
Kysely kirkon lapsi- ja nuorisotyöstä sekä ilmastoasioista 

ONL toteutti nuorille suunnatun kyselyn kirkon nuorisotyöstä sekä ilmastoasioista. 
Kyselyyn vastasi marras-tammikuussa yhteensä 37 henkilöä, joista yli 90% oli 28-vuotiaita tai 

nuorempia. Lähes puolet vastaajista oli alle 18-vuotiaita. 

 

Vastaajat edustivat 9 eri seurakuntaa, eli maantieteellisesti lähes koko maata. Selkeästi eniten 

vastaajissa oli Helsingin seurakuntalaisia (13 hlö) ja Oulun seurakuntalaisia (10 hlö). Muista 

vastauksissa edustetuista seurakunnista vastaajia oli 1-4 henkeä. 

Jyväskylän, Kajaanin ja Taipaleen seurakuntien nuoret jäivät valitettavasti kokonaan tavoittamatta. 

Nuorisotyö ja muu kirkon toiminta 

Reilu 80% kertoi oman seurakuntansa järjestävän toimintaa nuorille. Aiheesta oli myös 

epätietoisuutta ja jopa väärää tietoa, joten tiedotuksessa lienee parantamisen varaa. Osa 

vastauksista voi liittyä myös siihen, ettei srk:n nuorten toiminnan koeta olevan oman ikäisille 

suunnattua (nuoret aikuiset). 

 

Noin 21% vastaajista kertoi ettei osallistu mihinkään kirkolliseen toimintaan, heistä lähes puolet 

kuitenkin tiesi oman seurakuntansa järjestävän toimintaa nuorille. Osallistumattomuuteen mainittiin 

syiksi luonnollisesti se ettei toimintaa ole, mutta myös oma saamattomuus ja ajanpuute, se ettei 

uskalla mennä mukaan, toiminta vaikuttaa “sisäpiirin hommalta”, ei ole tuttuja mukana toiminnassa, 

kiinnostavan tarjonnan puute ja se että armeija katkaisee osallistumisen. Yksi mietityttänyt asia oli 

myös seksuaalivähemmistöihin suhtautuminen toiminnassa. Myös koronarajoitukset mainittiin ja 

osa vastaajista onkin varmasti vastannut nimenomaan tämänhetkistä tilannetta koskien. 



On syytä pohtia miten toiminnasta saisi entistä avoimempaa ja kutsuvampaa, eli 

osallistumiskynnyksen mahdollisimman matalaksi. Yksi hyvä keino on esimerkiksi kertoa nuorten 

iltojen ja kerhojen mainostuksen yhteydessä tarkat saapumisohjeet joka kerta ja myös muistuttaa 

että mukaan voi tulla milloin vain. Valokuva toiminnan vetäjistä tuo tuttuutta ja uusikin tulija tietää 

keneltä voi kysyä askarruttavia asioita paikalle päästyään. Samat osallistumisen esteet näyttivät 

koskevan ainakin jossain määrin myös jumalanpalveluksia. 

Vastausten perusteella näyttää että ONL:n toimintaan osallistuvat ovat aktiivisia myös omassa 

seurakunnassaan. Vain yksi vastaaja kertoi osallistuvansa vain ONL:n toimintaa sekä muuhun 

kirkolliseen toimintaan (esim. järjestöt tai luostarit), mutta ei lainkaan seurakunnan toimintaan. 

(Tässä kysymyksessä pystyi valitsemaan useamman vastausvaihtoehdon.) 

 

Millaista lapsi- ja nuorisotoimintaa toivot omaan seurakuntaasi? 

Lasten ja nuorten toimintaa toivottiin ylipäänsä lisää ja sen toivottiin olevan monipuolisempaa ja 

aktiivisempaa. Myös nuorten aikuisten toimintaa toivottiin useammassa vastauksessa. 

Etäkokoontumisia ja jutustelumahdollisuuksia toivottiin esim. Skypen tai Telegramin kautta. Lisäksi 

mainintoja saivat mm. leirit kriparin käyneille, toiminta kaikissa seurakunnan osissa, lastenkerhot, 

perheleirit, sateenkaarisensitiivisyys toiminnassa ja aktiivisuus somessa.  

Ylipäänsä toiveissa tuntuisivat olevan kohtaamis- ja tutustumismahdollisuudet oman ikäisten kanssa. 

Muutamassa vastauksessa mainittiin myös kirkon opetus tärkeänä osana lasten ja nuorten 

toimintaa. 

 

“Kaikki käy, kunhan jotain..” 

 

“Jotenkin seurakunnan pitäisi olla aktiivisempi yrittäessään tavoittaa nuoria, vaikka 

viestimällä sosiaalisessa mediassa. Uuden oppiminen on aina kivaa: oli se sitten leffailta+sen 

jälkeinen ryhmässä pohtiminen aiheista, tai ihan vaikka jokin ikonintunnistus-setti, niin 

vetäisi kyllä mukaan ainakin minut. Kaikki, mikä vetää nuoria lähemmäs seurakuntaa, on 

kirkolle arvokasta! Eikö?” 

