä, että kaksi haastateltavaa toi esille opetuksen kriittisen arvioimisen 

tärkeyden381. Eräs haastateltava totesi, että työntekijöiden tavoitteena on huolehtia 

seurakuntalaisten hengellisestä kasvusta ja ravinnosta. Työntekijöillä ja muilla yhteisössä 

opettavilla ajateltiin siis olevan tärkeä rooli hengellisen kasvun edistämisessä. 

Ja sitte niinku ehkä se mitä niinku niil työntekijöil on, nii niil on kyl semmonen, jotenki et haluu  

niinku kutsuu ja ehk sillee tavallaan huolehtii niiden seurakuntalaisten sellasest hengellisest kasvusta ja 

hengellisest ravinnosta. Ja niinku ehkä jotenki vielä jos se, tai se ois siistii jos se seurakunta ois sillee 

viel yhtenäisemmin sillee haluis niinku kutsuu sillee niinku uusii ihmisii ja jotenki levittää sitä sanomaa 

niinku Jeesuksesta ja sillee.382  

 

 
378 H4; H8. 
379 H2; H3; H8. 
380 H3. 
381 H3; H4. 
382 H2. 
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Haastatteluissa nousi ilmi myös vahva halu suuntautua yhteisöstä ulospäin ”levittää 

sanomaa”383, jotta useammat ”oppisivat tuntemaan Jeesuksen”384. Eräs haastateltava kertoi, 

että hänen oma yhteisönsä ”kyl ainaki niinku - - haluaa profiloitua semmoseksi et on se tavote 

mennä niinku ulos, eikä vaan olla siel sisällä yhdessä yhtenä piirinä”.385 Myös alla olevasta 

sitaatista käy ilmi, kuinka haastateltava ajattelee seurakunnan tärkeimmän tehtävän olevan 

näyttää rakkautta niille, jotka eivät ole kristittyjä. Hänen mukaansa yhteisö ei saisi jäädä 

”vaan sen kirkon omien neljän seinän” väliin. 

Tota, hyvin useasti mä aattelen esimerkiks sitä mitä mitä toi, toi Jeesuski kirjot ää sano ja lukee 

Raamatussa se että menkää tehkää kaikista ihmisistä mun opetuslapsiani- -Et hyvin helposti ehkä toi 

tulee se tunne että me näytetään rakkautta toisillemme vaan sen kirkon omien neljän seinän välissä. Mut 

jotenki se että tavotteena kuiten ehkä siinä on mitä meilläkin niinku saarnataan ja ja kerrotaan ja 

kehotetaan ehkä meän seurakunnalta että se rakkaus mitä te näytätte toisillemme täällä, se ilo ja rakkaus 

ja tää niin, the end game on se että me näytetään niit muille, jotka eivät ovat kristittyjä. Ja jotenki sillee 

et pitää näyttää sitä eteenpäin.386 

 

Haastateltava argumentoi ulospäin suuntautumista Jeesuksen antamalla kaste- ja 

lähetyskäskyllä387. Ylipäätään ulospäin suuntautumisen taustalla voidaan ajatella olevan 

kristillisen lähetystoiminnan periaate: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon mukaan kirkon 

tehtävä on kertoa kaikille kansoille Jumalan armosta ja rakkaudesta ja hyvää sanomaa 

Jeesuksesta388. Määrällisen kasvun tavoitteesta kertovat myös jo aiemmin mainitut uusien 

ihmisten tavoittaminen sekä uusien ja ensikertalaisten huomioiminen. Toisaalta myös 

”kynnyksen mataloittaminen” ja ajatus siitä, että kaikki saavat tulla, eikä ketään tuomita, 

kertovat omalta osaltaan pyrkimyksestä saavuttaa yhteisön pariin lisää jäseniä. 

Niin se kuuluu myös kirkon tehtäviin haluta kutsua ihmisiä sisään - - Et se ei oo semmonen niinku 

työhaastattelu että niinku are you qualified. Vaan enemmän silleen että tervetuloa ja tota mä sanosin et 

se kynnys on matala sitoutua.389 

 

Kuten yllä olevasta sitaatista tulee ilmi, ajateltiin ihmisten kutsumisen kuuluvan kirkon 

tehtäviin. Toisaalta sitaatissa korostuu ajatus siitä, ettei ihmisille voi asettaa työhaastatteluun 

verrattavia pääsyvaatimuksia, vaan yhteisön tulee olla kaikille avoin.  

Uusien ihmisten vastaanottamisen ajateltiin olevan erityisen tärkeää, kuten alla 

olevasta sitaatista käy ilmi. Haastateltava korostaa, että uudet kasvot ja vanhat veteraanit tulisi 

ottaa yhtä lämpimästi vastaan. 

 
383 H2. 
384 H1. 
385 H4. 
386 H8. 
387 Matt. 28:19–20. 
388 Evl.fi: Sanoma kaikille kansoille; Matt. 28:19–20; Joh. 20:21. 
389 H8. 
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--se tapa miten ne ottaa vastaan uusia ja uusia ihmisiä ja muutenki kaikkia jotka siellä niinkun jotka 

sinne tulee, onks se sitten vanhoja konkareita et niinkun miten veteraaneja niinku minä, niin sanotusti 

näit isosveteraaneja tai sitten ihan uusia kasvoja tai joitain jotka on ollu joskus aikasemmin mukana ollu  

monta vuotta poissa, saapuu ekaa kertaa pitkäst aikaa. Et se on vähän silleen että et se tavallaan se tietty  

rakkaus mitä näytetään kaikille on sellai niinku, on equal, se tapahtuu aina samalla tavalla ja siihen ei  

niinkun koskaan väsy. Et se on niinku, se on mun mielest ihanaa, ihana piirre X-yhteisössä ja X-

yhteisön toiminnassa.390 

 

Ulospäin suuntautuminen nousi esille monella tavalla. Eräs haastateltava yhtenä evankeliumin 

levittämisen mahdollisuutena ”ihan vaan seurakuntalaisena olemisen”. 

Et se voi olla niinku sit ihan vaan se seurakuntalaisena oleminen tavallaan jolleki sit se et aa, okei, miks  

sä teet tätä ja semmonen ehkä semmonen avain toisilleki kiinnostumiseen ja et saa niinku kuulla  

evankeliumia.391 

 

Myös seuraavan haastateltavan vastauksessa korostuu valmius ”oman arjen lähimmäisten” 

kohtaamiseen. 

No, semmosta että sit vois olla tätä omissa elämissään ni, elikkä ni tai valmiina nii kohdata, kohdata  

ihmisiä ketä sitä arjessa on lähimmäisiä. Ja se niinku et ois tavallaan matala kynnys sitte tulla kirkkoihin  

mukkaan tai Alfa-kurssille tutkimaan uskon juttuja niinko tai pyytämään Raamikseen mukaan. Ja  

semmosta niinku matalampaa kynnystä, tai kynnyksen mataloittamista.392 

 

Haastateltava nostaa esiin myös Alfa-kurssin uusia ihmisiä tavoittavana välineenä. 

