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1 JOHDANTO 

 

Tutkimukseni tavoitteena on tutkia ortodoksisen kirkon katekumeeniopetukseen osallistuneiden 

henkilöiden tiedonhankintaa ja informaatiokäyttäytymistä. Painopiste on erityisesti kartoittaa, minkälaisista 

lähteistä tutkimushenkilöt hankkivat tietoa ortodoksisesta uskosta ja kirkosta sekä tuntemuksissa, joita 

tutkimushenkilöt kokevat etsiessään tietoa ortodoksisuudesta. 

 

Tässä tutkimuksessa termillä ”katekumeeniopetus” tarkoitetaan ortodoksisten seurakuntien järjestämää 

opetusta, jonka tarkoituksena on tutustuttaa kiinnostuneita ortodoksiseen kirkkoon ja uskoon. Monet 

katekumeeniopetusta saavat lopulta liittyvät ortodoksiseen kirkkoon. Katekumeeniopetus voi olla joko 

ortodoksisuudesta kiinnostuneen ja kirkon henkilökunnan, esimerkiksi papin, välistä keskustelua ja 

yksityisopetusta, mutta jotkin Suomen ortodoksisen kirkon seurakunnat järjestävät myös julkisia 

opetustilaisuuksia. Näitä opetustilaisuuksia kutsutaan muun muassa nimillä katekumeenikurssi, 

Ortodoksisuus tutuksi -kurssi, ortodoksiakerho, ortodoksiapiiri tai ortodoksiaillat seurakunnasta riippuen. 

Vaikka monet katekumeeniopetukseen osallistuvat liittyvät ortodoksiseen kirkkoon, ei opetukseen 

osallistujien tarvitse kuitenkaan sitoutua kirkkoon liittymiseen. Katekumeeniopetuksen tilaisuuksissa käy 

siis väkeä myös yleisen kiinnostuksen vuoksi ilman aikomusta liittyä kirkkoon. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Minkälaisia tiedonlähteitä katekumeeniopetukseen osallistuneet hyödyntävät etsiessään tietoa 

ortodoksisesta kirkosta ja uskosta? 

2. Minkälaisia vaikeuksia katekumeeniopetukseen osallistuneet kohtaavat etsiessään tietoa 

ortodoksisesta uskosta ja kirkosta? 

3. Minkälaisia tunteita katekumeeniopetukseen osallistuvat kokevat etsiessään tietoa ortodoksisesta 

kirkosta ja uskosta? 

 

 

1.1 Keskeiset käsitteet 

 

Tiedonhankinta ja informaatiokäyttäytyminen 

 

Tiedonhankinta (information seeking) liittyy läheisesti tiedontarpeen (information need) käsitteeseen. Case 

ja Given lainaavat Savolaista (2009; tässä Case & Given 2016, 91), jonka mukaan tutkijat ovat käyttäneet 

vähemmän aikaa informaatiokäyttäytymisen kuin tiedontarpeiden määrittelemiseen. Casen ja Givenin 

mukaan tämä saattaa johtua siitä, että informaatiokäyttäytymisen käsitteen merkitystä pidetään itsestään 

selvänä. Suurin osa empiirisistä tutkimuksista ei määrittele informaatiokäyttäytymistä, vaan ne pitävät 

itsestään selvänä, mitä ihmiset tekevät tiedontarpeen ilmaantuessa. Sen sijaan tutkimukset keskittyvät 

informaatiokäyttäytymisen operationaaliseen selittämiseen, toisin sanoen kertomaan, mitä toimintoja 

tutkijat huomaavat tutkimushenkilöiden tekevän tai tutkimushenkilöt itse raportoivat tekevänsä. 

 

Tyypillisesti tiedonhankintaa kuvaillaan ”kaavojen löytämiseksi” (discovering patterns) tai ”aukkojen 

täyttämiseksi” (filling caps) aiemmin tunnistetuissa tiedonhankinnan kaavoissa. Garnerin (1962; tässä Case 

& Given 2016, 92) mukaan tiedonhankinta on ärsykkeiden välistä suhdetta ja Zerbinos on samoilla linjoilla 

kuvaillessaan tiedonhankintaa prosessiksi, jossa henkilöllä on pitkäaikaisessa muistissaan tietoa, joka 
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herättää kiinnostuksen siihen liittyvään lisätietoon sekä motivaation kyseisen lisätiedon hankkimiseen. 

Zerbinoksen mukaan tiedonhankinta voi käynnistyä myös henkilön huomatessa aukon tiedoissaan, mikä 

motivoi hänet hankkimaan uutta tietoa aukon paikatakseen. (Zerbinos 1990, 922; tässä Case & Given 2016, 

92). 

 

Tiedonhankinnan ongelmalähtöisyyttä korosti muun muassa Dewey (1933; tässä Case & Given 2016, 92), 

joka näki ongelman, tässä tapauksessa tiedonpuutteen, motivoivan tutkimuksen (inquiry). Marchioninin 

(1995, 5-6; tässä Case & Given 2016, 92) näkemys tiedonhankinnasta on myös ongelmalähtöinen: 

tiedonhankinta on prosessi, jossa henkilöt tarkoituksellisesti yrittävät muuttaa tietämisen tilaansa (state of 

knowledge), ja joka liittyy läheisesti oppimiseen ja ongelmanratkaisuun. Myös Brenda Dervinin Sense-

Making -teoria liittyy käsitteiltään ongelmalähtöiseen tiedonhankintaan ja jotkut tutkijat pitävät 

tiedonhankintaa ja sense-makingia melkeinpä toistensa synonyymeinä (Case & Given 2016, 92). 

 

Case ja Given (2016, 92) kuvaavat tiukemmiksi tiedonhankinnan määritelmiksi muun muassa Johnsonin 

määritelmää, jonka mukaan tiedonhankinta on tarkoituksellista informaation hankkimista valituista 

informaationkantajista (information carrier) (Johnson 1997, 26; tässä Case & Given 2016, 92). Tässä 

määritelmässä ei kuvailla sen tarkemmin tiedonhankintaa ohjaavaa tarkoitusta tai mainita henkilön 

motivaatiota valita tietty informaationkantaja, josta hankkia informaationsa. Wilson (1999; tässä Case & 

Given 2016, 92) kuvailee myös tiedonhankintaa tietyn tavoitteen saavuttamiseksi tehtäväksi 

tarkoitukselliseksi tiedon etsimiseksi. Edellä mainituissa Johnsonin ja Wilsonin määritelmissä on tärkeää 

huomata niiden tiedonhankinnan ”tarkoituksellisuus”, mikä korostaa, että on olemassa myös passiivista 

informaatiokäyttäytymistä, esimerkiksi relevanttiin informaatioon törmääminen sattumalta. Sekä aktiivista 

että passiivista tiedonhankintaa voidaan kuvailla laajemmalla termillä informaatiokäyttäytyminen 

(information behavior). Wilson kuvailee informaatiokäyttäytymistä ihmisen käyttäytymisen 

kokonaisuudeksi, joka sisältää sekä aktiivisen että passiivisen tiedonhankinnan ja -käytön. 

Informaatiokäyttäytymiseen kuuluvat siis sekä kasvokkain tapahtuva kommunikaatio että passiivinen 

tiedon vastaanottaminen, jossa ei ole tarkoituksena hyödyntää saamaansa informaatiota, esimerkiksi TV-

mainosten katsominen. (Wilson 1999; tässä Case & Given 2016, 92.) 

 

Tiivistettynä tiedonhankinta on käsite, jota käytetään puhuttaessa kaikenlaisesta, sekä aktiivisesta että 

passiivisesta, käyttäytymisestä, jota motivoi tiedonpuutteen tunnistaminen. Vaikka tiedonhankinta onkin 

yleisesti käytetty käsite, käytetään sitä useimmiten sen rajatussa eli aktiivista ja tarkoituksellista 

käyttäytymistä tarkoittavassa merkityksessä. (Case & Given 2016, 92-93.) 

 

 

1.2 Tiedonhankinnan mallit 

 

Tiedonhankintaa (information seeking) kuvaavien mallien perustavanlaatuisin jako on altistusta (exposure) 

ja aktiivista tiedonhankintaa korostaviin malleihin. Passiivista informaatiolle altistumista tapahtuu usein 

massamedian ja internet-viestien muodossa, aktiivinen tiedonhankinta on taas tietoista, tiedontarpeen 

pohjalta tapahtuvaa tiedon etsimistä. Toinen tapa jaotella tiedonhankinnan malleja on niiden rakenteen 

mukaan: esimerkiksi vuokaaviot (flowchart) ovat yleisesti käytettyjä mallirakenteita ja niitä käytetään usein 

kuvamaan informaation prosessointia (information processing) ja päätöksentekoa (decision-making), mutta 

niissä jää usein huomiotta kontekstuaaliset ja yksilökohtaiset tekijät sekä käytetyt lähteet tai suoritetut 
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toiminnot. Vuokaavioihin perustuvat mallit ovat usein myös varsin yksiselitteisiä eivätkä ne ota huomioon 

vaihtoehtoisia skenaarioita, jotka poikkeavat vuokaavion kuvaamista skenaarioista. (Case & Given 2016, 

144). 

 

Krikelasin malli sisältää informaation antamisen (information giving) käsitteen. Informaation antamisella 

Krikelas tarkoittaa kuvallisessa, sanallisessa, visuaalisessa tai käsinekosketeltavassa muodossa jaettavia 

viestejä. Krikelasin mukaan yksilöt ovat tyypillisesti sekä informaation lähettäjiä että vastaanottajia ja 

kyseiset roolit ovat toisistaan riippuvaisia. Krikelas tekee selvän eron suoran, henkilöiden välisen kontaktin 

ja dokumentoidun kirjallisuuden välillä, mutta nykyään näiden kahden informaatiotyypin raja on 

hämärtynyt. Krikelas kehitti mallinsa vuonna 1983, joten hänellä oli eittämättä mielessä tuon ajan 

dokumentoitu aineisto, kuten kirjaston kirjat ja aikakausjulkaisut, puhuessaan dokumentoidusta aineistosta. 

(Case & Given 2016, 149-150.) 

 

 

1.3 Aiempi tutkimus 

 

Guzik (2013) kartoittaa kirjallisuuskatsauksessaan erityisesti uskonnollista kääntymistä harkitsevien 

maallikkojen tiedonhankintaa (information seeking) sekä siihen liittyviä käsitteitä, kuten 

informaatiolukutaitoa (information literacy) ja -käyttöä koskevia tutkimuksia. Aiempi tutkimus on 

keskittynyt erityisesti uskonnollisten johtajien, kuten pappien, tiedonhankintaan ja -käyttöön saarnojen tai 

opetuspuheiden kirjoittamisessa, hallinnollisessa päätöksenteossa sekä uskon kehittämisessä, mutta 

Guzikin tarkoitus on etsiä erityisesti maallikkojen uskonnollista tiedonhankintaa koskevia tutkimuksia. 

 

Guntonin (2011) tutkimus käsittelee miten kirkkoyhteisön ihmiset hyödyntävät informaatiota 

oppimisessaan (informed learning). Tutkimuksessa haastateltiin neljää Uniting Church in Australia -yhteisön 

(UCA) jäsentä, joiden joukossa oli sekä miehiä että naisia ja sekä maallikkoja että vihittyjä pastoreita. 

Informaatiota käytetään neljään eri tarkoitukseen: uskon kasvattamiseen, ihmissuhteiden kehittämiseen, 

kirkonhallintoon ja uskonnollisen tiedon vastaamiseen. 

