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Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

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

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

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/
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GALLUP ECCLESIASTICA 2007

KYSELY TUHANNELLE SUOMALAISELLE HENKILÖKOHTAISIN HAASTATTELUIN

Kysymyksiä uskonnosta ja kirkosta

1.Kuulutteko kirkkoon tai  johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan?  Mihin?
1 Evankelis-luterilainen kirkko
2 Ortodoksinen kirkko
3 Muu, mikä
4 Ei kuulu mihinkään
5 Ei osaa sanoa

JOS KUULUU EVANKELISLUTERILAISEEN KIRKKOON (KYS. 1, KOHTA 1) KYSY 2 ja 3
2. Luettelen seuraavaksi eräitä syitä kirkkoon kuulumiselle. Kuinka tärkeinä pidätte näitä
syitä omalla kohdallanne?
1 Hyvin tärkeä
2 Melko tärkeä
3 Melko merkityksetön
4 Täysin merkityksetön
5 Ei osaa sanoa
Olen kristitty
Kirkko antaa kestävän perustan elämälle
Kirkon opettama usko on minulle tärkeä
Kirkko pitää esillä Jumalan sanaa
Mahdollisuus osallistua jumalanpalvelukseen
Mahdollisuus käydä muissa seurakunnan tilaisuuksissa
Mahdollisuus saada lapselle kristillinen kaste
Mahdollisuus toimia kummina
Mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen
Mahdollisuus saada kirkollinen hautaan siunaaminen
Mahdollisuus lapsilla käydä seurakunnan kerhoissa
Kirkko vahvistaa uskoani Jumalaan
Kirkko on osa suomalaista elämänmuotoa
Kirkko ylläpitää toivoa kuoleman jälkeisestä elämästä
Kirkko opettaa kristillistä lähimmäisenrakkautta
Kirkko opettaa oikeita elämänarvoja lapsille ja nuorille
Kirkko auttaa vanhuksia ja vammaisia
Kirkko auttaa vaikeuksissa olevia ihmisiä
Kirkko ylläpitää hautausmaita
Kirkko auttaa kolmannen maailman köyhiä
Kirkkoon kuuluminen antaa turvallisuutta elämään
Kirkko ylläpitää kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kirkkoja ja kirkkomaita
Kirkko tarjoaa halukkaille mahdollisuuden sielunhoitoon
Kirkko puolustaa julkisuudessa köyhiä ja syrjäytyneitä
Kirkko ylläpitää kirkollisten juhlapyhien (joulu, pääsiäinen ym.)  kristillistä perinnettä
Kirkot ovat avoinna niitä varten, jotka haluavat rukoilla tai hiljentyä
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3. Oletteko ajatellut evankelis-luterilaisesta kirkosta eroamista?  Vastatkaa käyttäen kortin
vaihtoehtoja.

1 En voisi ajatella eroavani kirkosta missään olosuhteissa

2 En ole tullut ajatelleeksi kirkosta eroamista, eikä se ole minulle nytkään ajankohtainen
3 Olen joskus ajatellut kirkosta eroamista, mutta olen aina päätynyt siihen, ettei se tule
kysymykseen
4 Olen usein ajatellut kirkosta eroamista, mutta en ole eroamisestani täysin varma

5 Todennäköisesti tulen joskus eroamaan kirkosta
6 En osaa sanoa

JOS EI JOS ETTE KUULU EV. LUT. KIRKKOON?
4. Oletteko ajatellut liittymistä evankelis-luterilaiseen kirkkoon?

1. en voisi ajatella liittyväni kirkkoon missään olosuhteissa
2. en ole tullut ajatelleeksi kirkkoon liittymistä, eikä se ole minulle nytkään ajankohtainen
3. olen joskus harkinnut kirkkoon liittymistä, mutta olen aina päätynyt siihen, ettei se tule

kysymykseen
4. olen usein harkinnut kirkkoon liittymistä, mutta en ole liittymisestäni täysin varma
5. todennäköisesti tulen joskus liittymään kirkkoon
6. en osaa sanoa

KAIKILTA
5. Seuraavassa luetellaan joukko vastakkaisia adjektiivipareja. Arvioikaa asteikolla 1–5, kuinka
hyvin ne vastaavat käsitystänne Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta.