 

“Toivoisin, että kasvatustyö tavoittaisi kaikki seurakunnan nuoret asuinpaikasta riippumatta. 

Kasvatustyön pitäisi olla osa pyhäkköyhteisön paikallisesti järjestettävää toimintaa.” 

 



“Lisää leirejä, ja nuortenpiiriä (ja muita kerhoja) voisi pitää useammin” 

Miten sinä haluaisit vaikuttaa omassa seurakunnassasi? Mihin asioihin? 

Vastaajat haluaisivat vaikuttaa erityisesti seurakunnan nuorten toimintaan ja siihen että nuoria ja 

muitakin ihmisiä saataisiin kirkon piiriin. Lisäksi mainittiin mm. toimintojen kohteena olevien 

ihmisten vaikutusmahdollisuudet toimintaan ja sen sisältöön, sekä some-aktiivisuuden lisääminen. 

Keinoina mainittiin mm. aktiivinen osallistuminen, palautteen antaminen ja vaalit. Yksittäisenä 

mainintana oli myös kannustaminen kirkon jäsenmäärän turvaamiseen lapsia hankkimalla. 

Minkä mobiilisovelluksen tai nettisivun kautta sinut ja kaverisi tavoittaa helpoimmin? 

Selkeästi useimmat tavoittaa parhaiten Instagramin välityksellä (21). Myös Snapchatin (6) , 

WhatsAppin (5) ja Facebookin (4) mainitsi useampi vastaaja. Tiktok (2), Twitter (1) ja suora 

sähköposti mainittiin myös. Moni vastaajista mainitsi useamman kuin yhden tavoittamiskeinon. 

Alle 18-vuotiaista vastaajista kukaan ei maininnut Facebookia. Instagram taas tuntuu kyselyn 

perusteella tavoittavan kaiken ikäisiä vastaajia yhtälailla. 

Kiinnostaako sinua tehdä sisältöä esimerkiksi seurakuntasi someen tai olla muuten 

mukana seurakuntasi nuorisotyössä tai muussa toiminnassa? 

Lähes puolet vastaajista on kiinnostunut olemaan mukana seurakunnan toiminnassa jollain tavalla. 

Lisäksi yli kolmannes olisi vastausten perusteella melko varmasti kannustettavissa mukaan. 

 

 



Ilmastoasiat 

 

1= ei lainkaan, 5= erittäin paljon 

Ilmastonmuutos huolettaa vastaajia melko paljon, vastausten keskiarvo on 3,67. Tulos on hyvin 

samansuuntainen kuin viimeaikaisissa valtakunnallisissa tutkimuksissa, esim. Nuorisobarometri 2018 

ja Nuoret, media ja ilmastonmuutos -tutkimus 2019. 

 

 

1= ei lainkaan, 5= täysin tarpeeksi 

Vastausten perusteella kirkon toimia pidetään melko riittävinä tai kohtalaisina, hiukan suurempi 

osuus pitää toimia riittävinä, kuin täysin riittämättöminä. 

https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/nuorisobarometri-2018/
https://www.uutismediat.fi/ajankohtaista/nuoret-toivovat-ilmastouutisilta-ratkaisuja-ja-tahtovat-aanensa-vahvemmin-kuuluviin-mediassa/


 

Valtaosa vastaajista on sitä mieltä että kirkon pitäisi olla enemmän näkyvillä ilmasto- ja 

ympäristöasioiden osalta. Melko iso joukko, n. 19% on kuitenkin myös päinvastaista mieltä. 

Kyselyn perusteella vaikuttaisi siltä että nuoret ja nuoret aikuiset toivovat kirkolta lähinnä pienehköjä 

parannuksia ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin, mutta niistä pitäisi pitää enemmän ääntä ja 

kannustaa ihmisiä toimiin. 

EXTRA! Teetkö itse jotakin konkreettisia tekoja ilmaston puolesta? 

Vastaajista valtaosa tekevänsä ainakin jotakin konkreettisia tekoja ilmaston puolesta. Yleisimmät 

vastaukset olivat kierrätys ja roskien lajittelu, julkisten kulkuneuvojen käyttäminen ja kävely tai 

pyöräily autoilun sijaan. Lisäksi mainittiin ylipäätään kulutuksen vähentäminen, lihansyönnin 

vähentäminen tai lopettaminen, sekä lentämisen välttäminen. 

EXTRA!  Mitä kirkolliset toimijat voisivat mielestäsi tehdä ilmastollisesti paremman 

huomisen puolesta? 

