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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 samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/





XA1. KYSYMYKSIÄ KIRKOSTA, USKONNOSTA JA USKOMUKSISTA
1.

Monet uskonnot väittävät tuovansa esiin syviä ja merkityksellisiä totuuksia Jumalasta ja elämän tarkoituksesta.
Mikä seuraavista väittämistä vastaa parhaiten käsitystänne uskontojen opetuksista? (Valitkaa vain yksi kohta)

1.
2.

Totuus löytyy vain yhdestä uskonnosta, muut uskonnot perustuvat erehdykseen
Kaikissa uskonnoissa on jossain määrin totuutta, mutta täydellisimpänä totuuden voi löytää yhdestä uskonnosta

3.

Kaikki uskonnot ovat yhtä tosia ja ne opettavat pohjimmiltaan samaa ikuista totuutta

4.
5.
6.

Kaikki uskonnot perustuvat epätosiin uskomuksiin, mutta ne edustavat silti tärkeitä inhimillisiä arvoja
Kaikki uskonnot perustuvat epätosiin uskomuksiin ja niistä on ihmisille suoranaista haittaa
Uskonkäsityksiä ei voida todistaa tai kumota eikä niiden totuudellisuutta voi vertailla

2.

Missä määrin uskotte seuraaviin väittämiin?
Merkitkää yksi rasti joka riville.

Vahvasti
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Eri mieltä

Vahvasti eri
mieltä

Kyllä

Ei

En osaa
sanoa

1. Olemme lähestymässä kokonaan uutta aikakautta, jossa
henkiset arvot korostuvat ja aineelliset menettävät
merkitystään
2. Aikaisemmin on ollut olemassa meitä kehittyneempiä
sivilisaatioita, kuten Atlantis
3. Jotkut vaihtoehtohoidot ovat vähintään yhtä tehokkaita kuin
koululääketieteen menetelmät
4. Aineelliseen todellisuuteen on mahdollista vaikuttaa
ajatuksen voimalla
5. Tulevista tapahtumista voidaan saada tietoa erilaisilla
ennustusmenetelmillä kuten käden viivoista ennustaminen,
tarot-luenta tai selvänäköisyys
6. Astrologian ja horoskooppien avulla voi ennustaa ihmisten
tulevaisuutta
7. Astrologian avulla voidaan selvittää ihmisen
persoonallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
8. Kuolleiden kanssa on mahdollista olla vuorovaikutuksessa
9. On olemassa paikkoja, joissa kummittelee
10. Joskus unet ennustavat tulevaisuutta
11. Jotkut UFO:t ovat muista maailmoista peräisin olevia
avaruusaluksia
12. Tiede osoittaa jonakin päivänä sellaisten olentojen kuin
lumimiehen tai Loch Nessin hirviön olevan todella olemassa
13. Kirkko on historian kuluessa salannut Jeesuksen elämään ja
opetukseen liittyviä asioita
14. Ihmisen on mahdollista joutua henkiolennon valtaan

3.

Seuraavassa luetellaan joukko asioita, joita ihmiset saattavat tehdä. Oletteko
koskaan tehnyt jotakin niistä?

1. Käynyt henkiparantajan vastaanotolla tai healing-tilaisuudessa jonkun terveyteenne
liittyvän ongelman takia
2. Käynyt kristillisessä parantamiskokouksessa jonkun terveyteenne liittyvän ongelman
takia
3. Konsultoinut astrologia ratkaistaksenne elämässänne vastaan tulleita ongelmia
4. Konsultoinut tarot-konsulttia, auralukijaa, selvänäkijää tai muuta ennustajaa
ratkaistaksenne elämässänne vastaan tulleita ongelmia
5. Turvautunut kaivonkatsojaan tai muuhun kansantietäjään
6. Konsultoinut meediota tai kanavoijaa saadaksenne yhteyden kuolleeseen ihmiseen tai
muuhun henkiolentoon
7. Käyttänyt vuorikristalleja ja puolijalokiviä hyödyntääksenne niissä vaikuttavia energioita
8. Käyttänyt spiritistisiä menetelmiä (esim. ouija-lautaa) saadaksenne yhteyden
tuonpuoleiseen
9. Harjoittanut meditaatiota tai muita henkisiä keskittymis- tai syventymismenetelmiä
10. Harjoittanut meditatiivista terveysliikuntaa, kuten jooga, tai chi, tai chi kung
11. Osallistunut maagiseen rituaaliin tai pakanalliseen seremoniaan

4.
1.
2.
3.
4.



Kuulutteko kirkkoon tai johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan?
Evankelis-luterilaiseen kirkkoon
Ortodoksiseen kirkkoon
Muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan
En mihinkään







5.

