


Yleistä
Korona-aika on rajoittanut kokoontumista ja siten esimerkiksi seurakunnan 
tilaisuuksiin osallistumista. 

Halusimme selvittää, millaisia hengellisiä tarpeita ja toiveita nuorilla aikuisilla 
on yhteiskunnan avautuessa ja pandemian jälkeen. (Syksyllä vielä näytti, että 
yhteiskunta olisi avautumassa, mutta toisin kävi.)

LNK:n ja Kirkkohallituksen tuella loimme kyselyn, jolla kartoitettiin nuorten 
aikuisten hengellisyyttä erityisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
vaikutuspiirissä.

Kysely oli suunnattu ensisijaisesti 18–29-vuotiaille Suomen ev.lut. kirkon 
jäsenille, mutta kyselyyn sai vastata myös vaikkei kuuluisi kirkkoon tai jos 
kuuluu Suomessa johonkin toiseen kirkkokuntaan. Toivoimme kuitenkin, että 
vastaajilla olisi jonkinlainen suhde kristinuskoon.

Kysely oli auki kuukauden ajan 17.11.–17.12.2021.



Vastaajat
• Yhteensä 181 vastausta.
• Ikäjakauma 17-31 v.

• Vastaajien keski-ikä 23 v.

• Sukupuolijakauma
• Naisia 71,3 % 
• Miehiä 24,3 %
• Muu 2,2 % 
• En halua sanoa 2,2 %

• Asuinpaikka (maakunta)
• Pirkanmaa 24,3 %
• Uusimaa 23,2 %
• Keski-Suomi 13,3 %
• Varsinais-Suomi 12,2 % 
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Vastaajien elämäntilanne
• Opiskelijoita 73,5 %

• Työelämässä 42,5 %

• Työttömiä 6,6 %

• 3,9 %:lla oli lapsia

Asuminen

• Asun yksin 34,8 %

• Asun puolison/kumppanin kanssa 30,5 %

• Asun vanhempien/huoltajien luona 11 %

• Asun kämppiksen kanssa 9,9 %



Minkä asioiden kautta olet kokenut hengellisyyttä elämässäsi 
ennen korona-aikaa? 
(sai valita niin monta vaihtoehtoa kuin halusi)
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Millaiseen toimintaan olet osallistunut korona-aikana? 
(sai valita niin monta vaihtoehtoa kuin halusi)
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Kuvaile omin sanoin, miten korona-aika on muuttanut 
hengellisyyttäsi ja seurakuntaan osallistumistasi.
• Yli 25 % vastaajista kertoi hengellisyytensä vähentyneen tai 

heikentyneen korona-aikana.
• Yli 20 % kertoi kokeneensa hengellistä yksinäisyyttä tai 

yhteisöllisyyden kaipuuta. 
• Noin 8 % kertoi hengellisyytensä vahvistuneen tai muuttuneen 

tärkeämmäksi.
• Noin 6 % kertoi, että hengellisyydestä on tullut 

henkilökohtaisempaa (lisännyt omaa pohdintaa).
• Noin 10 % kertoi, että hengellisyydessä ei ole tapahtunut erityistä 

muutosta.



Kuvaile omin sanoin, miten korona-aika on muuttanut 
hengellisyyttäsi ja seurakuntaan osallistumistasi.
”Seurakunnan toimintaan osallistuminen paikan päällä on itselle tärkeää ja koronan tätä 
vähentäessä huomattavasti olen kokenut sen vaikuttavan hieman negatiivisesti omaan 
hengellisyyteeni. Koen muiden uskovien läsnäolon ja yhteisöllisyyden tunteen hyvin 
tarpeelliseksi ja tärkeäksi, eivätkä etäyhteydet ole pystyneet paikanpäällä ihmisten tapaamista 
korvaamaan, vaikka ovatkin yhteisöllisyyden tunnetta omalla tavallaan tukeneet.”

”Tavallaan hengellisyys ja usko on tullut tärkeämmäksi tässä myllerryksessä ja on joutunut 
turvaamaan tosissaan  Jumalan huolenpitoon. Seurakuntaan osallistuminen on ollut surullisen 
vähäistä kun ei ole saanut kokoontua.”

”Henkilökohtaisten arvojen, hengellisyyden ja rukouksen merkitys korostunut yhteisön luomien 
"raamien" sijaan. Myös oman, henkilökohtaisen hengellisyyden ja uskon reflektointi syventynyt.”

”Olen ollut paljon yksinäisempi hengellisyyteni kanssa. Paikkakunnan vaihdon vuoksi korona-
aikana uusi seurakuntayhteys ei päässyt kunnolla muodostumaan enkä saanut lähdettyä 
mukaan entiseen tapaan esimerkiksi vapaaehtoistehtäviin. Rukoilen ja luen Raamattua kyllä 
itsekseni mutta kaipaan paljon muiden kristittyjen seuraa ja jakamista.”



Kuvaile omin sanoin, millaista hengellisyyttä kaipaisit 
juuri tällä hetkellä elämääsi.
• Yli 41 % vastaajista kertoi kaipaavansa yhteisöllisyyttä / 

seurakuntayhteyttä / kontaktia muihin uskoviin.
• Jumalanpalvelukset
• Nuorten aikuisten kokoontumiset
• Vapaaehtoistehtävät
• Konsertit ja yhdessä laulaminen
• Pienryhmä / solu / raamis
• Leirejä

• Noin 10 % kertoi kaipaavansa omaa hengellistä syventymistä: 
rauhaa, pohtimista, rukousta, hiljaisuutta, retriittejä jne. 



