
 

USKONTO SUOMESSA  -  loppuosa 
 

 

 

 

LUTERILAINEN KIRKKOVUOSI 
 

 

 
 

 

 
 

USKONNONVAPAUS 
 

 

Positiivinen uskonnonvapaus 

= oikeus harjoittaa uskontoa ja kuulua vapaasti uskontokuntaan 

= vapaus uskontoon 
 

Negatiivinen uskonnonvapaus 

= oikeus olla osallistumatta uskonnollisiin tilaisuuksiin, jos uskoo eri tavalla,  ja 

oikeus olla kuulumatta uskontokuntiin 

= vapaus uskonnosta 
 



 
 

Paavi siunaa 
kansaa 

 
 
 

 
 

Paavin vaakuna 

Uskonnonvapauslain ikärajat: 

 alle 12-vuotias kuuluu samaan uskontokuntaan kuin vanhempansa. Jos isä ja 

äiti kuuluvat eri uskontokuntiin, eivätkä pääse sopuun lapsen uskonnosta, 

lapsi seuraa äitiään. 

 12-vuotiasta kuullaan, jos vanhemmat vaihtavat uskontoa, ja hänen ei ole 

pakko seurata mukana 

 15-vuotias voi erota uskontokunnasta ja liittyä uskontokuntaan vanhempiensa 

luvalla 

 18-vuotias on uskonnollisesti täysi-ikäinen eli päättää itse, kuuluuko 

uskontokuntaan vai ei 
 

20 ihmistä saa perustaa uskontokunnan, kunhan lakia ja hyviä tapoja ei loukata. 
 

Suomalaisista yli 70 % kuuluu ev.lut. kirkkoon. Siksi sille on annettu kansankirkon 

asema. Se tarkoittaa sitä, että valtio ja kunnat tekevät paljon yhteistyötä ev.lut. 

kirkon kanssa: 

 valtio ja kunnat ovat palkanneet pappeja omiin laitoksiinsa: sairaala-, vankila- 

ja sotilaspapit 

 ev.lut.kirkon hautausmaat ovat kaikille avoimia yleisiä hautausmaita 

 ev.lut. kirkon jäsenmaksu eli kirkollisvero peritään valtonverotuksen 

yhteydessä. Kirkolloisvero on noin 1,6 %. 

Myös ortodoksinen kirkko on kansankirkko. 
 

 

 

 

 

KATOLINEN KIRKKO 
 

 

Maailman suurin kristillinen kirkkokunta – noin 1,25 miljardia 
kannattajaa. Läntisen kristinuskon päähaara. 
 

Virallinen nimi on roomalaiskatolinen kirkko 
 

Ehdoton valtakirkko mm. Etelä-Euroopassa, Keski- ja Etelä-
Amerikassa ja Filippiineillä 
 

Rooman paavi johdossa. Vatikaanivaltio Roomassa Italiassa. 
 
 

Erityispiirteitä: 

 Neitsyt Marian ja muiden pyhimysten kunnioitus 



 
 

Liekkikupolit 
 
 
 

 
 

Tuohuskynttilöitä 
 
 
 

 
 

Tuohuskynttilän 
liekki kuvaa ylös 

nousevaa rukousta 

  
 

Valkoinen savu ilmoittaa, 
että uusi paavi on valittu  

 
 
 
 

 
 

Kirkonkellot soivat – uusi 
paavi on valittu! 

 nunna- ja munkkijärjestöjen suuri merkitys mm. 

opetuksessa 

 seitsemän sakramenttia 

 papit ja piispat miehiä. Heidän tulee olla naimattomia. 

 pyhäinjäännökset keskeisiä, esim. pyhimysten luiden 

tai vaatteiden kappaleita. 

 

Suomessa katolinen kirkko on pieni: 

 Tampereella lähin kirkko 

 Helsingissä pääkirkko 

 monet maahanmuuttajat ovat katolisia kristittyjä, esim. 

Vietnamista tai Afrikasta 

 
 

 

 

ORTODOKSINEN KIRKKO 
 

 

Vaikuttaa erityisesti Itä-Suomessa. Alun perin tullut Venäjältä. 
Ort.kirkko on itäinen kristinuskon haara. 
 

Ort.kirkko on Suomessa ns. kansankirkko ev.lut. kirkon ohella. 
 

