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HAASTEET
-TUTKIMUS

Evankelioimistyön haasteet tutkimusten valossa
(c) Heikki Lassila 2004

Tässä tutkimuksessa on koottu yhteen tietoja useista
eri tutkimuksista, joilla on evankelioimistyön kannalta
merkitystä. Tärkeimmät lähteistä ovat:
Gallup Ecclesiastica: Suomen Gallup Kirkon
tutkimuslaitoksen toimeksiannosta, N=992 yli 15 v.
Kirkkomonitor: MDC RISC International, vuonna
2002 N=2 520 suomalaista
World Values: Suomen aineisto kerättiin Suomen
Gallupin toimesta, N=1 038 yli 18-vuotiasta
RAMP: Elämänarvostukset Pohjoismaissa,
Suomen Gallup, N=530 Suomessa
DAWN-gallup 2002: Suomen Gallup Seurakunnan
kasvu ry:n toimesta, N=1 358 15–70 -vuotiasta
Voidaan kysyä, kuinka hyvin Gallupilla voidaan
selvittää koko väestön asenteita. Jos otos on riittävän
iso ja edustava, tarkkuus on hyvä. Jos haluat tietää,
paljonko Suomessa on metsää, et voi laskea joka
puuta, vaan arvio täytyy tehdä oikein valittujen otosten avulla. Seuraavassa käydään läpi, miten viimeksi
mainittu DAWN-gallup 2002 tehtiin, kun pyrittiin
maksimaaliseen oikeellisuuteen. Vastaavilla tavoilla
on toimittu muissakin gallupeissa:
Suomen Gallup Oy tutki elokuussa 2002 Seurakunnan kasvu ry:n toimeksiannosta suomalaisten
mielipiteitä ja toiveita uskoon ja seurakuntayhteyteen
liittyvissä asioissa. Tutkimukseen osallistui 1 358
ihmistä, jotka edustivat alueellisesti, iältään, koulutukseltaan jne. suomalaista yhteiskuntaa pienoiskoossa.

Tutkittujen ikä vaihteli kuitenkin viidestätoista seitsemäänkymmeneen eli alle 15-vuotiaat ja yli 70-vuotiaat
puuttuivat aineistosta. Lisäksi Ahvenanmaa alueena
puuttui aineistosta.
Tämä otos on Suomen Gallupin valitsema ja on
rakennettu niin, että se edustaa alueellisesti, ikärakenteeltaan, koulutustasoltaan, ammattiryhmittäin jne.
suomalaista yhteiskuntaa pienoiskoossa. Sitä vaihdetaan koko ajan niin, että kukaan ei voi kuulua siihen
kovin kauan. Toisaalta ihmiset ovat luvanneet vastata
kaikkiin kysymyksiin, joita heille tulee, koskivat ne
mitä tahansa. Näin saadaan kaikkien vastaukset, mikä
ei olisi muuten mahdollista. Vastaaminen tapahtuu
siten, että ihmisille lähetetään kysymykset ja he
lähettävät vastaukset takaisin. Haastattelija ei siis
pääse vaikuttamaan ihmisten vastauksiin, mikä näin
herkässä aiheessa on ensiarvoisen tärkeää.
Näiden toimenpiteiden ansiosta tämän tutkimuksen
tekijä pitää vastauksia luotettavina. Elokuussa 1994
toteutettiin vastaava tutkimus Suomen Gallup Oy:n
kanssa. Osa kysymyksistä oli samoja, joten voimme
vertailla tutkimusten tuloksia ja nähdä siten myös
kehitystrendejä.
Lisäksi tilastokeskuksen ja väestörekisterikeskuksen kautta on mahdollista saada ihmisistä paljon
tietoja. Mm. kirkkokuntien jäsenyystiedot julkaistaan
vuosittain. Paras tulos saadaan, kun joku trendi saadaan esiin usealla eri tavalla. Mm. nuorten vähentynyt kristillisyys näkyy sekä tilastokeskuksen kautta
saatavista vapaitten suuntien jäsenyystilastoista että
DAWN-Gallupista. Toivon, että tästä tutkimuksesta
on lukijalle apua, kun rukoilet tai teet käytännössä
työtä suomalaisten saavuttamiseksi Kristukselle.
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1. Johdanto
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2. Yhteiskunnallisia muutoksia