Kirkollisille toimijoille ehdotettiin samankaltaisia toimia mitä ihmiset itsekin tekevät: kierrätys ja 

hiilijalanjäljen pienentäminen. Kirkon myös toivottiin käyttävän vaikutusvaltaansa ja/tai 

tiedotuskanaviaan ihmisten valistamiseen ja kannustamiseen ilmastotekoihin. Esimerkiksi 

paastoaikojen korostaminen ja erityisesti silloin kasvisruokailuun kannustaminen nousi esille, samoin 

paperittomuuteen pyrkiminen. Myös omista ilmastoteoista tiedottamista ehdotettiin. 

“Toki kirkollisilla toimijoilla on myös vaikutusvaltaa. Tiedottaminen avoimesti omasta 

kestävästä toiminnasta on hyvä tapa tuoda julki ilmastotoimia. Myös neuvojen antaminen 

jäsenille laajentaa ryhmää, joka toimii kestävän kehityksen puolesta.” 

Yksittäisessä vastauksessa toivottiin myös ettei kirkko puuttuisi tällaisiin asioihin lainkaan. 

”Kirkolle ei oikein kuulu politiikka, politiikka ei mielestäni kuulu kirkkoon.” 

Haluatko lopuksi jättää jotain terveisiä seurakunnallesi, ortodoksiselle kirkolle ja/ tai 

Ortodoksisten nuorten liitolle? :)  

Viimeiseen “vapaa sana” -kysymykseen tuli hyvin erityyppisiä vastauksia. Kiitoksia ja muita 

positiivisia terveisiä tuli paljon, mutta esiin nousivat myös julkisuudessa olleet riidat ja oikeusjutut 

kirkon piirissä. Toiveena esitettiin että nuoret pääsisivät päivittämään ONL:n somea. 

 

 

 



● Kiitos kirkolle palveluksista ja sielunhoidosta. 

● Kiitos hyvästä työstä seurakunnalle, ONL:le, ja Jumalalle kiitos Suomen Ortodoksisesta 

Kirkosta! 

● Kiitos teille ONL:llä! Teette tärkeää työtä :) 

● Kiitos, kun olette! 

● Saimaan ortodoksinen seurakunta: kiitos kaikesta, mitä olette antaneet, ortodoksinen kirkko: 

terve taas, ihanaa palata kotiin 

● Helsingin seurakunnan riidat selviksi ja harkitumpaa päätöksentekoa mm. Kiinteistöjen 

myymisestä. Jos srk työntekijät riitelee keskenään ja uutisotsikoissa näkyy esim oikeusjuttuja, 

niin se tuskin motivoi nuoria seurakunnan toimintoihin saatikka kiinnostusta lähteä 

opiskelemaan teologiaa. Kirkon tulevaisuus on nuorten käsissä ja tämän hetkinen tilanne ei 

näytä kauhean lupaavalta. Työntekijöiden tulisi olla esimerkkinä kirkosta kiinnostuneille 

nuorille. Riitoja syntyy, ja syntyy varmasti tulevaisuudessakin, mutta onko niiden pakko 

näkyä uutisotsikoissa? Kaikkien työntekijöiden ei tarvitse tykätä toisistaan, mutta kaikkien 

kanssa pitää tulla toimeen. :) 

● Ilmastokysymykseen ei olla oikein otettu kantaa, mutta palstatilaa on kyllä osattu hankkia 

esimerkiksi käräjöimällä keskenään ja sen jälkeen puhumalla hyvästä hallintotavasta ja sen 

periaatteista. Koska kirkko ei muutenkaan tällä hetkellä ole välttämättä kaikista trendikkäin 

asia nuorten keskuudessa, ei keskinäiset riidat ainakaan houkuttele nuoria kirkon piiriin, 

lähinnä karkottaa. 

● "Bang" -lautapeli on tähän asti ylivoimasesti paras sijoitus jonka Hos on tehnyt. 

● Meillä on tosi mukava seurakunta ja ihana jengi<3 

● Jatkakaa samaan malliin. Olen suurin piirtein tyytyväinen. 

● Pitäkää kiinni perinteisistä arvoista. 

● olisi kiva, jos ortodoksit nuoret pääsisi päivittelemään onl somea yms. 

● On kiva kun voi osallistua aktiivisesti seurakunnan toimintaan :)Pidän Ortodoksinen nuorten 

liitto monipuolisesta ohjelmasta, kuten videoteko jutut, jon pystyy myös itse osallistumaan. 

● Toivottavasti pandemia hellittää pian, ja fyysisesti päästään näkemään. Tsemppiä töihin ja 

muuhun kaikille, ketkä nää terveiset saa! Pandemia on tuonut myös ideoita verkossa 

tapahtuvaan toimintaan, sitä kannattaa hyödyntää. 

 

Lisäksi vastauksissa oli muutama yleisluontoinen tervehdys. 