Tapaamisissa perehdytään kristinuskon peruskysymyksiin videoiden avulla. Alfa-työmuoto 

on samalla yksi esimerkki yhteisöliikkeen kansainvälisistä kytköksistä, sillä kurssi on 

lähtöisin Englannista anglikaanikirkon sisällä toimivasta Holy Trinity Brompton -

seurakunnasta. HTB-seurakunnan sivujen mukaan Alfa-kurssi tarjoaa mahdollisuuden kysyä 

kysymyksiä ja tutkia kristinuskoa hauskassa ja paineettomassa ympäristössä.393
  

Ulospäin suuntautuminen sai myös uusia muotoja korona-aikana, kun iso osa myös 

uusien jumalanpalvelusyhteisöjen toiminnoista siirtyi verkkoon. Eräs haastateltava kertoi, että 

online-aikana kannustettiin jakamaan jumalanpalveluslähetyksen linkkiä kavereille. 

X-yhteisö pyrkii jotenki kasvamaan koko ajan, et meille on tärkeetä sillein että yhä useemmat oppis 

silleen tuntemaan Jeesuksen ja tulis mukaan johonki seurakuntaan toimintaan. Et se on niinkun tosi  

tärkeetä. Ja esimerkiks nyt kun ollaan onlinessa niin esimerkiks kannustetaan tosi paljon vaikka 

jakamaan sitä online -lähetystä kavereille et pääsis niinkun matalal kynnyksellä jotenki tutustumaan.394 

 

Yllä oleva sitaatti on mielenkiintoinen myös siksi, että haastateltava käyttää me-muotoa 

kertoessaan, että ”meille on tärkeetä” kutsua uusia ihmisiä mukaan seurakunnan toimintaan. 

Haastateltava siis koki hänen yhteisöllään olevan jonkinlainen arvo ja tavoite (tässä: uusien 

tavoittaminen ja kynnyksen mataloittaminen), jonka eteen hän muiden yhteisön jäsenten 

kanssa teki töitä.  

 
390 H8. 
391 H6. 
392 H3. 
393 Hannikainen 2021a, 12; Kokeilealfaa.fi; Alpha at HTB. 
394 H1. 
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 Tavoitteellisuus ja sen arvostus nousi esiin myös muissa haastatteluissa. Eräs 

haastateltava koki ”ihanaksi” sen, että häntä avoimesti haastettiin toteuttamaan kristityn 

velvollisuutta mennä niiden ihmisten luokse, joiden luokse kukaan muu ei mene. 

Et meil oli, mä muistan tosi vahvasti yhtenki messun jossa puhuttiin niinkun, puhuttiin siitä et ketään ei  

saa tuomita, ja, ja sitä et kristityillä on niinku velvollisuus mennä niiden luokse, kenen luokse kukaan  

muu ei mene. Ja jotenki tämmönen niinku hyvin voimakas niinkun, tai siel hyvin voimakkaasti 

rohkaistiin just silleen auttamaan ihmisiä ja ja rakastamaan ihan niinku kaikkia, ja, ja se oli ehkä 

semmonen, semmonen opetus mitä ei hirveen voimakkaasti oltu sanottu mulle aiemmin missään 

seurakunnassa, mut mitä mä kuitenki olin tavallaan ajatellu. Ja sit se oli ihanaa kun siellä se sanottiin 

ääneen ja oltiin et hei, et tää on meän tehtävä.395 

 

Kaiken kaikkiaan haastateltavat eivät siis tyytyneet siihen, että olivat itse päässeet mukaan 

yhteisöön, vaan halusivat olla mukana kutsumassa myös uusia. Eräs haastateltava sanoitti 

haluavansa olla tarjoamassa eteenpäin niitä tärkeitä kokemuksia, joita hän on itse saanut 

kokea. Se motivoi häntä myös antamaan omasta ajastaan vapaaehtoisena seurakunnan 

käyttöön. 

--miten mä haluun olla interaktiivinen seurakunnassa, nii on enemmän sillee että ehkä olla se toiminnan  

rakentaja et mä pääsen tarjoamaan sitä mitä mä oon päässy kokemaan mitä on ollu mulle tärkeetä ja  

haluun auttaa muita myös pystymään myös kokee sitä. - -Me halutaan edistää tätä [nuorisotyötä] nii me 

ollaan siis hyvin vapaaehtosesti niinku tehny sitä asiaa ilman kirkon omia resursseja muuta ku me 

saadaan ne tilat ja näin. Mutta ennen sitä me joskus saatiin ihan silleen et okei, te saatte tän määrän 

esimerkiks vaikka 50-70 että voitte ostaa snacksia tai vuokraa leffoja tai vastaavaa. Niin ilman tätä 

tukea nii just sillee että halutaan antaa omasta ajastamme, jotta me yritetään kutsua taas lisää nuorisoa 

mukaan.396 

 

Yllä olevasta sitaatista käy myös hyvin ilmi se, kuinka itsensä vahvasti yhteisön jäseneksi 

kokeva henkilö on myös hyvin motivoitunut toimimaan yhteisössään ja kehittämään sitä. 

Sama ilmenee käytäntöyhteisöteoriassa: Lave ja Wenger toteavat, että yksilön identiteetti ja 

kokemus jäsenyydestä ovat vahvasti yhteydessä motivaatioon ja siihen, että yksilö kokee 

omalla toiminnallaan olevan merkitystä397. Ilmiötä kuvaa hyvin myös Hannikaisen kaavio 

(kuvio 2 kohdassa 3.2.), jonka hän on laatinut Wengeriä mukaillen398.  

  Kasvu, oppiminen ja kehittyminen liittyivät aineistossa vahvasti sekä toiminnan  

rakentamiseen että sosiaalisuuteen, kuten myös Hannikaisen aineistossa399. Kuten jo aiemmin  

mainittu, kasvun ja oppimisen linkittyminen sosiaalisuuteen on hyvin olennainen osa  

Wengerin sosiaalisen oppimisen teoriaa400. Myös Modéus korostaa, että kirkon  

piirissä on tärkeä luoda tilanteita, joissa voi kehittyä ja kasvaa sekä ihmisenä että kristittynä ja  

saada ”ravintoa” arkeen401. Aineistoni perusteella uudet jumalanpalvelusyhteisöt tarjoavat  

 
395 H5. 
396 H8. 
397 Lave & Wenger 1991, 122. 
398 Hannikainen 2021a, 38. 
399 Hannikainen 2021a, 52. 
400 Farnsworth, Kleanthous & Wenger-Taylor 2016, 140. 
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juuri tällaisia mahdollisuuksia jäsenilleen. 