Syntyvyys Suomessa vuosina 1946–2002
LÄHDE: TILASTOKESKUS

Syntyvyys laskee ja väestö ikääntyy. Noin kolmenkymmenen vuoden päästä keskimääräinen suomalainen on
noin 50-vuotias. Tulevaisuudessa suomalainen asuu yhä
todennäköisemmin kaupungissa ja siellä yksin. Hänellä
on käytössään yhä kasvava määrä erilaisia medioita,
joista monet ovat vuorovaikutteisia. Englannin kielen
merkitys kasvaa ja maailma on yhä kansainvälisempi
ja nopeatempoisempi. Ihmiset ovat yhä enemmän kosketuksissa toisiinsakin medioiden välityksellä. Kilpailu
ihmisten mielenkiinnosta kovenee.
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Suomessa asuva vieraskielinen väestö eri vuosina

VUOSI

LÄHDE: TILASTOKESKUS

1950

8 252

0,20

1960

6 103

0,14

1970

5 795

0,13

1980

9 146

0,19

1990

24 783

0,50

1995

65 649

1,28

Vieressä oikealla olevassa taulukossa on esitetty
niiden ihmisten lukumäärä ja prosenttiosuus Suomen
väestöstä, jotka puhuvat äidinkielenään muuta kieltä
kuin suomea, ruotsia ja saamea. Noin vuonna 2020
vieraskielisen väestön osuus ylittää ruotsinkielisen
väestön määrän. On selvää, että tätä väestönosaa ei
voida ohittaa, kun Suomelle laaditaan evankelioimisstrategiaa. Meillä on varmasti sekä annettavaa että
opittavaa heiltä. Alhaalla oikealla on esitetty suurimmat kieliryhmät suuruusjärjestyksessä 1.1.2003.

MÄÄRÄ

% VÄKILUVUSTA

2000

99 227

1,92

2001

109 197

2,10

2002

117 013

2,25

ÄIDINKIELI

MÄÄRÄ

VENÄJÄ

33 401

VIRO

11 932

ENGLANTI

7 758

SOMALI

7 332

ARABIA

5 641

ALBANIA

4 261

KURDI

3 926

VIETNAM

3 811

SAKSA

3 602

KIINA

3 414

TURKKI

2 864

ESPANJA

2 334

THAI

1 986

RANSKA

1 752

PERSIA

1 542

1995

2005
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3. Uskon mittaamisesta?
Herätyskristillinen teologia käyttää usein termiä uskossa olo. Ajatuksena on, että ihminen, joka kuollessaan on uskossa, pääsee taivaaseen. Uskonnollisuus
ja uskokaan eivät ole sama asia. Uskoa ja uskonnollisuutta on tutkittu erilaisilla kyselyillä myös Suomessa monin tavoin. Alla olevassa taulukossa on lyhyt
kooste eri kyselyistä. Kyselyt on järjestetty niin, että
kyllä-vastaajia on koko ajan vähemmän.
Vain 30 prosenttia kokee saaneensa edes kerran

KYSYMYS

elämässään syntinsä anteeksi ja vain 16 prosenttia
pitää tärkeänä rohkaista lapsia uskonnollisuuteen.
Uskon, että näiden kahden luvun pienuudella
on syy-yhteys, toinen johtuu toisesta.
Monien kysymysten osalta ihmiset pääkaupunkiseudulla vastaavat eri tavalla kuin muualla Suomessa.
Espoolaisista vain 18 prosenttia uskoo kristinuskon
opettamaan Jumalaan, kun luku koko maassa on
36 prosenttia.

% S=suomalaisista
% L=luterilaisista

KYSELY

VUOSI

En pidä itseäni ateistina.