 

Uskon kasvattamisella tarkoitetaan yhteisön jäsenten halua kasvaa suhteessaan Jumalaan ja ymmärtää 

paremmin Jumalan sanaa sekä sanantuntemuksen vaikutusta jokapäiväiseen elämään, toisin sanoen uskon 

kasvattamisen päätarkoituksena on oppia Jumalasta ja vahvistaa uskoa. Uskon kasvattamisessa 

hyödynnetään niin tekstiä, ääntä, visuaalisia kuin myös digitaalisia materiaaleja. Tätä täydennetään muilla 

keinoin, esimerkiksi taiteellinen ilmaisu, kuten taide, musiikki ja näytelmä ovat suosittuja tapoja täydentää 

oppimista. Erityisesti lasten oppimisessa käsityöt, musiikki, näytelmä, ruoanlaitto ja teknologia ovat 

tehokkaita työkaluja. Yhteisöllisessä hengellisyyden kehittämisessä ja oppimisessa hyödynnetään erilaisia 

tapoja, kuten henkilökohtaista reflektiota ja opiskelua, ryhmäkeskusteluja, epämuodollisia keskusteluja, 

työpajoja, seminaareja sekä luentoja. Myös kinesteettistä eli tekemisen kautta oppimista hyödynnetään. 

Myös jumalanpalveluksiin osallistuminen on keskeistä tiedon hankkimisessa ja käyttämisessä uskon 

kasvattamiseksi. (Gunton 2011, 157-158.) 

 

Ihmissuhteiden kehittämisessä informaatiota käytetään sekä yhteisön jäsenten välisten että 

sielunhoidollisten suhteiden kehittämiseksi. Tätä tarkoitusta varten hyödynnetään yleensä kuulemiseen ja 

näkemiseen perustuvaa informaatiota, jota jaetaan kasvokkain kahden tai useamman yhteisön jäsenen 
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kesken, esimerkiksi tarinoita sekä henkilökohtaisia uskomuksia ja kokemuksia jakamalla. Myös taiteellinen 

ilmaisu, kuten musiikki, kuuluvat tähän. Kinesteettiseen eli tekemisen kautta oppimiseen kuuluu sekä 

seurakunnan aktiviteetteihin osallistuminen että seurakunnallisten aktiviteettien ulkopuolella tapahtuva 

sosiaalinen kanssakäyminen. (Gunton 2011, 158.) 

 

Tärkeä osa uskonnollista informaatiolukutaitoa on kirkonhallinto, johon kuuluvat kirkon jokapäiväiset 

strategiset, hallinnolliset, lainopilliset ja taloudelliset toiminnot. Kirkkoyhteisön jäsenet ovat motivoituneita 

oppimaan yhteisönsä hallinnosta osallistumalla sen päätöksentekoprosesseihin, joihin liittyy 

dokumentaatiota sekä painetussa, digitaalisessa että kuulemiseen perustuvassa muodossa. (Gunton 2011, 

159.) 

 

Kirkkoyhteisössä myös analysoidaan ja reflektoidaan informaatiota hyödyllisen ja hyödyttömän 

informaation erottamiseksi toisistaan sekä yksittäisen jäsenen uskonnollisen tiedon vahvistamiseksi tai 

korjaamiseksi. Vaikka tiettyjen uskonnollisten perusperiaatteiden, kuten Raamatun jakeiden ja liturgian, 

oppiminen ja muistaminen ovatkin tärkeitä aspekteja uskonnollisessa tiedossa, kuuluu kirkkoyhteisön 

oppimisprosessiin myös sekä kirkkoyhteisön sisäisen että myös sen ulkoisen informaation käsitteleminen, 

jotta uskonnollinen tietämys voisi kehittyä. Taiteellinen ilmaisu, kuten kertomukset, musiikki ja kuvallinen 

ilmaisu, auttavat tekemään oppimisprosessista henkilökohtaista. Myös keskustelun kautta yhteisön jäsenet 

voivat varmistua omasta tietämyksestään. (Gunton 2011, 160.) 

 

Michelsin (2012) etnografinen tutkimus haastatteli kanadalaisen, 45-jäsenisen baptistiseurakunnan viiden 

johtajan uskonnollista tiedonhankintaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin haastateltujen uskonnollisten johtajien 

tiedonhankintaa kolmen teeman mukaisesti: tiedonhankinta henkilökohtaisen uskon rakentamiseksi, 

informaatiokäyttäytyminen johtajana sekä teknologian vaikutusta henkilökohtaisiin ja yhteisöllisiin 

tiedonhankintaprosesseihin. 

 

Jokapäiväisessä, arkisessa tiedonhankinnassa viidestä haastatellusta neljä käyttää verkon hakukoneita ja 

tietosanakirjoja, kuten Googlea ja Wikipediaa, neljä haastatelluista konsultoi asiasta tietäviä ihmisiä ja yksi 

kertoi saavansa tietoa TV-ohjelmista. Haastatellut lähestyvät uskoa rakentavaa tiedonhankintaa samalla 

tavoin. He identifioivat 36 erilaista tiedonlähdettä jaettuna kahdeksaan tyyppiin: neljä perinteistä 

(Raamattu, ei-fiktiiviset ja fiktiiviset kirjat, rukous sekä keskustelut muiden kristittyjen kanssa), kaksi 

medialähdettä (kristilliset radio-ohjelmat ja televisio) sekä verkkosivut ja sosiaalinen media (YouTube, blogit 

ja Twitter). Kaikki viisi haastateltua identifioivat Raamatun ja rukouksen tiedonlähteinä: neljä identifioivat 

Raamatun tärkeimpänä, neljä identifioivat rukouksen tärkeänä. Neljä haastateltua identifioi ihmiset, 

kumppanit tai kirkonjäsenet, tiedonlähteinä, ja yksi haastateltu piti ihmisiä hänen tärkeimpänä 

tiedonlähteenä, koska he ovat tärkeitä hänen Raamatun ymmärtämiselleen. Kirkon kirjastoa ei kukaan 

haastatelluista maininnut, vaikka seurakunnalla sellainen onkin. (Michels 2012.) 

 

Haastatellut mainitsivat 16 eri kriteeriä lähteiden valitsemiselle: opillinen yhdenmukaisuus haastateltujen 

oman uskon kanssa (4 haastateltua), neuvojen luotettavuus/hyvä maine (5 haastateltua), hyödyllisyys (3 

haastateltua), kätevyys (3 haastateltua) ja jumalallinen johdatus (1 haastateltu). Yksi haastatelluista asettaa 

oikeaoppisuuden tärkeimmäksi kriteeriksi, sillä hänen mukaansa lähteen hyödyntämisessä ei ole järkeä, jos 

hän ei alun alkaenkaan pidä lähteen tarjoamaa informaatiota validina. Oikeaoppisuuden tärkeydestä 

huolimatta haastatellut hyödyntävät myös oman uskonnollisen vakaumuksen ulkopuolisia lähteitä: 

haastateltujen hyödyntämät lähteet edustavat niin anglikaanisuutta, baptismia, helluntailaisuutta, 
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presbyteriaanisuutta kuin Plymouthin veljien oppia. Kaikki edellä mainitut ovat protestanttisia suuntauksia, 

mutta niiden opit ja käytännöt saattavat olla joiltakin osin jopa vastakkaisia haastateltujen oman uskon 

kanssa. (Michels 2012.) 

 

Hasan ja Haron (2013) tutkivat malaijimuslimien internetissä tapahtuvaa tiedonhankintakäyttäytymistä 

(information seeking behaviour). Tutkimusta varten haastateltiin kymmenen 20-40-vuotiasta 

malaijimuslimia. Etsiessään informaatiota internetistä, suurin osa haastatelluista hakee vastausta tiettyyn 

ongelmaan uuden tiedon hankkimisen sijaan. Suosituimpia tiedonhakukanavia haastatelluille ovat 

suosiojärjestyksessä hakukoneet (erityisesti Google), blogit, YouTube ja Facebook. Haastatellut suosivat 

tunnettuja uskonnollisia henkilöitä ja paikallisia sivuja, koska ne todennäköisesti edustavat samaa mazhabia 

(islamilaisen lain eli šarian koulukunta) kuin malaijit tunnustavat. Haastatellut luottavat entisaikojen tapaan 

yhä vahvasti paikallisiin uskonnollisiin auktoriteetteihin eli ulamaan. Myös poliittiset mielipiteet vaikuttivat 

suosittuihin lähteisiin, sillä haastatellut eivät mielellään suosi lähteitä, jotka edustavat eri puoluetta kuin 

heidän kannattamansa puolue. Moni heistä ei hyväksy myöskään liberaaleja tai šiialaisia sivustoja, mutta he 

ovat tietoisia niiden olemassaolosta. Kaikilla haastatelluilla oli joko vähän tai ei ollenkaan tietämystä 

islamilaisesta metodologiasta islamin uskonnollisten lähteiden tulkitsemisessa, joten tiedon arvioimisessa 

he luottavat auktoriteetteihin tai omaan arviointiinsa. Jotkut heistä valitsevat muutaman lähteen Google-

haun jälkeen ja arvioivat näitä lähteitä omien tuntemuksiensa pohjalta. 

 

 

2 AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Ortodoksisen kirkon katekumeeniopetukseen osallistuneiden tiedonhankintaa ja informaatiokäyttäytymistä 

tutkiakseni hyödynsin kyselytutkimusta, joka antaa nopeasti kattavan yleiskuvan suuren ihmisjoukon 

yleisesti hyödyntämistä tiedonlähteistä ja informaatiokäytännöistä. Kyselytutkimus toteutettiin Google 

Forms -kyselyllä, jonka linkkiä jaettiin Tampereen ortodoksisen seurakunnan Facebook-sivulla, Helsingin 

ortodoksisen seurakunnan vuoden 2019 katekumeenikurssilaisille sähköpostitse, Oulun ortodoksisen 

seurakunnan vuoden 2019 ja aiempien vuosien katekumeenikurssilaisille sähköpostitse, Suomen 

ortodoksisen kirkon virallisilla verkkosivuilla sekä kirkon ylläpitämällä Ortodoksit Suomessa -sivulla 

Facebookissa. Vastausaika oli 1.-24.11.2019. Määräaikaan mennessä kyselyyn saapui 167 vastausta. 

 

 

2.1 Kyselytutkimus 

 

Itseohjautuva kysely (self-administered survey) koostuu kysymyksistä, joihin tutkimushenkilö vastaa itse. 

Kyseessä on tilastollinen kysely, jolla kerätään sekä kategorista eli kvalitatiivista että numeerista eli 

kvantitatiivista aineistoa. Itseohjautuva kysely voi kerätä myös tutkimushenkilöiden omasanaista aineistoa, 

jonka käsittelemiseksi tarvitaan sisällönanalyysia. Itseohjautuvan kyselyn etuna on, että sillä voidaan kerätä 

suuri aineisto suurelta vastaajamäärältä. Kyselyssä voidaan periaatteessa kysyä rajaton määrä kysymyksiä, 

mutta kysymysten liian suuri määrä johtaa useimmiten vastaamattomiin kysymyksiin. Itseohjautuvan 

kyselyn etuna on myös sen taloudellinen edullisuus muihin haastattelu- tai kyselymenetelmiin verrattuna. 