asiantunteva 1  2  3  4  5 asiantuntematon
rehellinen 1  2  3  4  5 epärehellinen

hengellinen 1  2  3  4  5 maallistunut
tarpeellinen 1  2  3  4  5 tarpeeton

oikeistolainen 1  2  3  4  5 vasemmistolainen
köyhä 1  2  3  4  5 rikas

uudenaikainen 1  2  3  4  5 vanhanaikainen
palvelualtis 1  2  3  4  5 palveluhaluton

läheinen 1  2  3  4  5 etäinen
luotettava 1  2  3  4  5 epäluotettava

avoin 1  2  3  4  5 sulkeutunut
armahtava 1  2  3  4  5 tuomitseva

tehokas 1  2  3  4  5 tehoton
kehittyvä 1  2  3  4  5 taantuva
joustava 1  2  3  4  5 kankea

suvaitseva 1  2  3  4  5 suvaitsematon
epäitsekäs 1  2  3  4  5 itsekäs

puolustaa vähäosaisia 1  2  3  4  5 tukee hyväosaisia
ihmistä lähellä 1  2  3  4  5 kaukana ihmisestä

helposti lähestyttävä 1  2  3  4  5 vaikeasti lähestyttävä
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6. Seuraavaksi kysymme osallistumisestanne seurakunnalliseen ja hengelliseen elämään. Kuinka
usein Te ...

1 Vähintään kerran viikossa
2 Vähintään kerran kuukaudessa
3 Muutaman kerran vuodessa
4 Vähintään kerran vuodessa
5 Harvemmin kuin kerran vuodessa
6 En lainkaan viime vuosina

Osallistutte jumalanpalvelukseen
Ehtoolliselle
Seurakunnan piiriin tai pienryhmään
Kirkkokonserttiin tai muuhun hengelliseen musiikkitilaisuuteen
Ripittäydytte
Seurakuntailtaan tai seuroihin
Seurakunnan retkelle tai leirille
Vapaaehtoistyöhön seurakunnassa

7.  Entä kuinka usein...
1 Päivittäin
2 Vähintään kerran viikossa
3 Muutaman kerran kuukaudessa
4 Vähintään kerran vuodessa
5 Harvemmin kuin kerran vuodessa
6 En lainkaan viime vuosina

Rukoilette
Luette Raamattua
Luette seurakuntalehteä tai muuta kristillistä lehteä
Seuraatte hengellisiä tai uskonnollisia ohjelmia radiosta
Seuraatte hengellisiä tai uskonnollisia ohjelmia TV:stä
Käytte uskontoon tai kirkkoon liittyvillä internet-sivuilla
Osallistutte uskontoa koskevaan keskusteluun internetissä

8. Kuinka usein haluaisitte käydä uskonnollisissa tilaisuuksissa, edellyttäen, että toiveittenne
mukaisia tilaisuuksia järjestettäisiin ja omat aikataulunne eivät sitä rajoittaisi?

1 Viikoittain
2 Vähintään kerran kuukaudessa
3 Joitakin kertoja vuodessa
4 Vähintään kerran vuodessa
5 Harvemmin kuin kerran vuodessa
6 En lainkaan

9. Missä määrin teitä kiinnostaisi seuraavat seurakunnan toimintamuodot riippumatta siitä
osallistutteko nyt?  1=ei lainkaan, 2=vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon
Jumalanpalvelus
Gospel-konsertit
Muut musiikkitilaisuudet
Raamattupiiri
Samassa elämäntilanteessa eläville ihmisille suunnattu ryhmätoiminta
Ihmissuhdekurssit
Henkilökohtaiset keskustelut seurakunnan työntekijän kanssa
Vapaaehtoistyö seurakunnassa (esim. lapsi- ja nuorisotyössä, vanhusten ja vammaisten parissa)
Retket tai leirit
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Uskontoon liittyvät keskusteluryhmät internetissä
Muu, mikä?__________________________

