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Abstract
The doctoral thesis deals with such Christian sense of community in which a believer participates
in the services or other activities of several Christian communities, conceives the community of
Christians as something larger than the institutionalized church or religious community, or argues
matters within the domain of religion with statemenst that belong to non-religious discourse. I will
use the term Inter-Christianity of these activities. The primary survey area is Finland. However, I
will contextualize the observations concerning Finland against changes in Christianity especially
in Germany, the United States of America and also by a few examples, elsewhere in the world. In
this manner, I will put the observations concerning Finland in proportion with the supranational
nature of Christianity.
I will review the change in the sense of community and identification of Christianity with the
help of theories involving postmodernism, narrative research and symbolic anthropology.
Twenty-three informants took part in the research. The research materials consists of 24
interviews, 14 discussions, 51 feedback discussions, 47 field work events and 49 written
descriptions, Internet discussions and television programs involved with the topic. As the study is
a mix of reflexive, interpretative and empirical methods, it is postmodern religious anthropology.
Due to influence of ecumenical discussion, joint Christian gatherings and ecumenical services
have increased in all countries reviewed. The increase of joint activities of different churches and
the spread of awakening evangelical Christianity together with the postmodern culture that
empahizes individuality have confirmed the perception of people involved in the Inter-Christianity
on the justification of participation in multiple communities and the home gathering activities that
oppose the institutionalized power of churches. Postevangelical movements and reform groups are
common in Germany and the United States of America. Instead, home gathering activities and
individual crossing of boundaries are common in Finland.

Keywords: belief, ecumenism, evangelicalism, Inter-Christianity, narrative study,
postmodernism, religious anthropology
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Tiivistelmä
Tutkimus käsittelee sellaista kristillisen yhteisöllisyyden tapaa, jossa uskova osallistuu monien
uskonyhteisöjen jumalanpalveluksiin tai muuhun toimintaan, käsittää kristittyjen yhteisön institutionaalista kirkkoa tai uskonyhteisöä laajemmaksi kokonaisuudeksi tai perustelee uskoon liittyviä asioita muuhun kuin uskonnolliseen diskurssiin kuuluvilla lausumilla. Nimitän tällaista toimintaa poikkikristillisyydeksi. Ensisijainen tarkastelukohteeni on Suomi, mutta kontekstualisoin Suomea koskevia havaintoja kristillisyyden muutoksiin Saksassa ja Yhdysvalloissa sekä
muutaman esimerkin avulla muualla maailmassa. Suhteutan näin Suomea koskevat havainnot
kristillisyyden ylikansalliseen luonteeseen.
Tarkastelen kristillisen yhteisöllisyyden ja identifioitumisen muutosta postmodernia käsittelevien teorioiden, narratiivitutkimuksen ja symbolisen antropologian avulla. Tutkimukseen osallistui 23 informanttia. Tutkimusaineisto koostuu 24 haastattelusta, 14 keskustelusta, 51 palautekeskustelusta, 47 kenttätyötapahtumasta ja 49 aihetta käsitelleestä kirjallisesta kuvauksesta, Internet-keskustelusta ja televisio-ohjelmasta. Refleksiivistä, tulkinnallista ja kokemuksellista menetelmää sekoittavana tutkimus on postmodernia uskontotutkimusta.
Ekumeenisen keskustelun vaikutuksesta yhteiskristilliset kokoontumiset ja ekumeeniset
jumalanpalvelukset ovat lisääntyneet kaikissa tarkastelumaissa. Kirkkokuntien yhteisen toiminnan lisääntyminen ja evankelikaalisen herätyskristillisyyden leviäminen yhdessä yksilöä korostavan postmodernin kulttuurin kanssa ovat vahvistaneet poikkikristillisesti toimivien käsitystä
kirkkojen institutionaalista valtaa vastustavan kotikokoustoiminnan ja monissa yhteisöissä käymisen oikeutuksesta. Postevankelikaaliset liikkeet ja reformiryhmät ovat yleisiä Saksassa ja
Yhdysvalloissa, kun taas kotikokoustoiminta ja yksilöllinen rajanylitys ovat yleisiä Suomessa.
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postmoderni, usko, uskontoantropologia

narratiivitutkimus,

poikkikristillisyys,

Kiitokset
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda päivänvaloon sellaisia kristillisen identifioitumisen tapoja, joita kristinuskoon ei tavallisesti liitetä mutta jotka ovat silti
olemassa uskovien todellisuudessa. Näen nämä identifioitumisen tavat perinteiseen
institutionaaliseen uskontoon poikki olevina rajanylityksinä. Kyse on kuitenkin
myös kulttuuri- ja sosiaalitieteiden tutkimuksellisesta vinoumasta, jonka johdosta
uskovan yksilön ja yksittäisen uskonyhteisön on nähty olevan suhteessa, jossa uskovan uskonnollinen identiteetti rakentuu. Poikki olemisen havaitseminen ei kaikesta huolimatta ole omaa ansiotani, sillä jo minua ennen useat kulttuuriantropologit ovat kirjoittaneet kristityistä, jotka identifioituvat useaan uskontoon. Kiitokset
näille tukijoille, eritoten Thomas Kirshille, Ilana Gershonille ja työtäni sen alkuvaiheessa ohjaneelle Tiina Mahlamäelle.
Aloin tehdä väitöstutkimusta vuonna 2007, jolloin kulttuuriantropologian professorina toimi tohtori Jukka Pennanen. Työni alkuvaiheessa professoriksi ja työni
ohjaajaksi vaihtui tohtori Taina Kinnunen, jonka johdolla työni lähti kunnolla käyntiin. Kiitos kummallekin hyvästä ohjauksesta! Elämässä kaikki ei aina suju suunnitelmien mukaan: Ostin aviomieheni kanssa talon, jota remontoimme kevättalvella
2008. Väitöskirjatyöni keskeytyi pariksi vuodeksi vaikean raskauteni, poikani syntymän ja hometaloksi osoittautuneen kotimme kaupanpurun takia. Vuonna 2010
aloitin työni uudelleen professori Hannu Heikkisen ohjauksessa, ja myöhemmin
työni toiseksi ohjaajaksi lupautui tohtori Sami Lakomäki. Kiitos heille toistuvasta
käsikirjoitukseni lukemisesta, muutosehdotuksista, kommenteista, tutkimuskirjallisuusvinkeistä ja luottamuksesta työni valmistumista kohtaan silloinkin, kun en
siihen itse luottanut. Kiitos myös tekniikan tohtori Pia Lindhille tekstini lukemisesta ja henkisestä kannustuksesta.
Kesällä 2014 tein tutkimustyötä Berliinissä Kirkon tutkimuskeskuksen apurahalla. Kirkon tutkimuskeskus rahoitti tutkimustani myös vuosina 2012 ja 2013, yhteensä 11 kuukauden ajan, ja Oulun yliopiston Tyyni Tanin rahasto vuonna 2015
kahden kuukauden ajan. Kiitos molemmille tutkimustyötäni rahoittaneille tahoille!
Kiitos myös Kirkon tutkimuskeskuksen Kirkon muuttuva yhteisöllisyys -projektin
tutkijayhteisölle, erityisesti tohtori Kimmo Ketolalle, ajatusmaailmani avartamisesta ja uusien näkökulmien tarjoamisesta. Taloudellisesti minua ”tukivat” myös
entiset työnantajani Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry. ja Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä tarjoamalla palkkatyötä, mistä olen kiitollinen.
Väitöskirjatyön eri vaiheissa tarvitsin englannin- ja saksankielisiä tiivistelmiä,
tiedotteita ja suostumusasiakirjoja, joiden laatimiseen sain apua filosofian maisteri

Jukka Uhlgrenilta (englanti) ja langoltani Kari Uusimäeltä (saksa). Suomenkielen
kieliasun tarkasti filosofian kandidaatti Pauliina Karppinen. Kiitos erinomaisesta
työstänne ja suuresta avustanne!
Suurin kiitos kuuluu kuitenkin tutkimukseen osallisille, joita sain haastatella,
jotka jakoivat kokemuksiaan keskusteluissamme tai joiden puheita ja tekstejä käytin tutkimusaineistonani, sekä varsinkin niille, jotka antoivat palautetta tulkinnoistani. Ilman teitä, samoin kuin lukuisten ystävieni ja sukulaisteni tukea, tutkimukseni olisi jäänyt tekemättä.
Lappeenrannassa 31.5.2016

8

Johanna Lindh

Sisällys
Abstract
Tiivistelmä
Kiitokset
7
Sisällys
9
1 Johdanto
11
1.1 Muuttuva kristillisyys ............................................................................. 11
1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset .......................................... 14
1.3 Tutkimukseen osalliset ............................................................................ 15
1.4 Tutkijan asema ........................................................................................ 20
2 Teoreettisia näkökulmia poikkikristillisyyden tarkasteluun
25
2.1 Valta ja diskurssi sitovina käsitteinä ....................................................... 25
2.2 Uskoa koskeva käsitteistö ....................................................................... 29
2.2.1 Kristillisyyden antropologia ......................................................... 29
2.2.2 Ekumenia tunnustuskuntien välisenä keskusteluna ...................... 36
2.2.3 Yhteiskristillisyys paikallisena yhteistoimintana ......................... 38
2.2.4 Evankelikaalisuus uskonratkaisun korostajana............................. 38
2.2.5 Poikkikristillisyys yksilöllisinä rajanylityksinä ............................ 39
2.3 Modernisaatiosta yksilöllistämisen kulttuuriin ....................................... 42
2.3.1 Modernisaatio ja yksilön korostuminen ....................................... 42
2.3.2 Refleksiivinen moderni yksilöllistämisen ja uusheimojen
kulttuurina .................................................................................... 47
2.4 Identiteetti ja identifioituminen ............................................................... 53
2.4.1 Pysyvästä ytimestä jatkuvan muutoksen identiteettiin ................. 53
2.4.2 Narratiivisen identiteetin muutosvoima........................................ 55
2.4.3 Identiteetin symbolinen rakentaminen.......................................... 59
3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät
61
3.1 Tutkimusaineisto ja aineistonkeruun menetelmät ................................... 61
3.2 Aineiston käsittelymenetelmät ja tutkimuksen kulku ............................. 70
4 Poikkikristillinen käyttäytyminen uskon ilmauksena
79
4.1 Ekumeniasta poikkikristilliseen käyttäytymiseen ................................... 79
4.2 Yksilöllisiä syitä poikkikristilliseen käyttäytymiseen ............................. 85
4.3 Yhteisyyden uudet muodot ..................................................................... 95
4.4 Autonominen poikkikristillinen identifioituminen ................................ 101
4.5 Seurakunnan etsijöiden ja kiertäjien muuttuva identifioituminen ......... 106
4.6 Perinteen vastustaminen ja puolustaminen ........................................... 113
9

5 Ykseys ja ero poikkikristillisissä narratiiveissa
115
5.1 Kristittyjen ykseyden narratiivi ohjaa yhteistoimintaa .......................... 115
5.2 Poikkikristillisyyttä vastustavat narratiivit ............................................ 119
5.3 Säilyttävien ja muutokseen tähtäävien narratiivien vuorovaikutus ....... 125
5.4 Narratiivit tunnustuskuntien välisten erojen ja yhteyksien
rakentajina ............................................................................................. 136
6 Identifioitumisen yksilölliset ja yhteisölliset ulottuvuudet
vuoropuhelussa
143
6.1 Emotionaalinen sitoutuminen kristittyjen verkostoon ........................... 143
6.2 Henkilökohtainen uskonratkaisu identifioimisen välineenä .................. 146
6.3 Valinta identiteettien ja uskontoinstituutioiden konstruoijana............... 150
6.4 Yhteisöjen merkityksen muuttuminen .................................................. 159
6.5 Narratiivien risteytyminen poikkikristillisessä identifioitumisessa ....... 165
6.6 Uskon käsite tutkimukseen osallisten kerronnassa................................ 178
7 Uskontokulttuurin muutos osana laajempaa kulttuurista
murrosta
181
7.1 Usko globaalissa riskiyhteiskunnassa ................................................... 181
7.2 Poikkikristillisyys osana yksilöllistämisen kulttuuria ........................... 188
8 Johtopäätökset
195
Lähteet
203
Liitteet
219

10

1

Johdanto

1.1

Muuttuva kristillisyys

Suomalaisia on puhuttanut viime aikoina massailmiöinä tapahtuneet kirkosta eroamiset. Tämän keskustelun fokuksena on ollut evankelis-luterilainen kirkko, joka on
menettänyt jäseniään erityisesti herätyskristillisten kielteisten ja luterilaisen kirkon
viranhaltijoiden myönteisten homoseksuaalisuuskannanottojen takia. Seksuaalivähemmistökeskustelu ja kirkosta eroamiset ovat herättäneet keskustelua siitä, että
uskonnollisuus ja erityisesti kristillisyys olisivat dramaattisesti heikentyneet Suomessa. Tarkempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että kyse on monitahoisemmasta ilmiöstä, sillä kirkosta eroamisen kanssa samaan aikaan tunnustuskuntien määrä
Suomessa kasvaa ja uskovat järjestäytyvät uudelleen tunnustuskuntien sisällä. Uskonnon muutos on puheenaiheena muuallakin: Saksassa keskustelua herättävät
eroamisten lisäksi kirkkojen sisäisten reformiliikkeiden toiminta sekä itäisen ja läntisen Saksan erot uskonnollisuudessa; Yhdysvalloissa puolestaan käydään keskustelua naisten ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien asemasta uskonyhteisöissä.
Kaikissa näissä maissa tapahtuu sellaista uskovien uudelleenjärjestäytymistä, jota
pidän refleksiivisenä reaktiona ympäröivän yhteiskunnan muutoksiin.
Antropologisessa uskontotutkimuksessa eräänä uskontoa määrittävänä piirteenä on pidetty yhteisöllisyyttä (Geertz 1974; Robbins 2007). Yksi monista uskonnollisuuden muutoksen muodoista on kuitenkin tunnustuskuntarajat ylittävä
kristillisyys, joka murtaa uskon ja yhteisöllisyyden sidettä. Tunnustuskuntarajat
ylittävällä kristillisyydellä vaikuttaakin olevan kompleksinen yhteys ekumeeniseen
ja yhteiskristilliseen toimintaan, evankelikaalisuuden leviämiseen ja laajempaan
yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen muutokseen. Kutsun tunnustuskuntarajat ylittävää kristillistä toimintaa ja ajattelua poikkikristillisyydeksi ja tunnustuskuntarajat
ylittävästi toimivia poikkikristillisiksi (engl. Inter-Christian, saksa Querchristlich),
vaikka tutkittavat itse eivät näitä nimityksiä tunne. Erotan näillä termeillä tutkimani
ilmiön sekä tunnustuskuntien keskinäisestä ekumeenisesta että yhteiskristillisestä
toiminnasta. Osa tutkittavistani kutsuu itseään yhteiskristilliseksi (engl. Pan-Christian, non-denominational1), mutta osa pitää yhteiskristillisyys-nimitystä huonona,

1

Käsitteen non-denominational sanatarkka suomennus on ei-tunnustuksellinen, mikä kuvaisi joitakin
tutkittavia paremmin, mutta tunnustuksellisuuden puute ei yhdistä tutkimiani ihmisiä. Saksankielinen
Konfessionslosig, tunnustukseton, viittaa ihmisiin, jotka eivät ole minkään uskontokunnan jäseniä, joten
tutkimukseen osallisten kutsuminen tunnustuksettomiksi olisi harhaanjohtavaa.
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koska se viittaa siihen, että olisi olemassa monia kristillisyyksiä, joista yhteiskristillisyys olisi yksi. Tutkittavia yhdistävä tekijä on nimenomaan kristillisyyden käsittäminen yhdeksi jakamattomaksi kokonaisuudeksi. Poikki olemisella viittaan lisäksi siihen, että kristityt legitimoivat uskoa koskevia käsityksiään lausumilla,
jotka eivät institutionaalisen uskonnon näkökulmasta kuulu kristilliseen diskurssiin,
tai että kirkon viranhaltijat legitimoivat toimintatapojen muutoksia lausumilla, joita
kirkkokansa pitää raamatunvastaisina. Näillä lausumilla esimerkiksi puolustetaan
homoseksuaalien oikeuksia tai sidotaan usko ympäristönsuojeluun (ks. luvut 6.5 ja
7).
Yhteiskristillisyys ei sekään ole erillinen kirkkokunta eivätkä yhteiskristillisesti ajattelevat tavoittele uuden, yhteiskristillisen seurakunnan perustamista. Yhteiskristillisyys on ajattelutapa, jonka mukaan kristillisten tunnustuskuntien tulisi
keskittyä niitä yhdistävään uskoon näkemyserojen korostamisen sijaan. Tunnustuskuntien yhteiskristillinen toiminta 2 on sellaisten yhteisten tilaisuuksien järjestämistä, joissa keskitytään kirkkokuntia yhdistävään uskoon Jeesuksesta Kristuksena3. Poikkikristillisesti toimivat henkilöt puolestaan toteuttavat yhtenäiskristillistä näkemystään osallistumalla monien tunnustuskuntien tilaisuuksiin ja kokoontumalla keskenään itse järjestämiinsä kokouksiin.
Kristillisyyden muutosta koskevan keskustelun voi nähdä liittyvän laajempaan
tieteelliseen keskusteluun identiteetin hajautumisesta ja institutionaalisten siteiden
purkautumisesta globalisaation ja sitä seuranneen postmodernin yhteiskunnallisen
ja kulttuurisen murroksen vaikutuksesta (esim. Lyon 2002; Saastamoinen 2006c).
Klassisissa konstruktionistisissa ja pragmatistisissa identiteettiteorioissa oletetaan,
että ihmisen kulttuurinen tai uskonnollinen identiteetti muodostuu suhteessa yhteisöihin ja yksilöä sosiaalistaviin merkityksellisiin toisiin ihmisiin (Berger & Luckmann 2000; Burkitt 1992; Hovi 2007, 39–40). Käsitys kuitenkin problematisoituu
tilanteessa, jossa henkilö toimii samanaikaisesti useissa yhteisöissä, osallistuu aktiivisesti yhteiskristilliseen toimintaan tai muodostaa uskonyhteisönsä seurakuntiin
sitoutumatta. Uudempi sosiaalinen konstruktionismi on tuonut tarkasteluun valintoihin perustuvia identiteettinäkemyksiä, joiden mukaan postmodernin ajan ihmiset
2

Saksassa kaikkea tällaista toimintaa kutsutaan ekumeeniseksi (ökumenisch), joskin rinnalla käytetään
esimerkiksi termejä kirkkojenväliset yhteydet (die zwischenkirchliche Beziehungen), kristillinen ykseys
(die christliche Gemeinschaft), uskontojenvälinen (interreligiös) ja tunnustuskuntienvälinen (interkonfessionell).
3
Kristus ja Messias tarkoittavat voideltua. Vanhassa Testamentissa kerrotaan, kuinka kuninkaat voideltiin asemansa merkiksi. Vanhan Testamentin profetiat myös kertovat Jumalan lähettävän Messiaan, joka
tulee pelastamaan Israelin ja koko maailman. Voitelu on osoitus Jeesuksen jumaluudesta. Kristukseen
uskominen on uskomista siihen, että Jeesus on Jumalan voitelema. (Marty 2010, 25, 27.)

12

liittyvät emotionaalisen kokemuksen varassa vapaamuotoisiin yhteisöihin (Saastamoinen 2003, 171; Saastamoinen 2011, 84–88). Narratiivitutkimus taas tarkastelee
identiteettejä ja yhteisöjen ja yksilöiden suhdetta näiden tuottamien kertomusten
avulla (Somers 1994; Ammerman 2003; Hovi 2007).
Yksilöllisyys ei ole uskontojen eikä kristinuskon historiassa uusi ilmiö, sillä jo
hyvin varhaisessa vaiheessa yksilöiden erilaiset ajatukset aiheuttivat ristiriitatilanteita kristittyjen keskuudessa. Apostoli Paavalin kirjeet sisältävät lukuisia ohjeita ja
neuvoja eri seurakunnille erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Samoin alkukristillisyyden leviämisalueelta on löydetty erilaisia evankeliumeja, joiden pohjalta voidaan olettaa, että niiden kirjoittajilla oli hiukan erilainen käsitys Jeesuksen toiminnasta ja sanomasta kuin Uuden Testamentin koonneilla kirkonisillä. (Vrt. Uro 1995;
Komulainen 2004, 25.) Erilaisten käsitysten vuoksi on syntynyt erilaisia lahkoja,
joista osa on kehittynyt kirkkokunniksi ja osa taas kuihtunut aikaa myöten pois (vrt.
Huttunen 2010, 9–18; Pope 1974; Troeltsch 1974). Nykyinen yksilöllistyminen on
kuitenkin siinä mielessä erilaista, että se koskettaa lähes kaikkia ihmisiä kaikissa
kansankerrostumissa ja ympäri läntistä maailmaa. Postmoderneissa (Lyon 2002)
teorioissa oletetaan, että uskonnollisuus on muuttunut institutionaalisesta yksilöllisempään suuntaan. Yksilöllistymiseen katsotaan liittyvän valinnanvapaus tai, kuten
esimerkiksi Ulrich Beck (1995, 29) ja Anthony Giddens (1995, 107) sanovat, valinnanpakko ja uskonnollisten instituutioiden ja auktoriteettien merkityksen väheneminen. Identiteettien määrittämisen vallan katsotaan siirtyneen enemmän yksilöille itselleen ja identiteettien hajaantuneen, kun ne ovat joutuneet monien kilpailevien diskurssien vaikutuksen alaisiksi.
Kristillisiin yhteisöihin sitoutumisen yksilöllisiä tapoja ja useissa uskonnollisissa yhteisöissä käymistä on tutkittu Suomessa vähän, vaikka ilmiöön on viitattu
monissa alan tutkimuksissa (esim. Hiltunen 2009, 42–46; Taira 2006; Kääriäinen
ym. 2003). Kirkon tutkimuskeskus on tutkinut suomalaisten uskonnollisuudessa
(Kääriäinen ym. 2003; Palmu ym. 2012) ja herätysliikkeisiin sitoutumisessa ja osallistumisessa (Salomäki 2010) tapahtuvia muutoksia kvantitatiivisesti, kyselytutkimuksiin perustuen. Tässä mielessä tämä tutkimus täydentää kristillisyyden muutoksista käytävää keskustelua kulttuuriantropologialle tyypillisin menetelmin: havainnoimalla, haastattelemalla, reflektoimalla ja kirjallisia lähteitä analysoimalla.
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1.2

Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata poikkikristillisesti toimivien ja ajattelevien
kristittyjen uskonnollista identifioitumista. Selvitän tutkimukseen osallisten ja tutkimusjoukkoon sisällyttämieni uskonnollista taustaa, elämää ja kulttuuria sekä uskonnollista sitoutumista ja sen yhteyttä globaaleihin ja paikallisiin kehityskulkuihin. Pääasiallisena tutkimuskohteenani on Suomi ja erityisesti Lappeenranta, mutta
koska suomalaiset tutkimukseen osalliset sanoivat ymmärtävänsä seurakunnan
kaikki maailman kristityt käsittäväksi kokonaisuudeksi, laajensin tarkasteluni koskemaan myös Saksaa. Vielä laajempaa perspektiiviä hain selvittämällä muutaman,
lähinnä yhdysvaltalaisista tutkimuksista etsimäni esimerkin mutta myös yhden tekemäni haastattelun avulla Yhdysvaltojen kristillisessä sitoutumisessa tapahtuvia
muutoksia sekä laajemmin Euroopassa käynnissä olevaa ekumeniakeskustelua ja
sen seurauksena syntyneitä uusia käytäntöjä. Tämän tarkastelun tarkoituksena on
kontekstualisoida suomalainen poikkikristillinen toiminta ja ajattelu globaalimpaan kristillisyyteen ja muodostaa käsitys siitä, mikä poikkikristillisessä käyttäytymisessä ja ajattelussa on kulttuurikohtaista ja mikä taas laajempaa globaalia kehitystä. Pohdin myös ekumeenisen keskustelun, evankelikaalisen ajattelun, yhteiskristillisen toiminnan ja poikkikristillisyyden suhdetta.
Tarkastelen lisäksi uskontoinstituutioiden ja poikkikristillisten välille syntyneitä jännitteitä siitä, kenellä on valta ohjata ja kuka saa järjestää tunnustuskuntarajat ylittävää toimintaa. Tutkimukseni painopiste on uskovien yksilöiden ja uskontoinstituutioiden uudistusta vaativien ryhmien toiminnassa ja ajattelussa. Tarkastelen uskovan yksilön ja uskonnollisen yhteisön suhdetta tilanteessa, jossa uskova
identifioituu samanaikaisesti useisiin yhteisöihin. Pohdin, onko monissa uskonnollisissa yhteisöissä käyvien uskonnollinen identiteetti sillä tavalla hajautunut, kuin
postmoderniteettia tarkastelevissa teorioissa oletetaan (esim. Bauman 1996; 2000;
Lyon 2002). Keskeisimpänä tutkimusongelmana on, millaista uskonnollinen
identifioituminen on silloin, kun selvärajainen yhteisö puuttuu tai sen korvaavat monet yhteisöt?
Tätä tutkimusongelmaa täydennän, tarkennan ja laajennan seuraavilla kysymyksillä:
–
–
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Millainen on ekumenian, evankelikaalisuuden ja yhteiskristillisyyden suhde
poikkikristillisyyteen?
Miksi tutkimukseen osalliset toimivat poikkikristillisesti?

–
–
–
–

1.3

Millaisista tulkinnoista poikkikristillinen toiminta ja ajattelu saavat legitimiteettinsä?
Millainen on uskontoinstituutioiden ja poikkikristillisten suhde?
Miten poikkikristillisyys vaikuttaa uskontoinstituutioihin?
Millä tavalla kulttuurinen murros on vaikuttanut uskonnolliseen käyttäytymiseen ja ajatteluun?
Tutkimukseen osalliset

Tutkin tunnustuskuntarajat ylittävästi toimivia yksilöitä ja ryhmiä. Tunnustuskuntarajojen ylittäminen tarkoittaa myös perinteisesti ei-uskonnolliseksi tai maalliseksi
käsitetyn sekoittamisen uskonnolliseen toiminnan perusteluna. Ensisijainen tarkastelukohteeni on Suomi, mutta kontekstualisoin Suomea koskevia havaintoja kristillisyyden muutoksiin etenkin Saksassa ja Yhdysvalloissa. Suhteutan näin Suomea
koskevat havainnot kristillisyyden kansainväliseen luonteeseen. Valitsin Saksan
tarkemman tarkastelun kohteeksi historiallisista syistä: saksalais-roomalainen keisarikunta oli roomalaiskatolisen kristikunnan keskus uudelle ajalle asti, ja Saksalla
oli merkittävä rooli uskonpuhdistuksessa 1500-luvulla. Yhdysvallat valitsin tarkastelukohteeksi osittain siksi, että muutamat suomalaiset tutkimukseen osalliset pitivät yhteyttä yhdysvaltalaisiin kristittyihin. Toinen syy oli, että Yhdysvaltain kristittyjä tutkineet sosiologit ovat tutkineet poikkikristilliseksi luokittelemaani käyttäytymistä yhdysvaltalaiskristittyjen keskuudessa (Eiesland 2000; Ammerman
1997; 2003). Kyse ei ole vertailevasta tutkimuksesta, vaan Saksan ja Yhdysvaltojen
poikkikristillisten ilmiöiden tarkastelun tarkoituksena on suhteuttaa suomalainen
poikkikristillisyys maailmanlaajuiseen kristillisyyden muutokseen. Tutkimusaineistoni koostuu Saksan ja Yhdysvaltain osalta pääasiassa kirjallisesta aineistosta.
Muutaman haastattelun avulla toin uskovien omaa ääntä tutkimuskirjallisuudesta
ja muusta kirjallisesta aineistosta keräämäni tiedon rinnalle.
Tein Suomea koskevan kenttätyön Lappeenrannassa, sillä kaikilla suomalaisilla tutkimukseen osallisilla on jokin yhteys Lappeenrantaan, vaikka he asuvat
Lappeenrannan lisäksi myös Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Hämeessä. Kaksi näistä haastateltavista on asunut ulkomailla, Virossa ja
Yhdysvalloissa, ja osallistunut uskonyhteisöjen toimintaan myös siellä. Kolme
muutakin haastateltavaa on osallistunut uskonyhteisöjen toimintaan tai jumalanpalveluksiin asuinmaansa ulkopuolella. Yksi haastateltu kiersi lapsuudessaan isoäitinsä mukana useiden uskonyhteisöjen kokouksissa ja jumalanpalveluksissa, mutta
ei kuulu enää mihinkään uskonyhteisöön eikä osallistu niiden toimintaan (Julia
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45d). Myös yhdysvaltalaisella (Fiona 40b) ja yhdellä saksalaisella (Alexander 75)
haastatellulla on uskovia ystäviä Lappeenrannassa ja molemmat ovat joskus vierailleet paikkakunnalla.
Suomea on luonnehdittu uskonnollisen yhtenäiskulttuurin maaksi, sillä vielä
2000-luvun alussa yli 85 prosenttia suomalaisista kuului evankelis-luterilaiseen
kirkkoon. Tilastokeskuksen mukaan kirkon jäsenmäärän suhteellinen osuus väestöstä on laskenut tasaisesti vuodesta 1950 asti. Tuolloin kirkkoon kuului 95 prosenttia väestöstä, kun osuus oli vuoden 2013 lopussa enää 75,3 prosenttia. Ortodoksiseen kirkkoon kuuluvien määrä laski vuoteen 1995 asti, mutta määrä on sen
jälkeen noussut. Vuoden 2013 lopussa siihen kuului 58 609 jäsentä eli noin 1,1 prosenttia väestöstä. Muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien ja uskontokuntiin
kuulumattomien määrä on sen sijaan kasvanut tasaisesti. Vuoden 2013 lopussa muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuului noin 1,5 prosenttia ja uskontokuntiin kuulumattomia oli noin 22 prosenttia väestöstä. (SVTa 2014, elektr.)
Koska tarkastelen poikkikristillistä käyttäytymistä suhteessa globaaliksi oletettuun kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen murrokseen, viittaan varsinaisten tarkastelukohteideni lisäksi myös muiden maiden uskonnolliseen kehitykseen. Kristikunta
on jakautunut historian aikana useamman kerran erillisiksi kirkkokunniksi, joista
merkittävimmät ovat 1000-luvulla tapahtunut jako itäiseen ja läntiseen kirkkoon ja
1500-luvulla tapahtunut reformaatio (Kalbheim & Ziebertz 2013, 34). Euroopassa
suurempaa kannatusta saivat maltilliset reformaation suunnat, kuten luterilaisuus
ja anglikaanisuus, kun taas Yhdysvalloissa radikaalireformaation perilliset. Radikaalireformaatiota ja erityisesti sen anabaptistista4 suuntausta pidetään evankelikaalisuuden esimuotona. Anabaptistit kannattivat muun muassa kirkon ja valtion
eroa, vastustivat lapsikastetta ja kristittyjen osallistumista sotiin sekä korostivat ihmisen tahdonvapautta kääntymyksessä ja Raamatun ensisijaisuutta opin perusteluna. (Pokki 2007, 19–20, 23–24.) Yhdysvalloissa syntyi 1800-luvulla myös itsenäisiä kirkkokuntia, jotka levisivät Eurooppaan ja muihin maanosiin (Hemeyer
2006, 172–191).
Päälinjojen mukaan jaotellen Euroopan pohjoisosa oli reformaation jälkeen luterilais-protestanttinen, itäosa ortodoksinen, etelä roomalaiskatolinen ja Englanti
anglikaaninen. 1800-luvulla tunnustuskunta ja valtio olivat useimmissa Euroopan
maissa käytännöllisesti katsoen yhteneviä, sillä niissä oli vain yksi huomattava
4

Anabaptistit kannattivat radikaaleja yhteiskunnallisia uudistuksia. Sotimisen vastustamisesta huolimatta liikkeen johtaja Thomas Müntzer (1488–1525) johti kapinallisjoukkoa vuonna 1525 Frankenhausenin epäonnistuneessa talonpoikaiskapinassa, jonka aikana 5000 talonpoikaa kuoli. Müntzer itse ja
hänen 53 kannattajaansa mestattiin kapinan jälkeen. (Cole 2005, 90–91.)
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kirkkokunta. Vain Saksassa, Sveitsissä ja Alankomaissa oli useampia merkittävän
suuria tunnustuskuntia. (Kalbheim & Ziebertz 2013, 34, 39.) Kirkolliset erot heijastuivat myös muuhun yhteiskuntaan.
Katolisen kirkon reformaatio mutta samalla myös yksittäisten kirkkojen yhteistoiminta alkoi Saksasta5. Augsburgin rauhassa vuonna 1555 sovittiin, että ruhtinaskuntien uskonto määräytyi ruhtinaan uskon mukaan. Itäisessä Saksassa sijaitseva Oberlausitz salli eri tunnustuskuntien vaikuttaa rinnakkain, ja katolilaiset ja
protestantit pitivät Laubanissa ja Bautzenissa jumalanpalveluksiaan yhteisessä kirkossa. Bautzenissa tämä käytäntö jatkuu edelleen. (Schneider & Theilmann 2012,
64.) Tunnustuskuntien perusteella saksalaiset valtiot olivat 1600-luvulta aina toiseen maailmansotaan asti jakaantuneet protestanttiseen pohjoiseen ja katoliseen
etelään ja länteen. Nykyisin muuttoliike ja uskonnottomuus ovat hiukan muuttaneet
uskonnollista karttajakoa, mutta pääosin kirkkojen vaikutuspiirit ovat säilyneet ennallaan. Tunnustuskuntajakoa horjutti myös se, että Saksa oli jakaantunut toisen
maailmansodan jälkeen yli 40 vuoden ajan kahdeksi valtioksi, uskontoon kielteisesti suhtautuvaksi Saksan Demokraattiseksi Tasavallaksi (Itä-Saksa) ja myönteisesti suhtautuvaksi Saksan Liittotasavallaksi (Länsi-Saksa). Itäisen Saksan asukkaista 75 prosenttia on nykyäänkin tunnustuskunnattomia. (Kalbheim & Ziebertz
2013, 34, 37, 39; Knepper 2012, elektr.)
Läntinen Saksa taas muistuttaa Suomea siinä, että meillä tunnustuskuntiin kuuluu yhteensä suurin piirtein yhtä suuri osuus kansasta (noin 70 %) kuin läntisessä
Saksassa (Kalbheim & Ziebertz 2013, 36–37). Koko Saksassa evankeliseen kirkkoon kuuluu vajaa 30 % ja katoliseen kirkkoon runsas 30 % väestöstä. Maassa on
lisäksi 1960-luvulta asti ollut näkyvä islaminuskoinen turkkilaisvähemmistö; islaminuskoisten määrä lisääntyy myös maahanmuuton myötä, ja islaminuskoisia on
nykyisin noin 5 % väestöstä. Muutama prosentti väestöstä kuuluu muihin kristillisiin tai ei-kristillisiin uskontokuntiin. (Bundeszentrale für politische Bildung 2012,
elektr.) Uskontokuntiin kuulumattomat muodostavat suurimman ryhmittymän
(33 %) (emt.), joskaan uskonnottomat eivät jaa mitään yhteistä maailmankatsomusta (Kalbheim & Ziebertz 2013, 41–45). Saksankielisellä alueella toimii lisäksi
tätä nykyä useita, ekumeniaa ohjenuoranaan pitäviä, lähinnä katolisen kirkon sisäiseen muutokseen tähtääviä reformiliikkeitä (IKvu & WsK 2003, elektr.).

5

Jo 1300-luvulla kerettiläisiksi kutsutut ryhmät arvostelivat katolisen kirkon sakramentteja ja kyseenalaistivat sen opinkappaleita. Englannissa vaikuttanut rollardeiksi kutsuttu ryhmä tavoitteli kirkon reformaatiota, mutta ei kyennyt kuitenkaan saamaan muutoksia aikaan. (Kaartinen 1994, 34.)
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Yhdysvaltojen tarkastelua Euroopan rinnalla pidän tärkeänä myös siksi, että
Euroopasta poiketen tunnustuskunnat ovat olleet Yhdysvalloissa alusta asti itsenäisiä; valtion ja uskontokuntien toisistaan riippumattomuus on kirjattu perustuslakiin6. Uskonnonvapaus ja kirkkojen riippumattomuus oli monille Euroopasta paenneille, lähtömaassaan vainotuille uskonnollisille ryhmille yhtä tärkeää kuin vapaaajattelijoille. Uskonnonvapaudesta huolimatta uskonnolla on yhä näkyvä asema yhdysvaltalaisessa elämänmenossa, myös politiikassa ja koulutuksessa. Uskonnon
merkitys on säilynyt melko vakaana, ja ihmiset sekä uskovat Jumalaan että osallistuvat uskonnollisten organisaatioiden toimintaan. Yhdysvaltain uskonnollisuutta
luonnehtii pluralismi: Yhdysvalloissa on enemmän erilaisia uskonnollisia yhteisöjä
kuin missään muussa maassa maailmassa. Suurin osa ihmisistä kuuluu kristillisiin
tunnustuskuntiin, mutta Yhdysvalloissa on lukuisia muitakin uskontokuntia ja henkisyyttä korostavia suuntauksia. Aikaisemmin protestanttisilla suuntauksilla oli
jonkinlainen valta-asema suhteessa muihin uskontoihin, mutta 1900-luvun kuluessa muut kristilliset tunnustuskunnat ja ei-kristilliset uskonnot ovat saavuttaneet
tasa-arvoisemman aseman protestanttien rinnalla. (Hemeyer 2006, 20–31, 49–53.)
Suomalaiset tutkimukseen osalliset kuuluvat evankelis-luterilaiseen kirkkoon,
helluntaiseurakuntaan ja Vapaakirkkoon; kaksi haastateltua ei kuulu mihinkään
tunnustuskuntaan. Oman seurakuntansa toiminnan lisäksi tutkimukseen osalliset
ovat osallistuneet ekumeenisiin jumalanpalveluksiin, yhteiskristillisiin kokouksiin,
yksittäisten kristittyjen järjestämiin kotikokouksiin7, rukouspiireihin, muiden kirkkokuntien jumalanpalveluksiin tai luterilaisen kirkon herätysliikkeiden toimintaan.
Haastatteluissa ja keskusteluissa mainittiin seuraavat kirkkokunnat ja uskonnolliset
yhteisöt, joiden kokouksissa tai muussa toiminnassa tutkimukseen osalliset suomalaiset ovat olleet mukana: luterilaisuus, helluntailaisuus, vapaakirkollisuus, metodismi, adventismi, Liekki-seurakunta, Suomen Lähetysseura, esikoislestadiolaisuus, vanhoillislestadiolaisuus, Kansanlähetys ja muut viidesläiset liikkeet, Tuomasyhteisö, uuskarismaattinen Gospel Café -seurakunta, ekumeeninen Helsinki
6

Ennen Yhdysvaltain perustuslain kirjoittamista esimerkiksi Virginiassa episkopaalinen kirkko oli valtiokirkon asemassa vuonna 1786 laadittuun uskonnonvapauslakiin asti. Vuonna 1787 laaditun perustuslain alkuperäinen tarkoitus ei ollut taata yksilöille oikeutta valita uskontoaan vaan osavaltioille oikeus
päättää uskontoa koskevista asioista itsenäisesti (Helo 2014, 15, 44). Uskonnonvapauslailla pyrittiin
osoittamaan, että Yhdysvaltojen itsenäiset jäsenvaltiot eivät sitoutuneet Englannin eivätkä roomalaiskatolisen kirkon orjuuden tuomitsemiseen ja ettei niitä sitonut kyseisten kirkkojen linjaukset orjien oikeudesta kasteeseen tai pyhään avioliittoon. Päinvastoin, uskonnonvapauslain avulla orjilta voitiin kieltää
oikeus kristinuskoon ja ihmisoikeuksiin. Vapautta vaadittiin vain jo vapaille valkoisille miehille, eikä
sen katsottu koskevan ”muuta väestöä” tai ”palvelus- ja työsuorituksen alaisia” eli orjia. (Losurdo 2013,
38–39, 48.)
7
Tutkimukseen osalliset käyttivät näistä kokoontumisista myös nimitystä kotipiiri.
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Missio -liike, evankelisuus, katolilaisuus, anglikaanisuus ja ortodoksisuus. Poikkikristilliset osallistuvat vain harvoin luterilaisen kirkon perinteisiin sunnuntaijumalanpalveluksiin mutta usein kaavaltaan vapaampiin messuihin, rukouspiireihin,
perheleireihin ja yhteiskristillisiin tapahtumiin. Osa tutkimukseen osallisista käy
kesäisin Lähdekallion ystävät Ry:n ylläpitämän Lähdekallion kokouskeskuksen yhteiskristillisissä seuroissa.
Sisällytin tutkimusjoukkooni myös lehdistä, kirjallisuudesta ja Internetistä löytämiäni kuvauksia yksittäisistä uskovista ja ortodoksisen ja evankelis-luterilaisen
kirkon sekä vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen toimijoista, joiden katsoin toimivan uskonyhteisöjen perinteisten toimintatapojen vastaisesti. Näistä kuvauksista
tulee esiin sellaisia poikki olemisen tapoja, joita haastatellut eivät esittäneet. Erityisesti papiston ja saarnaajien toimia koskevissa keskusteluissa maalliset ja uskonnolliset diskurssit sekoittuivat toisiinsa.
Saksassa haastattelin kahta virassa ja yhtä eläkkeellä olevaa pastoria, jotka
kuuluivat kuitenkin neljään seurakuntaan: Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, Saksan evankeliseen kirkkoon, Saksan evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja
Vapaakirkkoon. Virassa olevat pastorit tekivät virkansa puolesta yhteistyötä lähes
kaikkien Saksassa toimivien kristillisten kirkkojen kanssa; evankelisessa kirkossa
työskentelevän mutta luterilaislähtöisen papin pääasiallinen toimenkuva oli paikallisväestön palveleminen, mutta hän teki yhteistyötä myös juutalaisten ja islamilaisten seurakuntien kanssa (Karla 45f). Eläkkeellä oleva pastori (Alexander 75) oli
kolmen kirkkokunnan, kahden evankelis-luterilaisen ja yhden Vapaakirkon jäsen.
Tarkastelen myös saksalaisten kirkkojen sisällä toimivien reformiryhmien8 ja evankelikaalisten liikkeiden (Rennefanz 2014) toimintaan osallistumista sekä avioliiton
takia tunnustuskuntarajojen ylittämistä (Maier-Albang 2010) poikkikristillisenä
toimintana. Keskustelin lisäksi Kölnissä kevättalvella 2014 Saksan ja Kreikan kirkkojen ekumeniasta, kirkkojen yhteistoiminnasta ja yksilöiden poikkikristillisestä
käyttäytymisestä saksalaiskirkkojen henkilökunnan ja Pyhän Ursulan kirkossa tapaamieni kreikkalaisten ortodoksipappien kanssa. En kysynyt näiden keskustelukumppanieni nimiä, mutta tiedustelin joiltakuilta heidän virka-asemaansa omassa
kirkossaan. Keskustelijoiden joukossa oli pappeja, vapaaehtoistyöntekijöitä, seurakuntalaisia ja palkattuja kirkko-oppaita. Mainitsen tutkimuksessa myös muun Euroopan uskonnollisuudessa tapahtuneita muutoksia. Tutkimusaineistoni koostuu

8

Reformiryhmiä tai -liikkeitä ovat esimerkiksi katolinen Kirchen VolksBewegung Wir sind Kirche,
WsK, ekumeeniset verkostot Initiative Kirche von Unten, IKvu (IKvu & WsK 2003) ja Leserinitiative
Publik ja evankelinen Netzwerk Kirchenreform (Weisner 2010).
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näiltä osin tutkimusraporteista ja sanoma- tai aikakauslehdissä julkaistuista uutisista ja artikkeleista.
Yhdysvaltain alueen poikkikristillisestä toiminnasta kertovia kuvauksia löysin
tutkimusartikkeleista ja -kirjallisuudesta (Ammerman 1997; 2003; Dillon 2003;
Eiesland 2000; Hemeyer 2007; Lyon 2002). Yhdysvaltalainen haastateltu on taustaltaan eteläinen metodisti. Nuoruudessaan hän osallistui katolisen kirkon toimintaan mutta kiersi myöhemmin monissa alueensa kirkoissa. Ensimmäisen haastattelun aikaan hän ei osallistunut minkään uskonnollisen yhteisön toimintaan, mutta
tätä nykyä hän on episkopaalisen kirkon jäsen. (Fiona 40b.)
1.4

Tutkijan asema

Ennen 1970-lukua antropologisia tekstejä kirjoitettiin yleensä ikään kuin tutkija ei
edes olisi ollut paikalla tutkimassaan kohteessa. Objektiivisuuden ihanne esti tutkijoita esittämästä itseään osana tutkimuskertomustaan (Davies 2008, 11). Kaikkea
itseen viittaamista vältettiin tekstissä sen jälkeen, kun tekstin alkupuolelle oli
konstruoitu tutkijan kentälle saapumista kuvaava kertomus, joka toimi osoituksena
siitä, että tutkija todella oli ollut tutkimuskohteessaan (Tapaninen 2009, 1). Tämän
jälkeen tutkija muuttui näkymättömäksi tarkkailijaksi, jonka tehtävänä ei ollut pohtia omaa osallisuuttaan kuvaamissaan tapahtumissa. Eräs tämmöinen aikansa lapsi
oli Victor Turner (1995, 7–8; alun perin 1969), joka kuvaa tutkimuskertomuksensa
alkupuolella olleensa pitkähkön kenttätyönsä aikana mukana muun muassa useissa
tyttöjen puberteetti-iän rituaaleissa. Päätiedonantajakseen hän mainitsee nimeltä
päällikkö Ikelengen, jota kertoo haastatelleensa useaan kertaan. Ikelengellä oli suhteita paikalliseen lähetyskirkkoon, eikä tämä siksi voinut osallistua liikaa Turnerin
pakanallisiksi kutsumiin seremonioihin. Ikelenge ei edes asunut siinä kylässä, jossa
Turner teki kenttätyönsä, vaan Turner valitsi Ikelengen pääinformantikseen tämän
englanninkielen taidon takia. Päällikön näkemys ja kokemus olivat Turnerille kaikesta päättäen merkityksellisempiä kuin rituaaleihin osallistuvien tyttöjen, mutta
Turner kertoo kuitenkin halunneensa löytää ndembujen oman käsityksen rituaaleista. Turner ei missään kertomuksensa kohdassa kyseenalaista saamiaan tietoja
tai muodostamiaan käsityksiä, vaikka ne tuntuvat olevan yhden valtaapitävän henkilön suodattamia ja miehisestä näkökulmasta esitettyjä. Turner ei myöskään kerro,
mikä rooli hänellä itsellään oli tyttöjen rituaalissa, mutta vakuuttaa, ettei ulkopuolisen tarkkailijan paikallaolo häirinnyt osallistujia millään lailla. (Emt, 7–11.)
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Itse päätin valita toisin, tuoda suhteeni tutkimuskohteeseen avoimesti julki ja
pohtia muodostamieni käsitysten validiutta oman asemani valossa. Asemani ja tutkimussuhteideni pohtiminen ei ole omaa keksintöäni, vaan koko antropologinen
ajattelu tutkijan ja tutkittavien suhteesta muuttui 1970–80-luvuilla. Olen taustaltani
evankelisluterilainen, ekumeenisesti ajatteleva peruskristitty, ja juureni ovat esikoislestadiolaisuudessa. Peruskristillisyydellä tarkoitan sitä, että uskon Jumalaan
ja Jeesukseen, mutta omalla tavallani. En jaa kaikkia luterilaisen kirkon näkemyksiä, esimerkiksi käsitystä perisynnistä, vaan uskon monien vapaiden suuntausten ja
herätyskristillisten tavoin, että pienet lapset kelpaavat Jumalalle niin kastettuina
kuin kastamattomina. Kävin hyvin harvoin kirkossa ennen kuin aloitin tämän tutkimuksen, enkä kenttätutkimusvaiheen jälkeen ole osallistunut minkään uskonyhteisön toimintaan. En kaipaa ympärilleni yhteisöä. Ajattelin silti jo ennen tutkimustyöhön ryhtymistä sillä tavalla yhteiskristillisesti, että pidän ihmistä kristittynä tunnustuskunnasta riippumatta, jos ihminen itse katsoo olevansa kristitty. Vasta tutkimustyön myötä aloin käydä myös muiden uskonnollisten yhteisöjen kuin luterilaisen kirkon tilaisuuksissa. Tutkimuksen onnistumisen kannalta oli oikeastaan hyvä,
etten ollut tutustunut muiden kirkkokuntien toimintaan etukäteen, sillä osallistuessani minulle täysin uudenlaisiin jumalanpalveluksiin ja tilaisuuksiin kykenin paremmin havaitsemaan ne käytännön erot, joita eri kirkkokuntien tilaisuuksissa on.
Samalla kiinnitin huomiota joskus voimakkaisiinkin tunnereaktioihin, joita erilaisuus minussa aiheutti.
Ekumeeniseen katsomukseeni on vaikuttanut voimakkaasti oman sukuni historia, josta olen kuullut kertomuksia sukulaisiltani. Isäni vanhemmat liittyivät esikoislestadiolaiseen liikkeeseen muutettuaan synnyinseudultaan Etelä-Savosta silloiseen Lauritsalan kauppalaan muutamaa vuotta ennen kansalaissotaa. Isoäitini
äiti ja sisarukset olivat muuttaneet seudulle jo aiemmin. Isoäidin äiti oli tutustunut
paikallisiin esikoislestadiolaisiin ja alkanut käydä seuroissa, mistä syystä isovanhemmilleni oli luonnollista liittyä liikkeeseen. Isoenolleni musiikki ja erityisesti
haitarinsoitto olivat tärkeitä, mikä osaltaan vaikutti siihen, että hän löysi paikkansa
helluntaiseurakunnasta. Isoenoni vaimo kuului koko elämänsä ajan ortodoksikirkkoon, mutta oli silti vakaumukseltaan helluntailainen. Hän oli Lappeenrannan ortodoksikirkon pappina toisen maailmansodan jälkeen toimineen Leo Merraksen täti
äidin puolelta, joten isäni perheellä oli jonkinnäköistä kanssakäymistä myös ortodoksien kanssa. Isotätini taas muutti pian kansalaissodan jälkeen Amerikkaan
Ohion osavaltioon ja meni siellä naimisiin Vaasan seudulta kotoisin olevan suomalaismiehen kanssa. He liittyivät paikalliseen metodistikirkkoon. Äitini lähisuku
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kuului pääasiassa esikoislestadiolaiseen herätysliikkeeseen, joskin yksi äitini tädeistä oli naimisissa niin kutsuttuna Kronstadtin pakolaisena Suomeen tulleen venäläismiehen kanssa, joka kuului ortodoksikirkkoon. Kuolinvuoteellaan tämäkin
isoeno liittyi esikoislestadiolaisuuteen; äidin täti ei perustanut uskonasioista,
vaikka kuului luterilaiseen kirkkoon. Kanssakäyminen sukulaisteni kesken on vaatinut kaikilta osapuolilta ainakin joustavuutta, jos ei ekumeenisen asenteen omaksumista.
Antropologisessa tutkimuksessa pohditaan vakavasti ja aiheellisesti kysymystä
tutkijan suhteesta tutkittaviinsa (esim. Suojanen 1997; Latvala 2005). Silloin kun
tutkija kuuluu tutkimaansa yhteisöön, pohditaan sitä, onko tutkija liian sitoutunut
tehdäkseen objektiivisia ja rehellisiä havaintoja tutkimuskohteestaan. Yhteisöön
kuulumisesta on kuitenkin se etu, että tutkijalla on hallussaan sellaista hiljaista,
eksplikoimatonta tietoa yhteisöstä tai tutkittavasta ilmiöstä, jota siihen kuulumattomalla ei ole. (Suojanen 1997, 149–151.) Tutkijan sitoutumisesta tulee haitta, jos
hän ei kykene havaitsemaan ja kyseenalaistamaan hiljaista tietoaan eikä tuomaan
sitä julki lukijayleisön kielellä. Jos tutkija pitää oman yhteisönsä näkemyksiä ainoana oikeana totuutena, toimii hiljainen tieto sinä positiona ja lähtökohtana, josta
tutkija tarkastelee tutkittavaansa. Pahimmillaan sitoutuminen estää havaitsemasta
olennaisen tutkimuskohteesta. Yritin ehkäistä ekumeenisesta näkökulmastani johtuvaa sitoutumista tiedostamalla ongelman ja lukemalla teoreettista kirjallisuutta
sekä muiden tutkijoiden tutkimuksia vastaavista kohteista ja ilmiöistä, jolloin aloin
itsekin havaita eroja ja samankaltaisuuksia muiden ja oman näkemykseni sekä muiden tutkimien kohteiden ja oman tutkimuskohteeni välillä. Tarkastelin omaa ajatteluani ikään kuin etäältä tulkintoja tehdessäni (vrt. Gothóni 1997, 142–146) ja reflektoin omia tunteitani ja kokemuksiani (Davies 2008; Suojanen 1997, 157) siten,
että kykenin ylittämään oman tulkintakehikkoni rajat (Mezirow 1995a, 8; 1995b,
17, 28–30). Tunnustan silti, että tutkimukseen osallisista konstruoimani tieto on
edelleen omaan positiooni sijoittunutta, sillä kaikki uudet tulkinnatkin olen tehnyt
tutkijan kokemukseni varassa, mutta tulkintakehikkoni on silti laajentunut refleksiivisessä prosessissa.
Yhtä lailla antropologiassa on arvosteltu tutkijoita, jotka tutkivat yhteisöä, johon eivät itse kuulu. Kritiikki on kohdistunut tällöin siihen, että ulkopuolisen tutkijan on vaikeaa tai joskus mahdotonta ymmärtää tutkimusyhteisönsä erilaista ajattelutapaa ja erilaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta johtuvia käyttäytymisen reunaehtoja. (Ks. esim. Latvala 2005, 255–256.) Tämän ongelman ylittämiseksi antropologit ovat ehdottaneet esimerkiksi osallistavia toimintatapoja, joissa tutkittavista tulee kanssatutkijoita (Swantz 2005), tai jälleen refleksiivisyyttä (Latvala
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2005; Gothóni 1997; Suojanen 1997, 157), jossa kuitenkin tunnustetaan, että antropologia ei ole tutkittavien puhetta itsestään vaan tutkijan kertomus tutkittavista
(Nygren 1997, 160).
Kirsten Hastrup (1992, 327–328) huomauttaa, ettei tutkijan henkilökohtaista ja
ammatillista elämää voi erottaa täysin toisistaan ja että ne ovat vielä kietoutuneet
maailmanhistoriaan: antropologi voi olla omien kokemustensa kautta tutkimuksensa informantti, jolloin reflektio toimii antropologisen ymmärtämisen välineenä.
Antropologin olisi kuitenkin muistettava, että hän tekee tulkintansa oman, henkilökohtaisen elämänsä ja antropologian teoreettisten näkemysten kautta rakentuneen
käsitejärjestelmänsä varassa eikä tuo tulkinta aina vastaa tutkittavien tulkintaa.
(Emt.) Tutkimuksen toteuttaminen dialogisena prosessina on yritys vähentää ja
neutralisoida tutkijan ja tutkittavien valtaeroja (Cohen & Rapport 1995, 10). Kuten
Johanna Latvala (2005, 253) huomauttaa, tutkittavien elämään voi päästä mukaan
vain sen verran, kuin nämä sitä suostuvat raottamaan. Tutkijan tulee kunnioittaa
tutkimukseen osallistuvien mielipidettä siitä, millä tavalla heitä tulee ja saa tutkia
(vrt. Hastrup 1995, 193; Davies 2008, 89). Tähän tutkimukseen osallistuneet olivat
pääasiassa työssäkäyviä tai yhteisöissään aktiivisesti toimivia ihmisiä, joilla ei ollut
aikaa ryhtyä kanssatutkijoiksi siten, että he olisivat osallistuneet alusta alkaen tulkintojen tekemiseen laajemmasta tutkimusaineistosta. Tästä syystä päädyin sellaiseen refleksiiviseen tutkimustapaan, jossa pyysin tutkittavia antamaan palautetta
kirjoittamistani tulkinnoista. Samalla aloin nimittää tutkimukseen osallistuneita
tutkimukseen osallisiksi (vrt. Davies 2008). Ilman heidän panostaan tutkimuksesta
olisi muodostunut toisenlainen, reflektoimaton kertomus näkemyksistäni. Nimitys
tutkimukseen osallinen pitää sisällään myös ne ihmiset ja yhteisöt, jotka olen sisällyttänyt tutkimukseeni näiden suostumusta kysymättä eli ne poikkikristillisyyttä
käsittelevät kuvaukset, jotka olen etsinyt kirjallisuudesta, televisiosta, Internetistä
ja tutkimusartikkeleista. Kaikkien näiden aineistojen tekijät eivät ole tehneet esityksiään tutkimustarkoituksiin, mutta he ovat julkaisseet ajatuksensa tai elämäntarinansa sellaisella foorumilla, jonka tarkoituksena on kiinnittää yleisön huomio.
Siksi katson, että nämä dokumentit ovat julkisia tai niihin verrannollisia teoksia.
(Vrt. Davies 2008, 167–168.)
Omien tutkimusteni aikana olen huomannut, ettei itse itseäni varten määrittämäni positio ole väistämättä se tila, johon tutkittavat minut asemoivat. Lestadiolaistutkimukseni (Lindh 2006) aikana kuvittelin olevani yhteisöön syntyneenä tarpeeksi sisällä yhteisössä, jotta ihmiset olisivat luottaneet minuun ja kertoneet minulle arkaluontoisetkin asiat. Vakaasti yhteisöön kiinnittyneet ihmiset varoivat kuitenkin paljastamasta mitään yhteisön sisäisistä ristiriidoista, koska ymmärsivät, että
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tutkijana tulisin paljastamaan asiat ulkopuolisille. Käsillä olevassa tutkimuksessa
kuvittelin aluksi sulautuvani joukkoon kristillisen taustani vuoksi, ymmärsinhän
kristillistä kielenkäyttöä ja ajattelutapaa. Luulin myös, että tutkittavani jakavat ekumeenisen näkemykseni. Hyvin pian huomasin, etten ollut kaikkien tutkittavieni silmissä edes aito kristitty. Nämä kohtaamiset olivat erittäin arvokkaita tutkimusongelmani kannalta, sillä reflektoimalla jälkikäteen kenttätyötilanteiden aikaisia tunteitani ja kokemuksiani opin paljon myös tutkittavistani. Palaan tähän seikkaan
myöhemmin metodologiaa käsittelevässä luvussa.
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2

Teoreettisia näkökulmia poikkikristillisyyden
tarkasteluun

Tutkimuksen keskeisin teema on kristillisen identifioitumisen tarkastelu, mutta esitän silti identiteetin viimeisenä teoreettisena käsitteenä. Järjestys saattaa tuntua nurinkuriselta, mutta sille on perustelunsa: kaikki ne teoreettiset muotoilut, jotka esitän ennen identiteetin käsitteeseen paneutumistani, ovat tärkeitä uskonnollisen
identiteetin syvällisemmässä tarkastelussa. Aloitan tarkastelemalla valtaa ja diskurssia, sillä ne kietoutuvat muihin käyttämiini käsitteisiin. Tarkastelen tämän jälkeen, miten uskontoa on määritelty kulttuuriantropologiassa ja mikä on uskonnon
ja uskon käsitteiden ero. Seuraavaksi määritän ekumenian, yhteiskristillisyyden,
evankelikaalisuuden ja poikkikristillisyyden käsitteet ja kerron, mihin ilmiöihin
viittaan niillä tässä tutkimuksessa. Ekumenian ja evankelikaalisuuden teoreettinen
tarkastelu on tärkeää, sillä vaikka tutkimukseen osalliset kertoivatkin mielipiteitään
ekumeniasta ja erilaisista evankelikaalisuuden piirteistä, eivät näiden mielipiteiden
taustalla vaikuttavat laajemmat opilliset ja ideologiset linjaukset tule suoraan ilmi
kertomuksista.
Poikkikristillinen käyttäytyminen on yhteydessä yksilöä korostavaan kulttuuriin, minkä vuoksi tarkastelen yksilöllistymistä modernisaatiokehityksen tuloksena.
Tämän jälkeen paneudun identiteetin käsitteeseen tarkastelemalla ensin, mihin
identiteetillä viitataan kulttuuri- ja sosiaalitieteellisessä keskustelussa. Lopuksi esitän, miten uskonnollista identiteettiä rakennetaan narratiivien ja symbolisten rajojen avulla.
2.1

Valta ja diskurssi sitovina käsitteinä

Useita tarkastelemiani ja erittelemiäni teoreettisia käsitteitä yhdistää vallan käsite,
joka on yhteydessä diskurssin käsitteeseen. Valta liittyy valinnanvapauden ja valinnanpakon käsitteisiin ja toimii globaalin ja paikallisen, identiteetin ja yhteisön sekä
yksilön ja yhteiskunnan suhteiden jäsentäjänä. Yhteiskuntateorioissa valta käsitettiin aluksi Max Weberin käyttämän Macht-termin9 mukaisesti toimijan mahdollisuutena toteuttaa omaa tahtoaan toisten vastustuksesta huolimatta (Lassman 2000,
9

Suomen sana valta on germaanista lainaa ja lähempänä skandinaavisten kielten sanoja våld, vold ja
vald sekä saksan Macht-sanaa kuin englannin power-sanaa, joka tarkoittaa sekä valtaa että voimaa. Weberin käyttämää Herrschaft-termiä puolestaan vastaavat englanniksi lähinnä sanat domination ja rule.
(Vrt. Lassman 2000, 86–89; Weber 2014; Hietaniemi 2014, 234, 256; Duden Deutsches Universalwörterbuch 1983, 569; Häkkinen 2009, 1445–1446.)

25

83−84, 89; Hietaniemi 2014, 234, 256). Weberin (2014) käyttämä toinen valtaan
viittaava sana Herrschaft (josta hän käytti myös termiä Autorität) on suoraan suomennettuna herruus, mutta siihen viitataan myös sanalla hallinta. Herrschaft vihjaa
epäsymmetriseen suhteeseen hallitsevien ja hallittujen välillä. Weberin mukaan
herruus perustuu legitimiteettiin, millä hän tarkoitti sitä, että hallitut hyväksyvät
hallitsevien vallan ja katsovat näillä olevan oikeutus valtaan. Herrschaft über eli
power over -valtaan sisältyy kyky ohjata muiden toimintaa ja toteuttaa muutoksia.
(Weber 2014; Lassman 2000, 89–90.) Äärimmillään herruusvalta on vallan kohteiden mielipiteistä piittaamatonta, pakkoon perustuvaa ylivaltaa, joka kieltää muilta
oikeuden harjoittaa toimivaltaansa. Tällaista valtaa on esimerkiksi sota, väkivalta
ja uskonnollinen suvaitsemattomuus. (Dube 2013, 75; Kantola 2014, 27.) Mikään
järjestelmä ei voi kuitenkaan säilyä pitkään pelkän pakon perusteella, vaan kaikkien hallitsevien eliittien täytyy ponnistella sen eteen, että niiden legitimiteetti säilyisi. (Lassman 2000, 88) Valta tuleekin käsittää sosiaalisiin suhteisiin liittyvänä
ilmiönä eikä toimijoiden ominaisuutena. Valta toimii siten, että toinen toimija tai
järjestelmä vaikuttaa toimijan käyttäytymiseen tai uskomuksiin. (Lawrence 2008,
174.) Toimijoiden asemat valtasuhteissa vaihtelevat tapahtumien ja suhteiden kehittymisen myötä; esimerkiksi uskonnollisten yhteisöjen sisällä tapahtuneen seksuaalisen hyväksikäytön julkinen käsittely on muuttanut uhrien ja tekijöiden valtasuhdetta (ks. luvut 5.3 ja 6.3).
Tarkastelen valtaa power over -ulottuvuuden lisäksi power to ja power
with -ulottuvuuksien avulla. Eri ulottuvuudet eivät liity sinällään erilaisten toimijoiden valtaan, mutta niiden avulla on mahdollista tarkastella, miten eri toimijat
käyttävät valtaa keskinäisissä suhteissaan. Koska tutkin länsimaisten uskontoinstituutioiden ja niihin nähden poikkikristillisesti toimivien yksilöiden ja ryhmien välisiä suhteita, minun on otettava huomioon institutionaalinen ja toimijoiden (yksilöiden ja ryhmien) valta. Tarkastelen yksilöiden valtaa kykynä tehdä itseään koskevia päätöksiä sekä yksilöiden ja ryhmien valtaa suhteessa instituutioon. Institutionaalinen valta on instituutioon kuuluvaa, siihen liittyvää tai instituution vakiinnuttamaa valtaa (Bauman 1996, 211). Instituutioilla on valtaa, koska niillä on toimeenpanevia elimiä, jotka kannustavat, rohkaisevat tai pakottavat instituution jäsenet noudattamaan tiettyjä ajattelun ja toiminnan malleja, normeja ja sääntöjä sekä
hillitsevät tai estävät noudattamasta muita (Bauman 1996, 211; Lawrence 2008,
175).
Uskonnollisten instituutioiden valta saa legitimiteettinsä pyhän ajatuksesta,
historiasta ja perinteestä; uskonnollisilla instituutioilla on perinteeseen ja lakiin pe26

rustuva oikeus hengellisiin ja materiaalisiin sanktioihin ja kannustimiin (Rutherford 2007, 105). Kurinpitovaltansa avulla ne kykenevät motivoimaan ja rajoittamaan toimijoiden toimintaa (emt.) vakiinnuttamalla sopivan ja epäsopivan käyttäytymisen rajat, mutta nykyajan länsimaisissa kristillisissä instituutioissa kurinpitovalta ulottuu vain niihin, jotka ymmärtävät olevansa yhteisön jäseniä (vrt. Lawrence 2008, 179). Kristilliset instituutiot muokkaavat, ylläpitävät ja valvovat sääntöjä, jotka koskevat niiden seurakuntajärjestystä, jumalanpalveluskieltä ja rituaaleja. Instituutio myös päättää, kuka on oikeutettu käyttämään sen henkisiä ja materiaalisia resursseja, kuka saa tulkita pyhiä tekstejä ja mitkä tulkinnat ovat oikeutettuja, kuka saa saarnata ja suorittaa sakramentteja sekä missä ja milloin saarnaaminen ja sakramenttien suorittaminen tapahtuu. (Rutherford 2007, 105.) Instituutiolla
on valta määrätä, mihin saarna perustuu, kuinka se rakentuu, milloin saarnataan
mistäkin aiheesta (esimerkiksi kirkkovuoden mukaan) ja mihin aiheisiin ”päivän
sana” voidaan yhdistää (Tomlinson 2007, 133).
Viestinnäntutkija Anu Kantola (2014) katsoo, että vallankäytön painopiste on
muuttunut, kun yhteiskunnassa on siirrytty pakkovallasta arvovaltaan ja kun yhteiskunnat ja instituutiot käyttävät jäseniinsä nähden pehmeämpiä vallan muotoja,
kuten kielellistä suostuttelun valtaa. Yksilöllä on institutionaalista valtaa sen mukaan, mikä on hänen asemansa instituutiossa. Valta kuuluu tähän asemaan, ja instituutio määrittää, mitä se sisältää. Institutionaalisen vallan käyttäjillä ei siten ole
valtaa vaatia alamaisiltaan tai jäseniltään mitä tahansa, vaan institutionaalisen vallan käyttäjien valta on sidottu instituution edustamiin arvoihin ja sen valtajärjestykseen. (Emt. 11–12, 28).
Yksilötoimijat ja ryhmät voivat vastustaa institutionaalista valtaa toiminnallaan instituutioissa ja niiden ulkopuolella. Uskonnollisen instituution sisäinen vastustus voi toteutua esimerkiksi yhdistämällä saarnoissa sellaisia raamatunkohtia
sekä toisiinsa että ajankohtaisiin kysymyksiin, joita perinteinen institutionaalinen
saarnauskäytäntö ei tue (vrt. Tomlinson 2007, 133). Vastustus toimii silloin johonkin kohdistuvana valtana (power to), kykynä muuttaa asioiden tilaa. Instituution
sisäisenä vastustuksena tällainen valta on luovaa ja sääntöjä rikkovaa toimijuuden
valtaa. (Dube 2013, 75; Kantola 2014, 27). Toimijuuden valta käsittää myös kyvyn
luoda uusia institutionaalisia ja organisatorisia muotoja, jotka toimivat olemassa
olevia institutionaalisia normeja ja sääntöjä vastaan. Instituution muutokseen tähtäävä vastustus voi kehittyä myös kollektiiviseksi toiminnaksi, esimerkiksi kun instituution vastustajat muodostavat sosiaalisen liikkeen. (Lawrence 2008, 182.) Esimerkiksi saksankielisellä alueella toimivat reformiryhmät ovat tällaisia instituution
27

vallan rajoja koettelevia sosiaalisia liikkeitä. Sosiaalisissa liikkeissä korostuu toimijoiden kyky käyttää yhteistä valtaa (power with10), joka tarkoittaa kykyä toimia
ja saada asioita aikaan yhdessä (Dube 2013, 75; Kantola 2014, 27).
Vallan käsitteellä on tärkeä sija myös diskurssin11 käsitteen määrittämisessä.
Yhteiskuntatieteissä diskurssilla viitataan sosiaalista todellisuutta rakentavaan merkityssuhteiden kokonaisuuteen (Suoninen 1999, 17). Tällaiseen merkitykseen diskurssin käsitteen muovaili ranskalainen yhteiskuntatieteilijä Michel Foucault (2005)
havaittuaan, että kielessä vaikuttaa sellaisia merkitysten muotoutumista ohjaavia
sääntöjä, jotka eivät palaudu kielijärjestelmään tai yksittäisiin puhuntoihin. Foucault’n mukaan diskurssi sijoittuu kielijärjestelmän ja yksittäisten puhuntojen väliin. (Emt. 41, 68–69, 152.) Diskursseja ei voi suoraan palauttaa kieleen tai puheeseen, sillä ne ovat yksittäisiä narratiiveja (ks. luku 2.4.2) laajempia kokonaisuuksia.
Diskursseihin sisältyy valtaa, koska erilaiset yhteiskunnalliset diskurssit määrittelevät, mikä on totta, mistä asioista voidaan puhua, kenen, miten ja mitä mistäkin
aiheesta on mahdollista sanoa ja missä diskurssi pätee. Kullakin alalla ja aikakaudella on vallalla omanlaisensa diskurssi, jota pidetään yllä monenlaisten sosiaalisten instituutioiden avulla. Tästä johtuen uuden sanominen on vaikeaa. Foucault’n
mukaan vallitsevaa diskurssia vastaan kamppailee kuitenkin aina myös muita sitä
vastustavia diskursseja. (Foucault 2005, 63–65, 70–72.)
Foucault’n mukaan puhe, teksti, käsky tai oppirakennelma ei ole sama kuin
diskurssi, mutta niistä voidaan löytää diskurssi tai niiden kautta voidaan tulkita ja
ajatella yhteisölle ominaisia diskursseja. Foucault määrittää diskurssin lausumien
kokonaisuudeksi, joka puolestaan vaikuttaa yksittäisiin lausumiin. Lausumat ilmaisevat niitä sijainteja tai paikkoja, joita subjektit ottavat tai saavat puhuessaan. (Emt.
40–41, 75–76, 108, 117, 133, 154–155.) Diskurssi kuitenkin on laajempi kokonaisuus kuin narratiivi (ks. luku 2.4.2), eikä sitä voi purkaa puheeksi (Foucault
2005, 69). Yhteiskunnallinen diskurssi ja institutionaalinen diskurssi vaikuttavat
tämän ajatuksen mukaan kaikkiin niihin narratiiveihin eli kertomuksiin, joiden
avulla rakennamme identiteettiämme (ks. luku 2.4.2).
Myös diskursseja itseään rakennetaan kielellisesti. Kielentutkija Vesa Heikkinen (2007) huomauttaa, että kieli ei muodosta mitään umpinaista kokonaisuutta.
Tällä hän tarkoittaa sitä, että kielellä voi ilmaisun lisäksi myös rakentaa merkityksiä.
10
Vallan ulottuvuutena power with viittaa yhteisen perustan löytämiseen erilaisille intresseille, eikä se
rajoitu vain sosiaalisiin liikkeisiin, vaan se voi yhtä hyvin olla institutionaalisen vallan ulottuvuus.
11
Diskurssi-käsite tulee ranskan sanasta discours, joka tarkoittaa puhetta (Kalmbach & Sundelin 2006,
51, 659), mutta sen kantasana on latinan discursus (tai discurrere), joka tarkoittaa juoksennella (Ahola
ym. 2001, 153).
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Merkitykset taas riippuvat konteksteista, joissa niitä esitetään, ja esittämisen konteksteja on olemassa loputtomasti. Mikään kieli ei myöskään itsessään ole muuttumaton, vaan kielet muuttuvat kielenpuhujayhteisön mukana, kun asioille annetaan
uusia merkityksiä tai kun lainataan sanoja tai ilmaisuja muista kielistä. Diskurssilla
ei pelkästään kuvata vaan myös luodaan todellisuutta ja vaikutetaan siihen. Heikkisen mukaan Juhani Koivisto (1998) on Pentti Haanpään romaania analysoidessaan huomauttanut, ettei Raamattukaan ole pelkkä teksti, vaan se on diskursiivinen
lähde, johon viitataan ideologisia ja kulttuurisia diskursseja luotaessa. (Heikkinen
2007, 57–60, 80.) Kukin diskurssi, myös uskonnollinen, on näin ajatellen alttiina
jatkuvalle muutokselle erityisesti siksi, että nykyisessä modernisaation vaiheessa
länsimaiset yhteiskunnat ja instituutiot kannattavat tasa-arvoisempaa yhteisen vallan käyttöä (vrt. Kantola 2014, 27). Tasa-arvon vaateen takia yhteiskuntien on otettava monenlaiset, toisistaan poikkeavat näkökannat huomioon, jolloin minkään diskurssin ei enää voi katsoa olevan vallitseva siinä mielessä, että sitä vastaan puhuu
aina muita vahvoja diskursseja. Kun diskurssin täytyy tuottaa vastapuhetta (Juhila
2004, 20; ks. tämän kirjoituksen luku 2.4.2) sitä vastustaville diskursseille, tulee
tuo vastapuhe osaksi diskurssia itseään ja samalla muuttaa sitä.
2.2