Itseohjautuviin kyselyihin vastaaminen vie myös useimmiten vähemmän aikaa tutkimushenkilöiltä kuin 

muut haastattelu- ja kyselymenetelmät, joten tutkimushenkilö on todennäköisemmin motivoitunut 

vastaamaan kyselyyn. (Phillips ym. 2013, 1.) 
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Itseohjautuvassa kyselyssä ei ole kuitenkaan taetta, että tutkimushenkilö vastaa objektiivisesti, mutta 

kyselyn laatija voi itse vaikuttaa tutkimusaineiston luotettavuuteen kehittämällä kyselyä ja analysoimalla 

tutkimusaineistoa asiaankuuluvasti. Itseohjautuvassa kyselyssä on merkittävänä rajoitteena myös se, että 

yksittäinen vastaus voi jäädä kyselyn laatijalle epäselväksi, jolloin hänen pitää joko kysyä henkilökohtaisesti 

vastaajalta itseltään selvennystä vastaukselleen tai hyväksyä vastaus sellaisenaan tutkimusaineistoon. Myös 

kyselyn vastaajalle voi jäädä epäselväksi yksittäisen kysymyksen merkitys, jolloin hän vastaa kysymykseen 

joko oman vajavaisen tietämyksen pohjalta tai jättää vastaamatta kokonaan kysymykseen. Itseohjautuvan 

kyselyn laatijan on myös tiedettävä etukäteen, minkälaista informaatiota hän haluaa kerätä 

tutkimushenkilöiltä muodostaakseen oikeanlaisia kysymyksiä, mutta aina kyselyn laatija ei itsekään tiedä 

etukäteen, minkälaista informaatiota hän tarvitsisi. Vaikka itseohjautuvassa kyselyssä kerätäänkin 

tilastollista tutkimusaineistoa, ei tutkimusaineisto itsessään ole puhtaasti objektiivista, vaan kyselyssä 

kerätään tutkimushenkilöiden subjektiivisia näkemyksiä käsillä oleviin aiheisiin. (Phillips ym. 2013, 1.) 

 

 

3 TULOKSET 

 

Vastauksia tuli määräaikaan mennessä 167. 

 

 

3.1 Perustiedot 

 

Kyselyyn vastanneista naisia on enemmistö: lähes kolme neljäsosaa (73,1 %) vastaajista on naisia, vähän 

päälle neljäsosa on miehiä (26,9 %). Vastaajista ei ollut 0-17-vuotiaiden ikäluokan edustajia tai 90-vuotiaita 

tai vanhempia. 

 

Helsingin seurakunnasta tuli eniten vastauksia: hieman vajaa kolmasosa kaikista vastauksista (29,3 %). 

Tämä selittynee kahden seikan vuoksi. Helsingin seurakunta on Suomen ortodoksisista seurakunnista suurin: 

1.1.2018 seurakunnalla oli 19 913 jäsentä eli 33,1 % kaikista Suomen ortodoksisen kirkon jäsenistä (Suomen 

ortodoksinen kirkko, 2019). Lisäksi linkkiä verkkokyselyyn jaettiin sähköpostitse Helsingin seurakunnan 

vuoden 2019 katekumeenikurssille osallistuville, joita on 88. Myös Oulun seurakunnassa linkkiä 

verkkokyselyyn jaettiin sähköpostitse sekä nykyisille että entisille katekumeenikurssin osallistujille, mikä 

selittänee Oulun seurakunnan toiseksi suurimman osuuden kyselyyn vastaajista (19,2 %). 

 

Huomioitavaa on myös, että kyselyyn vastanneita on eniten suomalaisen ortodoksisuuden kannalta 

merkittävimmissä kaupungeissa: Helsinki, Oulu sekä Kuopio ovat kirkon hiippakuntien keskuspaikkoja ja 

Joensuussa sijaitsee Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian laitos sekä ortodoksinen seminaari. 

Suurista, yli 100 000 asukkaan kaupungeista Tampere on myös hyvin edustettuna, mikä selittynee sillä, että 

linkkiä verkkokyselyyn jaettiin kyseisen seurakunnan Facebook-sivulla. Suurista kaupungeista Turku, 

Jyväskylä ja Lahti eivät ole taasen yhtä hyvin edustettuina. Kyselyssä ei ollut vastaajia Ilomantsin tai Kotkan 

seurakunnista. 
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3.2 Uskonnollinen yhteisö ja vakaumus 

 

Ylivoimaisesti suurin osa vastaajista on ortodoksisen kirkon jäseniä: 70,7 prosenttia kaikista vastaajista. 16,2 

prosenttia on jonkin toisen kristillisen yhteisön jäsen, oletettavasti suurin osa heistä kuuluu Suomen toiseen 

kansankirkkoon (tai valtionkirkkoon) eli evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Myös mihinkään uskonnolliseen 

yhteisöön kuulumattomat kattavat verrattain ison osan vastaajista, noin 10,8 prosenttia. 

 

Huomionarvoista on, että siinä missä 70,7 % vastaajista ilmoittaa kuuluvansa ortodoksiseen kirkkoon, 

ilmoittaa vielä suurempi osuus (77,2 %) olevansa vakaumukseltaan ortodoksi. Tämä ero selittynee 

katekumeeneilla, jotka ovat jo uskonnolliselta vakaumukseltaan ortodokseja, mutta jotka eivät ole vielä 

ehtineet liittyä ortodoksiseen kirkkoon. Vakaumukseltaan muuta kristinuskon suuntausta edustaa 12,0 

prosenttia vastaajista. Myös tässä tapauksessa on huomioitava, että niiden osuus, jotka vastasivat olevansa 

vakaumukseltaan ei-ortodoksinen kristitty, on hieman suurempi kuin niiden, jotka kuuluvat muuhun 

kristilliseen yhteisöön kuin ortodoksiseen. Uskonnottomien, ateistien, agnostikkojen ynnä muiden osuus on 

myös huomattavasti pienempi (2,4 %) kuin niiden, jotka vastasivat, etteivät kuulu mihinkään uskonnolliseen 

yhteisöön. Kysymysten 2.1 ja 2.2 vastausprosenttien erot osoittavat mielestäni, ettei henkilön kuulumisella 

tai kuulumattomuudella tiettyyn uskonnolliseen yhteisöön ole välttämättä yhteyttä hänen tosiasialliseen 

uskonnolliseen vakaumukseensa. 

 

Kyselyyn vastanneiden uskonnollisista taustoista löytyy ortodoksisen kirkon lisäksi Suomen toinen 

kansankirkko (tai valtionkirkko) eli evankelis-luterilainen kirkko. Muista kristillisistä yhteisöistä edustettuina 

ovat vapaakirkko, kveekarit, protestanttisuus sekä katolinen kirkko. Ei-kristillisistä uskonnoista 

buddhalaisuus on edustettuna. 

 

 

3.3 Katekumeeniopetus 

 

Kysymyksessä ”Minkä ortodoksisen seurakunnan katekumeeniopetukseen olet osallistunut?” viisi 

vastatuinta vaihtoehtoa ovat samat kuin kysymyksen 1.3 (”Minkä ortodoksisen seurakunnan jäsen olet tai 

minkä seurakunnan tilaisuuksiin osallistut?”) vastaukset: Helsinki (31,1 %), Oulu (21,0 %), Joensuu (13,2 %), 

Kuopio (10,8 %) ja Tampere (6,6 %). Avointen kysymysten vastauksissa nousi esille myös Valamon 

luostarissa järjestettävät Ortodoksisuus tutuksi -kurssit. 

 

34,7 prosenttia vastaajista osallistuu kyselyn vastausajan aikoihin eli vuonna 2019 katekumeeniopetukseen. 

33,5 prosenttia vastaajista on osallistunut katekumeeniopetukseen ennen vuotta 2014, mikä kattaa tosin 

varsin laajan aikaskaalan. Suurin osa vastaajista (73,7 %) on kuitenkin osallistunut katekumeeniopetukseen 

vuosien 2014-2019 aikana. 

 

Suurin osa vastaajista (71,9 %) ilmoitti katekumeeniopetukseen osallistumisen syyksi halun liittyä 

ortodoksiseen kirkkoon. 28,7 prosenttia vastaajista ilmoitti syyksi yleisen kiinnostuksen ja noin viidesosa 

(20,4 %) halusi kerrata ortodoksisen uskon perusteita. Avointen kysymysten vastauksista ilmeni 

yksityiskohtaisempia syitä osallistua katekumeeniopetukseen, kuten ”hengellisen elämän ja kristillisen 

historiatiedon syventäminen”, ”kysymykset siitä, mikä tekee jumalanpalveluksesta ortodoksisen ja kuinka 

ortodoksisuus nojaa pyhiin kirjoituksiin” sekä kiinnostus ortodoksiseen teologiaan tai sen opiskelu 
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yliopistossa. Myös läheisen liittyminen kirkkoon, musiikki ja kirkon työntekijöiden tai teologien luennot ovat 

vetäneet katekumeeniopetukseen mukaan. 

 

Kyselyssä esitettiin väitteitä, joihin tutkimushenkilöiden oli vastattava oman mielipiteensä mukaisesti. 

Kaiken kaikkiaan yleinen mielipide katekumeeniopetuksesta on positiivinen. 90,4 prosenttia vastaajista oli 

täysin tai osittain samaa mieltä, että katekumeeniopetus on ollut selkeää ja ymmärrettävää. 90,5 prosenttia 

vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä, että he ovat saaneet uutta tietoa ortodoksisesta kirkosta ja 

uskosta katekumeeniopetuksen kautta. 86,2 prosenttia on täysin tai osittain samaa mieltä, että he ovat 

saaneet tyydyttäviä vastauksia katekumeeniopetuksen järjestäjiltä koskien ortodoksista kirkkoa ja uskoa. 

81,5 prosenttia vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä, että katekumeeniopetuksen järjestäjät ovat 

kuunnelleet opetukseen osallistuneiden omia ajatuksia, mielipiteitä ja ehdotuksia. 80,2 prosenttia on täysin 

tai osittain samaa mieltä, että katekumeeniopetuskertoja on järjestetty tarpeeksi useasti. 85 prosenttia on 

täysin tai osittain samaa mieltä, että katekumeeniopetusta järjestetään sopivina ajankohtina (eli 

viikonpäivä ja kellonaika ynnä muut ovat sopivia). 87,4 prosenttia on täysin tai osittain samaa mieltä, että 

kaiken kaikkiaan katekumeeniopetus on ollut hyvää ja järjestetty onnistuneesti. 

 

Avoimissa kysymyksissä vastaajat antoivat positiivista palautetta muun muassa kirjasuosituslistoista, 

luentopodcasteista ja opetusvideoista. Opetus koettiin ihmisläheisenä sekä -lähtöisenä ja ”asenne 

osallistujiin oli kunnioittava ja avoin”: katekumeeniopetuksessa ei korostettu oman uskonnon 

erinomaisuutta tai yritetty käännyttää, mikä lisäsi luottamusta. Lisäksi pappien korkeakoulutuksellinen 

tausta ja hengellinen elämä antavat heille valmiuksia kohdata erilaisuuden kirjon ja vastata syvällisiinkin 

kysymyksiin. Katekumeeniopetus ei tarjoa ainoastaan tietoa, vaan se myös ”auttaa katekumeenia 

integroitumaan seurakunnan toimintaan ja ohjaa yhteisöllisyyteen”. 

 

Avointen kysymysten negatiivisessa palautteessa tuotiin esille muun muassa, että 

katekumeeniopetuskerroilla ei ehditty käsitellä asioita kovin syvällisesti, viikonpäivä tai opetuksen 

järjestämisaika ei ollut aina sopiva tai katekumeeniopetus järjestettiin liian myöhään vuorokaudesta. 