97 % S

Gallup Ecclesiastica

1996

Mietin elämän tarkoitusta ainakin joskus.

86 % S

World Values

2000

Pidän itseäni kristittynä.

80 % S

Gallup Ecclesiastica

1996

Pidän itseäni uskonnollisena.

61 % S

World Values

2000

Uskon kristinuskon opettamaan Jumalaan

36 % S

Kirkkomonitor

2003

Olen saanut ainakin kerran elämässä
syntini anteeksi Jumalalta.

30 % S

Kirkkomonitor

2001

Olen saanut Jumalalta vastauksen rukoukseeni.

27 % S

Kirkkomonitor

2001

Tiedän, kuinka voi tulla uskoon.

23 % S

Kirkkomonitor

2003

Rukoilen päivittäin.

23 % S

World Values

2000

Jumala on minulle tärkeä tai erittäin tärkeä.

21 % S

World Values

2000

Luen Raamattua vähintään kerran kuukaudessa.

18 % S

World Values

2000

Raamattu on minun mielestäni
kirjaimellisesti ilmoitettua Jumalan sanaa.

18 % S

RAMP

1997

Lapsia on tärkeää rohkaista uskonnollisuuteen.

16 % S

Hyvin tärkeä syy minulle kuulua kirkkoon on,
että kirkko vahvistaa uskoani Jumalaan.

15 % L

Gallup Ecclesiastica

2003

Pidän uskontoa erittäin tärkeänä.

14 % S

World Values

2000

Uskon vakaasti kahdeksaan Raamatun keskeiseen
kohtaan, esim. “Jeesus on Jumalan Poika”,
“Jeesus on noussut kuolleista” jne.

11 % S

Gallup Ecclesiastica

1999

DAWN ja Suomen Gallup OY

2002

Olen uudestisyntynyt kristitty, jolla on
henkilökohtainen suhde Jeesukseen.

8%S
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GALLUP ECCLESIASTICA: Suomen Gallup Kirkon tutkimuslaitoksen toimeksiannosta, otos 992 yli 15-v
KIRKKOMONITOR: MDC RISC International, otos vuonna 2002 2520 suomalaista
WORLD VALUES: Suomen aineisto kerättiin Suomen Gallupin toimesta, otos 1038 yli 18-vuotiasta
RAMP: Elämänarvostukset Pohjoismaissa, Suomen Gallup, otos 530 Suomessa
DAWN 2002: Suomen Gallup Seurakunnan kasvu ry:n toimesta, otos 1358 15–70 -vuotiasta
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4. Uudestisyntyneistä tarkemmin
Viimeiseen kysymykseen “Oletko uudestisyntynyt
kristitty, jolla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen?”
tuli vähiten myönteisiä vastauksia. Kysymys oli siis
tiukin. Kysymyksen muotoilu on kuitenkin suoraan
Johanneksen evankeliumin 3. luvusta, jossa Jeesus
keskustelee Nikodeemuksen kanssa uudestisyntymisestä. Kun Nikodeemus ihmettelee, kuinka uudestisyntyminen voi tapahtua, Jeesus vastaa “Sinä olet Israelin
opettaja, etkä tätä tiedä!” antaen ymmärtää, että kyse
on tärkeästä perusasiasta. Vielä Jeesus antaa ymmärtää
5. jakeessa, että kukaan, joka ei uudestisynny, ei pääse
Jumalan valtakuntaan. Jotkut kirkot ja herätysliikkeet

liittävät uudestisyntymisen kasteeseen. Näiden jäsenten pitäisi vastata kysymykseen erityisen myönteisesti.
Jos uudestisyntyminen on kuitenkin vieras termi,
kysymystä helpottamaan on lisätty määre “henkilökohtainen suhde Jeesukseen”.
Kysymys oli osa DAWN-Gallupia, jossa Suomen
Gallup Oy tutki elokuussa 2002 Seurakunnan kasvu ry:n
toimeksiannosta suomalaisten mielipiteitä ja toiveita
uskoon ja seurakuntayhteyteen liittyvissä asioissa.
Uudestisyntyneiden määrä on vähentynyt Suomessa
viime vuosina jonkin verran. Selvimmin muutos on
havaittavissa nuorten kohdalla.