Uskoa koskeva käsitteistö

2.2.1 Kristillisyyden antropologia
Amerikkalainen kulttuuriantropologi Joel Robbins (2003; 2007) kiinnitti noin vuosikymmen sitten huomionsa siihen, että kristillisyyttä tutkivat kulttuuriantropologit
eivät olleet muodostaneet samankaltaista tutkijayhteisöä kuin islamin tai buddhalaisuuden tutkijat. Robbinsin mielestä kristillisiä yhteisöjä tutkivien pitäisi hahmotella yhteisiä tutkimusongelmia, lukea toistensa töitä ja tunnistaa itsensä osallisiksi
yhteiseen tutkimuskokonaisuuteen. Hänen mielestään kristillisyyttä tutkineen antropologian ongelma on ollut halu osoittaa kristillisten suuntausten erilaisuus sen
sijaan, että olisi etsitty verrannollisia piirteitä. (Robbins 2007, 5–6.)
Robert W. Hefner (1998, 83) on huomauttanut, että vielä muutama vuosikymmen sitten muutkin maailmanuskonnot nostettiin antropologisissa tutkimuksissa
esiin vain perinteisiin uskontoihin synkronoituneina. Robbinsin mielestä tällaiset
näkemykset johtuvat antropologiassa vallalla olevasta käsityksestä, jonka mukaan
kulttuuri on kestävää ja hitaasti muuttuvaa. Kristilliset vaikutteet on tämän käsityksen ohjaamina nähty alkuperäistä kulttuuria saastuttavina, korruptoivina voimina,
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jotka eivät voi koskaan itse tulla kulttuurisiksi. Antropologien tutkimien yhteisöjen
on esitetty omaksuneen kristilliset piirteet vain pinnallisesti eikä näiden piirteiden
ole katsottu pystyneen muuttamaan ihmisten perimmäistä maailmankuvaa. Tästä
syystä kristillisten piirteiden ei ole katsottu voivan olla antropologisen tarkastelun
keskipisteenä. (Robbins 2007, 6, 13.)
Robbins (2003, 221; 2007, 9–11) arvostelee edeltänyttä uskontoantropologista
tutkimusta erityisesti kulttuurisen jatkuvuuden korostamisesta ja huomauttaa, että
kristillisyyden antropologian tulisi reflektoida kristittyjen omaan epäjatkuvuuden
ja ajan murroksen korostamiseen. Robbins todistaa murrosajattelua kristittyjen käsityksellä Jeesuksen syntymästä alkaneesta uudesta ajasta, kääntymyksen kokemuksen tärkeydestä uskovaksi tulemisessa ja milleanismista eli tuhatvuotisen valtakunnan odotuksesta. Robbins huomauttaa kuitenkin itse, että monissa rituaalista
osallistumista korostavissa suuntauksissa, esimerkiksi katolilaisuudessa, ortodoksisuudessa ja mormonismissa, korostetaan enemmän jatkuvuutta, mutta hän katsoo
näihinkin uskontoihin sisältyvän epäjatkuvuuden vivahteita. Hän esittää kuitenkin,
että protestanttisissa suuntauksissa epäjatkuvuus olisi keskeinen teema. (Robbins
2007, 9–11, 16–17.)
Epäjatkuvuuden ja katkoksen huomioiminen on sinänsä hedelmällistä, mutta
pidän Robbinsin teorian puutteena sitä, että se perustuu evankelikaalis-milleanististen liikkeiden, lähinnä helluntailaisuuden, käsityksiin ja ajattelumalleihin. Robbins myöntää itsekin, ettei edes monissa protestanttisissa suuntauksissa korosteta
uudestisyntymää tai odoteta tuhatvuotisen valtakunnan tuloa. Silti hän esittää, että
evankelikaalinen kristillisyys olisi käsitettävä kristillisyyden ideaalityypiksi, sillä
se on hänen mielestään sellainen protestanttinen malli, joka antropologeilla on mielessään, kun he ajattelevat kristillisyyttä. (Emt. 15–17.) Robbinsin teoria näyttää
eurooppalaisen uskontotutkijan silmissä vinoutuneelta, sillä Euroopassa suurimmat
kristilliset kirkot ovat reformoimattomia katolisia ja ortodoksisia kirkkoja tai maltillisen reformaation perillisiä, sellaisia kuin evankelinen, anglikaaninen tai evankelis-luterilainen kirkko. Robbinsin kotikonnuilla Yhdysvalloissa taas radikaalireformaation (ks. luku 2.2.4) tuloksena kehittyneillä kirkoilla on enemmän kannatusta kuin katolisella tai maltillisesti reformoiduilla kirkoilla. Tästä taustasta ja Papua-Uuden-Guinean helluntailaisten urapminien parissa tekemästään tutkimustyöstä johtuen Robbins väittää, etteivät kristityt kehity käännynnäisiksi, vaan kääntymys on tapana esittää radikaalina muutoksena (Robbins 2007, 11). Kuitenkin esimerkiksi katolilaisuudessa, ortodoksisuudessa, luterilaisuudessa ja saksalaisessa
evankelisuudessa korostetaan uudestisyntymää kasteessa, ja näissä kirkoissa on
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käytössä lapsikaste. Kastamattomat (ja joissakin tapauksissa tunnustuskuntaa vaihtavat) aikuiset voivat osallistua kasteelle vain osallistumalla ensin rippikouluun tai
kirkon uskonnonopetukseen, jolloin käännynnäisiksi nimenomaan kasvetaan ja
kasvatetaan.
Robbins esittää, että tutkimalla ihmisten tapaa oppia antropologit pääsisivät
eroon ajatuksesta, että ihmiset havaitsevat uuden aina vanhan kautta (Robbins 2007,
9). Kuten metodologiaa käsittelevässä luvussa 3.2 tulen osoittamaan, oppimisen
tutkijat katsovat, että ihmisten havainnot ja uuden oppiminen perustuvat aina jo
aiemmin opittuun. Opittu uusi asia voi saada aikaan radikaalin muutoksen ihmisen
käyttäytymisessä tai ajattelussa, mutta sitä kautta, että ihminen tarkastelee, yleensä
oppimistilanteen jälkeen, kriittisesti ja tietoisesti omaa kokemustaan, ajatteluaan ja
toimintaansa. (Kauppi 2004, 204–205; Mezirow 1995a; 1995b; Turunen 1998, 31,
49–50.) Oppimisprosessina uskonnollinen kääntymys tapahtuu niin, että ihmiselle
ensin kerrotaan uskon perusasioita, kuten se, kuinka uskovaksi tullaan. Sen jälkeen
ihminen kokee opetetun mallin mukaisen kääntymyksen, jonka jälkeen hän tuottaa
uutta itseään kertomuksissaan kääntymyksen tai uudestisyntymän kokemuksestaan.
Silti lapsesta asti uskossa olleilta, kristilliseen kotiin syntyneiltä kristityiltä saattaa
puuttua varsinainen uskoontulokokemus, eivätkä kaikki kristilliset suuntaukset tällaista uudestisyntymän kokemusta edes oleta tapahtuvaksi, kuten tulen luvussa 6.5
osoittamaan.
Kristillisten kirkkojen välistä siirtymistä tutkineiden antropologien käsitykset
kääntymyksestä eivät nekään täysin tue Robbinsin teoriaa. Hefner (1993, 4) huomauttaa, että uskonnollisen kannan muutos ei aina tarkoita aikaisempien uskomusten hylkäämistä. Sen sijaan kääntymys tarkoittaa hänen mielestään uudenlaiseen
moraaliseen auktoriteettiin ja uudella tavalla käsitettyyn sosiaaliseen identiteettiin
sitoutumista. Kääntymys olisi näin uskoon ja sosiaaliseen rakenteeseen liittyvä asia,
joka ei vaatisi olemassaolon perimmäisestä tilasta muodostetun käsityksen uudelleenmuotoilua. (Emt. 17.) Samansuuntaisia ajatuksia esittää Ilana Gershon (2007),
joka on tutkinut samoalaiskristittyjen siirtymistä tunnustuskunnasta toiseen, lähinnä alueen katolilaisesta ja vakiintuneemmista protestanttisista kirkoista evankelikaalisiin suuntauksiin. Tutkittavat kritisoivat vakiintuneempien kirkkojen käytäntöjä ja niissä käyvien uskon autenttisuutta, mutta he eivät sen sijaan korostaneet
niiden opillisia eroja tai torjuneet niiden kristillisyyden sisältöä. Monet tutkittavat
osallistuivat edelleen myös vanhojen kirkkojen jumalanpalveluksiin, vaikka toisaalta katsoivat, että näissä kirkoissa jumalanpalvelukset olivat riittämättömiä välineitä vahvan jumalsuhteen kokemiseen. Gershon huomauttaa, että vaikka hänen
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tutkimansa tunnustuskunnan vaihtajat korostivat kääntymyskokemustaan evankelikaalisissa kirkoissa, he katsoivat olleensa kristittyjä jo ennen tätä kokemustaan.
Gershon katsookin, että Robbinsin epäjatkuvuuden teoria on riittämätön selittämään uskovien omaa käsitystä katkoksesta ja jatkuvuudesta. (Gershon 2007, 145–
148.)
Vastineessaan Robbinsin kirjoitukseen Simon Coleman (2007, 20) puolestaan
yhtyy ajatukseen antropologian reformaation tarpeesta, mutta huomauttaa, että katkos on kuulunut uskontoa tutkineiden antropologien teoreettiseen ajatteluun jo pitkään esimerkiksi siirtymäriittiteorioissa (ks. myös Turner 2007, 106). Myös käsillä
olevaan tutkimukseen osalliset korostivat sekä jatkuvuutta että katkosta kuvatessaan siirtymisiään tunnustuskuntien välillä. Uuteen uskonyhteisöön siirtyminen ei
useinkaan merkinnyt heille uutta uudestisyntymää, vaan uudestisyntymä käsitettiin
kertaluonteiseksi tapahtumaksi. (Ks. luku 6.5.)
Robbins katsoo myös uskonnon käsitteen olevan antropologeille uskon käsitettä tärkeämpi, koska uskonto edustaa käsiteparin usko–uskonto kulttuurista osaa.
(Robbins 2007, 14–15.) Uskonto-käsitteen määrittely on perustunut edeltäneissä
antropologisissa ja muissa uskontotutkimuksissa tehtyjen uskontomääritelmien tarkasteluun ja niiden muokkaamiseen omaan epistemologis-paradigmaattiseen käsitykseen sopivaksi (vrt. Bowie 2006, 25–26, 89). Esimerkiksi symbolista antropologiaa edustavan Geertzin mukaan uskonto on kulttuurijärjestelmä ja jokaisen uskonnon ytimen muodostavat symbolit, jotka vaikuttavat ihmisten tunteisiin ja yllyttävät ihmiset tietynlaiseen toimintaan. Symbolit synnyttävät ihmisissä kestäviä
mielialoja ja motivaatioita ja muotoilevat käsityksen sellaisesta olemassaolon yleisestä järjestyksestä, jonka valossa mielialat ja motivaatiot tuntuvat ainutlaatuisen
todenmukaisilta. Geertz pitää uskontoa maailmankuvana, jonka kautta ihminen voi
kokea oman toimintansa kosmisesti merkittäväksi. (Geertz 1974, 77–117; Arnal
2000, 28–29; Swenson 1999, 68–69.)
Uskonto paljastuu kuitenkin empiirisissä tutkimuksissa monimutkaisemmaksi
asiaksi. Thomas Kirschin (2004) tutkimat Sambian kristityt kuuluivat samanaikaisesti erilaisiin uskonnollisiin järjestelmiin, ja heidän uskolleen oli leimallista jatkuva uskonnollisen totuuden ja vaikuttavuuden etsintä. Jos rajallisen uskonnollisen
järjestelmän käsittää yhdeksi uskonnoksi, ei uskonto toiminut sambialaiskristityille
Geertzin kuvaamana toimintaa motivoivana maailmankuvana, koska uskonnollisen
totuuden ei ajateltu sijoittuvan pysyvästi mihinkään uskontoon. (Emt. 707.) Myöskään monissa tunnustuskunnissa käyvien ajatteluun symbolien vaikutus ei ole niin
yksioikoinen kuin Geertz esittää, sillä poikkikristilliset omaksuvat eri tunnustuskunnista samalle symbolille keskenään erilaisia merkityksiä ja antavat niitä sille
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myös itse. Paneudun tähän tarkemmin teoreettisesti luvussa 2.4.3 ja empirian kautta
luvussa 6.5, jossa esitän institutionaalisten opinselitysten vaikutusta yksilöiden uskonnollisiin käsityksiin.
Uskonto on aiemminkin nähty kiistanalaisena ja vaikeasti määritettävänä terminä. Kulttuuriantropologi Talal Asad (1993, 1, 28) on huomauttanut, että uskontokäsite sellaisena kuin sen käsitämme, on länsimaisten yhteiskuntien historian ja poliittisten olosuhteiden sivutuote, joka sisältää ajatuksen kirkon ja valtion erillisyydestä. Asad myös huomauttaa, että uskonnollinen kääntäminen kielestä toiseen on
ongelmallista, mutta etenkään yhden uskonnon pyhäinjäännöksiä ei voi siirtää toisen uskonnon pyhäinjäännöslippaaseen. (Emt. 2.) Tällä hän tarkoittaa sitä, että yhdestä uskonnosta käytetyt tieteelliset termit eivät välttämättä sovi toiseen. Käsitemääritelmät olisi siksi tehtävä kunkin tutkittavan järjestelmän todellisuudesta käsin.
Kulttuuriantropologi William E. Arnalin mielestä uskonto-käsite voi näin ymmärrettynä estää kulttuurien välisen ymmärtämisen (Arnal 2000, 30–32), mutta tässä
tutkimuksessa se ei ole keskeistä, koska tarkastelen vain kristinuskoa. Uskontotieteilijä Teemu Taira (2006) ehdottaa ongelman ratkaisemiseksi notkean uskonnon
käsitteen käyttämistä ja uskonnon tarkastelemista luokittelun välineenä; on tarpeetonta määrittää ja rajata uskonnon käsitettä tarkasti, jos rajaukset ja määrittelyt itsessään otetaan tarkastelun kohteiksi. Tairan mukaan huomio tulisi kiinnittää uskonto-sanan käyttäjään ja siihen, miten hän sanaa käyttää, ja luopua sellaisesta käsityksestä, että uskonto-sanalle on olemassa jokin luonnollinen vastine. Hänen mielestään perustava kysymys ei ole se, mitä uskonto on, vaan se, ”mikä käy uskonnosta tietyissä historiallisissa olosuhteissa ja miksi”. Uskontona olisi siten pidettävä kaikkea, minkä uskovat itse määrittävät uskonnoksi. (Emt. 86.)
Antropologit ja muut uskontojen tutkijat ovatkin usein ottaneet käyttöön tutkittavien yhteisöjen omia uskontoon liittyviä käsitteitä (emic-käsitteitä12). Aina tutkijan käyttämät ja luomat etic-käsitteet eivät kohtaa tutkittavien käsitejärjestelmää
eli emic-näkemystä. Kysyin tutkimukseen osallisilta, mitä uskonto ja kristillisyys
heille merkitsevät. Vastaukseksi he alkoivat puhua uskonyhteisöjen tavoista, opista
ja käytännöistä ikään kuin henkilökohtaisesta uskostaan poikkeavina asioina. 13

12

Katso emic–etic-käsiteparin käytöstä tutkimusvälineenä luvusta 3.2.
Myös osa pro gradu -tutkimustani varten haastattelemistani esikoislestadiolaisista erotti henkilökohtaiseksi katsomansa uskon uskonnosta ja piti uskontoa kielteisenä ja uskoa myönteisenä asiana. Nämä
ihmiset käsittivät uskonnoksi sellaiset institutionaaliset asemat, tavat ja perinteet, joita kyllä perustellaan
raamatunlauseilla, mutta joiden oikeutukseen he eivät itse uskoneet. Uskontona pitämiään perinnäistapoja he noudattivat vain yhteisön yhteisissä tilaisuuksissa, koska halusivat välttää kiistoja yhteisön perinteitä puolustavien uskovien kanssa. (Lindh 2006, 100–103.)

13
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Kertoessaan omasta kristillisyydestään tutkimukseen osalliset määrittivät nimenomaan sitä, mitä usko heille merkitsee ja rajasivat uskontona pitämiään seikkoja
erilleen omasta uskostaan. Eräs tutkimukseen osallinen ei myöskään osallistunut
minkään tunnustuskunnan tai uskonnollisen yhteisön järjestämiin tilaisuuksiin ja
puhui haastattelun aikana vain uskosta ja uskovien yhteisöstä, ei uskonnosta (Helmi
45b). Toinen tutkimukseen osallinen huomautti, ettei uskonto merkitse hänelle mitään, mutta sen sijaan usko merkitsee hänelle samaa kuin elämä. Hän sanoutui välillä jo irti koko tutkimuksesta, koska tutkin hänen mielestään uskontoa, jota hänellä ei oman käsityksensä mukaan ole. (Alexander 75.)
Vaikka tutkittavien enemmistö ei käyttänyt uskonnon käsitettä puheessaan
lainkaan, on uskonnon käsitteen teoreettinen tarkastelu tutkijayhteisön keskinäisen
ymmärryksen kannalta tärkeää. Robbins ja useat muut uskontotutkijat viittaavat uskonnolla uskon institutionaaliseen, kulttuuriseen ja/tai yhteisölliseen ulottuvuuteen
(Robbins 2007; Hovi 2007, 12–13; Lyon 2002; O’Dea 1974; Geertz 1974, 77–117).
Uskonto ei kuitenkaan ole sama kuin uskonyhteisö, sillä uskonnolla, silloin kun
sillä tarkoitetaan tunnustuskunniksi jakautuneita instituutioita, on teologinen, opillinen puolensa. Ainakin osa poikkikristillisistä muodostaa uskonyhteisönsä itse eri
tunnustuskuntiin kuuluvista ja samalla erilaisiin teologisiin selityksiin nojaavista
kristityistä (ks. luku 4.3). Teologi ja uskontotutkija Ilkka Pyysiäinen (2006) huomauttaa, että siellä, missä virallista teologiaa on kehitetty, virallinen oppi ja ihmisten uskomukset ovat aina poikenneet toisistaan. Pyysiäinen katsoo, että uskonnollisuus on ihmisen intuitioihin perustuva ominaisuus, joka ei vaadi opiskelua ja institutionaalista ohjausta, toisin kuin teologia. Virallisten teologioiden hän katsoo vieraantuneen kauas tästä intuitioihin perustuvasta arkiajattelusta. (Emt. 140.)
Myös yhdysvaltalainen uskontososiologi David Lyon (2002) viittaa uskontotermillä institutionaaliseen uskonnollisuuteen, mutta huomauttaa, että näin käytettynä sellaiset uskonnolliset ilmiöt kuin usko ja henkisyys suljetaan ulos käsitteestä.
Postmodernissa yhteiskunnassa uskonto kuitenkin pursuaa Lyonin mukaan institutionaalisten rajojensa yli ja muuttuu yhä yksilöllisemmäksi ja kokemuksellisemmaksi asiaksi. Lyonin mielestä uskonnon käsitteen rajoittaminen institutionaaliseen
uskontoon ei siksi olisi mielekästä. (Lyon 2002, ix, xxi, 7, 96). Kulttuuriantropologisten esikuvien mukaisesti määritän silti uskonnon uskon kulttuuriseksi, institutionaaliseksi tai yhteisölliseksi ulottuvuudeksi. Näin ajatellen uskonto on uskovien
jakamaa ja julkista, ja se ohjaa ihmisen käyttäytymistä myös ulkoisena voimana
esimerkiksi sosiaalisen kontrollin kautta. Tarkoitan sosiaalisella kontrollilla yksilöiden tai jonkin ryhmän kykyä säädellä omaa tai muiden käyttäytymistä toivottujen arvojen ja periaatteiden mukaisesti (Lawrence 2008, 174–175). Uskon ajattelen
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sen sijaan voivan olla myös yksilöllistä, institutionaalisista, virallisista opetuksista
ja käsityksistä poikkeavaa. En silti kiellä sitä, ettei yksilön usko saisi vaikutteita
ympäröivien uskontojen ja muiden kulttuurin jäsenten käsityksistä.
Katson pragmatisti John Deweyn (1859−1952) tavoin, että usko voi kohdistua
muuhunkin kuin uskonnolliseen tai ylimaalliseen kohteeseen, vaikkapa identiteetin
olemassaoloon tai koulutuksen hyödyllisyyteen, ja että usko on inhimillisen kokemuksen ulottuvuus, joka on erotettava aktuaalisista, institutionaalisista uskonnoista
(vrt. Pihlström 2001, 89–92). Tämän tutkimuksen tarkastelun kohteena on kuitenkin uskonnollinen, kristillinen usko. Uskontotutkija Tuija Hovi (2007, 12) määrittää uskonnollisuuden yksilön sisäistetyksi vakaumukseksi ja sen ohjaamaksi käyttäytymiseksi ja yhteisölliseksi sitoutuneisuudeksi. Poikkikristillisten kohdalla määritelmään sisältyvä yhteisöllinen sitoutuminen on ongelmallinen poikkikristillisille
ominaisen sitoutumattomuuden tai moniin yhteisöihin sitoutumisen takia. Adjektiivi uskonnollinen on muodostettu sanasta uskonto, ja sen mukaisesti osa tähän
tutkimukseen osallisista viittasi uskonnollisuudella jossakin uskontokunnassa vallitsevien tapojen noudattamiseen. He eivät pitäneet itseään uskonnollisina vaan uskovina. Usko-sanasta muodostettu adjektiivi uskollinen tarkoittaa kuitenkin lojaalia, luotettavaa ja jossakin pysyvää, joten käytän uskonnollinen-adjektiivia viittaamaan myös yksilön uskosta aiheutuviin käyttäytymisen ja ajattelun malleihin. Instituutiot ja yhteisöt puolestaan ovat uskonnollisia, jossa niiden toiminta perustuu
uskontoon. Robbins huomauttaa uskon käsitteestä lisäksi, että antropologit tarkastelevat uskonnollista uskoa ehdollisena uskon, että -väitteenä (believe that), kun
taas hänen tutkimansa kristityt määrittelivät uskoaan uskona johonkin (believe in).
Toisin sanoen usko merkitsi heille luottamusta Jumalaan ja tämän luottamuksen
mukaisia tekoja. (Robbins 2007, 14–15.) Näkemykseni mukaan usko ohjaa ihmisen
käyttäytymistä, asenteita ja elämänorientaatiota siksi, että uskova on sisäistänyt
jonkin opin tai käsityksen. Usko voi olla myös yksilöllistä, samoin kuin sen ohjaamat tavat ja orientaatiot, mutta tällöinkin uskon sisältöjä omaksutaan uskonnoista
tai muilta ihmisiltä. Vaikka olen uskonto- ja usko-käsitteiden erottelussa yrittänyt
vastata tutkittavien erottelutapaan, ovat tässä tekemäni määritykset etic-määrityksiä. Tarkastelen tutkimukseen osallisten omia usko- ja uskontomäärityksiä luvussa
6.6.
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2.2.2 Ekumenia tunnustuskuntien välisenä keskusteluna
Ekumenialla tarkoitetaan kirkkokuntien väliseen yhteisymmärrykseen, yhteistyöhön tai ykseyteen14 tähtäävää maailmanlaajuista tai valtion sisällä tapahtuvaa toimintaa, esimerkiksi minkä tahansa kirkkokuntien tai herätysliikkeiden keskinäisiä
ja monenvälisiä oppineuvotteluita. Ekumenia-sanan kantasanana on kreikan oikouemene, joka tarkoittaa asuttua maailmaa. Nykyisen kirkkokuntien väliseen opilliseen yhdentymispyrkimykseen viittaavan merkityksensä sanan katsotaan saaneen
Ruotsin arkkipiispa Nathan Söderblomin (1866−1931) kutsuttua 1800-luvun lopulla johtamiaan kirkkokuntien välisiä kokouksia ekumeenisiksi. (Pajunen 2010,
30–32; SEN, elektr.)
Kirkon ykseyttä on yritetty palauttaa kuitenkin yhtä kauan kuin on tapahtunut
erkaantumista (vrt. Ahonen 2010, 39, 58–75; Nüssel & Sattler 2008, 16–21). Merkittävää on, että kirkosta puhuttiin yksikössä lännen kirkon reformaatioon asti
(Huttunen 2015, elektr.), vaikka ortodoksisen ja roomalaiskatolisen kirkon eroaminen oli alkanut käytännössä jo 300-luvulla (Ahonen 2010, 103–106). Erilaisen uskontunnustuksen kirvoittamat molemminpuoliset pannanjulistamiset 15 vuonna
1054 syvensivät kirkon jakaantumista, mutta vasta ristiretket aiheuttivat lopullisen
eron. Ristiretkien tarkoituksena oli hävittää islam Pyhältä maalta, erityisesti Jerusalemista, mutta neljännen ristiretken (1202−1204) aikana ristiretkeläiset tuhosivat
ja ryöstivät myös ortodoksisen Konstantinopolin. Idän kirkossa läntisiä kristityitä
alettiin pitää raakalaisina ja vääräuskoisina. (Ahonen 2010, 117–124.) Kirkosta puhuttiin erosta huolimatta edelleen yksikössä. Vasta lännen reformaattorit alkoivat
1500-luvulla kutsua kirkkoja erilaisten uskontunnustusten perusteella tunnustuskunniksi16. (Huttunen 2015, elektr.)
Ekumenia-sanalla on aikojen saatossa viitattu erilaisiin asioihin. Ennen Söderblomin määritelmää ekumenialla viitattiin tunnustuskuntarajat ylittävään kristityiksi tunnustamiseen. 1600-luvun lopun pietistit käyttivät ekumenia-sanaa koettaessaan levittää omaa näkemystään ”elävästä” kristillisestä hurskaudesta yli kansallisten ja tunnustuskunnallisten rajojen. 1800-luvun aikana saksalaisissa herätys- ja
lähetysliikkeissä kannatusta sai tunnustuskuntarajat ylittävä seurakuntakäsitys,
jonka mukaan kaikki heränneet kristityt muodostivat seurakunnan. Silti yksittäisten

14
Ykseys tarkoittaa sitä, että kristillisyys on yksi kokonaisuus, vaikka kirkkoja tai tunnustuskuntia on
monta.
15
Vasta vuonna 1965 paavi Paavali VI ja Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka Athenagoras purkivat keskinäiset pannanjulistamiset ja kirkonkiroukset (Nüssel & Sattler 2008, 8).
16
Martin Martyn (2010, 27) mukaan maailmassa on 38 000 kristillistä tunnustuskuntaa.
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kristittyjen ei oletettu osallistuvan kuin oman uskonyhteisönsä toimintaan. Ekumeniakehitystä tapahtui myös muissa maissa. Vuonna 1795 perustettu London Missionary Society katsoi, että evankeliumia ei tulisi julistaa tunnustuskunnallisessa
muodossa, ja korotti ekumeenisuuden toimintaperiaatteekseen. Lontoossa 1846 perustettu Evankelinen liitto ymmärsi itsensä kaikkien tunnustuskuntien ja kansojen
todellisten uskovien ekumeeniseksi liittoumaksi. (Nüssel & Sattler 2008, 20–21.)
Pohjois-Amerikassa ekumeeninen liikehdintä ilmeni 1830-luvulla nuorisoherätyksinä, joissa korostettiin protestanttien ykseyttä. Vuonna 1844 Lontoossa perustettiin maallikkoekumeeniseksi julistautunut Nuorten Miesten Kristillinen yhdistys (NMKY). Vuonna 1855 NMKY piti Pariisissa maailmankokouksen, jonka
aikana muotoiltiin niin kutsuttu Pariisin baasis, joka toimii edelleen koko ekumeenisen liikkeen ydinideana. (Huttunen 2010, 18, 20; myös Pajunen 2010, 31.) Ekumenian raamatullinen perusta on Jeesuksen rukouksessa ykseyden puolesta:
Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja
minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma
uskoisi sinun lähettäneen minut. (Joh. 17:21) (SEN, elektr.)
Kansan keskuudesta lähteneen kehityksen lisäksi kirkot hakeutuivat yhteistyöhön
ja toistensa uskon tunnustamiseen myös lähetystyössä 1800-luvulla havaittujen
puutteiden vuoksi. Kirkot halusivat suitsia eri maiden ja kirkkokuntien välistä kilpailua lähetysalueista ja ulottaa lähetystyön myös syrjäisille alueille. (Ahonen 2010,
70–75, 131.) Ensimmäisen maailmansodan jälkeen vuonna 1910 järjestetyn Edinburghin maailmanlähetyskonferenssin tavoitteena oli, että lähetysliikkeet veisivät
evankeliumia monien kirkkokuntien sijaan yhtenäisenä kirkkona uusille alueille.
(Huttunen 2010, 19; Nüssel & Sattler 2008, 21–22.)
Maailmanlaajuisen kirkkojen välisen ekumeenisen toiminnan katsotaan alkaneen Edinburghin konferenssista vuonna 1910, jonka seurauksena perustettiin erilaisia yhden asian ekumeenisia liikkeitä. Näistä yksi oli kansainvälisen ystävyyden
edistämiseksi työskentelevä Kirkollinen maailmanliitto, jonka kansallistoimikunnaksi Suomen ekumeeninen toiminta järjestäytyi vuonna 1917. Ensimmäiset vapaakirkolliset jäsenkirkot liittyivät toimikuntaan vuonna 1924 ja ortodoksit 1925.
Nykyisin kansallistoimikunta toimii nimellä Suomen ekumeeninen neuvosto
(SEN). (Pajunen 2010, 31–33; Huttunen 2015, elektr.)
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2.2.3 Yhteiskristillisyys paikallisena yhteistoimintana
Mika Pajunen (2010, 30–31) erottaa termit ekumenia ja yhteiskristillisyys (josta
käytetään myös nimeä allianssiekumenia) toisistaan sillä perusteella, että ekumenia
tähtää Kristuksen kirkon näkyvään ykseyteen maailmassa, kun taas yhteiskristillisyys on hänen mukaansa protestanttisten kristittyjen yhteistoimintaa ja yksittäisten
kristittyjen ja paikallisseurakuntien ”vapaata, tunnustuksetonta ja herätyskristillistä
yhteistyötä”. Kuitenkin esimerkiksi Lappeenrannan seudulla yhteiskristillisen toiminnan järjestämiseen osallistuu joskus myös ortodoksinen kirkko. Yhteiskristillisyys on kansallisvaltion sisällä tapahtuvaa paikallistason toimintaa ja ykseyteen
tähtäämistä. Saksassa paikallisiakin yhteisjumalanpalveluksia kutsutaan ekumeenisiksi, ja ne vastaavat sisällöltään enemmän tunnustuskuntien omia jumalanpalveluksia kuin suomalaiset yhteiskristilliset kokoontumiset. (Elsi 40a; Karla 45f;
Kenttätyöpäiväkirja 27.6.2014.)
Lappeenrannan seudulla yhteiskristillisiksi nimettyjä tilaisuuksia järjestävät eri
seurakunnat keskenään, mutta myös luterilainen kirkko yhdessä sen herätysliikkeiden kanssa. Suurin osa yhteiskristillisistä tapahtumista on avoimia kaikille osanottajille, mutta haastattelemani suomalainen luterilaispastori mainitsi, että vuodesta
2005 Lappeenrannassa on toiminut luterilaisten seurakuntien, Helluntai- ja Vapaakirkkojen pastoreiden yhteiskristillinen rukouspiiri (Amanda 30). Jonkinnäköistä
yhteiskristilliseksi mainittua toimintaa kaupungissa järjestetään vähintään kerran
kuukaudessa.
2.2.4 Evankelikaalisuus uskonratkaisun korostajana
Yhtenä tarkastelunäkökulmanani on evankelikaalisen kristillisyyden leviämisen
vaikutus poikkikristillisyyden yleistymiseen. Evankelikaalisuuden katsotaan syntyneen 1730-luvulla Englannissa ja levinneen sieltä hyvin pian Pohjois-Amerikkaan. Varsinaisina evankelikaalisen herätyksen ensimmäisinä suuntauksina pidetään metodisteja, kalvinistisia metodisteja, herätyskristillistä teologiaa ja spiritualiteettia17 vaalineita anglikaanisen kirkon pappeja sekä Englannin kirkon ulkopuolella toiminutta protestanttista dissentteriherätystä. Evankelikaalisuuden juuret ovat
kuitenkin Euroopan reformaatioliikehdinnässä, erityisesti radikaalireformaation
anabaptistisessa suuntauksessa ja puritanismissa. Anabaptistit kannattivat kirkon ja

17

Spiritualiteetilla viitataan tässä hegellisen elämän tapaan. Spiritualiteetti viitaa myös sellaiseen hengelliseen elämään, jossa yhteys muihin kristittyihin korostuu. (Kirkon tiedotuskeskus 2015c, elektr.)
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valtion eroa, hylkäsivät lapsikasteen Raamatun vastaisena, vastustivat kristittyjen
sotiin osallistumista ja pitivät Raamattua opin perustana. Kasteen edellytyksenä he
pitivät tietoista kääntymystä ja uskoon tulemista. He hylkäsivät vanhojen kirkkojen
kannattamat sakramentit armon välineinä sekä perisyntiopin ja katsoivat, että Kristuksen sovintotyö pelastaa kastamattomatkin lapset, jotka eivät vielä kykene erottamaan hyvää ja pahaa. (Pokki 2007, 23–24, 45–46.) Puritaanit puolestaan korostivat tunnistettavan ja tiettyyn hetkeen ajoitettavan uudestisyntymiskokemuksen ja
sen myötä tulevan pelastusvarmuuden merkitystä kristityksi tunnistamisessa (Hemeyer 2006, 97; Pokki 2007, 36).
Nykyinen evankelikaalisuus on tunnustuskuntarajat ylittävä liike, joka korostaa, että pelastus saavutetaan yksinomaan uskomalla Jeesus Kristukseksi. Liike painottaa myös evankelioimisen, henkilökohtaisen kääntymyksen, uudelleen syntymisen kokemuksen, Raamatun auktoritaarisuuden ja uskon mukaisen elämän merkitystä, ja sille on leimallista lopunajan odotus. Evankelikaaliset eivät tunnusta mitään kirkkokäsitystä normatiiviseksi. Liike onkin järjestäytynyt erilaisiksi evankelikaalisiksi ryhmiksi, jotka toimivat kirkkokuntien sisällä. (Hemeyer 2006, 95–97;
Ketola 2008, 126–127; Pokki 2007, 11.) Evankelikaalisuus liitetään yleensä konservatiivisuuteen, mutta monet post-evankelikaaliset liikkeet omaksuvat perinteisten evankelikaalisten liikkeiden kielletyiksi julistamia toimintatapoja ja moraalisia
arvoja. Ne esimerkiksi hylkäävät edeltäneen evankelikaalisuuden jyrkän suhtautumisen seksuaalisuuteen ja järjestävät jumalanpalveluksia aikaisemmin epäsovinnaisiksi mielletyissä paikoissa, kuten pubeissa. (Lyon 2002, 49.)
Käytän tässä tutkimuksessa nimitystä vapaat suuntaukset viitatessani 1800-luvun loppupuolelta alkaen syntyneisiin, henkilökohtaista uskonratkaisua ja seurakunnan merkitystä korostaviin tunnustuskuntiin, esimerkiksi helluntailaisuuteen,
vapaakirkollisuuteen ja itsenäisiin evankelikaalisiin kirkkoihin. Usein nämä vapaat
suuntaukset ovat taustaltaan angloamerikkalaisia. Monet tutkimukseen osalliset
ovat evankelikaalisiksi luokiteltavien liikkeiden jäseniä tai osallistuvat niiden toimintaan. Tarkastelen, millä tavoin evankelikalismi on vaikuttanut poikkikristillisyyteen ja kirkkojen sisäisten muutosta vaativien ryhmien toimintaan.
2.2.5 Poikkikristillisyys yksilöllisinä rajanylityksinä
Muodostin käyttämäni poikkikristillisyys-nimityksen englanninkielisten multifaith (moniuskonnollinen), inter-faith ja inter-religious (uskontojenvälinen) termien pohjalta. Termillä multi-faith viitataan tapahtumiin, joissa on mukana useita
uskonnollisia ryhmiä. Sillä tarkoitetaan seurakuntien, kirkkokuntien ja uskontojen
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rajat ylittävää toimintaa. Inter-faith puolestaan tarkoittaa uskontojen ja niihin kuuluvien ihmisten välistä suhdetta sekä sellaisia olosuhteita, joissa esiintyy uskontojen ja uskojen välistä dialogia. Inter-religious-termiä käytetään joskus inter-faithtermin synonyyminä, mutta toisinaan sillä viitataan erilaisten uskontojen kohtaamisen tilaan uskonnollisesti pluraalissa kontekstissa. (Weller 2009, 63–64.) Uskontojenvälisyydellä tarkoitetaan myös esimerkiksi New Age -henkisen ajattelun tai
kansanuskon ainesten sekoittumista kristilliseen perinteeseen tai minkä tahansa
kahden tai useamman uskonnon oppien sekoittamista yksilön henkilökohtaisessa
uskonnossa. Osa tutkijoista puhuu tällöinkin vain uskonnollisesta pluralismista
(Kirsch 2004). Tässä tutkimuksessa käytän käsitettä poikkikristillisyys, jolla viittaan kristittyjen tunnustuskuntarajat ylittävään toimintaan ja ajatteluun. Poikkikristillisyys tarkoittaa sitä, että ihminen
1.
2.
3.
4.
5.

osallistuu monien kristillisten yhteisöjen toimintaan tai tilaisuuksiin,
sitoutuu ajoittain voimakkaasti johonkin tunnustuskuntaan mutta vaihtaa sitoutumisensa kohdetta montakin kertaa elämänsä aikana,
osallistuu uskontoinstituution muutokseen tähtäävän liikkeen toimintaan,
pitää aktiivisesti yhteyttä kristittyihin yli tunnustuskuntarajojen ja/tai
muodostaa ja perustelee perinteisistä käsityksistä poikkeavia uskonnollisia
mielipiteitään ja käsityksiään myös muuhun kuin uskonnollisen piiriin kuuluvilla lausumilla tai käsityksillä.

Jokainen yksilö voi ajatella tai toimia poikkikristillisesti omalla yksilöllisellä tavallaan, eikä tämä toiminta aina seuraa oman tai muiden seurakuntien ohjeistusta tai
opillista linjausta. Poikkikristillisesti käyttäytyvät eivät välttämättä rajoita toimintaansa vain yhteiskristillisiin tilaisuuksiin, vaan he käyvät myös eri seurakuntien
omille seurakuntalaisilleen suuntaamissa tilaisuuksissa ja järjestävät omia kokoontumisiaan, joiden toiminta on täysin riippumatonta kaikkien tunnustuskuntien toiminnasta.
Käytän poikkikristillisyys-termiä kaikkien yksittäisten ihmisten, niin riviseurakuntalaisten kuin seurakuntien työntekijöiden, evankelistojen ja saarnaajien yhteisörajat ylittävästä toiminnasta. Käsittelen poikkikristillisenä käyttäytymisenä
seurakunnan vaihtamista silloin, kun henkilö osallistuu myös yhteiskristilliseen toimintaan tai kun vaihtoja on useita henkilön elämänhistorian aikana. Poikkikristillisyyden kaltaisia ilmiöitä kuvaamaan on käytetty uskontotutkimuksissa myös termejä tunnustuskuntiin sitoutumaton kristillisyys, rajat ylittävä kristillisyys, ylirajainen kristillisyys, transuskonnollisuus ja moniyhteisöllisyys. Tähän tutkimukseen
osallisista osa sitoutuu kuitenkin voimakkaasti omaan tunnustuskuntaansa, vaikka
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osallistuu myös muiden kirkkojen toimintaan, joten tunnustuskuntiin sitoutumaton
kristillisyys ei sovi tutkimukseen osallisten yhteisnimitykseksi. Muilla termeillä
taas voidaan viitata myös kristillisten tunnustuskuntien ulkopuolisten uskontojen
toimintaan osallistumiseen (vrt. Weller 2009). Käytän tässä tutkimuksessa termiä
moniyhteisöllisyys viittaamaan siihen, että henkilö kokee monta yhteisöä omakseen ja myös osallistuu tai on aikaisemmin osallistunut monen uskonyhteisön toimintaan. Poikkikristillinen suuntautuminen ei kuitenkaan vaadi minkään tunnustuskunnan jäsenyyttä tai toimintaan osallistumista vaan ainoastaan institutionaaliset rajat ylittävää muiden kristittyjen uskon tasavertaiseksi tunnustamista ja tästä
johtuvaa muihin tunnustuskuntiin kuuluvien tunnustamista tai kategorisointia kristityiksi.
Kulttuuriantropologi Mary Douglasin (2000) ritualistista rajanvetoa käsittelevän pyhä-teorian mukaan kategorisointi on ensisijaista kulttuurisessa tiedonkäsittelyssä. Douglas pitää ihmisyhteisöjä mielikuvina kokonaisuuksista, joilla on sisäpiiri, rajat ja sisäpiiristä ulossuljettu aines. Lika ja epäjärjestys ovat väärissä paikoissa olevaa, kategorioihin sopimatonta ainesta, joka loukkaa järjestystä. Lika on
systemaattisen järjestämisen oheistuote, joten siellä missä on likaa, on myös järjestystä. Vaikka kategorioihin sopimaton aines halutaan sulkea ulos yhteisöstä, vahvistaa se olemassaolollaan niin kategorioita itseään kuin rajoja ja sisään suljettua
aineista. (Emt. 46–52; 86–93, 182.) Katson, että ulossulkeminen vahvistaa myös
ulossuljettua aineista. Kategorioihin varastoitunut kulttuuria ja yhteiskuntaa koskeva tieto muodostaa eräänlaisen kulttuurisen tietovarannon, johon on kertynyt tietoa historian aikana. Kaikki kulttuurin jäsenet eivät silti jaa kulttuurisen tietovarannon sisältöä samalla tavalla.18 (Juhila 2004, 22.)
Douglas tarkastelee kategorisointia Vanhan Testamentin syötäväksi kelpaavia
ja kelpaamattomia eläimiä luettelevan ohjeen kautta. Syötäväksi kelpaavien eläinten täytyy kuulua selkeästi luokkaansa: esimerkiksi sika on epäpuhdas, koska se ei
ole muiden sorkkajalkaisten tavoin märehtijä. Kahteen kategoriaan kuuluva tai kategorioiden väliin jäävä on epäpuhdas ja siksi syötäväksi kelpaamaton. Samalla kategorisoinnin mekanismilla yhteisöt sulkevat ulos yksilöt ja ryhmät, jotka eivät sovi
niiden kategorioihin tai jäävät luokkien väliin. Moniselitteisyytensä takia anomaliat
kuitenkin kyseenalaistavat vallitsevan luokittelun ja siten häiritsevät rajaa. Puhtautta ja epäpuhtautta koskevat käsitykset ovat sen vuoksi muuttuvia, joskin kunkin
18

Tämä käsitys poikkeaa Douglasin käsityksestä, jonka mukaan kulttuuri on sitova auktoriteetti, johon
houkutellaan mukaan sillä, että muutkin osallistuvat. Douglas määrittää kulttuurin yhteisölle yhteisiksi,
valikoiduiksi tavoiksi ja katsoo, että kulttuuri toimii välittäjänä yksilöiden kokemuksille. (Douglas 2000,
90.)

41

kulttuurin jäsenet näkevät ne ajattomina ja muuttumattomina. (Emt. 85–92, 106–
109, 157.) Poikkikristilliset eivät kuulu selkeästi mihinkään luokkaan ja muodostavat siksi erillisen ”ulossuljettujen” kategorian, vaikka he eivät ole keskenään yhtenäinen ryhmä. Ulossulkeminen ei kuitenkaan aina ole todellista yhteisön ulkopuolelle sulkemista, vaan se voi olla yhteisön esittämää vastustusta tai itse koettua
toiseudentunnetta.
Kirsi Juhila (2004, 25) määrittää kategorisoinnin eron tekemiseksi. Hänen mukaansa stereotypisointi on yksinkertaistavaa kategorisointia, jossa luokkiin erottelu
tapahtuu vastaparien kautta. Eron tekeminen on vallankäyttöä, koska erot määritellään etuoikeutettujen ryhmien ehdolla. (Emt.) Kristilliset uskonnolliset instituutiot
ovat etuoikeutettuja ryhmiä, sillä niillä on tunnustettu ja vakiintunut asema länsimaisissa yhteiskunnissa. Tutkimusaineistossani erilleen erotettuja, poikkikristillisiksi luokiteltavia ovat evankelikaalisen herätyskristillisyyden ajatukset jakavat,
monien yhteisöjen toimintaan tai yhteiskristillisiin tilaisuuksiin osallistuvat kristityt sekä kristillisten reformiliikkeiden jäsenet ja esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen tai naisten aseman parantamista vaativat kirkkojen sisäiset ryhmittymät.
2.3

Modernisaatiosta yksilöllistämisen kulttuuriin

2.3.1 Modernisaatio ja yksilön korostuminen
Poikkikristillisen käyttäytymisen ja ajattelun yleistyminen on yhteydessä myös yksilön aseman muuttumiseen modernisaatiokehityksen myötä. Kristillisyyteen kuului alun alkaen idea ihmisoikeuksista, mutta kirkko toimi käytännössä sitä vastaan
pakkokäännyttämällä ihmisiä ja pönkittämällä yhdessä maallisen vallan kanssa ihmisten jakautumista eri varallisuusryhmiin, joilla oli erilaiset oikeudet ja velvollisuudet (O’Dea 1974, 149–151; Weiß 2009, 51–60). Esimodernina aikana kristityt
osallistuivat institutionaalisesti ja ennustettavasti järjestettyyn kristilliseen toimintaan, kuten jumalanpalveluksiin, kinkereihin ja rippikouluun. Aina kyse ei ollut yksilöiden halusta osallistua, vaan kirkot vaativat rangaistuksen uhalla ihmisiä osallistumaan.19 (Vrt. Ammerman 2003, 207.)
19

Kun eurooppalaiset hallitsijat kääntyivät kristinuskoon, oli alamaistenkin käännyttävä. Verotusoikeutensa ansiosta vaurastunut katolinen kirkko oli voimakas mielipiteen ja kulttuurin muokkaaja keskiajan
Euroopassa. Kirkko otti monet kansanuskon palvontapaikat haltuunsa ja muunsi kansanuskontojen perinteitä kirkolliseen muotoon. Monet yhteiskunnalliset tehtävät olivat kirkon vastuulla, joten se kykeni
vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin ja käsityksiin. (Marty 2010, 124–143.) Kirkkomusiikin, -arkkitehtuurin ja -kuvataiteen kautta kirkko vaikutti eurooppalaiseen taiteeseen ja kaupunkikuvaan (Benton
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Uskonnon yksityistymiskehityksen katsotaan alkaneen 1300-luvun renessanssihumanismista (Joutsivuo ym. 2000, 11), jonka aikana muotoutuneet käsitykset
kumuloituivat 1500-luvun uskonpuhdistuksissa20. Ihmisten uskonnollisen käyttäytymisen muutos kietoutuu modernisaation maallisiin kehityskulkuihin. Modernin
synty on liitetty protestanttiseen reformaatioon ja sen käsityksiin materiaalisuuden
ja hengellisyyden suhteesta (Weber 1981; Keane 2007). Protestantit korostivat askeettista elämää, mutta samalla kaiken työn kutsumusluonnetta (Sihvola 2011,
112–115). Reformaatio ei kaiketi olisi ollut yhtä menestyksekäs ilman edeltäviä
innovaatioita eli paperin, öljypohjaisen musteen ja irtokirjasinpainokoneen kehittämistä. Merkittävimmän uskonpuhdistajan, Martti Lutherin, näkemykset levisivät
painotuotteiden ansiosta nopeammin ja laajemmalle kuin aiempien reformaattorien.
(Joutsivuo ym. 2000, 44, 62.) Reformaatio sai kannatusta kansan keskuudessa
myös taloudellisista syistä: Luther vaati monien aikalaistensa tavoin, ettei Saksa
lähettäisi rahaa Roomaan vaan käyttäisi esimerkiksi anekaupasta 21 saadut rahat
saksalaisten hyväksi. Lutherin toiminta vahvisti saksalaista kansallistunnetta, ja hänen kirjoituksensa, erityisesti Raamatun saksankielinen käännös, vaikuttivat saksan
kirjakielen kehitykseen merkittävästi. (Vrt. Alnäs 2004, 194–195; van Dülmen
2002, passim; Vainio 2008, 32–40.) Luther ajoi kirkon uudistamista, jonka katsoi
onnistuvan parhaiten yhteiskuntaa uudistamalla. Lutherin mukaan maallisen vallan
tuli ottaa suurempi vastuu koulutuksesta ja sairaiden ja köyhien huollosta, mutta
luoda samalla työntekoon kannustavat yhteiskunnalliset olosuhteet. (Vainio 2008,
78–81.) Modernin kehityksen voi tästä syystä katsoa alkaneen jo 1500-luvun aikana, vaikka monet siihen liitetyt keskeiset piirteet kehittyivät vasta 1800-luvulla
(Bauman 1996, 191).

2002). Protestantismi taas muokkasi ihmisten käsityksiä korostamalla armoa, arkista kutsumusta ja kansankielisyyttä. Valistuksen vaikutuksesta osa eurooppalaisista oppineista alkoi haastaa kirkon luomaa
maailmankuvaa, mutta tavalliseen kansaan vaikutus oli vielä vähäistä. (Marty 2010, 170–171.)
20
Uskonpuhdistuksen aikainen yksilönkorostus koski erityisesti kastekäsitystä ja sitä, voidaanko kaste
suorittaa lapselle vai vasta omakohtaisen uskonratkaisun tehneelle ihmiselle (Pokki 2007, 14–24).
21
Anekirjalla armahdettiin niistä rangaistuksista, joita kirkko langetti sen sääntöjä rikkoneille. Ane perustui siihen, että pappien ja munkkien ajateltiin tehneen hyviä töitä yli oman velvollisuutensa, ja tätä
ylijäämää ajateltiin voitavan jakaa pyhyysvajeista kärsiville. Kirkon virallisen selityksen mukaan aneilla
ei voinut ostaa syntejä anteeksi, vaan niitä myönnettiin jälkikäteen rahalahjoituksen tehneille. Todellisuudessa monet munkit myivät aneita synneistä puhdistamiseksi. Aneilla rahoitettiin muun muassa Rooman Pietarinkirkon rakennushanketta. Munkki Tetzelin toiminnan ansiosta Luther havaitsi anekauppaan
liittyvän raamatunvastaisia käytäntöjä, jolloin hän alkoi vastustaa koko anekauppaa: Tetzel myi aneita
vainajien sielun pelastamiseksi ja väitti Paavia Kristuksen vertaiseksi. (Alnäs 2004, 191–193; Vainio
2008, 32–35.)
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Yksilönvapauden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien kehitys liittyy 1700-luvun valistusfilosofian yksilönkorostukseen, Ranskan vallankumousten sarjaan ja Yhdysvaltain itsenäisyysjulistukseen. Ideologiset aatteet eivät yksin pystyneet purkamaan
ylempien säätyjen etuoikeuksia ja alempien luokkien velvollisuuksia, vaan vasta
teollinen vallankumous ja tasapainon häiriintyminen elintarvikehuollon ja väestömäärän välillä olivat ratkaisevia laukaisijoita yksilön oikeuksien toteuttamiseen yhteiskuntaelämässä. (Weiß 2009, 61–65.) Länsimaisen individualisaation vaikutuksesta myös usko alettiin nähdä ihmisen yksityisasiana (Ahonen 2010, 84, 86, 88).
Vuonna 1787 laaditussa Yhdysvaltain perustuslaissa puhutaan kaikkien ihmisten tasa-arvosta ja luovuttamattomista oikeuksista, mutta näiden oikeuksien käsitettiin aluksi koskevan vain täysivaltaisia kansalaisia eli vapaita miehiä; niiden ulkopuolelle jäivät orjat, köyhät, naiset ja lapset (Helo 2014, 24; Losurdo 2013, 113–
128). Perustuslakia luonnostellut Thomas Jefferson omisti itse yli sata orjaa, vaikka
hänen poliittisena tavoitteenaan oli orjuuden lakkauttaminen. Perustuslain uskonnonvapauslausekkeen on usein tulkittu taanneen omantunnonvapauden kaikille yksilöille, mutta todellisuudessa laki takasi vain sen, ettei liittovaltio suosinut mitään
uskontoa tai rajoittanut osavaltioiden uskontoa koskevien lakien laadintaa. (Weiß
2009, 63–64; Helo 2014, 15, 24–25, 100.)
Saksassa uskonnonvapaus koski aluksi aatelisia, jotka saivat valita uskontonsa
itse, kun taas alamaiset käännytettiin hallitsijan (kuninkaan tai ruhtinaan) uskoon
(Cole 2004, 91–92, 100, 105; Weiß 2009, 61). Kun Napoleon oli voittanut vuonna
1806 Saksaa vastaan käymänsä sodan, hän mullisti syntyperään perustuvan yhteiskuntajärjestyksen ja saattoi voimaan Code Napoléoniksi kutsutun yksilöiden vapautta ja yhtäläisiä oikeuksia korostavan perustuslakikokoelmansa. Lakikokoelman vaikutukset ulottuivat sellaisiinkin maihin Euroopassa, jotka eivät varsinaisesti kuuluneet Ranskan vaikutuspiiriin. Voimakkaimmin vaikutukset tuntuivat
Preussissa, jossa muun muassa lakkautettiin maaorjuus. (Cameron 1995, 235–238;
Schön 2013, 83–84.) Code Napoléoniin sisällytettiin Ranskan vallankumouksen
periaatteet sekulaarista, uskonnollisesti tunnustuksettomasta valtiosta ja omantunnonvapaudesta (Cameron 1995, 237). Renessanssihumanismista alkanut ja valistuksen aikana voimistunut yksilön hyvän esiin nostaminen ei siis hetkessä vapauttanut yksilöitä tai antanut heille oikeuksia (vrt. Joutsivuo ym. 2000, 11, 61; Losurdo
2013, passim), vaan vasta modernin edetessä ihmisten osallistuminen institutionaalisesti järjestäytyneeseen uskontoon heikkeni, kun osallistuminen muuttui vapaaehtoiseksi (Ammerman 2003, 207).
Webb Keanen mukaan moderniteetti kuvaillaan usein vapautumisnarratiivina,
jossa ihminen pääsee irti vapauttaan heikentävien väärien uskomusten, taikakalujen
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ja perinteiden vallasta (Keane 2007). Modernisaatiolla viitataan kuitenkin myös teollistumisen, kaupungistumisen ja valtion aseman vakiintumisen sekä yksilön korostamisen aikaan (Kangasharju 2003, 10). Esimodernin maatalousyhteiskunnan
aikana yläluokka ja tavallinen kansa eivät juuri olleet tekemisissä toistensa kanssa,
mutta kansallisvaltioaatteiden ja vallan keskittämishalun takia hallitsijat tulivat
riippuvaisiksi alamaisistaan. Hallitsevat eliitit yrittivät tietoisesti luoda ja herättää
kansallistunnetta ja samalla sitouttaa alamaiset modernin kansallisvaltion ideaan.
(Bauman 1996, 165–167; Held & McGrew 2005, 33–35; Poropudas 2012, 110.)
Yhteiskunnat kaupungistuivat, kun maatalouden työvoimantarve väheni maatalouden koneistuessa ja tehdastyövoiman tarve kasvoi teollisuuden kehittyessä (Kangasharju 2003, 10–11; Schön 2013, 12–13, 23, 36, 38–39). Teollistuminen mursi
ihmisten sitoutumista paikkaan ja traditionaaliseen elämänmuotoon22, ja samalla
side kirkkoon instituutiona löyheni (Lyon 2002, 11–12).
Kaupunkeihin muuttamisen jälkeen sosiaaliset siteet etenkin omaan sukuun
väljentyivät, mutta samalla sosiaalisten suhteiden verkostot laajenivat. Yhteisyyttä
tunnettiin sellaisiinkin ihmisiin, joihin ei ollut henkilökohtaista sidettä, sillä elämänkulun samantahtisuuden ansiosta kokemukset yhdistivät samaan sukupolveen
ja yhteiskuntaluokkaan kuuluvia ihmisiä. (Held & McGrew 2005, 33–35.) Kansalaiset käyttivät uudella tavalla joukkovoimaa vaatiessaan esimerkiksi varallisuuteen, säätyyn ja sukupuoleen sitomatonta yleistä äänioikeutta ja täysivaltaista kansalaisuutta. Näiden vaatimusten takana oli työelämässä koettu epätasa-arvo ja se,
etteivät teollisuustyöläiset, etenkään naiset, päässeet vaikuttamaan omiin asuin- ja
työoloihinsa, sillä yläluokka sääti yhteiskunnallisia oloja ja työläisiä koskevat lait.
(Schön 2013, 117–123.) 1800-luvun loppupuolella tasa-arvo koettiin tavoiteltavampana asiana kuin vapaus, vaikka yleisen ja naisten äänioikeuden vaatimukset
liittyivät vahvasti emämaan hallinnasta vapautumisen tavoitteisiin esimerkiksi Uudessa-Seelannissa 1800-luvun lopulla ja Australiassa ja Suomessa 1900-luvun
alussa23 (Sulkunen 1997). Vaikka äänioikeus myönnettiin tietyille ryhmille (veroa
maksaville naisille, kaikille miehille tai kaikille naisille) (ks. Schön 2013, 117,
122–123), se edisti yksilön aseman korostumista yhteiskunnassa, sillä yksilöillä oli
päätösvalta siinä, miten ja ketä he äänestivät.
22

Vapaus oli ideaalinen käsite sekä Pohjois-Amerikassa että monissa osissa Eurooppaa, sillä vielä 1800luvulla maaorjuutta esiintyi molemmissa maanosissa. Poropudas (2012, 136) huomauttaa, että Suomessa ei varsinaisesti ollut vapaata teollisuustyöväen luokkaa ennen vuonna 1879 säädettyä elinkeinoasetusta ja muuttovapauslakia, sillä esimerkiksi työpaikan vaihtamiseen tarvittiin sitä ennen yrittäjän
suostumus.
23
Käytännössä äänioikeus ei koskenut kaikkia naisia, vaan esimerkiksi Suomen köyhäinhoidon varassa
eläviltä naisilta estettiin äänestäminen 1960-luvun loppuun asti (Harjula 2010, 4).
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Modernin palkkatyön yhteiskunnan kehittyminen 1800-luvulta24 lähtien edesauttoi yksilöllisyyden muodostumista kulttuuriseksi ihanteeksi länsimaissa, sillä
yhteiskunta tarvitsi yksilöitä, joiden kohtalot eivät olleet entisellä tavalla sidottuja
kollektiiviseen yhteisöön. Ihmiset saivat monissa maissa oikeuden valita ammattinsa ja asuinpaikkansa itse (Schön 2013, 91–93). Ennen kansallisten koulutusjärjestelmien luomista kirkot huolehtivat sekä oman henkilöstönsä että rahvaan koulutuksesta. Sivistyneistö halusi kuitenkin ulottaa koulutuksen koko kansaan, sillä
koulutuksen ajateltiin vapauttavan ihmiset eräänlaisesta alaikäisyyden tilasta itsenäiseen päätöksentekoon ja elämänhallintaan kykeneviksi subjekteiksi. Uskottiin,
että ihmisistä kehittyisi koulutuksen avulla omillaan toimeentulevia kansalaisia,
joiden huollosta yhteiskunnan ei tarvitsisi vastata. (Vrt. Bauman 1996, 163–167;
Nieminen 2003, 109, 115, 119–120, 123.) Ammatillisia koulutusjärjestelmiä kehitettiin siksi, että ammatit eriytyivät teollisten tuotantotapojen kehittymisen, markkinoiden kasvun ja rahaliikenteen lisääntymisen ansiosta. Moniin töihin tarvittiin
osaavaa ja erikoistunutta työvoimaa. (Poropudas 2012, 137–138, 164–166; Schön
2013, 81, 91–92, 123–126) Myös oppimisen mittaaminen arvosanoilla tuki yksilöllisyyttä, sillä arvosanojen perusteella ihmiset muodostivat käsityksen omasta osaamisestaan ja valikoituivat eritasoisiin koulutuksiin, ammatteihin ja samalla sosiaaliluokkiin. (Suikkanen & Linnakangas 2000, 100.)
Palkkojen ansiosta ihmisistä tuli kuluttajia, joiden valinnanvapauden sosiologi
Zygmunt Bauman (2002, 35, 71–74) katsoo tarkoittaneen lähinnä vapautta kuluttaa
palkkansa teollisuustuotteisiin. Tehtaissa myös tietoisesti muokattiin työntekijöiden käyttäytymistä johdon haluamaan suuntaan. Antonio Gramscin 1920-luvulla
fordismiksi nimeämä massatuotantoon, tuotannon rationalisointiin ja hierarkkisiin
suhteisiin perustuva tuotantotapa tehosti tuotantoa, mutta teki työstä yksitoikkoista.
Raskaan työn ja pitkien työpäivien takia poissaolot olivat tehtailla yleisiä. Miettiessään keinoja vähentää poissaoloja Henry Ford oivalsi, että yhtiö voisi ohjata työntekijöidensä käyttäytymistä jakamalla etuja niille, jotka suostuisivat käyttäytymisensä muokkaamiseen ja yhtiön institutionaaliseen kontrolliin. Ford julkisti Viiden
dollarin päivä -nimisen voitonjako-ohjelman, joka jakoi etuja sen ehdot täyttäville

24
Iso-Britanniassa teollistuminen ja palkkatyön yleistyminen alkoi jo 1700-luvulla. Samaan aikaan
palkkatyö lisääntyi myös länsieurooppalaisessa maataloudessa, erityisesti seuduilla, joilla oli runsaasti
maatonta väestöä. Maataloudessa palkat kuitenkin maksettiin usein ruokana ja asuntona, kun taas teollisuustyössä rahana. (Schön 2013, 63, 99, 116–117.) Suomessa maatalouden vuosipalkollisten palkasta
suuri osa maksettiin vielä 1800-luvulla ruokana ja majoituksena, jolloin kuluttamisenvapauskin oli rajallinen (Poropudas 2012, 137).
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työntekijöille. Ford perusti myös sosiologisen osaston, jonka tehtävänä oli työntekijöiden moraalin valvonta ja elinolojen kohentaminen. Toimenpiteet kohdistuivat
erityisesti vasta maahan muuttaneisiin työntekijöihin, joille järjestettiin kieli- ja
kulttuurikoulutusta. Kurinpidon avulla Ford pönkitti yhtiönsä institutionaalista valtaa. Fordismin vapaus oli useilta ulottuvuuksiltaan illuusionääristä, mutta työntekijöillä oli silti vapaus valita, osallistuivatko he Fordin sosiaalisiin ohjelmiin. (Lawrence 2008, 177, 179.)
Sosiaaliset uudistukset saivat niin ikään alkunsa teollistumisesta. Työolojen parantamista vaativat työläiset järjestäytyivät monissa maissa työolojen kohentamista
vaativaksi työväenliikkeeksi 1800-luvun loppupuoliskolla. Saksassa työväenliike
oli vaarassa radikalisoitua vallankumoukselliseksi liikkeeksi. Tilanteen rauhoittamiseksi valtakunnankansleri Otto von Bismarck sääti työntekijöiden asemaa parantavia lakeja sairaus- ja tapaturmavakuutuksista ja vanhuus- ja työeläkkeistä. Tämän
esimerkin mukaan vastaavia lakeja alettiin säätää myös muissa maissa. (Schön
2013, 117–119.) 1900-luvun läntisissä teollisuusmaissa työttömyys alettiin käsittää
yhteiskunnan rakenteelliseksi ongelmaksi, ja sen vaikutusta yksilöön haluttiin lieventää kehittämällä työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmiä (Saastamoinen 2006a,
56, 59–60). Hyvinvointivaltioissa korostettiin nimenomaan yksilön oikeuksia ja
kohdistettiin palvelut yksilöille (Beck 1999, 30; Saastamoinen 2006b, 144–145).
2.3.2 Refleksiivinen moderni yksilöllistämisen ja uusheimojen
kulttuurina
Varhaisemmassa modernissa luotettiin 1700-luvulla syntyneisiin edistyksen, tieteen, ihmisoikeuksien ja kansalaisuuden suuriin kertomuksiin eli valistuksen metanarratiiveihin, joihin sisältyi lupaus historian lineaarisesta etenemisestä, yksilön
vapautumisesta ja mahdollisuuksien laajenemisesta (vrt. Keane 2007). Yksilöllistymiskehitys kiihtyi postmodernina aikana yksilön vastuun korostamiseksi. Postmoderni 25 tila tarkoittaa luottamuksen menettämistä metanarratiiveihin, mutta
myös modernin positivistisen maailmankuvan, hallinnollisen byrokratian ja muiden modernille keskeisten piirteiden kyseenalaistamista. (Lyotard 1985, 7–10;
25

Postmodernin rinnalla käytetään nimityksiä myöhäismoderni (Giddens 1995) ja toinen moderni (Beck
2007a). Useat modernin piirteet eivät ole kadonneet, vaan ne limittyvät ja täydentyvät uusilla piirteillä
(Edwards & Usher 2001, 274; Lyon 2002). Zygmunt Bauman alkoikin 2000-luvun alussa kutsua modernin piirteitä kiinteiksi ja joustaviksi/notkeiksi (fluid) välttääkseen toisiaan seuraavien aikakausien
konnotaatiota, johon postmoderni ja sen muut korvikkeet viittaavat (Bauman 2002; Taira 2006, 9, 16).
Tässä tutkimuksessa käytän kaikkia näitä käsitteitä toistensa synonyymeinä. Refleksiivisyys modernin
määreenä sen sijaan tarkoittaa reagointia yhteiskunnallisiin muutoksiin (Beck 2007a, 61).

47

Venn & Featherstone 2006, 462.) Postmodernismi oli alkuaan taiteen suuntaus,
joka mursi korkea- ja massakulttuurin välisiä dikotomioita, hylkäsi korkeakulttuurin keskeisiä arvoja, sekoitti tyylejä ja purki taiteen ja arkielämän välistä erottelua.
Arvohierarkioiden kriittinen haastaminen vetosi myös joihinkin 1970- ja 1980-lukujen akateemisiin tutkijoihin, jotka alkoivat vastaavasti purkaa dikotomioita ja kyseenalaistaa vallinneita tieteellisiä käsityksiä esimerkiksi tiedon ja todellisuuden
luonteesta26 (Venn & Featherstone 2006, 426–427). Dikotomiat ovat purkautuneet
uudella tavalla myös uskonnollisen ja yhteiskunnallisen välillä, mikä tulee esiin
yhteiskunnallisten narratiivien kietoutumisena uskonnollisiin (ks. luvut 6.3 ja 6.5).
Postmodernilla viitataan tieteellisen paradigman lisäksi myös ensimmäiselle
modernille keskeisten yhteiskunnallisten piirteiden murtumiseen. Yhteiskunnallisen murroksen katsotaan alkaneen, kun valtioiden välisiä tuontitulleja alettiin purkaa ja samalla fordilainen teollinen kehitys alkoi hiipua 1970-luvulla (Saastamoinen 2006a, 58–59). Tuotanto siirtyi maihin, joissa tuotanto oli halvempaa, mikä
johti rakenteelliseen työttömyyteen, tuloerojen kasvuun, julkisen sektorin budjettialijäämään ja palvelujen leikkauksiin läntisissä teollisuusmaissa (Hämäläinen
2006, 10). Tuontitullien purkamisen katsotaan kiihdyttäneen globalisaatiota, jolla
tarkoitetaan mannertenvälisen taloudellisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kasvua mutta myös ekologiassa, politiikassa ja kulttuurissa tapahtuvaa maailmanlaajuista yhdentymistä. Maailmanlaajuista yhdentymistä on tapahtunut aiemminkin,
mutta nykyinen globalisaatio on erityisen voimakas ja koko ajan kiihtyvä prosessi.
(Held & McGrew 2005, 9–11, 38−45, 131; Sihvola 2004, 205, 224–227.)
Suorien vaikutustensa lisäksi globalisaatio vaikuttaa kulttuuriin myös epäsuorasti ja piiloisesta luonteestaan johtuen syvällisesti. Esimerkiksi globaaleilla viestimillä, kuten Internetillä ja ylikansallisilla TV-lähetyksillä, on taipumus yhtenäistää ihmisten maailmankuvaa. Paikallinen erityisyys ei ole silti hävinnyt, vaan globaali ja paikallinen sekoittuvat monin tavoin. Esimerkiksi maailmanlaajuisesti levinneet uskonnot saavat paikallisen sävyn paikallisen kulttuurin vaikutuksesta.
(Lyon 2002, 97–100.) Erityisesti kristinusko on sulauttanut itseensä paikallisia piirteitä levittyään uusille alueille27 (esim. Ahonen & Komulainen 2004; Komulainen
2004, 34–35).