Joissakin vastauksissa opetuksen vetäjän suhtautuminen tunnettiin yksipuolisena ”yksinpuheluna” eikä 

kurssiin osallistuvia otettu huomioon tai opetuksen vetäjää ei ole koettu pätevänä tai tarpeeksi hyvin 

valmistautuneena. Myös opetuksen selkeän rakenteen puute ja opetuksessa käsiteltyjen teemojen 

epäjohdonmukaisuus ja sattumanvaraisuus mainittiin. Vastauksia haluttuihin kysymyksiin oli vaikea saada 

esimerkiksi opetuksen rajallisen ajan tai ihmisten yhteensopimattomien ajattelutapojen takia. 

 

Kyselyssä tiedusteltiin myös mahdollisia parannusehdotuksia katekumeeniopetukseen. Kyselyyn vastanneet 

toivoivat muun muassa enemmän jo ortodoksiseen kirkkoon kuuluvien maallikkojen näkemyksiä käytännön 

rukouselämästä ja arjen ortodoksisuudesta sekä Kirkon yhteydessä olemisesta. Myös jumalanpalveluksiin, 

kirkkokäyttäytymiseen ja -tapoihin sekä kirkkotiloihin liittyvää opetusta kaivattiin enemmän. Aiheiden 

kertaamista ja ”kertauskursseja” toivottiin myös vastauksissa. Vastauksissa toivottiin myös Kirkon 

työntekijöiltä sekä seurakuntien edustajilta enemmän yksityistä ohjausta ja heidän toivottiin kuuntelevan 

enemmän aktiivi-ihmisiä sekä heidän mielipiteitään katekumeeniopetuksesta. Enemmän keskustelua ja 

asioiden pohtimista myös toivottiin, lisäksi katekumeeniopetuksessa olisi hyvä kertoa verkkolähteistä, joista 

voisi hakea lisätietoa ortodoksisesta uskosta. 
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3.4 Tiedonhankinta 

 

Suosituimmaksi tiedonlähteeksi nousi ortodoksisten seurakuntien verkkosivut ja Suomen ortodoksisen 

kirkon verkkosivut (ort.fi): vastaajista 88,6 prosenttia ilmoitti hyödyntävänsä seurakuntien ja kirkon virallisia 

sivuja. Verkkosivujen jälkeen suosituimmiksi tiedonlähteiksi nousivat varsin ”perinteiset” lähteet, seuraava 

viittaus tietoteknisiin tietolähteisiin löytyy seitsemänneltä sijalta: internetin hakukoneita, esim. Googlea, 

hyödyntää 56,3 prosenttia vastaajista. Internetin hakukoneita suositummiksi lähteiksi nousevat 

katekumeeniopetus, kirjallisuus, jumalanpalveluksiin osallistuminen, opetuspuheet (eli saarnat) ja rukous, 

lehdet sekä kirkon henkilökunta. 

 

Uskonnollisen tiedonhaun erityispiirteenä verrattuna ”maallisempaan” tiedonhakuun lienee rukous 

tiedonhankinnan tapana. Tämä tulee ilmi myös Michelsin (2012) haastattelututkimuksesta, jossa 

kanadalaisen baptistiseurakunnan johtajat identifioivat rukouksen yhdeksi tiedonhankintakanavaksi (katso 

luku 1.3). Myös ortodoksisessa traditiossa rukous ja välitön yhteys Jumalaan nähdään 

tiedonhankintatapana, kuten ilmenee arkkimandriitta Sofroni Saharovin Rukouksesta -teoksen 

luvusta ”Rukous tienä tietoon”, jossa hän kuvailee omia kokemuksiaan siitä, kuinka hän on saanut 

vastauksia kysymyksiinsä rukouksen kautta: 

 

Jumalan lyhyt vastaus osuu asian ytimeen. Hänen sanansa tuo sieluun uuden, erityisen tajun 

olemisesta. Valontäyteinen elämä tulvii sydämeen. Mieli käsittää äkkiä siihen asti kätkettyjä 

salaisuuksia. Jumalan luovan energian kosketus uudistaa meidät. Tällä tavoin saatu tieto ei 

ole filosofisen ymmärryksen kaltaista. (Saharov 2007, 44.) 

 

Muissa vastauksissa ilmoitettiin tiedonlähteiksi muun muassa ortodoksisen kirkon sisäiset laitokset, 

kuten luostarit, ortodoksiset kulttuurikeskukset, Valamon opisto ja sen kurssit, Valamon luostarin 

kirjasto sekä aikuiskristinoppikoulu. Tietoa ortodoksisesta uskosta saadaan myös yliopiston 

ortodoksisen teologian kursseilta. Ortodoksisen kirkon aktiviteeteista mainittiin ikonimaalauspiirit, 

tiistaiseurat, Lintulan luostarin talkoot sekä ortodoksiset ryhmämatkat Venäjän Karjalaan. 

Ortodoksiset jumalanpalvelukset, kuten akatistokset, sekä kirkkolaulu ja sen sisältämä teologia 

toimivat myös tiedonlähteinä eräille vastaajille. Internetin tiedonlähteinä mainittiin Yle Areenan 

tallenteet (radio- ja TV-ohjelmat sekä dokumentit), Ancient Faith Radio -internetradiokanava, 

Ortodoksi.net -verkkotietosanakirja, Reddit, erityisesti sen alareddit /r/OrthodoxChristianity, sekä 

YouTuben sisällöntuottajat, joista mainitaan sisar Vassa, isä Spyridon, Pyhän Tiihonin ortodoksinen 

seminaari sekä Y2AM. Kirjallisuudesta mainittiin yksittäisiä kirjoja ja kirjasarjoja, kuten Orologion, 

Seisokaamme hyvin -oppikirja ja Sources Chrétiennes, sekä Aamun koitto -hiippakuntalehti. Myös 

muista kirkkokunnista kuin ortodoksisesta kirkosta haetaan tietoa kristillisestä uskosta. Sosiaalisista 

tiedonlähteistä mainitaan keskustelut kummin sekä kokoontumiset katekumeeniryhmän kanssa vielä 

ortodoksiseen kirkkoon liittymisenkin jälkeen. 

 

Kysymyksessä, jossa tiedusteltiin omasta tiedonjakamisesta koskien ortodoksista kirkkoa ja uskoa, 

ylivoimaisesti suurin osa (88,6 %) vastaajista on käynyt keskustelua ortodoksisesta kirkosta ja uskosta 

muiden kanssa. Avoimista vastauksista käy ilmi, että keskustelua on käyty muiden 

katekumeenikurssilaisten, läheisten (perheenjäsenten, sukulaisten, ystävien, tuttujen sekä 

työtoverien), kummin tai kummilapsen sekä rippi-isän kanssa. Vastauksissa mainitaan myös 

matkailijat, joille on esitelty kirkkoa, ja muut kristityt (helluntailaiset, luterilaiset sekä 
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roomalaiskatoliset papit ja uskovat). Keskustelua on käyty myös erinäisissä kokoontumisissa, kuten 

ikonimaalausryhmissä ja Jeesuksen rukous -kurssilla. Kouluissa informaatiota ortodoksisuudesta on 

jaettu aamunavauksissa ja viemällä kouluihin muun muassa lehtiä ja kalentereita. Tietoa 

ortodoksisuudesta on jaettu myös aikakauslehtiin, kuten Ikoni & Kulttuuri, kirjoitetuissa artikkeleissa 

sekä opettamalla ikonimaalausta. Tietoa ortodoksisesta uskosta on jaettu myös kutsuttuna evankelis-

luterilaiseen toimintapiiriin, lainaamalla pyhien kirjoituksia ja opetuspuheita omassa työssä tai 

yksinkertaisesti kertomalla ortodoksisuudesta kysyttäessä. 

 

Noin neljännes (25,1 %) vastaajista ilmoitti osallistuneensa internetissä tai sosiaalisessa mediassa 

keskusteluun ortodoksisesta kirkosta ja uskosta. Vastauksissa mainittiin muun muassa Instagram, 

erinäisiä Facebook -yhteisöjä, Second Life - virtuaalimaailma sekä muiden kirkkokuntien tapahtumat 

virtuaalimaailmassa. 

 

Vähän yli puolet vastauksista (53,9 %) ilmoitti, ettei ole kohdannut vaikeuksia etsiessään tietoa 

ortodoksisesta kirkosta tai uskosta. Yleisimmäksi ongelmaksi nousi epätietoisuus siitä, mitkä lähteet 

ovat luotettavia (15,6 %). Myös esteet osallistua jumalanpalveluksiin tai muihin seurakunnan 

tilaisuuksiin (13,8 %), kirkon tai seurakunnan tiedotuksen puutteellisuus tai epäselkeys (12,6 %) ja 

lähipiirin kielteinen asenne (11,4 %) saivat kukin yli 10 %:n osuuden vastauksista. 

 

Avoimissa vastauksissa tiedonhankinnan ongelmiksi nousivat esille kirkon työntekijöiden kiire ja 

vaikea tavoitettavuus, epäselväksi jääneet tai ristiriitaiset vastaukset eri papeilta tai 

katekumeeniopettajilta sekä sosiaaliset ongelmat kirkon henkilökunnan tai seurakuntayhteisön 

kanssa. Myös henkilökohtaiset ihmissuhteet, esimerkiksi puolison nihkeä suhtautuminen 

kristinuskoon ja ortodoksisuuteen, ovat saattaneet muodostua ongelmaksi. Kirjastoissa on melko 

niukalti ortodoksista kirjallisuutta tai kirjaston teokset ovat usein lainattuja. Tietoa on toisaalta 

saattanut löytyä runsaastikin, mutta sen ymmärtäminen on voinut olla vaikeaa: esimerkiksi 

ortodoksisen perinteen termit ja ilmaisut saattavat olla epäselviä perinteen ulkopuolelta 

tulleille ”käännynnäisille”. 

 

Tiedonhankintaa ovat haitanneet myös henkilökohtaiset perhesyyt ja vaikea elämäntilanne sekä 

ajanpuute, esimerkiksi vuorotyön takia. Internetin kautta tapahtuvaa tiedonhankintaa ovat 

haitanneet informaation vähyys ja hajanaisuus sekä kysymys tiedonlähteiden luotettavuudesta: 

erityisesti ortodoksisen kirkon itsensä tarjoamaa tietoa kaivattiin enemmän yksityishenkilöiden 

ylläpitämien sivustojen ja blogien vastapainoksi. Ortodoksisen kirkon omat sivut ovat myös vaikea 

navigoida. Tiedonhankinnan esteeksi nousi myös kreikan ja venäjän kielten taidon puute ja avoimissa 

vastauksissa ehdotettiinkin ortodoksista kielikerhoa, jossa opiskeltaisiin kreikkaa, venäjää ja 

kirkkoslaavia. Myös katekumeeniopetuksen jälkeistä syventävää opetusta kaivattiin.  

 

 

3.5 Tiedonhankintaan liittyvät asenteet ja tunteet 

 

Tässä osiossa esitettiin väitteitä, joihin tutkimushenkilöiden oli vastattava oman mielipiteensä 

mukaisesti. 82 prosenttia vastaajista luottaa uskonnollisissa ja hengellisissä kysymyksissä 

uskonnollisten auktoriteettien (esim. pappien, hengellisten ohjaajien tai seurakunnan/kirkon 
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johtajien) mielipiteisiin ja neuvoihin. 58,1 prosenttia vastaajista ilmoitti luottavansa omaan järkeilyyn, 

mielipiteisiin ja päätöksentekoon uskonnollisissa ja hengellisissä kysymyksissä. Selvästi pienempi 

osuus vastaajista siis sanoo luottavansa omaan järkeilyyn kuin uskonnolliseen auktoriteettiin. Tässä 

on nähtävissä ortodoksisen tradition ”auktoriteettiuskoisuus”: ortodoksisessa traditiossa arvostetaan 

rippi-isien ja hengellisten ohjaajien neuvoja hengellisessä elämässä. Arkkimandriitta Sofroni Saharov 

kertoo seuraavalla tavalla oman järjen ja rippi-isän tai hengellisen ohjaajan neuvojen seuraamisen 

vastakkainasettelusta: 

 

On käytännössä uskomattoman vaikeaa seurata tätä ortodoksisen perinteen pyhää 

periaatetta. Oppineet pitävät lujasti kiinni toisenlaisesta periaatteesta: omasta 

järjestään. Jokainen papin sana on heille vain inhimillinen näkemys, joka alistetaan 

kritiikille. Rippi-isän ohjeen seuraaminen ilman omaa harkintaa on heistä mieletöntä. 