 

Perinteisen seurakuntakulttuurin haastaminen 

Haastateltavien halu kasvaa ja kehittyä huipentuu perinteisen seurakuntakulttuurin  

haastamiseen ja sitä kautta kirkon uudistamiseen. Eräs tämän tutkimuksen haastateltava kertoi  

yhteisönsä parhaita puolia olevan juuri halu tehdä asioita uudella tavalla. Alla olevasta 

sitaatista käy ilmi hänen halunsa ”kasvaa uskossa” sekä kehittää kirkollista toimintaa, eikä  

”pysyä paikoillaan”. Haastateltavalle ei ollut tärkeää ainoastaan se, mitä seurakunnassa 

tehdään tai puhutaan, vaan myös miten se tehdään. 

Sitten mun mielest parasta tai yks parhaimpia asioit X-yhteisössä on jotenki se toi moderni 

lähestymistapa, erilaisia ratkasui et kaikki ei oo, meän X-yhteisö on tosi myös silt adminstratiivisesta 

palstasta asti ollaan sitä et hei, me halutaan kehittyä, me halutaan olla ajan tasalla halutaan tehä asioita 

uudella tavalla, miettiä asioit uudella tavalla. - - Ja tota nii se on se mist mä pidän tosi paljon, että me ei 

haluta pysyy paikoillaan vaan me halutaan koko ajan kehittää itseämme ja edetä ihan niin uskon 

asioissakin kun sitten näissä tavoissa miten me esitellään ja miten sitä itse kirkollist toimintaa.402 

 

Haastateltavat liittivät ajatuksen kasvusta ja kehityksestä hyvin usein jumalanpalveluksen ja  

muiden seurakunnan työ- ja toimintamuotojen kehittämiseen. Erottelu perinteiseen  

seurakuntatyöhön ja seurakuntayhteisöihin tuli esille monessa haastattelussa403. Kysyin  

haastatteluissa, olivatko haastateltavat olleet aiemmin mukana seurakunnan toiminnassa. Eräs  

haastateltava vastasi, että ”mä oon tota ollu kahessa eri seurakunnas mut ne oli sillee ihan  

perus et ei oo niinku seurakuntayhteisöö erikseen”404. Vastaus kuvaa hyvin haastateltavien 

ajatusta siitä, että yhteisöt eroavat perinteisestä kirkon toiminnasta. Eräs haastateltava vastasi, 

että ”mä oon tota ollu kahessa eri seurakunnas mut ne oli sillee ihan perus et ei oo niinku 

seurakuntayhteisöö erikseen”405. Vastaus kuvaa hyvin haastateltavien ajatusta siitä, että  

yhteisöliikkeen toiminta eroaa perinteisestä kirkon toiminnasta. Eräs toinen haastateltava toi  

yhteisön jäseniä yhdistävänä tekijänä esille halun olla mukana kymppimessun  

kaavamaisuudesta poikkeavassa, toiminnassa, joka ei ole jämähtänyt. 

Mm, no luulen et semmonen no ehkä semmonen niinku no halu kohdata Jumalaa, toisia. Ehkä siinä, 

tiivistäiskö tohon ja ehkä niinko moni siellä just niinko, no nuo nyt poikkeaa sillai kaavamaisesta perus 

kymppimessusta, missä lauletaan vähän laahaavia virsiä, ei mitään niitä vastaan mutta niinku ehkä toi 

on sillai just vähän niinko semmosta elävöittävämpää meininkiä kaipaavia että ei ainakaan nyt 

semmosta, en luonnehtis tuota semmoseksi jämähtämismestaksi vaan niinku oikeesti on se että mitä 

Jumala haluais tänään meille puhua, miten se tännää kohtais nii ehkä se yhistää.406 

 

 
401 Modéus 2014. 
402 H8. 
403 H1; H3; H5; H8. 
404 H5. 
405 H5. 
406 H3. 
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Haastateltavan kommentista käy ilmi myös musiikin tärkeys yhtenä uusien 

jumalanpalvelusyhteisöjen kulttuurisena elementtinä. Uudenlaisen (bändi)musiikin 

soittaminen ja sen kautta Jumalan ylistäminen oli haastateltaville tärkeää.407 Musiikin 

merkityksestä kerrotaan lisää tämän tutkielman kohdassa 5.1. 

Tutkin kandidaatintyössäni Uusi Verso-yhteisön vapaaehtoisjohtajia, ja myös tuon  

tutkimuksen haastatteluaineistossa perinteisen seurakuntatyön ja uusien  

jumalanpalvelusyhteiöjen välinen vastakkainasettelu nousi esille408. Hannikaisen  

tutkimuksessa ilmeni erityisesti luterilaiseen jumalanpalveluselämään kohdistuvaa  

kirkkokriittisyyttä. Kriittisiä olivat erityisesti Z-sukupolvea edeltävät milleniaalit, joista neljä  

viidestä suhtautui myönteisesti kirkkoon, mutta kriittisyyttä esiintyi erityisesti suhteessa  

luterilaiseen jumalanpalveluselämään409.  

Kysyin haastateltavilta, kokivatko he suhteensa Suomen evankelis-luterilaiseen 

kirkkoon olevan läheinen, etäinen vai jotain siltä väliltä. Kaikki haastateltavat kokivat 

suhteensa kirkkoon olevan läheinen tai jotain siltä väliltä – kukaan ei siis kokenut olevansa 

etäällä kirkosta. Yhteys kirkkoon muodostui kuitenkin nimenomaan yhteisöön kuulumisen 

kautta. Alla oleva haastateltavan kommentti kuvaa hyvin sitä, miten haastateltavat kokivat 

kuuluvansa kirkkoa läheisemmin omaan yhteisöönsä. Haastateltava käyttää yhteisöstään 

nimitystä ”kotiseurakunta”. 

Läheinen sen puolesta, emmä siihen [kirkkoon] oo mitään semmosta pesäeroa ollu tekemässä, mutta 

toisaalta sitten tää et on niin erilaisia näkemyksiä nii se luo vähän semmosta, emmä tiiä luoko se 

etäisyyttä. Sanotaan että enemmän läheinen ku etäinen, mutta emmä jotenki ylipäätään nii hirveesti tota 

mieti sillai et onks se läheinen vai etäinen mut jotenki mieltää ittensä siihen kotiseurakuntaan ehkä 

enemmän missä käy.410 

 

Kyseinen haastateltava kertoi myös ”liputtavansa yhteiskristillisyyden puolesta”, vaikka 

kokikin olevansa luterilainen411. Toisen haastateltavan ja Hannikaisen tapaan hän mainitsi 

New Wine -kesätapahtuman eri suuntauksien kristittyjä yhdistävänä tilaisuutena412. 