26

Tieteenfilosofi Thomas Kuhn esitti jo vuonna 1965, että tieteellinen tieto on sosiaalisesti konstruoitua
(Keränen 1998, 109−110), minkä johdosta antropologit alkoivat kiinnittää huomiota tutkittavan kulttuurin ja tutkijan suhteeseen sekä omaan vaikutukseensa tutkimustulosten syntyyn (Davies 2008, 11–
15).
27
Kristinusko on olemukseltaan globalisoituva, sillä Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaan kristittyjen tehtävä on levittää uskonsanomaa ”kaikille kansoille”.
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Globalisaatio vaikuttaa kulttuuriin ja kristinuskoon myös kansainvälisen muuttoliikkeen ja sen suunnanmuutoksen kautta. Vielä 1900-luvun alkupuolella Euroopasta muutettiin väestönkasvun aiheuttaman köyhyyden takia erityisesti Pohjois- ja
Etelä-Amerikkaan, vähäisessä määrin myös Afrikkaan ja Aasiaan, mutta nykyisin
maailman köyhät ja vainotut vaeltavat Eurooppaan. (Beck 2007b, 129.) Eurooppaan tulevat kristityt pakolaiset ja siirtolaiset tuovat mukanaan oman kristinuskonsa, joka on saanut paikallisen sävynsä lähtömaassa. Muuttoliikkeen suunnanmuutos heijastuu lähetystyöhön sen suunnan monitahoistumisena: aikaisemmin
Euroopan ja Pohjois-Amerikan institutionaaliset kirkot lähettivät lähetystyöntekijöitä etelään ja itään, mutta nykyisin yksittäiset kristityt ja järjestäytymättömät ryhmät vievät uskoaan kaikkialta kaikkialle. (Ahonen 2010, 98–99, 156–161.) Maahanmuuttajien kristillisyysversioiden mukana myös uskonnollisten symbolien merkityskirjo laajenee (ks. luvut 4.5 ja 6.4).
Nykyisiä yhteiskunnallisia muutoksia kuvatessaan Ulrich Beck (1995; 2007a),
Anthony Giddens (1995) ja Scott Lash (1995) puhuvat riskiyhteiskunnasta ja refleksiivisestä modernista. Refleksiivinen moderni on heidän mukaansa tila, johon
länsimaiset yhteiskunnat ovat päätyneet modernisaatiokehityksensä ja siihen sisältyvän individualisaation myötä. (Beck 2007a, 61.) Refleksiivisyys modernin määritteenä viittaa diskursiiviseen tulkintaan ja uudelleentulkintaan, jota yksilöiden on
selviytyäkseen tehtävä (Bauman 1996, 215). Toisin sanoen yksilöiden on vastattava
toiminnallaan jatkuvasti muuttuviin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin.
Beck määrittää yksinkertaisen riskiyhteiskunnan sellaiseksi modernisaation
vaiheeksi, jossa teollisen yhteiskunnan aikana kehitetyt uhkat tulivat hallitseviksi
(Beck 1995, 18). Nykyinen, globaalien riskien yhteiskunta eroaa aikaisemmasta
riskiyhteiskunnasta siinä, että ihmiset eivät enää elä luonnontieteellisessä utopiassa,
jonka mukaan riskejä voitaisiin kontrolloida tieteen avulla. (Beck 2007a, 63–64;
vrt. Giddens 1995, 124.) Lyon katsoo, että edistysuskon menetys johtaa myös uudenlaisen uskonnollisuuden lisääntymiseen ja uskontojen järjestäytymiseen uudella tavalla. Uskonnollinen vakaumus ei esimerkiksi sulje pois ympäristöliikkeissä toimimista tai kaupallisuuden vastustusta, vaan ne sulautuvat yhtenäiseksi
vakaumukseksi. (Lyon 2002, 12, 145–147). Beck sitä vastoin esittää, että usko Jumalaan ja riskitietoisuus olisivat toisensa poissulkevia näkemyksiä (Beck 2007a,
63, 69). Tämän tutkimuksen aineisto kuitenkin osoittaa, että uskovat elävät muiden
ihmisten lailla riskien ympäröiminä ja että riskien tiedostaminen vaikuttaa uskonnolliseen käyttäytymiseen (ks. luku 7.1).
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Sosiaalipsykologi Mikko Saastamoinen (2011, 63–64) katsoo yksilöllistymisen korostuvan entisestään myöhäismodernissa. Hänen mukaansa yksilöllisyys viittaa vain länsimaiseen kulttuuriseen ihanteeseen individualisteista vahvaluonteisina
ja tavoitteellisina ihmisinä, jotka toteuttavat ihanteitaan muiden mielipiteistä välittämättä (emt.). Tarkoitan tässä tutkimuksessa yksilöllistymisellä ihmisen omasta
halusta lähtevään omaleimaistumiseen ja yksilöllisten valintojen tekemiseen. Saastamoinen toteaa myöhäismodernille kulttuurille olevan ominaista korostaa yksilön
vastuuta omasta elämänkulustaan ja sen rakentamisesta tietoisilla valinnoilla (Saastamoinen 2011, 63–64). Valintoja pidetään yksilön henkilökohtaisena päätöksentekona, vaikka yksilön on oikeastaan vain vastattava refleksiivisesti yhteiskunnallisiin muutoksiin ja niihin paineisiin, joita yhteiskunta hänelle muutosten takia asettaa (Beck 2007a, 67–68; Giddens 1995, 106–107; Julkunen ym. 2004, 70–73; Saastamoinen 2011, 64; 2006b, 160–161). Yksilönvalintaa korostavan kulttuurin taustalla vaikuttavat työelämän ja tuotantoteknologian muutokset, viestintäteknologian
kehitys, automaation lisääntyminen ja uusliberalistinen politiikka, sillä niiden yhteisvaikutuksesta syntyi uudenlainen riippumattoman, yritteliään, aloitteellisen ja
jatkuvasti uusia taitoja oppivan ihmisen ihanne (Sennett 2007, 40–48, 62). Kutsun
Baumanin (2002, 162–163) tavoin yksilön vastuun korostamista yksilöllistämiseksi,
sillä yksilön ulkopuolinen taho asettaa yksilölle vaatimuksen parantaa itse tilannettaan.
Valintaa ja yksilön vastuuta korostava narratiivi on yleinen myös uskonnollisessa kielenkäytössä. Valinnan narratiivi keskittyi aluksi kääntymykseen liittyviin
valintoihin, mutta nykyisin se sisältää myös sitoutumisen lyhytkestoisuuteen liittyviä lausumia (ks. luvut 2.2.4 ja 6.3). Globaali kilpailu, työn tietoteknistyminen ja
vanhojen ammattien häviäminen ovat muuttaneet työuria katkonaisiksi, mikä tulee
esiin myös tutkimukseen osallisten kertomuksissa uskostaan. Välttääkseen työttömyyden riskiä ja vastatakseen työelämän jatkuvasti muuttuviin taitovaatimuksiin
ihmisten täytyy kouluttautua uudestaan jopa useita kertoja työuransa aikana (Hämäläinen 2006, 11–12). Aikuiskasvatustutkijat Richard Edwards ja Robin Usher
(2001, 275) pitävät elinikäistä oppimista postmodernina tilana, jonka avulla yritetään hallita epävarmuutta ja selviytyä globalisaation aiheuttamasta yhteiskunnallisesta kriisistä. Elinikäinen oppiminen on samalla osa yksilöllistämisprojektia ja riskienhallinnan keinoja, sillä sen avulla halutaan ohjata yksilöt ymmärtämään, että
he ovat vastuullisia omasta elämänkulustaan. (Emt.) Tutkimukseen osallisten puheissa elinikäisen oppimisen narratiivin vaikutus heijastuu uskonnollisista valinnoista ja kehityksestä kertovista narratiiveista ja niiden sekoittumisesta ja risteämisestä elämänkulkuun liittyvien narratiivien kanssa (ks. luvut 4.1, 5.1, 6.3 ja 7.1).
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Risto Ahosen mielestä keskustelu ihmisen valinnoista, elämänmuutoksista ja oman
vakaumuksen uudelleenarvioinnista muistuttaa puhetta uskonnollisesta kääntymisestä, mistä syystä hän käyttää postmodernismista termiä kääntymisen kulttuuri.
(Ahonen 2010, 133, 137.) Beck huomauttaa, että samalla kun yhteiskunta tukee
yksilöllisyyttä, se rapauttaa omaa olemassaoloaan: yksilö ei enää miellä kollektiivista tasoa tarpeelliseksi (Saastamoinen 2006b, 144). Uskonelämässä tällainen
kääntymisen kulttuuri näkyy toistuvana uskonyhteisöstä toiseen siirtymisenä (ks.
luku 4.5).
Yksilöllistämisväitettä voidaan pitää myös aikalaisanalyytikkojen ajattelutapana, joka kieltää yksilöiden mahdollisuuden tietoiseen ja suunnitelmalliseen käyttäytymiseen (vrt. Cohen & Rapport 1995, 11). Giddens myöntää, että yksilöllistäminen on yhteiskunnallinen imperatiivi, mutta hän pitää valintaan ohjaamista myös
yksilöiden suunnitelmallisen käyttäytymisen sallimisena. Valinta voi olla vapauttavaa, sillä yksilö voi valinnoillaan määrittää itse itseään ja muokata itsestään sellaisen, millaiseksi haluaa tulla, sen sijaan, että hänen syntyperänsä määräisi hänen
kohtalonsa. Giddens katsoo refleksiivisyyden ja aktiivisten valintojen olevan välttämättömiä riskiyhteiskunnassa eläville, mutta pitää silti myönteisenä erilaisten asiantuntijoiden apuun tukeutumista valinnoissa. Esimoderneissa yhteiskunnissa traditiot olivat Giddensin mukaan tärkeitä elämän suuntaajia ja ihmiset luottivat traditionvartijoihin. Modernin ajan alussa ihmiset odottivat tieteen kasvattavan varmuutta maailmassa, mutta he elivät vielä arkeaan perinteen ohjaamina. Asiantuntijoiden puoleen voitiin kääntyä erityisongelmissa, koska tiede nähtiin samalla tavalla monoliittisena auktoriteetin lähteenä kuin traditio. Refleksiivisessä modernissa asiantuntijat ja tiede ovat menettäneet auktoriteettiaan tieteen sisäisen skeptismin, asiantuntijoiden välisistä erimielisyyksistä käydyn julkisen keskustelun ja
monien rinnakkaisten auktoriteettien takia. Ihmiset ovat huomanneet, etteivät tiede
ja teknologia lunastaneet niitä lupauksia, joita antoivat. (Giddens 1999, 121–124.)
Ihmisten suhtautuminen myös uskonnollisiin auktoriteetteihin on muuttunut.
Samaan aikaan, kun esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon toimintaan osallistuvien määrä Suomessa on laskenut, karismaattisten ja uuskarismaattisten yhteisöjen
määrä on lisääntynyt. (Salomäki 2010, 27–28.) Niin Suomessa, Saksassa kuin Yhdysvalloissakin monet ihmiset määrittävät itsensä uskoviksi, mutta eivät osallistu
minkään tunnustuskunnan jumalanpalveluksiin (Kalbheim & Ziebertz 2013, 37;
Salomäki 2010, 26–27; Rind 2010; Dillon 2003, 7–8). Rinnakkaisten auktoriteettien ilmaantuminen vanhojen rinnalle lisää uskovien mahdollisuuksia valita auktoriteettinsa, jolloin entiset kirkolliset auktoriteetit menettävät asemansa yksinomaisina auktoriteetteina.
51

Uskonnon katsotaan yksilöllistyvän myös, kun erilaiset henkisyyden ja hengellisyyden muodot täyttävät sen paikan, joka institutionaalisilla uskonnoilla oli ennen.
Uskonnon yksityistymisteorioiden mukaan ihmiset hakevat elämälleen tarkoitusta
yhä enemmän yksityisen alueelta, jolloin perinteisten uskonnollisten yhteisöjen
merkitys muuttuu marginaalisemmaksi. (Salomäki 2014, 5−6; Wohlrab-Sahr &
Krüggeler 2000, 240–242.) Grace Davie (1990; 1994) on esittänyt, että uskominen
ilman kuulumista olisi nykyaikainen uskomisen muoto, sillä uskonnon harjoittaminen ja uskonyhteisöön kuuluminen olisivat heikentyneet nopeammin kuin hengellisyys tai usko yliluonnolliseen. Uskontososiologi Nancy T. Ammerman (2013) toteaa työryhmänsä tekemään haastattelututkimukseen viitaten, että hengellisyys
merkitsee yhdellekin ihmiselle monia asioita, mutta itsensä vahvasti uskonnollisiksi määrittävät amerikkalaiset määrittivät useammin itsensä myös hengellisiksi
kuin vähän tai ei lainkaan itsensä uskonnolliksi määrittävät. Hengellisyydellä oli
heille lisäksi teistinen merkitys. (Emt.) David Voas ja Alasdair Crockett (2005) taas
huomauttavat, että kuuluminen ja uskonnollisuus ovat brittiläisten kyselytutkimusten perusteella heikentyneet samaa tahtia. Heidän mielestään uskonnon harjoittaminen ja osallistuminen ovat erottamaton osa uskonnollisuutta. Jos ihmiset valitsevat, etteivät kuulu uskonnolliseen yhteisöön, pitäisi tämä Voasin ja Crockettin mukaan tulkita selkeäksi merkiksi siitä, etteivät he myöskään usko uskonnon oppeihin.
Ihminen, joka sanoo uskovansa Jumalaan, mutta ei osallistu jumalanpalveluksiin,
osoittaa heidän mielestään, ettei Jumala ole riittävän tärkeä ansaitakseen säännöllistä juhlintaa. (Emt. 11–14.)
Thomas Luckmann on vuonna 1967 julkaistussa kirjoituksessaan arvostellut
uskonnollisuuden tutkimusta mielipidekyselyjen tulosten perusteella. Hänen mielestään uskonto on välittömässä yhteydessä perimmäisiä merkityksiä käsitteleviin
subjektiivisiin järjestelmiin, jotka ovat sidoksissa henkilökohtaiseen identiteettiin.
Asennetutkimukset antavat viitteitä ajan kuluessa tapahtuneista merkityksen muutoksista, mutta kyseenalaista on, pystyykö niiden avulla ymmärtämään niitä perimmäisiä merkityksiä, jotka konstituoivat identiteettiä. (Wohlrab-Sahr & Krüggeler
2000, 241.)
Vaikka sekä uskonnollisuus että kuuluminen heikentyvät, voivat yksittäiset ihmiset uskoa vahvasti kuulumatta uskontokuntaan tai osallistumatta minkään uskontoyhteisön uskonnonharjoittamiseen. Myös uskonnolliset ystäväpiirit voivat korvata institutionaalisen osallistumisen ja toimia uskonnon harjoittamispaikkoina (ks.
luku 4.3). Saastamoinen (2006b, 160–161) katsoo, että meneillään olevassa yksilöllistymisen vaiheessa yhteisyyttä etsitään instituutioiden sijaan erilaisista vertais52

ryhmistä. Sosiologi Michel Maffesoli (1996) pitääkin postmodernia aikaa uusheimojen (neotribes) aikana, sillä yksin olemisen sijaan nykyajan ihmisille on tyypillistä liittyä vapaamuotoisiin yhteisöihin. Maffesoli määrittää uusheimot keskenään yhteydessä olevien mutta toisistaan riippumattomien ihmisten keskittymiksi,
joita sosiaaliset roolit tai normit eivät rajoita. Uusyhteisöt ovat elämys- ja tunneyhteisöjä mutta samalla institutionaalisen vallan vastavoimia. (Emt. 18, 21, 145–147.)
Bauman (1996, 38) kutsuu tällaisia institutionaalisia toimintatapoja vailla olevia
yhteenliittymiä kuvitteellisiksi tai mielikuvayhteisöiksi. Ylirajaisen kristillisyyden
voi luokitella uusheimoksi silloin, kun sen jäsenet ovat todellisessa kanssakäymisessä toistensa kanssa, tai mielikuvayhteisöksi, kun sen jäsenillä ei ole todellista
kanssakäymistä toistensa kanssa. Kristittyjen yhteisöön voi tuntea kuuluvansa sitoutumatta minkään uskonyhteisön toimintatapoihin tai institutionaalisiin käytäntöihin, eivätkä yksilöllisyys ja uusheimot ole toisensa poissulkevia ilmiöitä nykyajassa.
2.4

Identiteetti ja identifioituminen

2.4.1 Pysyvästä ytimestä jatkuvan muutoksen identiteettiin
Bauman (1996) toteaa ihmisten tarvinneen aina identiteettiä, koska ihmisillä on perustava halu ja tarve kuulua ryhmään. Tietoisuus identiteetistä ja sen tarpeesta ja
tavoiteltavuudesta ei silti ole yleismaailmallinen vaan länsimaiselle moderniteetille
tyypillinen piirre (emt. 159–162). Identiteetin käsitteen juuria voidaan jäljittää antiikin filosofeihin asti, mutta tässä riittää tutustuminen René Descartesin
(1596−1650) ja John Locken (1632−1704) filosofisiin pohdintoihin. Renessanssihumanistit sijoittivat Jumalan sijaan ihmisen maailmankaikkeuden keskiöön.
Descartes sitä vastoin piti Jumalaa kaikkea liikuttavana kätenä. (Hall 1999, 30.)
Yksilön hän katsoi jakautuvan aineettomaksi, ajattelevaksi sieluksi (mieleksi) ja
mielen ohjaamaksi, koneen lailla toimivaksi, materialistiseksi ruumiiksi. Descartes
katsoi, että yksilön kokemus itsestään erillisenä ja uniikkina persoonana johtuu ihmisen ajattelukyvystä ja että rationaalisen ajattelun prosessi on täysin erillinen ruumiillisesta ja maallisesta kokemuksesta. (Rautio 2006, 10–12; Burkitt 1992, 4–5.)
Mieleksi ja ruumiiksi jakautunut ihmisolemus tunnetaan nykyään kartesiolaisena
subjektina. Varsinaisen identiteettikäsitteen muodostumiseen vaikutti erityisesti
Locke. Hänen mielestään ihmisen minuudella on itsensä kanssa identtinen, pysyvä
ydin; identtisyyden ansiosta minuuden ydin säilyy Locken mielestä samanlaisena
53

läpi ihmiselämän. Hall kutsuu kartesiolaiseen kahtiajakoon perustuvaa identiteettinäkemystä valistuksen subjektiksi. (Hall 1999, 21–22, 32.)
Pragmatismin, symbolisen interaktionismin ja sosiaalisen konstruktionismin
identiteettikäsitystä Hall nimittää sosiologiseksi subjektiksi. Näitä osittain toisistaan eroavia teorioita yhdistää ajatus, ettei subjektilla ole autonomista, itseään kannattelevaa ydintä. (Emt. 21–22.) Sosiologisissa subjektiteorioissa yksilön ja yhteisön katsotaan olevan vuorovaikutuksellisessa suhteessa ja yksilön identiteetin rakentuvan itsen objektivoinnin ja ulkopuolisen subjektivoinnin prosessissa. Itsen
objektivointi tarkoittaa taipumusta nähdä itse muiden silmin ja ulkopuolisen subjektivointi subjektiivisen asenteen omaksumista toiseen. Merkityksellisillä toisilla
on näiden teorioiden mukaan suuri rooli yksilön identiteetin muodostumisessa, sillä
merkitykselliset toiset opettavat yksilölle sen sosiaalisen maailman, jossa tämä elää.
Ihmisillä ei kuitenkaan ole yhteistä näkökulmaa asioihin, vaan merkityksistä käydään jatkuvaa neuvottelua. Näin myös yksilöt muokkaavat yhteisöä. (Berger &
Luckmann 2000, 33–34, 60–65, 73–74, 147–148; Burkitt 1992, 2, 25–29, 41, 189–
191.)
Identiteettitermiin on sisällytetty itsensä samanlaiseksi tuntemisen lisäksi muihin samastumisen eli identifioitumisen ulottuvuus. Hall (1999, 12–13) huomauttaa
kuitenkin, että identiteetti on samalla myös eron tekemistä ja itsestä puuttuvan tunnistamista. Identiteettiä tulee harvoin edes ajatelleeksi silloin, kun on oman kulttuurinsa jäsenten ympäröimänä. Kulttuuriset identiteetit, jollainen uskonnollinen
identiteettikin on, ovat aina myös jollakin tavalla tuotettuja ja kerrottuja juuri siksi,
että niiden rinnalle tarvitaan jotakin muuta, josta niiden täytyy erota. Jostakin erottautumisen luonteensa vuoksi ne voivat syntyä vain tiettynä historiallisena aikana
ja tiettyjen historiallisten olojen vallitessa. (Emt. 12–16.) Esimerkiksi poikkikristillisesti toimivat havaitsevat oman identiteettinsä erilaisuuden vain, koska on olemassa yhteen tunnustuskuntaan sitoutuneita, joihin omaa minuutta peilataan.
Postmodernien teorioiden mukaan identiteetti on kiinnittymätön tai hajanaisesti kiinnittynyt yksilön valinnanvapauden takia. Identiteettiä ei voi ”omistaa”
tässä hetkessä, vaan se on jotakin, jota ihminen yrittää jatkuvasti saavuttaa. Bauman
(2000) sanoo, että identiteetin rakentaminen on jatkuva merkityksen tuottamisen
prosessi, sillä nykyhetken ja toivotun päämäärän välillä on koko ajan välimatka.
Identiteetin liikkeellepaneva voima on, ettei mikään saavutettu ole pysyvä asema,
vaan ihmisillä on koko ajan paine eteenpäin. Ideaali-egon ja nykytodellisuuden välistä aukkoa ei saada koskaan täytettyä. Näin nähtynä identiteetti ei ole jonakin olemisen vaan joksikin tulemisen tila. (Emt. 19–22.) Identifioituminen on siis jatkuva
prosessi. Baumanin (2002, 8) myöhäismoderneista piirteistä käyttämä termi notkea
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kuvaa myös identiteetin osalta paremmin sen joustavuutta ja ennustamattomuutta.
Monien uskonnollisten yhteisöjen toimintaan osallistuvien identiteetin täytyy joustaa, koska se joutuu monien erilaisten institutionaalisten narratiivien vaikutuksen
alaiseksi, kuten tulen useissa kohdin tutkimusta esittämään.
Bauman katsoo, että identiteetistä on tullut samalla tavalla korvattavissa oleva
kuin mistä tahansa muustakin nykymaailman tuotteesta. Identiteettejä voidaan
omaksua ja hylätä samalla tavalla kuin vaihdetaan vaatteita. Nyky-yhteiskunnassa
ihmisten täytyy myös identifioitua moniin, arvoiltaan ristiriitaisiinkin yhteisöihin.
Baumanin mielestä nykyinen ongelma ei olekaan identiteetin löytäminen, keksiminen, rakentaminen tai hankkiminen vaan se, kuinka identiteettiä voi estää jähmettymästä. (Bauman 2000, 24–27.) Tarkastelen erilaisia joustavia tapoja identifioitua
useisiin uskonnollisiin yhteisöihin luvuissa 4.4 ja 4.5. Uskonnollisten instituutioiden jäsenyyden lisäksi poikkikristilliset identifioituvat myös maallisiin yhteisöihin
ja instituutioihin, mikä näkyy myös tutkimukseen osallisten kertomuksissa uskonnollisesta kehityksestään (ks. esim. luvut 6.5 ja 7).
Postmodernistit käyttävät identiteetin rakentamisesta valintamyymälävertausta,
jonka mukaan identiteettejä hankitaan ”tiskin yli” erilaisten pukeutumistyylien ja
materialististen seikkojen avulla. Lyon katsoo, että uskonnollista identiteettiä voidaan rakentaa samanlaisella valinnan periaatteella, joskin uskonto voi toimia myös
kuluttamisen vastavoimana. Etenkin uudemmat post-evankelikaaliset liikkeet ovat
aiempaa joustavampia ja taipuvaisempia hyväksymään sellaisia nykykulttuurin
piirteitä, jotka aikaisemmat evankelikaaliset liikkeet julistivat kielletyiksi. (Lyon
2002, 12, 32, 39, 49.) Kirkkojen tapoja vastustavien yksilöiden, ryhmittymien ja
reformiliikkeiden yhtenä päämääränä on saada myös oma kirkkokunta hyväksymään tällaisia piirteitä (ks. luvut 6.3–6.5).
2.4.2 Narratiivisen identiteetin muutosvoima
Edellä esittämieni samastumisen, eron tekemisen, valinnan ja muutoksen ulottuvuuksien hyväksyminen identiteettiä luonnehtiviksi piirteiksi ei sulje pois postmodernistien esiin tuomaa identiteetin kertomuksellista luonnetta (Hall 1999; Bauman
1996, 161). Katson, ettei ihmisen identiteetti ole pysyvä olemus, vaan sitä tuotetaan
jatkuvasti sosiaalisesti, kulttuurisesti (vrt. Hall 1999, 39) ja myös yksilöllisesti. Tavat, joilla koemme ja järjestämme kokemuksiamme tietoisiksi kuvauksiksi, ovat
narratiivisia eli tarinallisia tai kertomuksellisia. Narratiivien ja narratiivisuuden
kautta ihmiset saavat asioita tietoonsa, ymmärtävät sosiaalista maailmaa sekä
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konstituoivat sosiaalisia identiteettejään. (Somers 1994, 606). Narratiivi, narratiivinen ja kertomuksellinen viittaavat silti laajempiin asioihin kuin kertomus. Toiminto tai tapahtumasarja voi olla kertomuksellinen, vaikka sitä ei puettaisi sanalliseen muotoon. Esimerkiksi ehtoollista vietetään uskonnollisena seremoniana Jeesuksen ristinkuoleman muistoksi, ja ennen ehtoollisen suorittamista sen perusteluksi esitetään usein vain ehtoollisen asetussanat, jotka Jeesus lausui viimeisellä
ehtoollisellaan opetuslasten kanssa. Eri kirkkokunnat käsittävät ehtoollisen merkityksen kuitenkin hiukan eri tavoin ja esittävät sille erilaisia narratiivisia perusteluita,
mitä käsittelen tarkemmin luvussa 5.3.
Narratiivi tarkoittaa ajallisen tapahtumasarjan esittämistä havainnollistamalla
siitä merkityksellisiä sekvenssejä tai episodeja (Somers 1994, 616), mutta narratiivit eivät tule julki vain kertomuksina vaan myös eleinä, ilmeinä, käyttäytymisenä
ja tapoina (Cohen & Rapport 1995, 7–8). Cohenin ja Rapportin mukaan Stephen
Crites (1971) pitää narratiivia kokemuksena, sillä ihmisen kokemus itsestä integroituu aina jossakin laajuudessa yhdeksi tarinaksi. (Cohen & Rapport 1995, 8–9.)
Ajattelen silti pragmatistien lailla, että kokemus on enemmän kuin narratiivi, sillä
ihminen kykenee käsitteellistämään kokemuksestaan vain sen osan, joka on mahdollista havaita, selittää ja tulkita aiempien kokemusten ja aiemmin opitun kautta.
(Vrt. Turunen 1998, 31, 35, 49–50; Kauppi 2004, 204–205; Hovi 2007, 30, 37.)
Kirsten Hastrupin (1995) mielestä kokemus on sekä implisiittistä, epäsuoraa tietämistä, että eksplisiittistä, suoraa tietämistä ja selvästi ilmaisemista. Voimme ilmaista kokemuksiamme pelkästään itsellemme, mutta silloinkin eksplikointi sisältää tiettyjä kulttuurisia skeemoja ja arvoja. Hastrup katsoo, että kokemuksista tulee
merkityksellisiä vasta narratiivisen ilmauksen avulla. (Emt. 182–184.) John Leavitt
(1996, 532) huomauttaa, että vaikka yksilön tunnekokemus on henkilökohtainen,
on kokemukseen reagointitapa kulttuurinen, sillä tiettyihin tapahtumiin on ladattu
valmiiksi kaikki ne mahdolliset tunteet, joita niissä voidaan esittää. Näin ajateltuna
narratiivit pikemminkin välittävät kokemuksia kuin ovat niitä.
Käytän narratiivia Ammermanin (2003) tavoin metaforana, jonka avulla voi
selittää identiteetin yhteyttä toimintaan. Ammerman on täydentänyt Margaret Somersin (1994) alun perin esittämää narratiiviteoriaa uskonnollisen identiteetin näkökulmasta ja huomioinut toimijoiden ruumiillisuuden ja kokemuksellisuuden sekä
toimintaympäristön materiaalisuuden. Lähtökohtana teoriassa on, että toimintaan
osallisten täytyy sijoittaa toimintansa osaksi kertomuksellista juonta. Identifioituminen ei tämän teorian mukaan ole vain samastumista ryhmään tai luokkaan vaan
myös itsen esittämistä jonkinlaisena ja itsensä sijoittamista johonkin eli itseidentifiointia. (Somers 1994, 606.)
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Kaikki kertomukset eivät ole maailmaa selittäviä suuria kertomuksia, vaan ne
jakautuvat erilaisiin lajeihin. Omaelämänkerralliset kertomukset ovat sosiaalisesti
rakentuneita mutta yksilötoimijoiden mukanaan kantamia narratiiveja, jotka suuntaavat ja juonittavat toimijan omaa elämää. Itsen ytimestä käydään jatkuvaa neuvottelua erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa, koska ihmiset ymmärtävät voivansa
toimia tietynlaisesti mutta olevansa kyvyttömiä tai haluttomia toimimaan toisilla
tavoilla (Ammerman 2003, 213–214). Omaelämänkerrallinen sisäinen tarina voikin poiketa siitä ulkoisesta tarinasta, jota esitetään muille. Ulkoiset tarinat ovat
kertomuksia, jotka muokataan yhteensopiviksi niiden odotusten kanssa, joita muiden oletetaan asettavan itselle. Julkiset narratiivit puolestaan ovat julkisesti rakennettuja ja jaettuja, ryhmiin, kulttuuriin ja instituutioihin liittyviä kertomuksia. Sosiaaliset instituutiot ja kategoriat tarjoavat tunnustettuja selostuksia, joita annetaan
käyttäytymiselle, identifioitumiselle, tekemisille ja niiden syille. (Somers 1994,
618–619; Ammerman 2004, 214.) Instituution, esimerkiksi tunnustuskunnan, vahvuutta voidaan Ammermanin (2004, 214) mielestä mitata sillä, kuinka laajasti sen
narratiiveja käytetään juonittamaan toimintaa ja kuinka laajasti ne vaikuttavat kulttuuriin. Metanarratiivit, kuten valistuksen edistyskertomus ja sosiologinen maallistumiskertomus, taas ovat kattavia paradigmoja siitä, kuinka tarinat etenevät, tai
käsitteellisiä tarinoita, joita tutkijat luovat selityksiksi (emt. 214, 217), eli ne ovat
kansainvälisesti ja kielirajojen yli levinneitä kertomuksia.
Postmoderneissa teorioissa katsotaan, että tieteen metakertomuksen lumous on
haihtunut, kun monet kilpailevat narratiivit ovat osoittaneet sen pitämättömyyden.
Saksalainen sosiologi Wolf Wagner (1996) huomauttaa, että yhteiskunnan kulttuurinen eli normatiivinen leimaus määräytyy tietyssä yhteiskunnassa legitiiminä pidetyn tieteen mukaan paljon laajemmin kuin halutaan uskoa. Hän käyttää esimerkkinä 1990-luvun itäsaksalaisten yliopisto-opiskelijoiden lämpimän myönteistä ja
länsisaksalaisten viileän etäistä suhtautumista vanhempiinsa. Itä-Saksassa sellaiset
tieteenalat kuin sosiologia ja psykologia olivat pitkään kiellettyjä ja kaikkien arkiilmiöiden selitysten täytyi olla linjassa vallinneen marxistis-leninistisen teorian
kanssa. Itäsaksalaisten opiskelijoiden itse- ja maailmantulkinta perustuivat marxistis-leninistiseen materialistiseen maailmankuvaan, jonka mukaan maailmaa ohjaavat materiaalis-taloudelliset tuotantovoimat, joihin yksilöiden vaikutus on vähäinen. Tämän käsityksen rinnalla eli perinteinen, selkeä käsitys oikeudesta ja hyvistä
tavoista. (Emt. 159–160.)
Läntisessä maailmassa taas psykologian ja sosiaalitieteiden näkemykset päätyivät tieteellisistä julkaisuista ensin populaaritieteellisiin julkaisuihin ja oppikir57

joihin ja sitä kautta romaaneihin, televisiosarjoihin ja ihmisten puheenparsiin. Samalla ne yksinkertaistuivat ja jähmettyivät sellaisiksi arkisiksi näkemyksiksi, joilla
ihmiset käsittivät ja kuvailivat itseään. Sosiaalitieteiden ja psykologian käsitteet tulivat osaksi ihmisten kielenkäyttöä ilman, että ihmiset tiesivät samalla lainaavansa
puheessaan tiettyjä teorioita ja teoreetikkoja. Muun muassa popularistinen freudilainen käsitys, jonka mukaan aikuisten ihmisten ongelmat johtuivat pohjimmiltaan
heidän vanhempiensa tekemistä kasvatusvirheistä, vaikutti länsimaalaisten minätulkintaan. Lapsuudenkodista ei voitu enää puhua positiivisesti, sillä ihmisen kypsyyden merkkinä pidettiin kriittisen etääntynyttä suhdetta vanhempiin. (Emt. 159–
161.) Narratiiveja ei siis pitäisi käsittää väistämättöminä kuvauksina todellisuudesta, sillä ne ovat aina jonkin vallitsevan diskurssin tai metanarratiivin vaikutuksen alaisia. Tästä syystä tarkastelen tutkittavieni kokemuskertomuksia suhteessa
laajempiin yhteiskunnallisiin ja globaaleihin kehityskulkuihin ja niitä kuvaaviin
narratiiveihin, joita ovat esimerkiksi ekumenian ja elinikäisen oppimisen metanarratiivit.
Narratiiviteorian avulla voidaan selittää, miksi ihmiset kykenevät tuntemaan
identiteettinsä jatkuvaksi ja eheäksi monista erilaisista sitoutumisvaatimuksista
huolimatta (Ammerman 1997, 206). Ihmisillä on kyky sisällyttää omaelämänkerralliseen narratiiviinsa juonenpätkiä kaikista niistä julkisten instituutioiden ja muiden yksilöiden tarjoamista narratiiveista, joiden kanssa he ovat tekemisissä. Kun
toimimme tietyssä tilanteessa, päätämme, kuinka juonnamme tapahtumaa, ja arvioimme mahdollisia tarinalinjoja sen mukaan, sopivatko ne ohjaamaan käsillä olevan teeman juonta. Juonen valinnassa täytyy ottaa huomioon sekä omaelämänkerrallinen tarina että ulkoiset tarinat. Juonen valintaa rajoittaa kuitenkin se, että tietyillä toimijoilla on valtaa dominoida kyseisessä paikassa esitettäviä tarinoita ja että
vain tietyt toimintastrategiat hyväksytään tietyssä vuorovaikutuksessa. Uskonnolliset organisaatiot tarjoavat ihmisille juonia omaelämänkerrallisia narratiiveja varten ja ovat siksi keskeisiä uskonnollisen identiteetin rakentamisessa. (Ammerman
2003, 214–216.)
Identiteetin pluralistisesta luonteesta johtuen identiteetin on oltava myös refleksiivinen pitääkseen yllä eheyden ja jatkuvuuden tunnetta. Moninaisuutensa ja
refleksiivisyytensä ansiosta identiteeteillä on taipumus myös muuttaa niitä kohteita,
joihin identifioidutaan. (Dillon 2003, 6.) Vaikka jokaisella institutionaalisella tilanteella on kulttuurin, instituutioiden ja vaikutusvaltaisten henkilöiden laatima juoni
tai etenemiskertomus, voidaan merkityksistä käydä neuvottelua, koska tilanteisiin
osallistuvat ihmiset kantavat mukanaan juonenpätkiä useista uskonnollisista ja eiuskonnollisista narratiiveista. Monien nykyisten instituutioiden rajat ovat kuitenkin
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niin läpäisykykyisiä, etteivät niiden omat narratiivit voi säilyä koskemattomina.
Vaikka uskonnolliset instituutiot päättävät, kuka saa antaa äänensä niiden narratiiveille, ei uskonnollinen auktoritaarisuus ole muuttumatonta. Erityisesti uudet osallistujat siirtävät juonenkatkelmia paikasta toiseen, jolloin myös institutionaaliset
narratiivit ovat alttiina muutoksille. (Ammerman 2003, 208, 215–216, 218–223.)
Kerran luoduilla ja asemansa vakiinnuttaneilla instituutioilla on taipumus yrittää säilyttää saavutettu asemansa, eivätkä uskontoinstituutiot tee tässä poikkeusta
(vrt. Hiltunen 2009, 44). Juhila (2004, 20) käyttää vastapuheen käsitettä selittäessään tapaa, jolla yksilöt ja ryhmät reagoivat itseään koskeviin määrityksiin. Reagointikeinoina hän pitää määrityksiä vastaan puhumista, vaikenemista ja tilanteesta
vetäytymistä (emt.). Käytän vastapuheen rinnalla vastanarratiivin käsitettä, johon
katson kuuluvaksi myös elein, ilmein ja käyttäytymisellä osoitetun itseä koskevan
luonnehdinnan kieltämisen. Kulttuurinen tietovaranto ilmenee narratiiveina (emt.
22), ja sen muutos tapahtuu sitä vastustavien narratiivien olemassaolon takia, kun
alkuperäisen tietovarannon haltijan, vaikkapa tunnustuskunnan, täytyy tuottaa vastanarratiiveja sitä vastustaville narratiiveille tai hyväksyä niiden esittämä kritiikki
ja muuttaa narratiivejaan.
2.4.3 Identiteetin symbolinen rakentaminen
Sosiaaliantropologi Anthony P. Cohen (1989; 2000a; 2000b) tarkastelee kulttuurisen identiteetin ja ryhmien tai yhteisöjen vuorovaikutuksellista suhdetta symbolisten rajojen kautta. Hän katsoo, että kulttuurisista identiteeteistä käydään neuvottelua sekä ryhmän sisäisen että sen rajat ylittävän vuorovaikutuksen keinoin. Vaikka
ryhmän sisäinen neuvottelu keskittyisi ryhmän sisäisiin piirteisiin, tulevat nuo piirteet esiin vasta Toisen läsnäolon kautta. Tästä syystä tutkijan pitäisi kiinnittää huomionsa yhteisön rajoihin ja niitä merkitseviin symboleihin. (Cohen 1989, 12–13,
109; 2000a, 1.)
Cohen hyväksyy Victor Turnerin (1967, 19–20) ajatuksen siitä, että symbolit
eivät pelkästään edusta jotakin muuta, vaan ne sisältävät monia merkityksiä. Yhteen tiedonantajaan (ks. luku 1.4) luottamisen johdosta kulttuuri näyttäytyi Turnerille koherenttina kokonaisuutena, jonka kaikki kulttuurin jäsenet ymmärsivät samalla tavalla (Turner 1995). Cohen sitä vastoin katsoo, että symboleihin voidaan
liittää jatkuvasti myös uusia merkityksiä. Ihmisten tuntema yhteisyys syntyy Cohenin mielestä siitä, että ihmiset tunnistavat samat symbolit omikseen, vaikka he
todellisuudessa jakavat lähinnä symbolien ulkomuodon. Symbolien sisältö eli mer59

kitykset vaihtelevat kuitenkin yksilöstä toiseen, sillä sen lisäksi, että symbolit kantavat monia merkityksiä, ne myös tarjoavat valmiuden muodostaa merkityksiä.
Koska ihmiset eivät katso yhteisön tarjoamien identiteettien ja oman identiteettinsä
vastaavan täysin toisiaan, pystyvät jotkut ihmiset identifioitumaan voimakkaammin yhteisörajojen yli muihinkin yhteisöihin. (Cohen 1989, 14, 98–99, 107–108,
111; 2000b, 146.) Yhteisyyden tunteminen ei siis vaadi samaan yhteisöön kuulumista.
Yhteisörajat ylittävien ihmisten täytyy suhtautua joustavasti niihin symbolien
merkityksiä selittäviin julkisiin narratiiveihin, joiden avulla yhteisö tarjoaa ihmisille identiteettiä. Esimerkiksi henkilökohtaista uskonratkaisua koskevat opilliset
selitykset ovat vahvoja yhteisöllisiä narratiiveja, joilla tarjotaan ihmisille valmista
näkemystä siitä, miten tullaan uskoviksi (ks. luku 6.2). Monet samanaikaisesti vaikuttavat identiteettinarratiivit (vrt. Somers 1994, 607, 614) purkavat kuitenkin
identiteettien ja yhteisöjen raja-aitoja. Ekumenia, yhteiskristillisyys ja poikkikristillinen toiminta ovat merkkejä tällaisesta rajojen purkautumisesta.
Poikkikristillisyyttä tutkittaessa on tärkeää kiinnittää huomiota yhteisöjen rajoja merkitseviin tai osoittaviin symboleihin, sillä tunnustuskuntarajat ylittävästi
toimiminen edellyttää yksilöiltä näiden rajojen huomioimista jollakin tavalla. Yhteisörajojen ylittäminen ei silti vääjäämättä tarkoita rajattomuutta vaan myös rajojen uudelleenmäärittelyä, mikä tapahtuu usein antamalla symboleille uusia merkityksiä. Symbolien merkitys esitetään narratiivisessa muodossa (vrt. Somers 1994,
607), vaikkakaan ei aina kertomuksena. Rajan symbolit voivat näyttäytyä esimerkiksi tunteenilmauksen tapoina, materiaalisena kulttuurina, musiikkina ja kehon
liikkeinä. Useimpia symboleita silti legitimoidaan eli niille annetaan tietyssä yhteisössä pätevä merkitys kielellisesti, jolloin myös ulkopuolisen on helpompi tunnistaa ne, ymmärtää niiden merkitys ja torjua tai siirtää ne osaksi omaelämänkerrallista identiteettinarratiiviaan. Yhteisörajaa merkitsevien symbolien huomioiminen
ei tarkoita sitä, ettei uskonyhteisöillä olisi myös keskenään yhteisiä symboleita,
joilla on samankaltainen merkityssisältö.
Yksilön käsitys symbolien merkityksestä ei kuitenkaan seuraa välttämättä minkään uskonyhteisön niille antamaa merkitystä, vaan käsitys merkityksistä syntyy
toisiinsa suhteessa olevien tarinalinjojen (vrt. Somers 1994, 607) ja yksilöllisten
kokemusten kohdatessa toisensa. Uskonnollisille symboleille annettuihin merkityksiin vaikuttavat, osittain tiedostamatta, kaikki ne uskonnolliset ja maalliset narratiivit, joiden kanssa yksilö on tekemisissä, kuten tulen myöhemmissä luvuissa
osoittamaan.
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3

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

3.1

Tutkimusaineisto ja aineistonkeruun menetelmät

Postmodernisteiksi luokitellut antropologit George E. Marcus ja Michael M. J. Fischer (1986; x) korostavat antropologian menetelmällistä monimuotoisuutta ja moniaineistoisuutta, koska katsovat, että oppiaineen kehittymisen vuoksi jokaisen antropologisen tutkimuksen tulisi olla kokeellista. Vastausta tutkimuskysymyksiin ei
heidän mielestään pidä etsiä sitoutumalla etukäteen tiettyihin aineistoihin, aineistonhankintamenetelmiin tai teoreettisiin selitysmalleihin vaan antropologin tulisi
olla avoin erilaisille vaikutteille ja käyttää kaikkea, mikä näyttää toimivan käytännössä (emt.). Koska poikkikristillisyyttä ei voi löytää mistään rajatusta kohteesta,
yhteisöstä tai maantieteelliseltä alueelta, vaan tutkimukseen osallistuneet toimivat
monissa uskonyhteisöissä ja olivat yhteydessä toisiinsa myös erilaisten sähköisten
viestimien kautta, oli monen erilaisen tutkimusaineiston käyttäminen luontevaa (vrt.
Huttunen 2010, 64–65). Tutkimusaineistoni koostuu siksi haastatteluista (Taulukko
1), keskusteluista (Taulukko 2), osallistuvan havainnoinnin tuloksena tekemistäni
päiväkirjamerkinnöistä (Taulukko 3), lehti- ja tutkimusartikkeleista, televisioiduista yhteiskristillisistä kokouksista, kirjallisuudessa ja lehtihaastatteluissa esitetyistä uskonkuvauksista ja yhdestä omaelämänkerrasta (Taulukko 4). Työskentelin myös puoli vuotta kristillisessä päiväkodissa saadakseni omakohtaista kokemusta ja sisäpiiritietoa yhteiskristillisestä toiminnasta. Refleksiivisen tutkimusperinteen johtoajatuksiin kuuluu, että tutkija tuottaa etnografista tietoa osallistuvana
ja havainnoivana subjektina oman kokemuksensa kautta (Ranta-Tyrkkö 2005, 226)
mutta suhteuttaen kokemuksensa tutkittavien kokemuksiin (Davies 2008, 23, 261,
265).
En ajatellut aluksi tekeväni tutkimusta refleksiivisenä prosessina, vaan tutkimuksen refleksiivisyys kehittyi tutkimuksenteon edetessä, kun jouduin pohtimaan,
miten käsittelen kenttätyön aikaisia tunnereaktioitani tutkimuksessa; refleksiiviseen analyysiin siirtymistä edistivät myös tutkimukseen osallistuneiden esittämät
kysymykset ja näkökulmat. Aloitin tutkimustyöni haastattelemalla erästä pro
gradu -tutkielmaani varten haastattelemaani henkilöä (Beata 35a), jonka tiesin toimivan ja ajattelevan poikkikristillisesti. Tämän jälkeen menin haastateltavan mukana joidenkin niiden uskonnollisten yhteisöjen kokoontumisiin, joissa hän kävi.
Lisää haastateltavia löysin eri seurakunnissa, työpaikoilla ja satunnaisissa arjen
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kohtaamisissa tapaamistani ihmisistä. Kerroin tutkimuksestani (Liite 1; Liite 2) kaikille tapaamilleni henkilöille, jotka ilmaisivat keskustelun kuluessa olevansa vakaumuksellisia kristittyjä. Esimerkiksi yhden haastateltavan tapasin sattumalta terveyskeskuksen odotusaulassa, kun hän oli jakamassa oman seurakuntansa lehtiä
(Maria 70).
Tavoittelin haastateltavikseni uskonnolliselta taustaltaan mahdollisimman erilaisia ja uskonnollisissa yhteisöissä erilaisissa asemissa olevia ihmisiä, myös tunnustuskuntien pastoreita. Pastoreille joko soitin tai lähetin tutkimuspyynnön sähköpostitse. Aina yhteydenottoni eivät johtaneet toivomaani tulokseen, vaan useimmat lähestymäni henkilöt joko kieltäytyivät tutkimuksesta tai sivuuttivat tutkimuspyyntöni jättämällä vastaamatta siihen. Haastatteluun osallistui neljä pastoria, yksi
Suomesta ja kolme Saksasta.
Jo tutkimukseni alkuvaiheessa havaitsin, että avoin teemahaastattelu oli hyvä
lähtökohta, mutta että samoja tutkimukseen osallistuvia oli haastateltava tai heidän
kanssaan oli ainakin käytävä tarkentavia keskusteluja useampaan otteeseen tutkimuksen kuluessa selvittääkseni identifioitumisen, yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välistä suhdetta syvällisemmin. Tästä syystä rajasin haastateltavien määrän 13
henkilöön; näistä 9 on suomalaisia, 3 saksalaisia ja yksi yhdysvaltalainen. Kolmea
haastateltavaa haastattelin jo pro gradu -tutkimustani (Lindh 2006) varten, ja sain
luvan käyttää myös näitä haastatteluja tutkimusaineistonani. Pidän myös sähköpostivastauksia ja haastattelurungon avulla tehtyjä nauhoittamattomia keskusteluja
haastatteluina, sillä niissä on vastattu esittämiini kysymyksiin. Olen kuitenkin tavannut kaikki haastatellut kasvotusten tutkimukseni aikana. Haastattelin joitakin
tutkimukseen osallisia useampaan kertaan, joten haastatteluja kertyi yhteensä 24 ja
palautekeskusteluja 51 kappaletta. Lisäksi keskustelin epämuodollisesti kasvokkain ja puhelimitse monien haastateltujen kanssa.
Taulukko 1. Haastattelut ja palautekeskustelut.
Kuvaus

n

Suomi n

Saksa n

USA n

Haastattelu

24

17

4

3

Nauhoitettu

8

7

1

-

Nauhoittamaton

3

2

1

-

Puhelinhaastattelu

2

2

-

-

Sähköpostihaastattelu

11

6

2

3

Palautekeskustelu

51

27

19

2

Kasvokkain

13

13

-

-

Sähköpostitse

33

12

19

2

Puhelimitse

2

2

-

-

Kirjeitse

3

-

3

-
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Yritin kannustaa haastateltavia mahdollisimman vapaaseen kerrontaan. Annoin tutkimukseen osallisille pikemminkin keskustelunaiheita kuin kysyin tarkasti etukäteen suunniteltuja kysymyksiä. Muotoilin kysymyksiä kysymyslomakkeelle (Liite
3; Liite 4) siltä varalta, että kertoja ei kertoisi lainkaan niistä asioista, joista halusin
saada tietoa. Niiltä ihmisiltä, jotka vastasivat vain esittämiini kysymyksiin, kysyin
haastattelun lopuksi, halusivatko he kertoa jotakin, mitä en ollut ymmärtänyt kysyä
tai mikä oli heistä itsestään tärkeää ottaa mukaan tutkimukseen. Ihmiset eivät
yleensä heti keksineet mitään lisättävää, mutta pyytäessäni palautetta kirjoittamiini
teksteihin, he tarkensivat ja täydensivät usein aiemmin kertomaansa. Virassa olevilta pastoreilta kysyin hiukan erilaisia kysymyksiä kuin muilta haastatelluilta,
koska halusin saada heiltä tietoa ensisijaisesti oman kirkkokunnan osallistumisesta
ekumeeniseen työhön ja yhteiskristilliseen toimintaan sekä heidän näkemyksestään
poikkikristillisestä käyttäytymisestä omissa seurakunnissaan. Osa pastoreista kertoi haastattelun aikana myös omasta poikkikristillisestä käyttäytymisestään. Nauhoitin haastattelut, mikäli tutkittavat antoivat siihen luvan (Liite 5; Liite 6). Tein
erilaisia haastatteluja sekä erilaisten tutkimustarpeiden (vrt. Huttunen 2010, 41;
Rastas 2010, 67) että tutkittavien erilaisen saavutettavuuden takia. Jos haastateltava
ei halunnut puhua nauhalle, kirjoitin haastattelun pääkohdat ylös ja tarkastin asioita
jälkikäteen luetuttamalla kirjoittamiani tekstejä haastatellulla. Osan haastatteluista
ja jatkokeskusteluista tein sähköpostitse tai puhelimitse, sillä halusin kunnioittaa
tutkimukseen osallisten tahtoa siinä, millä tavalla heitä tutkitaan (vrt. Hastrup 1995,
193; Davies 2008, 89), mutta jatkokeskusteluja kävin sähköpostitse ja puhelimitse
myös siksi, että niiden tarkoituksena oli tarkentaa tai korjata aiempien haastattelujen ja keskustelujen pohjalta muodostamiani käsityksiä.
Tutkimusjoukkoni on naisvaltainen, sillä haastatelluista vain yksi oli mies
(Alexander 75). Myös osallistujat olivat pääosin naisia useissa niissä uskonnollisissa yhteisöissä, joiden toimintaan osallistuin. Sabine Rennefanz (2014) on myös
havainnut tämän sukupuolivinouman osallistuessaan saksalaisten evankelikaalisten
liikkeiden toimintaan. Naiset myös tunnistivat herkemmin tapansa toimia perinteisestä uskonnollisesta käyttäytymisestä poikkeavaksi. Sitäkään ei voi sulkea pois,
että jotkut miehet olisivat kieltäytyneet tutkimuksesta naiseuteni takia. Satu RantaTyrkkö (2005, 229–230) huomauttaa, että kenttätyön kenttä on aina sukupuolistettu
ja että tutkijan sukupuoli on merkittävä silloinkin, kun tutkija ei sitä itse sellaiseksi
miellä. Tutkijaa ei tarkastella tutkijan tai tutkimuksen ehdoilla vaan ympäröivästä
kulttuurista käsin (emt. 230). Monissa kristillisissä yhteisöissä sukupuoliroolit ovat
edelleen tärkeitä, mistä johtuen tutkijan kyvykkyyskin saatetaan arvioida sukupuo63

len perusteella. Naisena minut myös ohjattiin haastattelemaan naisia. Miesten näkökulmaa tutkimukseen sain kuitenkin kanssani keskustelleilta kuudelta mieheltä
ja niiltä tutkimuksia ja mielipiteitä julkaisseilta henkilöiltä, joiden kirjoituksia käytän tutkimusaineistonani. Kuudesta kanssani keskustelleesta miehestä kolme oli
pappeja.
Haastatteluaineistoon verrattavaa tutkimusaineistoa syntyi myös keskustellessani seurakunnissa ja arkielämässäni tapaamieni kristityiden kanssa (vrt. Huttunen
2010, 41); osa näistä oli hyvin sitoutuneita omaan seurakuntaansa, osa taas toimi
poikkikristillisesti. Mikäli keskusteluiden aikana tuli esiin jotakin tutkimukseni
kannalta oleellista tietoa, pyysin luvan saada käyttää sitä tutkimuksessani. En usein
kirjoittanut keskustelua ylös keskustelun kuluessa, mutta tein muistiinpanot keskustelun pääkohdista niin pian keskustelun jälkeen, kuin se oli mahdollista. Kahdelta keskustelijalta sain kirjallisen tutkimusluvan, lopuilta suullisen. Suullisen luvan antaneet jäivät itsellenikin anonyymeiksi. Mukaan tutkimusaineistoon olen laskenut ne keskustelijat, joihin viittaan tekstissä yksittäisinä henkilöinä. Kaksi näistä
on puhelinkeskusteluja. Kahden keskustelijan kanssa keskustelin useamman kerran,
joten keskustelukertoja on yhteensä 14. (Taulukko 2.)
Taulukko 2. Keskustelut.
Selite

n

suomalainen n

saksalainen n

kreikkalainen n

Keskustelijat

10

7

2

1

Nainen

4

3

1

-

Mies

6

4

1

1
1

Keskustelukerrat

14

11

2

Nainen

8

7

1

-

Mies

6

4

1

1

Keskustelin tutkimusaiheestani lukuisten muidenkin henkilöiden kanssa, mutta en
erittele tekstissä näiden henkilöiden puheita vaan viittaan heihin joukkona ihmisiä.
Kaikkien kanssani keskustelleiden ihmisten yksilöiminen ei olisi mielekästä, sillä
vaikka heiltä saamani tiedot ovat tutkimukseni kannalta tärkeitä, ovat ne kuitenkin
yleisluonteisia ja lisäksi keskenään samansuuntaisia. Kerron silti sanallisesti, jos
käsitykseni pohjautuu kanssani keskustelleiden ihmisten sanomisiin. Mikäli lainaan kenttätyöni aikana kuulemiani puheita, viittaan puhujan sijasta kenttätyötapahtumaan, esimerkiksi Kenttätyöpäiväkirja 1.1.2015.
Toimin lastenhoitajana Lappeenrannan kristillisessä päiväkoti Omenapuussa
puolen vuoden ajan elokuusta 2012 helmikuun 2013 loppuun. Työ päiväkodissa oli
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tutkimustyön kannalta antoisaa, sillä työni myötä osallistuin itse yhteiskristilliseen
toimintaan. Työssäni tutustuin moniin uskontokuntarajat ylittävästi toimiviin ihmisiin sekä perehdyin niihin periaatteisiin, joilla eri tunnustuskuntiin kuuluvat ihmiset
hoitavat yhdessä päiväkodin ja samassa rakennuksessa toimineen kristillisen kotikoulun toimintaa. En käsittele tutkimuksessani yksityiskohtia päiväkodin tai koulun arjesta, mutta koska päiväkodin toiminnasta vastaa Lappeenrannan kristillinen
kasvatus ry., jonka jäsenet kuuluvat keskenään eri tunnustuskuntiin, on toiminta
poikkikristillistä ja tutkimusaiheeseeni liittyvää. Osa tutkimuksessa käsittelemistäni asioista perustuu yhteiskristillisessä ympäristössä toimiessa hankkimaani omakohtaiseen kokemukseen (vrt. Davies 2010, 1).
Teoreettisten näkemysteni kehittymisen kannalta tärkeitä olivat Kirkon tutkimuskeskuksen Kirkon muuttuva yhteisöllisyys -ryhmän kokoontumiset, joissa useat
tutkijat esittelivät uskonnollisuuden muutokseen liittyviä tutkimuksiaan. Tämä tutkimusyhteistyö (Taulukko 3) ja monet kokoontumisissa esitetyt esimerkit vahvistivat käsitystäni, että institutionaalinen uskonto ja yksilöiden usko eivät vastaa toisiaan. Tutkimusyhteisön ansiosta aloin myös tarkastella evankelikaalisuuden vaikutusta poikkikristillisen käyttäytymisen yleistymiseen.
Kulttuuriantropologiassa kenttätyö ja sen myötä kentän käsite ovat muodostuneet keskeisiksi tieteenalan määrittäjiksi ja itseymmärryksen välineiksi (Ruohonen
1997, 69–71; Söderholm 1997, 109–113; Latvala 2005). Kenttätyöhön on katsottu
kuuluvaksi etäisyydenotto tutkijan omaan kulttuuriin, tietoinen paikanvaihdos
(Ranta-Tyrkkö 2005, 226), joka on toiminut tukijan siirtymäriittinä tutkijayhteisön
täysivaltaiseksi jäseneksi (Kotilainen 1997, 95; Latvala 2005, 247). Antropologien
kotiutuminen siirtomaiden itsenäistyttyä 1970-luvulta lähtien ja maailmanlaajuinen
kaupungistuminen ovat vaikeuttaneet homogeeniseksi ymmärretyn kentän – saaren
kaltaisen erilliskulttuurin – löytymisen mahdollisuutta (Tenhunen 1997, 87; Rastas
2010, 65–66). Nykyantropologialle onkin tunnusomaista yhtäaikainen paikan hallitsevuus ja katoaminen: kenttä on yhtä paljon sosiaalisista suhteista muodostuva
tila (Huttunen 2010, 40) tai tutkijan konstruktio kuin maantieteellinen paikka (Coleman & Collins 2006, 2) jo siitä syystä, että kaupunkikulttuurin ilmiöitä tutkivat
joutuvat rajaamaan ja valitsemaan ne paikat, joissa kenttätyönsä suorittavat (Tenhunen 1997, 87–90; Tapaninen 1997, 117). Poikkikristillisyyden tutkiminen vaatii
erityisesti tutkimuspaikkojen rajaamista kristillisyyden ylipaikallisuuden (vrt. Hefner 1998) ja ihmisten kristillisten ja sosiaalisten verkostojen monimuotoisuuden
takia (vrt. Huttunen 2010, 40).
Tein havainnointitutkimusta osallistumalla uskonnollisiin tilaisuuksiin Lappeenrannassa ja Berliinissä. Asun Lappeenrannassa, joten minun oli luontevinta
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aloittaa kenttätutkimus kotikaupungissani. Olen kuitenkin osallistunut joidenkin
uskonnollisten yhteisöjen jumalanpalveluksiin tai kokouksiin esimerkiksi Oulussa
ja Karjaalla, mutta näissä kokoontumisissa tapaamani ja kanssani keskustelleet ihmiset katsoivat, ettei yhteiskristillinen tai poikkikristillinen toiminta seuduilla ole
kovinkaan tavallista. Saman näkemyksen vahvistivat kirkon tutkimuskeskuksen
tutkijayhteisön tutkijat ja muualla Suomessa asuvat tai aiemmin asuneet tutkimukseen osalliset (Beata 35a; Maria 70; Dora 35c; Greta 45a). Saksaa koskevan tutkimustyöni aloitin Kölnistä ja Düsseldorfista. Keskustelin tutkimusaiheestani muutamien kirkoissa tapaamieni ihmisten ja paikallisen tuttavaperheen kanssa, mutta
nämä ihmiset eivät olleet kuulleet alueellaan järjestettävän yhteiskristillistä toimintaa evankelisen ja katolisen kirkon välisten ekumeenisten jumalanpalvelusten lisäksi. Useimmat kanssani keskustelleista ihmisistä kehottivat minua suuntaamaan
Berliiniin, sillä siellä on heidän mukaansa muuta Saksaa enemmän eri tunnustuskuntia, ulkomaalaisia seurakuntia ja uskontokuntarajat ylittävää toimintaa.
Osallistuin yhteisöjen omalle seurakunnalle tarkoitettuihin jumalanpalveluksiin28 ja messuihin, ekumeenisiin jumalanpalveluksiin, yksityishenkilöiden järjestämiin kotikokouksiin sekä yhteiskristillisiin seuroihin ja tapahtumiin (Taulukko 3).
Havainnointi oli yksi tärkeä tutkimusaineiston keruun menetelmä, koska sain havainnoimalla tietoa ihmisten keskinäisestä toiminnasta, kanssakäymisestä ja tiedon
sosiaalisesta muodostumisesta aidossa sosiaalisessa ympäristössä (vrt. Huttunen
2010, 41–42). Havainnointi oli tärkeää myös siksi, että ihmisten kertomus omasta
toiminnastaan ja todellinen toiminta ovat joskus ristiriidassa keskenään, kuten antropologi Anja Nygren (1997, 164) huomauttaa. Ihmiset kertovat pikemminkin sen,
miten haluaisivat toimia, kuin miten toimivat. Yksilön ideaalinen toimintamalli ei
kaikesta huolimatta aina toteudu todellisessa käyttäytymisessä ja toiminnassa,
koska aktuaaliseen käyttäytymiseen vaikuttavat ympärillä toimivat muut ihmiset ja
se tila, jossa toimitaan. Tutkimukseen osalliset tunnistivat itsekin tämän ristiriidan
ja huomauttivat siitä useasti haastattelujen kuluessa. Osallistuvan havainnoinnin
avulla sain sellaista omakohtaista kokemustietoa (vrt. Ranta-Tyrkkö 2005, 226),
jota tutkittavat eivät ehkä osanneet käsitteellistää, mutta joka on tutkittavan ilmiön
ymmärtämiseksi oleellista tavoittaa.
Suuren osan keskusteluista kävimme tutkimukseen osallisten kanssa kuitenkin
arkikohtaamistemme aikana. Kirjoitin kenttätyöpäiväkirjaan käymieni keskustelujen ja kenttätyötapahtumien kulun ja omat kokemukseni, tunteeni ja tulkintani joko
28
Nimitän selvyyden vuoksi jumalanpalveluksiksi myös vapaiden suuntausten sunnuntaikokouksia,
vaikka nämä tunnustuskunnat nimittävät niitä itse kokouksiksi.
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osallistumisen aikana tai heti sen jälkeen. Yritin asettaa itseni poikkikristillisesti
toimivien asemaan kiertämällä eri tunnustuskuntien tilaisuuksissa. Kiinnitin erityistä huomiota tunnustuskuntien erilaisiin toimintatapoihin, jumalanpalveluskaavoihin ja saarnaustapoihin, mutta samalla myös omiin reaktioihini näihin eroihin.
Itserefleksiivisyys eli omien kokemusteni tietoinen pohtiminen ja niiden ylöskirjaaminen muodostavat tärkeän osan tutkimusaineistoani. Juuri reflektoinnin kautta
positioni tutkijana oli osallistuva havainnoija. Refleksiiviseen tutkimusotteeseeni
sisältyy myös niin kutsuttu member-check menetelmä (Koelsch 2013), jossa pyysin
ja sain palautetta tekemistäni tulkinnoista tutkimukseen osallisilta (Taulukko 1: Palautekeskustelu). Saatu palaute muodosti merkittävän osan aineistoani.
Taulukko 3. Kenttätyötapahtumat.
Tapahtuma

n

Suomi n

Saksa n

Tapahtumia yhteensä

47

37

10

14

12

2

6

5

1

Sunnuntaijumalanpalvelus
Evankelis-luterilainen kirkko
Helluntaiseurakunta

4

4

-

Vapaakirkko

3

3

-

Evankelinen kirkko

1

-

1

12

11

1

Yhteiskristilliset seurat

3

3

-

Rukousilta

2

2

-

Yhteiskristillinen jumalanpalvelus

1

1

1

Yhteiskristillinen tapahtuma

Ekumeeninen jumalanpalvelus

1

-

Konsertti

2

2

-

Tuomas-messu

1

1

-

Via Crucis -vaellus

1

1

-

Varainkeruutilaisuus

1

1

-

Kotikokous

7

7

-

Vierailu katolisessa kirkossa

3

-

3

Keskustelu evankelisen kirkon kahvilassa

1

-

1

Tapaaminen & keskustelu tutkimusaiheesta

8

5

3

Tutkimusyhteistyö

2

2

-

Osallistumiseni yhteisöjen kokouksiin aiheutti eettisen dilemman, koska tutkimuseettisten periaatteiden mukaan minun olisi pitänyt pyytää etukäteen lupa tutkimuksentekoon siltä yhteisöltä, jossa aioin tutkimusta tehdä. Tarkkailin kuitenkin vain
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omaa ja tutkimusluvan29 antaneiden osallistumista ja käyttäytymistä kulloisessakin
tilaisuudessa, joten tutkimusluvan pyytäminen koko yhteisöltä olisi ollut turhaa.
Olisin samalla tullut tahtomattani paljastaneeksi sen henkilön osallistumisen tutkimukseeni, jonka mukana olin tilaisuuteen saapunut.
Avoimuuden vuoksi esittelin kuitenkin itseni ja tutkimukseni niissä kotikokouksissa, joihin osallistuin. Kerroin, etten paljasta tutkimuksessani osallistujien
henkilöllisyyttä (vrt. Kuula 2006, 201), vaan haluan tietoa siitä, mitä kotikokouksissa tapahtuu. Sain suullisen tutkimusluvan kaikilta paikallaolijoilta. Kerroin tutkimuksestani myös muissa seurakunnissa tapaamilleni ihmisille, mutta koska menin kokouksiin yhdessä haastattelemieni ihmisten kanssa, en usein voinut kertoa
julkisesti olevani paikalla tutkijana. Kerroin kuitenkin kyseisten seurakuntien pastoreille myöhemmin, että olin tehnyt tutkimusta haastateltavistani kyseisen seurakunnan kokouksissa. Pastorit ymmärsivät hyvin, että tutkimukseen osallisten anonymiteetin suojaamiseksi minun oli toimittava näin. Kysyin ja sain luvan käyttää
kyseisistä kokouksista kirjoittamiani tulkintoja tutkimuksessani. Käytän Vapaakirkosta ja helluntailaisuudesta kuvaukseni yhteydessä nimitystä eräs vapaa suuntaus
yhden pastorin toiveesta. Hän perusteli pyyntönsä sillä, että tapahtumissa mukana
olleita on vaikeampi identifioida kuvauksen perusteella, kun en kerro, missä seurakunnassa mikäkin asia tapahtui. Osallistuin myös muutaman muun tunnustuskunnan tapahtumiin yhdessä tutkimukseen osallisten kanssa, mutta koska näissä tunnustuskunnissa tutkimukseeni suhtauduttiin epäillen, suljin nämä vierailut tutkimuksen ulkopuolelle enkä käsittele niitä tutkimuksessa.
Luterilaisen kirkon jumalanpalveluksissa ja muissa suuremmissa kokouksissa
tutkimuksesta kertominen ei ollut tarkoituksenmukaista, koska näissä tilaisuuksissa
käy myös paljon tutkimuskohdejoukkoni ulkopuolisia, vain kyseisiin seurakuntiin
sitoutuneita henkilöitä. Haastattelemani luterilainen pastori tosin välitti tietoa tutkimuksestani työtovereilleen. Saksan ulkomaisten seurakuntien ekumeeniseen jumalanpalvelukseen osallistuin erään Saksassa haastattelemani pastorin pyynnöstä
ja evankelisen kirkon rippijuhlaan kysyttyäni luvan kirkon henkilökuntaan kuuluvilta ihmisiltä.
Pohjoismaista protestanttista fundamentalismia tutkinut Simon Coleman (2000,
1) kertoo tutkimuksensa alussa, kuinka hän teki kenttätyötä myös toimistossaan

29

Kaikki tutkimukseen osalliset eivät ole allekirjoittaneet kirjallista tutkimuslupaa, sillä allekirjoitus
tutkimusluvassa paljastaisi tutkittavan henkilöllisyyden (vrt. Kuula 2006, 214). Katson nauhalle puhumisen, myöntävän sähköpostivastauksen ja puhelinkeskustelussa annetun luvan ja vastausten todistavan
ihmisen suostumuksen osallistua tutkimukseen.
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katselemalla Internetiin ladattuja saarnoja ja klikkaamalla sinne ladattuja rukouspyyntöjä. Kenttä ei nykyisen informaatio- ja kommunikaatioteknologian aikakaudella tarkoita antropologeille vain kodin vastakohtaa, outoa, erilasta paikkaa, jossa
tieto kerätään (Ranta-Tyrkkö 2005, 236), vaan antropologian kenttä on siellä, missä
tutkittavatkin ovat. Uskovat ja uskonyhteisöt toimivat nykyisin myös verkossa, ja
erityisesti evankelikaaliset liikkeet käyttävät Internetiä sanomansa levittämiseen ja
kannattajiensa ja kanssauskovien väliseen kommunikaatioon (Coleman 2000, 2).
Samalla tavalla osa yhteis- ja poikkikristillisestä toiminnasta ja erityisesti omasta
toiminnasta tiedottaminen tapahtuu joukkoviestimissä ja Internetissä. Etnografista
tutkimusta tehnyt uskontososiologi Nancy Eiesland (2000, xi) katsoo, että tiedonkeräämisessä ja teorianrakentamisessa on tärkeää lukea kenttätyön rinnalla muiden
etnografien ja kulttuurinjäsenten itse kirjoittamia toiminnan kuvauksia. Antropologi Laura Huttunen (2010, 42–43) puolestaan toteaa haastattelujen olevan vain osa
laajempaa empiirisen aineiston kokonaisuutta. Koska poikkikristillisyys on selkeästi paikkaan sitoutumatonta toimintaa ja ajattelua, oli jo poikkikristillisyyden erilaisten muotojen tavoittamiseksi tärkeää kerätä aineistoa erilaisista lähteistä: Katsoin TV7:ltä yhteiskristillisyyttä käsitteleviä ohjelmia, kävin läpi Internetin keskustelupalstoilla yhteiskristillisyydestä käytyä keskustelua (Yhteiskristillisyys,
18.10.2011, elektr.) ja tutkin saksalaisten reformiliikkeiden kotisivuja. Etsin kirjallisuudesta ja lehdistä omakohtaisia (Rennefanz 2014; Salorinne 2010), haastatteluun (Juvonen 2013; Maier-Albang 2010; Rimaila 2013) tai tutkimukseen (esim.
Eiesland 2000; Ammerman 2003; Dillon 2003) perustuvia kuvauksia poikkikristillisestä toiminnasta ja sen syistä.
Kaikkea läpikäymääni aineistoa en sisällyttänyt tutkimusaineistoon, vaan valitsin aineistoon lopulta esimerkiksi vain kaksi TV-ohjelmaa ja yhden Internet-keskustelufoorumin. Kriteerinä pidin sitä, että aineistossa on jotakin haastattelu- tai
kenttätyöaineistoa täydentävää tai kokonaan uutta tietoa. Saksakielisen alueen reformiryhmiä käsittelevä aineistoni koostuu kokonaisuudessaan ryhmien itsensä Internetissä julkaisemista tai ulkopuolisten tuottamista reformiryhmien toimintaa käsittelevistä tai kritisoivista artikkeleista. (Taulukko 4.) Minusta oli tärkeää saada
mukaan myös sellaisten ihmisten näkemyksiä ja mielipiteitä, joille en ole esittänyt
kysymyksiä aiheesta. Näin en ole millään lailla vaikuttanut heidän kertomuksiinsa
omista näkemyksistään, vaan he ovat omaehtoisesti lausuneet tai kirjoittaneet mielipiteensä muiden kuultavaksi tai luettavaksi (vrt. Davies 2008, 167–168). Internetkeskusteluiden osalta olen pohtinut, mikä vaikutus edeltävillä puheenvuoroilla on
ollut kunkin kirjoittajan mielipiteeseen. Puute haastatteluihin verrattuna on, etten
ole kyennyt tekemään lisäkysymyksiä enkä selvittämään kirjoittajien uskonnollista
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taustaa, ikää tai sukupuolta enkä usein tiedä, mihin seurakuntaan kirjoittajat kuuluvat ja missä tilaisuuksissa he käyvät vai käyvätkö missään. Useimmiten jotkut
näistä seikoista tulevat kuitenkin ilmi kirjoituksesta.
Taulukko 4. Kirjallinen ja sähköinen tutkimusaineisto.
Aineistolaji

n

Suomi n

Saksa n

USA n

Yhteensä

49

18

19

3

Muut n
5

Artikkeli

24

6

11

2

4

Aikakausjulkaisussa

2

1

1

-

-

Sanomalehtiartikkeli

7

2

4

-

1

Verkkolehtiartikkeli

11

2

6

-

3

Tutkimusartikkeli

4

1

-

2

1

4

1

1

1

1

3

1

-

1

1

Teos
Toiminnan kuvaus

1

-

1

-

-

Pro gradu

Oman toiminnan kuvaus

2

2

-

-

-

Muu sähköinen julkaisu

17

10

7

TV-jumalanpalvelus

2

2

-

-

-

Internetin keskustelupalsta

1

1

-

-

-

Reformiliikkeen julkaisu

2

-

2

-

-

Yhteisön julkaisu

12

7

5

-

-

3.2

Aineiston käsittelymenetelmät ja tutkimuksen kulku

Poikkikristillisyys ei rajoitu vain uskonyhteisöissä toimimiseen, vaan suurin osa
siitä keskustelusta, jota poikkikristillisesti ajattelevat ja toimivat keskenään tai
kanssani kävivät, tapahtui arjen kohtaamisissa. Kuitenkin uskonyhteisöt ja kristilliset kokoontumiset ovat edelleen tärkeitä uskonharjoittamisen paikkoja myös
poikkikristillisille. Osallistuin siksi useiden niiden uskonnollisten yhteisöjen kokouksiin, joihin tutkimukseen osallisetkin osallistuivat. Osallistuessani havainnoin
sekä omia kokemuksiani (vrt. Davies 2010) että tutkimukseen osallisten toimintaa
ja kirjoitin havainnoistani kuvauksia kenttätyöpäiväkirjaan (vrt. Huttunen 2010,
41–42). Yritin olla erottumatta muusta seurakunnasta ja toimia sillä tavalla, kuin
tutkimukseen osalliset toimivat vastaavissa tilaisuuksissa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että toimin mahdollisimman samalla tavalla kuin kussakin seurakunnassa toimitaan eli kuuntelin saarnoja, lauloin virsiä ja hengellisiä lauluja, rukoilin
ja osallistuin ehtoollisille. Nämä uskonyhteisöt ovat tutkimukseni kohteena vain
siltä osin, kuin ne toimivat yhteiskristillisesti tai kun niissä keskusteltiin yhteis- tai
poikkikristillisyydestä.
70

Tutkimuksen luotettavuuden ja tekemieni johtopäätösten tarkistettavuuden takia kuvailen joitakin kenttätyötapahtumia (vrt. Cutcliffe & McKenna 1999, 377;
Spencer 1989, 157, 159), mutta en kerro, kenen tutkimukseen osallistuneen kanssa
kussakin tapahtumassa olin, koska haluan varmistaa tutkimukseen osallisten anonymiteetin (vrt. Kuula 2006, 201). Näiden tapausten kuvaamisen tarkoituksena on
selittää omien kokemusteni vaikutusta tekemiini tulkintoihin. Kuvauksia ja haastattelusitaatteja käytän avaamaan havaintojeni ja tulkintani välistä päättelyketjua
lukijoille (vrt. Rastas 2010, 73) mutta myös siksi, että ne elävöittävät tekstiä. Haastattelusitaattien avulla aineistoani ja tutkimustani voidaan tulevaisuudessa vertailla
muihin aineistoihin ja tutkimuksiin.
Kirjoitin kenttätyöpäiväkirjaan kuvauksia ja havaintoja haastatteluista ja kenttätyötapahtumista mutta myös omia kokemuksiani, kirjallisuuden pohjalta syntyneitä ajatuksia ja muistiinpanoja kristillisistä ohjelmista ja käymistäni vapaamuotoisista keskusteluista; päiväkirjamerkintöjen avulla täydensin ja korjasin haastatteluista saamaani käsitystä (vrt. Huttunen 2010, 43). Tarkastelin päiväkirjan avulla
itserefleksiivisesti eli tietoisesti omia kokemuksen aikaisia tunteitani, ajatuksiani ja
reaktioitani, ja samalla annoin omille kokemuksilleni merkityksiä. Kokemuksien
reflektoinnin kautta tutkimukseni linkittyy refleksiivisen antropologian (esim. Davies 2008; Davies 2010; Latvala 2005; Nygren 1997) lisäksi pragmatistiseen kokemuksellisen oppimisen tutkimukseen. Pragmatismin varhaisen edustajan John Deweyn mukaan reflektio kohdistuu myös muiden ihmisten kokemuksiin ja sen tarkoituksena on pohtia kutakin tilannetta huolella. Reflektion päämääränä on tuottaa
sellaista kuvausta, jossa tilanteiden merkitys tutkittaville tulee esiin. (Pohjonen
2005, 87.)
Omien kokemusten ja tunteiden reflektointi muodostui tärkeäksi analysointimenetelmäksi (Davies 2008; Latvala 2005; Mezirow 1995a; 1995b; Pösö 2005),
sillä itserefleksiivisellä tutkimusotteella tein itsestäni tutkimuksen työvälineen.
Pragmatistisen ajattelun mukaan kaikki aiemmat kokemukseni ja oppimani vaikuttavat siihen, miten reagoin kulloiseenkin kokemukseeni (ks. Turunen 1998, 31, 49–
50; Kauppi 2004, 204–205). Filosofi Kari E. Turunen (1998, 34) on huomauttanut,
että tunteet vaikuttavat siihen, millaisia ajatuksia ajattelemme; tunteet toimivat sekä
ajattelun yllykkeinä että suuntaavat ajattelun sisältöjä. Postmodernissa antropologiassa on luovuttu objektiivisen totuuden väittämistä juuri siitä syystä, että tutkijan
tai muidenkaan ihmisten tieto ja kokemukset eivät ole koskaan täysin objektiivisia,
vaan esioletukset vaikuttavat siihen, mitä ja miten ihminen havaitsee. Tutkija saa
tämän vuoksi esittää asioiden tilasta myös omia olettamuksiaan, joiden hän kertoo
olevan epävarmoja tulkintoja. (Crapanzano 2004, 17–19, 23.) Itsereflektio on silti
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tutkimustyössä tärkeää, koska refleksiivisessä prosessissa koetetaan tiedostaa omat
tunteet ja ajatukset ja tarkastella niitä ikään kuin ulkopuolisen silmin. Reflektion
avulla pohdin, miksi ajattelin ja toimin tietyssä tilanteessa tietyllä tavalla. (Vrt. Turunen 1998, 34–35.)
Tutkimukseni ei sen sijaan ole refleksiivisen tutkimuksen äärilaitaa, osallistavaa tutkimusta, jossa tutkittavista tehdään kanssatutkijoita (ks. Swantz 1997). Tähän tutkimukseen osalliset olivat pääasiassa työssäkäyviä tai seurakunnassaan aktiivisesti toimivia ihmisiä, jotka eivät halunneet osallistua tutkimuksen tekemiseen
kanssatutkijoina. Olisi ollut tutkimuseettisesti kestämätöntä vaivata ihmisiä kohtuuttomasti tutkimuksellani. (Vrt. Kuula 2006, 214.) Tutkittavien olisi lisäksi ollut
tutustuttava koko tutkimusaineistoon tehdäkseen tulkintoja kanssani, mutta tutkimuseettisistä syistä en ole voinut esittää tutkimukseen osallisille muiden osallisten
haastatteluita tai keskusteluista tekemiäni muistiinpanoja. Silti kannustin tutkimukseen osallisia kertomaan tulkinnoistani eriävät mielipiteensä ja esittämään omat
vaihtoehtoiset näkemyksensä niistä.
Itserefleksiivisestä tutkimustavasta huolimatta tutkimuksen tarkoituksena ei
ollut tutkia itseäni vaan poikkikristillistä käyttäytymistä ja ajattelua. En myöskään
tutkinut uskonnollisia kokemuksia vaan tarkastelin identifiointia ja erottelua omien
kokemusteni avulla. Vaikka yritinkin asettua tutkittavien asemaan kiertämällä sekä
yhteiskristillisissä että eri seurakuntien omissa tilaisuuksissa, en yritä selittää ilmiöitä pelkästään omien kokemusten perusteella (vrt. Davies 2008, 8–9). Jaoin kenttätyöni aikana saman tilan ja tapahtuman muiden ihmisten kanssa, mutta oli selvää,
että tapahtumat merkitsivät meille eri asioita. Tutkijana olin täysin erilaisessa suhteessa yhteisöihin ja kiinnitin huomioni eri asioihin kuin muut osallistujat (vrt. Latvala 2005, 255–256; Davies 2008, 82–83). Muiden ihmisten merkitysmaailmaan
on tuskin mahdollista päästä täysin kiinni millään menetelmällä, koska jokainen
yksilö muodostaa oman käsityksensä ja ajattelee omia ajatuksiaan aiempien kokemustensa pohjalta (Turunen 1998, 30). Omien kokemusteni tarkastelun lisäksi minun oli kysyttävä muilta ja luotettava heidän vastauksiinsa. Ensimmäiset tulkinnat
tutkimusaineistosta tein itse, mutta esitin ne kaikille palauteprosessiin halukkaille
haastattelututkimukseen osallistuneille30. Tarkastelin erilaisia aineistoja rinnakkain
(Huttunen 2010, 42–45), joten jo ensimmäisten tulkintojeni taustalla vaikuttivat
tutkittavien puheessaan tekemät luokitukset (vrt. Törrönen 2010, 183) ja kertomukset omasta uskostaan ja toimintatavoistaan. Reflektoinnin avulla tarkastelin muun

