
KYSELYLOMAKE: FSD3245 MUSIIKKIMESSUKYSELY 2013-2014

QUESTIONNAIRE: FSD3245 POPULAR MUSIC DIVINE SERVICES SURVEY 2013-2014

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 sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



OSALLISTU KYSELYYN! 

Kysely populaarimusiikkimessujen ja kristillisten 
populaarimusiikkifestareiden kävijöille 

Eri populaarimusiikkityylejä hyödyntävien jumalanpalvelusten määrä on lisääntynyt 
viime vuosina ja ne ovat saavuttaneet laajan suosion. Kristillisten 
populaarimusiikkifestareiden suosio on myös pysynyt vahvana jo monen vuoden 
ajan. Näiden jumalanpalveluksien ja festareiden kävijöistä on kuitenkin olemassa 
vain vähän tutkittua tietoa. Tämän kyselyn avulla selvitetään, miksi ihmiset 
osallistuvat näihin tapahtumiin ja miten he ne kokevat. Vastaamalla kyselyyn voit 
omalta osaltasi olla lisäämässä tietoa uskonnon ja populaarikulttuurin 
vuorovaikutuksesta nykypäivän suomessa.   

Kysely on osana Suomen Akatemian tutkijatohtoriprojektia uskonnon, median ja 
populaarikulttuurin suhteesta nykypäivän Suomessa. Tutkimuksesta vastaa 
tutkijatohtori Marcus Moberg Åbo Akademin uskontotieteen oppiaineessa. Projektin 
rahoittajana toimii Suomen Akatemia. Kysely toteutetaan yhteystyössä Kirkon 
tutkimuskeskuksen kanssa. Lomakkeen täyttämistä ja kyselyä koskeviin 
tiedusteluihin vastaa: Marcus Moberg. [yhteystiedot poistettu]

Kysymyksiin vastataan ja vastaukset palautetaan nimettömästi, joten yksittäisiä 
vastaajia ei voida vastauksista tunnistaa.  

OHJE: Käytä hetki ajastasi ja vastaa kyselyyn. Ellei toisin mainita, rengasta sen 
vaihtoehdon numero, joka lähinnä vastaa omaa käsitystäsi tai kirjoita vastauksesi 
sille varattuun tilaan. Lomakkeen voit palauttaa postitse palautuskuoressa tai 
kyselypisteeseen itse tapahtumassa.  

Postimaksu on maksettu puolestasi. Lomake tulee palauttaa___________menneessä!

TAUSTATIEDOT 

Sukupuoli 

1. Nainen
2. Mies

Ikä 
1. Alle 18
2. 18–24
3. 25–34
4. 35–49
5. 50–64
6. 65–

Asuinseutu 
1. Etelä-Suomen lääni
2. Länsi-Suomen lääni
3. Itä-Suomen lääni
4. Oulun lääni
5. Lapin lääni
6. Ahvenanmaan lääni

Uskontokunta 
1. Evankelis-luterilainen kirkko
2. Ortodoksinen kirkko
3. Siviilirekisteri



 

 

4. Jokin muu, mikä?____________________________ 

1. Missä tapahtumassa vastaat tähän kyselyyn? 
1. Metallimessussa 
2. Dance-messussa 
3. Rock tai pop messussa 
4. Maata näkyvissä festareilla 
5. Ristirock festareilla 
6. Oulugospel festareilla 
7. Jokin muu, mikä?___________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
2. Kuka tai mitkä seikat vaikuttivat 
päätökseesi osallistua tähän tapahtumaan? 
(rengasta yksi tai useampi vaihtoehto) 
1. Perhe ja sukulaiset 
2. Ystävät 
3. Aiempi kokemukseni tästä tai vastaavista   
    tilaisuuksista 
4. Oma kiinnostus 
5. Jokin muu syy, mikä?_______________________________ 
__________________________________________________________ 
 
3. Kuinka monta kertaa olet käynyt aiemmin 
vastaavassa tilaisuudessa? 
Yhteensä_________kertaa 
 
4. Miten sait tiedon tästä tapahtumasta? 
(rengasta yksi tai useampi vaihtoehto) 
1. Kuulin tapahtumasta ystäviltäni/tuttaviltani 
2. Kuulin tapahtumasta seurakunnassani  
3. Sain tietoa tapahtumasta   
     kirkollisen/seurakunnan viestinnän kautta   
    (esim. seurakuntalehti) 
4. Sain tietoa tapahtumasta Internetin kautta   
5. Muu,mikä?__________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
5. Kuinka tärkeitä seuraavat tekijät ovat 
osallistumisellesi tähän tapahtumaan? 
Vastaa valitsemalla sopivin numero: 
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Ystävien tapaaminen 1 2 3 4 5 
Musikaalinen anti 1 2 3 4 5 
Muu tapahtumaan 
liittyvä toiminta 

1 2 3 4 5 

Hengellinen anti 1 2 3 4 5 
Hyvä tunnelma 1 2 3 4 5 

Tapahtuman sijainti 1 2 3 4 5 
 
 
6. Kuinka usein osallistut ev.lut. seurakunnan 
jumalanpalveluksiin? 
1. Viikoittain 
2. Kerran, pari kuukaudessa 
3. Muutaman kerran vuodessa 
4. Kerran vuodessa 
5. Harvemmin 
6. Hyvin harvoin tai ei lainkaan 
 
7. Osallistutko ev.lut. seurakunnan 
järjestämään muuhun toimintaan? 
1. Viikoittain 
2. Kerran, pari kuukaudessa 
3. Muutaman kerran vuodessa 
4. Kerran vuodessa 
5. Harvemmin 
6. Hyvin harvoin tai ei lainkaan 
 