(Saharov 2007, 184.) 

 

Myös pyhittäjä Johannes Siinailainen, jonka Portaat-teos on yksi ortodoksisen kilvoitusperinteen 

perusteoksista, kehottaa hengellisiä kilvoittelijoita, sekä munkkeja että maallikoita, kuuliaisuuteen 

auktoriteetteja kohtaan (neljännen puheen jakeet 4 ja 9): 

 

Kuuliaisuus on tahdon hauta ja nöyryyden ylösnousemus. Kuollut ei pane vastaan eikä 

erottele hyvää siitä, mikä näyttää pahalta, sillä ohjaajavanhus, joka on jumalisesti 

kuolettanut sielun, kantaa kaiken vastuun. Kuuliaisuus on oman arvostelun jättämistä 

arvostelukyvyn rikkaudessa. (Siinailainen 1986, 46.) 

 

Kun ajatus haluaa arvostella tai tuomita johtajan, pakene sitä kuin haureutta. 

(Siinailainen 1986, 47.) 

 

50,9 prosenttia vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä, että he hyödyntävät ainoastaan 

sellaisia tiedonlähteitä, jotka edustavat samaa uskonnollista suuntausta kuin he uskonnollisissa ja 

hengellisissä kysymyksissä. Melkein kolmasosa (29,4 %) oli osittain tai täysin eri mieltä edellä olevan 

väitteen kanssa. Samoin 50,9 prosenttia vastaajista ilmoitti hyödyntävänsä myös muita kristillisiä 

tietolähteitä. Vähän päälle kolmasosa (30,6 %) oli osittain tai täysin eri mieltä tämän väitteen kanssa. 

Ei-kristillisten tietolähteiden hyödyntämisessä on selvä ero kristillisten tietolähteiden 

hyödyntämiseen: vain vähän päälle neljäsosa (26,4 %) vastaajista ilmoittaa hyödyntävänsä myös ei-

kristillisiä tiedonlähteitä, kun taasen 61,7 prosenttia vastaajista on osittain tai täysin eri mieltä tämän 

väitteen kanssa. 

 

Viimeiset kolme väitettä koskivat vastaajien kokemia positiivisia tai negatiivisia tunteita 

tiedonhankintaa koskien. Ylivoimaisesti suurin osa, 95,2 prosenttia vastaajista, oli täysin tai osittain 

samaa mieltä, että he ovat kokeneet iloa, lohdutusta tai muita positiivisia tunteita etsiessään tietoa 

ortodoksisesta kirkosta ja uskosta. Noin kolme neljäsosaa (74,9 %) vastaajista oli täysin tai osittain eri 

mieltä, että he olivat kokeneet surua, ahdistusta, pelkoa, vihaa tai muita negatiivisia tunteita 

etsiessään tietoa ortodoksisesta kirkosta ja uskosta. Samoin noin kolme neljäsosa vastaajista (76,1 %) 

oli täysin tai osittain eri mieltä, että he olivat kohdanneet uskonnollisia kysymyksiä tai aiheita, jotka 

ovat olleet niin vaikeita, ahdistavia, pelottavia tai muita sellaisia, että he ovat vältelleet 

käsittelemästä niitä tai etsimästä tietoa kyseisistä aiheista. 
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Avoimissa vastauksissa nousi esille yksittäisiä aiheita, joita on ollut vaikea käsitellä, esimerkiksi 

seksuaalivähemmistöt, helvetti, abortti, avioliitto, sukupuolten asema, mielenterveysongelmat, 

aseiden siunaaminen sekä oma syntisyys ja katumus. Vastauksissa ilmeni myös ristiriitoja Suomen 

ortodoksisen kirkon virallisten linjausten ja yksityisten, sekä suomalaisten että ulkomaalaisten, 

ortodoksisten tahojen välillä. Ortodoksisen uskon erilainen kulttuuritausta sekä tietyt teologiset 

eroavaisuudet, esimerkiksi Neitseen Marian asema ja pyhien ihmisten kunnioitus, nousivat myös 

esille vastauksissa. Myös kirkon organisaation menettelytavat, esimerkiksi kirkon sisäiset riidat ja 

skismat tai erotettujen pappien kohtalo ja luostarien kurinpidolliset menettelyt, ovat olleet vaikeita 

kysymyksiä. Eräissä vastauksissa seurakuntayhteisö on koettu sisäänpäin lämpiäväksi ja 

suhtautuminen uusiin jäseniin on ollut nihkeää. 

 

Toisaalta positiivisia tunteita tuottaneita aiheita ovat olleet esimerkiksi ortodoksisuuden lohdullinen 

käsitys kuolemasta läheisen kuolemaa käsiteltäessä. Rippi-isän kanssa voi keskustella kaikenlaisista 

asioista ja hänelle voi kertoa mieltä painavista asioista. Lohdutusta ovat tuoneet myös pyhien 

elämäkerrat, rukouselämä, jumalanpalvelukset, musiikki, opetuspuheet sekä kirjat. 

 

 

4 POHDINTA 

 

Kyselyyn vastasi kiitettävä määrä ihmisiä. Nähtävästi uskonnollista tiedohankintaa koskevalle 

tutkimukselle löytyy kiinnostusta eikä tutkimushenkilöiden löytämisen suhteen näytä olevan 

ongelmia. Tulen siis hyödyntämään kyselytutkimusta myös pro gradussani, joka tulee käsittelemään 

rukousta uskonnollisen tiedonhankinnan kontekstissa. Pro gradussani laajennan tutkimuskenttää 

myös ortodoksisen kirkon ulkopuolelle muihin kristillisiin suuntauksiin: tulen siis etsimään 

tutkimushenkilöitä sekä Suomen ortodoksisen kirkon että muiden Suomessa toimivien kristillisten 

yhteisöjen jäsenistä. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset eivät yllätä ainakaan itseäni: vaikka internet ja muut tietotekniset 

tiedonlähteet ovat luonnollisesti tärkeitä tiedonhankinnan kanavia nyky-yhteiskunnassa, ovat 

myös ”perinteisemmät” tiedonlähteet, kuten kirjat ja papin kanssa keskusteleminen, yhä tärkeitä 

tiedonlähteitä nykyortodokseille. Ortodoksisen kristinuskon perusteet muodostettiin ajanlaskumme 

ensimmäisen vuosituhannen kristillisen alkukirkon aikoina ja tuon ajan kirkkoisien kirjoitukset ovat 

yhä tärkeä osa ortodoksisen uskon perustaa ja suosittua luettavaa ortodoksien keskuudessa. Internet 

on kuitenkin eittämättä helpottanut näiden muinaisten kirjoitusten jakamista ja lukemista ylittäen 

monet fyysiset rajoitukset. Myös luottamus papin, rippi-isän, hengellisen ohjaajan tai muun 

uskonnollisen auktoriteetin neuvoihin on yhä vahva nykyortodoksien keskuudessa ja sosiaalinen 

kanssakäyminen on edelleen tärkeä tiedonhankinnan kanava, niin keskustelujen kuin myös kirkon 

aktiviteettien, keskeisimpinä luonnollisesti jumalanpalvelukset, muodossa. 

 

Kyselyyn vastanneiden suhtautuminen katekumeeniopetukseen oli yleisesti positiivista, joskin jonkin 

verran kritiikkiä ja parannusehdotuksiakin esitettiin. Anonyymi kysely ja siihen tulleiden vastausten 

runsas määrä tarjosi laajan ja antoisan kirjon näkemyksiä ja mielipiteitä, ei pelkästään 

katekumeeniopetuksesta, vaan myös Suomen ortodoksisen kirkon ja sen yhteisön tilasta. 
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LIITTEET 

 

A. Tutkimustulokset 

 

1.1 Sukupuoli 

  Lkm % 

Nainen 122 73,1 % 

Mies 45 26,9 % 

Yhteensä 167 100,0 % 

 

1.2 Ikä 

  Lkm % 

60 - 69 44 26,3 % 

50 - 59 40 24,0 % 

40 - 49 30 18,0 % 

30 - 39 23 13,8 % 

70 - 79 14 8,4 % 

18 - 29 13 7,8 % 

80 - 89 3 1,8 % 

0 - 17 0 0,0 % 

90 - 99 0 0,0 % 

100 tai 

vanhempi 0 0,0 % 

Yhteensä 167 100,0 % 

 

1.3 Minkä ortodoksisen seurakunnan jäsen olet tai minkä seurakunnan tilaisuuksiin 

osallistut? 

  Lkm % 

Helsinki 49 29,3 % 

Oulu 32 19,2 % 

Joensuu 13 7,8 % 

Kuopio 13 7,8 % 

Tampere 12 7,2 % 

En ole ortodoksisen kirkon jäsen enkä aio liittyä kirkkoon 9 5,4 % 

Nurmes 7 4,2 % 

http://listserv.utk.edu/cgi-bin/wa?A2=ind9912&L=jesse&F=&S=&P=5004
http://listserv.utk.edu/cgi-bin/wa?A2=ind9912&L=jesse&F=&S=&P=5004
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Muu vastaus 6 3,6 % 

Lahti 4 2,4 % 

Vaasa 4 2,4 % 

Lappeenranta 3 1,8 % 

Jyväskylä 2 1,2 % 

Lappi 2 1,2 % 

Saimaa 2 1,2 % 

Taipale 2 1,2 % 

Turku 2 1,2 % 

Hamina 1 0,6 % 

Hämeenlinna 1 0,6 % 

Iisalmi 1 0,6 % 

Kajaani 1 0,6 % 

Rautalampi 1 0,6 % 

Ilomantsi 0 0,0 % 

Kotka 0 0,0 % 

Yhteensä 167 100,0 % 

 

 2.1 Mihin uskonnolliseen yhteisöön kuulut tällä hetkellä? 

  Lkm % 

Ortodoksiseen kirkkoon 118 70,7 % 

Muuhun kristilliseen yhteisöön 27 16,2 % 

En kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön 18 10,8 % 

Muu vastaus 3 1,8 % 

Ei-kristilliseen uskonnolliseen yhteisöön 1 0,6 % 

Orientaaliortodoksiseen kirkkoon 0 0,0 % 

Yhteensä 167 100,0 % 

 

2.2 Mikä parhaiten kuvaa uskonnollista vakaumustasi? 

  Lkm % 

Ortodoksi 129 77,2 % 

Muu kristitty 20 12,0 % 

En osaa sanoa 6 3,6 % 

Muu vastaus 6 3,6 % 

Uskonnoton, ateisti, agnostikko tms. 4 2,4 % 

Orientaaliortodoksi 1 0,6 % 

Jokin muu uskonto kuin kristinusko 1 0,6 % 

Yhteensä 167 100,0 % 

 

3.1 Minkä ortodoksisen seurakunnan katekumeeniopetukseen olet osallistunut? 

  Lkm % 

Helsinki 52 31,1 % 

Oulu 35 21,0 % 

Joensuu 22 13,2 % 
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Kuopio 18 10,8 % 