30

Karlaa ja Elsiä haastattelin vain kerran, eivätkä he antaneet palautetta kirjoittamistani tulkinnoista.
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muassa tutkittavien asettaman ideaalisen toimintatavan ja todellisen toiminnan välistä eroa (ks. luku 4.5). Todellinen käyttäytyminen näyttäytyy näin monimuotoisempana ja tilanteeseen sidotumpana reaktiona muiden (otaksuttuihin tai todellisiin)
toimiin ja sanoihin kuin sen ideaalisessa kertomuksessa esitetään tai toivotaan olevan.
Tarjosin kirjoittamiani tulkintoja tutkimukseen osallistuneille moneen kertaan
tutkimuksen aikana. Tutkittavat pääsivät näin täydentämään näkemyksiäni ja myös
korjaamaan virhetulkintojani omasta toiminnastaan ja käsityksistään. Palauteprosessi muodostui keskusteluksi, jonka aikana merkitykset vähitellen aukenivat sekä
minulle että tutkimukseen osallisille (vrt. Koelsch 2013, 175–176). Esitetty kritiikki ei aina johtanut siihen, että olisin muuttanut tulkintaani täysin, vaan usein
täydensin näkemystäni saamani palautteen avulla. John R. Cutcliffe ja Hugh P.
McKenna (1999, 378) muistuttavat, että palauteprosessista tulee loputon, mikäli
vaatimuksena on, että kaikki tutkittavat hyväksyvät tutkijan tekemän tulkinnan.
Näistä kukin on kuitenkin ollut vaikuttamassa vain osaan tutkijan saamasta tiedosta.
Tutkijana olen perehtynyt tutkimusaiheeseeni teoreettisella tasolla syvällisemmin,
ja useiden henkilöiden mielipiteisiin tutustuneena tunnistin erilaisten näkökulmien
olemassaolon paremmin kuin tutkittavat, mistä syystä katson, että oma tulkintani
on joskus eriävänäkin oikeutettu (vrt. Koelsch 2013, 179; Latvala 2005, 254–256;
Pösö 2005, 133). Tästä syystä en aina korjannut laajemmasta tutkimusjoukosta tekemiäni tulkintoja yksittäisen henkilön kritiikin perusteella, vaan pyysin palautetta
myös muilta tutkimukseen osallisilta. Mikäli he hyväksyivät tulkintani, uskoin kyenneeni selittämään ilmiötä laajemmin kuin yhden henkilön näkökulmasta. Cutcliffen ja McKennanin (1999, 378) mielestä tutkijan olisi kuitenkin tehtävä lukijoille
selväksi, missä kohdin ja millä tavalla esitetyn tulkinnan vastustajat eivät sitä hyväksy. Kun selitin eriävän mielipiteen esittäneille tutkittaville, miksi ja miten olin
päätynyt tulkintaani, he lopulta yleensä hyväksyivät tulkintani. Kuitenkin katson,
että tällöinkin velvollisuuteni on esittää myös eriävät kannat (ks. esim. luvusta 4.2
käsitykset ekumeniasta).
Refleksiivinen menetelmäni linkittyy amerikkalaisen kulttuuriantropologi
Clifford Geertzin (1973) muotoilemaan symbolien tulkintamenetelmään. Geertzin
mukaan kulttuuri on ihmisten itse kutoma merkitysten verkko, jonka kautta ihminen ymmärtää maailmaansa. Antropologinen kulttuurin analysointi on tulkitsevaa
merkitysten etsintää tuosta verkosta. Geertz mainitsee muun muassa tekstien analysoinnin, havainnoinnin ja haastattelun antropologian tutkimusmenetelminä,
mutta ei kuitenkaan pidä antropologista lähestymistapaa tiettyjen metodien tai tutkimustekniikan noudattamisena vaan älyllisenä ponnistuksena: antropologia on
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kuin yrittäisi lukea outoa, epäjohdonmukaista ja vieraalla merkkijärjestelmällä kirjoitettua käsikirjoitusta. (Geertz 1973, 5–7, 10.)
Geertz lainaa filosofi Gilbert Rylen käsitteitä thin description (ohut- tai pintakuvaus) ja thick description (tiheä- tai syväkuvaus). Geertzin mukaan pintakuvaus
tarkoittaa havaittujen kulttuuripiirteiden tai tapahtumien kuvaamista sellaisena,
kuin ulkopuolinen tarkkailija kykenee ne näkemään. Syväkuvaus puolestaan on tutkijan analyysiä ja tulkintaa siitä, mitä tapahtuu ja mitä kulttuuri-ilmiöt merkitsevät
kulttuurin edustajille. Syväkuvaus tapahtuu merkitysten rakenteita lajittelemalla ja
niiden sosiaalista perustaa ja merkityksiä määrittelemällä. Kulttuurisen tulkinnan
toteuttamistapa vaihtelee kontekstista toiseen kulttuuristen ilmiöiden monimerkityksisyyden takia. Etnografia on Geertzin mielestä syväkuvausta, mutta se ei ole
vain kulttuurin edustajien tulkintojen kuvausta vaan tutkijan ja tutkittavien tulkinnallisten kehysten vuorottelussa syntynyttä tutkijan tulkinnan kuvausta. (Emt. 6–
10, 27.) Tulkinnan kehysten vuorottelu tarkoittaa tutkijan tieteellisten käsitteiden
ja teoreettisen näkökulman (etic-näkökulman) ja kulttuurin edustajien omien käsitteiden, tulkintojen ja määritelmien (emic-näkökulman) vuoropuhelua tutkijan tulkinnoissa. Emic-näkökulmakaan ei ole kulttuurin edustajan kokemus asioista vaan
hänen julkilausumansa tulkinta omista kokemuksistaan ja käsityksistään. (Pyysiäinen 2006, 42–44.)
Geertzin tulkitsevan menetelmän käyttäminen refleksiivisen menetelmän rinnalla ei tarkoita sitä, ettenkö tekisi eroa olemassa olevan todellisuuden ja sitä koskevan tulkinnan välillä. Käsitykseni pohjautuu kriittisen realismin epistemologiaan,
jonka mukaan sosiaalinen todellisuus on olemassa tietynlaisena riippumatta siitä,
miten sen tiedostamme vai tiedostammeko lainkaan (Davies 2008, 6). Havaintomme ja käsityksemme todellisuudesta ovat kuitenkin esiolettamustemme ja muistimme ohjaamia ja näiden mukaisesti tuotettuja ja kerrottuja (Crapanzano 2004,
18–19, 23). Objektiivisia tulkintoja ei tästä syystä ole olemassa, vaan sekä tutkijan
että tutkittavien tulkinnat ovat aina subjektiivisia (Lindh 2015, 51). Kriittinen realismi tunnustaa, että tulkinta kuuluu sosiaalitutkimukseen ja että toimijoiden tulkinnat vaikuttavat sosiaalisen todellisuuden muodostumiseen tietynlaiseksi. Tapa,
jolla kerromme todellisuudesta, vaikuttaa refleksiivisesti siihen, millä tavalla toimimme maailmassa. Omalla toiminnallamme taas vaikutamme siihen, millaiseksi
sosiaalinen maailmamme muodostuu. (Davies 2008, 6.) Refleksiivinen tutkimusote
merkitsee, että olen tietoinen omasta vaikutuksestani tutkimustilanteeseen ja kriittinen omien havaintojeni ja tulkintojeni mahdollisuudelle olla objektiivisia (vrt.
emt. 6–8).
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Refleksiivisyyden ja erityisesti member-check-menetelmän tarkoitus on tuoda
syväkuvaukseen mukaan myös tutkittavien omat tulkinnat siitä todellisuudesta, jota
he elävät. Syväkuvaus ei refleksiivisenä prosessina perustu vain tutkijan tekemään
tulkintaan vaan on kerroksittainen prosessi (Huttunen 2010, 43, 48). Kirjoitin esimerkiksi haastatteluiden aikana ja erilaisissa tilaisuuksissa ylös puhujan käsittelemän aiheen, puheen keskeisimmät sisällöt ja ne raamatunkohdat, joihin puhuja viittasi. Haastattelun tai tilaisuuden jälkeen kirjoitin kenttätyöpäiväkirjaan tarkemman
kuvauksen tapahtumasta ja puhujien tai keskustelijoiden esittämistä ajatuksista.
Tarkistin myöhemmin ne raamatunkohdat, joihin puhujat viittasivat puhujien merkityksenannon ymmärtämiseksi. Oman tulkintani kirjoitin päiväkirjaan tai tutkimuksen käsikirjoitukseksi. Tarkastelin tulkintojani suhteessa teoriaan ja muuhun
aineistoon, jonka jälkeen kirjoitin uuden tulkintani tutkimuksen käsikirjoitukseen.
(Vrt. emt.) Pyysin tutkittavilta palautetta näistä tulkinnoista, minkä jälkeen täydensin tai korjasin jälleen omaa tulkintaani.
Käsittelin haastattelukertomuksia tutkija-minälleni kohdistettuna ja kysymysteni tai tarjoamieni keskusteluaiheiden pohjalta syntyneenä puheena (Pöysä 2010,
156–157). Hastrupin (1995) mukaan ihmiset kirkastavat kokemuksiaan kertaamalla muistoja ja järjestämällä niitä uudelleen. Ihmiset myös suunnittelevat, arvaavat ja ennustavat aktiivisesti tulevia tapahtumia ja käyttävät ennakoimiaan tapahtumien järjestyksiä toiminnan suuntaajina. Narratiivi sitoo menneen ja tulevan nykyhetkeen, joten kerronta on eräänlaista aikahyppyä, joka kuitenkin tapahtuu nykyhetkessä. Hastrupin mielestä antropologien pitäisi yrittää ymmärtää tutkittavien
toiminnan perusteita sellaisten narratiivien kautta, joilla yksilöt sijoittavat itsensä
sosiaaliseen ja kulttuuriseen miljööseen. (Cohen & Rapport 1995, 8–9; Hastrup
1995, 182–194.) Kaikissa tapahtumissa puhujat ja teksteissä kirjoittajat myös kohdistavat sanomansa jollekin henkilölle tai ryhmälle. Pohdin kunkin puhujan tai kirjoittajan kohdalla diskurssianalyysin keinoin, kenelle tämä sanomansa suuntaa, mihin keskusteluun käsitelty asia mahdollisesti kuuluu, mikä on kirjoittajan tai puhujan asema yhteisössään ja miksi puhe tai teksti on ylipäätään tuotettu. Diskurssianalyyttisellä menetelmällä erittelin identiteetin rakentumiseen vaikuttavia narratiiveja Somersin (1994) ja Ammermanin (1997; 2003) jaottelun mukaisiin ryhmiin.
Otin huomioon puhujan tai kirjoittajan sen hetkisen aseman ja suhteen muihin yhteisöissä tai ryhmissä, koska ne vaikuttavat siihen, miten laajalti yksilön käsitys saa
muiden hyväksynnän tai on muiden jakama ja millä tavalla se sijoittuu suhteessa
muiden käsityksiin.
Keräsin monenlaisia ja erilaista tietoa sisältäviä aineistoja. Marcus ja Fischer
(1986, x) ovat esittäneet moniaineistoisuutta paradigmavaltaisuuden vastineeksi.
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Heidän mielestään kriittinen, refleksiivinen tutkimusaiheen käsittely on avointa erilaisille vaikutteille, mistä johtuen tutkijoiden tulisi hyväksyä aineistoikseen ja myös
menetelmikseen kaikki, mikä näyttää toimivan käytännössä (emt.). Tutkimusaineiston koostuminen erilaisista ja vaikeasti verrattavista aineistoista johti minut kehittämään tutkimusaineistooni sopivan aineiston käsittely- ja tarkastelumenetelmän.
Tallensin ja tulostin useimmat Internetistä löytämäni tutkimusaihetta käsittelevät
kirjoitukset tai kirjoitin niistä muistiinpanot sekä litteroin haastattelut, yhdistin ne
yhdeksi tiedostoksi ja tulostin ne. Luin kaiken keräämäni aineiston läpi useita kertoja ja jokaisella lukukerralla merkitsin tekstin marginaaliin kussakin kohdassa käsitellyn aiheen vihjesanojen avulla. Kirjoitin vihjesanat listaksi erilliselle paperille
suomeksi, saksaksi ja englanniksi, niin että pystyin etsimään saman teeman nopeasti kaikilla kielillä. Kirjoihin, lehtiin ja kenttätyöpäiväkirjaan liitin muistilaput,
joihin olin kirjoittanut vihjesanat ja sivunumerot, joilta kyseiset asiat löytyvät. Näiden vihjesanojen avulla kävin läpi kaiken tiedostomuodossa olevan aineiston tekstinkäsittelyohjelman etsi-komennon avulla ja lisäksi tarkastin kenttätyöpäiväkirjojen, muistiinpanojen, kirjojen ja lehtien muistilapusta, esiintyikö kyseinen asia
niissä. Tarkastelin kutakin käsittelemääni teemaa niin monen lähteen valossa, kuin
mahdollista. Jotkin asiat eivät esiintyneet kuin yhdessä haastattelussa tai muussa
lähteessä, mutta olen esittänyt tutkimuksessani näitä yksittäistapauksiakin.
Käytän tutkimuksessani niistä tutkimukseen osallistuneista peitenimiä, joiden
oikean nimen tiedän, ja itsellenikin anonyymeiksi jääneistä identifioivia koodeja.
Tunnistettavuuden estämiseksi kuvailen pikemminkin ilmiöitä kuin yksittäisten ihmisten kokemuksia aina, kun se on mahdollista. Ihmisten elämänkohtalot ja valinnat ovat kuitenkin usein jyrkästi toisistaan poikkeavia, mistä syystä viittaan väitteissäni monesti vain yhden tai kahden tutkimukseen osallisen kertomukseen. Erotin anonyymit tutkimukseen osalliset toisistaan koodeilla, joihin merkitsin tutkimukseen osallisen sukupuolen ja summittaisen iän keskusteluhetkellä. Samaa ikäkoodia käytän myös peitenimien jäljessä. Varmistaakseni, ettei tutkimukseen osallisia voida identifioida tutkimuksesta edes iän perusteella, merkitsin iän tasalukuna
aina seuraavaan viiteen vuoteen asti, esimerkiksi haastatteluhetkellä 20- ja 24-vuotiaiden iäksi merkitsin 20. Samaan, pyöristettyyn ikäryhmään kuuluvista samaa sukupuolta olevista tutkimukseen osallistuneista käytän erottelun vuoksi iän perään
merkittyjä aakkosia (Beata 35a, Cecilia 35b, Dora 35c…); kanssani puhelimessa
keskustelleiden pastorien ikää en kyennyt arvioimaan, vaikka tiedänkin heidän nimensä, joten laitoin heidän koodeikseen Iiro ja Otto. Jos tulkintani antaa tutkimukseen osallisesta vähänkään negatiivisen sävyn tai asiayhteys voisi paljastaa hänen
76

henkilöllisyytensä, en käytä viitteessä identifioivaa koodia vaan ilmoitan vain kenttätyöhön tai keskusteluun viittaavan päivämäärän. Toimin tässä joidenkin tutkimukseen osallisten toiveen mukaisesti, en välttääkseni vastuuta tulkinnoistani.
Kirjoitin haastattelusitaatit puhekielisessä muodossa siinä kirjoitusvaiheessa,
jossa pyysin tulkinnoistani palautetta tutkittavilta, sillä puhekieliset sitaatit on helpompi tunnistaa omaksi puheeksi. Diskurssipartikkelit kuten ”no niin”, ”sit
ku”, ”nii ku” ja ”konkreettisesti” jätin tuolloinkin pois, koska katsoin niiden olevan
sellaista yksilöllistä puhetapaa, josta tutkimukseen osalliset olisivat voineet tunnistaa toisena. Varsinaiseen tutkimustekstiin korjasin sitaatit yleiskieliseen muotoon,
yleensä yhteistyössä haastatellun kanssa, koska halusin varmistaa, ettei tutkimukseen osallistuneita voi tunnistaa tutkimuksesta yksilöllisen puhetavan avulla. Persoonapronominit jätin murteelliseen asuunsa muutaman haastateltavan toiveesta.
Puheesta tarpeettomina pois jättämäni pidemmät puhejaksot olen tällöinkin merkinnyt hakasulkeiden sisään kirjoitetuilla kolmella pisteellä: […]. Mikäli haastateltu itse on halunnut poistaa hakasulkeet, olen ne poistanut. Puheessa esiintyneet
henkilönimet olen korvannut hakasulkeissa olevalla selityksellä, esimerkiksi [erisnimi].
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4

Poikkikristillinen käyttäytyminen uskon
ilmauksena

Poikkikristillisen käyttäytymisen ja ajattelun yleistymiseen ei ole yhtä syytä, vaan
siihen on vaikuttanut moni seikka yhdessä. Ekumenian opillinen yhdentymispyrkimys ja yhteiskristillisyyden yleistyminen 1900-luvun loppupuolella Euroopassa ja
Yhdysvalloissa lisäsivät poikkikristillistä käyttäytymistä ja ajattelua. Tutkittavat
katsoivat myös omien elämänkokemustensa ja -tapahtumien johtaneen poikkikristilliseen käyttäytymiseen. Poikkikristillisyyden myötä uskovien suhde yhteisöihin
ja muihin uskoviin on muuttunut siten, että yksilöt valitsevat ja muodostavat itse
uskonyhteisönsä ja myös vaihtavat yhteisöä halutessaan.
Poikkikristilliset eivät ole yhtenäinen, toistensa kanssa yhteydessä oleva ryhmä,
vaan poikkikristillisyys on joukko erilaisia ja eri syistä johtuvia käyttäytymismalleja. Viimeisissä alaluvuissa jaottelen poikkikristilliset erilaisten käyttäytymismallien ja identifioitumisstrategioiden perusteella erilaisiin ääripäihin, autonomisiin,
etsijöihin ja kiertäjiin. Perinteen puolustaminen ja vastustaminen taas ovat ryhmien
ja yksilöiden erilaisia toimintamotiiveja.
4.1

Ekumeniasta poikkikristilliseen käyttäytymiseen

Tunnustuskunnat ovat lähteneet mukaan ekumeeniseen toimintaan eri aikoina ja
niiden ekumeeniseen toimintaan osallistumisen motiivi on ollut erilainen. Suomessa luterilainen kirkko on osallistunut aktiivisesti ekumenian edistämiseen. Se
on yksi vuonna 1948 perustetun Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN), Luterilaisen maailmanliiton (LML) ja Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) perustajajäsenistä (Palmu ym. 2012, 227; Pajunen 2010, 34). Kirkko osallistuu myös alueellisten kirkkojenvälisten verkostojen toimintaan ja käy kahdenkeskisiä neuvotteluita
eri kirkkojen kanssa opillisista kysymyksistä (Palmu ym. 2012, 225–226, 231–232).
Kirkolla on lisäksi käytännön sanelema tarve tehdä kirkkojen välistä yhteistyötä
kasvaneen muuttoliikkeen ja eri kirkkokuntiin kuuluvien välisten avioliittojen solmimisen takia (ks. Kallioniemi 2010, 75–77). Katolinen kirkko ei kokonaisuudessaan kuulu Kirkkojen maailmanneuvostoon, mutta paikalliset kirkot osallistuvat
sen eri toimielinten toimintaan. Suomen katolinen kirkko liittyi Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäseneksi vuonna 1968 (SEN). Katolinen kirkko perusti myös
vuonna 1969 Maailman katolisen raamattuliiton (nykyisin Katolinen raamattuliitto) edistääkseen kristittyjen opillista yhdentymistä (Katolinen kirkko 1996, 85),
mutta se ei kannusta jäseniään osallistumaan muiden tunnustuskuntien hengellisiin
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tilaisuuksiin. Katolinen kirkko on julkaissut kirkon työntekijöitä ja jäseniään varten
oman ohjeistonsa käytännön ekumenian toteuttamiseksi. Ohjeisto on toimitettu
suomeksi nimellä Ekumenian ohjeisto: Katolinen näkökulma. (Emt.)
Suomen Vapaakirkko on ollut koko toimintansa ajan hyvin allianssihenkinen
kirkko. Vapaakirkolla on ollut merkittävä rooli muun muassa hartausmallisen pyhäkoulutoiminnan ja ekumeenisten nuorisojärjestöjen, kuten Nuorten Miesten ja
Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten, juurruttamisessa Suomeen. Vapaakirkon
toiminnalle luonteenomaista on ulospäin suuntautuneisuus, jonka mukaisesti sen
toimintaan voivat osallistua myös Vapaakirkkoon kuulumattomat. Pastori Sami
Lehdon mukaan esimerkiksi nuorisotyöhön osallistuneista ja ohjaajista jopa yli
puolet on kuulunut muuhun kuin Vapaakirkkoon. Lehto katsoo, ettei kirkon perimmäisenä tavoitteena kuitenkaan ole ekumenian edistäminen vaan evankeliumin
eteenpäin vieminen. (Lehto 2010, 200–203.) Helluntaikirkko ei ole Suomen ekumeenisen neuvoston jäsen, mutta monet helluntaiseurakunnan pastorit ovat mukana
useissa ekumeenisen neuvoston hankkeissa. Kirkko on myös harkinnut osallistumista neuvostoon tarkkailijajäsenenä. (Huttunen 2015, elektr.)
Ekumeenisen ajattelun yleistyminen johti tunnustuskuntien välisen opillisen
neuvottelun ja toiminnan, yhteiskristillisyyden, kasvuun 1990-luvun aikana. Ekumenia edisti tunnustuskuntarajat ylittävän seurakuntakäsityksen leviämistä, mutta
sen päämääränä ei ollut rohkaista yksittäisiä kristittyjä ylittämään tunnustuskuntarajoja ja osallistumaan muiden tunnustuskuntien toimintaan. Aluksi myös ekumenia herätti Suomen luterilaisessa kirkossa ja pietistisissä herätysliikkeissä suurta
vastustusta. Ekumeenisen liikkeen vaikutuksesta Suomen evankelis-luterilainen
kirkko kävi kuitenkin tuloksekkaita neuvotteluita ehtoollisystävällisyydestä Englannin anglikaanisen kirkon kanssa. Ekumenian vastustus talttui toisen maailmansodan jälkeen, kun Suomi sai ekumeenista jälleenrakennustukea erityisesti Amerikan ja Ruotsin luterilaisilta kirkoilta. Seurakuntalaisten tietoisuuteen ekumenia tuli
kuitenkin vasta vuonna 1963, kun Luterilainen maailmanliitto piti yleiskokouksen
Helsingissä. (Pajunen 2010, 33–34.)
Ekumeenisen liikkeen toiminta on eri maissa hiukan erilaista, koska maat ovat
erilaisia uskonnollisen monimuotoisuutensa ja tunnustuskuntien suhteellisen jäsenmäärän suhteen. Suomessa lähes kaikki kristilliset kirkot ja yhteisöt osallistuvat
ekumeeniseen keskusteluun (Pajunen 2010, 37), joskin alkuaikoina yhteistyötä tekivät lähinnä evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko keskenään (Huttunen
2015, elektr.). Luterilaiselle kirkolle on ollut erittäin tärkeää käydä keskustelua
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myös omien herätysliikkeidensä suuntaan. Tietojeni mukaan vain jotkut lestadiolaisliikkeet suhtautuvat suljetun seurakuntakäsityksensä vuoksi yhä kielteisesti
ekumeeniseen yhdentymiseen.
Saksassa keskustelua käydään historiallisista syistä erityisen paljon katolisen
ja evankelisen kirkon kesken. Islamilaisten seurakuntien kutsuminen mukaan ekumeeniseen toimintaan on koettu tärkeäksi sekä muslimiväestön yhteiskuntaan integroitumisen että islamin uskon tasavertaiseksi tunnustamisen takia. Samalla tavalla yhteistyötä tehdään juutalaisten seurakuntien kanssa. Evankelinen ja roomalaiskatolinen kirkko katsovat, että myös muissa uskonnoissa on pyhyyttä ja että
kaikki kulttuurit ovat Jumalan luomuksia. Samalla ne silti korostavat, että niiden
näkemyksen mukaan pelastus tapahtuu vain uskolla Jeesukseen Kristuksena. (Böttigheimer 2009, 159–160.) Saksan vapaakirkolliset organisaatiot käyvät myös keskinäisiä ekumeenisia keskusteluja ja ovat järjestäytyneet Evankelisten vapaakirkkojen yhdistykseksi (Vereinigung Evangelischer Freikirchen) (BFD 2014a, elektr.;
BFD 2014b, elektr.; Mies 25).
Saksassa kirkkokunnat järjestävät ykseyden osittamiseksi ja vahvistamiseksi
yhteisiä, ekumeenisia kirkkopäiviä. Ekumeenisten kirkkopäivien historian katsotaan alkaneen toukokuussa 1965 Kölnin evankelisilla kirkkopäivillä, joiden aikana
katolisen kirkon kardinaali ja Reinin maakirkon johtaja puhuivat yhdessä teemasta
Katolilaiset ja protestantit konsiilin valossa. Vuonna 1971 Augsburgissa järjestettyä ekumeenista helluntaitapaamista pidetään silti ensimmäisinä ekumeenisina
kirkkopäivinä Saksassa, sillä sen vaikutukset ulottuivat myös käytännön seurakuntaelämään. Seuraavat ekumeeniset kirkkopäivät järjestettiin vasta vuonna 2003
Berliinissä, ja niitä pidetään eräänlaisena uutena ekumeenisena avauksena. (Pesch
2010.) Tämän jälkeen ekumeeniset kirkkopäivät on pidetty Münchenissä vuonna
2010 (emt.) ja Pflazissa vuonna 2015. Muuta ekumeenista toimintaa on eri kaupungeissa järjestettävät ekumeeniset jumalanpalvelukset ja juhlat. Useissa kaupungeissa, kuten Hessenin osavaltion pääkaupungissa Wiesbadenissa, järjestetään vuosittain Kirkkojen yö -tapahtumia (Ökumenische Nacht der Kirchen), joiden aikana
sekä kristilliset kirkot että islamilaiset moskeijat järjestävät monenlaisia tilaisuuksia ja pitävät ovensa auki rukoilua ja kirkkoihin tutustumista varten (Kirchen Wiesbaden 2013, elektr.).
Erityisesti Yhdysvaltojen pohjoisisosien tunnustuskunnat tekivät keskinäistä
yhteistyötä jo ainakin 1800-luvun alusta asti. Yhteistyö ei kuitenkaan sisältänyt
opillisia neuvotteluita eikä se ollut kovinkaan organisoitua, vaan monet evankelikaaliset tunnustuskunnat ja maalliset toimijat järjestivät keskenään radikaalejakin
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kampanjoita, joilla ne yrittivät edistää yhteiskunnan sosiaalisten ongelmien ratkaisua. Uskonnolliset yhteisöt kannattivat esimerkiksi lukutaidon levittämistä, koulutuksen lisäämistä, vankilareformia, rauhan edistämistä, köyhyyden lieventämistä ja
orjuuden poistamista. Uskonyhteisöt kampanjoivat sosiaalista sanomaansa henkilökohtaisen uskonnollisen kääntymyksen ja pieteetin vaatimuksen ohessa, sillä ne
katsoivat kristillisen hyveen vaativan vastaavaa sitoutumista maallisen hyvinvoinnin edistämiseen. (Gasaway 2014, 5.)
1830-luvulta alkaen evankelikaalisten ajama uudistushenki alkoi vaikuttaa
mielipiteisiin myös laajemmassa yhteiskunnassa. Erityisesti Charles Grandinson
Finneyn ajatukset kristittyjen ja kirkon tehtävästä yhteiskunnallisina reformaattoreina levisivät Finneyn saarnaustoiminnan aikaansaamien herätysten ja Oberlin yliopistossa professorina ja myöhemmin johtajana toimimisen ansiosta. 1850-luvulla
metodistien piirissä syntynyt pyhyysliike puolestaan inspiroi monia tunnustuskuntia ja kirkkojen välisiä yhteisöjä kehittämään kaupunkeihin toimipisteitä, joissa jaettiin ruokaa ja vaatteita sekä tarjottiin apua asunnon- ja työnhakuun sekä terveysongelmiin. 1800–1900-lukujen vaihteessa Pelastusarmeijan sosiaalityöhön erikoistuneet työntekijät havaitsivat, että köyhyyteen eivät vaikuttaneet vain ihmisten henkilökohtaiset valinnat vaan myös vaikeat olosuhteet. Pelastusarmeijan työntekijät
liittoutuivat liberaalimpien ja maallisempien aktivistien kanssa pystyäkseen edistämään laajempia sosiaalireformeja. (Emt. 5–6.)
Sosiaalinen tietoisuus oli tunnusomaista myös yhdysvaltalaiselle ekumenialle.
Modernin ekumenian tienraivaajana pidetään amerikkalaista presbyteeripastori Eugene Carson Blakea, joka oli myös kansalaisoikeusaktivisti. Kirkkojen maailmanneuvoston rasisminvastainen toiminta alkoi Blaken aloitteesta 1960-luvulla, jolloin
hän toimi maailmanneuvoston pääsihteerinä. (Laine 2015, 16, 34, 39, 73.) PohjoisAmerikassa käytännön ekumenia on silti edelleen järjestäytynyt erityisesti evankelikaalisten 31 liikkeiden toiminnaksi. Evankelikaalisuuden kuuluisin edustaja on
amerikkalaisevankelista Billy Graham (Hemeyer 2006, 97–102), joka tunnetaan
vierailujensa ja televisioitujen kokousten ansiosta myös Euroopassa. Nykyisin monet muutkin kuin evankelikaaliset kirkot järjestävät yhteistapahtumia ja keskinäisiä
jumalanpalveluksia. Yhdysvaltalainen haastateltu kertoi, että hänen asuinalueellaan erityisesti luterilaiset, metodistiset ja episkopaaliset kirkot katsovat olevansa
31

Reformaatioajan Saksassa kutsuttiin evankelisiksi niitä katolisen kirkon teologeja, jotka halusivat uudistaa kirkon teologiaa raamatullisempaan suuntaan. Myöhempää, Pohjois-Amerikassa 1700-luvulla
syntynyttä suurta herätysaaltoa kutsutaan Saksassa, Suomessa ja Ruotsissa evankelikaaliseksi erotukseksi Saksan evankelisesta kirkosta ja pohjoismaisesta evankelisesta herätysliikkeestä. (Vrt. Ketola
2008, 126–127.)
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sisarkirkkoja ja järjestävät paljon yhteistoimintaa. Toimintaan osallistuvat usein
myös alueen katolilaiset kristityt. (Fiona 40b.)
Niin Suomessa kuin Saksassa ja Yhdysvalloissakin tunnustuskuntien välisten
yhteisten kokoontumisten lisääntymisen ansiosta eri tunnustuskuntiin kuuluvat
kristityt tutustuivat toistensa uskonnollisiin käsityksiin ja tapoihin. Ekumenian julistaman ykseysajattelun yleistyminen, evankelikaalisten liikkeiden leviäminen Eurooppaan ja evankelikaalisten yhteisöjen määrän kasvu 1960-luvulta lähtien johtivat yhdessä siihen, että yksittäiset ihmiset alkoivat vähitellen käsittää seurakunnan
omaa uskonyhteisöään laajemmaksi kristittyjen yhteisöksi. Monika Maier-Albangin (2010) haastattelema saksalaisnainen kertoo järjestäneensä ekumeenisia keskustelupiirejä jo 1980-luvun puolivälissä silloisen Saksan Liittotasavallan pääkaupungissa Bonnissa. Osa tutkimukseen osallisista suomalaisista (Maria 70; Liisa 50;
Mies 50a; Erik 50b), samoin kuin saksalaiset pastorit, sijoittivat kuitenkin tunnustuskuntien välisen yhteistoiminnan ja yhteiskristillisyyden alkamisen yleensä
1990-luvun alkuun ja voimakkaan lisääntymisen 2000-luvulle. Osa muotoili epämääräisemmin, että yhteiskristillinen toiminta on yleistynyt viime aikoina (Beata
35a; Cecilia 35b; Amanda 30). Nuoren ikänsä takia Amanda kysyi asiaa myös vanhemmilta kollegoiltaan.
Aika voimakkaasti, juttelin kahden muun kanssa täältä, ja itse mietin, se tosiaan mikä sullakin oli siinä [haastatteluteemoissa] että yhteiskristillinen toiminta jotenkin olisi lisääntynyt. Se ajatus tuli ylipäätään heillekin. (Amanda
30.)
Suomalaishaastatelluista vanhin, Maria, katsoi yhteiskristillisen toiminnan yleistymisen Suomessa tapahtuneen samaan aikaan Neuvostoliiton ja Euroopan sosialismin romahduksen, sitä seuranneen Saksojen yhdistymisen ja Jugoslavian sisällissodan, pakolaisten määrän lisääntymisen, suomalaista yhteiskuntaa kohdanneen laman ja suurten työelämämuutosten kanssa. Maria piti ulkopuolelta tullutta uhkaa
yhteistoiminnan lisääntymisen selittäjänä. (Maria 70: keskustelut 5.4.2012 ja
1.7.2012.) Selitys voi olla, että kirkkokunnat kohtasivat ihmisten taloudellisen ja
henkisen hädän, pakolaisuuden ja sen mukanaan tuoman islamin lisääntymisen Euroopassa mieluummin yhtenäisenä kristillisenä rintamana kuin kilpailevina instituutioina; edeltänyt ekumeeninen työ myös valmisti tähän. Ekumenia toimi sellaisena metanarratiivina (vrt. Ammerman 2003, 214; Wagner 1996, 160), jonka avulla
tunnustuskunnat pystyivät perustelemaan yhteistoimintaansa vastatoimena vaikeutuneelle yhteiskunnalliselle tilanteelle. Myös yksilöt kohtasivat sekä seurakunnissa
että niiden ulkopuolella muualta tulleita, etnisesti ja uskonnollisesti erilaisia sekä
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erilaista kristinuskoa tunnustavia ihmisiä (Maria 70). Työttömyys ja velkaantuminen veivät 1980-luvulla vallinneen luottamuksen yhteiskuntaan ja saivat ihmiset
turvautumaan hengellistä apua tarjoaviin kristillisiin kokouksiin. Modernien asiantuntijoiden kykyyn ongelmanratkaisijoina ei enää luotettu, vaan apua haettiin perinteisemmiltä auktoriteeteilta (vrt. Giddens 1999, 121–124). 1990-luvun alun myllerrystä seurasi tieto- ja viestintätekniikan nopea kehitys, joka kulminoitui Suomessa Nokian kansainväliseen menestykseen ja samalla Suomen kilpailukyvyn nopeaan nousuun. Suomalaiset tunnettiin ja meistä oltiin kiinnostuneita maailmalla.
(Vrt. Julkunen ym. 2004, 37–39.) Uskovat loivat kontakteja muiden maiden kristittyihin opiskelupaikoissaan ja työ- ja sukulaissuhteidensa kautta, mutta myös Internetin välityksellä (Dora 35c; Helmi 45b; Greta 45a).
Vastaavanlaista kehitystä tapahtui samaan aikaan myös Saksassa. Saksan Demokraattisen Tasavallan (DDR) loppuvuosina hallintoa vastustavat kansalaiset kokoontuivat kirkkoihin, koska kirkoille oli taattu DDR:n perustuslaissa itsenäinen
asema. Toiminta oli täysin poliittista, vaikka vastarintatoiminta limittyikin jumalanpalveluksiin. (Leo 2011, 244–251.) Vain hyvin harva kirkkoihin mielenosoituksia järjestämään ja yhteishenkeä kohottamaan kokoontuneista ihmisistä osallistui
kirkkojen toimintaan muurin murtumisen jälkeen (Alexander 75). Itäsaksalaiset kokivat usein elämänsä perustan kadonneen sosialismin romahduksen myötä. Ne totuudet, joita ihmisille oli siihen asti syötetty ja joihin suuri osa oli luottanut, osoittautuivat kestämättömiksi. Puolue ei ollutkaan aina oikeassa, ja marxistis-leninistisen teorian lisäksi oli olemassa lukuisia muita maailmanselityksiä. Monet nuoret
tunsivat tulleensa petetyiksi, koska muurin murtuminen ja Saksojen yhdistyminen
toi odotetun vapauden lisäksi mukanaan myös työttömyyttä, länsisaksalaisten
osoittamaa väheksyntää ja sitä kautta omanarvontunnon menetystä. Omista vanhemmista ei ollut nuortensa tukijoiksi, koska he olivat, kuten Rennefanz sanoo,
kadottaneet itsensä, suistuneet raiteiltaan ja eksyneet. Monet nuoret löysivät ympärilleen kaipaamansa kiinteät rajat armeijasta tai uskonnoista, kun taas osa etsi turhautumiselleen ja vihalleen kohteita oman yhteisönsä ulkopuolisista: uusnatsismi
kukoisti 1990-luvun itäsaksalaisnuorten keskuudessa. Evankelikaalisten liikkeiden
voimakas kasvu Saksassa ei kuitenkaan johtunut pelkästään itäsaksalaisten lisääntyneestä uskonnollisesta kiinnostuksesta, vaan liikkeiden jäsenistö oli pääasiassa
länsisaksalaisia. (Rennefanz 2014, 69, 242–244.)
Itäsaksalaisten kokemus väheksynnästä ei ole perusteetonta, mutta toisaalta osa
länsisaksalaisista ihaili sitä vastarinnan tapaa, jolla itäsaksalaiset saivat lopulta kansan vaatimukset läpi. Muuri murtui ja DDR lakkautettiin, joskaan mielenosoittajien
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päämääränä ei ollut valtion lakkauttaminen vaan sosialismin uudistaminen. Mielenosoittajat, jotka huusivat iskulausetta ”Wir sind das Volk”32, olivat kirkollisen
kansanliike Wir sind Kirchen (WsK) esikuvina, kun liikettä perustettiin parikymmentä vuotta sitten Itävallassa. Liikkeen päämääränä on uskovista lähtevä, sisältä
päin tapahtuva katolisen kirkon syvällinen muuttaminen. Tavoitteisiin kuuluu
muun muassa maallikoiden saarnausoikeuden, pappien avioliitto-oikeuden ja naisten pappisvihkimyksen salliminen. Nykyään liike pitää tärkeänä tavoitteenaan, että
kirkko saarnaisi evankeliumia ilosanomana eikä nykyisen kaltaisena pelotteluviestinä. WsK:ta vastaavia kirkkokansan liikkeitä on jo 40 maassa, vaikka katolinen
kirkko ei niitä virallisesti tunnusta vaan katsoo liikkeiden päämäärien olevan ristiriidassa kirkollisen järjestyksen ja opin kanssa. Liike pitää kuitenkin itseään legitiiminä, sillä katolisen kirkon kyselyn mukaan yli kaksi kolmasosaa niistä katolilaisista, jotka ylipäätään tuntevat kuuluvansa kirkkoon, suhtautuvat kirkkoon kriittisesti. (Kiefer 2015, elektr.)
Vaikka ekumeenisen ja evankelikaalisen liikkeen toimintaa on ollut aikaisemminkin, muuttui yhteistoiminta yksittäisille kristityille näkyväksi ja osallistumiseen
kutsuvaksi vasta 1990-luvulla, kun varsinaiset yhteiskristilliset kokoontumiset
yleistyivät Suomessa ja reformiliikkeet aloittivat toimintansa Saksassa. Evankelikaalisen ajattelun leviäminen ja yhteiskristilliseen toimintaan osallistuminen yhdessä rohkaisivat ihmisiä tekemään omaleimaisia uskonnollista käyttäytymistään
koskevia ratkaisuja ja toimimaan poikkikristillisesti (Maria 70). Yhdysvalloissa sen
sijaan evankelikaalisiin kirkkoihin kuuluvat ovat toimineet yhdessä sosiaalisissa
projekteissa jo ainakin 1800-luvun alusta asti (Gasaway 2014, 5). Suomessa ja Saksassa ekumenia lisäsi yhteiskristillistä toimintaa, joka puolestaan johti poikkikristillisen käyttäytymisen lisääntymiseen. Poikkikristillisen käyttäytymisen ja ajattelun taustalla on kuitenkin myös muita, sekä henkilökohtaisia että laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen liittyviä syitä. Seuraavaksi käsittelen henkilökohtaisia
syitä. Ne kuitenkin kietoutuvat laajempiin yhteiskunnan muutosta koskeviin tekijöihin, joita käsittelen tarkemmin luvussa 7.
4.2

Yksilöllisiä syitä poikkikristilliseen käyttäytymiseen

Tutkimukseen osalliset tulevat erilaisista uskonnollisista taustoista, ja heidän nykyinen uskonnollinen osallistumisensa on keskenään erilaista. Osan lapsuudenkoti
32

”Me olemme kansa”. Muurin murruttua iskulause muuttui pian muotoon ”Wir sind ein Volk”, ”Me
olemme yksi kansa”.
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oli uskonnollinen, mutta osa on tullut uskoon vasta nuoruus- tai aikuisiässä. Tutkimushetkellä tutkittavat kuuluivat eri tunnustuskuntiin, olivat eri-ikäisiä (noin
30−75-vuotiaita) ja osallistuivat keskenään eri tavoin yhteiskristilliseen ja muiden
kuin oman kirkkokuntansa toimintaan. Ekumeeninen tai ekumeenisen kaltainen ykseysajattelu on kannustanut joitakin tutkimukseen osallisia ylittämään tunnustuskuntarajoja (Amanda 30; Greta 45a), mutta suurin osa on alkanut osallistua oman
uskonyhteisönsä ulkopuoliseen toimintaan myös henkilökohtaisten uskon- ja elämänkriisien takia. Kriisejä ovat olleet alkuperäisessä kotiseurakunnassa koettu uskonnollinen painostus ja hengellinen väkivalta (Helmi 45b; Maria 70), oman uskon
epäily (Cecilia 35b) ja tunnustuskunnan opin tai tapojen kyseenalaistaminen (Beata
35a; Dora 35c; Fiona 40b; Inga 45c; Rennefanz 2014, 216–218). Nuorena aikuisena
uskoon tullut Rennefanz hylkäsi lopulta uskonnon kokonaan. Hän selittää uskonnollisten totuuksien epäilynsä alkaneen, kun hän osallistui evankelikaalisten kirkkojen järjestämään lähetystyöhön Venäjällä. Hän pettyi siihen, etteivät lähetystyötä
organisoineet ihmiset vastanneet ihmisten taloudelliseen hätään. Kotiin palattuaan
hän alkoi tarkastella kriittisesti ja kyseenalaistaa kristillisiä opinselityksiä. (Rennefanz 2014, 207–217, 224.) Kristinuskon totuuksien kyseenalaistaminen on todennäköisesti osasyy kirkoistaeroamisiin Suomessakin.
Kirkkokunnasta toiseen siirtyneet tutkimukseen osalliset eivät aina itsekään
osanneet kertoa, mistä syystä he olivat vaihtaneet kirkkokuntaa, tai he katsoivat,
että vaihtoon oli johtanut pikemminkin yhteisön tapakulttuuri tai ihmissuhteet kuin
opin tulkitseminen virheelliseksi (Dora 35c; Inga 45c). Usein edellä mainitut syyt
yhdessä olivat johtaneet tunnustuskuntarajat ylittävään toimintaan. Saksalainen
Alexander liittyi kahteen uuteen tunnustuskuntaan muutettuaan paikkakunnalta toiselle, koska uudessa asuinkaupungissa ei ollut oman tunnustuskunnan seurakuntia33. Hän etsi sellaisia kirkkokuntia, joiden oppi oli lähellä oman tunnustuskunnan
oppia. (Alexander 75.)
Ekumeeniseen keskusteluun (koulutuksiin, kokouksiin ja neuvotteluihin) osallistuminen on monille kirkkojen työntekijöille alkusysäys poikkikristilliseen käyttäytymiseen ja/tai yhteiskristilliseen toimintaan osallistumiseen. Asikkalassa Vuoksenlaakson metodistiseurakunnan pastorina työskentelevä Soile Salorinne (2010)
kertoo artikkelissaan Kokemus Pyhästä toisessa kirkossa, että ekumeenisen opetuksen ansiosta hän uskaltautui sytyttämään tuohuksen vieraillessaan Lappeenrannan ortodoksisessa kirkossa. Tuohusta sytyttäessään hän rukoili äänettömästi ja
33

Uuden asuinalueen evankelis-luterilaiset kirkot ovat liittyneet evankeliseen kirkkoon, johon kuuluu
useita, aikaisemmin itsenäisiä protestanttisia maakirkkoja.
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tunsi samalla vapautuvansa itseään vuosikausia painaneesta asiasta. Hän kertoo kokeneensa Jumalan läsnäolon tuossa itselleen vieraassa kirkossa ja ymmärtäneensä
samalla syvällisemmin, että kaikissa kristillisissä kirkoissa palvellaan samaa Jumalaa. (Emt. 121–122.) Tähän tutkimukseen osallistunut suomalaispastori Amanda
kertoi osallistuvansa muiden kirkkokuntien jumalanpalveluksiin, koska haluaa pitää yhteyttä muihin kirkkokuntiin ja tutustua niiden näkemyksiin. (Amanda 30.)
Sekä Salorinne että Amanda ylittävät tunnustuskuntarajoja oman kirkkonsa hyväksymällä tavalla, eikä rajojen ylitys tarkoita heille kirkon institutionaalisen vallan
vastustamista vaan kirkon muotoileman ja ohjaaman ekumenian toteuttamista. Palaan ekumeniateemaan myöhemmin tässä luvussa, mutta tarkastelen pohjustukseksi yhteisöllisyyden ja identifioitumisen välistä suhdetta. Vaikka ekumenian
päämääränä on lisätä tunnustuskuntien välistä yhteyttä, ei sillä tähdätä uskovien
identifioitumisen hajauttamiseen. Tutkimukseen osalliset näkevät ekumenian vaikutuksen omaan kristilliseen identiteettiinsä sen mukaisesti, millaisia kokemuksia
ja käsityksiä heillä on ekumenian päämääristä.
Monien uskonyhteisöjen toimintaan osallistumisen voisi olettaa johtuvan yhteisöllisyyden kaipuusta. Tutkimukseen osallisten kertomusten perusteella selitys
osoittautuu kuitenkin riittämättömäksi. Nyky-yhteiskunnassa monien ongelmien,
kuten yksinäisyyden tai syrjäytymisen, katsotaan johtuvan siitä, että ihmiset ovat
kadottaneet yhteisöllisyytensä. Näitä ongelmia yritetään ratkaista elvyttämällä yhteisöllisyyttä erilaisin keinoin. Bauman (2002) toteaa yhteisöllisyyttä puolustavien
yhteiskuntateoreetikoiden haikailevan yhteisöjen perään, mutta huomauttaa, että
juuriltaan revittyjen ihmisten istuttaminen takaisin yhteisöihin on mahdotonta,
koska ihmiset eivät ole valmiita luopumaan saavuttamastaan vapaudesta. Nykyiset
sosiaaliset instituutiot haluavat Baumanin mielestä sysätä identiteettihuolet pikemminkin yksilön kuin omille harteilleen. Nyky-yhteisöt eivät kuitenkaan voi tarjota
mitään juurtumisen paikkoja, koska ne itsekin ovat yksilöllisyysnäytelmän lyhytaikaisia teennöksiä. (Emt. 30–31.)
Myös vakiintuneiden kirkkojen jumalanpalvelukset voivat olla joskus lyhytaikaisen kohtaamisen näyttämöitä. Esimerkiksi saksalainen evankelisen kirkon pastori Karla kertoi kirkkonsa järjestävän ekumeenisia jumalanpalveluksia joka viikko.
Karla piti ekumeenisten jumalanpalvelusten tehtävänä tarjota sellaisille kaupunkiin
tuleville matkailijoille mahdollisuus osallistua jumalanpalvelukseen, joiden oman
kirkkokunnan seurakuntia ei siellä ole. (Karla 45f.) Kirkko haluaa toisin sanoen
ottaa hetkellisesti yhteisöönsä siihen kuulumattoman vieraan. Vaikka kirkko järjestää ekumeenisia jumalanpalveluksia säännöllisesti, on tapahtuma siihen osallistuville matkailijoille hetkellinen yhteisö (vrt. Bauman 1996, 39), josta irtaudutaan
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jumalanpalvelustapahtuman jälkeen. Karlan mukaan turistit kuitenkin osallistuvat
näihin jumalanpalveluksiin uskovan hartaudella (Karla 45f). Hetkellisyydestään
huolimatta jumalanpalvelus ei ole osallistujille turistinähtävyys vaan hengellinen
tapahtuma. Hovi (2007, 37) esittää, että elämyksen voi tulkita uskonnolliseksi vain
oppimalla yhteisön uskonnolliset perinteet ja niihin liittyvät roolit. Karlan kuvauksen mukaan sitä vastoin ekumeeninen jumalanpalvelustapahtuma tarjoaa satunnaisillekin osallistujille uskonnollisia tunne-elämyksiä. Satunnaisten osallistujien uskonnolliset identiteetit eivät kaikesta huolimatta voi vakaasti ja jatkuvasti rakentua
vuorovaikutuksessa hetkellisen yhteisön ja sen jäsenten kanssa, vaan identiteetti
muodostuu pikemminkin yksilöllisten uskonnollisten kokemusten ja itse muodostettujen merkitysten kautta.
Monet uskontoinstituutiot yrittävät yhä tarjota ihmisille valmiin identiteettimuotin, mutta kuten Bauman huomauttaa, vapauteen tottuneet ihmiset eivät usein
halua muokata itseään tuohon muottiin sopivaksi. Amerikkalainen Fiona kertoi tuntevansa ihmisiä, jotka sanovat olevansa wicca-uskonnon kannattajia, mutta eivät
pohjimmiltaan tiedä, mistä kyseisessä uskonnossa on kyse. Fionan tulkinnan mukaan nämä ihmiset luovat oman uskontonsa sekoittaessaan kelttien perinteitä Amerikan alkuperäisasukkaiden opetuksiin. Fiona ihmetteli, millä tavalla tällaista kaikesta keräiltyä mutta ihmiseltä mitään vaatimatonta uskontoa voi toteuttaa:
They tend to blend Native American teaching with Celtic and ancient faiths to
basically create their own religion – how easy is that to follow? And it doesn’t
require much out of you, anything-goes kind of approach. This appeal to lot of
people who want to live in alternative ways.34 (Fiona 40b.)
Fiona tulkitsi yksilöllisen uskonnon luomisen haluttomuudeksi sitoutua, mikä on
tunnusomaista myös joillekuille monissa kristillisissä yhteisöissä käyville. Osa tutkimukseen osallisista suomalaisista selitti sitoutumishaluttomuuttaan sillä, että ihmisten väliset suhteet eivät ole sen ongelmattomampia ja rakkaudentäyteisempiä
uskonnollisissa kuin muissa yhteisöissä (Maria 70; Dora 35c; Greta 45a; Helmi
45b). Myös eräs kulttuuriantropologi Jenny Kangasvuon (2014, 57–58) haastattelema uskova biseksuaali selitti kirkkoihin kuulumattomuuttaan ihmisten asenteellisuudella ja omituisuudella. Paras strategia välttää liian läheisistä suhteista johtuvat ongelmat on olla sitoutumatta liikaa tai lainkaan yhteisöihin tai ainakin säilyttää
34

Heillä on taipumus sekoittaa Amerikan alkuperäiskansojen opetuksia kelttien ja muinaisiin uskoihin
ja luoda näin pohjimmiltaan oma uskontonsa – kuinka helppoa sitä on sitten noudattaa? Eikä tuollainen
kaikki käy -usko vaadi paljoa. Se vetoaa moniin sellaisiin ihmisiin, jotka haluavat elää vaihtoehtoisella
tavalla.
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suhteet hyvinä myös muualle. Etenkään valmiiksi henkisesti kuormittuneet ihmiset
eivät jaksa sitä, että tulevat vielä, Helmin sanoin, ”uskonyhteisönsä purkamiksi” tai
jatkuvan arvostelun kohteeksi. (Beata 35a; Helmi 45b; Maria 70.)
Osa tutkimukseen osallisista ei halua, että oma kirkkokunta tai omaksi koettu
yhteisö sallii sellaiset asiat tai toimintatavat, jotka he itse sulkevat uskoon kuulumattomina tai sen vastaisina kristillisyyden ulkopuolelle (vrt. Douglas 2000,
106−109). Suomen luterilaisesta kirkosta eronnut Dora arvosteli kirkkoa voimakkaasti, koska se suhtautuu homoseksuaalisuuteen muita kirkkoja myönteisemmin
ja haluaa lisäksi käydä ekumeenista tai uskontojenvälistä keskustelua roomalaiskatolisen kirkon ja Suomen islamilaisten yhdistysten kanssa (Dora 35c). Saksalainen
Alexander puolestaan suhtautuu kriittisesti katolisen kirkon kanssa tehtävään ekumeeniseen yhteistyöhön, sillä hän katsoo, että katolinen kirkko luopui kristillisyydestä vuonna 1854, kun se julisti dogmin Marian perisynnittömästä hedelmöittymisestä. Alexander pitää käsitystä raamatunvastaisena, sillä hänen raamatuntulkintansa mukaan Jeesus on tullut syntymässään osaksi ihmisen perisyntistä lihaa. (Alexander 75.) Sekä Doran että Alexanderin mukaan katolisen kirkon piirissä on silti
monia Jumalan sanaa noudattavia, aitoja kristittyjä. Ekumeniaan kriittisesti suhtautuva Alexander pitää ekumeenisten jumalanpalvelusten tärkeimpänä antina juuri
muiden kirkkokuntien kristittyihin tutustumista. Sen sijaan hän ei tunne kuuluvansa
niihin evankelis-luterilaisiin kirkkoihin, jotka ovat ekumeenisten neuvottelujen tuloksena liittyneet Saksan evankeliseen kirkkoon. (Alexander 75.)
Alexander ja Dora katsoivat, että ekumenia ei kelpaa heidän tunnustuskuntarajat ylittävän käyttäytymisensä selittäjäksi, sillä he käsittivät ekumenian tunnustuskuntien yhdistymisenä, oppien yhteensovittamisena ja yhteistyönä islaminuskoisten kanssa. Alexanderin ja Doran esittämästä kritiikistä huolimatta en luopunut
ekumenian ja poikkikristillisen käyttäytymisen ja ajattelun yhteyksien tarkastelusta
vaan laajensin tarkasteluani evankelikaalisuuteen pitäen mielessäni kriittisen realismin todellisuuskäsityksen: katson, että empiirinen todellisuus, tässä ekumeenisen työn vaikutus poikkikristillisyyden yleistymiseen, on olemassa tarkkailijan näkökulmasta tai tulkinnasta riippumatta. Alexanderilla ja Doralla ei ollut käytössään
koko sitä tutkimusaineistoa (haastatteluja, keskusteluja, tutkimuskirjallisuutta),
joka minulla oli, vaan heidän tulkintansa muodostuivat vain heidän omien kokemustensa pohjalta. Nämä kokemukset ja tulkinnat eivät olleet missään tapauksessa
vääriä, mutta ne olivat riittämättömiä selittämään muiden kokemuksia tai asioiden
laajempia ja monimutkaisempia yhteyksiä.
Muut tutkimukseen osallistuneet pastorit kuin Alexander olivat kertoneet osallistuneensa tunnustuskuntien väliseen yhteistyöhön (Amanda 30; Elsi 40a; Karla
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45f; Otto; Iiro), ja useat muut tutkimukseen osalliset kertoivat, että tunnustuskunnat
ovat tulleet suvaitsevaisemmiksi toisiaan kohtaan (Fiona 40b; Beata 35a; Cecilia
35b; Greta 45a; Helmi 45b; Maria 70). Tutkimukseen osalliset eivät välttämättä itse
nähneet yhteyttä ekumenian, evankelikaalisen ajattelun ja poikkikristillisen käyttäytymisen lisääntymisen välillä, mutta tulkintojani luettuaan he pitivät esittämääni
näkemystä oikeana. Vaikka tutkimukseen osalliset olivat maininneet tunnustuskuntien lisääntyneen yhteistoiminnan haastattelujen ja keskustelujen aikana, he pitivät
yleensä mieluummin henkilökohtaisia syitä omaan toimintaansa johtaneena tekijänä. Sellainen refleksiivinen tutkimusote, jossa olisin ottanut vain tutkittavien
omia motivaatioita koskevat tulkinnat huomioon, ei olisi riittänyt selittämään poikkikristillisen käyttäytymisen yleistymistä, sillä tutkittavien motiivit eivät riitä selittämään tunnustuskuntien ja poikkikristillisten välistä dynamiikkaa tai tunnustuskuntien muuttunutta suhtautumista omaan toimintaansa osallistuvia vierailijoita
kohtaan.
Myöskään sitoutumattomuus ei yksin selitä poikkikristillisen käyttäytymisen
yleistymistä. Kahta lukuun ottamatta haastatellut35 olivat jonkin tunnustuskunnan
jäseniä, ja osa kävi pääsääntöisesti oman seurakuntansa tilaisuuksissa. Useimmat
myös kuuluivat siihen tunnustuskuntaan, jossa he olivat kokeneet uskonnollisen
heräämisensä. Silti myös yksittäiseen tunnustuskuntaan sitoutumattomista yhteiskristillisistä kokoontumisista on tullut merkittäviä uskonnolliseen heräämiseen kutsuvia paikkoja. Uskonyhteisöjen ulkopuolisten on todennäköisesti helpompaa osallistua yhteiskristillisiin kuin kristillisten yhteisöjen omiin tilaisuuksiin, koska yhteiskristillisiin tilaisuuksiin osallistuu aina eri tunnustuskuntien jäseniä. Tulija ei
ole sen enempää ulkopuolinen kuin monet muutkaan osallistujat. Oman seurakunnan etsintä voi alkaa uskoontulon jälkeen, jolloin ihminen voi rauhassa tutustua eri
tunnustuskuntien oppeihin ja tapoihin ja punnita eri vaihtoehtoja. Hyvä Sanoma -lehteen haastatellun lappeenrantalaispariskunnan uskoontuloprosessi alkoi
työpaikkojen menetyksen ja vaimon sairastumisen aiheuttamasta toivottomuuden
ja petetyksi tulemisen tunteesta. Uskoon tullut tytär oli pyytänyt vanhempiaan mukaan kuuntelemaan Lappeenrannassa vierailulla ollutta nigerialaista lähetyssaarnaajaa, ja pariskunta katsoi lähetyssaarnaajan puheen saaneen aikaan kääntymyksensä. Aluksi pariskunta kiersi yhteiskristillisissä seuroissa ja Liekki-seurakunnan

35

Helmi ja Julia eivät kuuluneet mihinkään tunnustuskuntaan. Julia ei myöskään osallistunut minkään
kristillisen yhteisön toimintaan. Hän ei katsonut toimivansa poikkikristillisesti, vaikka ajattelikin, ettei
kirkkoon kuulumisella ja taivaaseen pääsyllä ole yhteyttä toistensa kanssa. Taivaaseen pääsevät hänen
mielestään kaikki, jotka uskovat jollain lailla. (Julia 45d.)
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kokouksissa, mutta solmi lopulta seurakuntayhteyden helluntaiseurakuntaan. (Juvonen 2013, 43–44.) Erityisesti vapaat suuntaukset ja evankelikaaliset liikkeet ja
kirkot hyväksyvät nykyisin jäsenikseen myös niiden institutionaalisesta järjestyksestä poikkeavalla tavalla uskoon tulleet.
Nancy Ammerman (2003) ja saksalainen katolisen kirkon pastori Otto Hermann Pesch (2010) ovat tulleet samaan johtopäätökseen, että uskontojen väliset
avioliitot ovat lisänneet uskovien välistä kanssakäymistä ja uskonnollisten identiteettien sekoittumista: uskonnollinen identiteetti ei enää välttämättä ole institutionaaliseen uskontoon sidottua (Ammerman 2003, 208; Pesch 2010). Peschin mielestä elämä perheissä ja yhteisöissä ei ole enää ajateltavissa olevaa ilman ekumeniaa eikä enää ole olemassa sellaisia ehjiä tunnustuskuntakohtaisia maailmoja, joiden piirissä ihminen voi elää huomaamatta tunnustuskuntansa ulkopuolisia kristittyjä. Sama pätee myös Suomen (Beata 35a) ja Yhdysvaltain uskonnollisiin yhteisöihin (Eiesland 2000, 152, 157; Ammerman 2003, 208). Erityisesti tunnustuskuntien välisissä avioliitoissa toisen kristillisyys täytyy tunnustaa tasavertaiseksi,
koska puolisoiden täytyy esimerkiksi sopia, kumpaan kirkkokuntaan pariskunnan
lapset liitetään. Samalla ainakin se puoliso, jonka lapset kuuluvat toiseen kirkkokuntaan kuin hän itse, joutuu tekemisiin myös lastensa ja puolisonsa seurakunnan
kanssa. (Pesch 2010.) Uskonnollinen identiteettikään ei voi silloin rakentua vain
yhden kollektiivisen yhteisön ja sen uskonnollisten narratiivien omaksumisen varaan (vrt. Hovi 2007, 37, 39), vaan yksilön täytyy osata sopeuttaa toimintaansa
muiden toimintaan ja identifioitua tavalla, joka sopii molempien tunnustuskuntien
identiteettinarratiiveihin (Ammerman 2003, 209–211).
Tunnustuskuntien välisiä avioliittoja solmitaan kuitenkin myös siksi, että poikkikristillinen käyttäytyminen on lisääntynyt, jolloin ihmiset todennäköisemmin tapaavat vieraaseen tunnustuskuntaan kuuluvia tai etsivät tietoisesti puolisoa laajemmasta kristittyjen joukosta kuin vain oman kirkkokuntansa jäsenistä (Beata 35a;
Cecilia 35b). Tunnustuskuntien väliset avioliitot eivät siis pelkästään johda tunnustuskuntarajat ylittävään käyttäytymiseen vaan voivat myös olla sen seuraus. Ammerman huomauttaa, että seka-avioliittojen lisäksi uskontoinstituutioiden rajojen
häilyvyys, kohonnut koulutustaso, lisääntyneet kontaktit muiden uskontokuntien
uskoviin ja nuoruudelle tyypillisen etsintävaiheen laajentuminen aikuisuuteen heikentävät uskovien identifioitumista tunnustuskuntiin (Ammerman 2003, 218–219).
Tähän tutkimukseen osalliset puhuivatkin uskonsitoumuksistaan ja uskonnollisesta
identifioitumisestaan yleisemmällä tasolla kuin tietyn tunnustuskunnan tarjoamilla
opillisilla selityksillä tai yhteisöjäsenyyttä rajaavilla narratiiveilla.
91

We are […] a formed parish, who are connected with the Lutheran tradition,
and we all have different backgrounds. […] We have ecumenical services […].
Then we don’t want to do it alone with our confession, we want to do it in a
wider context.36 (Karla 45f.)
[Lapsuudenyhteisössä] oli todella ahtaisiin raameihin, että se korostui, että
tällä tavalla mie en ainakaan voi uskoa tai ajatella. Että noin suppeasti, että
ainoastaan näin uskomalla uskoo oikein. […] Raamatusta tulee pohja, voi turvata tai nojata johonkin, vaikka muut sanoisivat mitä. (Beata 35a)
Muutama haastateltava korosti karttavansa sellaisia yhteisöjä, joissa he tuntevat
olonsa epämukavaksi. He vertasivat seurakuntaa kotiin ja perheeseen, joissa ihminen voi olla omana itsenään ja tulla sellaisena muiden perheenjäsenten hyväksymäksi. Jos ihminen tuntee olonsa seurakunnassa ulkopuoliseksi, syrjäytetyksi tai
halveksituksi, ei hän haastateltavien mukaan voi samaan aikaan olla seurakunnan
perheenjäsen. (Maria 70; Dora 35c; Helmi 45b.) Helmi toivoi, että seurakunnat toimisivat sopuisan perheen tavoin myös silloin, kun jäsenten kesken syntyy erimielisyyksiä: riidat ratkaistaisiin keskustelemalla ja toista kuuntelemalla. Riidan päätteeksi kaikki osapuolet pyytäisivät toisiltaan anteeksi. Helmin mielestä seurakuntien nykykäytäntö on, että riidat ratkaistaan vallankäytöllä ja osoittamalla joku
syylliseksi. Syylliseksi osoitetulta vaaditaan yksipuolista anteeksipyyntöä, mikä
ajaa ihmisiä ulos seurakunnista. (Helmi 45b.) Seurakunnilta toivottiin autoritaarisuudesta luopumista ja demokraattisten toimintatapojen omaksumista myös yksittäisiä jäseniään kohtaan. Pienissäkään yhteisöissä demokratia ei ulotu kaikille osaaluille, vaan seurakuntien johto haluaa edelleen pitää seurakuntalaiset ruodussa
opillisissa ja tapakäyttäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Pienissä yhteisöissä jäsenillä on kuitenkin mahdollisuus ja heidän toivotaan osallistuvan toiminnan järjestämiseen.
Järjestelyihin osallistuminen voi silti karkottaa ihmisiä seurakunnista, jos ihmiset kokevat, että heitä painostetaan osallistumaan. Eräs kenttätyön aikana tapaamani yhteiskristilliseksi itsensä määritellyt henkilö kertoi, että hän ei käy tällä hetkellä säännöllisesti minkään seurakunnan tilaisuuksissa, mutta kuuluu luterilaiseen
kirkkoon. Aikaisemmin hän osallistui aktiivisesti esimerkiksi Kansanlähetyksen
toimintaan. Hän kertoi, että syy toiminnasta luopumiseen oli yhteisöjen puolelta
tullut painostus osallistua myös toiminnan järjestelyihin, esimerkiksi kahvitarjoilun
36

Me olemme […] muodostettu seurakunta, joka on yhteydessä luterilaiseen traditioon, ja meillä kaikilla on erilainen tausta. […] Meillä on ekumeenisia jumalanpalveluksia […]. Siksi emme halua työskennellä yksin oman tunnustuksen kesken vaan toimia laajemmassa kontekstissa.
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hoitamiseen ja leipomiseen. Toiminnassa mukanaolo ei hänen kokemuksensa mukaan ollut enää vapaaehtoista omien voimien ja auttamishalun mukaista osallistumista vaan omaa vapaa-aikaa rajoittavaa ja voimia syövää pakkoa. Hänen kokemuksensa mukaan puolipakolliseen talkootyöhön ajaudutaan ajan myötä lähes jokaisessa uskonyhteisössä. Tästä syystä hän käy tällä hetkellä vain satunnaisesti eri
tunnustuskuntien järjestämissä, lähinnä yhteiskristillisissä tilaisuuksissa. (Nainen
45e.)
Päätökseen siirtyä toisen tunnustuskunnan jäseneksi liittyi yleensä jokin elämänkriisi tai voimakas uskonnollinen uudelleenherääminen. Cecilia kertoi pitäneensä aiemmin itseään koko elämänsä ajan uskossa olleena, mutta nykyisin hän
katsoo tulleensa uskoon vasta auto-onnettomuuden myötä 28-vuotiaana. Hän oli
vastustanut aikaisemmin aikuiskastetta, mutta onnettomuuden jälkeen hän halusi
päästä niin kutsutulle uskovien kasteelle. Hän luuli tuolloin, ettei mikään tunnustuskunta kastaisi kuin omia jäseniään, joten hän luopui luterilaisen kirkon jäsenyydestä ja liittyi tunnustuskuntaan, jossa suoritetaan aikuiskasteita. Cecilia on tyytyväinen nykyiseen seurakuntaansa, mutta olisi aluksi halunnut säilyttää jäsenyytensä
luterilaisessa kirkossa. Myöhemmin hän on saanut tietää, ettei tunnustuskunnan
vaihtaminen olisi ollut välttämätöntä. (Cecilia 35b.)
Tunnustuskuntaa vaihdetaan myös oman maailmankuvan kehittymisen takia.
Yhdysvaltalainen Fiona kertoi luonnonsuojelun olevan itselleen tärkeää. Hän kuvasi itseään puunhalaajaksi ja taiteilijaksi ja piti joitakin kirkkojen arvoja omalle
maailmankatsomukselleen vastakkaisina. Hän kertoi osallistuneensa nuoruudessaan katolisen kirkon toimintaan ja haluavansa osallistua siihen vieläkin, mutta katsoi, että jotkut katoliset arvot ja asenteet ovat liian kovia hänelle itselleen. Hän ei
esimerkiksi hyväksy kirkon jyrkkää suhtautumista perhesuunnitteluun tai sen kieltäytymistä eronneiden uuteen avioliittoon vihkimisestä. Nykyisin hän käy episkopaalisessa kirkossa, koska hän katsoo sen muistuttavan osittain katolilaista kirkkoa
mutta sopivan paremmin hänen omaan maailmankuvaansa. (Fiona 40b.)
Kirkkokuntaa eivät vaihda pelkästään riviseurakuntalaiset vaan myös kirkkokuntien työntekijät. Eräässä vapaassa seurakunnassa tapaamani evankelista kertoi
toimineensa aikaisemmin yli kymmenen vuotta toisen tunnustuskunnan evankelistana. Tämän jälkeen hän oli tehnyt evankelioimistyötä muutaman vuoden erään yhteiskristillisesti toimivan ryhmän piirissä, mutta siirtyi muutama vuosi sitten nykyiseen seurakuntaansa. En kysynyt mieheltä syytä tunnustuskunnan vaihtoon, mutta
hän totesi keskustelumme lopuksi olevan sama, missä hän ”Jumalan valtakunnan
työtä” tekee. (Mies 50a.) Sain sen käsityksen, että seurakunnan vaihto liittyi miehen elämäntilanteeseen. Hän osallistui aktiivisesti yhteiskristillisten tilaisuuksien
93

järjestämiseen, joten vakavasta opillisesta erimielisyydestä tuskin oli kyse. Joskus
kuitenkin opinkysymysten kriittinen pohdiskelu johtaa siihen, että seurakunnan
työntekijä vaihtaa tunnustuskuntaa. Eräs luterilaisen kirkon pastorina työskennellyt
lappeenrantalaismies on pitänyt jonkinlaisen julkiseksi tiedotustilaisuudeksi tulkitsemani luennon siirtymisestään ortodoksikirkkoon jäätyään eläkkeelle. Myös tämä
henkilö on toiminut puhujana yhteiskristillisissä tilaisuuksissa.
Osa poikkikristillisistä sitoutuu vahvasti yhteen yhteisöön joksikin aikaa mutta
siirtyy elämäntilanteen tai kriisin myötä seuraavaan. Yhteisöön ajautuminen tapahtuu tavallisesti siksi, että ihminen haluaa tutustua kyseisen yhteisön toimintaan tai
etsii tietoisesti sellaista kotiseurakuntaa, jonka opin hän voi hyväksyä ja jonka tavat
miellyttävät itseä. Jo pro gradu -työtä varten haastattelemani Dora korosti silloisessa haastattelussa, että ihmisen pitää kyetä tuntemaan seurakunta hengelliseksi
kodikseen, jossa on hyvä olla (Lindh 2006, 133). Tuon haastattelun jälkeen Dora
on kuulunut kolmeen eri kirkkokuntaan, mutta sanoo vihdoin löytäneensä hengellisen kotinsa (Dora 35c).
Kirkkokunnasta toiseen siirtyvillä ei välttämättä ole alkuvaiheessa sellaista aikaisempaa uskontokulttuuria, johon uuden uskonyhteisön kulttuuria (tapoja, uskomuksia, käsityksiä) voisi verrata, vaan kulttuurishokin iskiessä ihmisen aikaisempi
elämä ja olotila koetaan paremmaksi kuin sen hetkinen elämä uskonyhteisössä (vrt.
Wagner 1996, 19). Hurmosvaiheeksi kutsumassani sitoutumisen vaiheessa ihminen
suhtautuu niin voimakkain tuntein löytämäänsä yhteisöön, ettei havaitse yhteisössä
asioita, joita pitää myöhemmin negatiivisina piirteinä, tai selittää ne itselleen parhain päin. Tapasin toisen pro gradu -tutkimukseeni osallistuneen henkilön, Ingan,
nykyisen kenttätyöni aikana eräässä toisessa yhteisössä. Haastatellessani Ingaa pro
gradu -työtäni varten hän oli hiljattain liittynyt esikoislestadiolaisuuteen ja kertoi
tuolloin tuntevansa yhteisön omakseen. Ihmiset ottivat hänet lämmöllä vastaan, ja
hän tunsi voivansa olla yhteisössä omana itsenään. (Lindh 2006, 131.) Myöhemmin
tavatessamme Inga kertoi eronneensa yhteisöstä, koska koki ihmisten painostaneen
häntä sitoutumaan tiiviimmin yhteisöön. Vaikka hän piti esikoislestadiolaisia opinselityksiä pääpiirteissään oikeina, hän ei voinut hyväksyä tapakäyttäytymisen vaatimusta ja esikoislestadiolaisuudesta poikkeavan pukeutumistyylin leimaamista
synniksi. (Inga 45c.) Esikoislestadiolaisille ominaiseen pukeutumistyyliin Inga oli
todennäköisesti kiinnittänyt huomiota jo ensimmäisellä vierailullaan lestadiolaisten rukoushuoneelle, koska etenkin naisten tapa pukeutua hameeseen ja peittää
päänsä huivilla on silmiinpistävän poikkeavaa nyky-yhteiskunnassa. Hurmosvaiheelle tyypillisesti hän oli kuitenkin sivuuttanut pukeutumisasian merkityksettö94

mänä. Ristiriitaisten tunteiden herättyä hänellä ei ollut tarvetta jäädä ottamaan selvää, olisiko hän voinut sopeutua esikoislestadiolaiseen elämäntapaan poikkeavasta
käsityksestään huolimatta, sillä hänellä oli mahdollisuus siirtyä sellaiseen kirkkokuntaan, jossa hän ei kokenut ristiriitaisia tunteita.
Postmodernistinen valintamyymälä- tai kuluttajavertaus ei yksin selitä sitä,
miksi ihmiset ovat alkaneet käydä monien yhteisöjen tilaisuuksissa. Valintamyymälä-ajatuksen mukaisesti yksilö valitsisi yhteisöistä vain itseään miellyttävät osat
eikä lopulta sitoutuisi mihinkään. Poikkikristilliset ovat kuitenkin pääasiassa jonkin
tunnustuskunnan tai uskonyhteisön jäseniä; vuoronperään eri tunnustuskuntien jäseninä olleidenkin tavoitteena on löytää itselleen kotiseurakunta, johon he voisivat
tuntea kuuluvansa. Primaariyhteisönsä lisäksi poikkikristilliset vierailevat muissa
yhteisöissä ja tuntevat yhteenkuuluvuutta myös niihin. Haastateltavien seurakuntakäsitys on alun alkaenkin ollut tietyissä rajoissa avara ja muita suvaitseva, joskin
jokainen yksilö rajaa hyväksymiensä kirkkokuntien ja uskonyhteisöjen joukon eri
tavoin. Tekemieni haastattelujen ja käymieni keskustelujen valossa ihmisen suhtautuminen muihin kirkkokuntiin on sitä suvaitsevampaa, mitä enemmän hänellä
on todellista tietoa muista tunnustuskunnista ja todellisia suhteita muiden tunnustuskuntien kristittyihin. Voi myös olla päinvastoin, että ihminen on kyennyt luomaan näitä suhteita siksi, että hän on jo alun alkaen ollut suvaitsevaisempi vieraita
käsityksiä ja tapoja kohtaan.
4.3