Oletko uudestisyntynyt kristitty, jolla on
henkilökohtainen suhde Jeesukseen?
VUOSI

KYLLÄ

EN OSAA SANOA

EN

1994

10 %

26 %

64 %

2002

8%

23 %

69 %

Uudestisyntyminen ikäluokittain
15–24 v.

1994
2002

25–34 v.

1994
2002

35–49 v.

1994
2002

yli 60 v.

6%
7%

1994
2002

50–60 v.

10 %
3%

1994

10 %
9%
11 %
10 %
11 %

2002

13 %
LÄHDE: GALLUP-TUTKIMUKSET VUOSINA 1994 JA 2002
(SUOMEN GALLUP OY JA SEURAKUNNAN KASVU RY.)
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5. Miten eri ryhmät on saavutettu?
Niiden lukumäärä, jotka vastaavat EI uudestisyntymiskysymykseen on kasvanut kahdeksassa vuodessa
64 prosentista 69 prosenttiin. Otoksen koko huomioiden tilastollisen virheen mahdollisuus on erittäin pieni.
Kuvista voi havaita, että mitä vanhempi ikäluokka,
sitä enemmän uudestisyntyneitä. 15–24 -vuotiaita oli
myös otoksissa niin paljon, että muutos kymmenestä
prosentista kolmeen prosenttiin kahdeksassa vuodessa
on hyvin suuri.

Uudestisyntyminen eri ryhmissä
AKTIIVISUUS

Uudestisyntyneet kristityt ovat samalla aktiivisimmat
kristillisten tilaisuuksien osallistujat: noin 70 prosenttia heistä on osallistunut hengelliseen tilaisuuteen
viimeisen kuukauden aikana. 0 prosenttia heistä on
täysin passiivisia.

ERI ALUEET

Karkealla tasolla koko maassa uudestisyntyneitä
löytyi lähes yhtä paljon eri alueilla. Pohjois-Suomessa
uudestisyntyneitä oli 7 prosenttia. Uudellamaalla myös
7 prosenttia ja muualla Etelä-Suomessa 9 prosenttia.
Keski-Suomessa samoin 9 prosenttia.
AMMATTIRYHMÄT

Keskimääräistä enemmän uudestisyntyneitä oli eläkeläisissä, toimihenkilöissä, yrittäjissä ja työttömissä.
Keskimääräistä vähemmän heitä löytyi työläisissä
ja opiskelijoissa.
RIKKAAT JA KÖYHÄT

Alempituloisissa (alle 20 000 euroa vuodessa ansaitsevat) oli melkein kaksi kertaa niin paljon uudestisyntyneitä (13 %) kuin korkeatuloisissa (7 %) (yli 35 000
euroa vuodessa ansaitsevat).

SEURAKUNTAYHTEYS

KOULUTUS

Noin neljäsosa uudestisyntyneistä kokee itselleen
läheisimmäksi jonkun vapaan suunnan, noin kuudesosa jonkun luterilaisista herätysliikkeistä. Noin kymmenesosalle tärkein on joku kodeissa kokoontuva
kristillinen ryhmä. Valtaosa kuitenkin kokee läheisimmäksi itselleen luterilaisen kirkon.

Niissä, joilla oli korkeakoulututkinto oli yli kaksi
kertaa enemmän uudestisyntyneitä (16 %) kuin niissä,
jotka olivat käyneet ammattikoulun tai joilla oli käytynä ammatillinen kurssi (6 %).
Akateemiset, vähän ansaitsevat naiset ovat erikoisen usein uudestisyntyneitä. Nämä toimivat usein ns.
kutsumusammateissa.