10. Missä määrin seuraavat tekijät vaikuttavat siihen, ettette osallistu useammin seurakunnan
tilaisuuksiin?
1=ei lainkaan, 2=jonkin verran, 3=ratkaisevasti
Ei ole aikaa osallistua enempää
Seurakunnan toiminta ei kiinnosta minua
Ystävänikään eivät osallistu
Hengellinen elämä on minulle vierasta
Toimintaa järjestetään minulle huonosti sopivina ajankohtina
Olen pettynyt kirkon toimintaan
Olen pettynyt kirkon työntekijöihin
Minulla on paljon muita harrastuksia
Minua ei ole koskaan pyydetty
En tunne ketään seurakunnasta
En ole saanut aikaiseksi osallistua
Kirkko on liian ahdasmielinen
Kirkko on liian vapaamielinen
En ole saanut riittävästi tietoa seurakunnan toiminnasta
Minulla ei ole vaikutusmahdollisuuksia seurakunnassa
Seurakunnassa ei järjestetä minulle mielekästä toimintaa
Ajatuksilleni ei ole tilaa seurakunnassa
Hoidan jumalasuhdettani mieluummin yksityisesti ilman kirkkoa

11. Mihin suuntaan mielestänne evankelis-luterilaista kirkkoa tulisi kehittää, jotta se olisi teille
mieluisa?
1 Täysin samaa mieltä
2 Samaa mieltä
3 Osittain samaa, osittain eri mieltä
4 Eri mieltä
5 Täysin eri mieltä

Kirkossa tulisi olla enemmän karismaattisuutta
Kirkon pitäisi olla opillisesti avarampi.
Kirkon pitäisi pitää enemmän kiinni perinteistä.
Kirkon tulisi olla voimakkaammin evankelioiva.
Kirkon tulisi pitää enemmän esillä syntiä ja Jumalan lakia.
Kirkossa tulisi enemmän julistaa armoa ja anteeksiantamusta.
Kirkon tulisi olla nuorekkaampi.
Kirkon pitäisi uudistua rohkeammin.
Kirkon toiminnan tulisi olla iloisempaa ja reippaampaa.
Kirkon tulisi ennen kaikkea julistaa Jumalan sanaa.
Kirkon tulisi ennen kaikkea keskittyä heikompiosaisten auttamiseen.
Kirkossa tulisi enemmän korostaa Pyhän kohtaamista hiljaisuudessa.
Kirkon tilaisuuksien tulisi olla juhlavampia ja arvokkaampia.
Kirkon tulisi olla suvaitsevaisempi.
Kirkon tulisi enemmän kuunnella jäseniään.

12. Uskotteko Jumalan olemassaoloon?
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1 Uskon kristinuskon opettamaan Jumalaan
2 Uskon Jumalaan, joskin varsin eri tavalla kuin kirkko opettaa
3 En oikein tiedä, uskonko Jumalaan vai en
4 Epäilen Jumalan olemassaoloa
5 En usko Jumalan olemassaoloon
6 Ei osaa/halua sanoa

13. Missä määrin uskotte seuraaviin luettelemiini asioihin?
1 Uskon vakaasti
2 Pidän todennäköisenä
3 Pidän epätodennäköisenä
4 En usko ollenkaan
5 Ei osaa sanoa

Johonkin korkeampaan voimaan
Persoonalliseen Jumalaan, joka vastaa rukouksiin
Kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen
Jeesus on Jumalan Poika
Jeesus syntyi neitseestä
Jeesus on noussut kuolleista
Jeesus sovitti kuolemallaan ihmisten synnit
Jeesus palaa tuomitsemaan eläviä ja kuolleita
Taivas on olemassa
Helvetti on olemassa
Enkeleitä on olemassa
Raamatussa kerrotut ihmeet ovat todella tapahtuneet
Jumalan ihmeitä tapahtuu tänä päivänä
Jeesuksen toiseen tulemiseen
Ihminen joutuu kuoleman jälkeen vastaamaan teoistaan
Viimeiseen tuomioon
Uskovat kristityt temmataan taivaaseen ennen maailmanloppua
Jeesuksen opetukset ja elämänohjeet soveltuvat oman aikamme elämänohjeiksi
Saatana on olemassa

14. Millainen Jumala mielestänne on?

Rakastava 1  2  3  4  5 Vihaava
Turvallinen 1  2  3  4  5 Pelottava
Anteeksiantava 1  2  3  4  5 Rankaiseva
Huolehtiva 1  2  3  4  5 Välinpitämätön
Oikeudenmukainen 1  2  3  4  5 Epäoikeudenmukainen
Läheinen 1  2  3  4  5 Kaukainen
Aktiivinen 1  2  3  4  5 Passiivinen