Kuvaile omin sanoin, millaista hengellisyyttä kaipaisit 
juuri tällä hetkellä elämääsi.
”Pohdiskelevaa, syvällistä ja sellaista, joka ottaa elämän synkät puolet vakavasti. Kirkko tarjoaa 
paljon positiivisuutta ja esim. hartaussisältöä sosiaalisen median kautta, mutta kaipaisin 
yhteisöä, jossa voisi aidosti ja älyllisesti keskustella vaikeista asioista ilman positiivisuuden 
taakkaa. Myös rento yhteisöllisyys, jossa kokoonnutaan tekemisen äärelle olisi ihanaa. 
Esimerkiksi nuorten aikuisten yhteisö, jossa yhdessä vaikka lähdetään keräämään roskia 
seurakunnan alueella, korjataan vaatteita/tavaroita tai tehdään joulukortteja.”

”Sellaista oman paikan löytämistä. Paikkaa, jossa tuntisi, että tänne on tervetullut ja paikka 
tuntuu kuin kotiin tulisi.”

”Neljän päivän mittainen hiljaisuuden retriitti. Sitä kaipaisin nyt eniten. Enemmän hiljentymistä 
Jumalan edessä ihan vain minua itseäni varten. Lisäksi haluaisin syvempää 
raamatunopetusta.”

”Kaipaisin lämminhenkistä ja kotoisaa seurakuntayhteisöä, johon saisi vapaasti osallistua ja 
olla osallistumatta. Haluaisin osallistua seurakunnan työhön vapaaehtoisena, mutta en halua, 
että vastuutehtävät olisivat turhan kuormittavia. Kaipaisin myös yhteiskunnallisesti aktiivista 
hengellisyyttä, jossa rohkeasti tartutaan yhteiskunnan epäkohtiin.”



17 %

32 %37 %

2 % 12 %
Huomioidaan paljon

Huomioidaan jonkin verran

Huomioidaan melko vähän

Ei huomioida lainkaan

En osaa sanoa

Kuinka hyvin nuoria aikuisia huomioidaan 
seurakuntien työssä?



Miten nuoret aikuiset voitaisiin huomioida paremmin 
seurakuntien työssä?
• Vastuun antaminen
• Seurakuntien tulisi olla läsnä paikoissa, jossa nuoret aikuiset ovat
• Monipuolisempaa toimintaa
• Tukea nuorten aikuisten elämään
• Nuorten aikuisten toiminta erilleen nuorten toiminnasta
• Parempaa viestintää
• Hengellinen turvallisuus
• Uudelle paikkakunnalle muuttavien huomioiminen
• Nuoret aikuiset ovat hyvin moninainen joukko
• Matalan kynnyksen toimintaa



Miten nuoret aikuiset voitaisiin huomioida paremmin 
seurakuntien työssä?

”Nuoret aikuiset eivät ole vain opiskelijoita tai uusia vanhempia. Toimintaan olisi helpompi lähteä mukaan, 
jos toiminnassa olisi jotain hengellisyydestä tai oman yhteisön etsimisestä irrallaan olevaa sisältöä. 
Toimintaa voisi myös markkinoida paremmin ja kiinnostavammin. Hirveän monessa toiminnassa mainos 
on vain pari lausetta nettisivuilla ja tuntemattoman papin yhteystiedot - ainakaan itselleni ei ole helppo 
lähteä sellaiseen tilaisuuteen, kun en tiedä mitä odottaa, onko siellä jo "vakioporukka", pitääkö toimintaan 
ilmoittautua...”

”Ottamalla tosissaan nuorten aikuisten elämän tärkeät asiat, esim. ilmastokriisi, sen torjunta käytännössä 
ja toisaalta henkinen tuki siihen liittyen. Kirkko ei voi sulkea silmiään siltä, vaikka ilmastoasiat eivät olisi 
"seurakunnan ydintehtäviä".”

”Järjestämällä heidän tarpeisiin osuvaa toimintaa. Olemalla valmiita rikkomaan kaavoja ja luomalla uusia 
toimintamalleja. Pitämällä yllä avoimen keskustelun kulttuuria, jossa saa kysyä ja jossa kysymyksiin 
vastataan aidosti ja etsitään vastauksia yhdessä.”

”Lisäämällä hengellistä turvallisuutta, tekemällä relevantteja asioita siellä missä jo olemme (sielunhoito, 
kampustapahtumat, festarit, pride...)”

”Kysymys on siitä hankala, että isoissa kaupungeissa on hengellisiä yhteisöjä ev.lut. seurakunnan sisällä, 
joissa on erityisesti nuorille aikuisille suunnattua toimintaa (esim. Uusi Verso ja KohtaamisPaikka). 
Kuitenkin ”normi” seurakuntatoiminnassa nuoria aikuisia ei huomioida mielestäni juuri lainkaan (etenkin 
niitä nuoria aikusia, jotka ovat vasta täysi-ikäistyneet, mutta eivät enää välttämättä koe kuuluvansa 
nuorteniltoihin.) Nuoria aikuisia voitaisiin kuulla. Heiltä voitaisiin tiedustella, millaista toimintaa he 
kaipaavat. Nuoret aikuiset kyllä ovat usein itse ohjautuvia, joten joskus se mitä kaivataan on vain tieto 
siitä, että on jokin paikka mihin kokoontua.”