Tampere 11 6,6 % 

Muu vastaus 8 4,8 % 

Nurmes 7 4,2 % 

Vaasa 5 3,0 % 

En ole osallistunut katekumeeniopetukseen. 5 3,0 % 

Lappi 3 1,8 % 

Jyväskylä 2 1,2 % 

Lahti 2 1,2 % 

Lappeenranta 2 1,2 % 

Taipale 2 1,2 % 

Turku 2 1,2 % 

Hamina 1 0,6 % 

Hämeenlinna 1 0,6 % 

Iisalmi 1 0,6 % 

Saimaa 1 0,6 % 

Ilomantsi 0 0,0 % 

Kajaani 0 0,0 % 

Kotka 0 0,0 % 

Rautalampi 0 0,0 % 

Yhteensä (vastaajia) 167 100,0 % 

 

3.2 Minä vuonna olet osallistunut katekumeeniopetukseen? 

  Lkm % 

2019 58 34,7 % 

Ennen vuotta 2014 56 33,5 % 

2018 33 19,8 % 

2017 29 17,4 % 

2016 18 10,8 % 

2015 18 10,8 % 

2014 15 9,0 % 

En ole osallistunut katekumeeniopetukseen. 5 3,0 % 

Yhteensä (vastaajia) 167 100,0 % 

 

3.3 Miksi osallistut tai osallistuit katekumeeniopetukseen? 

  Lkm % 

Haluan liittyä ortodoksiseen kirkkoon. 120 71,9 % 

Yleisen kiinnostuksen vuoksi. 48 28,7 % 

Haluan kerrata ortodoksisen uskon perusteita. 34 20,4 % 

Muu vastaus 20 12,0 % 

Yhteensä (vastaajia) 167 100,0 % 

 

 Kysymys 3.4: Mielipide katekumeeniopetuksesta 

  Täysin Jokseenkin Ei samaa Jokseenk Täysin eri En osaa Yhteensä 
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samaa 
mieltä 

samaa 
mieltä 

eikä eri 
mieltä 

in eri 
mieltä 

mieltä sanoa/Ei 
mielipide

ttä 

  

  Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % 

Katekumeeniopetus on 
ollut selkeää ja 

ymmärrettävää. 84 50,3  67 40,1 5 3,0 5 3,0 1 0,6 5 3,0 167 100,0 

Katekumeeniopetus on 

antanut minulle uutta 

tietoa ortodoksisesta 

kirkosta ja uskosta. 114 68,3  37 22,2 4 2,4 6 3,6 1 0,6 5 3,0 167 100,0 

Olen saanut tyydyttäviä 

vastauksia kysymyksiini 

katekumeeniopetuksen 

järjestäjiltä koskien 

ortodoksista kirkkoa ja 

uskoa. 96 57,5  48 28,7 8 4,8 6 3,6 2 1,2 7 4,2 167 100,0 

Katekumeeniopetuksen 

järjestäjät ovat 
kuunnelleet opetukseen 

osallistuneiden omia 

ajatuksia, mielipiteitä ja 

ehdotuksia. 98 58,7  38 22,8 10 6,0 4 2,4 3 1,8 14 8,4 167 100,0 

Katekumeeniopetuskert

oja on järjestetty 

tarpeeksi useasti. 78 46,7  56 33,5 12 7,2 11 6,6 0 0,0 10 6,0 167 100,0 

Katekumeeniopetusta 

järjestetään sopivina 

ajankohtina (viikonpäivä 

on sopiva, kellonaika on 

sopiva jne.). 73 43,7  69 41,3 8 4,8 7 4,2 0 0,0 10 6,0 167 100,0 

Kaiken kaikkiaan 

katekumeeniopetus on 

ollut hyvää ja järjestetty 
onnistuneesti. 94 56,3  52 31,1 11 6,6 4 2,4 1 0,6 5 3,0 167 100,0 

 

4.1 Minkälaisista lähteistä hankit tietoa ortodoksisesta kirkosta ja uskosta? 

  Lkm % 

Ortodoksisten seurakuntien verkkosivut, Suomen ortodoksisen kirkon verkkosivut (ort.fi) 148 88,6 

Katekumeeniopetus (katekumeenikurssi, Ortodoksisuus tutuksi -kurssi, ortodoksiakerho, 

ortodoksiapiiri, ortodoksiaillat tms.) 144 86,2 

Kirjallisuus, esim. tietokirjat, hengellinen kirjallisuus yms. 142 85,0 

Jumalanpalveluksiin osallistuminen, jumalanpalvelusten opetuspuheet (eli saarnat), 

rukoileminen 140 83,8 

Lehdet, esim. seurakuntien tai kirkon tiedotuslehdet, muut uskonnolliset lehdet, 

sanomalehdet, aikakauslehdet yms. 114 68,3 

Kirkon henkilökunta, papisto, rippi-isä, hengellinen ohjaaja 114 68,3 

Internetin hakukoneet, esim. Google 94 56,3 

Raamattu 88 52,7 
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Lähipiiri: ystävät, tuttavat 83 49,7 

Internetin tietosanakirjat, esim. Wikipedia, Ortodoksi.net 77 46,1 

Suomen ortodoksisen kirkon Facebook-tili "Ortodoksit Suomessa" 65 38,9 

Muut ortodoksisen kirkon järjestämät koulutukset, kurssit, luennot yms. 61 36,5 

Internetin videopalvelut, esim. YouTube 53 31,7 

TV, radio 52 31,1 

Sosiaalinen media, esim. Facebook, Twitter 50 29,9 

Internetin podcastit tai radiokanavat 38 22,8 

Internetin keskustelupalstat 28 16,8 

Muun tahon kuin ortodoksisen kirkon (esim. yliopiston, kansalaisopiston tms.) järjestämät 

koulutukset, kurssit, luennot yms. 21 12,6 

Muu vastaus 13 7,8 

Pikaviestipalvelut, esim. WhatsApp, Telegram, Discord, Skype 4 2,4 

Mikään annetuista vaihtoehdoista ei päde minuun. 0 0,0 

Yhteensä (vastaajia) 167 100,0 

 

Kysymys 4.3: Oletko itse jakanut tietoa ortodoksisesta kirkosta ja uskosta muille? Millä tavoin? 

  Lkm % 

Olen käynyt keskustelua ortodoksisesta kirkosta ja uskosta muiden kanssa. 148 88,6 % 

Olen osallistunut internetissä tai sosiaalisessa mediassa keskusteluun ortodoksisesta 
kirkosta ja uskosta. 42 25,1 % 

Muu vastaus 20 12,0 % 

Mikään annetuista vaihtoehdoista ei päde minuun. 14 8,4 % 

Olen kirjoittanut lehti- tai tietosanakirja-artikkeleita ortodoksisesta uskosta ja kirkosta 

(esim. Wikipediaan tai Ortodoksi.net-sivustolle). 6 3,6 % 

Olen pitänyt opetuspuheita (eli saarnoja), luentoja, kursseja tms. 6 3,6 % 

Olen tehnyt ortodoksista lähetystyötä. 3 1,8 % 

Olen toiminut ortodoksisena uskonnonopettajana. 0 0,0 % 

Yhteensä 167 100,0 % 

 

Kysymys 4.5 Oletko kohdannut vaikeuksia etsiessäsi tietoa ortodoksisesta kirkosta ja uskosta? Jos olet, niin 

minkälaisia ongelmia olet kohdannut? 

  Lkm % 

En ole kohdannut minkäänlaisia vaikeuksia. 90 53,9 % 

Olen epävarma siitä, mitkä tietolähteet ovat luotettavia ja mitkä epäluotettavia. 26 15,6 % 

Minulla on ollut vaikeuksia osallistua jumalanpalveluksiin, katekumeeniopetukseen tai muihin 

kirkon tilaisuuksiin (esim. pitkän välimatkan tai oman ajoneuvon puutteen takia). 23 13,8 % 

Ortodoksisen kirkon tai seurakunnan virallinen tiedotus (esim. kirkon tai seurakunnan 
verkkosivuilla) on ollut puutteellista tai epäselvää. 21 12,6 % 

Lähipiirilläni (perhe, ystävät, työkaverit tms.) on ollut kielteinen asenne kiinnostukseeni 
ortodoksisesta kirkosta ja uskosta. 19 11,4 % 

Muu vastaus 18 10,8 % 

Ortodoksisen kirkon työntekijöiden, esim. pappien, neuvonta ja auttaminen ovat olleet 

puutteellista. 13 7,8 % 

Tietoa ortodoksisesta kirkosta ja uskosta löytyy liian paljon enkä osaa etsiä kaiken tietomäärän 
seasta sitä olennaisinta tietoa, jota tarvitsen. 11 6,6 % 
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Ortodoksisesta kirkosta ja uskosta on niukasti tietoa saatavilla. 10 6,0 % 

Etsimäni tieto on ollut kielellä, jota en osaa. 9 5,4 % 

Ortodoksien suhtautuminen minuun on ollut epäasiallista. 9 5,4 % 

Ortodoksisen kirkon henkilökunnan, esim. pappien, suhtautuminen minuun on ollut epäasiallista. 5 3,0 % 

Rahan puute on estänyt minua hankkimasta tietoa: minulla ei ole ollut varaa kulkea 

jumalanpalveluksiin tai kirjastoon, minulla ei ole ollut varaa ostaa kirjallisuutta tms. 4 2,4 % 

Minulla on ollut vaikeuksia käydä kirjastossa (esim. pitkän välimatkan tai oman ajoneuvon 

puutteen takia). 2 1,2 % 

Minulla on ollut vaikeuksia päästä internettiin (esim. minulla ei ole omaa internet-yhteyttä 

kotona). 0 0,0 % 

Internetin käyttötaitoni ovat puutteelliset enkä ole osannut löytää etsimääni tietoa internetistä. 0 0,0 % 

Kirjaston käyttötaitoni ovat puutteelliset enkä ole osannut löytää etsimääni tietoa kirjastosta. 0 0,0 % 

Kirjaston henkilökunnan neuvonta ja opastus ovat olleet puutteellista. 0 0,0 % 

Minulla on vamma tai sairaus, joka rajoittaa tiedohankintaani (esim. näkö- tai kuulovamma). 0 0,0 % 

Yhteensä (vastaajia) 167 100,0 % 

 

 Kysymys 5.1: Näkemykset omasta uskonnollisesta tiedonhankinnasta ja tunteista siihen liittyen 

  

Täysin 

samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Ei samaa 

eikä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

En osaa 

sanoa/Ei 

mielipidett

ä 

Yhte

ensä   

  Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % Lkm % 

Uskonnollisissa ja 

hengellisissä kysymyksissä 

luotan uskonnollisten 

auktoriteettien (esim. 
pappien, hengellisten 

ohjaajien tai 

seurakunnan/kirkon 

johtajien) mielipiteisiin ja 

neuvoihin. 64 38,3 73 43,7 17 10,2 7 4,2 4 2,4 2 1,2 167 100,0 

Uskonnollisissa ja 

hengellisissä kysymyksissä 

luotan omaan järkeilyyni, 

mielipiteisiini ja 

päätöksentekooni. 19 11,4 78 46,7 27 16,2 34 20,4 4 2,4 5 3,0 167 100,0 

Uskonnollisissa ja 

hengellisissä kysymyksissä 

etsin ja hyödynnän 
ainoastaan sellaisia 

tietolähteitä, jotka 

edustavat samaa 

uskonnollista suuntausta 

kuin minä. 30 18,0 55 32,9 29 17,4 37 22,2 12 7,2 4 2,4 167 100,0 

Uskonnollisissa ja 

hengellisissä kysymyksissä 

etsin ja hyödynnän 

tietolähteitä myös muista 

kuin omasta 23 13,8 62 37,1 24 14,4 40 24,0 11 6,6  7 4,2 167 100,0 
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uskonnollisesta 

suuntauksestani, kunhan 

ne ovat kristillisiä. 

