
KYSELYLOMAKE: FSD3292 KASTE JA KUMMIUS 2018

QUESTIONNAIRE: FSD3292 BAPTISM AND GODPARENTING 2018

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: https://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: https://www.fsd.uta.fi/en/

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: https://www.fsd.uta.fi/sv/



Kaste ja kummius

Tervetuloa osallistumaan kastetta ja kummiutta

käsittelevään tutkimukseen

Kirkon tutkimuskeskuksessa on meneillään kastetta ja kummiutta koskeva tutkimus, johon toivotaan

vastauksia kaikenikäisiltä kastetuilta suomalaisilta. Näkökulmana on kasteen ja kummilapsena olemisen tai

kummina toimimisen henkilökohtainen merkitys. Yhdestä tai useammasta tutkimukseen liittyvästä teemasta

voi kirjoittaa vapaamuotoisesti oheista lomaketta käyttäen.

Tutkimukseen osallistutaan nimettömästi. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja ne tulevat vain

tutkimuskäyttöön.

Muistathan painaa Lähetä-nappia kyselyn päätteeksi!

Lisätietoja: tutkija Maarit Hytönen

1)  * Ikäsi:

  alle 14

  14-19

  20-29

  30-39

  40-49

  50-59

  60-69

  70-79

  80 tai enemmän



 

2) Sukupuolesi: 

  Mies   Nainen 



 

3) Sukupuolesi: 

  Poika   Tyttö 



 

4) Mitä oma kasteesi merkitsee sinulle? 

 
 



 

Voit vastata yhteen tai useampaan kysymykseen haluamastasi näkökulmasta. 

5) Mitä lapsesi tai kummilapsen kaste merkitsee sinulle? 

 

6) Millaisia asioita teet kummilapsesi kanssa? 

 

7) Liittyykö kummisuhteeseesi hengellisyyttä, esim. rukoiletko kummilapsesi puolesta, 

ostatko hänelle hengellisiä kirjoja tai käyttekö seurakunnan tilaisuuksissa? 

 

8) Millä muulla tavoin kummiutesi toteutuu? 

 

9) Mitä odotat kummilapseltasi? 

 

 

 

 

 

 



 

Voit vastata yhteen tai useampaan kysymykseen haluamastasi näkökulmasta. 

10) Millaisia asioita teet oman kummisi tai kummiesi kanssa? (Käyttekö esimerkiksi yhdessä 

seurakunnan tilaisuuksissa?) 

 

11) Rukoiletko kummisi tai kummiesi puolesta? 

 

12) Mitä odotat kummiltasi tai kummeiltasi? 

 

13) Mitä muuta haluat sanoa? 

 

 

 

 

 



 

14) Asuinpaikkasi: 

  Pääkaupunkiseutu 

  Turku 

  Tampere 

  Muu yli 50 000 asukkaan kaupunki 

  Muu kaupunki 

  Muu kunta 

15) Kuulutko kirkkoon tai johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan? 

  Evankelis-luterilainen kirkko 

  Ortodoksinen kirkko 

  En kuulu mihinkään 

  En osaa sanoa 

  Muu, mikä?       

16) Katsotko olevasi uskonnollinen ihminen? 

  Kyllä 

  Ei 

  En osaa sanoa 

17) Kuinka usein rukoilet? 

  Päivittäin 

  Vähintään kerran viikossa 

  Muutaman kerran kuukaudessa 

  Vähintään kerran vuodessa 

  Harvemmin kuin kerran vuodessa 

  En koskaan 
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