Ylipäätään suhdetta koko kirkkoon kuvailtiin toisaalta tärkeäksi ja arvostavaksi413, ja toisaalta 

haastavaksi esimerkiksi kirkon ristiriitaisen mediakuvan vuoksi414. Eräs haastateltava kertoi 

näkevänsä Raamatun ylimpänä auktoriteettina, eikä kokenut niinkään olevansa sitoutunut 

kirkon, vaan ennen kaikkea Raamatun oppiin. Hän kertoi pohtineensa myös kirkosta 

 
407 H1; H2; H5; H8. 
408 Autti 2020. 
409 Hannikainen 2021b, 15.  
410 H3. 
411 H3.  
412 H3; H6; Hannikainen 2021a, 12. 
413 H5. 
414 H6. 
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eroamista, mutta kuvaili kuitenkin suhtautuvansa kirkkoon eli ”ev luttiin” rauhallisesti. 

Haastateltava on myös aktiivisesti pohtinut kirkon tulevaisuutta, mikä itsessään kertoo jonkin 

asteisesta kiintymyksestä kirkkoa kohtaan.  

Joo… No, uhkaillut kirkosta erolla [nauraa]. Mut tota vakavissaan niin kyllä se pistää vähän päätä 

pyörälle että ko ite on kuitenki sillai konservatiivinen ehkä, näkee sen Raamatun ylimpänä 

auktoriteettina nii se että ko tohon kirkkoon mahtuu nii älytön määrä eri näkemyksiä, jotka ovat 

keskenään hyvinkin erilaisia. Nii kyllä sitä välillä miettii et mikä tän kirkon tulevaisuus, että pysyykö 

tää niinku kasassa, onko se hyvä et se pysyy kasassa, vähän niinku tämmösiä. - - Mut on se 

mielenkiintonen aihe toi ev lutti ylipäätään, ei ehkä nyt enempää siihen tuu mieleen.- - Mut ihan 

semmonen niinku ruohonjuuritasolla rauhallinen suhtautuminen mut sitte niinku kokonaiskuvassa nii 

vähän semmonen että saa nähä.415 

 

Identifioituminen omaan yhteisöön kirkon sijasta on ymmärrettävää kirkon suuren koon ja 

maantieteellisen levittäytymisen vuoksi. Oma yhteisö on koko maan kattavaa kirkkoa 

huomattavasti konkreettisempi ja yhtenäisempi taho. Yllä olevasta kommentista käy ilmi 

myös kokemus kirkon laajuudesta ja hajanaisuudesta, joka osaltaan voi vaikeuttaa Suomen 

evankelis-luterilaiseen kirkon jäsenyyden kokemisen vahvuuteen. Vastauksista on 

havaittavissa myös koettu erillisyys kirkon perinteiseen kulttuuriin ja tapaan harjoittaa 

hengellistä elämää. Eräs haastateltava kertoi yhteisönsä kautta oppineensa, että ”kirkko ei oo 

vaan sitä että käydään sunnuntaisin messussa”416. Toinen haastateltava kertoi yhteisöön 

tutustumisen olleen hänelle herättävä kokemus, sillä hän oli saanut tutustua siihen, että ”usko 

on muuta kuin se että sä oot isovanhempien kanssa sunnuntaisin kädet ristissä jossain 

kirkossa”417.  

 Kuten jo aiemmin mainittu, monessa haastattelussa mainittiin positiivisena asiana 

yhteisön moderni ja raikas kulttuuri. Eräs haastateltava kertoi etsineensä raikkaampaa ja 

uudenlaisempaa paikkaa, jossa olisi uudenlaista musiikkia ja kiinnostavaa, ymmärrettävää ja 

koskettavaa opetusta. 

--just semmonen jotenki raikas ja moderni et siellä on niinkun kivaa uudenlaista musiikkia ja ja sitten  

pappi puhui tosi jotenki ymmärrettävästi ja sillein sellasista aiheista jotka oikeesti sillein koskettaa ja 

kiinnostaa.418 

 

Muissa haastatteluissa mainittiin myös rento ja elävöittävä meininki419 ja edellisessä 

kappaleessa mainittu halu tehdä asioita uudella tavalla420. Toisaalta toive messun ja muun 

toiminnan interaktiivisuudesta ja vuorovaikutteisuudesta oli haastateltaville tärkeää421. Myös 

 
415 H3. 
416 H4. 
417 H8. 
418 H1. 
419 H3. 
420 H8. 
421 H4; H8. 
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Hannikaisen aineistossa yhteisöllinen ja modernisoitu jumalanpalvelus oli osallistujien 

mielestä uusien jumalanpalvelusyhteisöjen toiminnan ydintä422. 

Kaiken kaikkiaan uudet jumalanpalvelusyhteisöt vaikuttivat olevan haastateltaville 

sekä tärkeä kasvupaikka että arjen voimavara. Alla olevan haastateltavan kommentti summaa 

hyvin yhteen ne monet asiat, joiden kautta haastateltavat kokivat yhteisöllisyyttä ja yhteyttä 

muihin yhteisönsä jäseniin. 

Mä veikkaan et meitä yhdistää just se että kun me tullaan sinne ja kun me keräännytään nii me saadaan  

aina olla iloisena nähä toinen toisiamme, saadaan viettää toistemme kaa aikaa, saadaan vähän niinku 

sulkea maailma ulos hetkeksi ja päästä siihen omaan kuplaan niin sanotusti, että että kun me tiedetään 

että arki on niin täynnä stressiä ja menoja ja piuhaa ja töitä ja koulua ja laskuja ja veroja ja kaikkea 

tämmöstä niin sit ku pääsee seurakuntalaseks pariks tunniks, nii se että mikä vähän niinku vetää meit 

sinne, on se että me saadaan jättää se kaikki taaksemme hetkeks ja vaan keskittyy itseemme, toisiin, 

meiän suhdetta Jumalaan ja tota musiikkiin ja tota vaan yhdessäoloon. Jotenki se että haluu olla, saada 

viettää aikaa yhdessä ja kasvaa yhdessä yhteisönä, yksilöinä, niinku päästä eteenpäin elämässä. Mä 

sanon et se on se mikä meit yhdistää.423 

 

Haastateltava mainitsee esimerkiksi ilon ja stressittömyyden vastapainona kuormittavalle 

arjelle. Tärkeitä yhteisöä yhdistäviä tekijöitä ovat hänen mukaansa myös musiikki, yhdessäolo 

ja Jumala, sekä pyrkimys kasvaa yhdessä ja yksilöinä ja päästä ”eteenpäin elämässä”. 

 

 

6. Johtopäätökset ja pohdinta 
Tämän tutkimuksen haastateltavat ovat poikkeuksellinen ryhmä Suomen evankelis- 

luterilaisen kirkon sisällä. He ovat nuoria aikuisia eli ikäluokkaa, joka on 2000-luvun ajan 

tyypillisimmin eronnut kirkosta. Haastateltavat ovat myös hyvin sitoutuneita yhteisönsä ja  

sitä kautta kirkon toimintaan, vaikka identifioituvatkin vahvemmin itse yhteisöön kuin laajaan  

kirkkoon. Tämä vahvistaa Wengerin käytäntöyhteisöteorian ajatusta siitä, että yksilön  

jäsenidentiteetti vahvistuu käytännön osallistumisen kautta. Koska haastateltavat olivat  

mukana rakentamassa oman jumalanpalvelusyhteisönsä toimintaa, muodostui se myös osaksi  

heidän identiteettiään. Samalla heidän kokemuksensa yhteisöllisyydestä vahvistui. 