Uskonnollisissa ja 

hengellisissä kysymyksissä 

etsin ja hyödynnän 

tietolähteitä kaikenlaisista 

uskonnollisista 

suuntauksista, myös ei-

kristillisistä. 13 7,8 31 18,6  14 8,4 41 24,6 62 37,1 6 3,6  167 100,0 

Olen kokenut iloa, 

lohdutusta tm. positiivisia 

tunteita etsiessäni tietoa 
ortodoksisesta kirkosta ja 

uskosta. 111 66,5 48 28,7 4 2,4 1 0,6 1 0,6 2 1,2 167 100,0 

Olen kokenut surua, 

ahdistusta, pelkoa, vihaa 

tm. negatiivisia tunteita 

etsiessäni tietoa 

ortodoksisesta kirkosta ja 

uskosta. 6 3,6 19 11,4 12 7,2 31 18,6 94 56,3 5 3,0 167 100,0 

Olen kohdannut 

uskonnollisia kysymyksiä 

tai aiheita, jotka ovat olleet 

niin vaikeita, ahdistavia, 

pelottavia tms., että olen 
vältellyt käsittelemästä 

niitä tai etsimästä tietoa 

kyseisistä aiheista. 4 2,4 12 7,2 19 11,4  31 18,6 96 57,5 5 3,0 167 100,0 

 

B. Kyselylomake 

 

Kysely ortodoksisen kirkon katekumeeniopetukseen osallistuneille 

 

Terve! 

 

Olen Eetu Karjalainen, informaatiotutkimuksen maisteriopiskelija Oulun yliopistossa. Opintoihini kuuluu 

Tutkimusmenetelmät-kurssi, jossa on tarkoituksena toteuttaa pienimuotoinen tieteellinen tutkimus. Oman 

tutkimustehtäväni tavoitteena on kartoittaa ortodoksisen kirkon katekumeeniopetukseen osallistuneiden 

tiedonhankintaa ja ns. informaatiokäyttäytymistä: mistä ja minkälaisista lähteistä vastaajat hankkivat tietoa 

ortodoksisesta kirkosta sekä uskosta, ovatko he kohdanneet vaikeuksia etsiessään tietoa ortodoksisuudesta, 

vastaajien omat mielipiteet ja asenteet uskonnollisesta tiedonhankinnastaan, mielipiteitä 

katekumeeniopetuksesta jne. 

 

Kyselyyn voivat vastata henkilöt, jotka osallistuvat tällä hetkellä tai ovat osallistuneet aiempina vuosina 

katekumeeniopetukseen (eli seurakunnasta riippuen katekumeenikurssille, Ortodoksisuus tutuksi -kurssille, 

ortodoksiakerhoon, ortodoksiapiiriin, ortodoksiailtaan tai muuhun vastaavaan). 
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Iän, sukupuolen ja kotiseurakunnan lisäksi kyselyyn vastanneista ei kerätä muita henkilötietoja, esimerkiksi 

nimeä. Kyselyyn siis vastataan nimettömästi ja vastauksia käsitellään myös anonyymisti. Tulen esittelemään 

kyselyn tuloksia ja niiden analyysia Tutkimusmenetelmät-kurssin loppuseminaarissa. Avoimien kysymysten 

(eli kysymysten, joihin voi vastata omin sanoin) vastauksista saatan poimia esimerkkivastauksia ja esitellä 

niitä seminaarissa, mutta tällöinkään vastausten kirjoittajien henkilöllisyys ei tule esille (ellei hän itse tuo 

sitä esille). 

 

Jos haluat nähdä itsekin kyselytutkimuksen tulokset, voit pyytää niitä henkilökohtaisesti minulta esim. 

sähköpostitse. Voit myös esittää lisäkysymyksiä kyselyyn liittyen sähköpostitse, jos esimerkiksi et ymmärrä 

jotakin kysymystä tms. Sähköpostiosoitteeni on xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. 

 

Vastaathan kyselyyn 24.11. mennessä. Kysely koostuu viidestä osiosta sekä vapaaehtoisesta lisäosiosta. 

Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia. 

 

Kiitos etukäteen yhteistyöstä! 

 

Terveisin, 

 

Eetu Karjalainen 

Informaatiotutkimuksen opiskelija, Oulun yliopisto 

puh. XXX XXX XXXX 

s-posti: xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx 

 

Aloita kysely painamalla "Seuraava"! 

 

Osio 1: Perustiedot 

 

Vastaajan sukupuoli, ikä ja kotiseurakunta. 

 

1.1 Sukupuoli * 

 Mies 

 Nainen 

 

1.2 Ikä * 

 0 - 17 

 18 - 29 

 30 - 39 

 40 - 49 

 50 - 59 

 60 - 69 

 70 - 79 

 80 - 89 

 90 - 99 

 100 tai vanhempi 
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1.3 Minkä ortodoksisen seurakunnan jäsen olet? (Jos et ole vielä ortodoksisen kirkon jäsen, mutta aiot 

liittyä kirkkoon tulevaisuudessa, niin valitse seurakunta, jonka alueella asut tai jonka tilaisuuksissa 

käyt)* 

 Hämeenlinna 

 Hamina 

 Helsinki 

 Iisalmi 

 Ilomantsi 

 Joensuu 

 Jyväskylä 

 Kajaani 

 Kotka 

 Kuopio 

 Lahti 

 Lappi 

 Lappeenranta 

 Nurmes 

 Oulu 

 Rautalampi 

 Saimaa 

 Taipale 

 Tampere 

 Turku 

 Vaasa 

 En ole ortodoksisen kirkon jäsen enkä aio liittyä kirkkoon 

 Muu: 

 

Osio 2: Uskonnollinen yhteisö ja vakaumus 

 

Tämä osio kartoittaa vastaajan tämänhetkistä kuulumista (tai kuulumattomuutta) uskonnolliseen yhteisöön 

sekä hänen tosiasiallista uskonnollista näkökantaansa. 

 

2.1 Mihin uskonnolliseen yhteisöön kuulut tällä hetkellä? * 

 Ortodoksiseen kirkkoon 

 Orientaaliortodoksiseen kirkkoon 

 Muuhun kristilliseen yhteisöön (voit kertoa yhteisöstäsi tarkemmin tämän osion lisätiedoissa) 

 Ei-kristilliseen uskonnolliseen yhteisöön (voit kertoa yhteisöstäsi tarkemmin tämän osion 

lisätiedoissa) 

 En kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön 

 Muu: 

 

2.2 Mikä parhaiten kuvaa uskonnollista vakaumustasi? * (Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten 

omaa uskonnollista maailmankatsomustasi?) 

 Ortodoksi 
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 Orientaaliortodoksi 

 Muu kristitty (voit kertoa vakaumuksestasi tarkemmin tämän osion lisätiedoissa) 

 Jokin muu uskonto kuin kristinusko (voit kertoa vakaumuksestasi tarkemmin tämän osion 

lisätiedoissa) 

 Uskonnoton, ateisti, agnostikko tms. 

 En osaa sanoa 

 Muu: 

 

2.3 Lisätietoja 

Voit kuvailla tähän tarkemmin uskonnollista yhteisöä, johon kuulut, tai uskonnollista vakaumustasi. 

 

Osio 3: Katekumeeniopetus 

 

Tässä osiossa kartoitetaan vastaajan osallistumista katekumeeniopetukseen eli seurakunnasta riippuen 

katekumeenikurssille, Ortodoksisuus tutuksi -kurssille, ortodoksiakerhoon, ortodoksiapiiriin, 

ortodoksiailtoihin tai muuhun vastaavaan. Osiossa esitetään myös katekumeeniopetuksesta väitteitä, joihin 

sinun tulee vastata oman mielipiteesi mukaan. 

 

3.1 Minkä ortodoksisen seurakunnan katekumeeniopetukseen olet osallistunut? (Voit valita useamman 

vaihtoehdon, jos olet osallistunut useamman seurakunnan opetukseen) * 

 Hämeenlinna 

 Hamina 

 Helsinki 

 Iisalmi 

 Ilomantsi 

 Joensuu 

 Jyväskylä 

 Kajaani 

 Kotka 

 Kuopio 

 Lahti 

 Lappi 

 Lappeenranta 

 Nurmes 

 Oulu 

 Rautalampi 

 Saimaa 

 Taipale 

 Tampere 

 Turku 

 Vaasa 

 En ole osallistunut katekumeeniopetukseen. 

 Muu: 
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3.2 Minä vuonna olet osallistunut katekumeeniopetukseen? (Voit valita useamman vastausvaihtoehdon, jos 

olet osallistunut opetukseen useampana vuonna) * 

 2019 

 2018 

 2017 

 2016 

 2015 

 2014 

 Ennen vuotta 2014 

 En ole osallistunut katekumeeniopetukseen. 

 

3.3 Miksi osallistut tai osallistuit katekumeeniopetukseen? (Voit valita useamman vaihtoehdon) * 

 Haluan liittyä ortodoksiseen kirkkoon. 

 Yleisen kiinnostuksen vuoksi. 

 Haluan kerrata ortodoksisen uskon perusteita. 

 Muu: 

 

Mielipide katekumeeniopetuksesta 

 

Alla on esitetty väitteitä, joihin sinun tulee vastata sen mukaan, kuinka hyvin ne vastaavat omaa 

mielipidettäsi katekumeeniopetuksesta, johon olet osallistunut. 

 

3.4 Katekumeeniopetus on ollut selkeää ja ymmärrettävää. * 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Ei samaa eikä eri mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa/Ei mielipidettä 

 

3.5 Katekumeeniopetus on antanut minulle uutta tietoa ortodoksisesta kirkosta ja uskosta. * 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Ei samaa eikä eri mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa/Ei mielipidettä 

 

3.6 Olen saanut tyydyttäviä vastauksia kysymyksiini katekumeeniopetuksen järjestäjiltä koskien 

ortodoksista kirkkoa ja uskoa. * 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Ei samaa eikä eri mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 
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 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa/Ei mielipidettä 

 

3.7 Katekumeeniopetuksen järjestäjät ovat kuunnelleet opetukseen osallistuneiden omia ajatuksia, 

mielipiteitä ja ehdotuksia. * 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Ei samaa eikä eri mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa/Ei mielipidettä 

 

3.8 Katekumeeniopetuskertoja on järjestetty tarpeeksi useasti. * 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Ei samaa eikä eri mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa/Ei mielipidettä 

 

3.9 Katekumeeniopetusta järjestetään sopivina ajankohtina (viikonpäivä on sopiva, kellonaika on sopiva 

jne.)* 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Ei samaa eikä eri mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa/Ei mielipidettä 

 

3.10 Kaiken kaikkiaan katekumeeniopetus on ollut hyvää ja järjestetty onnistuneesti. * 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Ei samaa eikä eri mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa/Ei mielipidettä 

 

3.11 Lisätietoja 

Voit kertoa tässä enemmän mielipiteistäsi katekumeeniopetuksen suhteen: mikä on onnistunut hyvin 

katekumeeniopetuksessa, onko katekumeeniopetuksessa parantamisen varaa jne. 

 

Osio 4: Tiedonhankinta 
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Tämä osio kartoittaa kanavia ja lähteitä, joita vastaaja käyttää hankkiakseen tietoa ortodoksisesta kirkosta 

ja uskosta. Lisäksi tässä osiossa kartoitetaan vaikeuksia, joita vastaaja on kohdannut etsiessään tietoa 

ortodoksisuudesta. 