15. Miten mielestänne ihminen pääsee yhteyteen Jumalan kanssa?
1 Täysin samaa mieltä
2 Lähinnä samaa mieltä
3 Lähinnä eri mieltä
4 Täysin eri mieltä
En osaa ottaa kantaa

Rukoilemalla
Luonnon keskellä
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Jumalanpalveluksessa
Kasteessa
Ehtoollisella
Kuuntelemalla omantuntonsa ääntä
Syventymällä Raamattuun
Syventymällä muiden uskontojen pyhiin kirjoituksiin

16. Mikä seuraavista vastaa lähinnä käsitystänne siitä, miten ihminen on syntynyt?
1. Jumala on luonut ihmisen alun perin omaksi lajikseen.
2. Ihminen on kehittynyt vähitellen muista lajeista ilman Jumalan myötävaikutusta.
3. Jumala on ohjannut ihmisen asteittaista kehitystä muista lajeista.

17. Entä mikä seuraavista kuvaa parhaiten käsitystänne siitä, miten eliölajit ovat syntyneet?
1. Jumala on luonut kaikki eliölajit omiksi lajeikseen.
2. Eliölajit ovat kehittyneet vähitellen muista lajeista ilman Jumalan myötävaikutusta.
3. Jumala on ohjannut eliölajien asteittaista kehitystä muista lajeista.

18. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten käsitystänne Jeesuksesta? (VALITSE YKSI)

1 Jeesus on kuvitteellinen henkilö
2 Jeesus oli varhaiskristittyjen luoma myytti
3 Jeesus oli jonkinlainen paikallinen poliittinen tai uskonnollinen fanaatikko
4 Jeesus oli historiallinen henkilö, muttei ollut mitenkään erityinen
5 Jeesus oli poikkeuksellinen henkilö, muttei profeetta eikä Jumalan Poika
6 Jeesus oli profeetta tai Jumalan innoittama ihminen
7 Jeesus oli ihmiseksi syntynyt Jumalan Poika

19. Mikä seuraavista väitteistä kuvastaa parhaiten käsitystänne siitä, mitä kuoleman jälkeen
tapahtuu?

1 Kaikki elämä loppuu
2 Kaikki ihmiset herätetään kuolleista ja toisille seuraa iankaikkinen elämä, toisille kadotus
3 Vain jotkut pelastuvat ja uskottomat jäävät kuoleman valtaan
4 Kaikki ihmiset lopulta pelastuvat
5 Ihmiset syntyvät uudelleen tähän maailmaan
6 Muuta, mitä
7 Ei osaa sanoa

20. Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja sen seurakunnilla on monia erilaisia tehtäviä.
Kuinka arvioitte niiden suorittaneen seuraavat tehtävät?

1 Erittäin hyvin
2 Melko hyvin
3 Ei hyvin eikä huonosti
4 Melko huonosti
5 Erittäin huonosti
6 Ei osaa sanoa

Jumalan sanan julistaminen
Yksilön hengellisyyden tukeminen
Kristillisten arvojen esillä pitäminen julkisuudessa
Kestävän perustavan tarjoaminen elämälle
Vaikeuksissa olevien ihmisten auttaminen
Kriisitilanteessa olevien ihmisten tukeminen
Kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen
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Lasten ja nuorten kasvatuksen tukeminen
Työttömien tukeminen
Hädänalaisten ihmisten auttaminen
Heikkojen puolustaminen julkisuudessa
Kirkon sanoman esillä pitäminen mediassa (televisio, radio, sanomalehdet)
Hautaan siunaaminen
Kaste
Kirkollinen vihkiminen
Vanhusten tukeminen
Rippikoulu
Työ vammaisten parissa
Nuorisotyö
Pyhäkoulu
Lasten päiväkerhot
Koululaisten iltapäiväkerhot
Hautausmaiden ylläpito
Sairaaloiden sielunhoito
Perheneuvonta
Partio
Jumalanpalvelus
Tyttö- ja poikakerhot
Lähetystyö
Musiikkitilaisuudet
Ruokapankit
Seurakuntalehdet
Ulkomainen avustustoiminta
Viestintä internetissä