Yhteisyyden uudet muodot

Kun suhde omaan yhteisöön tai omiin aikaisempiin uskonnollisiin käsityksiin on
kriisiytynyt, tutkimukseen osalliset ovat alkaneet etsiä sellaista yhteisöä, joka vastaisi heitä askarruttaneisiin uskonkysymyksiin. Uusi yhteisö tai uudet yhteisöt ovat
tuoneet turvaa ja lohtua kriisin keskellä. Tutkimukseen osalliset eivät ole silti etsineet omia, valmiiksi muotoutuneita uskonkäsityksiään vastaavaa yhteisöä, vaan uudet yhteisöt ovat osaltaan muokanneet heidän käsityksiään. Haastatellut puhuivat
hengellisestä tai uskossa kasvamisesta, jonka katsoivat kuuluvan kaikkien kristittyjen elämään. Kriisitilanteeseen liittyi hakuvaihe, jonka aikana haastateltavat osallistuivat erityisen intensiivisesti yhden tai useamman tunnustuskunnan tilaisuuksiin,
kuten raamattu- ja rukouspiireihin, ikäryhmätilaisuuksiin (kuten nuorteniltoihin tai
vanhustyöhön), messuihin ja jumalanpalveluksiin. Alun etsintävaiheessa samanhenkisten ihmisten spontaanisti järjestäytyneet kotikokoukset toimivat joillekin tärkeinä identifioitumisen kohteina. Kotikokouksiin osallistuu tavallisesti, joskaan ei
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aina, samaan ikäryhmään mutta eri tunnustuskuntiin kuuluvia ihmisiä. Beatan mukaan kotikokouspiirit syntyvät siten, että ihmiset viettävät vapaa-aikaa yhdessä jonkun ystäväpiiriin kuuluvan kotona. Kokoontumisten alkuperäisenä tarkoituksena ei
ole uskonnollisen tapahtuman järjestäminen. Usein kokoontumisien aikana aletaan
kuitenkin laulaa hengellisiä lauluja ja rukoilla yhdessä, jolloin niistä kehittyy vähitellen järjestäytyneempiä kotikokouksia. (Beata 35a.)
Sabine Rennefanz kuvaa (2014, 183–187, 219) Saksan evankelikaalisten liikkeiden piirissä muodostuneiden kotikokousten syntyä samankaltaisesti. Helmi kertoi, että Virossa asuessaan hän tutustui eri tunnustuskuntiin kuuluvien kristittyjen
keskenään järjestämiin koti- ja rukouspiireihin. Helmin mukaan myös toimintaan
osallistumattomat suhtautuivat kotipiireihin suopeasti eikä kukaan kyseenalaistanut toiminnan oikeellisuutta. Kun kirkollinen elämä elpyi Viron itsenäistymisen
jälkeen 1990-luvun alkupuolella, oli ekumeeninen henki Helmin mielestä vapaampi kuin Suomessa, ja myös kirkot järjestivät useita yhteistapahtumia. (Helmi
45b.)
Saastamoinen (2006b, 160–161) toteaa, että vaikka sellaiset instituutiot kuin
ammattiyhdistysliike, puolue ja kirkko ovat menettäneet merkitystään identifioitumisen kohteina, ei yhteisöllisyys ole kadonnut mihinkään. Saastamoisen yksilöllistymisen toiseksi vaiheeksi nimittämässä nykyajassa yhteisyyttä haetaan instituutioiden sijaan erilaisista vertaisryhmistä (emt.). Poikkikristilliset eivät ole hylänneet
kirkkojen toimintamuotoja, mutta tutkimukseen osalliset pitivät silti vertaisryhmiksi ja ystäväpiireiksi luettavia kotikokouksia ja rukouspiirejä kristillisen yhteisyyden tuntemisen kannalta tärkeinä (Haastattelut; Rennefanz 2014, 219). Toisin
kuin kirkkojen jumalanpalveluksissa, näissä kokoontumisissa tunnustuskuntasitoumuksilla ei ole merkitystä. Järjestäjät ja osanottajat määrittävät itse kokoontumisten sisällön ja osallistumisensa intensiivisyyden. Mikäli tietyn ryhmän toiminta
ei tyydytä emotionaalisesti tai tunnu oikealta, on aina mahdollista siirtyä toiseen
ryhmään. (Kenttätyöpäiväkirja 4.1.2011; 7.3.2015.)
Rennefanz toteaa omaa uskonelämänsä kaarta kuvatessaan, että 1990-luvulla
myös siirtyminen saksalaisten vapaakirkkojen välillä oli yhdentekevää, kunhan ei
siirtynyt perinteisiin kirkkoihin. Hän katsoo, että kiinteää sitoutumista oli vain vähän ja etenkin jäsenmaksuista ja siten myös sitovasta jäsenyydestä vapautetut opiskelijat ja työttömät siirtyivät usein yhteisöstä toiseen. Rennefanz osallistui myös
itse monen eri liikkeen järjestämiin kokouksiin ja kursseihin Saksassa ja Virossa.
(Rennefanz 2014, 195−196, 218.) Suomessa perinteisiin kirkkoihin lukeutuva
evankelis-luterilainen kirkko on oman sisäisen joustavuutensa vuoksi yhtä mahdollinen siirtymisen kohde kuin niin kutsutut vapaat suuntauksetkin. Erityisesti kirkon
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sisäiset herätysliikkeet mutta myös kirkon opiskelija- ja ulkomaalaistyö kiinnostivat osaa tutkimukseen osallisista. Poikkikristilliset olivat yleensä muutoinkin aktiivisesti mukana omien seurakuntiensa toiminnassa riippumatta siitä, mihin tunnustuskuntaan kuuluivat.
Kirkkojen asema identifioitumisen kohteena ei näytä näin tarkasteltuna menettäneen merkitystään, mutta muutoksen se on kokenut kaikissa tämän tutkimuksen
tarkastelumaissa, kuten tulen jatkossa osoittamaan. Kirkko tai tunnustuskunta ei
enää ole sellainen primaari identifioitumisen kohde, kuin se oli silloin, kun maailma oli vielä yksinkertaisesti moderni. Tuolloin uskonnolliset yhteisöt nähtiin suljettuina tynnyreinä tai säiliöinä, joiden sisällä yhteisöjen jäsenet toimivat ja joiden
varaan heidän identiteettinsä rakentui (vrt. Lehtonen 2004, 12; Lehtonen 2013, 15–
16). Käsitys ei ollut vailla pohjaa, sillä näin ajattelivat myös tavalliset ihmiset niin
yhteisöjen sisällä kuin niiden ulkopuolellakin. Yksittäiset (poikkeus)yksilöt ainakin
Suomessa ja Saksassa ylittivät silti yhteisörajat ja rakensivat uskonnollista identiteettiään tuon rajan ylittämisen kautta. Yhteisörajat ylittävää uskonnollisuutta pidettiin vielä 1960- ja 1970-luvuilla poikkeavana yksilöllisyytenä, mutta viime aikoina siitä on tullut melko yleistä ja normaalina pidettyä. (Maria 70; Julia 45d;
Maier-Albang 2010.)
Monien kristillisten yhteisöjen toimintaan osallistuminen on Fionan mukaan
yleistä myös Yhdysvalloissa, ja hän itsekin osallistui aikaisemmin useiden kirkkojen toimintaan. Hänen mukaansa monet hänen tuttavansa toimivat näin edelleen.
(Fiona 40b.) Myös Ammerman katsoo, että institutionaalinen uskonnollinen osallistuminen ei nykyään useinkaan rajoitu vain yhteen tunnustuskuntaan. Ammerman
viittaa Nancy Eieslandin (2000) väitöstutkimukseen, jossa tämä on tarkastellut Atlantan alueen moniuskonnollisia perheitä. Esimerkiksi eräs perhe kuului tutkimuksen aikana Hinton Memorials -nimiseen Yhdistyneiden metodistien kirkkoon (United Methodist Church). Pariskunnan kumpikaan puoliso ei alun alkaen ollut kyseisen kirkon jäsen, ja mies, Todd, oli kasvanut baptistivanhempien perheessä, jolla ei
kuitenkaan ollut suhteita juuri mihinkään kirkkoon. Vaimo, Faith, kuului lapsuudessaan baptistikirkkoon, mutta lakkasi käymästä siellä, koska piti baptisteja liian
äärimmäisinä uskovina. Tutkimushetkellä hän kävi Yhdistyneiden metodistien jumalanpalveluksissa, mutta osallistui myös Grief Relief -tukiryhmän toimintaan läheisessä baptistien megakirkossa. Perheen lapset olivat päivähoidossa Church of
God -nimisen kirkon päiväkodissa, ja perheen poika lauloi tämän kirkon lastenkuorossa. Pyhäkoulussa lapset sen sijaan kävivät Yhdistyneiden metodistien kirkossa.
Faithin sisar oli presbyteeri ja sisaren mies katolilainen, minkä lisäksi sisar oli tutustunut muun muassa Jehovan todistajien uskonnollisiin käsityksiin ja keskustelut
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niistä Faithinkin kanssa. Toddin ja Faithin uskonnollisessa narratiivissa oli aineksia
kaikkien edellä mainittujen uskontoinstituutioiden narratiiveista. Toddin mielestä
sillä ei ollut edes väliä, mihin kirkkoon ihminen kuului, vaan että hän ylipäätään
uskoi. (Eiesland 2000, 156, 161–162, 166–170; osittain myös Ammerman 2003,
218.) Ammerman katsoo, että olisi väärin sanoa pariskunnan olevan metodisteja,
sillä he rakensivat uskonnollista identiteettiään kutomalla yhteen tarinoita kokemuksistaan kaikissa niissä uskonyhteisöissä, joiden toimintaan osallistuvat (Ammerman 2003, 218). Joidenkin tähän tutkimukseen osallisten kertomuksissa yksilön uskonnolliseen narratiiviin kietoutuu myös niiden maallisten yhteisöjen ja yhteyksien tuottamat narratiivit, joihin tutkimukseen osalliset kuuluvat.
Kaksi suomalaista tutkimukseen osallista kuului lapsuudessaan luterilaisen kirkon herätysliikkeeseen, mutta kumpikin irtautui liikkeestä täysi-ikäiseksi tultuaan
(Beata 35a; Greta 45a). Beata alkoi irtautumisvaiheessaan etsiä vastauksia itseään
askarruttaneisiin uskonkysymyksiin eri tunnustuskunnista, mutta Greta alkoi käydä
yksinomaan luterilaisen kirkon tilaisuuksissa. Molemmat kuitenkin pitävät yhteyttä
monien eri tunnustuskuntien ja uskonnollisten liikkeiden jäseniin. Greta korosti
kristillisyyden tarkoittavan itselleen sitä, että hän toimii arjessa kristillisten arvojen
mukaisesti. Hän ei pidä tärkeänä minkään seurakunnan tilaisuuksiin osallistumista,
vaan pitää ohjenuoranaan Raamatun lausetta: ”Minkä teet, tee se Herralle.” (Greta
45a.) Vaikka tässä lausahduksessa on vivahteita evankelikaalisille liikkeille ominaisesta käsityksestä, jonka mukaan uskon vaikutusten tulee näkyä konkreettisesti
kristityn elämässä (Pokki 2007, 11), haastateltu ei osallistunut evankelikaalisten
liikkeiden toimintaan: hän katsoi tukeutuvansa ekumenian ajatukseen kristittyjen
ykseydestä (Greta 45a). Ystäväpiirissä kuullut evankelikaaliset uskonnarratiivit
voivat silti olla vaikuttaneet Gretan käsitykseen.
Tutkimukseen osallistui myös kaksi henkilöä, jotka eivät ensimmäisen haastattelun aikaan olleet minkään kirkkokunnan jäseniä. Yhdysvaltalainen Fiona kertoi
ensimmäisessä haastattelussa päätyneensä uskonnollisessa etsinnässään aasialaisten uskontojen kannattajaksi. Juuriltaan hän on eteläinen baptisti, mutta piti yhteisön pukeutumis- ja käyttäytymisnormeja yksilönvapautta rajoittavina eikä ole siksi
ollut vuosiin yhteydessä lapsuuden uskonyhteisöön. Irtautumisvaiheessaan hän
osallistui useiden kristillisten tunnustuskuntien toimintaan, koska halusi ottaa selvää, mikä niiden sanoma oli. Fiona alkoi tutustua myös aasialaisiin uskonnollisfilosofisiin ajatuksiin liittymättä kuitenkaan mihinkään uskontokuntaan. Hän koki,
että jotkut aasialaisten uskontojen käsitykset olivat lähempänä hänen omaa feminismiin pohjaavaa ihmiskäsitystään kuin kristillisyys, mutta mitään tällaista uskonyhteisöä hän ei kaivannut ympärilleen. Myöhemmin hän kuitenkin alkoi osallistua
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episkopaalisen kirkon toimintaan, koska ajatteli kaikesta huolimatta uskovansa
kristinuskon Jumalaan. Toinen syy kirkkoon liittymiseen oli se, että hän halusi lapsensa omaksuvan hyvänä pitämänsä kristillisen arvomaailman. (Fiona 40b.) Tulkintoihini antamassaan palautteessa hän totesi, että buddhalaisuuden kahdeksanosainen polku muistuttaa kristillisyyden kymmentä käskyä, mistä syystä hän katsoo
myös tämän opin kuuluvan uskoonsa (Fiona 40b, 25.1.2016).
Suomalainen Helmi puolestaan on ollut elämänsä aikana kahden eri tunnustuskunnan jäsen, mutta eronnut kummastakin. Myöhemmin hän kävi satunnaisesti joidenkin seurakuntien tilaisuuksissa, ajoittain aktiivisemminkin. Hän katsoi pikemminkin päässeensä ”irti seurakuntien kahleista”, niiden huonoina pitämistään tavoista ja tuomitsevasta suhtautumisesta kuin joutuneensa tai ajautuneensa niistä
erilleen. Gretan tavoin myös Helmi korosti kristittynä olemisen merkitystä arkielämässään. Hänen uskonnolliseen identiteettinarratiiviinsa kietoutui juonenkatkelmia niiden muiden yhteisöjen tai identifioitumisen kohteiden narratiiveista, joissa
hän oli osallinen. Hän yhdisti uskonnollisen identiteettinsä sukupuoliseen ja alkoholistin identiteettiinsä. Hänen mielestään homoseksuaalisuutta ei voi kuitenkaan
perustella Jeesuksen rakkaudella Johannekseen (kuten jotkut muut hänen mukaansa
perustelevat), sillä Jeesuksen rakkaus ei ollut seksuaalista rakkautta. Hän katsoi,
että Jumalan työ oli koko ajan käynnissä hänen seksuaalisuutensa suhteen:
Mie oon alkoholisti, tulen aina olemaan, mutta se on siinä ero, että mie oon
raitis alkoholisti. Meillä on alkoholin kanssa sopimus, että ei olla tekemisissä
toistemme kanssa. […] Johanneksesta, kun Raamatussa on, oli Jeesukselle rakas. Jeesus ei tehnyt syntiä ajatuksin tai teoin. Toteutti Jumalan tahdon. Sen
kautta mie olen peilannut rakkautta ja olen ollut vuosikymmeniä hämilläni siitä
että mikä vika on, kun rakastuin samaan sukupuoleen. Luovutin seksuaalisuuteni Jumalalle ja pyysin oikeasti, että hän opettaisi ja näyttäisi mulle mikä on
oikein. […] On ollut pitkä tie oppia platoninen rakkaus. […] Jos olen selibaatissa ajatuksin ja teoin, tiedän etten tee mitään väärin. […] Jumala muuttaa ja
on muuttanut miuta kokonaisvaltaisesti, ei väkivalloin tai syrjien. (Helmi 45b.)
Helmin kokemuksen mukaan seurakunnat eivät ole osanneet kohdata oikein hänen
seksuaalista suuntautumistaan ja alkoholismiaan. Hän katsoi, ettei oman seksuaalisen identiteetin muuttaminen ole mahdollista, minkä hän oli myös kertonut avoimesti seurakunnissa. Hän kuitenkin korosti olevansa raitis alkoholisti ja eläneensä
selibaatissa voimakkaan uskonnollisen uudelleenheräämisensä jälkeen. Selibaattiin
ei johtanut seurakunnan painostus vaan oma, Raamatun tutkimisen ansiosta syntynyt käsitys Jumalan tahdosta. Helmin kokemuksen mukaan seurakuntiin kuuluvat
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ihmiset olivat jossakin vaiheessa alkaneet epäillä hänen vakaumuksensa aitoutta ja
pitää kaikkia hänen samaa sukupuolta olevia ystäviään hänen partnereinaan hänen
sukupuolisen suuntautumisensa vuoksi. Hän ei myöskään tuntenut saaneensa hengellistä tukea alkoholismiinsa, jonka katsoi myös olevan aina osa minuuttaan. Helmin kokemuksen mukaan seurakunnissa ei ymmärretä, että alkoholisti on aina alkoholisti, vaikka olisi ollut vuosia juomatta, kuten hän itse on ollut. Hänen mielestään ongelmana on, että seurakuntien pastorit ovat yleensä jo toisen tai useamman
sukupolven seurakuntalaisia, joilta puuttuu omakohtainen kokemus päihdeongelmista ja samalla kyky samastua alkoholistin tilanteeseen. Tämän vuoksi Helmi kertoi pysytelleensä tietoisesti erossa seurakuntaelämästä ja pitävänsä sen sijaan seurakuntanaan kaikkia niitä uskovia henkilöitä, joihin on yhteydessä arjessaan.
Maailmassa ei ollut hyvä ja seurakunnissa ei paljoa sen parempi. Mutta elävä
usko riittää. (Helmi 45b.)
Samankaltaisista kokemuksista ovat kertoneet myös Kangasvuon (2014) haastattelemat biseksuaalit kristityt. Kaksi näistä kuului kirkkoon ja piti tärkeänä yrittää
muuttaa kirkon suhtautumista seksuaalisuuteen toimimalla kirkon sisällä. Eräs
Kangasvuon haastattelema henkilö sen sijaan oli välillä erkaantunut kirkosta ja välillä lähentynyt sitä mutta eronnut siitä kuitenkin lopulta. Hän piti yhteyttä seksuaalivähemmistöjen kristillisiin järjestöihin ja ryhmiin, joista oli muodostunut hänelle tärkeitä vertaisryhmiä. (Emt. 57–58.)
Seksuaalista suuntautumista koskeva keskustelu yhdistää kaikkien tarkastelemieni maiden kristillisiä yhteisöjä. Seksuaalisuuskysymykset ovat nousseet yhdysvaltalaisten uskonyhteisöjen keskusteluun erityisesti vuoden 2003 jälkeen, kun eräs
episkopaalinen anglikaanikirkko nimitti avoimesti homoseksuaalin papin piispaksi.
Episkopaalinen kirkko oli vihkinyt homoseksuaaleja papeiksi ja ylentänyt piispoiksi jo monta vuotta, mutta kiista homoseksuaalisuuskysymyksestä alkoi kirkon
sisällä vasta kyseisen piispannimityksen jälkeen. (Hemeyer 2006, 39.) Hyväksymällä homoseksuaalit kirkon viranhaltijoiksi kirkko tai ainakin osa sen papistosta
käytti institutionaalista valtaa ja määritti uudelleen kirkon institutionaalisia rajoja
(vrt. Rutherford 2007, 105), kun taas osa seurakuntalaisista vastusti institutionaalisten rajojen uudelleenmäärittelyä ja raamatunvastaisena pitämäänsä liberaalia linjaa (Hemeyer 2006, 39). Massachusettsin osavaltio alkoi myöntää avioliittolupia
samaa sukupuolta oleville pareille vuonna 2004, minkä jälkeen keskustelu homoseksuaalien oikeudesta avioliittoon kiihtyi. Hemeyerin mukaan kyselytutkimuksissa itsensä uskonnollisesti ”hyvin sitoutuneiksi” määrittävät uskovat vastustavat
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samaa sukupuolta olevien avioliittoa useammin kuin liberaalit, mutta silti konservatiivisiksi miellettyihin evankelikaalisiin liikkeisiin kuuluvistakin 13 % kannattaa
samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta. (Emt.)
Uskonnolliset instituutiot ja erilaiset ryhmittymät niiden sisällä vetoavat erilaisiin narratiiveihin vastustaessaan tai puolustaessaan homoseksuaalien tasa-arvon
toteutumista. Vastustajat katsovat samaa sukupuolta olevien avioliiton liittyvän samaan asenteeseen, joka on heikentänyt avioliittoon sitoutumista ja seksuaalista vastuullisuutta, kasvattanut avioerojen, avoliittojen ja aviottomien lasten määrää ja aiheuttanut uskottomuuden, sukupuolitautien ja pornografian yleistymisen. Vastustajat pelkäävät myös perhearvojen murenemista. Raamatullisissa perusteluissaan he
vetoavat siihen, että Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, minkä johdosta avioliitto olisi mahdollinen vain miehen ja naisen välillä. Pelotteluskenaariona he esittävät, että samaa sukupuolta olevien avioliiton laillistaminen on synti, joka tulee
johtamaan maailman samanlaiseen tilaan kuin se oli Nooan aikoina. Tasa-arvoisen
avioliittolain puolustajat vastaavat tähän kritiikkiin toteamalla, että samaa sukupuolta olevien avioliitto toimisi näiden suhteita vakauttavana mekanismina, joten
se olisi siunaukseksi koko yhteiskunnalle. Raamatullisena perustana he vetoavat
siihen, että koska kaikki ihmiset ovat Jumalan kuvia, täytyy kaikkia myös kohdella
tasavertaisesti lain edessä. (Emt. 39–43.) Samankaltaisia narratiiveja käytetään
tasa-arvoisesta avioliitosta keskusteltaessa myös Suomessa ja Saksassa. Homoseksuaalien oikeuksia koskevat kysymykset aiheuttavat eripuraa ja hajottavat kristittyjen ykseyttä kaikissa kolmessa maassa.
4.4

Autonominen poikkikristillinen identifioituminen

Tutkimusaineistoni perusteella poikkikristillisesti käyttäytyvät muodostavat kaikissa tarkastelumaissa joiltakin piirteiltään yhtenäisen mutta toisilta piirteiltään hajanaisen tai erilaisiin alaryhmiin jakautuvan ryhmän. Tutkimuksellisista syistä olen
muodostanut erilaisia identifioitumisstrategioiden ääripäitä, joiden väliin poikkikristilliset sijoittuvat. Ääripäät esiintyvät todellisessa tutkimusaineistossanikin,
mutta yksittäinen henkilö voi identifioitua useammalla tavalla uskonnollisen kehityksensä eri vaiheissa. Jaon keskeinen peruste on se, onko henkilön individualisaatio eli yksilöllistyminen olosuhteiden sanelemaa vai yksilön valitsema strategia.
Poikkikristillisesti käyttäytyvät ihmiset eivät välttämättä tee täysin yksilöllisiä uskonratkaisuja, vaan pohtivat asioita Raamatun ja muiden pyhien kirjoitusten, muiden uskovien esittämien näkemysten sekä uskonnollista sanomaa välittävien kana101

vien valossa. Seurakunnat ovat heille edelleen tärkeitä kristillisen sanoman välittäjinä ja jumalanpalveluksen paikkoina. Myös kristillisen kirjallisuuden lukeminen,
kristillisten radio- ja televisio-ohjelmien seuraaminen ja keskustelu muiden kristittyjen kanssa sekä näiltä saatu palaute muokkaavat yksilön valintoja.
Ensimmäistä ryhmää edustavat tutkittavat, joiden yksilöllinen yhteisöihinsitoutumisstrategia on yksilöä vapauttava valinta. Yksilöllistymistä kuvaavampi sana
on kuitenkin autonomisuus, sillä autonomiset poikkikristilliset pohtivat uskonnollisten instituutioiden sanomaa aiemmin omaksumansa mutta Raamattua lukemalla
ja muiden uskovien kanssa keskustelemalla jatkuvasti kehittyvän uskonkäsityksensä pohjalta. Myös muita viestintäkanavia, kuten televisiota ja Internetiä, käytetään hyväksi kristillisen sanoman saavuttamisessa. Erityisesti kristillisen TV7kanavan raamatunhistoriaa ja -tulkintaa käsittelevät ohjelmat tuntuvat kiinnostavan
tätä ryhmää. Tähän ryhmään lukemani henkilöt ovat autonomisia toimijoita oman
uskonsa suhteen.
Että nyt haluan saada selvän siitä, mitä Raamatussa oikeasti lukee. Sitten aloin
lukemaan ihan Uuden Testamentin alusta ihan rauhassa itsekseni ja näin, että
näinhän täällä sanotaan. Ja sitten tajusin, että vaikka tuolla ihmiset sanovat ja
saarnaavat noin, niin silti Raamatussa sanotaan näin. Jotenkin se vahvisti
omaa luottamusta siihen, että voin uskoa eri tavoin kuin suuri osa tuolla seurakunnissa. […] TV7 on lisännyt yhteiskristillistä asennetta ja luonnetta sekä
identiteettiä. (Beata 35a.)
Vaikka useammat tapaamani poikkikristillisesti toimivat ihmiset joko pitivät jotakin seurakuntaa hengellisenä kotinaan tai korostivat haluavansa löytää itselleen sellaisen seurakunnan, jota voisi pitää kotiseurakuntanaan, ei moniseurakuntalaisuus
vaikuttanut olevan autonomisille poikkikristillisille rasite tai olosuhteiden sanelema pakko. Sekä haastatteluissa että käymissäni keskusteluissa korostui se, että
autonomisesti ajattelevat katsovat jokaisessa uskonnollisessa yhteisössä tai tunnustuskunnassa olevan omat puutteensa mutta myös hyvät puolensa. Maallista yhteisörakennetta tärkeämpänä tähän ryhmään lukemani ihmiset pitivät kristittyjen välistä hengellistä yhteyttä, jota he kutsuvat seurakunnaksi. He katsovat noudattavansa tässä Jeesuksen muotoilemaa seurakunnan määritelmää. Seurakunta on heille
Kristuksen ruumis, mielikuva kokonaisuudesta, johon kuuluvat kaikki ne, jotka uskovat, että Jeesus on Kristus ja syntien sovittaja. Jotkut autonomisiksi poikkikristillisiksi luokittelemani ihmiset painottivat, että moniin kristillisyyksiin viittaava
yhteiskristillisyys on huono nimitys. He tulkitsivat, että kristillisyyksiä on vain yksi,
koska on olemassa vain yksi Kristus. Maallisia kristillisiä yhteisöjä, seurakuntia
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ihmisyhteisöinä, sen sijaan voi olla useita, mutta ne ovat kaikki osa samaa kristillisyyttä. (Maria 70; Dora 35c; Greta 45a.)
Autonomiset poikkikristilliset keskittyivät seurakuntia yhdistävään kristinuskon ydinsanomaan ja hyväksyivät tunnustuskuntien keskenään erilaiset sakramentti- ja jumalanpalveluskäytännöt. Esimerkiksi riitely siitä, voidaanko kaste suorittaa vain itsenäisen uskonvalinnan tehneelle aikuiselle vai voidaanko lapsikin kastaa, koettiin hedelmättömäksi jo siksi, että Raamattu sisältää keskenään erilaisia
kuvauksia kasteesta: osa kastettaviksi tulleista tuli yksin, osa toi perheensä mukanaan. Kaste ja ehtoollinen itsessään ovat autonomisille poikkikristillisille tärkeitä
sakramentteja, eivät niiden suorittamisen tavat. Opillisia ja sakramenttien suorittamista koskevia eroja enemmän haastateltavien huomio kiinnittyi saarnaus- ja rukoilutapojen erilaisuuteen yhteisöjen välillä.
Voi olla jotakin eroja tavassa, jolla rukoillaan. Vapaissa suunnissa saatetaan
karjua pää punaisena, niin että tulee mieleen, että eikö Jumala pienemmällä
äänellä kuule. Tai että siellä on värikkäämpää, niin että välillä toisaalta itseä
häiritsee. Mutta en koe kuitenkaan tätä negatiivisella tavalla, kuten omana
huonommuutena. Niissä yhteiskristillisissä tilaisuuksissa, joissa olen ollut mukana, on mielestäni jotenkin sellainen ilmapiiri pääasiassa, että jokainen saa
olla se mitä on. (Beata 35a.)
Nämä rukoilevat sillä tavalla hiljaa, siinä lauletaan jotain ja on jotain Jumalan
sanaa. (Maria 70.)
Hyvä esimerkki kristillisyyden ykseyttä korostavien joustavuudesta on Perheniemen evankelisen opiston rehtorin, pastori Petri Välimäen (2013), kannanotto yhteiskristillisyyden puolesta. Hän sanoi eräässä TV7:ltä katsomassani puheessaan,
että tapakulttuurisista ja opillisista korostuseroista huolimatta kaikissa seurakunnissa uskotaan Jeesukseen Kristuksena. Välimäki totesi mielipiteenään, ettei erilaisuus ole syntiä vaan toisten tuomitseminen. Hän korosti, että kristittyjen olisi katsottava sitä, mitä Jumala tekee, eikä sitä, mitä ihminen tekee. Kun hän on kertomansa mukaan keskustellut eri seurakuntien edustajien kanssa näkemyseroista, hänelle on joka paikassa annettu sama vastaus: ”Mutta meidän perustuu Raamattuun”. Usein ihmiset ovat myös vedonneet tietyissä opinkorostuksissa jonkun seurakunnan auktoriteetin sanoihin ja mielipiteisiin. Välimäki sanoi tällöin ajatelleensa, ettei kyseinen ihminen kuollut hänen syntiensä puolesta, vaan Jeesus kuoli.
Vaikka kristityt eivät ole yksi yhtenäinen joukko, olisi Välimäen mukaan muistettava, että Jeesus antoi kaikille kristityille yhteisen tehtävän viedä evankeliumia
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eteenpäin. (Välimäki 7.4.2013, TV7.) Välimäki käytti taitavasti kielellistä suostuttelun valtaa lausunnossaan (vrt. Kantola 2014, 11–12) ja yritti sen avulla vaikuttaa
tunnustuskuntiin ja yksittäisiin kristittyihin vetoamalla kristinuskon ydinsanomaan
Kristuksesta syntien sovittajana. Välimäen tarkoituksena oli saada tunnustuskunnat
keskinäiseen keskusteluun ja yhteistyöhön muuttamalla näiden käsityksiä toisistaan ja oman opin oikeutuksesta.
Autonomisimmat tutkimukseen osalliset kunnioittivat Välimäen tavoin uskonyhteisöjen opillisia ja tapakulttuurisia eroja. He luottivat Raamatun suureen kertomukseen, mutta hyväksyivät eri kirkkokuntien kertomukset samanarvoisina itse
konstruoimansa pienen kertomuksen kanssa. Raamattu toimi narratiivisena lähteenä, jonka avulla tuotettiin sekä henkilökohtaista uskonnarratiivia (vrt. Ammerman 2003, 214) että vastanarratiiveja uskontoinstituutioiden tuottamille yhteisönarratiiveille ja yksittäisten saarnaajien ja pappien näkemyksille (vrt. Juhila 2004, 20).
Näin ajattelevan ihmisen on mahdollista tuntea itsensä eheäksi yksilöksi kristittynä,
vaikka yhteisyyteen usein liitetty jatkuva kanssakäyminen muiden yhteisön jäsenten kanssa puuttuu tai se on vaillinaista moniseurakuntaisuuden takia. Tähän ryhmään lukemani kristityt elävät autonomisessa suhteessa kaikkiin niihin uskonyhteisöihin, joissa he vierailevat tai jotka he tuntevat omikseen. Yhteisöjen ei kuitenkaan anneta määrätä tai määritellä sitä, miten yksilö uskoo tai mihin hän tarkalleen
ottaen uskoo. Määrittely omasta uskosta tapahtuu hakemalla vastauksia Raamatusta: kunkin yhteisön sanoman täytyy olla linjassa, vaikkakaan ei täysin yhdenmukainen sen kanssa, miten yksilö tulkitsee Raamatun sanomaa. Yksilö ei siis määritä
itseään yhteisön tai yhteisöjen ehdoilla, vaan käyttää toimijuuden valtaa suhteessaan uskontoinstituutioihin (vrt. Tomlinson 2007, 133; Dube 2013, 75) ja määrittää
suhdettaan yhteisöihin omilla ehdoillaan. Nämä ehdot eivät silti ole täysin itsenäisesti muodostuneita vaan oman uskonnollisen historian ja kokemusten sekä Raamatun tulkinnan perusteella rakentuneita. Kaikkia itseään kristilliseksi kutsuvia yhteisöjä ei hyväksytä vaan vain ne, joiden opin ja tapojen katsotaan olevan Raamatun
mukaisia. Kysyttyäni minkä yhteisöjen tilaisuuksiin tutkimukseen osalliset olivat
osallistuneet, jotkut haastatellut luettelivat tunnustuskuntia ja uskonnollisia yhteisöjä ja pohtivat samalla kristillisyyden rajoja. Tulkintaeroista huolimatta Raamattuun tukeutuvien tunnustuskuntien katsotaan tunnustavan samaa uskoa.
Olen käynyt Vapaakirkossa, Metodisteissa, Kansanlähetyksessä, kaupunkiseurakunnassa ja Lappeen seurakunnassa. […] Kirkkokadun rukousillassa. […]
Betanialla. […] Minulla on se käsitys että Jumalan sanaa tulkittaisi eri tavalla.
Kyllä niillä sama usko [on]. (Maria 70.)
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Jos ajatellaan sitä yhteiskristillisyyttä, että mihin äärettömyyteen se jatkuu,
mitkä kaikki tästä jengistä kuuluu siihen kategoriaan kristillisyys, niin ne ihmiset, jotka Raamatun mukaan kuuluvat siihen porukkaan, ne ovat kristittyjä.
Ja jos joku asia täytyy tarkistaa, niin Raamatustahan se pitää tarkistaa. […]
Mikä on kotiseurakunta, ja onko se sitten se, missä on hyvä olo? Ei se senkään
perusteella voi mennä, vaan sen perusteella, että ensin arvioi opin, että onko
tämä nyt sitä, mitä Raamattu sanoo. Onko tämä seurakunta, joka pitää Raamattua ykkösenä. Vasta sen jälkeen niistä seurakunnista, joissa Raamattu on
ykkönen, tekee valinnan, että missä on minun kotini. (Cecilia 35b.)
Identiteetti ei tässä valossa tunnu hajaantuneelta vaan yksilön itse hallitsemalta ja
selkiytyneeltä. Ryhmään lukeutuvien kertomuksista välittyi varmuus omista uskonnollisista valinnoista: mihinkään seurakuntaan tai tilaisuuteen ei ajauduttu olosuhteiden sanelemana, vaan uskonnosta oli muodostettu omannäköinen kokonaisuus.
Autonomisuus ei silti tarkoita identiteetin jähmettymistä, sillä myös autonomisesti
toimivat poikkikristilliset joutuvat ja hakeutuvat jatkuvasti kosketuksiin uusien instituutioiden, yhteisöjen ja ihmisryhmien kanssa. Uusien kontaktien myötä he joutuvat pohtimaan näkemyksiään ja identifioitumistaan uudelleen, mistä syystä identiteetti on myös autonomisesti uskoville jatkuva joksikin tulemisen tila (vrt. Bauman 2000, 19–22). Heillä oli kuitenkin vahva uskonnollinen identiteetti, ja he tunnistivat itse, että se oli omaperäinen ja erilainen kuin etenkään yhteen kirkkokuntaan sitoutuneilla kristityillä. He olivat usein myös hyvin uskonnollisesti suvaitsevaisia ihmisiä. Suvaitsevaisuus oli rakentunut sitä kautta, että itse tai minuus oli
hyväksytty sellaisena kuin se oli. Itsensä hyväksymisen ansiosta myös toisen usko,
omasta poikkeavakin, oli helppo hyväksyä sellaisenaan.
Autonomiset poikkikristilliset suhtautuivat eri tavoin tunnustuskuntien väliseen ekumeeniseen keskusteluun, mutta yhteys ekumeeniseen ajatteluun oli kuitenkin tunnistettavissa siinä, että muiden usko tunnustettiin eroista huolimatta oman
uskon arvoiseksi. Tutkimukseen osallistuneista pastoreista kaksi piti ekumeniaa
tärkeänä ja työnkuvaansa kuuluvana (Amanda 30; Karla 45f); yksi pastori katsoi,
että ekumenia ei varsinaisesti kuulu hänen työnkuvaansa, mutta hän on silti ollut
järjestämässä yhteisiä jumalanpalveluksia erityisesti saksalaisten evankelisten seurakuntien kanssa (Elsi 40a). Eläkkeellä olevan, kolmeen eri seurakuntaan kuuluvan
saksalaispastorin mielestä ekumenian käsite vaatii erittelyä, sillä ei ole yhdentekevää, mihin ekumeenisella työllä tähdätään ja minkä tunnustuskuntien kanssa sitä
tehdään (Alexander 75).
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4.5

Seurakunnan etsijöiden ja kiertäjien muuttuva identifioituminen

Toista poikkikristillisesti toimivien ääripäätä edustivat uskonnolliselta identiteetiltään selkiytymättömät yhteisön tai kotiseurakunnan etsijät. Tavallisesti uskovat
ovat etsijöitä vain sen ajan, että löytävät uskonyhteisön, johon voivat sitoutua. Tapasin silti kenttätyöni aikana etsijöitä, jotka olivat jo jopa yli kolmenkymmenen
vuoden ajan etsineet itselleen sopivaa uskonyhteisöä löytämättä sitä. Etsijöiden tavoitteena oli löytää yhteisö, johon he voisivat sitoutua. Amerikkalaisten uudenlaista
uskonnollista identifioitumista tutkinut Ammerman (2003, 218) katsoo, että tyypillisesti nuoruuteen liittyvä etsintävaihe on viime aikoina laajentunut aikuisuuteen ja
että se koskettaa lähinnä liberaalien protestanttisten suuntausten kristittyjä. Hän pitää yhtenä syynä sitä, että liberaalit protestanttiset suuntaukset ovat laiminlyöneet
omaperäisiä narratiivejaan ja samalla häivyttäneet rajojaan. Kuitenkin myös kohonnut koulutustaso on lisännyt hänen mukaansa tietämystä muista uskonnollisista
perinteistä ja lisännyt kontakteja muilla tavoilla uskoviin. (Emt.) Myös Euroopan
17–20-vuotiaiden nuorten uskonnollisuutta tutkineet Boris Kalbheim ja HansGeorg Ziebertz (2013) ovat havainneet, että tunnustuskunnattomien uskonnollisten
etsijöiden tai kiertäjien määrä on kasvanut. Vaikka etsijöillä ei välttämättä ole suhdetta perinteisiin kirkkoihin, he pitävät silti itseään uskonnollisina (emt. 36).
Etsintävaihe on tunnistettavissa lähes kaikkien haastattelemieni henkilöiden
kertomuksissa omasta uskonkehityksestään. Vaikka ihminen olisi aikaisemmin elämässään kokenut olleensa koko ajan uskossa, hän voi jälkikäteen tarkastellessaan
pitää uskoaan pinnallisena ja huomata loitontuneensa uskosta erilaisten elämänkokemusten vaikutuksesta. Tutkimukseen osalliset erottivat itse nykyisen, vakaasta
uskonkäsityksestään johtuvan moniyhteisöllisen osallistumisen aikaisemmasta,
epävarmuudesta johtuvasta sitoutumattomuudesta.
Koko ajan olin pitänyt itseäni uskovaisena, koska en ollut niitä asioita missään
kohdalla kieltänyt, etteikö Raamattu olisi totta. Ja vaikka vietin minkälaista
elämää, niin tuolla baarissa saarnasin, että näin se on, ettekö muka usko että
Raamatussa sanotaan näin. […] Siskolla meni ihan kamalan huonosti. Minä
yritin sille tuputtaa niitä, uskonasioita. […] Sitten menin seurakuntaan työharjoitteluun. […] Taas tuli joku uusi mies ja menin taas kauemmas Jumalasta,
että se sama ralli jatkui. […] kävin ihan säännöllisesti Kansanlähetyksen ja
luterilaisen kirkon kuvioissa, monessakin eri seurakunnassa. (Cecilia 35b.)
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Osa etsijöistä ei ole vielä löytänyt omaa yhteisöään tai saavuttanut autonomisuuttaan, mutta osa kiertää yhteisöstä toiseen sitoutuen kulloinkin hyvin vahvasti löytämäänsä yhteisöön. Nimitän tällaisia etsijöitä kiertäjiksi, koska heidän sitoutumisensa yhteisöihin on väliaikaista. Merkittävin ero etsijöiden ja kiertäjien välillä on,
että etsijät haluavat tutustua moneen uskonyhteisöön ja ottaa selvää niiden opista,
tavoista ja käytännöistä kyetäkseen valitsemaan itselleen sopivan uskonyhteisön.
Kiertäjät sen sijaan sitoutuvat joksikin aikaa tiiviisti yhteen uskonyhteisöön, mutta
vaihtavat yhteisöä herkästi. Kiertäjille on leimallista ”kääntymisen kulttuuri” (Ahonen 2010, 133, 137) eli toistuva uskonnollinen uudelleenherääminen. Etsijät puolestaan eivät ole etsintävaiheensa aikana ”kotona” missään yhteisössä, vaan sijoittuvat yhteisöjen rajoille. Tästä rajoilla olemisen asemastaan he pystyvät tarkkailemaan kunkin yhteisön rajan symboleja (vrt. Cohen 1989, 13–14), varsinkin kun
kuhunkin yhteisöön kuuluvat osoittavat ne heille selvästi. Kiinnitin itsekin huomiota tapojen ja oppien eroihin ja yhtäläisyyksiin kiertäessäni eri yhteisöissä. Suomalaisten vapaiden suuntausten saarnoissa ja puheissa korostettiin oman yhteisön
tapojen omaperäisyyttä ja vapaamuotoisuutta sekä sitä, millä tavoin yhteisön oppi
eroaa lähinnä evankelis-luterilaisen kirkon mutta myös muiden tunnustuskuntien
opista37. Ulkopuolisena, joskin monia yhteisöjen jäseniä tuntevana, tunsin olevani
koko ajan puoliksi ulkona, ikään kuin kynnyksellä, tai sijoittuvani jollakin tapaa
luokkien väliin.
Vaikka kiertäjien uskonnollinen identiteetti vaikuttaa vahvalta ja vakaalta silloin, kun he kiinnittyvät johonkin uskonnolliseen yhteisöön, heiltä puuttuu autonomisuus suhteessa omaan uskonnolliseen sitoutumiseensa ja he ovat pikemminkin
epävarmoja omasta paikastaan kuin kiertäjiä omasta tahdostaan. Tunsin itsekin tällaisia epävarmuuden ja sitoutumishalun tunteita kiertäessäni yhteisöstä toiseen,
vaikka kiersin niissä vain tutkimukseni takia. Kenttätyöhavaintojen ja haastattelukertomusten pohjalta olen jakanut kiertäjien sitoutumisen vaiheet tunnusteluksi,
hurmosvaiheeksi, kriisivaiheeksi ja irrottautumisen vaiheeksi. Irrottautumista seuraa yleensä välivaihe, jonka aikana yksilö ei osallistu minkään uskonnollisen yhteisön toimintaan ja on tutkimukseen osallisten ilmauksen mukaan ”langenneessa
tilassa” tai osallistuu jälleen useiden yhteisöjen tilaisuuksiin. Välivaiheen aikana
kiertäjät alkavat kuitenkin usein etsiä uutta yhteisöä, johon sitoutua, ja prosessi alkaa uudelleen uudesta hurmosvaiheesta.

37

Samankaltaista rajanvetoa evankeliseen ja roomalaiskatoliseen kirkkoon esiintyi Rennefanzin (2014,
218) kuvaamien evankelikaalisten liikkeiden kokouksissa Saksassa.
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Kiertäjien identifikaation vaiheissa on havaittavissa yhtymäkohtia Kalvero
Obergin 1960-luvulla luomaan kulttuurishokkiteoriaan (ks. Wagner 1996, 19).
Kulttuurishokkiteoriaa on kehitetty Obergin esityksen pohjalta moneen suuntaan,
mutta esitän tässä sellaisen mallin, jota sosiologi Wolf Wagner on käyttänyt tarkastellessaan vuonna 1990 tapahtuneen valtioiden uudelleenyhdistymisen aiheuttamaa
muutoskokemusta Saksassa. Hän jakaa kulttuurishokin viiteen vaiheeseen, joista
sekä ensimmäisessä että viimeisessä ihmisen kulttuurikompetenssi on korkea. Uuteen kulttuuriin siirtymisen ensimmäistä vaihetta hän nimittää euforiaksi; tässä vaiheessa oma lähtökulttuuri ei vielä kyseenalaistu ja tulokas on katselija, joka kokee
uuden kulttuurin erilaisuuden eksoottisena ja viehättävänä. Toisessa, vieraantumiseksi nimetyssä vaiheessa ilmaantuvat ensimmäiset kontaktivaikeudet, jolloin
ihminen alkaa käyttäytyä itseään suojelevasti. Kolmatta vaihetta Wagner kutsuu eskalaatioksi eli yltymisen vaiheeksi, jossa kulttuurikompetenssi on alhaisimmillaan.
Tälle vaiheelle on tyypillistä vieraalta kulttuurilta suojautuminen ja oman kulttuurin ylistäminen. Uusi kulttuuri aletaan nähdä syylliseksi kaikkiin vaikeuksiin, niihinkin, jotka johtuvat yksilön omista toimista. Samalla aletaan korostaa oman kulttuurin ylivoimaisuutta. Eskalaatiovaihe on myös kulttuurishokin käännekohta, mikäli mitään käännettä yksilön kohdalla tapahtuu. Neljännessä vaiheessa kulttuurikompetenssi alkaa jälleen kohota. Wagner nimeää tämän vaiheen väärinymmärrykseksi, sillä sellaisiksi konfliktit aletaan käsittää samalla, kun aletaan havaita
kulttuurisen erilaisuuden seuraukset. Viidennessä, yhteisymmärrykseksi nimetyssä
vaiheessa kulttuurikompetenssi on jälleen korkea, koska nyt ymmärretään erilaiset
kulttuuriset pelisäännöt ja ollaan kärsivällisiä niitä kohtaan. Vaihe on myös opettelemisen, tyyntymisen, arvostamisen ja kunnioittamisen aikaa. Wagner huomauttaa
kuitenkin, että eri ihmiset reagoivat eri tavoin kulttuurishokkiin. (Wagner 1996, 18–
24.)
Yhteisöä vaihtaneet autonomiset poikkikristilliset ovat haastattelukertomusten
perusteella käyneet kaikki kulttuurishokin vaiheet läpi. Nykyisin he pystyvät sitoutumaan omaan uskonyhteisöönsä, vaikka osallistuisivat samanaikaisesti myös muiden yhteisöjen toimintaan. Kiertäjiltä kulttuurishokkiteoriassa esitetyt kaksi viimeistä vaihetta jää läpikäymättä38, koska heidän on mahdollista irrottautua kustakin
yhteisöstä silloin, kun yhteisön vieraana pidetty kulttuuriaines alkaa toimia psyykettä rasittavana tekijänä. Yhteisöillä on oma historiansa ja eletty menneisyytensä,

38

Havaitsin itse, että saavutin joissakin yhteisöissä kolmannen vaiheen, jolloin lopetin yhteisössä käymisen. Tarkoitukseni ei kuitenkaan ollut alun perinkään liittyä mihinkään uskontyhteisöön.
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joiden kautta tietoisuus yhteisyydestä syntyy. Vaikka tietämys yhteisön toimintatapojen taustalla olevista legitimoinneista ei koskaan saisi sanallista muotoa eli tietämys olisi niin kutsuttua hiljaista tietoa, osaavat yhteisöissä koko ikänsä tai jo hyvin
kauan eläneet ihmiset toimia yhteisön käyttäytymisoletusten mukaisesti. (Ruuska
2004, 204.) Rennefanz (2014, 180) kertoo kirjassaan evankelikaalisen pastorin tyttärestä, joka ei ollut koskaan kapinoinut vanhempiensa uskoa vastaan vaan uskoi
Raamatun totuuteen painovoiman kaltaisena luonnonlakina. Havaitsin itsekin irrottauduttuani lapsuuteni esikoislestadiolaisesta yhteisöstä, että yhteisöön voimakkaasti kiinnittyneet jäsenet pitivät yhteisön tapakulttuuria vastaavanlaisena luonnonlakina, jota kylläkin osittain perusteltiin monilla yhteisössä opituilla legitimaationarratiiveilla. Vaikka olisin kyennyt osoittamaan näiden narratiivien paikkansapitämättömyyden Raamattuun vetoamalla, en kyennyt muuttamaan yhteisön jäsenten mielipiteitä. Uusi tieto ei kyennyt kumoamaan yhteisössä eletyn elämän kautta
rakentuneita käsityksiä.
Poikkikristilliset menevät yhteisöihin usein vain käväisemään, minkä vuoksi
yhteinen historia ei tule tutuksi, eikä se ole tarpeellistakaan, jos yhteisöön ei aiota
liittyä pysyvästi. Yhteisön jäseniksi haluavien on tehtävä työtä tullakseen tietoiseksi yhteisestä historiasta ja päästäkseen eroon ulkopuolisuuden tunteestaan.
Jos tämä ei onnistu, voi yhteisöstä irtautuminen tuntua ainoalta oikealta vaihtoehdolta. Lisäksi kaikki ihmiset kantavat mukanaan aikaisemmissa yhteisöissä opittuja
tapoja ja niitä legitimoivia narratiiveja (vrt. Ammerman 2003, 213–214), mikä voi
osaltaan estää sopeutumasta uuden yhteisön tapoihin. Erään haastateltavan kertomuksesta välittyy hyvin kiertämiseen liittyvät vieraantumisen ja eskalaation vaiheet, joiden aikana uuden yhteisön poikkeavat tavat aletaan nähdä negatiivisena.
Haastateltava kertoi pitävänsä luterilaista kirkkoa liian maallistuneena, mutta toisaalta hän oli etsinyt tapakulttuuriltaan luterilaisen kaltaista maltillista seurakuntaa,
jonka hän tunsi viimein löytäneensä.
Minä erosin luterilaisesta kirkosta, koska alkoi tuntua siltä. Olin samaan aikaan niin sanottu metodistikirkon ”kannatusjäsen”, virallista nimikettä en
muista. Siellä metodistikirkolla [pastori] myös kastoi minut. Sitten liityin Vapaakirkkoon, mutta koska se touhu alkoi siellä minusta tuntua liian ”hurmahenkiseltä”, minun oli lähdettävä. Vähään aikaan en ollut missään. Kun menin
naimisiin 2011 heinäkuussa, liityin helluntaiseurakuntaan, johon yksi syy oli
se että puoliso kuuluu helluntaiseurakuntaan ja minä halusin olla samassa seurakunnassa. Toinen se erittäin tärkeä syy oli, että täällä helluntaiseurakunta
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on konservatiivinen, eikä ole turhaa ylistämistä vaan keskitytään Jumalan Sanaan. Tietenkään mikään seurakunta ei ole täydellinen, mutta tämä tuntuu nyt
hyvältä. (Dora 35c.)
Ennen luterilaisesta kirkosta eroamistaan haastateltava oli ollut mukana myös luterilaisen kirkon, Kansanlähetyksen ja erään lestadiolaisliikkeen toiminnassa. Monet
luterilaisesta kirkosta vieraantuneet kirkon jäsenet eivät tunne luterilaisten yhteistä
historiaa, ”meistä” kertovaa narratiivia, kovinkaan hyvin, jolloin heidän on helppo
siirtyä muihin tunnustuskuntiin henkilökohtaisen uskoontulokokemuksensa jälkeen. Vapaat suuntaukset ja ekumeeniset evankelikaaliset liikkeet tarjoavat valmiin
uudestisyntymän narratiivin, johon monen aikuisena uskoon tulleen on helppo samastua.
Hurmosvaiheen aikana kiertäjät sitoutuvat yleensä hyvin voimakkaasti kyseisen yhteisön normeihin ja oppeihin sekä toimivat yhteisön aktiivisina jäseninä. Jotkut kiertäjät hakeutuvat myös seurakuntien tehtävien hoitajaksi ja jopa johtaviin
asemiin, puhujiksi ja kokousten vetäjiksi. Osa tutkimukseen osallisista (Liisa 50;
Cecilia 35b) oli havainnut tällaisten kiertäjien olemassaolon siksi, että oli tavannut
näin käyttäytyviä henkilöitä sekä yhteiskristillisissä tapahtumissa että oman seurakuntansa tilaisuuksissa.
Voi tulla tällaisia ihmisiä, jotka kiertää seurakuntia ja haluaa ottaa sen puhujan paikan siellä. Jos sinne sattui semmoinen ihminen kävelemään sisään, niin
se ilta meni sitten siinä, että joku piti oman saarnan tai oman show’n. (Cecilia
35b.)
Kiertäjät korostivat (ainakin minulle tutkijana) ajattelevansa yhteiskristillisesti ja
hyväksyvänsä muiden uskon. Monessa keskustelussa he kertoivat uskovansa, että
jokainen tulee autuaaksi uskolla ja noudattamalla Jeesuksen kehotuksen mukaan
kaikkea, minkä Jeesus on käskenyt ”ihmisten pitää”. Tiettyyn tunnustuskuntaan
kuuluminen ei ollut heidän mukaansa välttämätöntä, vaan he sanoivat pitävänsä
sellaisia tunnustuskuntia keskenään samanarvoisia, jotka noudattavat Jeesuksen
käskyä ja ovat Raamatun mukaisia. Kiertäjät ovat joidenkin tutkimukseen osallisten mukaan (Cecilia 35b; Fiona 40b; Helmi 45b) kaikesta huolimatta taipuvaisia
käännyttämään muiden kirkkokuntien jäseniä, eivätkä he minunkaan kohdallani
tehneet poikkeusta. Haastattelemani suomalaispastori kertoi tällaista käännyttämistoimintaa kutsuttavan luterilaisen kirkon piirissä sumppukalastukseksi, millä viitataan siihen, että jo uskovia on helpompi käännyttää kuin ei-uskovia (Amanda 30).
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Tutkijana tunsin muutenkin joutuvani monessa tilaisuudessa käännytystyön
kohteeksi. Erityisesti kotikokouksissa, joissa oli paikalla vain aktiivisesti vapaiden
suuntausten toimintaan osallistuvia henkilöitä ja minä luterilaisena tutkijana, minusta tuntui, etteivät kaikki poikkikristilliset vakuutteluistaan huolimatta kunnioittaneet kaikkien muiden kristillistä vakaumusta tai ainakin katsoivat itsensä oikeutetuiksi epäilemään sitä. Eräässä kotipiirissä kokouksen vetäjä osoitti epäilevänsä
uskoani vetoamalla Jumalan ilmoitukseen. Kun tarkastelin asiaa suhteessa muihin
kenttätyötapahtumiin ja haastatteluaineistoon, näiden vakaumuksen aitouden epäilyjen takaa paljastui kuitenkin myös poikkikristillisesti ajatteleville tyypillinen,
evankelikaalisen ajattelun mukainen tapa jakaa ihmiset kristityiksi henkilökohtaisen uskoontulokokemuksen perusteella. (Ks. luku 6.2)
Joidenkin haastateltavien mukaan osa kiertäjistä on hurmosvaiheensa aikana
erityisen kärkkäitä opettamaan muita. Haastateltavat kokivat, että kiertäjillä on sellainen käsitys, että heidän uskonsa olisi jollain lailla täydellisempää kuin muiden
uskovien. (Cecilia 35b; Liisa 50.) Monet kiertäjien joukkoon lukemani ihmiset tulkitsevat keskusteluissamme kaikki arkielämän sattumuksetkin itsensä ja Jumalan
välisenä keskusteluna, mikä johtuu oletettavasti siitä, että häilyvyydestään huolimatta uskonnollinen identiteetti hallitsee ja määrittää muita identiteetin puolia.
Usko on osa ihmisen kokonaispersoonaa, eikä muita elämänalueita voi erottaa siitä
erillisiksi osiksi. Valitettavasti nämä itsellenikin anonyymeiksi jääneet henkilöt eivät halunneet osallistua haastatteluun, vaikka suhtautuivat myönteisesti tutkimukseeni ja antoivat luvan käyttää heiltä saamiani tietoja ja käymiämme keskusteluja
tutkimusaineistona.
Aikaisempaa kiertämistään kuvailleiden tutkimukseen osallisten kertomuksista tulee ilmi, että kiertäjienkin toiveena olisi kyetä identifioitumaan uskonyhteisöön (Cecilia 35b; Dora 35c; Inga 45c). Inga katsoi itse olleensa aiemmin liian
epävarma hyväksyäkseen uskonyhteisössä niitä puutteita, joita hän siinä havaitsi.
Hän ei pitänyt sitäkään uskonyhteisöä täydellisenä, johon hän oli haastattelun aikana kuulunut jo useampia vuosia, mutta katsoi itsevarmuutensa kohentuneen,
mistä syystä hänen oli helpompi hyväksyä myös muiden vajavaisuus. (Inga 45c.)
Toisin sanoen Ingan suhtautuminen yhteisöihin oli muuttunut sen myötä, että hänen
identifioitumistapansa muuttui. Identiteetin autonomisuus on juuri tällaista itsevarmuutta.
Liisan mukaan jotkut kiertäjät lopulta jäävät pysyvästi johonkin yhteisöön,
joko henkilökohtaisen elämänsä vakiintumisen ansiosta tai jos onnistuvat saavuttamaan seurakunnassa, mielellään nopeasti, jonkinlaisen valta-aseman aktiivisina
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toimijoina (Liisa 50). Usein kuitenkin pitkähkön historian omaavat ja oman toimintansa vakiinnuttaneet uskonnolliset yhteisöt vaativat aktiivisilta toimijoiltaan osoituksen sitoutumisesta yhteisön arvoihin ja tapakulttuuriin. Pastoreiksi, saarnaajiksi
ja virallisiin asemiin hyväksytään vain tarkan seulonnan läpäiseviä ja pitkän koulutuksen suorittaneita henkilöitä. Joidenkin kiertäjien aika ei yksinkertaisesti riitä
vakaan aseman saavuttamiseen, jolloin omat tavoitteet ja seurakunnan vaatimukset
ovat ristiriidassa keskenään. Havaintojeni mukaan kiertäjät alkavat usein tässä vaiheessa havaita puutteita seurakunnan käytännöissä ja opissa. Suhtautuminen aikaisemmin ideaalisena pidettyyn yhteisöön muuttuu negatiivisemmaksi. Mikäli ihminen ei kykene hyväksymään sitä, ettei hänen pyrkimyksiään tueta yhteisössä, alkaa
irrottautuminen yhteisöstä. Myös autonomisesti uskovat ovat voineet jossakin uskonelämänsä vaiheessa käydä vastaavan prosessin läpi, mutta heidän on ollut helpompi hyväksyä oma asemansa ja selittää tapahtumat Raamatun valossa tarkoituksenmukaiseksi osaksi omaelämänkerrallista narratiiviaan (Dora 35c; Inga 45c).
Kiertäjien uskonnollinen identiteetti on kuitenkin vielä niin epävakaa, etteivät he
kestä yhteisön taholta aiheutuneita pettymyksiä, vaan alkavat heti pohtia, mikä yhteisössä on vikana, kun se ei enää vastaa heidän siitä luomaansa ideaalikuvaa.
Ihmiset eivät muutoinkaan ole samanarvoisia uskonnollisten yhteisöjen sisällä,
mikä myös aiheuttaa vieraantumista ja kiertämistä yhteisöstä toiseen. Etsijöiden ja
kiertäjien epävarmuus omasta identiteetistään tulee esiin siinä, että he alistuvat
aluksi muiden, erityisesti yhteisöjen vaikutusvaltaisten henkilöiden, määritelmiin
itsestään ja omaksuvat muiden tarjoamat juonenkäänteet osaksi omaelämänkerrallista narratiiviaan. Kenttätyöni aikana tapaamani kiertäjät esimerkiksi kertoivat
usein, mitä jonkun seurakunnan pastorit tai evankelistat olivat heistä sanoneet kyseenalaistamatta lausuntojen todenperäisyyttä. Kun autonomisuus lisääntyy, ihmiset alkavat haastaa näitä muiden tarjoamia identiteettinarratiiveja eli kertomuksia
siitä, mikä ja millainen kukin yksilö on. Katson, että jonkinnäköinen autonomisuus
on saavutettu siinä vaiheessa, kun ihminen osaa erottaa muiden määritelmät omistaan, kohdella niitä narratiiveina muiden narratiivien joukossa, mutta muodostaa
itseään koskevat määritelmänsä itse.
Poikkikristillisesti ajattelevat tai toimivat eivät todellisuudessa sijoitu selkeästi
autonomisiksi, etsijöiksi tai kiertäjiksi, vaan heidän uskonnollinen käyttäytymisensä on jotakin tällaisten ideaalisten ääripäiden välille sijoittuvaa. Esimerkiksi ortodoksisesta kirkosta lähtöisin olevien, erityisesti venäläistaustaisten maahanmuuttajien poikkikristillisyys poikkeaa muusta poikkikristillisyydestä siinä, että ortodoksitaustaiset luottavat Raamatun lisäksi myös myöhempien kirkonisien tai us112

konnollisten auktoriteettien opetuksiin (Kenttätyöpäiväkirja 4.1.2012). Tässä paljastuu uskonnollisen taustan merkitys uskonnolliseen ajatteluun. Muut kuin ortodoksitaustaiset poikkikristilliset korostivat haastatteluissa ja keskusteluissa, että totuus löytyy yksinomaan Raamatusta ja että kaikkea Raamatun ulkopuolista opetusta ja oppia, esimerkiksi Lutherin teologiaa, on tarkasteltava Raamatun valossa.
Kuitenkin afrikkalaisperäisen kristillisyyden vaikutus tuntuu haastateltavien mukaan erääseen afrikkalaislähtöiseen seurakuntaan kuuluvien suomalaistenkin menestysteologisissa painotuksissa, opetuksissa (Beata 35a) ja ylistyksen merkityksen
korostamisessa (Liisa 50). Tähän seurakuntaan kuuluva kotikokousten vetäjä korosti kahdessa tilaisuudessa ihmisen jakautumista ruumiiksi, sieluksi ja hengeksi,
joista vain ruumis tekee kyseisen seurakunnan opin mukaan syntiä. (Kenttätyöpäiväkirja 4.1.2012 ja 25.1.2012.) Luterilaisen kirkon suomalaispastorin mielestä oppi
poikkeaa kaikkien niin kutsuttujen vanhojen kirkkojen (luterilaisuus, katolilaisuus,
ortodoksisuus) opista (Amanda 30). Opillisista eroista huolimatta näiden seurakuntien jäsenet osallistuvat samoihin yhteiskristillisiin tilaisuuksiin.
Autonomiset poikkikristilliset, etsijät ja kiertäjät ovat muodostamiani etic-kategorioita, sillä kukaan tutkittavista ei itse kutsu itseään näillä nimillä. Osa tutkimukseen osallisista kuitenkin kertoi uskonnollisesta identifioitumisestaan sellaisilla sanamuodoilla, joiden perusteella tulkitsen heidän olevan hyvin tietoisia ja
varmoja omista uskonnollisista valinnoistaan. Tällöin katsoin heidän olevan identifioitumiseltaan autonomisia. Etsijät ja kiertäjät sen sijaan ovat nimityksiä, joita
tutkimukseen osalliset käyttivät ja joita käytetään uskonnollista identifioitumista
käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa (Ammerman 2003; Kalbheim & Ziebertz
2013). Kun jatkossa käytän näitä nimityksiä, käytän niitä identifioitumista kuvaavina tai tietyllä tavalla identifioituviin uskoviin viittaavina käsitteinä.
4.6

Perinteen vastustaminen ja puolustaminen

Tutkittavien autonomisiin, kiertäjiin ja etsijöihin jakautumisen lisäksi poikkikristillisyyden sisällä esiintyy muunkinlaista jakautumista, joka vaatii tarkempaa tarkastelua. Sekä Suomessa että Saksassa ja Yhdysvalloissa on muutosta vaativia ryhmittymiä ja yksilöitä (ks. luku 6.4), jotka joko vastustavat tai puolustavat uskonnollisia perinnäistapoja tai perinteisiä opillisia korostuksia. Perinteitä vastustavat
katsovat, että kirkkojen olisi luovuttava perinnäistavoista, joita ei voi perustella
Raamatulla tai jotka ovat nykyajan arvomaailman vastaisia. Uskontoinstituution
tapojen ja opillisten käsitysten vastustus ei kuitenkaan aina ole liberaalien ajatusten
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ajamista vaan sille vastakkaista, perinteisten arvojen puolustamista ja revitalisaatiovaatimusta silloin, kun uskontoinstituution katsotaan luopuneen esimerkiksi perinteisestä opillisesta selityksestä tai käytännöstä. Ryhmät ja yksilöt eivät selkeästi
jakaudu perinteen puolustajiksi tai vastustajiksi, vaan perinteen vastustaminen ja
puolustaminen ovat refleksiivisiä reaktioita uskontoinstituutioiden linjauksille tai
toimintatavoille. Osa haastattelututkimukseen osallisista puolusti valtakirkkojen
opillisia käsityksiä vetoamalla niiden historiallisuuteen. Amanda kuitenkin korosti,
ettei ajattelusta ja kriittisyydestä tule luopua, mutta täytyy olla kriittinen myös omia
ajatuksiaan kohtaan:
Tietyllä nöyryydellä traditiota, ajattelee sitä että, jos niin monet terävät aivot
on niin pohtineet Jumalaa ja tulleet tähän tulokseen, niin mun pitäisi olla aika
terävä teologi että mää pystyn päivässä päättää, että tämä asia olikin toisin.
Se ei tarkoita, ettei pitäisi olla kriittinen tai ei pitäisi ajatella omilla aivoillaan.
Mutta tavallaan se, että mä nyt nostan itseni kaikkien teologien yläpuolelle,
että yhtäkkiä, että mä keksin, että asia on näin. Kuitenkin monet ovat pohtineet
vuosikymmeniä ja vuosisatoja näitä samoja asioita. Vähän suhtaudun arkuudella siihen, että muuttelisi ihan tuosta vaan. (Amanda 30.)
Perinteisten käsitysten puolustaminen ja liberaalien suuntausten vastustaminen on
erityisesti Yhdysvalloissa johtanut sosiaalisiksi liikkeiksi järjestäytymiseen. Nämä
ryhmittymät suuntaavat vastustuksensa uskontoinstituutioiden lisäksi myös muihin
yhteiskunnallisiin instituutioihin ja toimijoihin (Gasaway 2014; Hemeyer 2006,
102–109).
Kaikki sosiaaliset liikkeet eivät ole pysyviä sosiaalisia muodostelmia, vaan niiden toiminta saattaa loppua, kun ne ovat saavuttaneet tavoitteensa tai kun ne eivät
enää saa kannatusta. Kaikkia liikkeiden jäseniä ei todennäköisesti yhdistä oman
uskonnollisen identiteetin autonomisuus, mutta näillä liikkeillä on usein hyvin selkeä kanta tiettyjen uskonnollisten perinteiden noudattamiseen. Sosiaalisten liikkeiden jäsenet voivat tukeutua liikkeiden johtohahmojen tuottamiin, institutionaalisen
uskonnon narratiiveja vastustaviin tai tukeviin identiteettinarratiiveihin ja hyötyä
ryhmien yhteisestä vallasta (vrt. Dube 2013, 75; Kantola 2014, 27; Lawrence 2008,
182).
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5

Ykseys ja ero poikkikristillisissä
narratiiveissa

Edellisessä luvussa jaoin tutkimusjoukon autonomisiin, etsijöihin ja kiertäjiin. Erot
tutkittavien välillä eivät kuitenkaan rajoitu vain näihin ryhmiin sijoittamiseen, vaan
yksilöiden ja ryhmien välillä on eroa myös suhtautumisessa ekumeniaan, evankelikaalisuuteen ja liberaaleihin yhteiskunnallisiin arvoihin. Suhtautuminen voi olla
myönteistä, kielteistä tai välinpitämätöntä. Ihmiset eivät myöskään aina itse tunnista, mikä on ekumeniaa, evankelikaalisuutta tai liberalismia ja määrittävät näiden
sisällön keskenään eri tavoin. Tarkastelen seuraavaksi, millä tavalla ekumenian,
evankelikaalisuuden ja yhteiskristillisyyden narratiivit vaikuttavat uskovien toimintaan, käsityksiin ja puheeseen. Tarkastelen myös niitä narratiiveja, joilla poikkikristillistä toimintaa vastustetaan tai tuetaan. Narratiivit eivät aina aktualisoidu
kertomuksina, vaan ne ilmenevät myös toimintana tai sitä tukevina tai vastustavina
lausumina, joita kuitenkin ohjaavat erilaiset narratiivit. Käsittelen esimerkiksi jumalanpalveluskäytäntöjä narratiiveina siksi, että niitä sekä perustellaan ja puolustetaan ja että niiden oikeutusta vastustetaan narratiivisesti.
Tutkimukseen osalliset erottivat itse puheissaan ja kirjoituksissaan uskonnolliseen diskurssiin kuuluvat lausumat niistä lausumista, joiden katsoivat kuuluvan johonkin muuhun, vaikkapa lääketieteen tai humanismin diskurssiin. Erottelusta huolimatta osa tukeutui uskonnollisia käsityksiään perustellessaan myös joihinkin uskonnollisen diskurssin ulkopuolisiksi käsittämiensä diskurssien lausumiin, esimerkiksi lääketieteen diskurssiin, tukeakseen käsitystään siitä, ettei homoseksuaalisuus
ole kristinuskon vastaista (Nainen 60). Uskonnon ulkopuolisiin diskursseihin viitattiin myös, kun haluttiin osoittaa ihmisten tai jonkin tahon käsitysten poikkeaminen omista uskonnollisista käsityksistä.
5.1

