K YSELYLOMAKE : FSD3248 L UTERILAISUUSKYSELY 2017
Q UESTIONNAIRE : FSD3248 F INNISH V IEWS ON L UTHERANISM 2017

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/

Omnibus Express
Kirkon tutkimuskeskus
Reformaatiokysely
11/2017
N=1000, 18+ years Finns
SINGLE PUNCH BATTERY
Q1. Seuraavassa on joukko uskontoa ja elämänkatsomusta koskevia väittämiä. Arvioi, kuinka hyvin ne
omasta mielestäsi kuvaavat luterilaisuudelle tunnusomaisia piirteitä.
STATEMENTS
1. Raamattu on kirkon opin, elämän ja julistuksen lähde
2. Jumalan armo välittyy Raamatun, kasteen ja ehtoollisen kautta
3. Järki ja tiede johtavat eroon Jumalasta
4. Ihminen ei voi omilla teoillaan pelastaa itseään
5. Kristillinen kasvatus kuuluu kirkon ytimeen
6. Virret ja kirkkomusiikki ovat kirkon sanoman ja rukouksen tärkeitä ilmaisuvälineitä
7. Kaikki ihmiset voivat tuntea oikean ja väärän omassatunnossaan.
8. Kristittyjen pitää tehdä hyviä tekoja pelastuakseen
9. Perheen, kansalaisjärjestöjen ja kirkon tulee kantaa vastuu heikompiosaisista, ei valtion.
10. Ahkeralla työllä saavutettua rikkautta voidaan pitää merkkinä Jumalan siunauksesta
11. Kristillinen usko kutsuu huolehtimaan köyhistä
12. Vain Raamatun perusteella voi tietää, mikä on oikein ja väärin
13. Jokainen kristitty voi palvella Jumalaa omissa arkisissa tehtävissään
14. Maallinen elämä ei kuulu kirkon hallintaan, vaikka onkin osa Jumalan luomakuntaa
15. Ihmisten kärsimys on seurausta Jumalan rangaistuksesta
SCALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Erittäin hyvin
Jokseenkin hyvin
Ei hyvin eikä huonosti
Jokseenkin huonosti
Erittäin huonosti
En osaa sanoa

MULTI PUNCH – RANDOMIZE 1-6 – SP 7-8
Q2. Luterilaisessa kirkossa on tänä vuonna vietetty reformaation merkkivuotta. Oletko havainnut vuoteen
liittyviä teemoja (voit valita monta)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

radio- tai televisio-ohjelmissa
sosiaalisessa mediassa
kristillisissä lehdissä
muissa lehdissä
omassa seurakunnassasi
kirkon valtakunnallisessa viestinnässä
En missään näistä
En osaa sanoa

SINGLE PUNCH
Q3. Onko merkkivuoden vietto tuonut sinulle uusia ajatuksia reformaation ja luterilaisuuden merkityksestä
suomalaiseen kulttuuriin?
1.
2.
3.
4.
5.

Ei ollenkaan
Jonkun verran
Melko paljon
Erittäin paljon
En osaa sanoa

SINGLE PUNCH
Q4. Kuulutko kirkkoon tai johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan?
1.
2.
3.
4.
5.

Evankelis-luterilainen kirkko
Ortodoksinen kirkko
Muu uskonnollinen yhdyskunta
En kuulu mihinkään
En osaa sanoa

SINGLE PUNCH
Q5. Kuinka usein osallistut jumalanpalvelukseen?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vähintään kerran viikossa
Vähintään kerran kuukaudessa
Muutaman kerran vuodessa
Vähintään kerran vuodessa
Harvemmin kuin kerran vuodessa
En lainkaan viime vuosina

SINGLE PUNCH
Q6. Kuinka usein rukoilet?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Päivittäin
Vähintään kerran viikossa
Muutaman kerran kuukaudessa
Vähintään kerran vuodessa
Harvemmin kuin kerran vuodessa
En koskaan

SINGLE PUNCH
Q7. Uskotko Jumalan olemassaoloon?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uskon kristinuskon opettamaan Jumalaan
Uskon Jumalaan, joskin varsin eri tavalla kuin kirkko opettaa
En oikein tiedä, uskonko Jumalaan vai en
Epäilen Jumalan olemassaoloa
En usko Jumalan olemassaoloon
En osaa/halua sanoa