Katsotteko olevanne…?

1.
2.

Uskonnollinen ihminen
Hengellinen ihminen

3.
4.

Henkinen ihminen
Kristitty

5.
6.
7.
8.

Kirkollinen
Luterilainen
Suomalainen perusluterilainen
Uskova

9.
10.
11.
12.

Uskovainen
Uudestisyntynyt kristitty
Karismaattinen kristitty
Uskonnollisesti konservatiivinen

13.
14.
15.
16.

Uskonnollisesti liberaalinen
Fundamentalisti
Etsijä
Vakaumuksellinen
jumalankieltäjä, ateisti

Kyllä

Ei

En osaa
sanoa

6A. Oletteko jossain vaiheessa eronnut ev.lut.
kirkosta?
1.
2.
3.
4.

En ole eronnut (ja kuulun kirkkoon)
En ole koskaan kuulunutkaan kirkkoon
Kyllä, erosin aiemmin mutta nyt
kuulun jälleen kirkkoon
Kyllä, olen eronnut enkä kuulu kirkkoon

Jos vastasitte ei, siirtykää kohtaan XA3.

6B. Milloin erositte ev.lut. kirkosta?
1.
2.
3.
4.

Vuonna 2003 tai sen jälkeen
2000-luvun alussa
1990-luvulla
1980-luvulla tai aiemmin

XA2. KYSYMYKSIÄ KIRKOSTA ERONNEILLE
1.

Ratkaisevasti

Miksi erositte? Missä määrin seuraavat tekijät
vaikuttivat siihen, että erositte kirkosta?

1.
2.

Kirkolla ei ole minulle mitään merkitystä
En usko kirkon opetuksiin

3.

Petyin ev. lut. seurakunnan työntekijään

4.
5.
6.

Petyin jonkin yksittäisen tilanteen hoitamiseen kirkossa
Petyin ev. lut. seurakunnan toimintaan
Muu uskonnollinen yhdyskunta vastaa paremmin ajatteluani

7.
8.
9.

En halua maksaa kirkollisveroa
Muutin toiselle paikkakunnalle
Olin eri mieltä jostain kirkon päätöksestä tai kannanotosta

Melko
paljon

Jonkin
verran

Vain vähän Ei ollenkaan

10. Erosin vanhempieni mukana
11. Kirkosta eroaminen oli helppoa

XA3.LISÄÄ KYSYMYKSIÄ KIRKOSTA, USKONNOSTA JA USKOMUKSISTA
KAIKILLE VASTAAJILLE
1. Missä määrin uskotte seuraaviin asioihin?

Uskon
vakaasti

Pidän
todennäköisenä

Pidän
epätodennäköisenä

En usko
ollenkaan

En osaa
sanoa

1. Johonkin korkeampaan voimaan
2. Persoonalliseen Jumalaan, joka vastaa rukouksiin
3. Jeesus on Jumalan Poika
4. Taivas on olemassa
5. Helvetti on olemassa
6. Enkeleitä on olemassa
7. Raamatussa kerrotut ihmeet ovat todella tapahtuneet
8. Viimeiseen tuomioon
9. Saatana on olemassa

2.

Kuinka usein osallistutte seurakunnalliseen ja
hengelliseen elämään.
Kuinka usein osallistutte…

Kerran
viikossa tai
useammin

En
Vähintään Muutaman Vähintään Harvemmin
kerran kuin kerran lainkaan
kerran
kerran
viime
vuodessa vuodessa vuodessa
kk:ssa
vuosina

1. Jumalanpalvelukseen
2. Kirkolliseen toimitukseen (kaste, häät, hautajaiset)
3. Johonkin muuhun hengelliseen tilaisuuteen tai
toimintaan






3.

Entä kuinka usein…


Päivittäin

Vähintään
kerran
viikossa

En
Vähintään Vähintään Harvemmin
kerran kuin kerran lainkaan
kerran
viime
vuodessa vuodessa
kk:ssa
vuosina

1. Rukoilette
2. Luette Raamattua

4.

Ota kantaa seuraaviin väittämiin

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin Jokseenkin Täysin eri
samaa
eri mieltä
mieltä
mieltä

En osaa
sanoa

1. Homoseksuaalisuus on hyväksyttävä ilmiö
2. Homoseksuaalisessa parisuhteessa eläminen on hyväksyttävää
3. Samaa sukupuolta olevien kumppanien rekisteröidylle
parisuhteelle tulisi olla mahdollisuus saada kirkollinen siunaus
4. Kirkon pitäisi suoda papille itselleen oikeus rekisteröidä
mahdollinen homoseksuaalinen parisuhteensa