Erityispiirteitä: 

 Jumalanäidin (Marian) ja muiden pyhien kunnioitus 

 ikonit  (ikkuna taivaaseen) 

 ikoniseinä erottaa alttarin 

 tuohuskynttilä  (mehiläisvahasta) 

 kirkkojen torneissa liekin muoto (”sipulikupoli”)  

 kirkossa seistään. Ei urkuja – vain ihmisen laulu, kuoro 

tärkeä. 

 seitsemän sakramenttia 

 papit ja piispat miehiä. Pappi saa olla naimisissa, piispa ei. 

 pääsiäisen keskeisyys 

 ristisaatot ja vedenpyhitykset 

 kripari 15-vuotiaille (kristinoppikoulu) 



 
 

Jumalanäiti Maria ja 
Jeesus-lapsi -ikoni 

 
 

Ylistyksessä nostetaan 
usein kädet 

 
 
 

 
 

Suomen helluntaikirkon 
tunnus. Kyyhkynen on 
Pyhän Hengen tunnus.  

 

Suomessa kaksi luostaria: 

 Uuden Valamon munkkiluostari Heinävedellä Savossa 

ottaa vastaan turisteja ja kurssilaisia 

 Lintulan nunnaluostarissa keskitytään luostarielämään 

 

 

 
 

VAPAAT SUUNNAT --- Helluntaiherätys 
 

1. YHTEISET PIIRTEET 

 

Vapaat valtiosta, eivät hyväksy kansankirkollisuutta. 
 

Henkilökohtainen usko – uskoontulo. 
 

Seurakunta koostuu vain uskovista. 
 

Seurakuntaan liitytään uskovien upotuskasteella  (ei lapsikastetta). 
 

Aktiivinen evankeliointi = evankeliumin kertominen muille. 
 

 

2. HELLUNTAIHERÄTYS / HELLUNTAIKIRKKO 

 

Pyhän Hengen vaikutus keskeistä: 

 kielilläpuhuminen  (hurmoskieltä) 

 rukoillaan sairaiden puolesta 

Armolahjat (=karismat) ovat tärkeitä, mm. kielilläpuhuminen. 
 

Seurakuntaa johtaa vanhimmisto, jossa voi olla sekä miehiä 

että naisia. 
 

Helluntaipäivänä Pyhä Henki vuodatettiin Jeesuksen 

opetuslapsiin  

 kielilläpuhuminen. Tästä tulee liikkeen nimi. 
 

Syntyi 1900-luvun alussa San Franciscossa, USA:ssa. 
 

Maailman nopeimmin leviävä uskonnollinen liike. 
 



Erittäin aktiivinen lähetystyö ja sosiaalinen auttamistyö. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

JEHOVAN TODISTAJAT 
 

 

 

Syntyi USA:ssa 1870-luvulla 
 

Jäseniä n. 20 000 
 

Opillisia korostuksia: 

 oma Raamatun "Uuden maailman käännös" 

 kolminaisuusoppi ja Jeesuksen jumaluus kielletään  

 ei lueta kristillisiin kirkkoihin 

 uskovien upotuskaste 

 tavoitteena iankaikkisuus paratiisimaassa,  

jota johtaa 144 000 taivaaseen pääsevää 

 

Eettiset korostukset 

 suhtautuminen yhteiskuntaan: 

 kieltäytyminen varusmiespalveluksesta  (vapautettu asepalveluksesta) 

 isänmaallisuutta ei korosteta  (ei kunnioiteta lippua seisten) 

 
 

Vartiotorni-logo on 
Jehovan todistajien 

tunnus. 
 
 
 
 

 
Jehovan todistaja –

mies jakaa 
liikkeensä lehtiä. 



 
 

Joseph Smith - 
MAP-kirkon 
perustaja. 

 
 
 
 

 
 

TEMPPELIN 
TUNNUS ON 
TORVEEN 

PUHALTAVA 
ENKELI. 

 
 
 
 

 
 

Piikki ylöspäin, 
ei ristiä 

. 

 ei äänestetä vaaleissa 

 ei joulua eikä syntymäpäiviä 

 ei verensiirtoja eikä veriruokia 

 ei tupakkaa; alkoholin kohtuukäyttö 

 

Tehokas koulutus ja ovityö 
 

Julkaisuja: Herätkää, Vartiotorni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAP-KIRKKO = Myöhempien Aikojen Pyhien 

Jeesuksen Kristuksen Kirkko  (mormonit) 
 

 

Joseph Smithin enkeli-ilmestykset 1830 USA:ssa. 
 

Siirtyminen länteen - kotipaikaksi tuli Salt Lake City, Utah, USA. 
 

Jäseniä Suomessa n. 5000, koko maailmassa n. 15 milj.  
 

Raamatun ohella opin perustana Smithin saamat ilmoitukset: 
Mormonin kirja, Oppi ja Liitot, Kallisarvoinen helmi. 
 

Opillisia erityispiirteitä: 

 kolminaisuusoppi kielletään (kolme erillistä jumalaa) 

 taivaassa eri kirkkausasteita, joista korkeimpaan  

pyritään - kehittyminen 

 kaste kuolleitten puolesta - sukututkimus 

 USA (Utah) luvattuna maana 

 kahvi, tee sekä alkoholi ja tupakka kiellettyjä (cola-juomat?) 

