
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2030 Suhtautuminen naispappeihin 2000

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:

FSD2030 Finnish Attitudes to the Ordination of Women 2000

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/



1. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on vihkinyt naisia papeiksi vuodesta 1988 lähtien. Kuinka itse suhtaudutte 
naispappeuteen? 

1 Hyväksyn naispappeuden ilman muuta (jatka kysymyksellä 2) 

2 Hyväksyn naispappeuden pienellä varauksella (jatka kysymyksellä 2) 

3 Vastustan naispappeutta (jatka kysymyksellä 3) 

2. Kysymys naispappeuden hyväksyville: Jos hyväksytte naispappeuden, miten suhtaudutte naispappeuden vastustajiin? 

1 En ymmärrä naispappeuden vastustajia. 
2 Ymmärrän naispappeuden vastustajia ja suon heille mahdollisuuden toimia oman vakaumuksensa mukaisesti. 

3. Kysymys naispappeuden vastustajille: Jos ette hyväksy naispappeutta, miten suhtaudutte tilaisuuksiin, joissa on mukana 
naispappi? 

1 Voin osallistua tilaisuuksiin, joissa naispappi on mukana. 
2 Vältän tilaisuuksia, joissa naispappi on mukana: 

4. Kysymys kaikille: Valitsisitteko mieluummin mies- vai naispapin seuraaviin tehtäviin vai onko papin sukupuoli teille 
samantekevä? 

 
 valitsisin mieluummin 

miespapin 
valitsisin mieluummin 

naispapin 
papin sukupuoli on 

samantekevä 

Lapsen kastajaksi 1 2 3 

Avioliittoon vihkijäksi 1 2 3 

Läheisen hautaan siunaajaksi 1 2 3 

Jumalanpalveluksen saarnaajaksi 1 2 3 

Sielunhoitajaksi halutessani puhua 
ongelmistani 

1 2 3 

Kirkkoherraksi 1 2 3 

Piispaksi 1 2 3 

5.  Oletteko samaa vai eri mieltä seuraavien väittämien kanssa? 
 täysin eri 

mieltä 
lähes eri 

mieltä 
en eri enkä 

samaa mieltä
lähes samaa 

mieltä 
täysin samaa 

mieltä 

Naispappeutta vastustavalla papilla tulee 
olla oikeus kieltäytyä yhteistyöstä 
naispapin kanssa. 

1 2 3 4 5 

Naispappeuden vastustajaa ei tulisi 
vihkiä papiksi. 

1 2 3 4 5 

Naispappeuden vastustajaa ei tulisi 
hyväksyä piispaksi. 

1 2 3 4 5 



TAUSTATIEDOKSI (5 ja 6) 
6. Kuulutteko kirkkoon tai johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan? 

1 evankelis-luterilaiseen kirkkoon 
2 ortodoksiseen kirkkoon 
3 muuhun kristilliseen kirkkoon 
4 muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan 
5 en mihinkään 

7. Jos ei oteta huomioon häitä, hautajaisia ja ristiäisiä, niin kuinka usein käytte kirkossa? 

1 vähintään kerran kuukaudessa 
2 muutaman kerran vuodessa 
3 kerran vuodessa 
4 harvemmin 
5 en koskaan 