Tutkimusaineistossa kohtaamisen merkitys korostui. Tervetullut ja lämmin olo 

muodostui yllättävän pienistä asioista, kuten siitä, että joku hymyili, moikkasi tai esittäytyi. 

Kontaktin ottaminen sai erityisen suuren arvon, mikäli se tuli työntekijän, usein juuri papin 

suunnalta. Myös ensikertalaisten huomioiminen ja ovella tervetulleeksi toivottaminen tuotiin 

esille erityisen hienoina asioina. Seurakuntayhteisö olikin haastateltaville erityisesti 

ihmissuhteiden verkosto, jopa seurakuntaperhe. Kiinnostavaa oli, että myös syviä 

 
422 Hannikainen 2021a, 57. 
423 H8. 
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ystävyyssuhteita löyhemmät ihmissuhteet koettiin tärkeiksi – haastateltavat kokivat 

merkitykselliseksi sen, että he tunsivat jonkun. Myös Wengerin teoriassa ihmissuhteiden 

verkosto tukee käytäntöyhteisön toimintaa ja yhteisen hankeen edistämistä. Toisaalta 

kasvokkain kohtaaminen saattaa olla Z-sukupolvelle erityisen merkityksellistä, koska 

sosiaaliset mediat ja teknologian kehitys ovat muokanneet heidän elämäänsä ja 

maailmankuvaansa. 

Käytäntöyhteisöteoria korostaa sosiaalisen oppimisen ja yhdessä tekemisen merkitystä 

sekä yksilön identiteetin että merkityksen rakentumisen kannalta. Tämän tutkimuksen 

haastateltavat olivat kaikki jollain tavalla mukana rakentamassa yhteisönsä toimintaa. 

Yhdessä tekeminen oli heille monella tapaa olennaista. Sitä kautta he tutustuivat uusiin 

ihmisiin, kokivat saavansa vaikuttaa ja olevansa osa yhteisöä. Tekeminen vaikutti olevan 

hyvin olennainen osa yhteisöllisyyden kokemusten syntymisen kannalta. Tämä vahvistaa 

myös Thitzin toteaman, jonka mukaan aitoa osallisuutta voi syntyä vain, jos seurakuntalaiset 

saavat olla mukana rakentamassa yhteisöllistä seurakuntaa. Haastateltaville oli erittäin 

tärkeää, että heillä on mahdollisuus oppia ja kasvaa yhteisön piirissä. Haastateltavat kokivat 

voivansa vaikuttaa yhteisön toimintaan monella eri tavalla. Eräs kertoi oman toimintansa 

myötä saaneen kauramaitoa tarjottavaksi kirkkokahveille, kun taas toiset kertoivat 

vapaaehtoisten olevan mukana päättämässä opetusaiheista ja jopa siitä, millaisia 

jumalanpalveluksia yhteisön piirissä järjestetään. Toisaalta myös määrällinen kasvu ja 

ulospäin suuntautuminen oli haastateltaville tärkeää. 

Tutkimusaineistostani oli löydettävissä myös yhteisöön kiinnittymisen polku.  

Haastateltavat olivat päätyneet mukaan yhteisöön eri tavoin, osa aktiivisen etsimisen, osa  

ystävän suosituksen kautta. Haastateltavat olivat löytäneet paikkansa yhteisöstä esimerkiksi  

aktiivisen osallistumisen, yhteenkuuluvuudentunteen ja ihmissuhteiden muodostumisen  

kautta. Yhteisöön kiinnittyminen ei kuitenkaan päättynyt oman paikan löytämiseen.   

Haastateltavilla oli nimittäin vahva ajatus siitä, että yhteisön on tärkeä suuntautua ulospäin, ja  

kynnyksen tulla mukaan toimintaan täytyy olla matala. Haastateltavat siis etsivät yhteisöä,  

löysivät siitä paikkansa ja halusivat vielä kutsua uusia ihmisiä mukaan. Ulospäin  

suuntautumisessa oli myös vahva hengellinen ulottuvuus, sillä monet haastateltavat toivat  

esille evankelikaaliselle kristillisyydelle tyypillisen evankeliumin levittämisen tärkeyden.  

Evankeliumin levittämisen olennaisuus kertoo paitsi yhteisöliikkeen evankelikaalisista ja  

karismaattisista kytköksistä, mutta myös eletystä uskonnollisuudesta eli siitä, että  

haastateltavat haluavat soveltaa Raamatun sanomaa henkilökohtaisessa arjessaan ja  

elämässään. 
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Haastateltavat eivät kokeneet olevansa ainoastaan samalla tasolla työntekijöiden 

kanssa, vaan heidän mukaansa yhteisöä ei olisi olemassa ilman vapaaehtoisia 

seurakuntalaisia. Haastateltavien vastauksissa työntekijöiden rooli poikkesi siitä, mihin 

kirkossa on perinteisesti totuttu, ja mitä esimerkiksi Modéus ja Thitz ovat kyseenalaistaneet. 

Työntekijät eivät olleet toiminnan järjestäjiä, vaan kokonaisuuden koordinaattoreita, jotka 

pitivät isot langat käsissään ja kantoivat suurimman hengellisen opetusvastuun. Työntekijöitä 

luonnehdittiin myös mentoreiksi sekä vapaaehtoisten rekrytoijiksi, johtajiksi ja tukijoiksi. 

Kaiken kaikkiaan työntekijöiden ja seurakuntalaisten suhde vaikutti juuri siltä, mihin kirkon 

strategiapuheessa on jo pitkään pyritty. Tässäkin mielessä uusien jumalanpalvelusyhteisöjen 

voidaan ajatella olevan kiinnostava ja merkittävä liikehdintä kirkon tulevaisuuden kannalta. 

Sekä työntekijöiden että yhteisön ”ydintiimin” toiminnasta piirtyi vaikutelma, joka vastaa 

Wengerin teorian näkemystä siitä, miten konkarit ottavat yhteisön uusia tulokkaita vastaan 

perehdyttämällä heitä yhteisön toimintatapoihin. 

Wengerin mukaan käytäntöyhteisön jäseniä yhdistää keskinäinen sitoutuminen  

yhteisen aiheen tai hankkeen ympärille. Uusien jumalanpalvelusyhteisöjen kohdalla aiheen 

voidaan ajatella olevan usko ja sen ympärille rakentuva hengellisyys. Aineistosta kävi ilmi, 

että hengellisyyttä harjoitettiin monella tavalla. Haastateltavat kertoivat rukoilevansa, 

lukevansa Raamattua, laulavansa ja soittavansa hengellisiä lauluja ja keskustelevansa uskosta 

muiden kristittyjen kanssa. Erityisesti rukoileminen toisten puolesta sekä rukoustuen 

saaminen korostuivat haastatteluissa. Toinen vahvasti esille tullut hengellisyyden 

harjoittamisen muoto oli hengellinen musiikki. Kaksi haastateltavaa oli mukana yhteisönsä 

musiikkitoiminnassa, mutta myös muille yhteisön musiikkikulttuuri, josta käytettiin usein 

ylistys-termiä, oli haastateltaville tärkeää. Ylistysmusiikki nähtiin jossain määrin 

vastakkaisena ”laahaaville virsille”, mikä viesti samalla kriittisyydestä perinteistä 

seurakuntaelämää kohtaan. 

