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Huom. Lomake on  tietokoneavusteisen haastattelun lomake.

GALLUP ECCLESIASTICA 1999
Kysymyksiä uskonnosta ja kirkosta

1.Kuulutteko kirkkoon tai  johonkin muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan?  Mihin?

1 Evankelis-luterilainen kirkko
2 Ortodoksinen kirkko
3 Muu, mikä
4 Ei kuulu mihinkään
5 Ei osaa sanoa

JOS KUULUU EVANKELISLUTERILAISEEN KIRKKOON (KYS. 1, KOHTA 1) KYSY 2
2. Oletteko ajatellut evankelis-luterilaisesta kirkosta eroamista?  Vastatkaa käyttäen kortin
vaihtoehtoja. (KORTTI 2).

1 En voisi ajatella eroavani kirkosta missään olosuhteissa
2 En ole tullut ajatelleeksi kirkosta eroamista, eikä se ole minulle nytkään ajankohtainen
3 Olen joskus ajatellut kirkosta eroamista, mutta olen aina päätynyt siihen, ettei se tule kysymykseen
4 Olen usein ajatellut kirkosta eroamista, mutta en ole eroamisestani täysin varma
5 Todennäköisesti tulen joskus eroamaan kirkosta
6 En osaa sanoa

KAIKILTA

3. Seuraavaksi kysymme osallistumisestanne seurakunnalliseen ja hengelliseen elämään.  Kuinka
usein Te ... (KORTTI 3.)

1 Vähintään kerran kuukaudessa
2 Muutaman kerran vuodessa
3 Vähintään kerran vuodessa
4 Harvemmin kuin kerran vuodessa
5 En lainkaan viime vuosina

LUETTELE
Osallistutte jumalanpalvelukseen
Ehtoolliselle
Seurakunnan piiriin tai pienryhmään
Kirkkokonserttiin tai muuhun hengelliseen musiikkitilaisuuteen
Ripittäydytte
Seurakuntailtaan tai seuroihin
Seurakunnan retkelle tai leirille

4.  Entä kuinka usein... (KORTTI 4.)

1 Vähintään kerran viikossa
2 Muutaman kerran kuukaudessa
3 Vähintään kerran vuodessa
4 Harvemmin kuin kerran vuodessa
5 En lainkaan viime vuosina

LUETTELE
Rukoilette
Luette Raamattua tai Uutta testamenttia
Luette seurakuntalehteä tai muuta kristillistä lehteä
Seuraatte hengellisiä tai uskonnollisia ohjelmia radiosta
Seuraatte hengellisiä tai uskonnollisia ohjelmia TV:stä
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5.  Evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelusta uudistetaan parhaillaan. Mitä mieltä olette
uudistuksen tarpeellisuudesta? (KORTTI 5.)

1 Erittäin tarpeellista
2 Melko tarpeellista
3 Melko tarpeetonta
4 Täysin tarpeetonta
5 Ei osaa sanoa

6. Toiset arvelevat, että ihminen kuoleman jälkeen joutuu tavalla tai toisella vastaamaan
elämästään ja teoistaan, kun taas toiset eivät usko sellaiseen. Kummalla kannalla Te olette?

1 Joutuu vastaamaan
2 Ei joudu vastaamaan
3 Ei osaa sanoa

7. Mikä seuraavista väitteistä kuvastaa parhaiten käsitystänne siitä, mitä kuoleman jälkeen
tapahtuu? (KORTTI 7.)

1 Kaikki elämä loppuu
2 Kaikki ihmiset herätetään kuolleista ja toisille seuraa iankaikkinen elämä, toisille kadotus
3 Vain jotkut pelastuvat ja uskottomat jäävät kuoleman valtaan
4 Kaikki ihmiset lopulta pelastuvat
5 Ihmiset syntyvät uudelleen tähän maailmaan
6 Muuta, mitä
7 Ei osaa sanoa

8. Luettelen seuraavaksi eräitä syitä kirkkoon kuulumiselle. Kuinka tärkeinä pidätte näitä syitä
omalla kohdallanne? (KORTTI 8.)

1 Hyvin tärkeä
2 Melko tärkeä
3 Melko merkityksetön
4 Täysin merkityksetön
5 Ei osaa sanoa

Mahdollisuus osallistua jumalanpalvelukseen
Mahdollisuus saada lapselle kristillinen kaste
Mahdollisuus toimia kummina
Mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen
Mahdollisuus saada kirkollinen hautaan siunaaminen
Mahdollisuus Teillä itsellänne, lapsillanne tai muilla perheenjäsenillänne käydä seurakunnan