8. Kuinka tärkeä rooli musiikilla on sinun 
hengellisessä elämässäsi? 
1. Erittäin tärkeä 
2. Melko tärkeä 
3. Ei kovin tärkeä 
4. Ei lainkaan tärkeä 
5. En osaa sanoa 
 
9. Kuinka tärkeä on mielestäsi musiikin rooli 
uskonnollisessa toiminnassa? 
1. Erittäin tärkeä 
2. Melko tärkeä 
3. Ei kovin tärkeä 
4. Ei lainkaan tärkeä 
5. En osaa sanoa 
 
10. Minkälaista musiikkia sinä toivoisit 
kuulevasi itsellesi tärkeissä uskonnollisissa 
tilaisuuksissa?  

 

Kyllä Ei 
En osaa 
sanoa 

Perinteinen kirkko-
musiikki (esim. virret) 1 2 3 

Klassinen musiikki 1 2 3 
Popmusiikki 1 2 3 
Rock 1 2 3 
Punk- ja heavy rock 1 2 3 
Rap- ja hip hop 1 2 3 
Elektroninen musiikki 1 2 3 
Muu, mikä?    
 

 



 

 

11. Ovatko jotkin musiikkityylit mielestäsi 
sellaisia, että ne eivät sovi uskonnolliseen 
tilaisuuteen tai jumalanpalvelukseen? 

 Mikä/mitkä?_______________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 



12. Mikä seuraavista väitteistä kuvaa
parhaiten mielipidettäsi ev.lut. kirkon
musiikinkäytöstä jumalanpalveluksien ja
muun kirkollisen toiminnan yhteydessä?
1. Ev.lut. kirkon musiikkikäyttö jumalan-
palveluksissa on hyvää ja tulisi pitää ennallaan

2. Ev.lut. kirkon musiikkikäyttö jumalan- 
palveluksissa on liian kapea-alaista ja kirkon
olisi syytä miettiä sen laajentamista

3. Ev.lut. kirkon musiikkikäyttö jumalan-
palveluksissa on liian vanhoillista ja sitä pitäisi
korvata uudemmalla musiikilla

13. Osallistuisitko useammin jumalan-
palveluksiin kuin tällä hetkellä, mikäli kirkko
käyttäisi jumalan-palveluksissa enemmän
sinun mieleistäsi musiikkia?
1. Kyllä osallistuisin
2. Luultavasti osallistuisin
3. Ehkä osallistuisin, ehkä en
4. Luultavasti en osallistuisi
5. En osallistuisi

14. Osallistutko jonkin herätysliikkeen (esim.
evankelisuus, herännäisyys) järjestämiin
tilaisuuksiin?
1. Viikoittain
2. Kerran, pari kuukaudessa
3. Muutaman kerran vuodessa
4. Kerran vuodessa
5. Harvemmin
6. En lainkaan
7. En osaa sanoa

15. Osallistutko ns. vapaiden suuntien (esim.
helluntailaisuus, vapaakirkko)
järjestämiin tilaisuuksiin?
1. Viikoittain
2. Kerran, pari kuukaudessa
3. Muutaman kerran vuodessa
4. Kerran vuodessa
5. Harvemmin
6. En lainkaan
7. En osaa sanoa

16. Mikä seuraavista vastaa parhaiten
käsitystäsi Raamatusta?
1. Raamattu on Jumalan inspiroima ja joka
kohdassaan erehtymätön

2. Raamattu on Jumalan inspiroima, mutta
heijastelee aikansa käsityksiä ja voi sisältää
historiallista epätarkkuutta

3. Raamatussa on keskeinen periaate (esim.
pelastushistoria), joka on inspiroitu Jumalan
sana

4. Raamattu on ilmausta siitä, kuinka ihmiset ovat
eri aikoina tulkinneet uskoaan

5. Raamattu on vain kirja kirjojen joukossa, vaikka
onkin kulttuurihistoriallisesti tärkeä

17. Kuinka hyvin seuraavat termit kuvaavat
uskonnollista identiteettiäsi?
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Olen kristitty 1 2 3 4 5 
Olen luterilainen 1 2 3 4 5 
Olen uskovainen 1 2 3 4 5 
Olen uudestisyntynyt 
kristitty 

1 2 3 4 5 

Olen uskonnollisesti 
konservatiivinen 

1 2 3 4 5 

Olen uskonnollisesti 
liberaali 1 2 3 4 5 

Olen etsijä 1 2 3 4 5 
Olen ateisti 1 2 3 4 5 

18. Missä määrin uskot seuraaviin asioihin?
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Jeesus on Jumalan Poika 1 2 3 4 5 
Jeesus syntyi neitseestä 1 2 3 4 5 
Jeesus sovitti kuolemallaan 
ihmisten synnit 1 2 3 4 5 

Taivas on olemassa 1 2 3 4 5 
Helvetti on olemassa 1 2 3 4 5 
Viimeiseen tuomioon 1 2 3 4 5 
Jeesuksen opetukset ja 
elämänohjeet soveltuvat 
oman aikamme 
elämänohjeiksi 

1 2 3 4 5 

Lämmin kiitos! 
Taita nyt nämä sivut siten, että seuraavalla sivulla 
oleva lähetysosoite jää näkyviin. Niittaa sivut 



yhteen ja pudota lähimpään posti-laatikkoon. 
Postimaksu on maksettu puolestasi. Voit myös 

palauttaa lomakkeen tapahtuman 
kyselypisteeseen. 

Kirkon tutkimuskeskus  
Tunnus 
33003 VASTAUSLÄHETYS

Taita tästä 

Kirkon tutkimuskeskus 
maksaa postimaksun 



Niittaa tästä 