Kristittyjen ykseyden narratiivi ohjaa yhteistoimintaa

Yhteiskristillisyys mielletään usein vain yhteisiksi jumalanpalvelustilanteiksi,
vaikka suuri osa yhteiskristillisestä toiminnasta tapahtuu jumalanpalvelusten ulkopuolella. Samoin poikkikristillistä kanssakäymistä tapahtuu seurakuntien tilaisuuksien ulkopuolella kristittyjen kohdatessa toisiaan arjessa. Tutkimukseen osallisten
uskonnollinen omaelämänkerta tuli ilmi myös ei-uskonnollisissa konteksteissa. Uskonnollinen identifioituminen oli niin vahvaa, että kaikki elämänalueet, myös työelämä, kutoutuivat osaksi uskonnollista elämänkertanarratiivia (Helmi 45b; Erik
50b).
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Kristillisen ykseyden narratiivi motivoi järjestämään eri tunnustuskuntiin kuuluville yhteisiä organisaatioita ja palveluita. Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry.
esimerkiksi ylläpitää kristillistä Päiväkoti Omenapuuta ja kotikoulua. Yhdistyksen
hallintoon kuuluvan Liisan mukaan kristillisyys on kasvatustoiminnassa vain toiminnan ”nuppineulanpään kokoinen pohjavire” (Liisa 50a). Mukana toiminnassa
on päiväkotilasten ja koululaisten vanhempia sekä muita ihmisiä, jotka kannattavat
kristillistä päiväkotitoimintaa. Koulu toimii kotikouluperiaatteella, mutta opettajina toimivat pätevät luokanopettajat. Päiväkoti tuottaa ostopalveluja Lappeenrannan kaupungille, ja sen toiminta on Lappeenrannan Kasvatus- ja opetustoimen valvomaa päivähoitotoimintaa, jonka organisoinnissa on huomioitava toiminnalle ja
päivähoitohenkilöstölle laissa määritellyt vaatimukset. Toimintaa ohjaavat kristilliset perustelut eli narratiivit on muokattu niin väljiksi, että ne eivät ole ristiriidassa
lain määräysten kanssa. Lasten kannalta toiminta päiväkodissa eroaa muiden päiväkotien toiminnasta vain kristillisen painotuksensa osalta: päivä aloitetaan aamupiirillä, jossa lauletaan lastenvirsi tai hengellinen laulu ja siunataan päivä, ja kerran
viikossa pidetään lyhyt Raamatun historiaa käsittelevä raamattuhetki. Toiminta on
tunnustuksetonta, koska lasten vanhemmat kuuluvat eri tunnustuskuntiin eikä osa
vanhemmista ole aktiivisia seurakuntalaisia missään seurakunnassa. Tunnustuksettomuuden korostuksesta johtuen kristillisten narratiivien täytyy myös säilyä tunnustuksettomina, ja esimerkiksi kaste ja ehtoollinen käsitellään vain raamatunhistoriaan liittyvinä tapahtumina ilman opillisia selityksiä. Kristillisen kasvatuksen
tarkoituksena on, että päiväkodin ja koulun kasvatus olisi saman linjan mukaista
lapsen kotikasvatuksen kanssa, niin että lapsen ei tarvitse tuntea ristiriitaa kodin ja
päiväkodin tai koulun arvomaailman välillä.
Kokemukseni mukaan työ päiväkodissa eroaa muista päiväkodeista vain siinä,
että henkilöstöä on vähän päiväkodin pienestä koosta johtuen, minkä vuoksi työntekijöiden työpäivät venyvät joskus pitkiksi. Pieni koko kuitenkin luo päiväkotiin
kodinomaista tunnelmaa, mikä osaltaan lisää lasten turvallisuudentunnetta. Lastentarhanopettajina toimivat työtoverini pitivät tärkeänä sitä, että kristillisessä päiväkodissa he voivat olla avoimesti kristittyjä. Useimmat vanhemmat toivovat, että
henkilöstöllä olisi kristillinen vakaumus, mutta palkkauksen perusteena henkilön
vakaumusta ei voi käyttää. Koska henkilöstö valitaan pätevyyden ja työhön soveltuvuuden perusteella, eivät kaikki työntekijät ole tunnustuksellisia kristittyjä.
Päiväkodin työntekijänä toimiessani minua houkuteltiin mukaan vapaaehtoistyöhön vetoamalla kristittyjen keskinäisen rakkauden narratiiviin. Päiväkodin ja
koulun henkilöstö, Kristillinen kasvatus ry:n jäsenet ja useimmat lasten vanhemmat
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pitivät päiväkodin hyväksi tekemäänsä vapaaehtoistyötä tärkeänä myös taloudellisen kannattavuuden takia, ja he kietoivat kristillisen ja taloudellisen narratiivin yhtenäiseksi perusteluksi vapaaehtoistyöhön osallistumiselle (Beata 35a; Cecilia 35b;
Liisa 50a). Yhdistys järjestää muun muassa syysmyyjäisiä, osallistuu Lappeenrannan Linnoituksen joulumyyjäisiin ja pitää kirpputoria toiminnan rahoittamiseksi.
Kerätyillä varoilla voidaan ostaa askartelutarvikkeita tai henkilöstön tarvitsemia
koneita ja laitteita tarpeen mukaan. Suuri osa tarvikkeista saadaan kuitenkin lahjoituksina. Yhdessä toimiminen yhteisen päämäärän eteen synnyttää ja vahvistaa osallistujien välisiä ystävyyssuhteita, jotka ovat samalla kirkkokuntarajoja ylittäviä
suhteita. Erään yhdistyksen hallituksessa toimivan keskustelukumppanini mukaan
hallituksen jäsenille syntyy keskinäisiä erimielisyyksiä toiminnan järjestämisestä
mutta ei koskaan opillisista kysymyksistä. Hän korosti, että yleensä kaikki osapuolet haluavat ja kykenevät kunnioittamaan muiden erilaisia ajatuksia ja keskittymään
kristittyjä yhdistävään ydinsanomaan. (Kenttätyöpäiväkirja 16.1.2013.)
Erilaisten yhteiskuntajärjestysten ja lainsäädäntöjen takia kristilliset yhteisöt ja
kirkot ovat ylläpitäneet kouluja ja myöhemmin myös päiväkoteja nykyaikaisen
koululaitoksen synnystä asti Saksassa ja Yhdysvalloissa. Saksassa tähän on vaikuttanut kirkon ja valtion yhteistoimintamalli, jonka mukaan kirkot osallistuvat yhteiskunnallisten asioiden hoitoon erityisesti sosiaalisektorilla. Vastineeksi valtio
tunnustaa kirkoille julkisoikeudellisten yhteisöjen statuksen. Kirkkokuntien ylläpitämiin kouluihin otetaan oppilaiksi myös näihin kuulumattomia lapsia ja nuoria.
(Kalbheim & Ziebertz 2013, 40.) Yhdysvaltojen pohjoisosissa sekä yksityiset että
osavaltiot alkoivat perustaa kouluja jo 1800-luvun alussa, ja uskonnolliset yhteisöt
olivat jo tuolloin innokkaita koulutuksen järjestäjiä. Amerikkalaisen liberalistisen
yhteiskuntamallin mukaisesti myös yksityiset toimijat voivat tarjota opetusta ja ylläpitää kouluja ja yliopistoja, vaikka valtio, osavaltiot ja paikallishallinnot yhdessä
järjestävätkin perus- ja toisen asteen koulutusta, johon kaikkien on mahdollista
osallistua. (Schön 2013, 200–201, 287.)
Aikaisemmin mainitsemani kotikokoukset (ks. luku 4.3) ovat tunnustuskunnista erillään olevaa, tunnustuskuntarajat ylittävän seurakuntakäsityksensä motivoimaa poikkikristillistä toimintaa, sillä yksityiset ihmiset järjestävät kokouksia
omissa kodeissaan ja kutsuvat mukaan pääasiassa omia ystäviään. Koollekutsujan
uskonnollisesta taustasta tai henkilökohtaisista mieltymyksistä johtuen eri ihmisten
järjestämät kotikokoukset ovat sisällöltään keskenään erilaisia. Niissä kokouksissa,
joihin olen osallistunut, on enimmäkseen laulettu ylistysmusiikkia ja rukoiltu,
mutta myös jaettu uskonkokemuksia ja keskusteltu Raamatun tulkinnoista. Osallistujat vaikuttivat siihen, millaisia opillisia narratiiveja tilaisuuksissa esitettiin, mitä
117

käsityksiä tuettiin ja mitä asioita käsiteltiin. Joistakin kotikokouksista on muotoutunut ajan myötä melko säännöllisiä kokoontumisia ja osasta kehittynyt järjestäytyneempää toimintaa, jolloin kokoontuminen on siirtynyt esimerkiksi jonkin seurakunnan tiloihin. (Kenttätyöpäiväkirja 15.4.2013; 19.4.2013; 7.3.2015.)
Beatan mukaan tieto kotikokouksista leviää suullisesti, jolloin myös osallistujamäärä saattaa kasvaa suuremmaksi. Yleensä kuitenkin sama ydinryhmä kokoontuu säännöllisesti, kun taas osa ihmisistä osallistuu vain satunnaisesti. Sekä kotikokousten opilliset linjaukset että niiden toimintakäytännöt vaikuttavat siihen, haluavatko satunnaiset kävijät osallistua toimintaan jatkossa. Yhden ryhmän kokoontumiset loppuvat usein joko osallistujien vähentymisen tai koollekutsujan elämänmuutosten takia. Tavallista on, että lähes sama ihmisryhmä aloittaa pian kokoontumiset toisessa kodissa. (Beata 35a.)
Kristittyjen yhteisyyden narratiivin motivoimia kirkkokuntarajat ylittäviä ystävyyssuhteita syntyy myös muiden arjen kohtaamisten kautta. Erääseen vapaaseen
suuntaukseen kuuluva Maria kertoi ystävystyneensä kahden luterilaisen naapurinrouvan kanssa. Hän oli ilahtunut kuullessaan, että toinen rouvista oli laulanut aikaisemmin kirkkokuorossa ja oli ahkera kirkossakävijä. He osallistuivat myöhemmin yhdessä Lappeenrannan evankelis-luterilaisen seurakunnan järjestämiin hartaustilaisuuksiin omassa asuintalossaan ja pyysivät usein toisiltaan esirukouksia.
Marialle oli tärkeää, että hän oli saanut olla tukijana ja turvana näille ystävilleen
myös hengellisissä asioissa. Hän koki, että molemminpuolinen kunnioitus ja toisten
uskon tunnustaminen tasavertaisena on ollut rakentavaa heille kaikille. (Maria 70.)
Perustellessaan tunnustuskuntarajat ylittäviä ystävyyssuhteitaan Maria viittasi keskustelumme aikana Jeesuksen rukouksessaan esittämään toiveeseen kristittyjen ykseydestä (Joh. 17:21). Ekumeeninen liike pitää tätä samaa raamatunkohtaa ohjenuoranaan, ja sitä käytetään yhteiskristillisissä tilaisuuksissa legitimoimaan tunnustuskuntien yhteiskokoontuminen osallistujille. Yhteiskristilliset tilaisuudet välittävät toisin sanoen ekumeenisen liikkeen ykseysnarratiivia yksilöiden henkilökohtaisten uskonnarratiivien rakennusaineeksi. Marian kuvaus omasta toiminnastaan liittyy osaksi ekumeenisen liikkeen ykseysnarratiivin juonta (vrt. Ammerman
2003, 213), vaikka Maria ei ehkä itse pidä ekumeniaa toimintansa perusteluna.
Eri seurakuntiin kuuluvien arkisella yhteistoiminnalla ei aina ole selkeää yhteyttä ekumeniaan, vaikka esimerkiksi kotikokouksien tavoitteena on koota eri tunnustuskuntiin kuuluvia kristittyjä yhteen. Poikkikristilliset eivät myöskään sitoudu
toiminnassaan niihin uskonnollisten instituutioiden julkisiin narratiiveihin, jotka
määrittävät uskonnollisen toiminnan tavat. Arjen yhteistoimintaan ja kotikokouk118

siin osallistuvat ovat luoneet oman, uskovien verkostoja ja yksilöitä yhdistävän julkisen narratiivinsa, johon yksittäiset poikkiuskovat voivat identifioitua. Instituutioiden julkiset narratiivit toimivat peileinä, joita vasten oman ryhmän narratiivia
verrataan ja josta voidaan valita aineksia omaelämänkerralliseen narratiiviin. Uskonnollisen ystäväpiirin narratiivi muokkautuu kuitenkin yksilöiden julkilausumien raamatuntulkintojen ja uskonkokemuksia koskevien omaelämänkerrallisten
kertomusten mukaan. Eräs yhdistävä lausuma kotikokouksissa, erilaisissa epävirallisissa yhteiskristillisissä kokoontumisissa ja joissakin haastatteluissa esitettiin: ihmisellä on hyvä olla jonkinlainen kotiseurakunta, mutta sen ei tarvitse olla institutionaalinen kirkko tai tunnustuskunta, vaan seurakunnaksi riittää esimerkiksi uskovien muodostama ystäväpiiri.
5.2

Poikkikristillisyyttä vastustavat narratiivit

Internetin keskustelupalstoilla käydään aika ajoin vilkastakin keskustelua siitä,
mitä yhteiskristillisyys on ja miten se eroaa ekumeniasta. Keskustelijat käsittelevät
kirjoituksissaan usein yksilöiden tunnustuskuntarajat ylittävää eli poikkikristilliseksi nimeämääni toimintaa sen sijaan, että keskustelisivat yhteiskristillisyydestä
tunnustuskuntien yhteisinä kokoontumisina. Seuraamani keskustelu oli sävyltään
yhteiskristillisyyteen varauksellisesti, osittain jopa vihamielisesti tai halveksuvasti
suhtautuvaa. Sivustolla Usko ja elämä: Klassisen kristinuskon puolesta (Yhteiskristillisyys 2011, elektr.) joidenkin aiheesta keskustelleiden kirjoituksista käy ilmi,
että he käyvät itse monien seurakuntien tilaisuuksissa mutta siitä huolimatta suhtautuvat yhteiskristillisyyteen kielteisesti. Keskustelijat ymmärsivät yhteiskristilliseksi vapaiden suuntausten ja osittain myös viidesläisen herätysliikkeen39 yhteistoiminnan, vaikkapa yhteiset nuortenillat. Sellainen toiminta, johon myös vanhat
kirkkokunnat kuten luterilainen, roomalaiskatolinen ja ortodoksinen kirkko ottavat
osaa, oli keskustelijoiden mukaan ekumeniaa, ja tähän ekumeniaksi kutsumaansa
toimintaan he suhtautuivat myönteisesti. (Emt.)
Keskustelijat käyttivät keskustelussa yhteiskristilliseen toimintaan osallistuvista sellaisia lausumia, joiden havaitsin kuuluvan myös joidenkin yhteen tunnustuskuntaan sitoutuneiden kristittyjen poikkikristillistä käyttäytymistä vastustavaan
narratiiviin. Keskustelijoiden mukaan yhteiskristilliseen toimintaan osallistuvat
39
1960-luvulta alkaen niitä liikkeitä, jotka syntyivät 1900-luvun herätysten seurauksena, on kutsuttu
viidesläisyydeksi tai viidenneksi herätysliikkeeksi erotuksena neljästä vanhasta herätysliikkeestä eli rukoilevaisuudesta, herännäisyydestä, evankelisuudesta ja lestadiolaisuudesta. Viidesläiset liikkeet ovat
uuspietistisiä ja evankelioimista korostavia liikkeitä. (Salomäki 2010, 37−62.)
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ovat ”ratkaisukeskeisiä kristittyjä”, millä viitataan evankelikaalisuuteen liittyvään
omakohtaisen uskonratkaisun tekemiseen. Kasteen tai ehtoollisen ei katsottu olevan yhteiskristillisille tärkeää; yhteiskristilliseen toimintaan osallistuvien kaste- ja
ehtoolliskäsitysten oletettiin poikkeavan keskustelijoiden oikeina pitämistä luterilaisista käsityksistä. (Emt.) Eräs voimakkaasti yhteiskristillistä toimintaa kritisoinut keskustelija tunnusti silti osallistuvansa ehtoolliselle niissä tilaisuuksissa, joissa
hänet hyväksyttiin ehtoolliselle osallistujaksi ”luterilaisena ja evankelisena” ja joiden oppia hän piti riittävän oikeana (Nimim. Anskutin (evankelinen), 2011, elektr.).
Kirjoituksista käy ilmi, etteivät keskustelijat pitäneet vapaita suuntauksia tai viidesläisiä herätysliikkeitä riittävän oikeina seurakuntina järjestämään yhteiskristillistä toimintaa.
Internetkeskustelu on mielipiteen ilmausta mutta samalla myös muiden keskustelijoiden käyttäytymistä ja ajattelua ohjaavaa narratiivia. Keskustelijat liittävät
tiettyihin käyttäytymisen malleihin arvotuksen oikeasta ja väärästä kristittyjen yhteistoiminnasta. Samalla he tuottavat omanlaistaan tulkintaa kristillisten instituutioiden ja toimintamallien arvojärjestyksestä ja kohdistavat poikkikristillisesti käyttäytyviin sosiaalista kontrollia. (Vrt. Lawrence 2008, 174−175.)
Kenttätyössäni Lappeenrannan kristillisissä yhteisöissä kohtasin myös yhteiskristilliseen toimintaan myötämielisesti tai aidon kiinnostuneesti suhtautuvia ihmisiä. Kielteisesti suhtautuvat olivat ehkä vähemmistönä tai he eivät halunneet ilmaista mielipidettään aiheesta innostuneelle tutkijalle. Tutkimukseen osalliset papit katsoivat, että tunnustuskuntarajojen yksilöllinen ylittäminen on melko harvinaista, ja uskoivat omien seurakuntalaistensa osallistuvan lähinnä sellaiseen yhteiskristilliseen toimintaan, jossa oma kirkko on mukana. Luterilaispastori Amanda piti
yhteiskristillistä toimintaa myönteisenä myös evankelioimistyön kannalta, mikä
vastaa ekumenian alkuperäistä tavoitetta viedä yhtenäistä kristinuskoa uusille alueille:
Tietyllä tavalla sellainen yhteiskristillinen toiminta on tosi hyvästä, koska ajattelen itse ja varmasti myös moni muu kirkossa ajattelee, että pitäisi keskittyä
mieluummin ihmisiin, jotka eivät ole uskovaisia, kuin siihen että yrittää käännyttää toisia kristittyjä liikkeestä toiseen. […]Minun mielestä maailmassa on
niin paljon ihmisiä, jotka eivät ole koskaan kuulleet Jeesuksesta tai eivät ole
kiinnostuneita Jeesuksesta, että mielestäni pitäisi enemmän keskittyä heihin,
jos ajattelee sitä uskonsanomaa, kuin niin että kristityt keskenään mätkisivät
toisiaan Raamatulla päähän. Ja ajattelen, että samoja kristittyjä ollaan katolilaisten ja ortodoksien ja helluntailaisten ja muiden kanssa. (Amanda 30.)
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Haastateltavien kokemuksen mukaan uskonnolliset yhteisöt tähtäävät siihen, että
jäsenet osallistuisivat tunnustuskuntien yhdessä järjestämien yhteiskristillisten tilaisuuksien lisäksi vain oman yhteisön toimintaan. Ammerman huomauttaa, että
uskonnolliset instituutiot ovat vallan ja hegemonian käyttäjiä, sillä ne rutinoivat
soveliaiksi katsomansa tavat ja käytänteet sekä koettavat määrittää, millaiset identiteettinarratiivit ovat mahdollisia niiden jäsenille. (Ammerman 2003, 223.) Koska
länsimaiset yhteiskunnat ovat moniarvoistuneet ja alkaneet yhä enemmän sallia yksilöllisiä valintoja, eivät ihmiset ole enää valmiita mukauttamaan käytöstään uskonnollisten instituutioiden vaatimuksiin vaan haastavat niitä käyttäytymällä odotustenvastaisesti (vrt. Lawrence 2008, 179). Saksalainen katolilais-evankelinen
aviopari kertoo Süddeutsche Zeitungin haastattelussa, että heidän kouluaikanaan40
katolinen kirkko teki jyrkän eron katolilaisten ja vähemmistönä olevien protestanttien oppilaiden välille. Katolilaislapsille korostettiin, että vain katolilaiset pääsevät
taivaaseen, ja jopa yhtenäiskouluissa protestanttien oppilaiden täytyi poistua luokasta uskonnonopetuksen ajaksi. Eri tunnustuskuntiin kuuluvien avioliittoja kutsuttiin ”Mischehe” eli seka-avioksi. Kun haastatellut vihittiin vuonna 1972, eri tunnustuskuntiin kuulumista paheksuttavampana pidettiin sitä, että avioliitto oli molempien toinen. Aviomiehen mukaan katolisessa kirkossa katsotaan edelleen, että
uuden avioliiton solmineet eronneet elävät suuressa synnissä. Silti aviopari kertoi
osallistuneensa alusta asti yhdessä sekä evankelisen kirkon jumalanpalveluksiin
että katolisen kirkon messuihin. (Maier-Albang 2010.)
Käyttäytymisodotukset vaikuttavat siihen, millä tavalla uskonnollisten instituutioiden edustajat uskovat jäsentensä käyttäytyvän. Saksalainen evankelisen kirkon pastori arvioi, etteivät hänen seurakuntansa jäsenet osallistu ekumeenisiin jumalanpalveluksiin. Seurakuntansa järjestämien ekumeenisten jumalanpalvelusten
tehtäväksi hän katsoi Berliinissä vierailevien ulkomaalaisten palvelemisen ja toisaalta yhteydenpidon muiden tunnustuskuntien kanssa. (Karla 45f.) Kanssani keskustelleet kölniläiset katolisen kirkon kirkko-oppaat uskoivat oman kirkkonsa jäsenten osallistuvan ekumeenisiin jumalanpalveluksiin vain katolisessa kirkossa
(Nainen 55; Mies 25). Kaksi suomalaista haastateltua esitti, että uskonyhteisöt tekevät osallistumisen muiden yhteisöjen toimintaan käytännön toimilla vaikeaksi,
esimerkiksi järjestämällä nuortenillat ja muun ikäryhmätoiminnan samanaikaisesti
muiden tunnustuskuntien vastaavan toiminnan kanssa. Näin yritetään estää se, että
oman seurakunnan jäsenet osallistuisivat myös muiden yhteisöjen toimintaan ja sen
40

Haastatteluhetkellä vuonna 2010 haastatellut olivat yli 80-vuotiaita, joten he ovat käyneet koulua
1930−40-luvuilla.
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myötä ehkä lipuisivat toiseen kirkkokuntaan (Cecilia 35b; Maria 70). Antaessaan
palautetta kirjoitukseeni Cecilia kertoi tulleensa siihen tulokseen, että kiertolaisuuden ehkäisemiseksi on hyvä, kun seurakunnat toimivat näin, koska tällöin ihmisen
on valittava, keiden ”vajavaisten ihmisten” kanssa hän haluaa jakaa aikaansa.
Myös yhteiskristilliset ikäryhmätilaisuudet on helpompi järjestää kaikkien tunnustuskuntien jäsenille tuttuun aikaan. (Cecilia 35b.) Seurakunnissa silti toivotaan, että
kunkin tunnustuskunnan jäsenet osallistuisivat yhteiskristilliseen toimintaan pitäen
mielessään oman tunnustuskuntansa jäsenyyden (Liisa 50; Puhelinkeskustelut
29.4.2014 Iiro; Otto).
Erityisesti autonomisiksi luokittelemani poikkikristilliset halusivat osallistua
eri tunnustuskuntien toimintaan sitoutumatta niiden jäsenyyteen. He toivoivat, ettei
oma seurakunta yrittäisi rajoittaa osallistumista muiden kirkkokuntien toimintaan
eivätkä vieraat tunnustuskunnat estäisi heitä osallistumasta omaan toimintaansa.
Haastateltavat perustelivat toiminnan rajattomuutta sillä, että kaikki kirkkokunnat
ovat saman Kristuksen seurakunnan jäseniä, joten niiden välillä ei saisi olla kilpailua jäsenistä. Heidän mielestään kristillisten yhteisöjen tulisi toteuttaa käytännön
seurakuntatyössä Jeesuksen toivetta kristittyjen ykseydestä. Tämän toiveen mukaista olisi toivottaa muista kirkkokunnista tulevat vieraat tervetulleiksi jumalanpalveluksiin. Cecilia ajatteli silti, että kun entinen tunnustuskunta suhtautui häneen
torjuvasti kirkkokunnan vaihdon jälkeen, hän sai siltä samalla luvan sitoutua kokonaan uuteen tunnustuskuntaan.
Kun menin sinne [seurakunnan nimi], niin silloin tuntui, että itsellä oli tarve
sitoutua, ja sai myös sellaista opetusta ihmisiltä, että sitoudu seurakuntaan.
Kun minun teki mieli mennä [aikaisempaan seurakuntaan]. Tuli jotenkin, että,
hei, sinä olet nyt mennyt toiseen seurakuntaan, että palvele ihan täysillä siellä,
etkä tule enää meitä tässä, […] että ei voi seisoa sillä tavalla jalat harallaan
tai käy hassusti. […] Onhan se yksi pienen pieni seurakunta ehkä Kristuksen
ruumiin joku solu. (Cecilia 35b.)
Jälkikäteen olin tosi kiitollinen tuostaneuvosta, että ensin palvellaan ”omassa
kotona” ja sitten jos rahkeet riittää, niin vielä ”naapurissakin”. (Cecilia 35b,
tarkennus 16.9.2015.)
Saksankielisellä alueella toimiva Wir sind Kirche (WsK) ja vastaavat katolisen kirkon reformiryhmät sekä ekumeeniset liikkeet, kuten Initiative Kirche von unten
(IKvu), vetoavat Raamatun ensisijaisuuteen kirkkojärjestystä koskevissa tulkin-
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noissaan (IKvu & WsK 2003, elektr.; Weisner 2010, elektr.). Suomalaisten tutkimukseen osallisten tavoin reformiryhmät pitävät valtakysymyksenä institutionaalisten kirkkojen halua rajoittaa jäsentensä toimintaa. Reformiryhmät katsovat
1300–1500-lukujen uskonpuhdistajien tavoin (vrt. Vainio, 31–32) etteivät kristityt
ole kirkollisten instituutioiden alamaisia. Kristittyjen tulee reformiryhmien mielestä olla uskollisia vain Jumalalle, ei suinkaan sellaisille instituutioille, jotka kiistelevät keskenään siitä, kuka on opissaan oikeassa. Reformiryhmien näkemyksen
mukaan Jeesus tulisi nähdä seurakunnan päänä, vaikka tunnustuskunnat tuntuvat
vaativan tätä johtoasemaa omille viranhaltijoilleen. (Wir sind Kirche 2010, elektr.;
Weisner 2010, elektr.) Useat suomalaiset haastatellut käsittelivät näitä samoja aiheita, vaikka eivät kiteyttäneet kritiikkiään näin selviin sanamuotoihin (Beata 35a;
Greta 45a; Helmi 45b; Maria 70). Reformiryhmien ja suomalaisten poikkikristillisten uskontoinstituutioita käsittelevät vastanarratiivit ovat silti toistensa kaltaisia.
Suomalaishaastateltujen mukaan kaikissa seurakunnissa ei toivoteta ulkopuolisia kyselemättä tervetulleiksi. Oman kokemuksenikin mukaan erityisesti joidenkin seurakuntien pastorit tai saarnaajat suhtautuivat läsnäolooni epäilevästi41; vastapainoksi minut otettiin useimmiten lämpimästi vastaan. Joidenkin haastateltujen
mukaan joissakin pienissä konservatiivisissa ja kokemuksellisuutta korostavissa
kirkoissa suhtaudutaan jumalanpalveluksiin pyrkiviin vierailijoihin hyvin epäluuloisesti. Amanda kertoi vierailleensa pappisopintojensa aikana sisarensa kanssa
muiden kirkkokuntien jumalanpalveluksissa, koska halusi tutustua niiden opillisiin
käsityksiin. Erään kirkon ovella Amandalta vaadittiin selvitys kirkkokuntasitoumuksesta, ja sen pohjalta tehtiin päätös, voiko hän osallistua kyseiseen tapahtumaan vai ei.
Esimerkiksi kyllä yhteen […] seurakuntaan mentiin siskon kanssa, ja ovelta
huomattiin heti että, me ei olla niitä vakioihmisiä, kysyttiin että ”oletteko Pyhässä Hengessä vai kuulutteko kirkkoon”. (Nauraa.) Oli niin kuin, ovella kun
ne kysyi sitä, sitten sanottiin että ollaan mielestämme Pyhässä Hengessä ja
kuulutaan kirkkoon. Että tavallaan kun jo kysymyksenasettelu oli jo se, tiedettiin että tämä ei ole meidän paikka. (Amanda 30.)
Kun kävin keskusteluja tutkimusaiheestani eri yhteisöissä ja tilaisuuksissa tapaamieni kristittyjen kanssa, jotkut yhteen yhteisöön sitoutuneet kristityt kertoivat suo-

41
En sisällyttänyt kyseisissä tunnustuskunnissa vierailuja kenttätyöhöni, vaikka kävinkin niiden tapahtumissa haastateltavien kutsusta.
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raan tai ilmaisivat peitellysti, että eivät suhtaudu suopeasti poikkikristillisten toimintatapaan ja uskonnolliseen itsemääräämisoikeuteen. Monet poikkikristilliseen
käyttäytymiseen kielteisesti suhtautuvat pitivät poikkikristillisiä maallistuneina,
koska nämä eivät sitoudu yhden tunnustuskunnan oppiin ja sulje muita opetuksia
pois uskonkäsityksistään. Eräs keskustelukumppanini esitti useaan otteeseen huolensa oman seurakuntansa tilaisuuksissa kiertävien ulkopuolisten sitoutumishaluttomuudesta. Syynä hän piti postmodernia yksilöllistymistä, jonka ajamina ihmiset
eivät enää halua alistua seurakunnan sääntöihin ja ”alkavat vaatia homoille tasavertaista avioliittolakia”. (Liisa 50.) Yhdistämällä poikkikristillisen käyttäytymisen ja homoseksuaalisuuden toisiinsa postmodernin käsitteen avulla Liisa konstruoi
tunnustuskunnasta toiseen kiertämiseen synnillisyyden leiman. Yhteiskristilliseen
toimintaan Liisa kuitenkin suhtautui myönteisesti ja osallistui siihen aktiivisesti.
Havaintojeni ja haastattelukertomusten mukaan suopea suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ei ole yhteistä poikkikristillisille. Osa tutkimukseen osallisista
nosti homoseksuaalisuuskysymyksen itse puheenaiheeksi ja joko puolusti seksuaalivähemmistöihin kuuluvien oikeutta uskoon tai tuomitsi homoseksuaalisuuden ja
seksuaalivähemmistöjen puolustajat jyrkästi. Maltillisimmissa kannanotoissa uskonnollisten ja maallisten instituutioiden tuottamat kertomusteemat risteilivät omaelämänkerrallisten narratiivien kanssa. Maltillisimpia kannanottoja esittäneet kuvailivat seksuaalivähemmistöjen oikeuksia koskevaa kysymystä vaikeaksi tai tärkeäksi. Heidän näkemyksensä mukaan kirkkojen täytyy olla valmiita kohtaamaan
seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ennakkoluulottomasti. Raamattuun vetoamista
he pitivät ongelmallisena siksi, että kukaan ihminen tai mikään seurakunta ei todellisuudessa noudata kaikkea muutakaan, mitä Raamatussa sanotaan.
Eräs keskustelukumppanini totesi, että seurakunnissa on tapana selittää oman
opin kanssa ristiriitaiset kohdat Raamatusta sillä, että ne ovat koskeneet vain kyseisen ajan tai yhteisön ihmisiä, mutta eivät päde enää esimerkiksi siksi, että ne
ovat ristiriidassa Jeesuksen pelastussanoman tai tieteen tulosten kanssa. Muissa
tunnustuskunnissa ei esimerkiksi yhdytä Jehovan todistajien kannattamaan käsitykseen, että sielu sijaitsee veressä, vaikka Uusi Testamentti ei kumoa tätä Vanhassa
testamentissa esiintyvää käsitystä. Keskustelijan mukaan seurakunnat selittävät tätä
ristiriitaa tieteen tulosten avulla. Uskonyhteisöt käyttävät toisin sanoen ei-uskonnollisten diskurssien lausumia perusteluina hylkäämilleen uskonkäsityksille. Keskustelija kuitenkin itse ihmetteli, miksi seksuaalisuusasiassa kaikki tieteen tulokset
sivuutetaan. Hänen mukaansa tiede tuntee ainakin 18 sukupuolta, mutta useimmat
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kirkot edelleen vain kaksi. Hänen mielestään kirkkojen olisi lääketieteellisten todisteiden takia luovuttava myös homoseksuaalisuuden synniksi leimaamisesta.
(Nainen 60.)
Ainoa homoseksuaaliksi tunnustautunut tutkimukseen osallinen, Helmi, kertoi
pidättäytyvänsä kaikesta seksuaalisesta kanssakäymisestä, koska hän ei ole löytänyt Raamatusta sellaista vastausta, jonka tukisi minkäänlaista esiaviollista sukupuolisuhdetta. Seksuaalisuusasiassa Helmi tunsi saavansa perheenjäseniltään sellaista tukea, jota kaipaisi myös seurakunnalta. Hänen kokemuksensa mukaan seurakunnissa yritettiin painostaa häntä luopumaan uskosta seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Uskon säilyttäminen oli hänelle kuitenkin tärkeämpää kuin seurakuntayhteys:
Vapaat suhteet ja esiaviolliset suhteet hyväksytään monissa seurakunnissa ja
siitä ei syrjitä tai joudu eriarvoiseen asemaan. […] Miulle on sanottu suoraan
että, vaikka miulla ei ole suhteita, niin että sie olet syöpä, mikä sairastutat toisia. Meidän äiti on aina sanonut seksuaalisuudesta, että se on miun ja Jumalan
välinen juttu. Että sitä ei voi kun rukoilla, että Jumala itse osoittaa siulle mikä
on oikein tai väärin, että hän rakastaa siuta ihan sellaisena kun olet. […]
Mutta sitten kun sanotaan että ajatus ja kaikki on [syntiä], niin okei, mutta
miun ajatukset kuuluvat Jumalalle. Ja hän saa itse ohjata miuta. Nyt en anna
ihmisten savustaa enää itseäni maailmaan. Mie en enää koskaan tulisi sieltä
takaisin. (Helmi 45b.)
Eräs Kangasvuon (2014, 57) tutkimuksen osallistunut biseksuaalikristitty on samoin katkaissut suhteensa kirkkoon ihmisten asenteiden takia. Todennäköisesti
etenkin sellaisilla paikkakunnilla, joilla ei ole montaa seksuaalivähemmistöihin
kuuluvaa kristittyä eikä siten vertaisryhmää, seksuaalivähemmistöihin kuuluvat
kristityt jäävät tai jättäytyvät pois seurakuntien toiminnasta.
5.3

Säilyttävien ja muutokseen tähtäävien narratiivien
vuorovaikutus

Ekumeeninen kasvatus on lisääntynyt lähes kaikkialla siellä, missä on kristillisiä
tunnustuskuntia. Nykyisin ekumeeninen kasvatus kuuluu olennaisena osana kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen nuorisotyöhön sekä koulujen uskonnonopetukseen. Ekumeeninen kasvatus päämääränä ei tähtää kirkkokuntien yhdistämiseen,
vaan sen päämääränä on ykseyden vahvistaminen kirkkokuntien välillä sekä keski125

näisen kommunikaation ja vuorovaikutuksen lisääminen eri kirkkokuntiin kuuluvien kesken. Tavoitteena on myös, että nuoret oppisivat hyväksymään toistensa erilaiset uskonnolliset tavat ja kielenkäytön samanarvoisina omansa kanssa. Samalla
kun opitaan hyväksymään kristillisten yhteisöjen monenlaiset tavat, opitaan myös
ymmärtämään paremmin ja osittain määrittämään uudelleen omaa identiteettiä. (Ks.
Hietamäki 2010, 68–69; Laine & Torppa 2010, 39–52.)
Elinikäisen oppimisen narratiivi on laajentunut koulutusinstituutioista muuhun
yhteiskuntaan ja ekumeenisen kasvatusajattelun myötä myös uskontoon (Rüppell
2010, 243). Uskontoinstituutiot eivät ole eristyksissä muiden yhteiskunnallisten
instituutioiden tarjoamilta narratiiveilta vaan kykenevät sulauttamaan ne juoneksi
omaan institutionaaliseen narratiiviinsa (Ammerman 2003, 214). Koska kansallisvaltiot, myös Suomi, ovat monikulttuuristuneet globaalin muuttoliikkeen myötä,
kirkolliset instituutiot haluavat opettaa jäseniään vastaamaan monikulttuurisuuden
ja uskonnollisen monimuotoistumisen mukanaan tuomiin haasteisiin. Ekumeenisen
kasvatuksen yhtenä tavoitteena on opettaa kristityt suvaitseviksi muita uskontoja ja
toisinuskovia kohtaan luopumatta omasta kristillisyydestään. (Hietamäki 2010, 65,
69; Kallioniemi 2010, 75–82.)
Monet poikkikristilliset jakavat ekumeeniseksi luettavan evankelikaalisen liikkeen käsitykset Raamatun ensisijaisuudesta ja uudestisyntymisen merkityksestä.
Evankelikaalisten liikkeiden ekumeenisuus ei kuitenkaan ole sama asia kuin tunnustuskuntien välinen ekumenia, vaan evankelikaalisilla liikkeillä on revitalistisia
päämääriä (Hemeyer 2006, 95). Myöskään yksilön tunnustuskuntarajat ylittävällä
toiminnalla ei ole aina suoraa yhteyttä ekumeniaan tai edes yhteiskristillisyyteen.
Esimerkiksi suomalainen Dora on elämänsä aikana kuulunut useampaan tunnustuskuntaan, ja hän osallistui tutkimushetkelläkin useamman kirkkokunnan ja herätysliikkeen kokouksiin. Hän erotti kuitenkin ekumenian tiukasti yhteiskristillisyydestä.
Doran ohjenuorana ei ollut ekumeniaan liittyvä muiden opin ja uskonnollisten tapojen hyväksyntä ja kunnioitus, vaan hänen suhtautumisensa Raamatun opista
poikkeamisena pitämäänsä ainekseen oli torjuva. Hän suhtautui katolilaisuuteen
kielteisesti ja katsoi, että ekumenian tarkoituksena on yhdistää kirkkokunnat keskenään ja myös islamilaisuus kristillisyyteen:
Yhteiskristillisyys on ihan ok, vaan ekumenia ei ole sama asia. Se ei ole hyvä.
Ja katolilaisuus, on varmaan niissäkin uskovia, sitä en kiellä, mutta siellä on
tosi paljon pahaa harhaanjohtavaa harhaoppia, ihan okkultismiakin. […] Ja
sitten luterilaisuus Suomessa, mitä se piispa Irja Askola nykyisin meinaa kun

126

homous ei ole hänen mielestään edes synti? […] Luterilaisia kirkkoja on kuulemma alettu myydä katolisille kirkoille ja alettu tehdä sillei sitä ekumeniaa.
[…] Ja olisin kuullu että ne haluaa nykyisin yhdistää samaan rypäleeseen ne
muslimitkin. Siis samoissa tiloissa pitää kokouksia jne. Kauhistus toi on! (Dora
35c.)
Osallistuessani ekumeeniseen jumalanpalvelukseen Saksassa ja yhteiskristillisiin
kokouksiin Suomessa kirkkokuntien yhteistoiminta näytti minusta sujuvalta ja saumattomalta yhteistyöltä, jossa oli selkeästi havaittavissa ekumenian tavoite kristittyjen ykseydestä. Monessa kokoontumisessa ainakin joku puhujista tai rukoilijoista
vetosi Jeesuksen toivomukseen kristittyjen ykseydestä, ja ekumenia tuntui olevan
kirkkokuntien johtohenkilöiden ohjenuorana yhteiskristillisen toiminnan järjestämisessä. Poikkikristilliseen käyttäytymiseen ei sen sijaan kannustettu, vaikka kuhunkin tunnustuskuntaan kuuluvien toivottiin kunnioittavan muita tunnustuskuntia
samaan, yhteiseen kristikuntaan kuuluvina jäseninä. (Kenttätyöpäiväkirja 2.8.2012;
11.7.2013; 6.10.2013; 28.6.2014.) Uskonyhteisöjen yhteistoiminta vaatii myös järjestäjiltä kunnioittavaa ja luottamuksellista suhtautumista kaikkia osapuolia kohtaan, eikä ongelmilta aina vältytä, vaikka ne eivät kävijälle välittyisikään. Amandapastorin kokemuksen mukaan yhdessä järjestettyjen kokoontumisten kustannusten
jakaminen voi aiheuttaa ongelmia, jos jokin järjestäjätaho on yhden karismaattisen
johtajan ympärille järjestäytynyt ryhmä. Jos vain johtajalla on oikeus tehdä päätöksiä yhteisön nimissä, on myös vastuu oletettavasti johtajalla. Mikäli johtaja hylkää
yhteisönsä taloudellisen ahdingon takia, joutuvat kyseisen yhteisön kanssa yhteistyötä tehneet kirkkokunnat maksamaan tämänkin osuuden kuluista. Yhteisissä kokouksissa on myös vaarana ajautua opilliseen kiistelyyn, vaikka sitä yritetään välttää. (Amanda 30.)
Kun on kysymys tällaisesta yhteiskristillisestä toiminnasta, niin siinä on tietysti
myös ongelmia. Yksi ongelma on, että tavallaan sitä opista keskustelemista ei
voida kokonaan välttää, jos muiden kanssa enemmän tehdään yhdessä asioita.
[…] Se se vaatii taitoa, että pystytään samaan aikaan tuomaan esiin, että minä
uskon näin, sinä uskot näin, samaan aikaan sitten, tehdä se kunnioittavasti. Ja
sen takia se vaatii kaikilta osapuolilta taitoa, että siinä ei sitten mennä metsään
ja aleta jotenkin väärällä tavalla sitä. Ja just tällä tavalla että käännyttää toisia oikealle kannalle. (Amanda 30.)
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Amandan mainitsema osapuolilta vaadittava taito viittaa niihin narratiivisiin keinoihin, joilla yhteiskristillisissä kokoontumisissa puhuvat väistelevät opillisten erojen esiintuomista ja korostavat yhdistäviä seikkoja. Tarkastelen näitä tarkemmin
seuraavassa alaluvussa.
Suomessa luterilaisen kirkon sisällä toimii monia herätysliikkeitä, jotka eivät
ole erityisen aktiivisia ekumeenisessa työssä. Havaintojeni mukaan uudemmat, viidesläiset herätysliikkeet ovat kuitenkin ahkerasti mukana yhteiskristillisessä toiminnassa. Osittain tämä johtuu varmasti siitä, että vanhojen herätysliikkeiden (herännäisyyden, evankelisuuden, rukoilevaisuuden ja lestadiolaisuuden) alkuperäisenä päämääränä on ollut kirkon revitalisaatio eli juurilleen palauttaminen (Salomäki 2010, 16, 20). Kuitenkin monet Hanna Salomäen tutkimat herätysliikkeiden
jäsenet kuuluivat useisiin herätysliikkeisiin. Lestadiolaisliikkeiden ja herännäisten
jäsenet kuuluivat muihin liikkeisiin harvoin, minkä Salomäki tulkitsi johtuvaksi
liikkeiden suljetusta seurakuntakäsityksestä eli siitä, että näiden liikkeiden jäsenet
ovat sisäistäneet sellaisen seurakuntaa koskevan narratiivin, jonka mukaan pelastus
on mahdollista vain oman liikkeen piirissä. Sen sijaan jäsenyyden periytymisellä
eli sillä, että ihminen on kuulunut syntymästään asti liikkeeseen, ei ollut merkitystä.
(Emt. 288–291.)
Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä erityisesti roomalaiskatolisen mutta myös
evankelisen kirkon sisällä toimii monenlaisia reformiryhmiä, joiden päämääränä
on kirkkojen muuttaminen sisältäpäin. Reformiryhmät tuovat institutionaalisten
kirkkojen tarjoamien julkisten narratiivien rinnalle kilpailevia narratiiveja sekä
Raamatusta että muilta elämänalueita (vrt. Ammerman 2003, 212). Katolisen kirkon pyhimykseksi julistamista ja papistolta vaadittua selibaattia ja naimattomuutta
vastustetaan siksi, että Raamatun ei katsota tukevan näitä käytäntöjä. Vaatimustaan
kirkosta ilman pappia reformiliikkeet perustelevat Raamatun helluntaitapahtuman
kuvauksella, jonka mukaan Pyhä Henki laskeutui uskovien päälle. Liikkeet katsovat, että pappisvihkimyksen saaneiden sijaan saarnaajiksi tulisi kelvata Pyhän Hengen kasteen saaneet kristityt. Sen sijaan kirkkojen sukupuolistuneen vallan vastustuksessa sekä diakonian ja liturgian tiiviimmän yhdistämisen ja ekumenian konkreettisuuden edistämisvaatimuksissa liikkeet vetoavat Raamatun lisäksi nykyajan
arvomaailmaan ja ihmisten tarpeisiin. (IKvu & WsK 2003, elektr.; Wir sind Kirche
2010, elektr.; Wir sind Kirche 2014, elektr.; Weisner 2010, elektr.)
Reformiryhmät ovat vaatineet, että tunnustuskunnat ottaisivat ekumeenisissa
neuvotteluissa käsiteltäväksi sellaisia opillisiin eroavaisuuksiin perustuvia käytäntöjä, jotka estävät yksilöiden tunnustuskuntarajat ylittävää toimintaa. Sveitsissä on
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ekumeenisten neuvottelujen tuloksena tehty joitakin reformiliikkeiden vaatimia uudistuksia. Esimerkiksi vuonna 2014 lähes kaikki tunnustuskunnat42 sopivat kasteen
keskinäisestä tunnustamisesta, mikä oli jatkoa vuonna 1973 solmitulle kolmen suuren tunnustuskunnan keskinäiselle kasteentunnustamiselle. (Wehrli 2014.) Kasteen
keskinäinen tunnustaminen on vaatinut uskonnollisten instituutioiden kastenarratiivien muokkaamista ja yhdentämistä (vrt. Ammerman 2003, 223). Uudessa sopimuksessa kasteen merkitys on selkeytetty Pyhän Hengen vaikuttamaksi uudestisyntymäksi, jossa voitetaan syntisen Jumalasta vieraantuminen. Käytännössä keskinäinen kasteentunnustaminen tarkoittaa sitä, että muiden tunnustuskuntien kastamilta tunnustuskunnan vaihtajilta ei vaadita uutta kastetta ja että sopimuksen solmineiden tunnustuskuntien jäsenet voivat ottaa osaa toistensa muihinkin sakramentteihin, kuten ehtoolliseen. (Wehrli 2014.)
Saksankielisissä maissa ekumeniaksi kutsutaan kaikkea sitäkin toimintaa,
mistä puhuttaessa Suomessa käytetään termiä yhteiskristillisyys, sekä sitä, josta itse
käytän termiä poikkikristillisyys. Yhteiskristillinen toiminta poikkeaa suomalaisesta siinä, että Saksassa ekumenia on ikään kuin jakaantunut kolmeen osaan, ensinnäkin tunnustuskuntien välisiksi ekumeenisiksi neuvotteluiksi, toiseksi tunnustuskuntien järjestämiksi ekumeenisiksi jumalanpalveluksiksi ja kolmanneksi reformiryhmien kannattamaksi suoraksi tunnustuskuntarajat ylittäväksi toiminnaksi,
jota ryhmät kuitenkin kutsuvat ekumeeniseksi. Kirkkokansaa edustavilla reformiryhmillä on erilainen käsitys ekumenian päämääristä ja toimintatavoista kuin virallisilla tunnustuskuntainstituutioilla. Reformiryhmät ovat kritisoineet tunnustuskuntakirkkoja siitä, että maallikkojohtoisia organisaatioita ei oteta mukaan ekumeenisten kirkkopäivien järjestämiseen ja että ne eivät pääse vaikuttamaan keskustelujen
sisältöön tai edes siihen, mihin keskusteluryhmiin pääsevät mukaan. Ekumenia
muodostuu näin ollen ”esivaltakirkkojen” kontrolloimaksi keskusteluksi, jossa
vältellään reformiryhmien ja yksittäisten kristittyjen kannalta tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita. (Weisner 2010, elektr.; ORF.at 2003, elektr.; Wir sind Kirche 2010,
elektr.)
Länsi-Papuan kristillisiä liikkeitä tutkineen Danilyn Rutherfordin (2007, 105)
mukaan uskovien suhdetta instituutioon voi tarkastella kiinnittämällä huomiota siihen, millainen suhde vallitsee ihmisten instituutiosta saman kokemuksen ja kristil-
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Vain metodistit ja Pelastusarmeija jättäytyivät sopimuksen ulkopuolelle. Metodistit sitovat kasteen
henkilökohtaiseen uskontunnustamiseen, kun taas pelastusarmeijalaisilla ei kasteen sakramenttia ole
lainkaan. (Wehrli 2014.)
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lisistä teksteistä tekemän tulkinnan välillä. Reformiryhmien ja kirkollisten instituutioiden välisessä suhteessa on kyse uskovien tekemien raamatuntulkintojen ja kirkkojen käytäntöjen yhteensopimattomuudesta, mutta myös kirkon tapojen sopimattomuudesta nyky-yhteiskunnan arvomaailmaan. Monia reformiryhmiä yhdistää
muun muassa halu viedä ekumeniaa käytännön toimissa pidemmälle kuin etenkään
katolinen kirkko sallisi. Ekumeenisten kirkkopäivien järjestämisessä kirkkokuntien
ja reformiryhmien välillä esiintyneet jännitteet koskevat esimerkiksi ekumeenisen
ehtoollisen järjestämistä. Varsinkin katolinen kirkko on vastustanut erilaisten vapaiden ryhmittymien keskenään järjestämiä ekumeenisia ehtoollisia ja vaatinut jäseniltään alistumista kirkon viranhaltijoiden määrittämälle ekumenialle. Katolinen
kirkko haluaa, että tietyistä yhteisistä käytännöistä päästään ensin neuvottelutulokseen, ja katsoo, että vasta virallisten päätösten ja toimien jälkeen ehtoollisyhteys on
mahdollinen. (Pesch 2010.) Tulkintani mukaan katolisen kirkon ohjeistukseen sisältyy viesti, että Jeesuksen pelastustyö pätee vain katolisessa kirkossa; kirkolla on
siis Jeesuksen pelastustyö hallussaan. Reformiryhmien ekumeenisten työpiirien
tiedottaja Thomas Wystrach tähdentää, ettei kirkko ole ehtoollisen isäntä vaan Jeesus (Wir sind Kirche 2010, elektr.). Reformiryhmät tulkitsevat, että tästä syystä
myös ekumeeniset ehtoolliset ovat mahdollisia. (Wir sind Kirche 2010, elektr.;
Weisner 2010, elektr.; ORF.at 2003, elektr.) Katolisen kirkon näkemyksestä poiketen evankelinen kirkko katsoo, että ehtoollinen ei ole vihkipappiuteen sidottua,
minkä vuoksi kaikki kastetut mistä tahansa tunnustuskunnasta voivat osallistua ehtoolliselle; ehtoollinen on näin ollen aina ekumeeninen (ORF.at 2003, elektr.). Saksalainen evankelisen kirkon pastori kertoi, että heidän järjestämissään ekumeenisissa jumalanpalveluksissa jaetaan joskus ehtoollista, mutta siten, että kunkin osallistuvan tunnustuskunnan pastori jakaa ehtoollisen omille seurakuntalaisilleen
(Karla 45f). Tunnustuskuntien yhteisissä jumalanpalveluksissa evankelinen kirkko
ei voi toimia oman ehtoollista koskevan periaatteensa mukaan, vaan sen on otettava
huomioon muiden osallistuvien tunnustuskuntien suljetummat ehtoolliskäsitykset.
Suomessa toimivilla tunnustuskunnilla on vastaavasti monenlaisia suhtautumistapoja ehtoollisella käymiseen oman kirkon ulkopuolella ja yhteisten ehtoollisten järjestämiseen muiden tunnustuskuntien kanssa. Evankelis-luterilainen kirkko
on ekumeenisissa neuvotteluissaan solminut ehtoollisyhteyden anglikaanisen kirkon ja Suomen metodistikirkon kanssa (Amanda 30). Suomalaisiin yhteiskristillisiin kokouksiin ehtoollinen ei kuitenkaan kuulu, vaan tunnustuskunnat järjestävät
ehtoollisen omissa kokoontumisissaan (Kenttätyöpäiväkirja 2.8.2012; 11.7.2013;
6.10.2013; Amanda 30). Poikkikristillisesti käyttäytyvät valitsevat yksilöllisesti,
missä kirkoissa käyvät ehtoollisella ja missä eivät. Joissakin kirkoissa ehtoollinen
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jaetaan tutkimukseen osallisten mukaan kaikille halukkaille seurakuntataustaan
katsomatta, mutta joissakin kirkoissa vain kastetuille kirkon jäsenille.
Useat poikkikristillisesti käyttäytyvät sekä Suomessa että Saksassa osallistuvat
myös muiden kuin oman kirkkonsa ehtoolliseen, koska haluavat toteuttaa käytännössä Jeesuksen seurakunnan ykseyttä. Ehtoollisen tarkoitus toteutuu heidän mielestään silloin, kun se on Raamatun mukaisten ehtoollisen asetussanojen mukaan
asetettu. Poikkikristillisten mielestä ehtoollisen voima ei ole jakavassa tahossa vaan
sanassa ja uskolla vastaanottamisessa. Jotkut tutkimukseen osalliset viittasivat mielipiteensä tueksi Matteuksen evankeliumin 26 luvun jakeisiin 26–28 ja Luukkaan
evankeliumin 22 luvun jakeisiin 17–20, joissa kummassakin kuvataan hiukan eri
sanoin pääsiäislampaan syömistä ennen Jeesuksen vangitsemista ja ristiinnaulitsemista (Inga 45c; Greta 45a).
Saksassa katolisen kirkon edustajat yrittävät kumota reformiryhmien esittämän
kritiikin enemmän muotoseikkojen kuin sisällöllisen puolustuksen avulla. Reformiryhmät vetoavat kritiikissään esimerkiksi siihen, että Raamatun mukaan Jeesus
asetti ehtoolliseen ja Jeesuksen seurakunta muodostuu uskovista eikä rajoitu tiettyyn tunnustuskuntaan. Kirkon mielestä ekumeeninen neuvottelu tulisi käydä kanonisoidulla, kirkon hyväksymällä tavalla ja Raamatun tulkintaoikeuden tulisi pysyä kirkolla, vaikka se on osoittautunut haluttomaksi muuttamaan tulkintaansa
omaan historiaansa vedoten. Reformiryhmät vaativat siis keskustelua opin sisällöstä, mutta kirkko estää tämän vetoamalla muotoseikkoihin ja auktoriteettiasemaansa. Katolinen kirkko käyttää institutionaalista valtaa muutosta vaativiin reformiryhmiin nähden, ja reformiryhmät puolestaan kyseenalaistavat tämän vallan oikeutuksen vetoamalla Raamattuun (vrt. Lawrence 2008, 178–179; Rutherford 2007,
105–106).
Osa suomalaisista poikkikristillisistä on saksalaisten reformiryhmien tavoin
kriittisiä suhtautumisessaan valtakirkkojen johtamaan ekumeniaan. Reformiryhmien ja yksittäisten tunnustuskuntarajat ylittävästi toimivien kristittyjen ekumeniaa
ohjaa narratiivi, jonka mukaan Jeesuksen pelastustyö ei ole tunnustuskuntaan sidottua eikä Pyhä Henki tee työtään tietyn tunnustuskunnan ohjauksessa, vaan,
Christian Weisnerin mukaan, se ”puhaltaa sinne, minne haluaa”. Seurakunnan ei
tämän narratiivin mukaisesti ajatella olevan minkään kirkkokunnan vaan Kristuksen hallitsema. (Weisner 2010, elektr.) Suomalainen Helmi kuvaa uskoa Pyhän
Hengen työnä lähes samoin sanoin. Hän tukeutuu evankelikaaliseen uskonvalinnan
narratiiviin huomauttaessaan, että ihmisen on kuitenkin itse osoitettava halukkuutensa uskoa.
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Ei uskoa suoriteta, se on lahja. Se on just samanlainen, kun tuuli puhaltaa
missä tahtoo, ei sitä voi ihmiset ohjata. Sie tunnet sen, että se menee tässä ja
tuolta. Usko on samanlainen. Mutta se riippuu siitä että, millä tasolla sie heittäydyt siihen Jumalan ja Jeesuksen juttuun. (Helmi 45b.)
Reformiryhmät muistuttavat, että Kristus on Raamatun mukaan läsnä siellä, ”missä
kaksi tai kolme kokoontuu hänen nimeensä”. Tunnustuskuntarajoilla ei tämän narratiivin mukaan ole merkitystä, vaan ainoastaan uskolla. Jeesuksen katsotaan siis
olevan läsnä myös siellä, missä eri tunnustuskuntiin kuuluvat kristityt kokoontuvat
hänen nimissään. (Weisner 2010, elektr.; ORF.at 2003, elektr.) Myös suomalaiset
poikkikristilliset viittaavat tähän samaan raamatunkohtaan tunnustuskuntarajat
ylittävän tai sen ulkopuolella tapahtuvan kristillisen toiminnan oikeuttajana. Kotikokouksissa ja yhteiskristillisissä seuroissa rukoukset alkoivat usein juuri pyynnöllä, että Jeesus olisi lupauksensa mukaan läsnä näissä kokoontumisissa. (Kenttätyöpäiväkirja 4.1.2011; 25.1.2012; 11.7.2013.)
Suomessa erityisesti evankelis-luterilaisen kirkon sisälle syntyy aika ajoin
evankelikaalisia ja karismaattisia ryhmiä, jotka katsovat edistävänsä kirkon revitalisaatiota. Monet ryhmät erkaantuvat kirkosta ajan myötä, koska kirkolla on edelleen institutionaalista valtaa, jota vastaan ryhmä häviää taistelun. Kirkko kävi sen
sisällä toimineen karismaattisen Nokia Missio -liikkeen kanssa valtakiistaa, jonka
yhtenä juonteena oli, että liike järjesti kirkkoherra Markku Koiviston johdolla
useita kirkon näkökulmasta luvattomia ehtoollistilaisuuksia ja halusi lopulta kastaa
ihmisiä liikkeen yhteyteen. Kiista oli kuitenkin alkanut Nokian seurakunnan sisäisistä kiistoista, jossa olivat vastakkain Koiviston ympärille kerääntyneet karismaattisen kristillisyyden kannattajat ja perinteisiin luterilaisiin arvoihin ja toimintatapoihin nojaavat seurakunnan työntekijät. Luterilaista perinnettä kannattavien näkökulmasta Koivisto rikkoi sääntöjä, sillä luterilaisen kirkon papit lupaavat pappisvihkimyksensä yhteydessä sitoutua luterilaiseen tunnustukseen ja olla levittämättä
sen vastaisia oppeja. Koiviston tunnustuksenvastaisesta toiminnasta (kuten fundamentalistisesta raamatuntulkinnasta, kirkon näkökulmasta luvattomasta kaste- ja
ehtoollistoiminnasta, profetoimisesta ja parantamisesta) ja sopimattomasta käytöksestä (uskonnollisten tunteiden ilmaisemisesta tanssien, nauraen ja itkien sekä hengellisen johtajan itsevaltaisesta roolista) kanneltiin vuosien varrella tuomiokapituliin, ja Koivisto pidätettiin useita kertoja määräaikaisesti virastaan. Vastineissaan
Koivisto esitteli teesejä, jotka eivät liittyneet millään lailla tuomiokapitulin ni-
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meämiin opista poikkeamisiin, vaan niissä pyrittiin osoittamaan kirkon harhautuminen Koiviston oikeana pitämästä opista. Nokia Missio irtautui lopulta erilliseksi
uskonnolliseksi yhdyskunnaksi vuonna 2008. (Salomäki 2010, 64–71.)
Koivisto (kannattajineen) vastusti kirkon institutionaalista valtaa toimimalla
kirkon sisällä vastoin kirkon vakiintuneita käytäntöjä. Koivisto uhmasi kirkon määräysvaltaa, kokeili sen institutionaalisen vallan rajoja haastamalla kirkon opetuksia
ja oli rasituksena tuomiokapitulille aiheuttamalla toistuvasti uusia kohuja. (Vrt.
Lawrence 2008, 179, 181.) Koivisto yhdisti vastarinnassaan eri raamatunkohtia
ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten homoseksuaalisuuteen, ja toisiinsa tavalla, joita
kirkon raamatuntulkintakäytäntö ei tue43 (vrt. Salomäki 2010, 73–74; Tomlinson
2007, 133). Mitä enemmän kohua liike herätti, sitä enemmän se sai mediajulkisuutta ja samalla kannatusta. Itsenäiseksi kirkoksi julistautumisensa jälkeen Nokia
Missio levitti sanomaansa Radio Dein ja interaktiivisten kotisivujensa avulla. Toimintamallin esikuvana olivat amerikkalaiset karismaattiset liikkeet. (Salomäki
2010, 71.) Koiviston asema liikkeessä oli perustunut karismaattiseen johtajuuteen,
mutta mitään ehdotonta valta-asemaa hänellä ei ollut. Vuonna 2011 Koivisto erotettiin liikkeestä homoseksuaalisten suhteiden ja alaikäisen nuorukaisen seksuaalisen hyväksikäytön paljastumisen vuoksi (Hedberg 2013, elektr.), ja vuonna 2012
liike jakautui kahtia Uuden toivon seurakunnaksi (emt.) ja Missiomaailmaksi (Kirkon tutkimuskeskus & USVA ry. 2015, elektr.)
Suomessa karismaattista kristillisyyttä tai konservatiivista raamatuntulkintaa
kannattavat ja puolustavat kristityt järjestäytyvät herkemmin kirkonsisäisiksi vastarintaliikkeiksi kuin liberaaleja arvoja ja raamatuntulkintaa kannattavat. Salomäki
pitää lahkoutuville ryhmille tyypillisenä niiden maailmankuvan poikkeamista ympäröivän yhteiskunnan maailmankuvasta. (Salomäki 2010, 390.) Nokia Mission
kaltaista irtautumiskehitystä on tapahtunut myös Lappeenrannassa toimivassa Joonan luterilaisessa seurakunnassa. Ensin luterilaisen kirkon opillisia uudistuksia vastustaneet papit järjestäytyivät kirkon sisällä Luther-säätiöksi, johon kuuluvat lappeenrantalaisjäsenet kutsuivat itseään Joona-yhteisöksi. Ryhmä järjestäytyi vuoden
2011 lopulla jumalanpalvelusyhteisöksi, ja keväällä 2012 Joona-yhteisö ja imatralainen Joshua-yhteisö hankkivat yhdessä itselleen oman pastorin. (Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta a, elektr.; Suomen evankelisluterilainen lähetyshiippakunta b, elektr.) Luther-säätiön ja Nokia Mission kaltaiset liikkeet vastustavat luterilaisen kirkon muodollisia saarnausperinteitä, miltä osin niiden toiminta
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Koiviston tulkinnan oikeellisuudesta voidaan olla montaa mieltä, enkä käsittele sitä, oliko hän oikeassa vai väärässä, vaan tuon esiin tavan, jolla hän vastusti kirkon institutionaalista valtaa.
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on perinteenvastustamista. Ne kuitenkin vastustavat myös liberaaleina pitämiään
kirkon virtauksia ja puolustavat konservatiivisia uskonnollisia näkemysperinteitä.
Perinteenvastustaminen ja -puolustaminen ovatkin liikkeiden tilanteisiin sidottuja toimintastrategioita enemmän kuin liikkeisiin itseensä liittyviä piirteitä, eikä
toisen strategian käyttäminen sulje toista pois. Suomalaisten kirkkojen sisällä toimii myös löyhemmin järjestäytyneitä liberaaleja perinteenvastustajia, joiden valta
on niiden narratiivien vaikutusvallassa, joita ne käyttävät ajamansa asian perusteluun. Esimerkiksi Suomen ortodoksikirkon sisällä konservatiivien ja liberaalien välille on syntynyt kiistoja kaanonien tulkitsemisesta ja käytäntöön soveltamisesta.
Liberaalit papit eivät ole kaikesta huolimatta muodostaneet sosiaalista liikettä, vaan
he yrittävät saada yksityishenkilöinä tukea yhteiskunnallisilta instituutioilta. (Baer
& Valtavaara 2015, A14–A15.) Käsittelen ortodoksien kiistaa tarkemmin luvussa
6.5.
Yhdysvalloissa perinteenpuolustajat ja -vastustajat ovat järjestäytyneet useiksi
kirkonsisäisiksi tai kirkkojen välisiksi sosiaalisiksi liikkeiksi. Konservatiivisten
evankelikaalisten ja fundamentalististen liikkeiden kannattajat katsovat amerikkalaisen yhteiskunnan olevan vakavassa moraalisen ja hengellisen rappioitumisen tilassa ja uskovat, että rappiolta vältytään vain palauttamalla perinteiset kristilliset
arvot kunniaan. Liikkeet ovat syntyneet yleensä evankelikaalisten protestanttien
keskuudessa, mutta esimerkiksi aborttioikeuksien tiukentamista vaativa liike saa
kannatusta myös katolilaisilta, ortodokseilta ja ortodoksijuutalaisilta, kun taas monet köyhien, naisten tai sukupuolivähemmistöjen aseman parantamiseen tähtäävien
sosiaalisten uudistusten vastustusryhmät saavat kannatusta poliittisilta konservatiiveilta. (Hemeyer 2006, 102–109.) Liberaaleja arvoja edustavat muutosta vaativat
perinteenvastustajat sen sijaan toimivat yleensä kirkkonsa sisällä, mutta osallistuvat silti esimerkiksi tunnustuskuntarajat ylittävästi toimivien hengellisten feministiliikkeiden, ympäristöliikkeen tai seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavien liikkeiden toimintaan. (Ammerman 2003; Dillon 2003, 6; Hemeyer 2006, 71–73; Lyon
2002, 146). Tarkastelen näitä liikkeitä narratiivien ja identiteetin näkökulmasta
vielä luvussa 6.3.
Kirkollisten instituutioiden määrittelyvallan vastustus toteutuu sosiaalisiksi
liikkeiksi järjestäytymisen ohella yksilöllisinä rajanylityksinä kaikissa tarkastelumaissa. Seurakunnat suhtautuvat eri tavoin jäsentensä yksilöllisiin sitoutumisratkaisuihin, mutta kirkon työntekijöiden on joskus vaikea havaita omien seurakuntalaisten poikkikristillistä toimimista. Tutkimukseen osalliset pastorit huomasivat
herkemmin kirkkoonsa tulevat muiden tunnustuskuntien jäsenet kuin muissa seu134

rakunnissa käyvät omat jäsenensä. Suomalaiset pastorit myönsivät, etteivät voi tietää, käyvätkö heidän seurakuntansa jäsenet muiden tunnustuskuntien tilaisuuksissa
(Amanda 30; Elsi 40a; Iiro; Otto). Pienimpien yhteisöjen pastorit kuitenkin olettivat, että oman seurakunnan jäsenet osallistuvat lähinnä vain sellaiseen yhteiskristilliseen tai ekumeeniseen toimintaan, jossa oma seurakunta on virallisesti mukana
(Elsi 40a; Iiro; Otto). Haastattelut ja kenttätyö silti osoittivat, että osa kyseisten
seurakuntien jäsenistä käy myös muiden tunnustuskuntien järjestämissä ja sellaisissa tilaisuuksissa, joihin oma seurakunta ei virallisesti osallistu.
Saksalaisilla pastoreilla oli puolestaan vahva oletus siitä, että heidän omat seurakuntalaisensa osallistuvat vain oman seurakunnan tilaisuuksiin (Kenttätyöpäiväkirja 24.2.2014; Karla 45f). Karla arveli, että hänen seurakuntansa jäsenet osallistuisivat pääasiassa oman kirkon järjestämiin ekumeenisiin jumalanpalveluksiin ja
omalle seurakunnalle suunnattuihin tilaisuuksiin (Karla 45f). Luultavasti on niin,
että kaikki aktiiviseurakuntalaiset eivät osallistu ekumeenisiin jumalanpalveluksiin
edes omassa kirkossaan, mutta reformiryhmien tuottamien artikkelien ja uutisoinnin perusteella tunnustuskuntarajat ylittävä käyttäytyminen on silti Saksassakin
melko yleistä. Erityisesti nuorille tunnustuskuntien väliset rajat ovat menettäneet
merkitystään, ja nuoret lukevat kristityiksi kaikki itsensä kristityiksi tunnustavat.
(ORF.at. 2003, elektr.; Weisner 2010.) Eläkkeellä oleva saksalaispastori kertoi itsekin kuuluvansa kolmeen eri kirkkokuntaan, vaikka hänen suhtautumisensa ekumeniaan kirkkokuntien välisenä keskusteluna tai yhdentymisyrityksenä oli kriittinen
(Alexander 75). Kirkkojen ekumenia ja yksittäisten kristittyjen käsitykset kristittyjen ykseydestä eivät siis täysin kohtaa toisiaan.
Kyselin yhdeltä Kölnissä tapaamaltani kreikkalaiselta ortodoksipapilta, miten
Kreikan ortodoksikirkko suhtautuu ekumeniaan. Hänen mukaansa Kreikassa on
yleistä, että ortodoksikirkon jumalanpalveluksiin osallistuu myös kirkkoon kuulumattomia. Ortodoksikirkko toivottaa kaikki halukkaat mukaan jumalanpalvelukseen, mutta sakramentti ja liturgiat on tarkoitettu vain kirkon kastetuille jäsenille,
joten ulkopuolisia kehotetaan poistumaan kirkosta ennen liturgian aloittamista. Jos
ortodoksikirkkoon kuulumaton haluaa liittyä kirkkoon, tulee hänen osallistua kirkon tarjoamaan katekuumi-opetukseen ja jumalanpalveluksiin. Seurakuntaan haluava kastetaan tämän jälkeen ortodoksiperinteen mukaisesti ja voidellaan mirhalla.
Papin mukaan Kreikassa käydään ajoittain vilkastakin ekumeenista keskustelua ortodoksien, roomalaiskatolisten ja protestanttien välillä. Ortodoksikirkko ei kuitenkaan käy keskustelua vapaiden suuntausten kanssa, vaikka näitäkin papin mukaan
Kreikassa on. Hänen tietojensa mukaan vapaat suuntaukset käyvät keskenään jonkinlaisia neuvotteluita ja tekevät yhteistyötä, mutta hän ei osannut sanoa, onko kyse
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varsinaisesta ekumeenisesta neuvottelusta. Papin mukaan kaikki vanhat kirkot toivovat jäsentensä osallistuvan ensisijaisesti oman kirkkonsa toimintaan, mutta jos
esimerkiksi seka-avioliitossa elävät osallistuvat puolisonsa seurakunnan jumalanpalveluksiin, on näitä ohjeistettu pidättäytymään sakramenteista ja osallistumaan
toimintaan oman kirkkokuntansa jäsenyyttä kunnioittaen. Papin mukaan useimmissa seka-avioliitoissa kuitenkin päädytään siihen, että toinen puoliso vaihtaa seurakuntaa. Yleensä kääntyminen tapahtuu ortodoksikirkkoon, koska se on Kreikan
valtionkirkko. (Mies 40.) Kreikan ortodoksikirkko käyttää yhä käskyvaltaansa (vrt.
Dube 2013, 75;) seurakuntalaisiin nähden, vaikka pappi puki tuon vallankäytön puheessaan pehmeämpiin sanamuotoihin, kuten recommend, invite (kehottaa), advise
ja counsel (neuvoa) (Mies 40; vrt. Kantola 2014, 11–12).
5.4

Narratiivit tunnustuskuntien välisten erojen ja yhteyksien
rakentajina

Osallistuessani eri kirkkojen omiin, ekumeenisiin ja yhteiskristillisiin jumalanpalveluksiin, kristittyjen keskenään järjestämiin kotikokouksiin ja yhteiskristillisiin
seuroihin Suomessa ja Saksassa havaitsin aikaa myöten merkittävän eron Suomen
luterilaisen kirkon ja muiden jumalanpalveluksien välillä. Saksan roomalaiskatolisen kirkon messuihin en osallistunut, joten niiden sisällöstä tai jumalanpalveluskaavasta en voi sanoa mitään.
Luterilaisen kirkon piirissä postmodernin teorian kannattajia on syytetty siitä,
että he tarkastelevat kirkkoa yhtenä hyödykkeiden tuottajana (esim. Ahonen 2010,
97), mikä ei vastaa kirkon itseymmärrystä oman toimintansa perusajatuksesta.
Käytän kuitenkin tässä tutkimuksellisista syistä postmodernistista näkökulmaa. Luterilaisella kirkolla on markkinoinnin kielellä ilmaistuna valmis tuote, jonka markkinointiin kirkko ei viime vuosisadalla joutunut juuri kiinnittämään huomiota. Kirkon jäsenmäärä kasvoi väkiluvun mukana, ja kirkosta eroaminen oli suhteellisen
harvinaista. Kirkosta eroaminen on ollut vasta viime vuosina voimakkaampaa ja
samalla herättänyt keskustelua kirkon sisällä. (Ks. Hytönen ym. 2014, 3.) Erilaisten
osallistujaryhmien tarpeita ei ehkä ole ollut tarpeen ottaa huomioon perinteisten
jumalanpalvelusten sisällössä ja kaavassa, vaikka toisaalta kirkon sisällä tehdään
nykyisin esimerkiksi maahanmuuttajatyötä (Ahonen 2009) ja järjestetään monikulttuurisia (Jokinen 2009, 64–66, 76–89) ja vaihtoehtoisia jumalanpalveluksia.
Lappeenrannassa järjestettävät Tuomas, Kotikylän ja Meijän kirkko -messut on
tehty osallistujakeskeisemmiksi ja vapaammiksi kuin perinteiset jumalanpalveluk136

set (Kenttätyöpäiväkirja 4.12.2011; 12.2.2012; 11.3.2012; 19.5.2013). Tutkimukseen osalliset osallistuivat näiden kaltaisiin tilaisuuksiin, mutta moni kanssani keskustellut poikkikristillisesti toimiva tunsi, etteivät luterilaisen kirkon tavalliset sunnuntaijumalanpalvelukset antaneet heille juuri mitään. Kuitenkin samoja saarnan
aiheita käsitellään myös muiden seurakuntien tilaisuuksissa, joissa kuulijoiden reaktioista huomaa, että puhe koskettaa heitä. Todennäköisesti kaavamainen esitystapa estää poikkikristillisiä tuntemasta perinteisiä luterilaisia jumalanpalveluksia
omikseen. Toisaalta Beata ja Maria tarkensivat alustavan tulkintani luettuaan, että
puhe voi kaavamaisuudestaan huolimatta olla sisällöllisesti ansiokas (Beata 35a;
Maria 70).
Kiinnitin kenttätyöni aikana diskurssianalyyttisen (Suoninen 1999) lähestymistavan mukaisesti erityistä huomiota siihen, miten saarnaajat ja papit puhuvat,
kenelle he puheensa suuntaavat, mitä aiheita he puheissaan käsittelevät ja millä tavalla he tuovat sanomansa julki. Suomessa vapaammissakin luterilaisen kirkon jumalanpalveluksissa käytetään perinteistä jumalanpalveluskaavaa, vaikka saarnat
ovatkin näissä kokouksissa omakohtaisempia. Luterilaisen kirkon institutionaalisen järjestyksen (vrt. Tomlinson 2007, 133) mukaan saarna tai puhe on rakennettu
kirkkovuoden mukaisen teeman ympärille ja suunniteltu tarkasti etukäteen. Saarnassa tarkastellaan usein tiettyä Raamatun lukua tai paria jaetta, joiden sisältöä puretaan osiin. Puhujat peilaavat vain harvoin opetuksiaan omakohtaisiin kokemuksiinsa. Puheesta välittyy suunnitelmallisuus ja tehdyn tuntu, vaikka puhujat käyttäisivät puhekielisiä ilmauksia. Usein puheen tehtävä tuntuu olevan tarinalinjan säilyttäminen ja tietyssä teemassa pysyminen. Vaikka puhe on suunnattu kuulijoille,
se ei aina vastaa kuulijoiden tarpeita: tutkimukseen osalliset kokivat erityisen kiusalliseksi sellaisen puheen, joka on ylemmiltä alemmille suunnattua ohjausta ja
neuvontaa. Vertaukset kuulijoiden oletetun elämäntilanteen tai arkipulmien ja valitun raamatunkohdan välillä eivät joidenkin tutkimukseen osallistuneiden mukaan
vastaa niihin kysymyksiin, joihin he haluavat vastauksia: Mihin uskon, kun uskon
Jumalaan? Miten minun tulisi uskoa? Mitä Raamatussa oikeasti sanotaan? Miten
voin tuntea armon?
Niissä muissa hengellisissä kokoontumisissa44, joissa olen ollut läsnä, ovat puheet olleet sävyltään henkilökohtaisempia. Puhujan kirkkokuntaa ei voinut näissä

44 Muita hengellisiä kokoontumisia ovat olleet Lappeenrannan Vapaakirkon ja helluntaiseurakunnan
kokoukset, erilaiset yhteiskristilliset seurat, kotikokoukset, Saksan evankelisen kirkon, Berliinin suomalaisen evankelis-luterilaisen kirkon ja Berliinin ulkomaisten kirkkojen ekumeeniset jumalanpalvelukset.
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tilaisuuksissa aina tunnistaa puheen ulkoisten piirteiden perusteella, vaikka esimerkiksi yhteiskristillisissä seuroissa puhujina toimi yleensä monen tunnustuskunnan
pastoreita, saarnaajia ja evankelistoja. Pikemminkin on niin, että eri seurakunnille
ja eri tilaisuuksiin on kehittynyt niille tyypilliset puhumisen tai saarnaamisen tavat.
Vaikka vapaiden suuntausten ja yhteiskristillisten tapahtumien puheet oli suunnattu
kuulijoille, viittasivat puhujat toistuvasti omiin kokemuksiinsa ja kertoivat omasta
uskostaan. Puhujat eivät tavallisesti ottaneet lähtökohdakseen yhtä Raamatun lukua
tai jaetta, vaan viittasivat useisiin Raamatunkohtiin puheensa kuluessa. Raamatunkohtia käsiteltiin uskonelämän tai käsiteltävän uskonnollisen teeman näkökulmasta,
jolloin kuulijat pystyivät samastumaan puhujan kokemuksiin ja puheen sisältöön.
Puhe voitiin tuntea henkilökohtaiseksi ja koskettavaksi, puheeksi Meidän kokemuksistamme, koska puhuja sulki itsensä puheen kohteiden joukkoon kertomalla
omakohtaisista tuntemuksistaan, lankeemuksistaan, parannuksistaan, epäuskostaan
tai johdatuksen tuntemuksistaan. Vapaammat, vaihtoehtoiset luterilaiset jumalanpalvelukset ja joidenkin yksittäisten pastorien saarnat muistuttivat puheen omakohtaisuuden ja tiettyyn teemaan sitoutumisen osalta enemmän vapaiden suuntausten
kokouksia ja saarnoja kuin luterilaisia sunnuntaijumalanpalveluksia. Saarnaaminen
kirkon institutionalisoitujen saarnauskäytäntöjen vastaisesti toimii samalla kirkon
institutionaalisen vallan sisäisenä vastarintana, sillä se paljastaa institutionaalisen
vallan rajat ja ylittää niitä tietoisesti (vrt. Lawrence 2008, 179; Tomlinson 2007,
133).
Berliinin ulkomaisten kirkkojen ekumeenisessa jumalanpalveluksessa eri kirkkokuntiin kuuluvat puhujat käsittelivät samaan ajankohtaiseen teemaan, sotiin ja
niiden mukanaan tuomaan inhimilliseen kärsimykseen, liittyviä aiheita moniin raamatunkohtiin tukeutuen. Tapahtumaan oli onnistuttu luomaan yhtenäinen me-henki,
vaikka tilaisuutta juontanut puhuja huomautti, että osallistuvien tunnustuskuntien
jumalanpalveluskäytännöissä on eroja. Osallistujat toivotettiin jo ovella tervetulleiksi, ja satapäisestä osallistujajoukosta huolimatta osallistujat tervehtivät lähellään istuvia vieraita kuin vanhoja tuttujaan. (Kenttätyöpäiväkirja 28.6.2014.) Kokemus oli minulle myönteisen poikkeuksellinen, sillä suomalaisiin yhteiskristillisiin jumalanpalveluksiin osallistuessani olin voinut istua kirkonpenkkiin ilman, että
kukaan tervehti tai kiinnitti minuun huomiota. Toki minulle entuudestaan tutut ihmiset tulivat Suomessakin juttelemaan ja kyselemään kuulumisia, mutta tuntemattomien tervehtiminen edes suljetussa tilassa ei täällä ole tapana. Yhteisöjen pienestä
koosta johtuen joissakin vapaiden suuntausten kokouksissa myös minulle vieraat
ihmiset juttelivat kanssani, joskin tein usein itse keskustelualoitteen.
138