NAISET JA MIEHET
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Uudestisyntyneissä on enemmän naisia (10 %) kuin
miehiä (7%).
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6. Vakaumuksen synnystä
Ihmisillä on itsellään selvä käsitys siitä, mikä on vaikuttanut heidän vakaumuksensa syntyyn.
Kun Suomeen tehdään evankelioimisstrategioita, on tärkeää, että erityistä huomiota kiinnitetään
kasvatukseen. Jos tuemme pienten lasten vanhempien
kristillistä kasvatustyötä, olemme suoraan ytimessä.
Rippikoulutyön ja erilaisten leirien merkitys on myös
suuri. Jos rippikoulutyö maallistuu ja särmä sieltä hä-

viää, häviää myös tärkeä evankelioimismuoto ja jopa
osa kristillisyyttä. Myös leirit ja suurtapahtumat ovat
merkittäviä evankelioimisen kannalta.
On tärkeää huomioida, että 2000-luvun evankelioiminen toimii hyvin eri tavalla kuin 1970-luvun
evankelioiminen. Puhutaankin postmodernista aikakaudesta. Se, mikä toimi 70-luvulla, ei välttämättä
toimi enää.

Mikä vaikutti eniten nykyisen uskonnollisen
vakaumuksesi syntyyn?
KAIKKI

UUDESTISYNTYNEET
KRISTITYT

EI UUDESTISYNTYNEET

EN OSAA SANOA, OLENKO
UUDESTISYNTYNYT

Vanhemmat/koti

60 %

62 %

56 %

72 %

Rippikoulu

19 %

29 %

16 %

26 %

Seurakuntien
normaalit tilaisuudet

14 %

10 %

25 %

7%

Ystävä

6%

20 %

4%

8%

Muu suku/kummit

9%

13 %

8%

11 %

Kristilliset leirit

3%

9%

2%

3%

Seurakuntien
suurtapahtumat
(missiot, kesäjuhlat tms.)

2%

9%

1%

3%

10 %

6%

9%

13 %

Kirja/lehti

2%

6%

3%

1%

Evankelista

1%

5%

1%

1%

Radio/TV

2%

5%

2%

1%

Kristilliset
nuorisofestivaalit

1%

2%

1%

1%

Koulu

Internet

0%

0%

1%

0%

Muu asia

12 %

14 %

14 %

6%

En osaa sanoa

18 %

3%

21 %

15 %

LÄHDE: DAWN-GALLUP-TUTKIMUS VUONNA 2002 (SUOMEN GALLUP OY JA SEURAKUNNAN KASVU RY)
YKSI IHMINEN ON SAATTANUT VALITA USEITA SYITÄ, JOTEN KOKONAISMÄÄRÄT EIVÄT OLE 100 %.

7. Mitä ihmiset odottavat seurakunnilta
Metodistikirkon perustaja John Wesley totesi seuraavaa: “Olen entistä vakuuttuneempi siitä, että jos
saarnaa apostolin tavoin eikä liitä toisiinsa heikkoja
ja kouluta heitä Jumalan tiellä, siittää vain lapsia murhaajalle. Ja seuraus on, että kerran heränneet nukkuvat
nyt sikeämmin kuin koskaan.”
Latinalaisessa Amerikassa isoissa massaevankelioimistapahtumissa havaittiin, että 90 prosenttia uskoon

tulleista ihmisistä hävisi, jos mukana ei ollut aktiivista
seurakuntaa. Kun mukaan tuli aktiivinen seurakunta,
jossa jokainen vastakääntynyt ohjattiin pienryhmään,
laajempaan yhteyteen ja hänestä huolta pitävän ihmisen huomaan, hävikki oli vain 10 prosenttia.
Kun ihminen tulee uskoon, hänellä on odotuksia
seurakunnan suhteen. Näitä odotuksia mitattiin elokuussa 2002 tehdyssä gallup-tutkimuksessa.
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Millainen olisi seurakunta, jollaiseen voisit osallistua säännöllisesti?
Seurakunnassa, joka täyttäisi tai täyttää tarpeeni, tulee olla seuraavia asioita...
KAIKKI