kerhoissa ja muissa tilaisuuksissa
Kirkko vahvistaa uskoani Jumalaan
Kirkko on osa suomalaista elämänmuotoa
Kirkko ylläpitää toivoa kuoleman jälkeisestä elämästä
Kirkko opettaa kristillistä lähimmäisenrakkautta
Kirkko opettaa oikeita elämänarvoja lapsille ja nuorille
Kirkko auttaa vanhuksia ja vammaisia
Kirkko ylläpitää hautausmaita
Kirkko auttaa kolmannen maailman köyhiä
Kirkkoon kuuluminen antaa turvallisuutta elämään
Kirkko ylläpitää kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kirkkoja ja kirkkomaita
Kirkko tarjoaa halukkaille mahdollisuuden sielunhoitoon
Kirkko puolustaa julkisuudessa köyhiä ja syrjäytyneitä
Kirkko ylläpitää kirkollisten juhlapyhien (joulu, pääsiäinen ym.)  kristillistä perinnettä
Kirkot ovat avoinna niitä varten, jotka haluavat rukoilla tai hiljentyä
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9.  Miten mielestänne uskonnonvapaus toteutuu nykyisin Suomessa. Toteutuuko se mielestänne
hyvin, kohtalaisesti vai huonosti?

1 Hyvin
2 Kohtalaisesti
3 Huonosti
4 Ei osaa sanoa
        
10a.  Oletteko viimeisen vuoden aikana joutunut sellaisen 'hengellisen väkivallan' kohteeksi, jonka
avulla elämänkatsomuksenne, elämäntapanne tai mielipiteenne on pyritty nujertamaan
uskonnollisin uhkauksin, vaatimuksin tai pakottein?

1 kyllä
2 en    --> KYS. 12a

JOS KYLLÄ KYS 10a
10b. Kuinka usein näin on tapahtunut?  (KORTTI 10b.)

1 Kerran
2 Muutaman kerran
3 Usein
4 Ei osaa sanoa

JOS KYLLÄ KYS 10a
11a. Onko kyse ollut jostakin tietystä uskonnonyhteisöstä?

1 Kyllä
2 Ei

JOS KYLLÄ KYS 11a
11b. Mistäköhän uskonnonyhteisöstä oli kysymys? AVOIN ESIKOODATTU KYSYMYS –
ÄLÄ NÄYTÄ VASTAUSVAIHTOEHTOJA

1 Jehovan todistajat
2 Helluntailaiset
3 Lestadiolaiset/vanhalestadiolaiset
4 Muut Evankelis-luterilaiset
5 Mormonit
6 Adventistit
7 Joku muu, mikä
8 Ei osaa sanoa

KAIKILTA
12a. Oletteko joutunut kokemaan viimeksi kuluneen vuoden aikana syrjintää uskonnollisen
vakaumuksenne vuoksi?

1   kyllä
2   en    --> KYS.  13

JOS KYLLÄ KYS 12a
12b. Kuinka usein näin on tapahtunut? (KORTTI 12b.)

1 Kerran
2 Muutaman kerran
3 Usein
4 Ei osaa sanoa
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JOS KYLLÄ KYS 12a
12c. Oletteko kokenut sitä … LUETTELE

1 Kyllä
2 Ei

Perheen tai suvun piirissä 1 2
Työelämässä 1 2
Ystäväpiirissä 1 2
Evankelis-luterilaisessa seurakunnassa 1 2
Muussa uskonnollisessa yhteisössä 1 2
Koulussa tai muussa oppilaitoksessa 1 2

KAIKILTA
13. Minkä tahon  tulisi mielestänne vastata hautausmaiden ylläpidosta ja hoidosta, seurakunnan,
kunnan vai yksityisen yhdistyksen?

1 Seurakunnan
2 Kunnan
3 Yksityisen yhdistyksen
4 Ei osaa sanoa

15. Uskotteko Jumalan olemassaoloon? (KORTTI 15.)

1 Uskon kristinuskon opettamaan Jumalaan
2 Uskon Jumalaan, joskin varsin eri tavalla kuin kirkko opettaa
3 En oikein tiedä, uskonko Jumalaan vai en
4 Epäilen Jumalan olemassaoloa
5 En usko Jumalan olemassaoloon
6 Ei osaa/halua sanoa

16. Missä määrin uskotte seuraaviin luettelemiini asioihin? (KORTTI 16.)

1 Uskon vakaasti
2 Pidän todennäköisenä
3 Pidän epätodennäköisenä
4 En usko ollenkaan
5 Ei osaa sanoa

Jumala on luonut maailman
Jeesus on Jumalan Poika
Jeesus syntyi neitseestä
Jeesus on noussut kuolleista
Jeesus palaa tuomitsemaan eläviä ja kuolleita
Raamatussa kerrotut ihmeet ovat todella tapahtuneet
Jeesuksen opetukset ja elämänohjeet soveltuvat oman aikamme elämänohjeiksi
Saatana on olemassa
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17. Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja sen seurakunnilla on monia erilaisia tehtäviä.
Kuinka arvioitte niiden suorittaneen seuraavat tehtävät? (KORTTI 17.)