Hannikainen jakaa jumalanpalvelusyhteisöjen osallistujat perinteisiin, 

yhteisöorientoituneisiin ja kokemuksellisiin. Tämän tutkimuksen aineisto edustaa selvästi 

yhteisöorientoitunutta tyyppiä, joka on sitoutunut paitsi jumalanpalveluksiin osallistumiseen, 

myös henkilökohtaiseen hartauselämään. Sen lisäksi haastateltavani toimivat aktiivisesti 

yhteisön palvelutehtävissä ja heillä on yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta vahva kokemus 

yhteisön jäsenyydestä ja sosiaalisista siteistä yhteisön sisällä. Ei ole yllättävää, että 

yhteisöorientoituneet korostuivat aineistossani: aktiivisen toimijuutensa vuoksi heille on 

luultavasti ollut luontevaa ilmoittautua mukaan yhteisöllisyyden kokemuksia käsittelevään 

tutkimukseen. Haastateltavien valinnassa käytettiin myös harkinnanvaraista otantaa, mikä 
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tarkoittaa sitä, että jumalanpalvelusyhteisöjen työntekijät antoivat minulle potentiaalisten 

haastateltavien yhteystietoja, joiden kautta saatoin olla heihin yhteydessä. Todennäköisesti 

minut ohjattiin siis olemaan yhteydessä yhteisöprosessissa mukana oleviin 

yhteisöorientoituneisiin osallistujiin. Haapalaisen maallikkotoimijuuden tasoista (auttavat 

kädet, ideoijat ja vetäjät) aineistoni painottui vahvimpaan toimijuuden tasoon eli vetäjiin. Jäin 

kuitenkin pohtimaan, riittääkö edes vetäjä-taso kuvaamaan sitä, miten vahvasti haastateltavat 

kokivat voivansa vaikuttaa yhteisön toimintaan. Monessa haastattelussa nimittäin tuli esille, 

ettei yhteisöä tai sen toimintaa olisi edes olemassa ilman vapaaehtoisten panosta toiminnan 

rakentamiseen.  

Tutkimusaineistoni heijasti vahvasti Burroughs’n ja Ebyn määrittelemiä 

yhteisöllisyyden ulottuvuuksia. Kaikki kuusi ulottuvuutta (työtoverin tukeminen, 

emotionaalinen turvallisuus, yhteenkuuluvuudentunne, henkinen yhdysside, totuuden 

kertominen ja tiimiorientaatio) olivat tunnistettavissa haastateltavien vastauksista. Erityisen 

paljon aineistossa korostuivat emotionaalinen turvallisuus, työtoverin tukeminen ja henkinen 

yhdysside. Samalla myös tarve kristityistä ystävistä ja kristittyjen yhteydestä nousivat 

aineistossa vahvasti esille. Haastateltavilla oli siis suuri kaipuu turvalliseen tilaan, jossa omaa 

hengellistä elämää voi harjoittaa ilman, että kokee olevansa ainoa tai yksin. Jäin pohtimaan, 

voisiko tällainen tarve vahvistua entisestään kristinuskon menettäessä kulttuurista valta-

asemaansa länsimaissa. Jos kristityt alkavat vähitellen kokea olevansa vähemmistö, onko 

tarve heidän keskinäiselle yhteydelleen yhä suurempi? Ja toisaalta, voisiko tuen saaminen ja 

antaminen olla erityisen tärkeää sukupolvelle, jota kutsutaan myös globaalin taantuman ja 

epävarmuuden sukupolveksi? Hengellinen yhteisö ja siihen sitoutuminen voi kenties antaa 

sellaista tukea, turvaa ja jatkuvuutta, jota muu ympäröivä maailma ei nuorille aikuisille pysty 

tarjoamaan. Tämä vahvistaa myös Delantyn ajatuksen siitä, että epävarmassa modernissa 

maailmassa kuulumisen tunne on yksilölle edelleen hyvin keskeinen. Toisaalta kaipuu 

yhteyteen ja henkiseen yhdyssiteeseen voi kertoa yksinkertaisesti siitä, että ihminen on 

läpeensä sosiaalinen olento, kuten Gergen kirjoittaa. Myös Durkheim totesi jo 1910-luvulla, 

että uskonnollisen elämän takana on aina jokin ryhmä.  

  Aineistossa oli viitteitä myös asiakkuusajatteluun. Haastateltavista moni kertoi  

etsineensä aktiivisesti seurakuntaa, joka vastaisi omiin seurakunnalle asetettuihin toiveisiin.  

Erityisesti pääkaupunkiseudulla seurakunnan sijainnilla ei vaikuttanut juurikaan olevan  

merkitystä, vaan kirkkoon voitiin matkustaa myös pitkän matkan päästä. Sijaintia tärkeämpiä  

asioita olivat esimerkiksi kokemus kohdatuksi tulemisesta sekä omaa arvopohjaa vastaava  

kulttuuri ja opetus. Myös musiikki nousi monessa haastattelussa esiin. Toisaalta uusien  
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jumalanpalvelusyhteisöjen jäseniä ei voi täysin verrata maksaviin asiakkaisiinnsi. Ensinnäkin  

kyse on ilmaisesta ja vapaaehtoisuuteen perustuvasta toiminnasta. Toisekseen on huomattava,  

että uusien jumalanpalvelusyhteisöjen jäsenet halusivat olla myös itse rakentamassa toimintaa  

eli ”kehittämässä tuotetta” ja yhteistä hanketta, jonka pariin he toivoisivat mahdollisimman  

monen muunkin löytävän.  

Jatkotutkimuksessa voitaisiin perehtyä siihen, millaisia kokemuksia erityisesti online-

yhteisötoimintaan osallistuvilla jäsenillä on yhteisöllisyydestä. Voivatko täysin tai pääosin 

internetin välityksellä osallistuvat henkilöt kokea olevansa täysivaltaisia (käytäntö)yhteisön 

jäseniä? Uusien jumalanpalvelusyhteisöjen pitkittäistutkimus voisi myös olla kiinnostava 

jatkotutkimusteema. Millainen elinkaari yhteisöillä on? Mitkä tekijät vaikuttavat yhteisöjen 

osallistujamäärän kasvuun tai laskemiseen? Houkutteleeko vastikään perustettu yhteisö 

erilaisia jäseniä kuin pitkään toiminut yhteisö? Aineistoni koostui sellaisista henkilöistä, joilla 

oli pääosin hyvin positiiviset kokemukset omasta yhteisöstään. Yksi mielenkiintoinen 

jatkotutkimusaihe voisikin olla se nuorten aikuisten ryhmä, joka on ollut jonkin uuden 

jumalanpalvelusyhteisön toiminnassa mukana, mutta ei ole löytänyt paikkaansa yhteisöstä ja 

jäänyt tai jättäytynyt sen ulkopuolelle. 