UUDESTISYNTYNEET
KRISTITYT

EI UUDESTISYNTYNEET

EI OSAA SANOA, ONKO
UUDESTISYNTYNYT

Perinteistä liturgiaa

13 %

38 %

9%

Saarna tai raamattutunteja

10 %

49 %

4%

14 %

Tilaisuuksia muulloinkin kuin sunnuntaina

20 %

57 %

13 %

28 %

Rukousta puolestani

10 %

47 %

3%

16 %

Löydän rauhan ja opin tuntemaan Jumalaa

19 %

65 %

12 %

25 %

Saan apua ongelmiini

17 %

42 %

12 %

22 %

Lasten ja nuorten ohjelmaa

24 %

47 %

19 %

29 %

Uuden tyylistä musiikkia

19 %

37 %

15 %

23 %

Vuorovaikutteinen, kaikki osallistuvat jollakin tavalla

16 %

36 %

11 %

22 %

19 %

Paikka, jossa voisi päästä lähelle muita ihmisiä
ja kokea olevansa tärkeä

17 %

48 %

11 %

23 %

Huolehtimista vähäosaisista

26 %

54 %

21 %

31 %

Muuta

4%

13 %

3%

3%

En voisi edes kuvitella osallistuvani
mihinkään seurakuntaan säännöllisesti

30 %

4%

39 %

9%

En osaa sanoa

18 %

3%

18 %

26 %

LÄHDE: DAWN-GALLUP-TUTKIMUS VUONNA 2002 (SUOMEN GALLUP OY JA SEURAKUNNAN KASVU RY.)

Ihmisistä voisi osallistua jonkin seurakunnan toimintaan säännöllisesti 70 prosenttia,
jos seurakunta kohtaisi heidän tarpeensa. Näyttäisi siltä, että seurakuntien ulkopuolella
on vielä runsaasti ihmisiä, jotka haluaisivat tulla sisään.

Kolme tärkeintä asiaa seurakunnassa nuorille olivat:
• uuden tyylinen musiikki (29 %)
• lasten ja nuorten ohjelmaa (25 %)
• paikka, jossa voisi päästä lähelle muita ihmisiä
ja kokea olevansa tärkeä (14 %).
IKÄLUOKKA 25–34 VUOTTA

Kolme tärkeintä asiaa nuorille aikuisille olivat:
• lasten ja nuorten ohjelma (32 %)
• vähäosaisista huolehtiminen (28 %)
• tilaisuuksia muulloinkin kuin sunnuntaisin (21 %).
IKÄLUOKKA 35–49 VUOTTA

Kolme tärkeintä asiaa aikuisväestölle olivat:
• vähäosaisista huolehtiminen (27 %)
• lasten ja nuorten ohjelma (26 %)
• löytää rauha ja oppia tuntemaan Jumala (23 %).

IKÄLUOKKA 50–60 VUOTTA

Tärkeimmät asiat keski-ikäisille olivat:
• vähäosaisista huolehtiminen (26 %)
• tilaisuuksia muulloinkin kuin sunnuntaisin (21 %)
• paikka, jossa voisi päästä lähelle muita ihmisiä
ja kokea olevansa tärkeä (17 %)
• löytää rauha ja oppia tuntemaan Jumala (17 %)
• liturgia (17 %).
IKÄLUOKKA YLI 60 VUOTTA

Tärkeimmät asiat sota-aikana tai ennen
syntyneille olivat:
• vähäosaisista huolehtiminen (37 %)
• tilaisuuksia muulloinkin kuin sunnuntaisin (29 %)
• löytää rauha ja oppia tuntemaan Jumala (28 %).
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IKÄLUOKKA 15–24 VUOTTA
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MUSIIKKIMAUSTA

Brompton on ratkaissut ongelman siten, että he pitävät
kaksi kokousta samana päivänä ja profiloivat ne eri
tavalla. Alkuilta on varttuneempaa väestöä varten, ja
loppuilta on nuorempia varten. Rajat eivät mene kuitenkaan aivan ehdottomasti iän mukaan vaan jotkut varttuneemmatkin nauttivat nuorisomusiikista ja päinvastoin.
Seurakuntien ei tulisi jumalanpalveluksissaan vaatia
osallistujiaan kuuntelemaan pelkästään musiikkityylejä,
joita suurin osa väestöstä ei kuuntele lempimusiikkinaan.