19-vuotiailla miehillä kaksivuotinen lähetystyö, yleensä ulkomailla. 
Naiset voivat lähteä lähetystyöhön 21-vuotiaina. 
 

Julkaisu: Liahona 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UUSUSKONNOT 
 

Uususkonnoiksi kutsutaan Suomeen 1960-luvulla ja sen jälkeen tulleita uskontoja. 

Monet niistä ovat intialaisperäisiä, usein hindulaisuuteen perustuvia. 

 

 

KRISHNA-LIIKE 
 

Näkyvin Suomessa vaikuttava hindulaisperäinen liike on Hare Krishna. Liikkeen 

jäsenet näkyvät kaduilla, etenkin Helsingissä. He levittävät sanomaansa 

laulamalla, soittamalla ja tanssimalla kaduilla ja toreilla sekä myymällä Krishna-

kirjallisuutta. 

Krishna-liikkeessä elämä keskittyy Krishna-jumalan palvontaan. Munkeilla ja 

nunnilla herätys on aamulla jo 3.30, koska heti aamulla on pitkä meditaatiohetki. 

Seuraavaa mantraa toistetaan vähintään 1728 kertaa (16 kierrosta japa-nauhalla, 

jossa on 108 helmeä) : 

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,  

Rama Rama, Hare Hare 

Jokaisella Krishna-liikkeen jäsenellä on pyhä puuhelminauha, japa, jota käytetään 

meditaatiossa. Japa on kangaspussissa, joka roikkuu kaulassa. Japa on pyhä, 

joten sitä ei anneta muille. 

Ruoka on kasvisruokaa ja se uhrataan Krishnalle ennen ruokailua. Liikkeessä 

pukeudutaan intialaisiin löysiin puuvillavaatteisiin. Naisilla on intialainen sari-puku. 

Aamulla suihkun jälkeen keho pyhitetään Krishnalle pyhän Ganges-joen mudalla 

tehdyillä merkeillä. 

Krishna-liikkeen eettiset opetukset ovat seuraavat: 

 väkivallattomyys – tappamista (eläintenkään tappamista) ei hyväksytä 

 seksiä vain avioliitossa ja vain lasten saamista varten 

 lihaa ei syödä 

 uhkapelejä ei saa pelata (ei lottoa, arpajaisia…) 

 ei päihteitä (huumeita, alkoholia, tupakkaa…) 

 hengellistä johtajaa eli liikkeen johtajaa tulee totella. Guru on Krishna-jumalan 

edustaja. 

 

 



SEKÄ SATANISTIEN ETTÄ 
SAATANANPALVOJIEN 

KÄYTTÄMIÄ TUNNUKSIA: 

 
 
 

 
 

Pentagrammi eli 
viisisakarainen tähti.  

Pentagrammi yksi kulma 
alaspäin on satanistien ja 

saatananpalvojien 
käyttämä tunnus. 

 
 
 

 
 

Kristinuskon vastaisuus 
 
 
 
 
 

 
 

Pedon luku 
 
 
 
 

9 

 

 

 

 

SATANISMI 
 

 

Esim. Hans K., ”Vasemman käden polku”-järjestö, 

”Suomessa meitä on tuhansia”. 

Saatanaa erillisenä olentona ei ole, ”saatana” on luonnon 

petomaista energiaa, ihmisen energiaa. 

Ihminen on eläin, pahin eläin. 

Ihminen on itsensä vapauttaja, ihminen pyrkii kehittämään 

itseään ja saamaan hyötyä itselleen. Halut tulee tyydyttää. 

Ei saa tappaa, mutta puhe synnistä on puppua ainakin 

seksin suhteen. 

Auttaminen (esim. kehitysapu) on turhaa. 

Perustaja Anton LaVey, USA – The Satanic Bible. 

USA:ssa oma kirkkokunta, ”Church of Satan”. Sillä on oma 

palvontarituaali sisältäen avointa seksuaalisuutta 

(alastomia naisia). 

Tunnuslukuina 666, 616 ja 9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAATANANPALVONTA 

 

Satanisti Hans K:n mielestä saatananpalvonta on rikollisten 

keksimä peite huume- ja ilotyttöbisnekselle. 

 

Saatananpalvonta on keino, jolla eräät rikolliset ottavat ja 

pitävät otteessaan varhaisnuoria ja nuoria ja saavat heidät 

apulaisiksiin rikoksiin (esim.huumeiden levitys, pojat ja 

tytöt) tai ilotytöiksi (tytöt). 

 

Saatananpalvontarituaaleissa voi olla black metal –

musiikkia valtavalla voimakkuudella,  moshausta eli pään 

hakkausta ( transsi), seksiä (myös alaikäisiin 

kohdistuvaa) ja uhreja (esim. pikkueläimiä). 
 

 