Posiitivisten ja vahvojen yhteisöllisyyden kokemusten hallitsevuus aineistossa kertoo 

todennäköisesti myös siitä, ettei aineistoni edusta täysin kattavasti uusien 

jumalanpalvelusyhteisöjen Z-sukupolven osallistujia. Toisaalta laadullisen tutkimuksen 

tehtävä ei olekaan tuottaa yleistettävää tietoa. Tulokseni kuvaavat muutenkin monella tapaa 

poikkeuksellista ryhmää: nuoria aikuisia, jotka ovat vahvasti sitoutuneita kirkon toimintaan ja 

jopa sen oppiin. Tulosten analysointiin vaikuttivat varmasti myös omat ennakkoasenteeni. 

Koska olen töissä yhdessä uudessa jumalanpalvelusyhteisössä, en kykene tarkastelemaan 

ilmiötä täysin objektiivisesti. Pyrin kuitenkin läpi tutkimusprosessin tiedostamaan oman 

subjektiivisuuteni ja tutkijapositioni ja tarkastelemaan aineistoani mahdollisimman 

puolueettomasti. Pyrin myös johdonmukaisuuteen ja huolellisuuteen kautta 

tutkimusprosessin. Tutkielmaa kirjoittaessa olen pyrkinyt läpinäkyvyyteen ja aineistoluvussa 

olen kertonut, miten aineiston analysointi eteni yksittäisistä ilmauksista alaluokkien ja sitä 

kautta yläluokkien muodostamiseen. Tutkimustulosten luotettavuutta puoltaa se, että 

aineistostani löytyi hyvin paljon yhtäläisyyksiä sekä suomalaiseen että kansainväliseen 

tutkimuskirjallisuuteen. Erityisesti tulokseni ovat linjassa Hannikaisen syksyllä 2021 

julkaiseman väitöskirjan tulosten kanssa.  

Tutkimusilmiöni ei ollut erityisen herkkä aihe, joten en törmännyt suuriin eettisiin 

pohdintoihin tutkimusprosessin aikana. Haastateltavat kertoivat haastatteluissa avoimesti 
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kokemuksistaan, jotka olivat pääosin positiivisia. Uudet jumalanpalvelusyhteisöt suhtautuivat 

myös tutkimusaiheeseeni myötämielisesti, kun olin yhteydessä niiden työntekijöihin 

haastateltavia etsiessäni. Eniten jouduin pohtimaan haastateltavien anonymiteetin 

säilyttämistä. Lopulta päätin olla mainitsematta, minkä yhteisöjen jäseniä olin haastatellut. 

Muokkasin myös joitain sitaatteja yleiskielisemmiksi ja käänsin ruotsinkieliset sitaatit 

suomeksi, jotta yksittäisiä haastateltavia ei voisi paikantaa maantieteellisesti. 

Aineistosta oli havaittavissa selvä vastakkainasettelu perinteisen seurakunnan toiminnan 

ja uusien jumalanpalvelusyhteisöjen toiminnan välillä. On kuitenkin kiinnostavaa huomata, 

ettei vastakkainasettelu nouse vastaajien arvoista, sillä haastateltavien vastauksista ilmeni 

sekä konservatiivisia että liberaaleja arvoja. Uusien jumalanpalvelusyhteisöjen jäsenet eivät 

siis edusta selvästi liberaalia tai konservatiivista ajattelua, vaikka yhteisöliikkeellä onkin 

yhteyksiä sekä evankelikaaliseen että karismaattiseen globaaliin kristilliseen liikehdintään. 

Voidaan siis ajatella, että erottelu johtuu muista asioista, kuten yhteisöjen seurakuntalaisia 

aktivoivasta toimintakulttuurista tai esimerkiksi musiikkiin tai opetusten puhetyyliin liittyvistä 

kulttuurisista valinnoista. Moni on huolissaan kirkon jakautumisesta konservatiiveihin ja 

liberaaleihin, mutta voisivatko uudet jumalanpalvelusyhteisöt toimia sillanrakentajana näiden 

kahden ”siiven” välillä? 

Käytäntöyhteisöteorian mukaan yhteisö ja sen käytännön toimintaan osallistuminen 

luovat pohjan kasvulle ja oppimiselle. Tämän tutkimuksen haastateltavien halu kasvaa, 

kehittyä ja oppia huipentuu haluun olla haastamassa perinteistä seurakuntakulttuuria. 

Haastattelemani Z-sukupolven edustajat haluavat olla uudistamassa kirkon jumalanpalvelus- 

ja seurakuntaelämää tehden siitä modernimpaa ja elävämpää. Ylipäätään uudet 

jumalanpalvelusyhteisöt näyttäisivät vastaavan moniin ongelmiin, joita Suomen evankelis-

luterilaisella kirkolla on vastassa jo nyt ja tulevaisuudessa. Mikäli kirkko haluaa tavoittaa nyt 

aikuiseksi kasvamassa olevan sukupolven, täytyy sen tämän tutkimuksen perusteella panostaa 

nuorten ja nuorten aikuisten henkilökohtaiseen kohtaamiseen, ihmissuhteiden syntymiseen 

seurakuntien sisällä sekä siihen, että Z-sukupolvi pääsee aidosti vaikuttamaan ja kasvamaan 

kirkossa, sekä ihmisinä että kristittyinä. 
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8. Liitteet 
 

Liite 1. Haastattelukutsu 

 

Hei! 

 

Olen Emma Autti, teologian opiskelija Helsingin yliopistossa. Teen pro gradu -tutkielmaa, 

jossa tutkin Z-sukupolven käsityksiä yhteisöllisyydestä X-yhteisön kaltaisissa 

jumalanpalvelusyhteisöissä. 

 

Etsin haastateltavaksi vuonna 1995 tai sen jälkeen syntyneitä nuoria, jotka ovat mukana X-

yhteisön toiminnassa. Haastattelut toteutetaan joulukuussa 2020 luottamuksellisesti 

tutkimuseettiset näkökulmat huomioiden. Lopullisesta tutkimuksesta ei voi tunnistaa 

yksittäisten haastateltavien vastauksia. Tutkielman ohjaa Helsingin teologisen tiedekunnan 

professori Henrietta Grönlund. 

 

Jos sinun olisi mahdollista tulla haastateltavaksi, ole minuun yhteydessä. Minulle voi soittaa 

tai laittaa viestiä puhelimella tai sähköpostilla.  

 

Yst. 