Eri ikäluokkien musiikkimaku poikkeaa toisistaan
melkoisesti. Alle 25-vuotiaista 6 % kaipasi liturgiaa,
29 % kaipasi uudemman tyylistä musiikkia. Yli 60vuotiaista 27 % kaipasi liturgiaa, mutta vain 10 % uudemman tyylistä musiikkia. Seurakunnissa soitettava
musiikki siis kertoo paljon siitä, mitä ryhmää tavoitellaan. Seurakuntien tulisi ymmärtää, että kaikki ihmiset
ovat tärkeitä tai kuten vanhassa iskelmässä sanotaan
“jokainen ihminen on laulun arvoinen”.
Lontoolainen anglikaaninen seurakunta Holy Trinity

8. Miten ihmiset juurtuvat seurakuntiin?
Sen tutkimiseksi, miten ihmiset löytävät hengellisen
kodin, asiaa kyseltiin 413 uskossa olevalta ja paikallisseurakunnan toimintaan aktiivisesti osallistuvalta.
Mukana oli luterilaisia, vapaitten suuntien ihmisiä ja
joukko Kansanlähetyksen aktiiveja. Koska seurakunnat ovat erilaisia ja niissä on erityyppistä toimintaa,
vastauksista ei pidä vetää liian suuria johtopäätöksiä. Tietyllä tavalla ne kertovat kuitenkin sen, missä
seurakunnan elämä on. Jokaisessa seurakunnassa se
on vähän eri paikassa, ja paikka voi vaihdella myös
ihmisten iän perusteella. Kysymys kuului:

Mikä vaikutti eniten siihen, että pääsit juurtumaan
nykyiseen seurakuntaasi?
LÄHDE: DAWN EVANKELIOIMISTUTKIMUS VUODELTA 1994

Hengellinen isä tai äiti

yli 64 v.

Pienryhmä

50–64 v.

Jumalanpalvelukset
Muut seurakuntakokoukset

40–49 v.

Vastauskoontulleiden ryhmä
Oma sinnikkyys

30–39 v.

En ole vielä juurtunut

20–29 v.
alle 20 v.
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9. Luterilainen kirkko ja jäsenyys
Luterilaisessa kirkossa ollaan oltu huolestuneita jäsenyyskehityksestä. Uusi lainsäädäntö on helpottanut
kirkosta eroamista ja samalla hautausmaksut muuttuivat riippumattomiksi kirkkoon kuulumisesta. Kirkko
on menneinä vuosina pystynyt muutostilanteissa
kehittämään uusia toimintamuotoja, mm. päiväkerhot
lapsille. Nämä ovat palvelleet hyvin ja samalla sitouttaneet suomalaisia pysymään kirkon jäsenenä tai jopa

liittymään uudelleen kirkkoon.
Suuri haaste kirkolle nyt on löytää postmoderni 2000-luvun suomalainen. Kuten edellä todettiin,
toimintamahdollisuudet ja hengelliset tarpeet ovat
jopa suuremmat kuin ennen. Haasteena on muutoksen
läpivienti niin, että kirkko pysyy uskollisena Raamatulle ja evankeliumille. Tällä hetkellä kuulumisen syyt
ovat seuraavat:

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten kirkkoon kuulumisen syyt
LÄHDE: GALLUP ECCLESIASTICA 2003

89

Mahdollisuus saada kirkollinen hautaan siunaaminen

88

Madollisuus saada lapselle kristillinen kaste

90

Kirkko ylläpitää hautausmaita
84

Mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen

86

Kirkot ovat avoinna niitä varten, jotka haluavat rukoilla tai hiljentyä
Kirkko ylläpitää kirkollisten juhlapyhien kristillistä perinnettä