21. Minkä yleisarvosanan kouluarvosanoin 4-10 antaisitte evankelis-luterilaisille seurakunnille
tehtävien suorittamisesta? _________

22. Mitkä seuraavista sopivat kuvaamaan lapsuudenkotianne? KYLLÄ/EI/EN OSAA SANOA
Lapsuudenkodissani puhuttiin uskonnosta
Minulle opetettiin lapsena iltarukous
Sain mielestäni kotona uskonnollisen kasvatuksen.
Lapsuudenkodissani kunnioitettiin lepopäivää
Lapset kävivät pyhäkoulussa tai seurakunnan kerhossa
Lapsuudenkodissani luettiin ruokarukous
Lapsuudenkodissani käytiin säännöllisesti jumalanpalveluksissa
Lapsuudenkodissani pidettiin kotihartauksia
Lapsuudenkodissani käytiin joulukirkossa

23. Oletko mielestäsi saanut uskonnollista kasvatusta seuraavilta tahoilta?
äiti? kyllä/ei/en osaa sanoa
isä? kyllä/ei/en osaa sanoa
kummi? kyllä/ei/en osaa sanoa
isoäiti? kyllä/ei/en osaa sanoa
isoisä? kyllä/ei/en osaa sanoa

24. Mikäli teillä itsellänne on tai tulee joskus olemaan lapsia,
Annoitteko/annatteko heille uskonnollista kasvatusta?  KYLLÄ / EI / EN OSAA SANO
Opetitteko/opetatteko heille iltarukouksen? KYLLÄ / EI / EN OSAA SANO
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Luitteko/Luetteko ruokarukousta kotona? KYLLÄ / EI / EN OSAA SANO

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

1 Hyväksyn naispappeuden ilman muuta (jatka kysymyksellä 26)
2 Hyväksyn naispappeuden pienellä varauksella (jatka kysymyksellä 26)
3 Vastustan naispappeutta (jatka kysymyksellä 27)

26. 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.

27. 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.

28. JOS KUULUU EVANKELISLUTERILAISEEN TAI ORTODOKSISEEN KIRKKOON:
Olisitteko valmis maksamaan enemmän kirkollisveroa seurakunnan toiminnan säilyttämiseksi
nykyisellään?
1 kyllä
2 en
3 en osaa sanoa

KAIKILLE:
29. Seuraavassa on joitakin kysymyksiä kansainväliseen ja kotimaiseen avustustoimintaan
liittyen, vastatkaa KYLLÄ / EI / EN OSAA SANOA, mikä parhaiten sopii kohdallenne

- Annoitte joulun aikana lahjoitusta jonkin hyväntekeväisyysjärjestön joulukeräykseen: KYLLÄ / EI /
EN OSAA SANOA
- Olette jonkin hyväntekeväisyysjärjestön säännöllinen tukija (esim. tililtänne menee kuukausittain jokin
tietty summa järjestölle): KYLLÄ / EI / EN OSAA SANOA
- Teillä on kummilapsi ulkomailla jonkin avustusjärjestön kautta: KYLLÄ / EI / EN OSAA SANOA
- Annatte mahdollisuuksienne mukaan raha- tai muuta avustusta kansainvälisen katastrofin sattuessa:
KYLLÄ / EI / EN OSAA SANOA
- Annatte mahdollisuuksienne mukaan raha- tai muuta avustusta katastrofin sattuessa Suomessa:
KYLLÄ / EI / EN OSAA SANOA
- Annatte mahdollisuuksienne mukaan raha- tai muuta avustusta aina kun joku pyytää: KYLLÄ / EI /
EN OSAA SANOA

30. Arvioikaa paljonko annatte vuoden mittaan hyväntekeväisyyteen , kansainväliseen apuun,
kolehtiin, yhteisvastuukeräykseen, kehitysyhteistyöhön, katastrofiapuun tms.?
1  en lainkaan
2  1-10 euroa
3  11-20 euroa
4  21-50 euroa
5  51-100 euroa
6 101-200 euroa
7 201-500 euroa
8 enemmän kuin 500 euroa