 

Emma Autti 

050 xxx xxxx 

emma.autti@helsinki 

 

Liite 1. Haastattelukysymykset (suomeksi) 

 

I TAUSTATIETOJA: 

1. Syntymävuosi? 

2. Sukupuoli? 

3. Koulutus? 

4. Minkä uuden jumalanpalvelusyhteisön* toiminnassa olet mukana? 

 

*Käytetään tästä lähtien nimitystä ”yhteisö”. 

mailto:emma.autti@helsinki
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II HAASTATELTAVA JA YHTEISÖ: 

5. Kerro siitä, kun lähdit mukaan X-yhteisön toimintaan. Mitä kautta päädyit 

mukaan? Miksi tulit mukaan X-yhteisöön? Miten sinut otettiin vastaan?  

6. Missä X-yhteisön toimintamuodoissa tai tilaisuuksissa olet nykyään mukana? 

Missä olet ollut? 

7. Oletko aiemmin ollut seurakunnan toiminnassa mukana? Jos olet, missä? 

8. Oletko samaa mieltä niistä asioista, joita X-yhteisössä opetetaan? Mistä asioista 

olet samaa mieltä? Mistä eri mieltä? 

9. Mikä X-yhteisössä on hienoa? Miksi olet mukana juuri X-yhteisössä, etkä jossain 

muussa seurakuntayhteisössä? 

10. Mitä X-yhteisössä voisi kehittää? 

 

III IHMISSUHTEET: 

11. Millaisia ihmissuhteita sinulla on X-yhteisön jäseniin? Tunsitko etukäteen X-

yhteisöstä ihmisiä? Oletko tutustunut X-yhteisössä uusiin ihmisiin? Miten olet 

tutustunut heihin? Miten uudet ihmiset otetaan vastaan? Oletteko yhteydessä myös 

seurakunnan tilaisuuksien ulkopuolella? Millä tavoin pidätte yhteyttä? 

12. Ovatko kaikki samaa porukkaa, vai onko X-yhteisö jakaantunut kaveriporukoihin? 

Koetko itse kuuluvasi X-yhteisössä porukkaan? Milloin olet kokenut kuuluvasi 

porukkaan? 

13. Mikä yhteisönne jäseniä yhdistää? Mikä erottaa? 

14. Voitko jakaa X-yhteisössä sinulle merkityksellisiä asioita? Mistä asioista koet 

voivasi keskustella yhteisössä? Koetko, että voit näyttää erilaisia tunteita X-

yhteisössä? Mitä tunteita? 

15. Oletko saanut jonkinlaista apua tai tukea X-yhteisön kautta tai sen sisällä? 

Oletko itse antanut tukea tai apua? Millaisissa tilanteissa? Miltä se tuntui? 

16. Oletko kokenut yhteisön sisällä yksinäisyyttä tai ulkopuolisuuden tunnetta? Jos 

olet, millaisissa tilanteissa? 

17. Mikä merkitys muilla kristityillä/uskovien yhteydellä on elämässäsi? Onko 

lähipiirissäsi paljon kristittyjä? Mitä teette yhdessä? Miten pidätte yhteyttä?  

18. Millaista hengellisyyttä harjoitatte yhdessä toisten kristittyjen kanssa? 

Rukoiletteko tai luetteko Raamattua yhdessä, osallistutteko seurakunnan tilaisuuksiin? 
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IV HAASTATELTAVA, KIRKKO JA SEURAKUNTA: 

19. Mitä seurakunta sinulle merkitsee? Millainen rooli seurakunnalla on elämässäsi/ 

arjessasi? Miksi haluat olla mukana seurakunnan toiminnassa? Mikä sinulle on tärkeää 

seurakunnassa? 

20. Mitä ajattelet seurakuntaan sitoutumisesta? Koetko olevasi sitoutunut X-

yhteisöön? 

21. Millainen on suhteesi Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon**? Onko se 

läheinen vai etäinen? Kuinka vahvasti koet olevasi sitoutunut kirkon oppiin? 

22. Mikä on mielestäsi kirkon sanoma? Kuinka merkityksellinen se on sinulle? 

23. Näkyykö kirkon sanoma jotenkin X-yhteisön toiminnassa? Miten? 

24. Miten X-yhteisössä mukana oleminen on vaikuttanut ajatuksiisi kirkosta ja sen 

sanomasta? Entä seurakunnasta? 

25. Millainen rooli kirkolla on tänä päivänä Suomen yhteiskunnassa? 

 

**käytetään myös termiä ”kirkko”. 

 

V KORONA-AIKA: 

26. Olitko mukana X-yhteisön toiminnassa ennen kevättä 2020?  

27. Miten korona-aika on vaikuttanut X-yhteisön toimintaan? Onko jokin muuttunut? 

Mikä ei ole muuttunut? Oletko jäänyt kaipaamaan jotain?  

28. Oletko ollut yhteydessä X-yhteisön jäseniin korona-aikana? Miten? Onko 

yhteydenpito muuttunut? 

29. Seuraatko jumalanpalveluksia tai muita seurakunnan tilaisuuksia etänä? Jos 

seuraat, miten, missä, kenen kanssa? 

 

VI KOKEMUS OSALLIASUUDESTA: 

30. Oletko toiminut X-yhteisössä jossain vastuutehtävissä? Jos olet, minkälaisissa? 

Millaista se on ollut? Oletko toiminut vapaaehtoisena aiemmin? Jos olet, minkälaisissa 

tehtävissä? 

31. Koetko, että voit hyödyntää lahjojasi/ osaamistasi X-yhteisössä? Mitä lahjoja/ 

osaamista? Oletko kehittynyt/kasvanut jollain osa-alueella? Koetko, että voit vaikuttaa 

X-yhteisössä? Koetko olevasi osallistuja vai toiminnan rakentaja? Milloin olet ollut 

osallistuja? Milloin toiminnan rakentaja? Koetko, että sinua arvostetaan X-yhteisössä? 

Luotetaanko sinuun? Missä tilanteissa on tuntunut, että sinuun luotetaan tai sinua 



 

80 

 

arvostetaan? Ollaanko sinusta kiinnostuneita? Kysytäänkö sinulta mielipiteitä? Koetko 

olevasi tarpeellinen? 

32. Millainen rooli vapaaehtoisilla on X-yhteisössä? Entä työntekijöillä?  

 

33. Onko X-yhteisöläisillä jokin yhteinen tavoite? Mikä tai mitkä? Jos on, miten sitä tai 

niitä tavoitellaan? Ketkä sen eteen tekevät töitä? 

34. Millaista yhteisöllisyyttä koet X-yhteisössä? Miten se tulee esille? Millaista 

yhteisöllisyyttä kaipaisit? 

35. Mitä X-yhteisössä mukana oleminen sinulle merkitsee? Puuttuisiko elämästäsi 

jotain, jos et olisi mukana X-yhteisössä? Jos puuttuisi, mitä? 

 

36. Onko vielä jotain, mitä haluaisit sanoa? 