88

Mahdollisuus toimia kummina

84

Kirkko auttaa vanhuksia ja vammaisia

82

Kirkko opettaa oikeita elämänarvoja lapsille ja nuorille

82

Kirkko ylläpitää kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kirkkoja ja kirkkomaita

80

Kirkko tarjoaa halukkaille mahdollisuuden sielunhoitoon

76

Kirkko auttaa kolmannen maailman köyhiä

78

Kirkko puolustaa julkisuudessa köyhiä ja syrjäytyneitä

70

Kirkko opettaa kristillistä lähimmäisenrakkautta

71

Mahdollisuus käydä seurakunnan kerhoissa ja muissa tilaisuuksissa

69

Kirkko on osa suomalaista elämän muotoa

73

Kirkkoon kuuluminen antaa turvallisuutta elämään

59

Kirkko ylläpitää toivoa kuoleman jälkeisestä elämästä

53

Kirkkoa vahvistaa uskoanne Jumalaan

47

Mahdollisuus osallistua jumalanpalvelukseen
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10. Yhteenveto
Suomalainen yhteiskunta on muuttumassa rajusti
seuraavien vuosien aikana. Nyt syntyvät ikäluokat
ovat noin puolet suurista ikäluokista. Syntyvyys pienenee edelleen. Samalla yhteiskunnan monimuotoisuus
kasvaa. Yhä useampi Suomessa asuva ei puhu suomea
tai ruotsia. Medioiden merkitys kasvaa. 2000-luvun
ihminen poikkeaa tavoissaan ajatella ja toimia 1900luvun ihmisestä yhtä paljon kuin 1900-luvun ihminen
poikkesi keskiajan ihmisestä. Evankelioimisstrategioita tekevien on huomioitava nämä ja muut yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset.
Kun tehdään evankelioimisstrategioita, pitää ensin
päättää, ketkä ovat evankelioimisen kohteita. Vain
kolme prosenttia suomalaisista pitää itseään ateistina.
Kahdeksan prosenttia suomalaisista pitää itseään uudestisyntyneenä kristittynä, jolla on henkilökohtainen
suhde Jeesukseen. Ketkä ovat evankelioimisen kohderyhmä? Kolme prosenttia, jotka ovat ateisteja vai ne
92 prosenttia, joilla ei ole vielä suhdetta Vapahtajaansa? Myös paljon erilaisia välimuotoja löytyy. Esimerkiksi 23 prosenttia ihmisistä tietää, miten voi tulla
uskoon. Kun on päätetty, ketkä ovat evankelioimisen
kohderyhmä, voidaan alkaa seurata tilannetta, kas-

vaako vai väheneekö evankelioitujen osuus. Näyttää
siltä, että ainakin vuodesta 1994 vuoteen 2002 mentiin
huonompaan suuntaan, erityisesti nuorten kohdalla.
Evankelioiminen sinänsä pitäisi kohdistaa sinne,
missä sillä on suurin vaikutus. Suurin vaikutus on
kodilla. Myös rippikoulun ja erilaisten leirien sekä
koulun merkitys on suuri.
Evankelioimistyön pitäisi tähdätä myös siihen,
että ihmiset löytävät seurakuntayhteyden. Ihmisillä
on paljon erilaisia odotuksia seurakunnille. Useimmat olisivat valmiita osallistumaan säännöllisesti
jonkun seurakunnan toimintaan. Ihmisten odotukset
ja seurakuntien tarjonta eivät aina kohtaa. Erityisesti on huomioitava, että erilaisilla ihmisryhmillä on
keskenään täysin poikkeavia odotuksia. Esim. nuoret
odottavat hyvin erilaista musiikkia kuin eläkeläiset.
Selvää on, että tarvitaan erilaisia seurakuntia ja erilaisia työmuotoja, jotta ihmiset voidaan kohdata niin, että
he kokevat olevansa tervetulleita. Koska suomalainen
väestö pirstaloituu yhä pienemmiksi alakulttuureiksi,
tarve erilaisille yhteisöille kasvaa vielä entisestään.
Haasteena on, että Raamatun arvovallasta ja evankeliumin sanomasta ei tingitä.