1 Erittäin hyvin
2 Melko hyvin
3 Ei hyvin eikä huonosti
4 Melko huonosti
5 Erittäin huonosti
6 Ei osaa sanoa

Hautaan siunaaminen
Kirkollinen vihkiminen
Kaste
Työ vanhusten parissa
Rippikoulu
Työ vammaisten parissa
Nuorisotyö
Pyhäkoulu
Lasten päiväkerhot
Koululaisten iltapäiväkerhot
Hautausmaiden ylläpito
Sairaaloiden sielunhoito
Työttömien tukeminen
Perheasiain neuvottelukeskukset
Partio
Jumalanpalvelus
Tyttö- ja poikakerhot
Palveleva puhelin
Mummon kammarit
Lähetystyö
Musiikkitilaisuudet
Merimieskirkot
Ruokapankit
Seurakuntalehdet
Radion aamuhartaudet
Eettiset kannanotot julkisuudessa
Entä yleisarvosana evankelis-luterilaisille seurakunnille tehtävien suorittamisesta
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GALLUP
____________________________________________________________________________________
VASTAAJAA KOSKEVAT HENKILÖKOHTAISET JA TALOUSKOHTAISET TIEDOT
____________________________________________________________________________________

Vastaaja on… Mikä on perheen päähenkilön ammatti?
nainen
mies ________________________________

____________________________________________________________________________________
Minkä ikäinen olette? Ikä ____ vuotta Mihin näistä ryhmistä perheenne päähenkilö

eli eniten ansaitseva kuuluu?
15 - 21 vuotta Maataloustyönantajat, maatalous-
22 - 24 vuotta yksityisyrittäjät
25 - 34 vuotta Muut työnantajat, muut yksityisyrittäj.
35 - 49 vuotta Johtavassa asemassa toisen palveluk-
50 - 64 vuotta sessa, ylemmät toimihenkilöt
65 - vuotta Alemmat toimihenkilöt

-------------------------------------------------------- Työntekijät
Mikä on peruskoulutuksenne? Eläkeläiset

Kansakoulu tai vähemmän, Opiskelijat
kansalaiskoulu Muut
Keskikoulu tai peruskoulu ---------------------------------------------------------------
Ylioppilastutkinto Kuinka monta yli 16-vuotiasta henkilöä kuu-
Joku muu luu perheeseenne? Entä kuinka monta 7 -16

vuotiasta ja kuinka monta alle 7-vuotiasta
Entä mikä on ammatillinen koulutuksenne? lasta kuuluu perheeseenne?

Ei ammatillista koulutusta ____ yIi 16-vuotiasta henkilöä
Ammattikurssi lyhyt ammatti- ____ 7 - 16-vuotiasta lasta
koulutus, työn ohessa saatu koulutus ___ 0 - 6 -vuotiasta lasta
Ammattikoulu teknillinen koulu _____ yhteensä perheenjäseniä
kauppakoulu tai näihin verrattava ---------------------------------------------------------------
Opistotasoinen koulutus Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu,
Yliopisto- tai korkeakoulututkinto kun kaikkien perheenjäsenten tulot lasketaan
Joku muu yhteen veroja vähentämättä?

-------------------------------------------------------- Alle 60.000 mk vuodessa
Vastaaja on… 60.001 - 90.000 mk vuodessa

perheenäiti tai yksin asuva nainen 90.001 - 120.000 mk vuodessa
perheenisä tai yksin asuva mies 120.001 - 150.000 mk vuodessa
perheen tytär 150.001 - 180.000 mk vuodessa
perheen poika 180.001 - 210.000 mk vuodessa
Muu perheenjäsen 201.001 - 240.000 mk vuodessa

------------------------------------------------------- 240.001 - 270. 000 mk vuodessa
Mihin elinvaiheeseen kuulutte sanokaa 270.001 - 300.000 mk vuodessa
vain numero kortilta? Yli 300.000 mk vuodessa

Naimaton asuu vanhempien luona ------------------------------------------------------------------
Yksin, alle 35-vuotias Kuka Teillä päättää perheen elintarvike-
Yksin, yli 35-vuotias ostoista?
Naimisissa /avopari ei lapsia Vastaaja
Naimisissa /avopari, on lapsia Muu kuin vastaaja
Yksinhuoltaja/aikuinen asuu Vastaaja ja joku/jotkut muut yhdessä
lasten kanssa ------------------------------------------------------------------
Pariskunta, lapset eivät asu kotona Paikkakuntatyyppi:
Muu Kaupunki

--------------------------------------------------------------- Maaseututaajama
Avoin maaseutu
------------------------------------------------------------------

Haastattelupäivä __/__ 1998 Kunnan nimi:____________
Postinumero:____________