Vapaiden suuntausten saarnoja kuunnellessani kiinnitin huomiota toistuvaan
oman opin vertaamiseen evankelis-luterilaisen kirkon oppiin ja yksittäisten, luterilaisuutta jollakin tavoin edustavien henkilöiden käsityksiin. Luterilaista oppia ja
tapoja käsittelevien narratiivien avulla koetettiin osoittaa oman opin oikeus ja oikeutus ja luterilaisen opin harhaisuus silloinkin, kun puhujat viittasivat yksittäisen
luterilaispastorin mielipiteisiin. Kun nämä mielipiteet yleistettiin koskemaan koko
luterilaista kirkkoa, jäi ilmaan oletus, että kaikki luterilaiset jakavat esitetyn käsityksen. (Kenttätyöpäiväkirja 22.1.2012; 15.4.2012; 3.3.2013; 14.4.2013.)
Suomessa evankelis-luterilaiselle kirkolle on historian aikana muodostunut
valta-asema, jota vastaan myöhemmin syntyneet ja jäsenmäärältään huomattavasti
pienemmät kirkot kamppailevat luomalla vastustavia narratiiveja (vrt. Foucault
2005, 63–64; Rutherford 2007, 105). Vertaamalla omaa oppiaan valtainstituutiona
pitämäänsä luterilaiseen kirkkoon vapaiden tunnustuskuntien puhujat sekä tähdensivät olevansa riippumattomia luterilaisen kirkon vallasta (vrt. Rutherford 2007,
105–106) että kertoivat tarinaa omasta yhteisöstään sen jäsenille. Tarkoituksena ei
pohjimmiltaan ollut luoda narratiivia luterilaisesta kirkosta, vaan vahvistaa erottautumisen narratiivien kautta kuulijoiden identifioitumista omaan yhteisöön (vrt. Hall
1999, 12–13). Samat yhteisöt osallistuvat silti yhteiskristillisten tilaisuuksien järjestämiseen yhteistyössä luterilaisen kirkon kanssa. Samalla kun käytännön toiminnalla halutaan osoittaa ulkopuolisille ekumeenisen ajatuksen mukaista kristittyjen
ykseyttä, yhteisöön kuuluville ja siihen mahdollisesti mukaan haluaville korostetaan eroja ulkopuoliseen. Muiden uskontokuntien vierautta käytetään kertomaan
oman yhteisön jäsenille, mitä Me olemme, ja etenkin, mitä Me emme ole. Näin
luodaan ja vahvistetaan yhteisön rajoja ja kutsutaan ihmisiä pysymään rajojen sisäpuolella. Vääräksi osoitettu luterilainen oppi toimii sellaisena ulossuljettuna aineksena, joka vahvistaa olemassaolollaan yhteisön rajaa. (Vrt. Douglas 2000, 87–93,
182; Cohen 1989, 12–16, 63, 99.) Oman identiteetin ja yhteisösitoumuksen korostaminen osoittaa, että yhteisöt eivät varauksetta tue poikkikristillistä käyttäytymistä,
ainakaan silloin, jos siihen liittyy opillisten tulkintojen sekoittaminen.
Omalle seurakunnalle järjestetyissä kokoontumisissa puhujat viittasivat Raamatun henkilöiden ohella yleensä oman tunnustuskuntansa perustajajäsenten tai
muiden merkittävien hengellisten esikuvien sanomisiin. Näillä kertomuksilla legitimoitiin ja ylläpidettiin oman yhteisön rituaaleja, esimerkiksi kastekäytäntöä, koskevia sääntöjä ja käyttäytymisnormeja (vrt. Rutherford 2007, 106; Lawrence 2008,
176, 178). Yhteiskristillisissä tilaisuuksissa tunnustuskuntaraja ylitettiin myös
näissä henkilökertomuksissa, ja puhujat viittasivat tunnustuskuntasitoumuksistaan
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riippumatta esimerkiksi erään edesmenneen lappeenrantalaisen maallikkosaarnaajan spontaaneihin katusaarnoihin ja hänen esittämiinsä opillisiin ja uskonelämään
liittyviin tulkintoihin. Puhujat myös korostivat yhtyvänsä toinen toistensa esittämiin ajatuksiin tai toistivat jonkun toisen puhujan jossakin aikaisemmassa yhteiskristillisessä tilaisuudessa esittämän lausuman. Yhteiskristillisiä tilaisuuksia varten
on kehittynyt yhteinen diskurssi, jonka ohjaamina osallistuvat puhujat tuottavat yhteisyyden kokemusta viittaamalla menneisiin yhteistapahtumiin ja tuomalla valikoidut juonenkäänteet yhteisinä muistoina käsillä olevaan tilaisuuteen (vrt. Hastrup
1995, 182–184). Osallistujille tarjotaan yhteiskristilliseen yhteisöön identifioitumisen väylä näiden yhteisten kokemusten kautta. Kaikesta huolimatta yhteiskristillisiä tilaisuuksia varten luotua yhteisyyttä ei välttämättä eletä enää todeksi seurakuntien omissa kokoontumisissa.
Seurakunnan osallistumisessa ja niissä odotuksissa, miten seurakunta osallistuu jumalanpalvelukseen, on myös huomattava ero luterilaisen kirkon ja vapaiden
suuntausten välillä. Luterilaisissa jumalanpalveluksissa seurakunnan osallistuminen on kanonisoitua ja rajoittuu uskontunnustuksen ja Isä Meidän -rukouksen lausumiseen yhteen ääneen, liturgioiden vuorotervehdyksen ja virsien laulamiseen ja
ehtoolliselle osallistumiseen. Kaavamaisuus yhtäältä auttaa seurakuntalaisia ennakoimaan tulevaa ja käyttäytymään oikein kussakin tilanteessa, mutta toisaalta luo
pelkoa huomion herättämisestä, jos käyttäytyy vahingossa väärin. Omille tunneilmauksille ei myöskään ole samanlaista tilaa kuin vapaiden suuntausten kokouksissa, joissa seurakunnan osallistuminen on vapaampaa ja toivottua. Seurakuntalaiset esimerkiksi huudahtelevat rukouksen ja saarnan väliin ”aamen” tai ”halleluja”
tunneilmaisun, puhujan sanomaan yhtymisen ja kiitollisuuden osoittamisen merkiksi. Ylistyslaulujen aikana seurakuntalaiset kohottavat kätensä ja liikkuvat musiikin tahdissa. Seurakunta osallistuu myös todistuspuheiden ja spontaanien esimerkkikertomusten muodossa jumalanpalvelukseen. Lauluesityksille ja todistuspuheille osoitetaan hyväksyntää taputtamalla. Esimerkiksi erään vapaan seurakunnan tilaisuudessa yhdelle osallistujalle tuli mieleen saarnassa kuvatun kaltainen
omakohtainen kokemus, jonka hän kertoi ensin hiljaa seurakunnan pastorille, mutta
myöhemmin pastorin kehotuksesta koko seurakunnalle. Seurakunta eli mukana
kertomuksessa ja kannusti puhujaa koko kertomuksen ajan omilla myönteisillä välihuomautuksillaan. (Kenttätyöpäiväkirja 14.4.2013.) Näistä kokouksista välittyi
ihmisten välillä vallitseva lämmin ja läheinen tunnelma.
Narratiiviteorioissa korostetaan, että yhteisön ja yksilöiden narratiivit ilmenevät myös musiikkina, eleinä, käyttäytymisenä ja ruumiillisena kokemuksena (Co140

hen & Rapport 1995, 7–9; Ammerman 2003, 215). Nekin ihmiset, joilla ei ole syvällisempää tuntemusta yhteisön opillisista käsityksistä tai historiasta, kykenevät
erottamaan yhteisöt toisistaan ja identifioitumaan johonkin yhteisöön tällaisten
käyttäytymisenä ilmenevien narratiivien avulla. Tunnelma vetoaa ihmisen emotionaaliseen tarpeeseen kuulua ryhmään (Bauman 1996, 159), jolloin opin täydellinen
ymmärtäminen tai hyväksyminen ei ole välttämätön perusta identifioitumiselle.
Tunnustuskuntarajat ylittävästi käyttäytyvät tunnistavat seurakuntien väliset
tapakäyttäytymisen erot, mutta ne eivät muodostu heille mukanaolon kynnyskysymyksiksi, vaan poikkikristilliset osallistuvat tapahtumiin ja tilaisuuksiin järjestävän
yhteisön määrittämällä tavalla. Mukautuessaan yhteisöjen sääntöihin poikkikristilliset tekevät kompromisseja omien uskonnollisten käsitysten ja uskonnollisten yhteisöjen osallistumisvaatimusten välillä; kompromissien tekeminen on institutionaalisen kurin vastustamista, sillä tekemällä kompromisseja toimija kuitenkin välttää ne mukautumisen ja normeihin alistumisen vaatimukset, joita yhteisö jäsenilleen esittää (vrt. Lawrence 2008, 179). Kun yksilö ei toimi yhteisöjen normien ja
käyttäytymissääntöjen vastaisesti, yhteisö ei saa häntä kiinni niiden rikkomisesta.
Osallistuminen on mahdollista, vaikka ihmisen yksilöllinen kristillisten tekstien
tulkinta ei vastaisi hänen kokemustaan kristillisen instituution tulkinnasta (Rutherford 2007, 105), sillä kristillisen totuuden ei ajatella sijoittuvan mihinkään uskontoinstituutioon. Uskonnolliset etsijät, joiden monissa yhteisöissä käymisen motiivi
on oikean totuuden ja uskonyhteisön löytäminen, saattavat kyllä kyseenalaistaa ja
joskus haastaakin yhteisöjen tulkintoja. Tavallisesti kyseenalaistaminen tapahtuu
kuitenkin vaivihkaa esittämällä sopivassa tilaisuudessa kysymyksiä sen sijaan, että
epäilijät vastustaisivat avoimesti uskonyhteisön opillisia tai tapakulttuurisia käsityksiä (Beata 35a; Cecilia 35b; Dora 35c).
Kenttätyöni alkuvaiheessa minun oli vaikea sopeutua monenlaisiin tapakäyttäytymisen muotoihin ja tunsin oloni joskus vaivautuneeksi erityisesti vapaiden
suuntausten kokouksissa. Tajusin monesti herättäväni huomiota, kun en osannut tai
halunnut käyttäytyä odotusten mukaisesti ja heittäytyä osallistujaksi muiden joukkoon. Uskontoinstituutioiden käyttäytymisen ohjausyritykset eivät olleet sanallisia
neuvoja, vaan koin, että minua yritettiin ohjata käyttäytymään normien mukaisesti
hienovaraisemmilla vihjauksilla, mallikäyttäytymisellä tai paheksuvilla katseilla.
Ennen tutkimustyöhön ryhtymistä olin ajatellut luterilaisten käytäntöjen olevan
jopa liiankin kaavamaisia, mutta vapaiden suuntausten tilaisuuksissa kaipasin luterilaista järjestäytyneisyyttä. En edelleenkään tunne oloani luontevaksi kaikissa kokouksissa, vaikka kenttätyökokemukseni karttuessa opin piilottamaan erilaisuuteni
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paremmin muilta tilaisuuteen osallistuvilta. Tästä syystä minusta oli hämmästyttävää, kuinka tutkimukseen osalliset tuntuivat olevan kotonaan kaikissa niissä tilaisuuksissa, joihin menin heidän mukanaan tai joissa kohtasin heitä. Luultavasti he
ovat tottuneet monenlaisiin tapoihin käytyään jo pitkään monissa yhteisöissä, mutta
sitäkään ei voi sulkea pois, että näillä ihmisillä olisi jo alun alkaen ollut parempi
erilaisuuden sietokyky kuin itselläni tai yhteen seurakuntaan sitoutuneilla kristityillä. Tätä erikseen kysyttyäni monet haastatellut kuitenkin kertoivat jonkun tavan
aluksi häiritsevän tai häirinneen heitä vieraissa seurakunnissa. Usein ihmiset selittivät vieraudenkokemustaan sillä, että ovat omassa yhteisössään tottuneet toisenlaisiin tapoihin, mutta he korostivat samalla pitävänsä itselleen vieraitakin tapoja
yhtä hyväksyttävinä kuin omiaan.
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6

Identifioitumisen yksilölliset ja yhteisölliset
ulottuvuudet vuoropuhelussa

Yhteiskristillistä ajattelua ja poikkikristillistä käyttäytymistä voi luonnehtia uskonnon postmoderneiksi tiloiksi niihin liittyvän rajojen kadottamisen tavoittelun perusteella. Uskonnolliset instituutiot eivät ole menettäneet merkitystään uskovien
mielissä, vaan niiden rooli on muuttunut. Monissa yhteisöissä käyminen ei myöskään aina ole yksilön vapaan valinnan tulosta, vaan käyttäytymisen taustalla on
sekä omakohtaisiin kokemuksiin reagointia että uudenlainen kulttuurinen ymmärrys siitä, mikä on mahdollista ja suotavaa uskonnollista käyttäytymistä.
Kun poikkikristilliset tekevät valintoja erilaisten opillisten narratiivien, traditioiden, uskonnollisten auktoriteettien, raamatullisten ihanteiden ja nykymaailman
arvojen välillä, he samalla konstruoivat ja muokkaavat uskonkäsityksiään ja uskonnollista identiteettiään kuhunkin tilanteeseen sopiviksi. Poikkikristilliset identifioivat itseään uskon, eivät uskonnon käsitteen kautta, ja he mieltävät itsensä uskoviksi
sen sijaan, että kutsuisivat itseään uskovaisiksi. Antropologeille tärkeään, uskon
yhteisöllistä ja kulttuurista puolta korostavaan uskonnon käsitteeseen (Robbins
2007, 14–15) tutkimukseen osalliset liittivät negatiivisia mielikuvia.
6.1

Emotionaalinen sitoutuminen kristittyjen verkostoon

Yhteen seurakuntaan sitoutuneiden ja tutkimukseen osallisten käsitykset poikkikristillisen toiminnan motiiveista eroavat toisistaan joskus jyrkästikin. Osa kenttätyön aikana tapaamistani yhteen seurakuntaan sitoutuneista ihmisistä piti seurakuntaansa sitoutumattomia eräänlaisina kokemusten haalijoina. Heistä tuntui, että monien eri seurakuntien tilaisuuksissa käyvät yrittävät kasvattaa armolahjojaan45 osallistumalla tilaisuuksiin, joissa esiintyy maineikas puhuja tai joihin liittyy kokemuksellisuutta. Heidän mukaansa kyseiset seurakuntiin sitoutumattomat kristityt hakeutuvat yleensä keskustelukontaktiin puhujan kanssa, pyytävät esirukouksia erilaisiin ongelmiinsa tai hankkeisiinsa ja hakevat jonkinlaista hurmostilaa tapahtuman aikana. Arvostelijat itsekin kuuluivat kokemuksellista uskonnollisuutta korostaviin seurakuntiin, mistä syystä kokemuksellisuus itsessään ei todennäköisesti aiheuttanut ärtymystä, vaan nimenomaan sitoutumattomuus. (Kenttätyöpäiväkirja
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Armolahjalla (kreik. kharisma) tarkoitetaan Jumalan armon herättämää lahjaa tai erityiskykyä, jolla
tuon lahjan saanut palvelee seurakuntaansa (Kirkon tiedotuskeskus 2015a, elektr.).
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18.8.2012; 1.9.2012.) Haastattelemieni poikkikristillisten henkilöiden itseymmärrys omasta käyttäytymisestään ei tue tätä näkemystä. He sanovat käyvänsä useiden
seurakuntien tilaisuuksissa siksi, että eivät koe mitään maallista seurakuntarakennetta täydelliseksi, ja toisaalta he katsovat toimivansa Jeesuksen julkilausuman seurakuntakäsityksen pohjalta.
Kaikki [maalliset seurakuntarakenteet] ovat vajaita. Että aina on vajaa. (Maria 70.)
Jos Raamattua ajattelee, niin [seurakunta] rakentuu vain kristityistä. Että oli
ne sitten missä vain. Että ei ole rakennuksiin tai tällaiseen sidottu paikka tai
yhteisö. (Beata 35a.)
Jos seurakunnan käsittää kaikkien Jeesuksen Kristukseksi ja henkilökohtaiseksi
syntien sovittajaksi uskovien yhteisöksi, ei tutkimukseen osallisten poikkikristillisten mukaan voi sitoutua täysin yhteen tiettyyn maalliseen yhteisörakenteeseen, jota
kutsutaan seurakunnaksi. Poikkikristillisesti käyttäytyvät eivät maininneet kertaakaan tunnekokemusta toimintansa perustaksi, vaan kertoivat käyvänsä sellaisissa
uskonnollisissa tilaisuuksissa, joihin osallistumiskynnys on matala ja joista he kokevat saavansa jotakin hengellisen elämänsä tueksi. Nämä tilaisuudet eivät välttämättä ole yhteiskristillisiä vaan kyseisen seurakunnan omille jäsenilleen suuntaamia tilaisuuksia. Käymällä monien tunnustuskuntien tilaisuuksissa poikkikristilliset myös kokivat pitävänsä yhteyttä kyseisten tunnustuskuntien jäsenten kanssa,
mikä tarkoittaa heille samalla yhteydenpitoa Kristuksen seurakunnan kesken. Tunnustuskuntarajat ylittävä käyttäytyminen on siis seurausta Raamatun sanoman järjellisestä pohtimisesta.
Uskonnollisten kokemusten ja elämysten merkitystä ei silti voi vähätellä. Hovi
(2007, 37) esittää, että uskovat tunnistaisivat elämyksensä uskonnolliksi sitä kautta,
että olisivat oppineet tietyn yhteisön uskonnollisen perinteen ja ne tavat, joilla tietyt
kokemukset kyseisessä yhteisössä tulkitaan uskonnollisiksi. Poikkikristillisten sitoutuminen on hajaantunut useampaan uskonyhteisöön, minkä vuoksi poikkikristilliset konstituoivat omanlaisensa kokonaisuuden useiden uskonnollisten yhteisöjen perinteistä. Kokemuksen tulkinta uskonnolliseksi tapahtuu pikemminkin tiettyjen tilanteiden aiheuttamien elämysten perusteella. Postmodernia käsittelevässä
teoreettisessa kirjallisuudessa postmodernin ajan katsotaan olevan hajautuneen sitoutumisen aikaa, mutta sen yhdeksi tunnuspiirteeksi määritellään kuitenkin kokemuksellisuus. Havaintojeni mukaan eräs moniin yhteisöihin kiinnittymisen tapa on
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juuri voimakas mutta hetkellinen emotionaalinen sitoutuminen. Kun kiersin kenttätyöni aikana useiden tunnustuskuntien tilaisuuksissa, en voinut itsekään välttää
tällaista tunnesitoutumista, sillä todistuspuheita pitävien ihmisten kokemukset koskettivat minua, laulut olivat kauniita ja tunnelma herkkä. Havaitsin samanlaista tunnesitoutumista myös seuraamissani poikkikristillisesti käyttäytyvissä ihmisissä.
Tunnesitoutuminen ei silti tarkoita samaa kuin uskonnollisten kokemusten etsiminen, josta tutkimukseen osalliset sanoutuivat irti. Tunteenomainen suhtautuminen
muihin paikallaolijoihin tuntui olevan hyvinkin voimakasta, vaikka kyseisessä yhteisössä käyminen olisi ollut satunnaista.
Useissa tilaisuuksissa ihmiset eivät myöskään olleet täysin vieraita toisilleen,
sillä yhteisöjen jäsenet ja tutkittavani tunsivat tai ainakin tunnistivat ulkonäöltä toisensa. Kun kysyin tutkimukseen osallisilta itseltään, miksi he eivät ole liittyneet
jonkin yhteisön jäseneksi, vaikka tuntuvat jakavan yhteisön arvomaailman ja viihtyvän yhteisön tilaisuuksissa hyvin, selittivät he sitoutumattomuuttaan sillä, että
jotkin seikat yhteisön tavoissa tai opetuksissa eivät vastaa heidän omia näkemyksiään. Useimmat pitivät omaakin yhteisöään puutteellisena, mutta samastuivat voimakkaasti silti sekä oman seurakunnan että muiden tunnustuskuntien uskoviin ihmisiin.
Poikkikristillisten merkitysperspektiivi on hyvin erilainen kuin yhteen yhteisöön sitoutuneiden tai voimakasta sitoutumista vaativien yhteisöjen. Seurakuntaa
ei käsitetä institutionaaliseksi rakenteeksi hierarkioineen vaan Kristukseen uskovien verkostoksi, mielikuvaksi kokonaisuudesta. Zygmunt Bauman (1996, 38) toteaa mielikuvayhteisöistä, ettei niillä ole institutionaalisia toimintatapoja. Poikkikristillisyys voidaan luokitella tämän kaltaiseksi mielikuvayhteisöksi, sillä poikkikristillisesti ajattelevien verkostoon voi tuntea kuuluvansa sitoutumatta samalla
täysin minkään uskonyhteisön toimintatapoihin tai ideologiaan. Yhteisö tavallaan
tulee todeksi, Baumanin sanoin materialisoituu (emt. 39), sellaisissa hetkellisissä
tapahtumissa, joissa keskeinen sanoma on tärkeämpi kuin osaa ottavien opilliset
vivahde-erot, seurakuntatausta tai yhteisösitoumukset. Esimerkiksi Mahdollisuus
muutokseen -kaupunkimission koordinaattori Onni Haapala sanoutui irti sellaisista
nykykristillisyyteen liitetyistä ilmiöistä kuin naispappeuden vastustamisesta tai homovastaisuudesta, mutta silti missioon oli saatu mukaan luterilaisen kirkon lisäksi
vapaiden suuntausten, ortodoksien, baptistien, metodistien, Pelastusarmeijan ja katolisen kirkon jäseniä (Rimaila 2013, 28–29). Tämänkaltaisiin tapahtumiin poikkikristilliset suhtautuvat suopeasti ja osallistuvat toimintaan aktiivisesti, vaikka eivät
jakaisi järjestäjien käsityksiä naispappeudesta ja homoseksuaalisuudesta. Näitä ky145

symyksiä ei tapahtumissa edes nosteta esiin, vaan tarkoituksena on välittää eteenpäin kristittyjä yhteisöjä yhdistävää ydinsanomaa, pelastusta Kristuksessa. Kun sanoma pidetään tarpeeksi yleisellä tasolla, voivat kaikki osallistujat seurakuntataustastaan ja sen perinteestä riippumatta kokea yhteiskristillisissä tapahtumissa myös
uskonnollisia elämyksiä.
6.2

Henkilökohtainen uskonratkaisu identifioimisen välineenä

Henkilökohtaistumista pidetään postmodernina piirteenä ja sillä viitataan yksilön
aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen sen sijaan, että korostettaisiin rakenteellisten tekijöiden vaikutusta. Postmodernissa yhteiskunnassa ihmisten katsotaan olevan itse
vastuussa kouluttautumisen, työllistymisen ja terveyden ylläpidon kaltaisista asioista, joita aikaisemmin pidettiin yhteiskunnallisina kysymyksinä. (Saastamoinen
2006a, 56.) Uskonnollisessa elämässä henkilökohtaistuminen näkyy ulkopuolisen
tarkkailijan silmin usein vain yksilöllisten valintojen tekemisenä ja sitoutumattomuutena uskonnollisiin instituutioihin (vrt. Lyon 2002, 72–75, 88–89, 127–128).
Monet tutkimukseen osalliset puolestaan viittasivat henkilökohtaistumisella evankelikaalisen ajattelun mukaisesti uskonsanoman henkilökohtaiseen omaksumiseen
ja ihmisen tekemään henkilökohtaiseen uskonvalintaan (vrt. Ketola 2008, 126;
Pokki 2007, 11). Kuitenkin tälläkin henkilökohtaisuuden korostamisella on kulttuurinen perustansa.
Ymmärsin erityisesti kahden kenttätyössä sattuneen tapauksen johdosta, millä
tavalla henkilökohtaisen uskonvalinnan korostus toimii kulttuurisena kategoriana,
jolla erotellaan ihmiset kristityiksi ja ei-kristityiksi. Ensimmäinen tapaus sattui kotikokouksessa, jossa kokousta vetänyt henkilö kuulusteli osallistujia uskonelämään
liittyvillä kysymyksillä. Olin jo aikaisemmassa tapaamisessa ja tämänkin kokoontumisen alussa kertonut olevani paikalla tutkijana, mutta siitä huolimatta kokouksenvetäjä esitti kysymyksiä myös minulle. Vetäjä kehotti kaikkia yhtymään johtamaansa ja omin sanoin esittämäänsä uskontunnustukseen. Ajattelin, että luterilaisena olen sitoutunut luterilaiseen uskontunnustukseen ja antropologina antropologian eettisiin periaatteisiin (AAA 2009, 2, 6). Jätin osallistumatta, koska tunsin, että
osallistumalla olisin johtanut muita osallistujia harhaan omista sitoumuksistani.
Kukaan muukaan viidestä paikalla olleesta ei toistanut ääneen vetäjän lausumaa
uskontunnustusta. En luultavasti ollut vastannut minulle esitettyihin uskonelämääni liittyviin kysymyksiin odotustenmukaisesti, ja kun vielä jätin osallistumatta
uskontunnustukseen, vetäjä ei tunnistanut minua oman uudestisyntymiskäsityk146

sensä mukaisesti uudestisyntyneeksi kristityksi. Uskontunnustuksen jälkeen kokouksenvetäjä pyysi kaikkia yhtymään lausumaansa rukoukseen. Hän katsoi minua
suoraan silmiin ja sanoi Jumalan puhuneen hänelle sillä hetkellä voimakkaasti.
Seuraava puheenkatkelma on muistinvarainen, mutta olen kirjoittanut sen ylös heti
välikohtauksen jälkeen, joten sisältö vastaa puhujan alkuperäistä puhetta.
Täällä on nyt joku, Herra ilmoittaa minulle, että täällä on tänään paikalla joku,
joka ei vielä ole täysin uskossa. Rukoillaan yhdessä, että Herra antaisi tällekin
ihmiselle uskon, ja rukoillaan, että nekin, jotka eivät vielä ole tarpeeksi lähellä
Herraa, nöyrtyisivät ja lähentyisivät Häntä. Aamen. (Kenttätyöpäiväkirja
25.1.2012.)
Tunsin aluksi suurta hölmistystä, koska kyseinen henkilö oli aiemmin keskustellessamme kertonut ajattelevansa yhteiskristillisesti ja pitävänsä muidenkin tunnustuskuntien uskovia samanarvoisina kristittynä oman seurakuntansa jäsenten kanssa.
Vähitellen hölmistykseni muuttui suuttumukseksi ja loukkaantumiseksi. Ensimmäinen tulkintani oli, että se, miten suvaitsevaisiksi ihmiset itsensä määrittävät puheissaan, ei vastaa sitä, miten suvaitsevaisesti he todellisuudessa käyttäytyvät. Mietin kuitenkin myös sitä, miten kokouksenvetäjän edustama seurakunta ottaa kaikki
kiertäjät ja etsijät vastaan kyselemättä näiden uskoontulokokemuksia. Tarkastellessani tapausta suhteessa muihin kenttätyökokemuksiin ymmärsin, että kyse oli myös
eron tekemisestä meidän ja muiden, sisäryhmän ja ulkopuolisten välillä. Myöhemmissä keskusteluissamme sekä kotikokousta vetänyt henkilö että toinen kotikokouksessa paikalla ollut tutkimukseen osallinen vahvistivat tulkintani oikeansuuntaiseksi (Kenttätyöpäiväkirja 31.1.2013). Ajattelin silti edelleen, että kokouksenvetäjä oli luokitellut minut ulkopuoliseksi vain väärien vastausteni ja osallistumishaluttomuuteni takia.
Tulkintani kehittyi edelleen sen jälkeen, kun osallistuin erään vapaan tunnustuskunnan ehtoolliskokoukseen yhden tutkimukseen osallisen kanssa. Sali oli poikkeuksellisesti täynnä, ja suurin osa paikallaolijoista oli oletettavasti seurakunnan
omia jäseniä. Paikalla oli myös sellaisia ulkopuolisia ja seurakunnan jäseniä, joiden
tiesin ajattelevan tai toimivan poikkikristillisesti. Tunnelma oli kokouksen aikana
hyvin herkkä ja liikuttunut. Muun muassa eräs mies puhui kielillä ja monet ihmiset
kohottivat saarnan aikana kätensä ylös ja ylistivät Jumalaa toistellen ”Halleluja”
tai ”Aamen”. Ehtoollisen jakamisen jälkeen takanani istuneet naiset ylistivät liikuttuneina Jeesusta. Tunnelma oli niin intensiivinen, että liikutuin itsekin ja kyy-
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neleet alkoivat virrata silmistäni. Ajattelin, että itkeminen poikkesi reaktiona muiden paikallaolijoiden ilonilmauksista jyrkästi, mutta ympärilläni olevat ihmiset katsoivat minuun myötämielisesti ja hyväksyvästi. (Kenttätyöpäiväkirja 3.3.2013.)
Pohdittuani omia tunteitani ja tapahtumien taustoja kuvaamieni kenttätyöepisodien jälkeen ymmärsin, että monet poikkikristillisesti ajattelevat tekevät eron
meidän ja muiden välillä ihmisen omakohtaisen uskoontulokokemuksen perusteella (ks. myös Lindh 2015, 42–43). Kummassakaan kuvaamassani kenttätyökohtaamisessa minua ei aluksi luokiteltu uudestisyntyneeksi kristityksi. Kotikokousta
pitänyt henkilö ei tunnistanut minua koskaan tällaiseksi, mutta syy ei ollut vain
osallistumattomuuteni kotikokouksessa, vaan se, etten koskaan kertonut narratiivia
uskoontulokokemuksistani. Toisessa kuvaamassani kenttätyötapahtumassa tunnereaktioni toimi uudestisyntymää kuvaavana narratiivina, jonka perusteella paikallaolijat tulkitsivat minut uudestisyntyneeksi kristityksi. Henkilökohtaisen uskonratkaisun tehneet, uudestisyntyneet kristityt muodostavat poikkikristillisen uusheimon (vrt. Maffesoli 1996, 18, 21), jonka jäseneksi voidaan tunnistaa eri tunnustuskuntiin kuuluvia kristittyjä näiden uskoontulokertomuksen tai käyttäytymisen
perusteella.
Kun näiden tapausten jälkeen luin uudelleen läpi tekemiäni haastatteluja ja Sabine Rennefanzin (2014) omaelämänkerrallista kuvausta, löysin myös niistä omakohtaista uskonratkaisua koskevia lausumia. Osallistujat kertoivat mielellään
omista uskoontulokokemuksistaan myös niissä kotikokouksissa, joissa olin läsnä.
Pelkkä seurakuntaan kuuluminen tai sen toimintaan osallistuminen ei evankelikaalisen poikkikristillisen näkemyksen mukaan riitä ihmisen autuaaksi tulemiseen,
vaan tarvitaan henkilökohtainen uudestisyntymisen tai kääntymyksen kokemus.
Tämä kokemus ei kuitenkaan haastateltujen mukaan ole johonkin tiettyyn seurakuntaan ja sen kääntymysjärjestykseen sidottua, vaan eri yksilöt voivat kokea sen
eri tavoin. Useat haastatellut viittasivat Raamatussa kuvattuihin, keskenään erilaisiin uudestisyntymistapahtumiin ja kastekäytäntöihin. Samalla tavalla myös saarnaajien ja pappien on evankelikaalisen poikkikristillisen ajattelutavan mukaan todistettava henkilökohtainen uskonsa kertomalla saarnoissaan henkilökohtaisia uskonkokemuksia. Uskovaksi tai ei-uskovaksi tunnistaminen tapahtuu juonellisten,
henkilökohtaisten uskoontulokertomusten pohjalta, joskin myös uskoontulokertomusta voi esittää sopivalla käyttäytymisellä ja osallistumisella.
Uskoontulokertomus on osa yksilön henkilökohtaista uskonnarratiivia, johon
uskonyhteisöt ja uskonnolliset instituutiot antavat erilaisia malleja. (Vrt. Somers
1994, 607, 614; Ammerman 2003, 215−216.) Uskoontulokokemusta korostavien
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käsitykseen on selvästi vaikuttanut herätyskristillisyyden ja evankelikaalisen liikkeen välittämä kääntymisen narratiivi (ks. luku 2.2.4; vrt. Ketola 2008, 126). Ekumeeniseen ajatteluun tukeutuvat tutkimukseen osalliset eivät korostaneet uskoontulokokemusta vaan katsoivat kaikkien uskovien olevan uudestisyntyneitä (Fiona
40b; Greta 45a; Helmi 45b). Luterilaiset papit Amanda ja Alexander puhuivat myös
kasteen merkityksestä, mutta keskenään eri tavoin. Suomalainen Amanda tuki kirkkonsa linjaa lapsikasteesta armon välineenä (Amanda 30), kun taas saksalainen
Alexander piti kasteen lisäksi tärkeänä myöhempää uudestisyntymisen kokemusta
(Alexander 75). Alexander on nykyisin myös erään vapaan tunnustuskunnan jäsen
ja osallistuu joihinkin evankelikaalisiin tilaisuuksiin.
Osa suomalaisista tutkimukseen osallisista katsoi, etteivät kaikki luterilaisen
kirkon papit ole uskovia tai kristittyjä vaan toimivat vain ammattimaisina pappeina
(Dora 35c; Inga 45c). Sama käsitys tuli ilmi joidenkin seurakuntien ja herätysliikkeiden järjestämissä tilaisuuksissa, kun niissä rukoiltiin, että myös luterilaisen kirkon sisällä ”syntyisi elävää uskoa” ja ”palattaisiin Sinun sanaasi” (Kenttätyöpäiväkirja 2.8.2013; 3.3.2013; 14.4.2013). Suomalaista luterilaista kirkkoa on toisaalta
luonnehdittu herätysliikkeiden kirkoksi, sillä sen papistosta suurella osalla on herätysliiketausta. Kirkko on kirkon uskontokasvatussihteeri Pekka Y. Hiltusen sanoin ”sallinut teologeilleen suuren vapauden uskoa kuka mitäkin” (Hiltunen 2009,
44). Ilmeisesti syytös pappien uskon puutteesta koskee niitä pappeja, joilta puuttuu
herätysliiketausta, eikä heitäkään kaikkia. Taustaltaan luterilaiset tutkimukseen
osalliset, osa sellaisistakin, jotka ovat jo pitkään kuuluneet johonkin muuhun kirkkokuntaan, ovat varovaisempia rajaamaan pappeja Kristuksen seurakunnan ulkopuolelle kuin vapaisiin suuntauksiin kuuluvat.
Luterilaistaustaisten tutkimukseen osallisten enemmistön mukaan uskovien ei
tarvitse välttämättä olla kaikista asioista samaa mieltä, jolloin esimerkiksi papin
myönteinen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ei ole merkki hänen uskonpuutteestaan. Luterilaistaustaiset korostivat usein puheessaan, ettei ihmisiä pitäisi tuomita mielipiteidensä tai suuntautumisiensa mukaan, vaan armon tulisi kuulua kaikille Kristukseen uskoville; Pyhän Hengen saaneet kristityt kyllä heidän mukaansa
muuttavat käyttäytymistään, jos se on Jumalan tahto. (Beata 35a; Helmi 45b; Nainen 60). Homoseksuaalisuuden osalta eräs poikkikristillisesti käyttäytyväksi tunnustautuva rouva jopa totesi, että jos Jumala on luonut ihmisen homoseksuaaliksi,
ei ole ihmisen tehtävä muuttaa hänen seksuaalisuuttaan (Nainen 60).
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6.3

Valinta identiteettien ja uskontoinstituutioiden konstruoijana

Anthony Giddens ja Ulrich Beck katsovat, että postmoderniin liitetyissä yksilöllistymisessä ja yksilöiden valinnanvapaudessa ei ole pohjimmiltaan kyse vapaudesta,
vaikka ihminen joutuukin sellaisen illuusion valtaan valintoja tehdessään. Kyse on
pakosta valita. (Giddens 1995, 107; Beck 1995, 29.) Globalisaation aiheuttaman
työelämän murroksen katsotaan lisänneen yksilön vastuun korostamista länsimaisissa yhteiskunnissa (luku 2.3.2). Työurien katkonaisuus ja työn muuttuminen epävarmaksi ja rajattomaksi ovat vaikuttaneet ihmisten muuhun elämään ja myös uskonnolliseen käyttäytymiseen. Työurien katkonaisuuden takia ihmisten on tehtävä
toistuvia uravalintoja (Erik 50b), ja jatkuva siirtyminen työpaikkojen ja opiskelija−työntekijä-statusten välillä (Cecilia 35b; Fiona 40b) vahvistaa tunnetta, että ihmisen tulee valita itse osallistumisensa kohteet myös muussa elämässään.
Nyky-yhteiskunnassa ihmisen katsotaan olevan vastuussa sellaisistakin valinnoistaan, joita hänen on olosuhteiden pakosta tehtävä. Etenkin viranomaiset katsovat sosiaalisten ongelmien, kuten työttömyyden, olevan yksilön valinta tai ainakin
puute yksilön kyvyissä. (Jokinen 2012, 250.) Yksilön vastuuta ja valintaa korostavissa narratiiveissa ihmisille syötetään käsitystä individualismista, jossa yksilön tekemillä päätöksillä ja valinnoilla on suurempi merkitys yksilön elämänkulkuun
kuin rakenteellisilla tekijöillä (vrt. Jokinen 2012, 250–251; Edwards & Usher 2001,
275). Tällainen puhe sivuuttaa yksilöä ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan asettamat reunaehdot ja kulttuurin merkityksen. Samoin kuin työttömät nähdään yhteiskunnassa syyllisiksi työttömyyteensä, poikkikristillisesti käyttäytyvät nähdään
uskonnollisissa yhteisöissä syyllisiksi sitoutumattomuuteensa, vaikka uskonnollisen sitoutumisen löystyminen on usein seurausta uskontoinstituution tai yhteisön
jäsenten tavasta kohdella ihmistä (luku 4.2). Poikkikristillisen käyttäytymisen
yleistymisen yhteys muussa yhteiskunnassa samanaikaisesti tapahtuvaan suhteiden
lyhytaikaisuuteen on silti yhteisöissä havaittu (Iiro; Otto), ja useissa haastattelukertomuksissa omaa uskonnollista käyttäytymistä verrattiin katkoksellisiin sitoumuksiin muussa elämässä (Beata 35a; Cecilia 35b; Fiona 40b; Greta 45a; Helmi 45b;
Inga 45c).
Ei tämä pelkästään minun ongelma ole, sillä jotkut ihmiset vaihtavat miestä tai
työpaikkaa ihan yhtä usein [kuin minä uskonnollista yhteisöä]. Että kai tämä
vain on ajan tapa. (Inga 45c.)
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Fiona selittää uskonnollista etsintäänsä sillä, että tarvitsi uskon, joka hyväksyy hänen omat epäonnistumisensa ihmissuhteissa ja erityisesti monien kristillisten suuntausten pyhänä pitämässä avioliittoinstituutiossa:
I failed my only real try at being a wife. […] I need a faith that can embrace
this.46 (Fiona 40b.)
Uskon yksilöllistymisen käsittäminen yksinomaan yksilön vapaan valinnan tulokseksi on harhaanjohtavaa. Toki yksilöt tahtovat eroon toimintaansa ja käyttäytymistään rajoittavista institutionaalisista rakenteista omien henkilökohtaisten kokemustensa takia. Tutkimukseen osallisten kertomukset osoittavat, että yksilöllisyyden korostamiseen ajavat aiemmin elämässä koettu uskonnollinen painostus tai
omassa uskonyhteisössä koetut traumaattiset tapahtumat mutta myös kulttuurinen
käsitys uskonnollisesta yhteisöstä rajoittavana rakenteena. Uskonnolliset yhteisöt
ovat silti tulleet samaan aikaan suvaitsevaisimmiksi toisiaan kohtaan, ja osa yhteisöistä yrittää tietoisesti purkaa vastakkainasetteluja järjestämällä yhteiskristillistä
toimintaa tai ottamalla osaa siihen. Lappeenrannassa tällaisia tapahtumia ovat olleet esimerkiksi seurakuntien yhdessä organisoima Sanan ja rukouksen ilta tai Kaupungissa tuulee -tapahtumat, Saksassa taas monenlaiset ekumeeniset jumalanpalvelukset ja tapahtumat. Yhdysvalloissa eri tunnustuskuntiin kuuluvat ihmiset verkostoituvat moraalisiksi yhteisöiksi esimerkiksi vähentääkseen köyhyyttä (Lyon
2002, 30; Fiona 40b). Evankelikaaliset liikkeet puolestaan järjestäytyvät opiskelijoita ja eri ammattikuntia palveleviksi ja edustaviksi uskonnollisiksi ryhmiksi (Hemeyer 2006, 97), ja tunnustuskunnat järjestävät yhteisiä kokoontumisia (Fiona 40b).
Uskon yksilöllistymisessä on siis kyse myös uudesta kulttuurisesta ymmärryksestä
koskien sitä, mikä on mahdollista ja suotavaa uskonnollista käyttäytymistä ja ajattelutapaa.
Ennen tätä kulttuurista murrosta poikkikristillisesti toimineet ovat olleet ajatuksineen eristyksissä valtavirran ja oman uskonyhteisönsä käsityksistä ja samalla
oikeastaan yksilöllisempiä kuin nykyisin. Maria kertoi ajatelleensa jollakin tavoin
yhteiskristillisesti uskoontulonsa alkuvaiheista asti. Hän huomautti myös, että jo
1950-luvulla jotkut eri tunnustuskuntiin kuuluneet nuoret tunnustivat toisensa saman Kristuksen kirkon jäseniksi, vaikka kirkkokuntien välillä ei tuolloin vielä ollut
yhteiskristillistä ajattelua tai toimintaa. Muiden kuin oman kirkkokunnan toimintaan osallistuminen oli Marian mukaan silti äärimmäisen harvinaista. Maria kertoi
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Epäonnistuin ainoassa todellisessa yrityksessäni olla vaimo. […] Tarvitsin uskon, jossa tämä voidaan
hyväksyä.
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esimerkin eräästä kohtaamisestaan toiseen seurakuntaan kuuluvien nuorten kanssa.
Eri kirkkokuntiin kuuluneille nuorille yhteistoiminta oli luonnollista, mutta uskonnolliset instituutiot suhtautuivat siihen vastahakoisesti:
Junassa tapasin adventtikirkkoon kuuluvan [erisnimi]. Lauloimme junassa
hengellisiä lauluja yhdessä. Kuopioon mennessä kävimme Adventtikirkon tilaisuudessa, mutta emme muistaakseni saaneet laulaa siellä erikseen. […] Mutta
siinä kirkon ulkopuolella, se varmaan oli yksilöitä, jotka osallistuivat lauluun.
(Maria 70.)
Maria oli tuntenut tuolloin voimakasta hengenyhteyttä adventtiseurakuntalaisten
kanssa. Hän korosti, että omassa kirkkokunnassa ei vielä hyväksytty yhteiskristillistä ajattelua, vaan oma seurakunta alkoi vasta 1990-luvun alussa avautua muita
kirkkokuntia kohtaan. Tätä ennen Marian täytyi osallistua luterilaisen seurakunnan
järjestämään ompeluseuraankin salaa muilta seurakuntansa jäseniltä, sillä oman
seurakunnan pastorit ohjeistivat seurakuntalaisia olemaan osallistumatta mihinkään luterilaisen kirkon toimintaan. (Maria 70.) Pastorit käyttivät institutionaalista
valtaa (vrt. Kantola 2014, 28) jäseniin nähden kieltäessään osallistumisen, mutta
Maria ei suostunut tällaisen vallan alamaiseksi. Hänen mukaansa ompeluseurassa
ei käsitelty hengellisiä kysymyksiä, joten hän ei pitänyt osallistumiskieltoa perusteltuna. Maria on tulkintani mukaan ollut individualisti suhteessa yhteisöönsä jo
siihen liittymisestään asti, eikä postmoderni käänne ole tuonut muuta muutosta
kuin muiden osittaisen hyväksynnän tälle individualismille. Kulttuurinen ilmapiiri
on muuttunut sallivammaksi, minkä vuoksi muiden tunnustuskuntien toimintaan
osallistumisesta on tullut avoimempaa.
Julia kertoi isoäitinsä kuuluneen luterilaisen kirkon vanhoillislestadiolaiseen
herätysliikkeeseen mutta osallistuneen jo 1960-luvulta asti myös muiden uskonyhteisöjen toimintaan. Isoäiti kuljetti Juliaa mukanaan useissa tilaisuuksissa, joten hänellä oli myös omakohtaisia muistoja eri seurakunnissa kiertämisestä. Erityisen
merkittäväksi uskonyhteisöksi Julian isoäidille muodostui myöhemmin Lähdekallion kesäseuroihin osallistuneet ihmiset, jotka olivat tuolloin enimmäkseen Kansanlähetyksen jäseniä. Kaikkien muihin uskoviin solmittujen suhteiden perusta ei
silti ollut puhtaasti uskonnollinen, vaan isoäiti luotti myös eri tavoin uskoviin ja
hyötyi suhteestaan näihin.
Silloin, kun meikäläisellä ei vielä ollut päätösvaltaa, mummi raahasi muakin
ihan kiitettävästi mukana erinäisissä tilaisuuksissa. Mummi kuului tietääkseni
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koko elämänsä evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja oli ollut perustamassa Rauhanyhdistystä Lappeenrantaan. Kävi kerran Viipurissakin, jonkun Kelton kirkon vihkiäisissä. Mummi ajautui myös hyvin pienessä määrin Vapaakirkon toimintaan. Valkonauhaliiton toiminnan seurauksena tuli kuvioihin Lähdekallio.
Mummilla kävi monta vuotta Jehovan todistajia säännöllisesti. Mummi käytti
niitä kotiavustajina. (Julia 45d.)
Lopullinen ero vanhoillislestadiolaisuudesta tapahtui kuitenkin vasta 1990-luvun
lopulla, kun vanhoillislestadiolaiset pistäytyivät yllättäen Julian isoäidin kotona pitämässä jonkinlaista hoitokokousta, jossa vaativat isoäitiä tekemään parannusta
vuosikymmeniä aikaisemmin tapahtuneista asioista. Isoäiti oli työskennellyt Ruotsissa ja asunut alivuokralaisena ei-uskovien ja johonkin toiseen uskontokuntaan
kuuluvien luona. Koska vuokranantajat eivät kuuluneet vanhoillislestadiolaisuuteen, vaati lestadiolaislähetystö isoäidiltä synnintunnustusta. Julian mukaan tapaus
oli vanhukselle niin raskas, että hän sai sydänoireita ja katkaisi Julian kehotuksesta
lopullisesti yhteydenpitonsa vanhoillislestadiolaisiin. Muissa kirkkokunnissa hän
kävi ahkerasti lähes kuolemaansa asti. (Julia 45d.) Julian kuvauksesta tulee ilmi,
että joissakin kristillisissä yhteisöissä on suhtauduttu hyvin kielteisesti jäsenten yksilöllisiin valintoihin, vaikka nämä valinnat eivät olisi uskonnollisia, vaan jollakin
arkisella tavalla yhteisön rajaa rikkovia (vrt. Cohen 1989).
Tutkimukseen osallisten kerronnassa omat uskon ja työelämän kokemukset
sekä valintaan ohjaamisen ja vapaan valinnan juonet kietoutuvat yhteen. Ihmiset
joutuvat siirtymään työssään paikkojen väillä ja joustamaan työajoissaan työn vaatimusten mukaan. (Amanda 30; Beata 35a; Cecilia 35b; Elsi 40a; Fiona 40b; Erik
50b.) Työn määrä yleensä kasvaa, mutta työelämän joustoja vaativien elinkeinoelämän edustajien narratiiveissa tämä muuttuu tarinaksi lisääntyvästä vapaudesta ja
vapaa-ajasta (vrt. Julkunen ym. 2004, 73). Pidän vapauden narratiivia osana sellaista uusliberalistista diskurssia, joka ylittää institutionaaliset ja valtiolliset rajat.
Koska työstä ei päästä eroon edes vapaa-ajalla, siirtyvät juonenpätkät ja lausumat
työelämänarratiiveista myös uskonnolliseen kielenkäyttöön. Uskovat puhuivat
evankelioimistyöstä ”siirtymisenä pois omalta mukavuusalueelta”, ”uskovana olemisen projektina” tai ”lähetyskäskyn velvoittamana suorituksena”. Työelämän rajattoman jouston ja liikkuvuuden narratiivia seuraten uskovien tulisi ”joustaa
omista vaatimuksistaan” ja ”alkaa toteuttaa Jumalan suunnittelemaa projektia”.
(Kenttätyöpäiväkirja 6.10.2013; 7.3.2015.) Vaikka tämä on osalle ihmisistä tarkoituksellista kielellä leikkimistä, on osa omaksunut ilmaisut tiedostamattaan työelämää koskevista narratiiveista tai muiden uskovien puheista. Kun ihmiset eivät enää
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halua tai osaa puhua uskosta sen perinteisillä sanontatavoilla ja ilmauksilla, johtaa
uusi puhetapa ainakin osittain uskonnollisen kielen muutokseen.
Samalla tavoin kuin maallisissa instituutioissa, myös uskonnollisissa yhteisöissä yksilön vallinnanvapaus ja ulkoapäin saneltu valinnanvaatimus sekoittuvat
usein keskenään. Uskonnolliset yhteisöt päättävät itse, kenet hyväksyvät jäsenekseen, ja ne voivat halutessaan myös erottaa niiden sääntöjä vastaan toimivan jäsenen yhteisöstä. Tutkimukseen osallisilla oli erilaisia rooleja sekä yhden uskonyhteisön sisällä että eri yhteisöissä. Toisissa tilaisuuksissa he olivat passiivisia seurakuntalaisia, kun taas joissakin muissa aktiivisia puhujia tai toimijoita, kuten kotikokousten vetäjiä, kuorolaisia tai vapaaehtoistyöntekijöitä. (Kenttätyöpäiväkirja
4.12.2011; 4.1.2012; 22.1.2012; 6.10.2013; 7.3.2015.) Erilaisten roolien ja asemien
takia ihmisten oli tärkeää osata myös identifioitua tilannekohtaisesti sopivalla tavalla ja muokata toimintaansa niiden odotusten mukaan, joita tiesivät ja uskoivat
yhteisöillä ja muilla osallistujilla olevan heitä kohtaan (Ammerman 2004, 214).
Tästä näkökulmasta identiteetit näyttävät olevan hajaantuneita, mutta yksilöt itse
saattavat silti tuntea itsensä eheiksi persooniksi (Beata 35a; Dora 35c; Nainen 60).
Uskonnolliset instituutiot ovat siinä mielessä vallan ja hegemonian käyttäjiä,
että ne rutinoivat ne tavat ja käytänteet, joiden katsovat olevan yksilöille soveliaita.
Esimerkiksi Yhdysvalloissa eteläiset baptistit sulkevat naisilta mahdollisuuden toimia pastoreina ja metodistit samaa sukupuolta olevilta oikeuden siunattuun avioliittoon. Ne toisin sanoen määrittävät, millaiset identiteettinarratiivit ovat mahdollisia niiden jäsenille. (Ammerman 2003, 223.) Michele Dillon (2003, 6) pitää kuitenkin katolilaisten feministien ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien amerikkalaiskristittyjen tapaa haastaa kirkon opetukset merkkinä erilaisten sosiaalisten identiteettien yhteensulautumisesta. Poikkeavista näkemyksistään huolimatta feministit
ja seksuaalivähemmistöjen edustajat haluavat pysyä kirkon jäseninä. Eroamisen sijaan he yrittävät muuttaa kirkon käsityksiä vetoamalla sekä kirkon tasa-arvon doktriiniin että Raamatun kertomuksiin ja historiallisiin selontekoihin naisten keskeisestä asemasta alkukristillisyydessä. (Emt.) Uskonnolliset instituutiotkaan eivät siis
valitse itse, milloin ja mihin suuntaan ne muuttavat institutionaalisia käytäntöjään,
vaan paine valita vanhan linjan jatkamisen ja uudenlaisen suhtautumistavan välillä
tulee seurakuntalaisilta ja ympäröivästä yhteiskunnasta. Naisten tasa-arvon edistäminen kirkkojen sisällä on tullut useille kirkoille tärkeäksi senkin takia, että enemmistö niiden aktiivisista jäsenistä on naisia.
Yksittäisen ihmisen on silti hyvin vaikea muuttaa yhteisöjen julkisia narratiiveja, joissa lausutaan julki yhteisössä hyväksytty käyttäytyminen ja sallittu ajatte154

lutapa (vrt. Ammerman 2003, 214). Näiden narratiiviensa avulla ne kertovat, millaisia ihmisiä haluavat jäsenikseen ja millaisiksi haluavat jäsentensä muuttuvan.
Yhdysvaltalainen Fiona huomautti antamassaan palautteessa, että kunkin kirkon
olemassa olevat käytännöt ja ajattelutapa vaikuttavat myös siihen, haluavatko ihmiset liittyä niiden jäseniksi. Hän itse valitsi episkopaalisen kirkon muun muassa
siitä syystä, että kirkko hyväksyy naispappeuden, homoavioliitot ja eronneiden vihkimisen uuteen avioliittoon:
The Episcopal church allows the ordination of women, gay marriage, and
remarriage after divorce.47 (Fiona 40b, 25.1.2016.)
Samat asiat, jotka vetoavat johonkuhun, voivat karkottaa jonkun toisen pois yhteisöstä. Osa tähän tutkimukseen osallisista kannatti vanhaa patriarkaalista mallia ja
perinteisiä sukupuolikäsityksiä (Cecilia 35b; Dora 35c; Inga 45c; Liisa 50a; Maria
70), kun taas osa työskenteli tai oli jäsenenä kirkoissa, jotka kannattavat sukupuolten ja seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoa (Amanda 30; Beata 35a; Greta 45a; Karla
45f). Suomen evankelis-luterilainen kirkko hyväksyy naiset (Amanda 30) ja Saksan evankelinen kirkko, episkopaalien tapaan, myös homoseksuaalit kirkollisiin
virkoihin (Karla 45f).
Uskonyhteisöillä on myös odotuksia siitä, miten ja milloin sen toimintaan mukaan tulleiden tunnustelijoiden tulisi liittyä yhteisöön. Helmin mukaan ihmisiä hoputetaan tekemään uskonratkaisunsa, vaikka nämä eivät olisi siihen vielä valmiita.
Syyksi hän katsoi, että seurakunnan pastorit ja evankelistat ovat usein kyseiseen
yhteisöön syntyneitä ja siinä kasvaneita ihmisiä. Nämä usein jo useamman sukupolven seurakuntalaiset eivät voi ymmärtää, että ulkopuolelta tulleen, vaikeitakin
elämänkokemuksia läpikäyneen ihmisen uskoontuloprosessi voi olla pitkä ja mutkikas. Helmi tunsi pastorien viestivän, että ihmisen olisi tehtävä valinta ja kuuluttava seurakuntaan täysin tai pysyttävä poissa. Täydellinen, muut yhteisöt poissulkeva sitoutuminen ei kuitenkaan ratkaise ihmisen sisäistä kamppailua, jota hän käy
aikaisemman elämäntapansa tai kokemustensa takia. (Helmi 45b.)
Yksilöiden identiteettinarratiivitkaan eivät ole täysin yksilön vapaan valinnan
tulosta, mutta jatkuva valintaan ohjaaminen tukee myös omaelämänkerrallisen
identiteettinarratiivin rakentamista niistä aiheista, joihin ihminen haluaa samastua.
Yksilöiden omaelämänkerrallisissa identiteettinarratiiveissa risteävät monien uskonnollisten ja maallisten instituutioiden tuottamat narratiivit. Henkilökohtaiset
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Episkopaalinen kirkko hyväksyy naisten vihkimisen papeiksi, homoavioliitot ja eron jälkeisen uuden
avioliiton.
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narratiivit vaikuttavat yhdessä instituutioiden ja muiden osallistujien narratiivien
kanssa muun muassa siihen, millainen toiminta kussakin tilanteessa katsotaan sopivaksi. Esimerkiksi poikkikristillisten omissa kokoontumisissa tai uskovien välisissä keskusteluissa, samoin kuin haastattelutilanteessa, voidaan puhua sellaisista
aroista aiheista, joista vaikkapa yhteiskristillisissä seuroissa tai uskonnollisten yhteisöjen tilaisuuksissa ei keskusteltaisi. Tällaisia ovat esimerkiksi yksityiselämän
tapahtumat, kuten aviokriisit tai lasten kouluasiat, jotka sidotaan uskonnolliseen
narratiiviin. (Kenttätyöpäiväkirja 4.1.2011; 7.3.2015; Fiona 40b; Rennefanz 2014,
181–187.)
Eräs tunnustuskuntarajat ylittävästi toimivien kanssa käymissäni keskusteluissa esiin tullut identiteettinarratiivi koski suomalaisten alkuperää. Erityisesti vapaisiin suuntauksiin kuuluvat ja niiden toimintaan ahkerasti osallistuvat tuntuivat
etsivän todellista identiteettiään juutalaisuudesta. Ihmiset kertoivat käyneensä luennoilla, joissa luentoa pitänyt nainen oli selittänyt monien suomalaisten etu- ja
sukunimien olevan hepreankielistä ja juutalaista alkuperää. Minulle myös esitettiin
väitteitä, että suomen kieli olisi lähempänä hepreaa kuin mikään muu kieli maailmassa ja suomalaiset olisivat todellisuudessa yksi juutalaisheimo. Suorasukaisena
ihmisenä esitin aluksi vastaväitteitä vedoten esimerkiksi siihen, että Suomessa sukunimet yleistyivät kansan keskuudessa vasta 1700-luvulla ja että monet nykyiset
sukunimemme on aikoinaan muodostettu etunimistä, jotka puolestaan juontuvat
katolisista pyhimystennimistä; suomen kielessä on lisäksi lukuisia jo varhain balttilaisista ja germaanisista kielistä lainattuja sanoja; geneettisesti olemme kaukana
juutalaisista. Luovuin tästä valistamisesta sen jälkeen, kun havaitsin loukkaavani
tiedoillani keskustelukumppanieni konstruoimaa juutalaismenneisyyttä ja -identiteettiä.
Konstruoidussa juutalaismenneisyydessä kerrotaan tarinaa, jonka toisena aspektina on nykyisyys omakohtaisena uskoontulokokemuksena ja uudestisyntymänä. Menneisyyden aspekti puolestaan kantaa merkitystä valitusta kansasta: suomalaisina, jotka alun perin olivat juutalaisia, meillä on suurempi edellytys ja velvollisuus uudestisyntymään kuin muilla kansoilla. Suomalaiskristityistä kerrotaan
tarinaa, jossa suomalaisille luodaan Vanhan Testamentin mukainen alkuperä, mutta
samalla korostetaan evankeliumien mukaista kääntymisen pakollisuutta. Juutalaisidentiteetin narratiivi saa vahvistusta joidenkin vapaiden suuntausten Israel-korostuksista. Muutamissa tilaisuuksissa, joissa olen ollut läsnä, on esimerkiksi rukoiltu tai sanottu jonkun yhteisön jäsenen puhuneen kielillä hepreaksi (Kenttätyöpäiväkirja 3.3.2013; 16.6.2013; 11.7.2013). Sain myös muutamilta tutkimukseen
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osallisilta tekstiviestillä pyyntöjä rukoilla Israelin valtion puolesta sen käydessä sotaa palestiinalaisia vastaan. Uskon avulla koetetaan näin vaikuttaa myös ihmisten
poliittisiin näkemyksiin ja jaetaan maailmaa hyviin ja pahoihin, ja viime kädessä
myös oikeisiin ja vääriin kristittyihin, poliittisen näkemyksen kannattamisen ja vastustamisen perusteella. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin oman uskonnollisen identiteetin valitsemisesta ja luomisesta (vrt. Giddens 1995, 106; Lyon 2002, 92) ja itsensä liittämisestä raamatulliseen perinteeseen.
Myös kirkkojen sisällä paljastuneet väärinkäytökset ja rikokset sekä yhteisön
auktoriteettien ja rivijäsenten suhtautuminen niihin paljastavat valinnanpakon ja
-vallan vuorovaikutteisen suhteen. Ensinnäkin väärinkäytösten paljastuminen on
pakottanut yhteisön jäsenet valitsemaan suhtautumistapansa rikoksiin syyllistyneisiin yhteisön auktoriteetteihin, millä on vaikutusta myös uskontoinstituutioihin sitoutumiseen. Toiseksi rikosten käsittely on muuttanut tunnustuskuntien institutionaalisia narratiiveja. Institutionaaliset narratiivit ovat kuitenkin sillä tavoin hegemonisia, että niihin itseensä sisältyy valta määrätä, kuka saa esittää niitä ja miten
ja missä tilanteessa niitä saa tuoda julki. Ne eivät silti ole muuttumattomia, vaan
niihin vaikuttavat muun muassa yksilöiden henkilökohtaiset ja muun yhteiskunnan
tarjoamat narratiivit. (Ammerman 2003, 218–219, 222–223; vrt. Tomlinson 2007,
133.)
Esimerkiksi Yhdysvalloissa, ensin katolisen ja myöhemmin myös muiden uskontokuntien piirissä, on 1980-luvulta alkaen paljastunut lasten seksuaalisen hyväksikäytön tapauksia, joissa tekijä on ollut kirkon työntekijä. (Hemeyer 2006,
35−38.) Suomessa kohua herätti vanhoillislestadiolaisuudessa paljastunut seksuaalinen hyväksikäyttö, johon myös liikkeen saarnaajia oli osallisena. Liikettä arvosteltiin lehdistössä erityisesti siitä, että liikkeen rippi- ja anteeksiantamiskäytännöt
suojasivat tekijöitä oikeuden eteen joutumiselta ja että paljastuneet saarnaajat saivat jatkaa tehtävissään, kun taas uhrien kokemuksiin tunnuttiin suhtautuvan välinpitämättömästi. (Niva 2014.) Saksankielisellä alueella Wir sind Kirche -liike on
voimakkaasti ajanut katolisen kirkon hyväksikäyttötapausten selvittämistä, tekijöiden tuomitsemista ja tekojen hyvittämistä uhreille. Vaikka kirkko on pyytänyt julkisesti anteeksi ja maksanut osalle uhreista rahallisia korvauksia, on osa kirkonisistä jopa puolustellut syytettyinä olevia kirkon työntekijöitä. (Göbel 2015, elektr.)
Suhtautumistapa on ollut heti hyväksikäytön paljastumisen jälkeen samankaltainen lähes kaikissa uskonnollisissa yhteisöissä ja kaikissa tarkastelumaissa: hyväksikäyttötapausten määrää on vähätelty, julkisia anteeksipyyntöjä ja kirkollisoikeuksien tuomioiden antamista on viivytelty ja tapauksiin syyllisten ja niitä salailleiden saarnaajien, pappien ja piispojen on annettu jatkaa tehtävissään. Tällaisten
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ongelmien käsittely on silti tullut osaksi uskontokuntien institutionaalisia narratiiveja, mikä on muuttanut kirkkojen tapaa suhtautua hyväksikäyttöön ja hyväksikäytön uhreihin. Käytäntöjen muuttamista lapsia ja nuoria suojelevammiksi on kuitenkin edeltänyt sekä uskonyhteisöjen ulko- että sisäpuolelta tullut ankara arvostelu.
(Göbel 2015, elektr.; Hemeyer 2006, 35−38; Niva 2014, 4, 62−64.) Niin yhteisöjen
nuhteettomien pappien ja saarnaajien kuin rivijäsentenkin on ollut vaikea ymmärtää, että hyväksikäyttöä on voinut tapahtua uskonyhteisön sisällä (Göbel 2015,
elektr.; Niva 2014, 67), sillä hyväksikäyttö rikkoo räikeästi kristinuskon omia korkeimpia arvoja vastaan (Hemeyer 2006, 35−36).
Uhrien kertomukset ja hyväksikäyttötapausten laaja uutisointi maailmalla asettaa paineita myös katolisen kirkon papinviran haltijoilta vaadittavan selibaatin ja
aviottomuuden uudelleenpohdinnalle (derStandart.at 2015, elektr.), vaikka kirkko
tuntuu olevan haluton edes keskustelemaan niiden muuttamisesta tai poistamisesta.
Katolinen kirkko on sen sijaan vuonna 2014 asettanut komitean, jonka tarkoituksena on taistella pedofiliaa vastaan (Rimaila 2014, elektr.). Komitean asettaminen
osoittaa kirkon tunnustavan, että pedofilia on myös kirkon sisäinen ongelma eikä
pelkästään uhrin ja yksittäisen kirkon viranhaltijan välinen asia. Tämä avaus ehkä
muuttaa kirkon suhtautumista ihmisten seksuaalisuuteen laajemminkin. Hyväksikäyttötapausten julkinen puiminen on kaikesta huolimatta pakottanut niiden kohteina olevat uskonnolliset instituutiot lisäämään institutionaalisiin narratiiveihinsa
ihmisen seksuaalisuutta ja seksuaalista hyväksikäyttöä käsitteleviä lausumia.
Poikkikristillinen löyhä sitoutuminen uskonyhteisöihin tuntuu niiden sisällä
paljastuneiden seksuaalisten hyväksikäyttötapausten takia järkevältä valinnalta:
kun ei sitouduta liian kiinteästi mihinkään, vältytään myös uskomasta sellaiseen
johtohahmojen tai viranhaltijoiden auktoriteettiasemaan, joka sallisi näiden käyttäytyä omissa institutionaalisissa narratiiveissa esitettyjen normien vastaisesti. Kirkon tai uskonyhteisön jäsenyys ei tarkoita poikkikristillisille sen tarjoaman uskonnollisen identiteetin täydellistä omaksumista. Identiteetin osittaisuuden ansiosta
myös yhteisössä havaittujen kielteisten piirteiden kritisointi ja muutoksen vaatiminen on mahdollista, koska silloin ei toimita omaa identiteettiä vastaan. Jos sitoutuminen on voimakasta, on väärinkäytösten havaitseminen ja niiden olemassaolon
tunnustaminen hankalampaa, koska se tarkoittaa samalla sitä, että yksilö ikään kuin
tunnustaisi myös itsessä olevan vian. Tämän takia rikoksiin syyllistymättömän voi
olla myös vaikea tuomita väärin toimineita yhteisön jäseniä tai viranhaltijoita.
Etenkin jos yhteisö korostaa olevansa ainut oikea kirkko tai seurakunta, voi uskovien olla vaikeaa hyväksyä, että sen sisällä tapahtuu sellaista pahaa, joka liitetään
yhteisön narratiiveissa jumalattomaan maailmaan (vrt. Niva 2014, 67).
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6.4

Yhteisöjen merkityksen muuttuminen

Vaikka poikkikristillisesti toimivien yksilöiden uskonnollinen käyttäytyminen perustuu yksilöllisiin valintoihin, on se kuitenkin useimmiten pohjimmiltaan yhteisöllistä toimintaa. Instituutioiden asema ei ole kadonnut uskonnollisen sanoman
välittäjinä tai identifioitumisen kohteina, vaan niiden merkitys on muuttunut. Poikkikristilliset osallistuvat monien uskonnollisten yhteisöjen toimintaan, jolloin monet uskonnolliset yhteisöt toimivat yhdessä myös identiteetin kiinnittymisen pohjina. Silti ihmiset tunnistavat eroja yhteisöjen toimintatavoissa ja uskonkäsityksissä
ja identifioituvat vain osaan näistä. Tutkimukseen osalliset kertoivat pitävänsä kussakin yhteisössä jostakin seikasta, joka ei tule muissa yhteisöissä niin korostuneesti
esiin. Kussakin yhteisössä voi kuitenkin olla vallalla käsityksiä ja tapoja, joita tutkittavat vierastavat. Yleensä ihmiset kuitenkin identifioituvat ainakin ajoittain johonkin yhteisöön voimakkaammin kuin muihin. Seuraavista, saman ihmisen kertomuksen pätkistä tulee hyvin ilmi identifioitumisen monimuotoisuus ja ajoittaisuus:
Kävin Tuomas-messuissa ja, nimenomaan joissakin muissa kuin perinteisissä
jumalanpalveluksissa, koska sellainen kaavamaisuus häiritsi. Kaipasin vapaampaa, vapaampia tilaisuuksien muotoja. Ja noissa vapaitten suuntien kokouksissa. Kävin myös luterilaisen seurakunnan vapaammissa Raamattupiireissä. Kun ne sitten loppuivat jossain vaiheessa, […] rupesimme pitämään
tuolla Lauritsalan kirkossa nuorille tai nuorille perheille suunnattuja iltoja.
Niitä oli viiden vuoden ajan. […] Vaikka rinnalla kävi sitten aina satunnaisesti
jossakin muuallakin. […] Mutta että ollaan kuitenkin enemmän tai vähemmän
säännöllisesti käyty juuri helluntaiseurakunnassa, mutta myös luterilaisen kirkon tai Kansanlähetyksen kokouksissa. (Beata 35a.)
Poikkikristillisiä ei luonnehdi yhteisöttömyys vaan moniyhteisöllisyys. Tarkoitan
tällä sitä, että läheisiä merkityksellisiä toisia ja merkityksellisiä sosiaalisia suhteita
on monessa seurakunnassa. Merkitykselliset toiset ovat niitä ihmisiä, joilla katsotaan olevan osittain sama ajatusmaailma kuin itsellä. Tästä syystä jotkut sosiaaliset
suhteet muodostuvat samankin yhteisön sisällä tärkeämmiksi kuin toiset. Haastatteluissa ja keskusteluissa julkituodun näkemyksen mukaan poikkikristilliset kuitenkin pitävät kristittyinä kaikkia Jeesuksen Kristukseksi ja henkilökohtaiseksi syntien sovittajaksi tunnustavia ihmisiä. Heidän katsotaan kuuluvan Kristuksen seurakuntaan, joka Jeesuksen sanojen mukaisesti ymmärretään Kristuksen ruumiiksi,
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jolla on eri jäseniä. Nämä eri jäsenet voivat olla poikkikristillisen käsityksen mukaan joko uskonnollisia instituutioita, kirkkoja, seurakuntia, uskonnollisia yhteisöjä, vapaampia uskonnollisten ihmisten yhteenliittymiä tai yksittäisiä kristittyjä.
Uskontoinstituutiot tarjoavat sellaisia uskonnollisia narratiiveja, joiden kautta
yksilöt voivat kokea omaelämänkerrallisen narratiivinsa mielekkääksi (Ammerman 2003, 217). Narratiivi seurakunnasta Kristuksen ruumiina esiintyy kaikissa
niissä uskonnollisissa yhteisöissä, joihin tutkimukseen osalliset olivat yhteydessä.
Narratiivin sisältö kuitenkin voi olla näissä jopa päinvastainen, sillä esimerkiksi
useissa lestadiolaisliikkeissä ruumisvertauksen selitetään tarkoittavan sitä, että vain
yksi maallinen yhteisörakenne on pelastuksen tarjoava seurakunta, koska Kristuksen ruumis on yksi yhtenäinen kokonaisuus. Pelastuksen tarjoavaksi seurakunnaksi
käsitetään oma uskonyhteisö. (Ketola 2008, 73.) Sen sijaan poikkikristillisen narratiivin mukaan maalliset tunnustuskuntarajat eivät erota kristittyjä toisistaan vaan
tunnustuskunnat tarjoavat erilaisia uskonelämän korostuksia ja toimivat osina kristittyjen uskonelämän perustuksia. Kuten jo luvussa 6.2 totesin, yksilöiden sulkemisessa kristittyjen piiriin on ratkaisevaa tietoisen uskonratkaisun tekeminen:
Kyllä niillä [eri tunnustuskuntiin kuuluvilla] sama usko on. Golgatan kautta
niiden on täytynyt taivaan tielle lähteä, ja sitten se tietoinen ratkaisu tehdä.
(Maria 70.)
Poikkikristillisten kristillisyyskäsitys ja käsitys tunnustuskuntien ja kristittyjen
suhteesta on samankaltainen kuin 1700-luvun lopun pietistien ja saksalaisten herätys- ja lähetysliikkeiden sekä 1800-luvun englantilaisten ekumeenisiksi julistautuneiden liikkeiden, joiden mukaan kristillistä kääntymistä tai heräämistä voi tapahtua kaikissa kristillisissä tunnustuskunnissa. Näistä varhaisemmista käsityksistä
poiketen poikkikristilliset ajattelevat, että yksittäiset kristityt voivat myös osallistua
muidenkin kuin oman uskonyhteisönsä toimintaan. Käsitys siitä, että tunnustuskuntaan kuuluminen ei riitä pelastukseksi, vaan ihmisen on tietoisesti valittava
usko Kristukseen, on taas yhtenäinen evankelikaalisten liikkeiden ajatusmaailman
kanssa. (Ks. luvut 2.2.2 ja 2.2.4.)
Monet tutkimukseen osalliset pitivät kaikkia maallisia seurakuntia puutteellisina, mutta samalla toisiaan täydentävinä. Ne ihmiset, jotka todella toimivat moniyhteisöllisesti eli osallistuivat säännöllisesti useiden kirkkokuntien järjestämiin
tilaisuuksiin, kokivat saavansa uskonelämäänsä täydennystä jokaisesta yhteisöstä.
He katsoivat niistä jokaisen tarjoavan jotakin, mitä muista yhteisöistä ehkä puuttuu,
mutta uskoivat silti jonkun toisen ihmisen kykenevän löytämään yksittäisestäkin
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seurakunnasta riittävän perustan uskonelämälleen. Maria kertoi oman kokemuksensa perusteella, että saman tunnustuskunnan eri paikkakunnilla sijaitsevien seurakuntien välillä on suuria eroja sekä tapakäyttäytymisessä että opillisissa korostuksissa. Hän katsoi tämän osoittavan, että joskus tunnustuskuntien sisällä on suurempia näkemyseroja kuin niiden välillä. Marian kokemuksen mukaan maallisella
seurakuntarakenteella ei ole niin suurta merkitystä kuin ihmisten välisellä yhteishengellä. Hän sanoi tuntevansa itse hengenyhteyttä useiden eri tunnustuskuntiin
kuuluvien henkilöiden kanssa eikä niinkään omaan seurakuntaansa kuuluvien
kanssa, vaikka tunnustautui ensisijaisesti sen jäseneksi ja tukeutui sen oppiin. (Maria 70.) Instituutio ei siis ole Marialle niin merkittävä identifioitumisen kohde kuin
yksittäiset kristityt.
Saksalaisten reformiryhmien toiminnassa ja päämäärissä on nähtävissä samankaltaista identifioitumiskehitystä. Reformiryhmien päämääränä on muuttaa omaa
kirkkoa sisältä päin, ja useilla reformiryhmillä on keskenään samankaltaisia toiminnan tavoitteita. Evankelisen ja katolisen kirkon reformiryhmät ja ekumeeniset
verkostot myös toimivat keskinäisessä yhteistyössä päämääriensä saavuttamiseksi.
(IKvu & WsK 2003, elektr.; Weisner 2010.) Hamburger Abendblatt kiinnitti huomionsa erääseen saksalaiseen kyselytutkimukseen, jonka mukaan kaksi kolmasosaa saksalaisista uskoo Jumalaan, mutta kirkkojen jäsenyys ei silti houkuttele
suurta osaa vastaajista. Lehden haastattelema reformiryhmä Wir sind Kirchenin
edustaja Wilma Kaegebein kertoo havainneensa sellaisen suuntauksen, että ihmiset
sanovat ”kyllä” Jumalalle mutta ”ei” nykyisenlaisille kirkoille. Erityisesti Kaegebein katsoo tämän koskevan katolista kirkkoa.48 Keinoksi ihmisten saattamiseen
jälleen kirkon piiriin hän ehdottaa katolisen kirkon hierarkkisten rakenteiden muuttamista demokraattisemmiksi. Tämä tapahtuisi esimerkiksi yksinkertaistamalla rituaaleja ja tasa-arvoistamalla kirkkoja siten, että nykyisen vanhojen miesten johtaman kirkon sijaan naiset saisivat enemmän päätösvaltaa. Kaegebein toivoisi myös
jumalanpalveluksien uudistamista niin, että myös maallikot voisivat saarnata kirkoissa. (Rind 2010.)
Nykyisessä tilanteessa kirkoista vieraantuneet saksalaiskristityt löytävät uskonnollisen identifioitumisen kohteensa kirkkojen sijaan reformiryhmistä, joskaan
kaikki eivät liity niihinkään. Reformiryhmät tarjoavat ihmisille nykykulttuurin piirteet hyväksyviä uskonnollisen identifioitumisen kohteita; Lyon (2002, 49) pitää ny-