 

4.1 Minkälaisista lähteistä hankit tietoa ortodoksisesta kirkosta ja uskosta? (Voit valita useamman 

vaihtoehdon) * 

 Katekumeeniopetus (katekumeenikurssi, Ortodoksisuus tutuksi -kurssi, ortodoksiakerho, 

ortodoksiapiiri, ortodoksiaillat tms.) 

 Muut ortodoksisen kirkon järjestämät koulutukset, kurssit, luennot yms. 

 Muun tahon kuin ortodoksisen kirkon (esim. yliopiston, kansalaisopiston tms.) järjestämät 

koulutukset, kurssit, luennot yms. 

 Kirjallisuus, esim. tietokirjat, hengellinen kirjallisuus yms. 

 Raamattu 

 Lehdet, esim. seurakuntien tai kirkon tiedotuslehdet, muut uskonnolliset lehdet, sanomalehdet, 

aikakauslehdet yms. 

 TV, radio 

 Internetin hakukoneet, esim. Google 

 Internetin tietosanakirjat, esim. Wikipedia, Ortodoksi.net 

 Sosiaalinen media, esim. Facebook, Twitter 

 Internetin videopalvelut, esim. YouTube 

 Internetin podcastit tai radiokanavat 

 Internetin keskustelupalstat 

 Pikaviestipalvelut, esim. WhatsApp, Telegram, Discord, Skype 

 Lähipiiri: ystävät, tuttavat 

 Kirkon henkilökunta, papisto, rippi-isä, hengellinen ohjaaja 

 Jumalanpalveluksiin osallistuminen, jumalanpalvelusten opetuspuheet (eli saarnat), rukoileminen 

 Mikään annetuista vaihtoehdoista ei päde minuun. 

 Muu: 

 

4.2 Lisätietoja tietolähteistä 

Voit kertoa tarkemmin käyttämistäsi tietolähteistä, joista hankit tietoa ortodoksisesta kirkosta ja 

uskosta. Voit esimerkiksi nimetä tarkemmin seuraamiasi TV- tai radiokanavia, lukemiasi kirjoja, lehtiä tai 

internet-sivustoja, keskustelupalstoja tai -ryhmiä, joissa keskustelet ortodoksisuudesta jne. 

 

4.3 Oletko itse jakanut tietoa ortodoksisesta kirkosta ja uskosta muille? Millä tavoin? (Voit valita useamman 

vaihtoehdon) * 

 Olen käynyt keskustelua ortodoksisesta kirkosta ja uskosta muiden kanssa. 

 Olen osallistunut internetissä tai sosiaalisessa mediassa keskusteluun ortodoksisesta kirkosta ja 

uskosta. 

 Olen kirjoittanut lehti- tai tietosanakirja-artikkeleita ortodoksisesta uskosta ja kirkosta (esim. 

Wikipediaan tai Ortodoksi.net-sivustolle). 

 Olen tehnyt ortodoksista lähetystyötä. 

 Olen toiminut ortodoksisena uskonnonopettajana. 

 Olen pitänyt opetuspuheita (eli saarnoja), luentoja, kursseja tms. 
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 Mikään annetuista vaihtoehdoista ei päde minuun. 

 Muu: 

 

4.4 Lisätietoja tiedon jakamisesta 

Voit kuvailla tässä tarkemmin, miten olet omalta osaltasi jakanut tietoa ortodoksisesta kirkosta ja 

uskosta muille, esim. minkälaisissa keskusteluryhmissä keskustelet ortodoksisuudesta jne. 

 

4.5 Oletko kohdannut vaikeuksia etsiessäsi tietoa ortodoksisesta kirkosta ja uskosta? Jos olet, niin 

minkälaisia ongelmia olet kohdannut? (Voit valita useamman vaihtoehdon) * 

 Ortodoksisen kirkon tai seurakunnan virallinen tiedotus (esim. kirkon tai seurakunnan verkkosivuilla) 

on ollut puutteellista tai epäselvää. 

 Ortodoksisen kirkon työntekijöiden, esim. pappien, neuvonta ja auttaminen ovat olleet 

puutteellista. 

 Ortodoksisesta kirkosta ja uskosta on niukasti tietoa saatavilla. 

 Tietoa ortodoksisesta kirkosta ja uskosta löytyy liian paljon enkä osaa etsiä kaiken tietomäärän 

seasta sitä olennaisinta tietoa, jota tarvitsen. 

 Olen epävarma siitä, mitkä tietolähteet ovat luotettavia ja mitkä epäluotettavia. 

 Etsimäni tieto on ollut kielellä, jota en osaa. 

 Lähipiirilläni (perhe, ystävät, työkaverit tms.) on ollut kielteinen asenne kiinnostukseeni 

ortodoksisesta kirkosta ja uskosta. 

 Minulla on ollut vaikeuksia osallistua jumalanpalveluksiin, katekumeeniopetukseen tai muihin 

kirkon tilaisuuksiin (esim. pitkän välimatkan tai oman ajoneuvon puutteen takia). 

 Minulla on ollut vaikeuksia päästä internettiin (esim. minulla ei ole omaa internet-yhteyttä kotona). 

 Minulla on ollut vaikeuksia käydä kirjastossa (esim. pitkän välimatkan tai oman ajoneuvon puutteen 

takia). 

 Rahan puute on estänyt minua hankkimasta tietoa: minulla ei ole ollut varaa kulkea 

jumalanpalveluksiin tai kirjastoon, minulla ei ole ollut varaa ostaa kirjallisuutta tms. 

 Internetin käyttötaitoni ovat puutteelliset enkä ole osannut löytää etsimääni tietoa internetistä. 

 Kirjaston käyttötaitoni ovat puutteelliset enkä ole osannut löytää etsimääni tietoa kirjastosta. 

 Kirjaston henkilökunnan neuvonta ja opastus ovat olleet puutteellista. 

 Ortodoksisen kirkon henkilökunnan, esim. pappien, suhtautuminen minuun on ollut epäasiallista. 

 Ortodoksien suhtautuminen minuun on ollut epäasiallista. 

 Minulla on vamma tai sairaus, joka rajoittaa tiedohankintaani (esim. näkö- tai kuulovamma). 

 En ole kohdannut minkäänlaisia vaikeuksia. 

 Muu: 

 

4.6 Lisätietoja tiedonhankinnan vaikeuksista 

Voit kuvailla tässä tarkemmin kohtaamiasi vaikeuksia, joita olet kohdannut yrittäessäsi etsiä tietoa 

ortodoksisesta kirkosta ja uskosta. 

 

Osio 5: Tiedonhankintaan liittyvät asenteet ja tunteet 
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Tässä osiossa kartoitetaan vastaajan uskonnolliseen tiedonhankintaan liittyviä asenteita ja tunteita. Alla on 

esitetty väitteitä, joihin sinun tulee vastata sen mukaan, kuinka hyvin ne vastaavat omia asenteitasi tai 

tunteitasi etsiessäsi vastauksia uskonnollisiin tai hengellisiin kysymyksiin. 

 

5.1 Uskonnollisissa ja hengellisissä kysymyksissä luotan uskonnollisten auktoriteettien (esim. pappien, 

hengellisten ohjaajien tai seurakunnan/kirkon johtajien) mielipiteisiin ja neuvoihin. * 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Ei samaa eikä eri mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa/Ei mielipidettä 

 

5.2 Uskonnollisissa ja hengellisissä kysymyksissä luotan omaan järkeilyyni, mielipiteisiini ja 

päätöksentekooni. * 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Ei samaa eikä eri mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa/Ei mielipidettä 

 

5.3 Uskonnollisissa ja hengellisissä kysymyksissä etsin ja hyödynnän ainoastaan sellaisia tietolähteitä, jotka 

edustavat samaa uskonnollista suuntausta kuin minä. * 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Ei samaa eikä eri mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa/Ei mielipidettä 

 

5.4 Uskonnollisissa ja hengellisissä kysymyksissä etsin ja hyödynnän tietolähteitä myös muista kuin omasta 

uskonnollisesta suuntauksestani, kunhan ne ovat kristillisiä. * 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Ei samaa eikä eri mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa/Ei mielipidettä 

 

5.5 Uskonnollisissa ja hengellisissä kysymyksissä etsin ja hyödynnän tietolähteitä kaikenlaisista 

uskonnollisista suuntauksista, myös ei-kristillisistä. * 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 
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 Ei samaa eikä eri mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa/Ei mielipidettä 

 

5.6 Olen kokenut iloa, lohdutusta tm. positiivisia tunteita etsiessäni tietoa ortodoksisesta kirkosta ja 

uskosta (voit kuvailla näitä tuntemuksia tarkemmin tämän osion lisätiedoissa). * 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Ei samaa eikä eri mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa/Ei mielipidettä 

 

5.7 Olen kokenut surua, ahdistusta, pelkoa, vihaa tm. negatiivisia tunteita etsiessäni tietoa ortodoksisesta 

kirkosta ja uskosta (voit kuvailla näitä tuntemuksia tarkemmin tämän osion lisätiedoissa). * 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Ei samaa eikä eri mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa/Ei mielipidettä 

 

5.8 Olen kohdannut uskonnollisia kysymyksiä tai aiheita, jotka ovat olleet niin vaikeita, ahdistavia, 

pelottavia tms., että olen vältellyt käsittelemästä niitä tai etsimästä tietoa kyseisistä aiheista (voit kuvailla 

tarkemmin tämänkaltaisia kysymyksiä tai aiheita lisätiedoissa). * 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 Ei samaa eikä eri mieltä 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

 En osaa sanoa/Ei mielipidettä 

 

5.9 Lisätietoja 

Voit kertoa tässä tarkemmin tilanteista, joissa olet kokenut iloa, lohdutusta tm. positiivisia tunteita tai 

päinvastoin surua, ahdistusta, pelkoa, vihaa tm. negatiivisia tunteita etsiessäsi tietoa ortodoksisesta 

kirkosta ja uskosta. Voit myös kertoa tarkemmin tilanteista, joissa olet kohdannut uskonnollisia kysymyksiä 

tai aiheita, jotka ovat olleet niin vaikeita, ahdistavia, pelottavia tms., että olet vältellyt käsittelemästä niitä 

tai etsimästä tietoa kyseisistä aiheista (esim. kuolemaan tai kuolemanjälkeiseen elämään, seksuaalisuuteen 

tai moraalisiin ja eettisiin kysymyksiin liittyvät aiheet). 

 

6. Lisäosio: Seurakuntayhteisöön sopeutuminen 

 



32 

 

Kyselyn lopuksi on vapaaehtoisia lisäkysymyksiä koskien suhdettasi ortodoksiseen kirkko- ja 

seurakuntayhteisöön sekä kuinka hyvin olet sopeutunut siihen. Voit vastata vapaasti omin sanoin. 

 

6.1 Kuinka hyvin tunnet sopeutuneesi ortodoksiseen kirkko- ja seurakuntayhteisöön? Tunnetko olosi 

tervetulleeksi seurakuntayhteisössä? 

 

6.2 Tunnetko olevasi osa seurakuntayhteisöä vai onko suhteesi seurakuntayhteisöön jäänyt etäiseksi? 

 

6.3 Oletko löytänyt paikkasi seurakuntayhteisössä? Osallistutko seurakunnan vapaaehtoistyöhön, avustatko 

jumalanpalveluksissa tai osallistutko muuten seurakunnan toimintaan? 

 

Vastauksesi on tallennettu ja lähetetty. Kiitos kyselyyn osallistumisesta! 
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