48

Kaegebein sanoo: ”Ich beobachtete jedenfalls einen eindeutigen Trend: Mehr Menschen sagen ja zu
Gott, aber nein zu dieser Art von Kirche, vor allem der katolischen.” (Rind 2010.)
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kykulttuurin piirteiden hyväksymistä ja niiden tietoista omaksumista post- eli myöhäisevankelikaalisille liikkeille ominaisena toimintatapana (ks. luku 2.4.1). Myöhäisevankelikaaliset pitävät nykyajan arvomaailmaa vastaavaa uskoa ja uskonnollisia tapoja autenttisempina kuin perinteistä evankelikaalisuutta. Toisin kuin vakiintuneet kirkot, reformiryhmät eivät rajoita ja valvo jäsentensä identiteettiä vaan
hyväksyvät monia sellaisia nykykulttuurin piirteitä, joita monet kirkot eivät edelleenkään hyväksy. Kirkkojen toimintaan osallistumattomuuteen johtaa juuri se, että
ihmisten on vaikea hyväksyä ristiriitaa kirkon vanhanaikaisten arvojen ja ympäröivän yhteiskunnan moniarvoistumisen välillä (vrt. Rind 2010).
Kriittinen suhtautuminen vanhojen kirkkojen institutionaalisiin käytäntöihin ei
kosketa vain länsimaita, vaikka kritiikki kohdistuukin länsimaiden ulkopuolella
usein kirkon maallistumiseen eikä vanhanaikaisuuteen. Yhteistä kuitenkin on, että
kristityt päättävät itse, minkä uskonnollisen yhteisön tilaisuuksiin osallistuvat ja
että ihmiset voivat osallistua myös arvostelemiensa kirkkojen tilaisuuksiin. Kristillisestä tunnustuskunnasta toiseen kääntyneitä samoalaisia haastatellut Ilana
Gershon (2007) havaitsi moraalisten arvojen ja muuttuneiden ekonomisten olojen
yhteensopimattomuuden johtavan tunnustuskunnan vaihtoon. Vaikka Gershonin
tutkimat samoalaiset selittivät evankelikaalisiin kirkkoihin siirtymistään sillä, että
alueen vanhojen kirkkojen, kuten katolilaisen tai kongregationalistisen, jumalanpalvelukset olivat merkityksettömiä ja riittämättömiä vahvan jumalsuhteen kokemiseen ja että he eivät pitäneet niihin kuuluvia oikeina kristittyinä, he silti saattoivat itse osallistua aamuisin vanhojen kirkkojen ja iltapäivisin evankelikaalisten
kirkkojen jumalanpalveluksiin. Kyse ei ollut niinkään opillisten erojen kuin kirkkojen kristillisten käytäntöjen ja kannattajien uskon autenttisuuden arvottamisesta
eri tavoin. Samoalaisten kohdalla tunnustuskunnan vaihtoon yhdistyi syvempiä
moraaliin liittyviä seikkoja. Käännynnäiset katsoivat, että vanhoissa kirkoissa ihmisten piti olla näkyvän moraalisia vain sunnuntaisin, kun taas evankelikaalisuudessa kääntyminen tarkoitti pysyvää moraalin muutosta. Kääntyessään uudestisyntymää korostaviin evankelikaalisiin suuntauksiin useimmat käännynnäiset jättivät
samalla kirkon, joka tuki samoalaisia esikristillisiä perinteitä, ja liittyivät kirkkoon,
jolla oli vahvoja esikristillisten perinteiden vastaisia käskyjä. (Emt. 147–151, 155–
156, 159.) Gershonin tutkittavat hylkäsivät tunnustuskunnan vaihdolla sekä vanhojen kirkkojen että kulttuuristen perinnäistapojen vallan itseensä.
Osalle tähän tutkimukseen osallistuneista usko merkitsee pikemminkin henkilökohtaista jumalasuhdetta kuin suhdetta uskonnolliseen instituutioon. Instituutioiden asema identiteetin muodostajana on muuttunut, kun ihmiset pitävät suhteita
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yllä eri kirkkoihin oman tarpeensa ja halunsa mukaan. Amerikkalainen Fiona kertoo tuttaviensa kutsuvan itseään hengellisiksi uskonnollisen sijaan korostaessaan
sitä, etteivät usko kirkkoon vaan Jumalaan:
I know many people who say they are ”spiritual” but not ”religious” which
basically here means they believe in God but don’t believe in the church or just
don’t want to go to any church.49 (Fiona 40b.)
Kolmeen seurakuntaan kuuluva, eläkkeellä oleva saksalaispastori puolestaan ei
pidä kristillisyyttä uskontona vaan totuutena ja itseään siten uskonnottomana:
Ich lehne die Religion vollständig ab, weil mein christlicher Glaube keine
religion ist, sondern er ist die Wahrheit!! Sozusagen bin völlig areligiös. 50
(Alexander 75.)
Globaalistuminen ja lähetystyön suunnanmuutos heijastuivat tutkimukseen osallisten toimintaan ja käsityksiin uskosta ja uskonnosta. Saksalainen evankelisen kirkon
pastori kertoi, ettei hänen oman kirkkonsa ekumeeninen työ rajoitu paikallisesti,
vaan kirkko tekee ekumeenista yhteistyötä myös eri maissa ja maanosissa sijaitsevien yksittäisten kirkkokuntien kanssa (Karla 45f). Suomalaiset tutkimukseen osalliset mainitsivat osallistuneensa yhteiskristilliseen lapsityöhön (Cecilia 35b), jonkin tunnustuskunnan järjestämään lähetystoimintaan (Dora 35c) tai yksittäisten
kristittyjen organisoimaan avustustoimintaan (Erik 50b; Nainen 60) Euroopassa ja
Afrikassa. Dora kertoi käyvänsä kirjeenvaihtoa eri puolilla maailmaa asuvien, uskonsa takia vainottujen ja vangittuna olevien ihmisten kanssa (Dora 35c). Vailla
seurakuntaa oleva Helmi kertoi pitävänsä yhteyttä sähköpostitse ja puhelimitse sellaisiin seurakuntiin ympäri maailmaa, joita hän on löytänyt Internetistä tai joiden
saarnoja hän on katsonut TV7:ltä (Helmi 45b). Useat suomalaiset tutkimukseen
osalliset mainitsivat myös joitakin afrikkalaisia ja amerikkalaisia lähetyssaarnaajia
ja evankelistoja, joiden puheita he olivat käyneet kuuntelemassa Liekki-seurakunnan tai yhteiskristillisen Pysäkin järjestämissä kokouksissa tai katsoneet televisiosta, radiosta tai Internetistä.
Poikkikristillisille uskovien yhteisö sijaitsee ihmisten ja yhteisöjen muodostamissa, globaaleissa verkostoissa. Identifioitumisessaan he ovat joustavampia kuin
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Tunnen monia ihmisiä, jotka sanovat olevansa ”hengellisiä” mutta eivät ”uskonnollisia”, mikä tarkoittaa tässä yhteytdessä pohjimmiltaan sitä, että he uskovat Jumalaan mutta eivät kirkkoon, tai he eivät
vain halua käydä missään kirkossa.
50
Minä torjun uskonnon kokonaan, sillä minun kristillinen uskoni ei ole lainkaan uskonto vaan totuus!!
Olen niin sanotusti uskonnoton.
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yhteen seurakuntaan sitoutuneet uskovat. Heidän näkemyksensä mukaan Kristuksen seurakunta ylittää maantieteelliset ja kirkkokuntarajat ja ulottuu ajallisesti pidemmälle aikajänteelle kuin vain nykyisiin seurakuntiin, sillä poikkikristilliset viittaavat seurakunnalla Jeesuksen ajasta nykypäivään ja vielä tulevaisuuteenkin ulottuvaan uskovien yhteisöön. He siteeraavat puheissaan edesmenneitä kristittyjä
useista tunnustuskunnista sekä seurakunnissa kuulemiensa kertomusten että lukemansa kristillisen kirjallisuuden, Internetistä löytämänsä materiaalin ja katsomiensa kristillisten televisio-ohjelmien pohjalta.
Uskonnollisten yhteisöjen yhteiskristillinen ajattelu on kaksijakoisempaa kuin
poikkikristillisesti käyttäytyvien. Ideologisella tasolla eri yhteisöjen uskonnolliset
auktoriteetit viestivät, että Kristuksen seurakunta on yksi ja yhteinen; käytännön
toiminnassa tätä yhteyttä yritetään yhtäältä edistää järjestämällä yhteiskristillisiä
tilaisuuksia seurakuntien kesken mutta toisaalta taas ehkäistä heikentämällä yksilöiden mahdollisuuksia osallistua muiden kirkkokuntien toimintaan (ks. luku 5.2).
Poikkikristilliset tunnistivat tämän ristiriidan uskonnollisten yhteisöjen toimintatavoissa. Suomalaiset haastatellut kritisoivat myös joitakin seurakuntia siitä, että niiden evankelioimistyö tähtää oman seurakunnan jäsenmäärän kasvattamiseen, kun
sen pitäisi tähdätä evankeliumin viemiseen ihmisille. Tällaisen toiminnan he tunnistivat siitä, että yhteiskristilliseksi mainostetun tilaisuuden järjestäjäksi paljastui
lopulta vain yksi seurakunta ja puhujina toimivat vain kyseisen seurakunnan omat
evankelistat ja pastorit. (Esim. Amanda 30; Greta 45a; Helmi 45b.)
Jotkut suomalaiset haastatellut ja amerikkalainen Fiona arvostelivat myös sitä,
että saarnoissa ja puheissa yritetään joskus osoittaa muiden tunnustuskuntien puutteet ja oman tunnustuskunnan paremmuus opin tulkinnassa. Poikkikristillisen näkemyksen mukaan seurakunnat tai seurakuntalaiset eivät myöskään saisi yrittää
määrätä uskovien tapakäyttäytymistä; monet tutkimukseen osalliset tulkitsivat tällaisen toiminnan lakihenkiseksi ja siten Jeesuksen sanoman vastaiseksi. (Beata 35a;
Dora 35c; Fiona 40b; Greta 45a; Helmi 45b.) Luettuaan tätä tekstiä keskeneräisenä
useampi tutkimukseen osallinen täydensi aiemmin sanomaansa muistuttamalla,
että Jeesus on useissa evankeliumien kohdissa saarnannut juutalaisten lakihenkisyyttä 51 vastaan. Mooseksen lain Jeesuskin vahvisti edelleen voimassaolevaksi,
mutta ei sen ulkopuolelle jääviä käsityksiä.
51
Laki tarkoitti aluksi Mooseksen välittämiä käskyjä. Vanhassa Testamentissa laki tarkoitti kaikkia Jumalan antamia säädöksiä, jotka ohjasivat moraalia, yhteiskuntaa ja jumalanpalveluselämää. Myöhemmin kirjanoppineet lisäsivät lakiin yksityiskohtaisia perinnäistapoja, joita Jeesus puolestaan kritisoi. Jeesus antoi itse rakkauden kaksoiskäskyn, jonka mukaan ihmisen tulee rakastaa lähimmäistään kuten itseään ja Jumalaa yli kaiken. (Kirkon tiedotuskeskus 2015b, elektr.)
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Usein seurakunnissa toivotaan ihmisten osallistuvan yhteiskristilliseen toimintaan oman kirkkokuntansa jäseninä, mutta niissä ollaan kyllä tietoisia siitä, että osa
seurakuntalaisista käy muiden tunnustuskuntien omissa tilaisuuksissa (Amanda 30;
Cecilia 35b; Liisa 50). Luterilaisen kirkon lappeenrantalaispastori kertoi itsekin
osallistuvansa muiden kirkkojen jumalanpalveluksiin. Hän kertoi käyneensä opiskeluaikoinaan vapaiden suuntausten kokouksissa sekä siitä syystä, että pitää ylistysmusiikista, että tutustuakseen muiden seurakuntien uskonkäsityksiin. Nykyisin
hän osallistuu muiden kirkkokuntien jumalanpalveluksiin ulkomailla ollessaan,
mutta ehtoolliselle luterilaisen kirkon lisäksi vain sellaisissa kirkoissa, johon luterilaisella kirkolla on ehtoollisyhteys. (Amanda 30.) Seurakunnissa hyväksytään
yleensä muiden kirkkokuntien jumalanpalveluksiin osallistuminen, jos siihen ei
liity tunnustuksellisuutta tai sakramentteihin osallistumista. (Amanda 30; Liisa 50;
Dora 35c.) Osallistumiskysymyksessä tulee esiin institutionaalisen vallan ja yksilöiden valinnanvapauden välinen jännite. Uskonnolliset instituutiot haluavat säilyttää asemansa uskovien osallistumisen määrittäjinä, kun taas poikkikristillisesti toimivat etsivät Raamatusta tukea omille institutionaalista valtaa vastustaville narratiiveilleen. Näistä vastanarratiiveista on muodostunut julkisia poikkikristillisiä narratiiveja, sillä monet poikkikristillisesti käyttäytyvät ja ajattelevat tuntevat ne ja
kertovat niitä omaa toimintaansa selittäessään.
6.5

Narratiivien risteytyminen poikkikristillisessä
identifioitumisessa

Yhteisöjen rajat tulevat tunnustuskuntarajat ylittävästi käyttäytyville osittain keskuksia näkyvimmiksi, minkä vuoksi he myös kiinnittävät haastattelukertomuksissaan huomionsa näitä rajoja merkitseviin symboleihin ja narratiiveihin eli tapakulttuuriin ja opillisiin käsityksiin. Käsittelen niitä tunnustuskuntien opillisia tulkintoja,
joiden eroihin tutkimukseen osalliset viittasivat haastatteluiden ja keskusteluiden
aikana, joista eri kirkkokunnilla on keskenään erilaiset tulkinnat tai joista ekumeenisissa neuvotteluissa käydään keskustelua. Opillisten eroavaisuuksien taustalla on
eri tunnustuskuntien nojaaminen opillisissa käsityksissään Raamatun lisäksi myöhempien kirkonisien tai perustajahenkilöiden tulkintoihin ja opinkäsitysten muotoiluihin. Ekumeenisissa keskusteluissa yritetään sovitella yhteen näitä näkemyseroja, samoin kuin erilaisia kirkollisia tapoja ja eettisiä kysymyksiä (Nüssel &
Sattler 2008, 45–119). Suomalaisessa yhteiskristillisessä toiminnassa ja saksalaisissa ekumeenisissa jumalanpalveluksissa tällaisten näkemyserojen korostamista
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vältetään. Niissä käytetään yhteisen kertomuksen strategiaa, jossa vältetään erottavien narratiivien esittämistä ja korostetaan yhdistävien narratiivien merkitystä. Jos
yhteisöt ja suuri osa niiden jäsenistä osallistuu aktiivisesti yhteiskristilliseen toimintaan, muuttuvat yhteisöjen narratiivit ja samalla yhteisöt itse ajan myötä toistensa kaltaisiksi. Suomessa vapaiden kirkkokuntien, kuten Vapaakirkon ja helluntailaisuuden, omissa jumalanpalveluksissa opillisten käsitysten ja tapakulttuurin
eroja tuodaan kuitenkin esiin erityisesti luterilaisen kirkon suuntaan.
Kun yksilö muodostaa uskonnollisen yhteisönsä itse eri tunnustuskuntien jäsenistä, on hänen osattava suodattaa kunkin yhteisön me-puheesta se aines, jonka varaan hän rakentaa identiteettiään. Ristiriita yhteisön ulos sulkeman mutta itseen hyväksytyn aineksen välillä täytyy sivuuttaa merkityksettömänä. Aina tämä ei onnistu.
Dora kertoi joidenkin kiertäjien puolustavan yhteisön muiden jäsenten läsnä ollessa
kiivaasti jotakin tietyssä yhteisössä vallalla olevaa käsitystä. Doran mukaan samat
ihmiset saattavat kuitenkin kyseenalaistaa aiemmin puolustamansa käsitykset Doran kanssa käymissään kahdenkeskisissä keskusteluissa mutta muuttaa mielipiteensä jälleen yhteisössä hyväksytyn käsityksen mukaiseksi palatessaan yhteisön
jäsenten seuraan. (Dora 35c.) Näin toimivat ihmiset myötäilevät käsityksiään vastaamaan kulloisenkin yhteisön tai keskustelukumppanien käsityksiä, mistä voi päätellä ihmisen identifioitumisen olevan häilyvää ja epävakaata. Postmodernit identiteettiteoriat pitävät häilyvyyttä jatkuvana merkityksen etsimisenä ja sinä, että ihmisten täytyy nykyaikana kyetä identifioitumaan moniin, arvoiltaan ristiriitaisiinkin yhteisöihin, jolloin identiteetin tulee olla vaihdettavissa (Bauman 2000, 19−20,
24−27). Katson kuitenkin, että kyse on enemmän omaelämänkerrallisen narratiivin
sisäisen ja ulkoisen tarinan ristiriidasta, kuten Ammerman (2003, 213–214) selittää.
Omaelämänkerrallisen narratiivin sisäiset tarinat suuntaavat ja juonittavat toimijan
omaa elämää, kun taas sen ulkoiset tarinat ovat muille kerrottuja selostuksia tai
muille esitettyä toimintaa. Toimijat sovittavat ulkoisia tarinoita niihin odotuksiin,
joita kuvittelevat muiden asettavan heille. (Emt.)
Autonomisten poikkikristillisten strategia on toisenlainen. He kertoivat välttävänsä keskustelua niistä opinkohdista tai tapakäyttäytymisen säännöistä, jotka
poikkeavat heidän omista näkemyksistään. Kenttätyöhavaintojeni mukaan nämä
ihmiset usein vaihtoivat puheenaihetta tai vetäytyivät tilanteista, joissa oli vaarana
syntyä erimielisyyttä keskustelijoiden kesken. Jos keskustelut alkoivat uhkaavasti
kuulostaa riitelyltä, tutkimukseen osalliset osasivat taitavasti ohjata keskustelun
sellaisille aluille, joista tiesivät osallistujien olevan yhtä mieltä. Eräs usein käytetty
liennytyskeino oli todeta, että kristityt eivät saavuta autuutta oikeassa olemisella
vaan uskolla Jeesuksen pelastustyöhön. (Kenttätyöpäiväkirja 4.1.2012; 25.1.2012;
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11.7.2013). Vaikeneminen ja tilanteesta vetäytyminenkin ovat vastapuhetta, jolla
kamppaillaan muiden itsestä esittämiä määrityksiä vastaan (Juhila 2004, 20). Autonomiset poikkikristilliset sanoivat kertovansa oman käsityksensä, jos joku sitä
heiltä suoraan kysyy, mutta yrittävänsä samalla tuoda julki sen, että hyväksyvät
muiden erilaiset käsitykset. (Beata 35a; Maria 70; Cecilia 35b; Greta 45a.)
Poikkikristillinen ajattelu on osittain uskontoinstituutioiden identiteettinarratiiveja, opillisia käsityksiä ja luokituksia vastustavaa narratiivia. Jotkin uskontoinstituutiot tuottavat narratiiveja, joissa poikkeavuutta tuetaan (Karla 45f), mutta uskontoinstituutioiden narratiiveihin sisältyy myös lausumia, joilla tietoisesti tai tiedostamattomasti koetetaan osoittaa luokkiin kuulumattoman aineksen poikkeavuus
ja vajavuus (vrt. Douglas 2000; Juhila 2004, 25). Esimerkiksi Greta arvosteli lapsuuden uskonyhteisönsä opetusta, jonka mukaan vain oman yhteisön jäsenet ovat
lähimmäisiä, joita tulee rakastaa. Ulkopuolisista taas tulisi pysyä erossa. (Greta
45a.)
Itse pidän lähimmäisinä kaikkia niitä ihmisiä, joita kohtaan, joista kuulen puhuttavan tai joiden olemassaolosta olen tietoinen. Rakkauden käsky koskee
suhtautumistani kaikkiin näihin ihmisiin. (Greta 45a.)
Gretan tavoin muutkin poikkikristilliset kertoivat vastanarratiiveja, joilla uskontoinstituutioiden heistä tai heitä varten tuottamat narratiivit pyrittiin osoittamaan
vääriksi.
Uskonnolliset instituutiot ja organisaatiot eivät ole ainoita identiteetin kertomuksia tarjoavia lähteitä (vrt. Ammerman 1996, 206), vaan haastatteluissa, keskusteluissa ja lähteinä käyttämissäni kirjallisissa kuvauksissa kerrottiin uskonnollisia
identiteettinarratiiveja, joihin kietoutui kuvauksia sairastumisista, alkoholismista,
koulutuksesta, työttömyydestä, ammatista ja sukupuolesta. Narratiivien yhteenkietoutuminen tulee selkeästi esiin myös saksankielisen alueen reformiliikkeiden
ja useiden amerikkalaiskirkkojen sisäisten ryhmittymien instituutiokritiikissä.
Amerikkalaiskirkkojen sisäiset protestiryhmät vaativat muun muassa seksuaalivähemmistöjen ja naisten aseman parantamista kirkoissa ja kyseenalaistavat kirkkojen perinteiset sukupuolirooli- ja perhekäsitykset. Tunnustuskunnan vaihdon sijaan
vastaryhmät yrittävät muuttaa kirkkoja sisältä päin haastamalla kirkolliset auktoriteetit keskusteluun kirkon tulkinnan paikkansapitävyydestä nykykulttuurissa. Muutosvaatimuksen perusteluiksi ne esittävät uskonnollisen alueen ulkopuolelta tuotuja
narratiiveja tasa-arvosta ja inhimillisyydestä. (Ammerman 2003, 208, 218; Dillon
2003, 6; Hemeyer 2006, 72; Publik-Forum.de 2015, elektr.) Saksankielisellä alu167

eella toimiva Wir Sind Kirche -liike katsoo, että roomalaiskatolisen kirkon tapa julistaa ihmisiä pyhimyksiksi sekä kieltää avioliitto ja vaatia selibaattia pappisvihkimyksen saaneilta ovat raamatunvastaisia perinteitä. Liikkeen puheenjohtaja Christian Weisner on todennut, ettei Jeesus itse perustanut lainkaan kirkkoa eikä luonut
institutionaalisia rakenteita. (Wir sind Kirche 2014, elektr.; Weisner 2010, elektr.;
derStadard.at 2015, elektr.) Reformiliikkeet ajavat kuitenkin amerikkalaisryhmittymien tapaan myös maallisista tasa-arvoa ja eettisyyttä koskevista narratiiveista
omaksumiaan asioita, kuten naisten aseman parantamista ja kirkon seksuaalietiikan
muuttamista nykyaikaisemmaksi (Publik-forum.de 2015, elektr.).
Suomessa ortodoksikirkon sisällä on syntynyt vastaavanlaista polemiikkia perinteenvaalijoiden ja nykyajan arvomaailmaan sopeutumista kannattavien ortodoksien kesken siitä, pitäisikö kirkon uudistaa tuhat vuotta vanhoja kaanoneita eli elämänohjeita. Lisäksi arvostelua on herättänyt kaanonien mielivaltainen soveltaminen. Esimerkiksi toimessa olevilta viranhaltijoilta on otettu pappeus pois, kun he
ovat puolison kuoleman jälkeen menneet uusiin naimisiin, mutta samaan aikaan
kirkko on vihkinyt eronneita miehiä papeiksi. (Baer & Valtavaara 2015, A14–A15.)
Kirkkojen käytäntöjä puolustavat vetoavat uskonnollisten traditioiden ja perinnäistapojen perustamisnarratiiveihin, kun taas kritisoivien osapuolten näkemyksissä risteävät sekulaarit tasa-arvon, eettisyyden ja laillisuuden narratiivit omaelämänkerrallisten narratiivien ja julkisten yhteisönarratiivien kanssa. Molemmat osapuolet ottavat Raamatun narratiivit huomioon, mutta tulkitsevat niiden sanomaa eri
tavalla. Nykymaailman arvojen huomioonottamista vaativien mielestä raamatuntulkinta täytyy tehdä nykyisessä yhteiskunnallisessa kontekstissa. Perinteenvaalijat
puolestaan katsovat, että jopa vuosisatoja sitten tehty tulkinta pätee kaikkina aikoina ja vaikka maailma ympärillä muuttuisi, on siihen sovellettava samoja sääntöjä kuin menneisiin yhteiskuntiin.
Tunnustuskunnat tarjoavat opillisissa tulkinnoissaan useita julkisia narratiiveja,
joista monen yhteisön toimintaan osallistuvien on valittava ne, joita kannattavat ja
joita soveltavat kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla. Poikkikristilliset eroavat
toisistaan sen suhteen, miten tulkitsevat oppia ja millä tavalla elävät tätä tulkintaansa todeksi. Esimerkiksi synnin, perisynnin, kasteen ja ehtoollisen merkitys selitetään eri tunnuskunnissa eri tavoin, millä on vaikutusta myös yksittäisten ihmisten käsityksiin. Erityisesti autonomiset poikkikristilliset sanoivat käsittävänsä monet opilliset seikat eri tavalla kuin kirkolliset instituutiot ne opettavat ja osasivat
sijoittaa oman näkemyksensä paikalleen tiettyjen institutionaalisten näkemysten
joukkoon. Heille oli myös selvää, että muut kristityt käsittävät raamatunkohdat ja
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opin joskus eri tavalla kuin he itse. He tunnustivat eri tavoin ajattelevien kristillisyyden, mutta vähemmän autonomiset tutkimukseen osalliset sen sijaan jakoivat
uskovat aitoihin kristittyihin ja vääräuskoisiin sillä perusteella, kuinka kaukana
muiden käsitykset olivat omista.
Tarkastelen aluksi perisyntiä, kastetta ja uudestisyntymää koskevia näkemyseroja, sillä niiden erot tulivat tutkimusaineistossani selkeimmin esiin. Ne myös
liittyvät opillisesti toinen toisiinsa. Perisynnin52 narratiivi on keskeinen ortodoksiselle, roomalais-katoliselle ja maltillisen reformaation tuloksena syntyneille protestanttisille kirkoille, ei niinkään evankelikaalisille suuntauksille tai poikkikristillisille yksilöille. Luterilaisen tunnustuksen mukaan synti ei ole vain ihmisen tekoja,
vaan syntisyys on kuulunut ihmiseen syntiinlankeemuksesta asti. Perisynti on sielunvihollisen työn tulosta ihmisessä, ja se periytyy sukupolvelta toiselle. Perisynti
on jotakin ihmisessä läpikotaisin olevaa, koska ihmiseltä puuttuu syntiinlankeemuksen takia se vanhurskaus, jonka omistajaksi ihminen alun perin luotiin. Ihmisluonto kuitenkin on luterilaisen tunnustuksen mukaan Jumalan luoma ja synnitön,
ja pysyy lankeemuksen jälkeenkin Jumalan luomuksena. Jeesus on omaksunut persoonaansa saman luonnon, mutta synnittömänä. Ylösnousemuksessa Jumala tuhoaa valituilta perisynnin lopullisesti, ja nykyinen ihmisluonto siirtyy iankaikkiseen elämään vailla perisyntiä. (Suomen evankelisluterilainen kirkko, elektr.)
Evankelis-luterilaisen kirkon opin mukaan ihmiset siis syntyvät syntisinä.
Kristityt ovat kuitenkin samaan aikaan myös synnittömiä tultuaan kasteessa osallisiksi Kristuksen synnittömyydestä. Perisynnin takia ihminen joutuu kadotukseen,
mikäli kuolee kastamattomana. Tästä syystä luterilainen kirkko pitää lapsikastetta
suotavana; kasteessa lapsi tulee osalliseksi Kristuksen vanhurskaudesta ja hänet
otetaan Kristuksen seurakunnan jäseneksi. (Vrt. Peura 2001, 210–225; Huovinen
2001, 263–264.) Kaste nähdään Jumalan tekona ihmiselle. Vaikka kasteen katsotaan vaikuttavan koko ihmiselämän ajan, on kastetun silti tultava jatkuvasti kastetuksi uskolla, tehtävä jokapäiväistä parannusta ja uskottava Jumalaan ilman tietoista synnin tekemisen aikomusta. (Huovinen 2001, 257–262, 267.)
Luterilaiset pitävät siis lapsikastetta tarpeellisena ihmisen perisyntisyyden takia. Amanda-pastori korosti, että vaikka kristillisillä tunnustuskunnilla on erilaiset
käsitykset perisynnin olemassaolosta ja vaikuttavuudesta, täytyy niiden kaikkien
silti ottaa opissaan jollain lailla huomioon Raamatun syntiinlankeemuskertomus,
johon perisynnin käsite perustuu. Syntiinlankeemuskertomuksen valossa ihminen
52

Perisynnin käsite on peräisin 300-luvulla eläneen kirkkoisä Augustinuksen opillisista muotoiluista (ks.
Marty 2010, 100).
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ei tule syntiseksi tekojensa seurauksena, vaan syntisyys on ihmisessä oleva ominaisuus. Ihmisen pahat teot ja ajatukset johtuvat ihmisen syntisyydestä.
Raamatussahan on syntiinlankeemuskertomus, jossa ihan selkeästi kerrotaan
miten ihminen lankesi syntiin. Jotkut ajattelevat sitä kirjaimellisesti, jotkut
ajattelevat sitä kuvaannollisesti, mutta siellä kuitenkin se kertomus on. Lähes
kaikki kristityt ajattelevat sen tarkoittavan sitä, että ihmisestä tuli tavallaan
syntinen, että ihmiseen tuli perisynti. Sen takia ei ole kysymys siitä, mitä ihminen tekee, vaan ihminen on vaan syntinen. Sitten tietyllä lailla se ilmenee sitten,
mutta ei pelkästään tekoina vaan myös vaikka laiminlyönteinä ja ajatuksina.
Että vaikka en ikinä tekisi yhtään syntistä tekoa, niin varmasti ajattelen ainakin
pahaa. (Amanda 30.)
Vapaiden suuntausten ja useiden kirkon herätysliikkeiden opin mukaan kastamattomat lapset tulevat autuaiksi kastamattakin. Näkemystä perustellaan Jeesuksen kehotuksella ”tulla lapsen kaltaiseksi” (Kenttätyöpäiväkirja 15.4.2012; 14.4.2013)
sekä sillä, ettei Raamatusta löydy kuvauksia lapsikasteesta. Luterilaiset herätysliikkeet hyväksyvät lapsikasteen, vaikka uskoisivat myös kastamattomina kuolleiden
lasten pelastukseen. Esimerkiksi esikoislestadiolaisuudessa ajatellaan, että lapsella
on syntyessään jo olemassa usko, minkä vuoksi kaste on mahdollinen. Silti lapsen
ajatellaan olevan Jumalan lapsi jo ennen kastetta, sillä Jumalan ei uskota lahjoittavan vanhemmille ”Perkeleen omaisuutta”, kuten lestadiolaisvanhin Arvid Horn on
asian ilmaissut. (Blom 2001, 86–87.) Herätysliikkeiden tapaan vapaissa suuntauksissa ajatellaan, että pienet lapset ovat viattomuuden tilassa, minkä vuoksi lapset
tulevat autuaiksi kastamattominakin. Helluntai- ja vapaaseurakunnissa selitetään,
että pienet lapset pääsevät taivaaseen sen vuoksi, mitä Jeesus on heidän puolestaan
tehnyt; muiden on osoitettava uskonsa uskovien kasteella. Vapaissa suuntauksissa
kastetta pidetään nimenomaan uskon osoituksena, koska Jeesus kehottaa syntisiä
tekemään parannuksen ja ottamaan vastaan kasteen (ks. Ketola 2008, 106, 113, 118,
122). Kuitenkaan kaikissa niissä raamatunkohdissa, joihin helluntaiseurakunnan ja
Vapaakirkon pastorit tukeutuvat kastekäsitystä selittäessään (esim. Joh. 4: 43−54),
ei puhuta kasteesta vaan uskosta.
Luterilaisen kirkon kanta aikuiskasteen vastaanottamiseen on, että sellaiset ihmiset, joita ei ole kastettu, voivat (ja näiden olisi suotavaa) mennä aikuiskasteelle.
Lapsena kastettujen ei tulisi mennä uudelleen kasteelle, sillä se olisi Jumalan teon
halveksuntaa. (Amanda 30.) Amerikkalainen Fiona puolestaan kertoi 10-vuotiaan
lapsensa uudelleenkastamisesta, jota episkopaalinen kirkko pitää muissa tunnustuskunnissa kastettujen kasteenvahvistamisena (Fiona 40b). Kastekäsitys on asia, joka
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voimakkaimmin jakaa poikkikristillisten mielipiteitä: erityisesti luterilaiset katsovat, etteivät voi mennä uudelleen kastettaviksi, vaikka muutoin hyväksyisivätkin
vapaiden suuntausten opin. Moni haastatelluista ja kanssani keskustelleista luterilaisista kuvaili kastekysymystä eräänlaiseksi raja-aidaksi, mutta katsoi voivansa
osallistua myös vapaiden suuntausten toimintaan, koska on tehnyt itselleen selväksi
oman kantansa. Nämä ihmiset sanoivat välttävänsä kastekäsityksestä keskustelemista vapaiden suuntausten edustajien kanssa, koska tietävät näillä olevan erilainen
ja usein hyvin ehdoton näkemys asiasta. Luterilainen Beata kuitenkin oli itse käynyt nuoruudessaan erään vapaan seurakunnan järjestämällä aikuiskasteella, mutta
hän katsoi oman uudelleenkasteensa olleen henkilökohtainen ratkaisu omiin uskonkysymysten pohdintoihin, eikä hän pitänyt aikuiskastetta välttämättömänä muille
lapsena kastetuille (Beata 35a).
Kahta evankelis-luterilaista pappia53 lukuun ottamatta haastatellut eivät liittäneet kastetta ja perisynnin käsitettä puheessaan toisiinsa. Perisynnin käsitteen vaikutuksen voi silti havaita siitä, millä tavalla tutkimukseen osalliset puhuivat synnistä. Eräässä kotikokouksessa minut mukaan kutsunut tutkimukseen osallinen selitti omaa käsitystään syntisyydestä. Hänen mukaansa syntiä ei pidä käsittää yksittäisiksi synnin teoiksi, jotka aiheuttavat syntisyyden, vaan ihmisessä oleva syntisyys aiheuttaa hänen mielestään synnin tekoja. (Kenttätyöpäiväkirja 4.1.2012.)
Eräältä haastatellulta kysyin sähköpostitse haastattelun jälkeen, millainen suhtautuminen hänen tunnustuskunnassaan on perisyntiin ja miten hän itse sen käsittää.
Hän katsoi oman käsityksensä sijoittuvan vapaiden suuntausten ja luterilaisen kirkon käsityksen välille:
Olen ymmärtänyt, että luterilaisemmissa piireissä korostetaan ihmisen syntisyyttä ihan pienestä asti ja vapaammissa suunnissa taas ajatellaan lasten olevan viattomia ja synti on vasta sitten, kun voi tietoisesti valita. […] Oma käsitykseni perisynnistä on varmaan jostain noiden kahden käsityksen puolivälistä.
Mielestäni lasta ei tarvitse kastaa siksi, että hän pääsisi Taivaaseen. Elämme
langenneessa maailmassa ja meissä jokaisessa Jumalan kuva on vinksallaan
synnin takia jo syntymästä lähtien. Jokaisella on siis taipumus valita paha ymmärtäen sekä ymmärtämättömyyttään. Ajattelen, että kaikki vauvasta vaariin
tarvitsevat Jeesusta pelastuakseen ja toisaalta lasten kaltaisten on Jumalan
valtakunta. […] Sen kokoinen lapsi, joka osaa ja pystyy vastaanottamaan Jeesuksen pelastajanaan, on itse vastuussa siitä, jos kääntää selkänsä Jeesukselle
53

Saksassa toimivalta suomalaiselta evankelis-luterilaisen kirkon ja evankelisen kirkon pastoreilta en
kysynyt heidän käsityksistään, sillä oletan sen olevan oman kirkon opin mukainen.
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tietoisesti. Ja uskoon tulleesta ihmisestä tulee kokonaan vanhurskas Jumalan
silmissä, vaikka syntiin välillä lankeaisikin. (Cecilia 35b.)
Vapaisiin suuntauksiin kuuluvien poikkikristillisten kastekäsitys on evankelikaalisen liikkeen opin mukainen: kristittyjen kaste eli aikuiskaste on ainut oikea kaste,
koska Raamatussa ei erikseen mainita lasten kastamista. Kun kysyin niistä kuvauksista, joissa mainitaan perhekunta kääntymisen kohteena, esimerkiksi Paavalin sanoista vanginvartijalle vankilan muurin romahtamisen jälkeen ”Usko, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasikin pelastuu”, sain vastaukseksi havaintojeni mukaan
vapaissa suuntauksissa yleisesti käytetyn selityksen, ettei kyseisessä kohdassa puhuta kasteesta. Perhekunnan katsottiin pelastuvan vain siksi, että kaikki sen jäsenet
uskovat Jeesuksen Kristukseksi ja henkilökohtaiseksi vapahtajaksi. Monitahoisimmin kastekysymystä pohtivat Amanda- ja Alexander-pastorit sekä Beata ja Helmi.
Beatan ja Helmin mielestä kastekysymyksen annetaan turhaa hajottaa kristittyjen
ykseyttä, sillä Raamattu antaa vain väljiä kuvauksia kasteesta. Toisaalta molemmat
olivat sitä mieltä, että lapsi on syntyessään Jumalan omaisuutta ja Jeesuksen pelastustyön alainen. Jos lapsi kastetaan pienenä, on tämä kaste heidän mielestään yhtä
pätevä kuin myöhempi aikuiskaste. (Beata 35a; Helmi 45b.)
Helmi korosti lisäksi, että jos ihminen on ajautunut niin erilleen yhteydestään
Jumalaan, että kokee tarvitsevansa uuden kasteen vahvistaakseen yhteytensä, on
uudelleenkastaminen sallittavaa. Helmin mielestä kaste on kahden olemuksen, ihmisen ja Jumalan teko, sillä ihminen osoittaa kasteen vastaanottaessaan noudattavansa Jeesuksen kehotusta kääntyä ja ottaa kaste vastaan, ja Jumala puolestaan tunnistaa ihmisen kasteen kautta osalliseksi Jeesuksen vanhurskaudesta. Helmi kuitenkin muistutti, että Jeesus pelasti katuvan ryövärin ristillä, vaikka tätä ei ehditty
kastaa ennen ristinkuolemaa. Tämän Raamatussa olevan kuvauksen mukaisesti pelastus on Helmin mielestä yksin uskosta ja armosta, ei kasteesta johtuvaa. (Helmi
45b.)
Helmin kastekäsitys saattaa vaikuttaa ensi silmäyksellä kovin yksilölliseltä.
Omaperäisyydestään huolimatta käsitys on kulttuurisesti muovautunut. Helmi on
lähtöisin luterilaisesta kodista, ja hänet on kastettu lapsena. Helmi kertoi, että hänen
äitinsä ja äidin puolen sukulaiset opettivat hänelle uskonasioita kotona, jolloin hän
omaksui näkemyksen lapsikasteen merkityksestä. Nuorena aikuisena hän opiskeli
ulkomailla ja koki voimakkaan uskonnollisen uudelleenheräämisen, minkä johdosta hän liittyi aikuiskastetta kannattavaan tunnustuskuntaan. Suomeen palattuaan
hän liittyi vastaavaan suomalaiseen kirkkokuntaan. Nykyisen seurakunnattomuutensa ansiosta hän pystyy tukeutumaan molempiin omaksumiinsa kasteoppeihin
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kokematta ristiriitaa niiden välillä, sillä Raamatun ristiinnaulitsemiskertomuksen
avulla hän kykenee osoittamaan molemmat puutteellisiksi. Myös ne uskontoinstituutiot, jotka osaltaan vaikuttavat hänen kastekäsitykseensä, käyttävät Raamattua
diskursiivisena lähteenä kastetta koskevien narratiiviensa muotoilussa (vrt. Heikkinen 2007, 80).
Kastekäsitys on merkityksellinen myös siksi, että sillä on yhteys uudestisyntymisen käsitykseen. Poikkikristillisten kesken on erotettavissa kolme päälinjaa erilaisissa käsityksissä siitä, miten uudestisyntyminen tapahtuu ja mikä on sen suhde
kasteeseen.
–

–
–

Uudestisyntyminen lapsikasteessa. Lapsi otetaan kasteessa seurakunnan jäseneksi, mikä tarkoittaa samalla uudestisyntymää. Monissa lapsikastetta kannattavissa kirkoissa kaste tarvitsee rinnalleen uskon vahvistamisen konfirmaatiossa noin 14−15-vuotiaana. Aikuiskaste on mahdollinen silloin, jos ihminen
liittyy seurakuntaan vasta aikuisena. Aikuiskasteeseen liittyy evankelisessa kirkossa aina konfirmaatio (Schneider & Theilemann 2012, 10–11). Tämän näkemyksen kannalla ovat roomalaiskatolinen, ortodoksinen, evankelinen ja evankelis-luterilainen kirkko.
Uudestisyntyminen aikuiskasteessa. Tämän näkemyksen kannalla ovat jotkut
evankelikaaliset suuntaukset.
Uudestisyntyminen Pyhän Hengen kasteessa. Osa tämän näkemyksen kannattajista katsoo lapsikasteen olevan tärkeä siksi, että lapsella katsotaan olevan
myötäsyntyinen usko, koska hän on Jumalan luomus. Tällainen näkemys on
muun muassa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimivilla lestadiolaisilla herätysliikkeillä. Osa taas pitää lapsikastetta vääränä, koska kaste käsitetään tahtovan ihmisen ilmaukseksi uskosta. Vedellä kastaminen ja Pyhän
Hengen kaste ovat kaksi eri asiaa, joskin aikuisille ne voivat tapahtua samaan
aikaan. Pyhän Hengen kaste on kuvattu Raamatussa Apostolien tekojen 2. luvussa helluntaipäivän tapahtumissa, jossa seurakunta syntyi. (Apostolien teot
2; 10:47–48; 11:16.) Tämän näkemyksen kannalla ovat muun muassa helluntaiherätys ja suuri osa evankelikaalisista suuntauksista. Osa evankelikaalisista
liikkeistä katsoo, että uudestisyntymä tapahtuu silloin, kun ihminen tunnustaa
Jeesuksen Kristukseksi ja henkilökohtaiseksi Vapahtajakseen. Ihmisen pystyy
tämän ajatuskulun mukaisesti osoittamaan tarkan ajan, paikan ja tilaisuuden,
jossa uudestisyntyminen tapahtui.
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Kukin edellä kuvattu linja on narratiivi siitä, miten uudestisyntyminen tapahtuu.
Aina on olemassa myös näitä narratiiveja vastaan puhuvia narratiiveja, joita vastaan omaa käsitystä täytyy peilata ja vakuuttaa oikeaksi. Tuija Hovin (2007, 32)
mukaan henkilökohtaista uskonratkaisua korostavat yhteisöt odottavat, että uskonratkaisun tehneet julkistavat ratkaisunsa yhteisölle ominaisella tavalla ja osoittavat
näin kuuluvansa ryhmään. Antropologi John Leavitt (1996, 532) katsoo, että yhteisöillä on kollektiivinen affektiojärjestelmä, johon kaikki tietyssä tilanteessa tai tapahtumassa mahdolliset tunteet on sisällytetty. Yksittäisten ihmisten tunnekokemus
sinällään on henkilökohtainen, mutta sen tulkinta on kulttuurinen, sillä affektiivisen
järjestelmän jakavat ihmiset tuottavat samankaltaisia reaktioita (emt.). Sabine Rennefanz (2014) kuvaa, kuinka evankelikaalisessa Anskar-kirkossa kerrottiin tarinaa
uudestisyntymisestä kasteen yhteydessä. Omassa kastetapahtumassaan hän ei silti
tuntenut odottamaansa uudestisyntymisen kokemusta. Kaste ei tuntunut miltään
eikä muuttanut mitään. Silti hän alkoi kasteen jälkeen kertoa tarinaa uudestisyntymisestään sekä itselleen että muille. (Emt. 154–159; 167–168.) Oman kokemuksen
tunnistaminen tapahtui olemassa olevaan julkiseen narratiiviin yhdistymisen ja sen
kanssa yhdenmukaisen tarinan kertomisen kautta. Yhteisen narratiivin kautta tapahtunut kertominen toimi itseidentifiointina, jossa uudestisyntynyt minä muovautui yhteisesti tunnistetulla näyttämöllä eli kastetapahtumassa. (Vrt. Hovi 2007, 32–
34.) Silti Rennefanz ei kertomansa mukaan tuntenut sellaisia tunteita, joita hänen
olisi oppimiensa kastenarratiivien mukaan pitänyt tuntea.
Marian ja Alexanderin uudestisyntymiskokemukset vastasivat niitä narratiiveja, joihin he tukeutuivat. Maria kuvasi uskoontulonsa jälkeistä kokemusta aistien
herkistymisenä. Seurakunnan pastori oli pyytänyt henkilöitä, jotka halusivat ”omistaa elämänsä Jeesukselle”, tulemaan alttarille. Maria kertoi kävelleensä seurakunnan eteen ja antaneensa pastorin siunata itsensä. Kun hän käveli uskonratkaisunsa
jälkeen kirkosta kotiinsa, näytti koko luonto hänestä kirkkaammalta ja kaikki tuoksut tuntuivat voimakkaammilta kuin aikaisemmin. Maria piti tätä hetkeä uudestisyntymänään ja myöhemmin seurannutta kastetta Jeesukselle osoitettuna lupauksena ja syntien anteeksi saamisena Apostolien tekojen 38. luvussa kuvatulla tavalla.
(Maria 70.) Kolmeen tunnustuskuntaan kuuluva saksalainen Alexander korosti, että
vedellä kastaminen ja uudelleensyntymä Pyhän Hengen kasteessa ovat kaksi eri
asiaa. Hänet on kastettu lapsena, mutta Pyhän Hengen kasteen hän on kokenut vasta
myöhemmin elämässään. (Alexander 75.)
Cecilia ja Maria kertoivat kokeneensa uudestisyntymän siirryttyään alkuperäisestä tunnustuskunnastaan aikuiskastetta korostavan tunnustuskuntaan. Kumpikin
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heistä kuitenkin kertoi olleensa kiinnostuneita uskonnosta ja osallistuneensa uskonnollisiin tilaisuuksiin jo ennen uudestisyntymän kokemusta. Cecilia oli kiertänyt
useammassakin tunnustuskunnassa ennen uudestisyntymäänsä ja kertoi vierailevansa muiden uskontokuntien tilaisuuksissa edelleen (Cecilia 35b). Maria puolestaan arveli, että olisi voinut tulla uskoon myös luterilaisen seurakunnan tyttöleirillä,
jos sairastuminen ei olisi estänyt osallistumista siihen. Eräs vapaa suuntaus alkoi
järjestää pian leirin jälkeen omia kokouksiaan paikallisessa metodistikirkossa, ja
Maria osallistui näihin tilaisuuksiin. Käydessään uudestisyntymänsä jälkeen muiden tunnustuskuntien tilaisuuksissa hän piti itseään jo uudestisyntyneenä. Myös
muiden tunnustuskuntien jäsenet tunnustivat hänen kristillisyytensä ja samalla uudestisyntymänsä aitouden. (Maria 70.) Marian ja Cecilian kertomukset puoltavat
Ilana Gershon (2007, 148–149) näkemystä siitä, ettei uudestisyntymänä kuvattu
kääntymyskokemus ole pelkästään radikaali murros ihmisen elämässä, vaan siihen
liittyy myös jatkuvuuden korostuksia. Tähän tutkimukseen osalliset katsoivat uudestisyntymän olevan ainutkertainen tapahtuma, minkä vuoksi tunnustuskunnasta
toiseen siirtyminen ei ollut sama asia kuin uusi uudestisyntymä. Siirtymä ei myöskään tarkoittanut aina tutkimukseen osallisen uskonkäsitysten muuttumista vaan
aiemman tunnustuskunnan opin ja tapojen uudelleenarviointia.
Tunnustuskunnat antavat myös kannattajilleen keskenään erilaisia elämänohjeita, joiden perusteluina käytetään eri raamatunpaikkoja tai tulkintaa Raamatusta.
Osittain perustelut pohjautuvat Raamatun ulkopuolisiin lähteisiin. Avioero ja eron
jälkeinen uusi avioliitto hyväksytään evankelisessa ja luterilaisessa kirkossa sekä
useissa vapaissa suuntauksissa, mutta ei kaikissa herätysliikkeissä. Homoseksuaalisuuteen luterilainen kirkko suhtautuu neutraalimmin kuin vapaat suuntaukset,
mutta näkemyserot kirkon työntekijöiden kesken ovat suuret. Kenttätyössäni havaitsin, että vapaisiin suuntauksiin ja herätyskristillisyyteen kuuluvat vetosivat
kielteisessä homoseksuaalisuuskannassaan usein Jeesuksen vuorisaarnaan ja pariin
muuhun Raamatun kohtaan. Vuorisaarnassa Jeesus sanoo: ”Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain […]
Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman […]” (Matt. 5: 18−19). Näiden Jeesuksen sanojen perusteella vapaissa suuntauksissa korostetaan, ettei homoseksuaalisuutta voida hyväksyä eikä kysymys ole sidottu aikaan tai vallitseviin käsityksiin.
(Kenttätyöpäiväkirja 3.3.2013; 15.6.2013; 11.7.2014.) Homoseksuaalisuus halutaan sulkea ulos yhteisön kategorioihin sopimattomana aineksena (vrt. Douglas
2000, 47, 92).
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Avioeroon ja uuteen avioliittoon suhtaudutaan kuitenkin sallivasti, vaikka
edellä mainitussa vuorisaarnassa Jeesus tuomitsee avioeron muusta syystä
kuin ”huoruuden tähden” ja lisää vielä, että se, joka nai hylätyn, tekee huorin.
Avioerokysymyksessä naimattomien ja naimisissa olevien rinnalle on hyväksytty
uusi eronneiden kategoria, mikä todistaa alkuperäisen puhtaan ja epäpuhtaan kategorian muuttuneen. Eronneet ovat alun perin muodostaneet anomaalisen luokan,
mutta se ei enää uhkaa järjestystä, koska sen olemassaoloon on totuttu yhteisöissä.
(Vrt. emt. 50.)
Vapaat suuntaukset ovat hyökänneet voimakkain sanoin luterilaista kirkkoa
vastaan homoseksuaalisuuskysymyksessä. Poikkikristilliset suhtautuvat näihin kysymyksiin yksilöllisemmin, kuitenkin siten, että vapaiden suuntausten jäsenet ovat
omaksuneet vahvemmin vapaiden suuntausten kannan kuin luterilaiseen kirkkoon
tai sen sisällä toimiviin viidesläisiin liikkeisiin kuuluvat. Homoseksuaalikysymys
on ajanut joitakin poikkikristillisiä pois seurakuntayhteydestä, mikä huolestuttaa
osaa luterilaisen kirkon papeista suuresti. Nämä papit muistuttavat, että Raamatun
mukaan seurakunnan tai yksittäisten kristittyjen tehtävä ei ole tuomita ihmistä.
Opilliset erot tunnustuskuntien välillä perustuvat siihen, että tunnustuskunnat
nojaavat eri auktoriteettien opintulkintoihin. Osa tähän tutkimukseen osallisista,
erityisesti pappiskoulutuksen saaneet, tukeutuu selkeästi oman tunnustuskuntansa
menneiden auktoriteettien käsityksiin ja historian aikana muotoutuneeseen oppiin.
Luterilaispastori Amanda piti esimerkiksi tunnustuskuntiin sitoutumattomia kotikokouksia periaatteessa hyvänä asiana, mutta katsoi, että institutionaalisen ohjauksen puute voi johtaa opin muuttumiseen ja henkilöitymiseen. Erityisesti tällainen
vaara piilee karismaattisen johtajan ympärille kerääntyneissä yhteisöissä:
Siis tämmöinen kaikki kodeissa kokoontuminenhan on just sitä, just siis erittäin
hyvä asia. Ongelma on siinä, että jos irtaudutaan kokonaan siitä isommasta,
niin silloin tavallaan se oppi voi mennä aika villiin suuntaan. Se voi riippua
yhden ihmisen keksinnöistä, mihin se menee, tai yhden tulkinnoista. (Amanda
30.)
Institutionaaliselle toiminalle rinnakkaiseen maallikkojohtoiseen toimintaan osallistuvat, myös saksankielisillä alueilla toimivien reformiryhmien kannattajat, sen
sijaan katsovat, että Raamatun selittämisestä kirkollisten auktoriteettien, esimerkiksi Augustinuksen tai Lutherin, muotoilemien opillisten käsitysten kautta olisi
luovuttava. Raamatun olisi oltava ensisijainen totuuden lähde, jonka kautta kaikkea
muuta oppia tulisi tarkastella. (Esim. Weisner 2010; Dora 35c; Helmi 45b.) Kirk176

kojärjestyksen sivuuttaminen ja Raamatun auktoriteetin korostus mukailevat evankelikalismin näkemyksiä (Hemeyer 2006, 96; Ketola 2008, 126) ja liittävät nämä
ryhmittymät evankelikaaliseen liikehdintään.
Raamatun ensisijaisuuden korostuksesta huolimatta Raamatun lukemisen tapa
vaikuttaa siihen, millaisen tulkinnan ihminen Raamatusta tekee. Eräässä yhteiskristillisessä kokouksessa puhumaan kutsuttu luterilaisen kirkon kirkkoherra selitti,
että Raamattua olisi luettava evankeliumeista käsin. Vanha Testamentti ennustaa
Jeesuksen tulemista ja valmistaa siihen, mitä Uudessa Testamentissa kerrotaan.
Vanha Testamentti sisältää kuitenkin myös juutalaisen yhteiskunnan lakia. Uusi
Testamentti puolestaan kertoo, miten Vanhan Testamentin kuvaukset käyvät toteen.
Evankeliumeissa kuvataan Jeesuksen tekoja ja sanoja; Apostolien teoissa taas kuvataan sitä, miten ensimmäiset kristityt ja apostolit tulkitsivat Jeesuksen sanoman
ja järjestivät seurakunnat tuon sanoman mukaisesti. Kirkkoherran mukaan Raamatun tärkein osa kristityille on evankeliumit, sillä ne sisältävät Jeesuksen sanat. Vanhasta Testamentista kristittyjen tulisi noudattaa vain niitä osia, jotka on vahvistettu
evankeliumeissa, sillä kirkkoherran sanojen mukaan ”Meillä on uusi liitto Kristuksessa”. (Kenttätyöpäiväkirja 12.7.2013.)
Raamatun ensisijaisuutta korostavat poikkikristilliset valitsevat kantansa tunnustuskuntien oppiin Raamattua tutkimalla, mutta heidän opintulkintansa eivät
noudata puhtaasti minkään tunnustuskunnan oppia. Osa tutkimukseen osallisista
katsoi, että Raamattua on luettava kokonaisuutena, sen kaikki osat samalla tavalla
huomioon ottaen (esim. Beata 35a; Maria 70). Osa tuntui tulkitsevan niin evankeliumeja kuin nykymaailmaa ja elämää Vanhan Testamentin kautta. He kyllä viittasivat puheissaan evankeliumeihin, mutta evankeliumit eivät ole heille se linssi,
jonka kautta Raamattua tarkastellaan. (Dora 35c; Inga 45c.) Vanhasta Testamentista
lähtevää Raamatun tulkintatapaa voisi kutsua historialliseksi, sillä tällainen tulkinta
lähtee liikkeelle varhaisemmista tapahtumista ja selityksistä ja etenee tuoreimpiin
tapahtumiin ja selityksiin. Osa tutkimukseen osallisista taas korosti evankeliumien
ensisijaisuutta ja sitä, että Raamatun muita osia tulee tulkita evankeliumien kautta,
sillä vain evankeliumeissa kuvataan Jeesuksen omia tekoja ja käsityksiä. Evankeliumien jälkeistä osaa he pitivät jo tulkittuna esityksenä Jeesuksen sanomasta,
vaikka eivät kieltäneet senkään merkitystä. He kuitenkin katsoivat, että tätäkin osaa
tulisi tarkastella evankeliumien kautta ja hylätä se, mitä evankeliumeissa ilmoitetut
Jeesuksen ohjeet eivät tue. (Amanda 30; Greta 45a; Helmi 45b.) Kukaan tutkimukseen osallinen ei noudattanut kuitenkaan puhtaasti mitään esittämistäni kolmesta
raamatuntulkintatavasta, vaan tulkintatavat sekoittuivat kunkin tutkimukseen osal177

lisen narratiiveissa keskenään. Esimerkiksi eräs evankeliumien ensisijaisuutta korostava tutkimukseen osallinen kertoi viettävänsä sapattia lauantaina, koska se on
Vanhan Testamentin mukaan seitsemäs päivä eli pyhitettävä lepopäivä (Helmi 45b).
6.6

Uskon käsite tutkimukseen osallisten kerronnassa

Poikkikristillisten usko ei tarkoita uskonnon eli jonkin uskontoinstituution oppien
omaksumista tai seuraamista sellaisenaan. Useat haastatellut määrittivät uskoaan
muun kertomuksensa lomassa. Kerrotun perusteella usko on vakuuttuneisuutta
Raamatun totuudesta ja Jumalan, Jeesuksen ja Pyhän Hengen olemassaolosta. Raamattu nähtiin pohjaksi omalle uskolle: Raamatusta löytyy totuus (Alexander 75),
vastaus ihmisen elämäntilanteisiin (Dora 35c; Inga 45c; Helmi 45b) ja siihen, miten
ihmisen pitää uskoa (Beata 35a). Usko tarkoitti haastatelluille myös luottamusta,
johdatusta, kuuliaisuutta, vastavuoroisuutta ja kokemusta. Luottamuksella viitattiin
siihen, että uskova luottaa Raamatun totuuteen, Jumalan olemassaoloon ja johdatukseen (Beata 35a; Helmi 45b). Vain Greta sanoi uskon tarkoittavan kuuliaisuutta.
Kuuliaisuudella hän viittasi kuitenkin vain haluun noudattaa Jeesuksen antamia ohjeita siten, kuin hän ne Raamatun tekstin perusteella tulkitsi:
Usko tarkoittaa sitä, että minä yritän noudattaa omassa elämässä Jeesuksen
ohjeita. Aina en kykene näitä ohjeita noudattamaan, mutta pidänkin niitä juuri
siksi tärkeinä, että niitä voi pitää esikuvana, jota kohti voi itseään korjata.
(Greta 45a.)
Kuuliaisuus ei sen sijaan Gretan mielestä tarkoita kuuliaisuutta uskonyhteisölle tai
institutionaalisille auktoriteeteille. Kuuliaisuutta useammin haastatteluissa mainittiin usko vastavuoroisuutena. Maria selitti, että kun ihminen uskoo Jeesukseen, hän
saa vastineeksi lohdutusta, apua ja turvaa (Maria 70). Helmi taas käytti esimerkkinä
kymmentä käskyä kuvatessaan uskovan ja Jumalan vastavuoroista suhdetta. Käskyjen noudattaminen tekoina ilman uskoa ei hänen mukaansa kuitenkaan johda
vastavuoroiseen suhteeseen Jumalan kanssa, vaan ihmisen on myös uskottava Jumalan totuuteen:
Ei Jumala niitä kauheasti pannut niitä käskyjä, olihan niitä juutalaisilla enemmän mutta, se mitä nyt meille on tullut niistä, niin kymmenen käskyä. Niin eihän tuo nyt iso lista ole muistaa, mitä Jumala nyt pyytää, nämä on jutut mitkä
sie hoidat, ja hän hoitelee sitten loput siun elämässä. (Helmi 45b.)
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Usko kokemuksena tarkoitti tutkimukseen osallisille sekä uskoa rukousvastauksiin
että ihmisen sisäistä tunnetta, jonka ajamana ihminen hakee vastauksia itseään askarruttaviin kysymyksiin johdatuksen kautta. Tällaisia tapahtumia tutkimukseen
osalliset pitivät todisteena elävän Jumalan olemassaolosta eli siitä, että usko ei tarkoita vain tiettyjen oppien noudattamista ja niihin uskomista, vaan usko on tässä
hetkessä tapahtuvaa Jumalan ja ihmisen välistä vuorovaikutusta:
Ahdistus painoi just sisimmässä ja sitten kun aukaisee Raamatun, niin se aukeaakin just sellaisesta kohdasta, missä tulee vastaus juuri siihen asiaan, mikä
on mielessä. Ja semmoisia tilanteita kävi sitten montakin kertaa, että siinä vaiheessa rupesi oikeasti ajattelemaan, että ehkä Jumala oikeasti voi olla jotain
muutakin, kun vain tämmöistä, sanoja tai Raamatussa, tai puhetta. Että oikeasti voi olla elävä Jumala olemassa, mikä oikeasti on kiinnostunut ihmisestä.
(Beata 35a.)
Tutkimukseen osalliset puhuivat myös siitä, mitä usko ei heidän mielestään ole ja
tekivät samalla eron uskon ja uskonnon välille. Usko ei esimerkiksi tarkoita heille
lakihenkisyyttä ja jossakin uskonyhteisössä noudatettavien tapojen seuraamista
(Beata 35a; Greta 45a; Helmi 45b; Inga 45c). Uskovan tulisi päinvastoin luottaa
Jumalan armoon eikä yrittää ansaita armoa omilla teoillaan. (Alexander 75; Beata
35a; Dora 35c; Greta 45a.) Hyvät teot sen sijaan voivat olla seuraus uskosta, mutta
niillä ei silloinkaan saavuteta mitään, sillä ihminen pysyy uskostaan huolimatta
syntisenä:
Der Same Gottes im Menschen ist durch den Sündenfall 100%ig zerstört
worden, so dass dieser sündige Mensch auch nicht zu 1% gut ist und deshalb
auch nur durch die Wiedergeburt ”in Christus” errettet werden kann 54 .
(Alexander 75.)
Moni haastateltu puhui uskosta kasvamisena, jatkuvana kehityksenä lähemmäs Jumalaa. Helmi korosti, että usko on pysyvää, mutta maallinen seurakuntayhteys ei.
Hänen mielestään Raamattu on se paikka, jossa uskova voi kasvaa uskossa. Hänen
mielestään uskossa kasvu voi tapahtua kirkkojen ja seurakuntien sijaan myös hänen ”seurakunnan sijaisperheiksi” nimittämiensä kanavien kuten Internetin, radion ja television välittämien jumalanpalvelusten tai erilaisten tukiryhmien kautta.

54

Syntiinlankeemuksen kautta Jumalan siemen ihmisessä on sataprosenttisesti tuhoutunut, niin ettei
tämä syntinen ihminen myöskään ole edes yksiprosenttisesti hyvä, ja siksi hän voi pelastua vain sen
kautta, että uudestisyntyy ”Kristuksessa”.
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Raamatun pitää silti hänen mielestään olla se lopullinen paikka, josta opin totuudenmukaisuus tulee tarkastaa. Raamattuun voi myös tukeutua, vaikka seurakunta
hylkäisi ihmisen.
Jos en ole tervetullut kotiin [seurakuntaan], niin sitten pitää etsiä niin sanotusti sijaisperhe. (Helmi 45b.)
Todennäköisesti yhteen yhteisöönkään sitoutuneiden ihmisten uskonnolliset käsitykset eivät aina seuraa tarkasti oman uskonyhteisön opillisia käsityksiä, mutta käsitysero voi jäädä ihmisiltä itseltään huomaamatta, koska he tunnistavat yhteisön
keskeisten symbolien ulkomuodon omakseen, kuten Cohen (1989, 2000b) on huomauttanut. Symbolien sisältö, se narratiivi, jolla oppia vakuutetaan todeksi, voi
jäädä hämäräksi. Poikkikristilliset taas tunnistavat tunnustuskunnan symboleihin
liittämät merkitykset ja oman eriävän käsityksensä niistä. Tällainen tunnistaminen ”vapauttaa seurakuntien kahleista” (Helmi 45b) toimimaan tunnustuskuntarajat ylittävästi, kun yksilöt eivät enää noudata minkään yhteisön käyttäytymisohjeita
sisältäviä narratiiveja puhtaasti, vaan sekoittavat niihin aineksia muista narratiiveista.
Vaikka ihmiset itse katsoivat pitävänsä Raamattua ensisijaisena auktoriteetin
lähteenä, on kaikkien ihmisten tulkinta aina osittaista. Monien uskonyhteisöjen toimintaan osallistuvat myös kuljettavat tätä osittaista tulkintaansa mukanaan sinne,
mihin milloinkin menevät. Kun useissa yhteisöissä käsitellään samoja opinkohtia
ja myös samoja ihmiselämän kysymyksiä, voi juuri yhtenevä symbolinen ulkomuoto vahvistaa ihmisten kokemusta yhtenäisyydestä yhteisöjen kesken (vrt. Cohen 1989, 91–92; 2000b, 146). Vaikka opin tulkinnoissa on eroja yhteisöittäin, on
osa tulkinnoista aina limittäisiä tai päällekkäisiä, mikä voimistaa tunnetta samanlaisuudesta. Institutionaalisen uskonnollisuuden sijaan poikkikristillisille merkittävää on yksilöllinen, henkilökohtainen usko, mikä tarkoittaa samalla sitä, että uskonnolliset traditiot eivät sido heitä samalla tavalla kuin yhteen tunnustuskuntaan
sitoutuneita uskovia.
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7

Uskontokulttuurin muutos osana laajempaa
kulttuurista murrosta

Refleksiivisen modernin teorioissa katsotaan, että jälkiteollisen ajan yksilöllistymiskehitys on vieraannuttanut ihmiset yhteisöistä. Esimerkiksi Ulrich Beck katsoo,
että yksilöllistyminen on nykyisessä modernisaation vaiheessa muuttunut ihmisiin
kohdistuvaksi refleksiivisyyden vaatimukseksi. Hänen mukaansa ihmiset elävät
nykyisin globaalien riskien yhteiskunnassa (Weltrisikogesellschaft), jossa riskeihin
varautuminen on ristiriidassa vapauden käsitteen kanssa. Riskillä hän tarkoittaa katastrofin aavistelua. (Beck 2007a, 57–61.) Länsimaisissa yhteiskunnissa korostetaan henkilökohtaisen päätöksenteon merkitystä riskeihin varautumisessa ja niiden
kohtaamisessa. Riskien, kuten työttömyyden uhan, ja katastrofien, kuten toteutuneen työttömyyden, takia yksilöt ovat pakotettuja tekemään toistuvasti elämänkulkuunsa liittyviä valintoja. Yksilöt eivät enää itsekään koe kollektiivista tasoa kovin
tarpeelliseksi, koska elämänkulkuun liittyvät tapahtumat eivät tapahdu oman sukupolven ihmisille samaan tahtiin. Kollektiivista sukupolvikokemusta ei pääse syntymään, koska koulutuksesta, työurasta ja perheenperustamisesta on tullut toistuvia
ja toisiinsa limittyviä vaiheita ihmisten elämässä. Minuudesta on tullut refleksiivinen projekti sen kautta, että ihminen muodostaa valinnoillaan sen, mitä hän on ja
miksi hän tulee. (Esim. Saastamoinen 2006b, 144–145.)
Uskonto (tai uskonnolliset yhteisöt) nähdään refleksiivisen modernin teorioissa sellaisena yhden totuuden pakopaikkana, johon ihminen voi vetäytyä monien
totuuksien maailmasta (Beck 2007a, 69). Todellisuudessa uskovat eivät voi elää
huomaamatta ympäröivän maailman tapahtumia, ja sekä yksittäiset uskovat että uskonnolliset instituutiot ottavat riskit huomioon toiminnassaan. Poikkikristillisyyttä
voi pitää refleksiivisenä uskonnollisuutena siksi, että poikkikristillinen toiminta on
myös institutionaaliseen uskontoon ja siihen sitoutumiseen liittyvien riskien aavistelua.
7.1

Usko globaalissa riskiyhteiskunnassa

Yleinen yhteiskunnallinen ja työelämäorganisaatioita koskenut kehitys vaikuttaa
todennäköisesti ihmisten kirkollisia instituutioita koskeviin näkemyksiin lähes
kaikkialla länsimaissa. Työelämän vaikutus on kaksijakoinen. Yhtäältä kilpailu työelämässä on koventunut, minkä vuoksi jotkut ihmiset hakeutuvat uskonnollisten
yhteisöjen suojiin. Toisaalta työyhteisöt ovat muuttuneet entisistä hierarkkisista organisaatioista tasa-arvoisempien yhteistyöverkostojen suuntaan (Hämäläinen 2006,
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10, 12). Kun työnantajat ja johtajat ovat tietoisesti vähentäneet auktoriteettiasemaansa ja levittäneet jaetun vallan ja tasa-arvon asennetta koko työyhteisöön, on
tällaisen johtamistavan hyödyt koettu työyhteisöissä myönteisiksi työilmapiirin
kannalta. Tasa-arvo on tullut yhteiskunnille (Kantola 2014, 27) ja sitä myötä myös
uskoville lähes pyhäksi arvoksi, jolla on tunnevoimaa. Myöskään uskon, joka koskettaa ihmisen herkimpiä tuntoja, ei pitäisi toimia ihmistä vastaan. Entisenlaisten
hierarkkisten asemien avulla uskonyhteisöt pitävät kuitenkin yllä valtarakenteita,
jotka yksilöt saattavat kokea enemmän uhkana kuin tukena uskonnolliselle identiteetilleen. Joidenkin poikkikristillisten mielestä kirkollisista instituutioista on muodostunut viranhaltijoidensa epäjumalia, joita yritetään pitää voimissaan uskovien
hyvinvoinnin kustannuksella. (Fiona 40b; Helmi 45b; Maria 70; Weisner 2010,
elektr.) Varmastikaan kaikki ihmiset eivät ajattele eivätkä kaikki yhteisöt toimi näin,
mutta valtarakenne voi karkottaa kirkoista juuri ne ihmiset, jotka määrittävät minuuttaan enemmän henkilökohtaisen uskon kuin uskonnon avulla.
Poikkikristillinen käyttäytyminen ja ajattelu ovat yhtäältä yksilöllisyyden korostusta ja vanhojen uskontoinstituutioiden vastustusta, mutta toisaalta myös entisenlaisten sisä- ja ulkoryhmäläisyyden välisten rajojen purkua ja uusien rajojen
pystyttämistä uudenlaisin perustein. Erityisesti amerikkalaisten sukupuolten ja seksuaaliryhmien tasa-arvoa ajavien kirkonsisäisten liikkeiden (Dillon 2003, 8; Hemeyer 2006, 72) ja saksankielisen alueen reformiryhmien (Rind 2010) toiminta tähtää vanhojen valtainstituutioiden muuttamiseen moderneiksi, joustaviksi organisaatioiksi, joihin liittyminen ja joissa mukanaolo olisi mutkattomampaa. Nykyiset
jäykät instituutiorakenteet estävät ihmisiä identifioitumasta kirkkoihin. Sen sijaan
demokraattisemmat, usein kooltaan pienemmät yhteisöt houkuttavat, koska ihmiset
kokevat, että heillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa tasa-arvoisemmin liikkeiden johdon rinnalla. (ORF.at 2003, elektr.; Rind 2010; Weisner 2010, elektr.;
Wir sind Kirche 2010, elektr.) Samanlainen halukkuus osallistua toimintaan tulee
esiin myös amerikkalaisen ja suomalaisten haastateltujen puheissa. Amerikkalainen Fiona piti esimerkiksi tärkeänä mahdollisuutta osallistua yhteiskristilliseen
avustustoimintaan (Fiona 40b).
Pappeja lukuun ottamatta haastatellut tuntuivat hakeutuvan sellaisiin pieniin
yhteisöihin ja maallikoiden kokoontumisiin, jotka eivät vaadi ihmisiä alistumaan
viranhaltijoiden päätösvaltaan, jotka kannustavat osallistumaan yhteisten asioiden
hoitoon ja joissa maallikot hyväksytään kirkollista virkaa hoitavien lisäksi puhujiksi jumalanpalveluksiin, seuroihin ja kokouksiin. Kaikissa niissä valtakirkkojen
ulkopuolisissa uskonnollisissa tilaisuuksissa, joihin osallistuin kenttätyöni aikana,
ihmisiä kehotettiin osallistumaan toiminnan järjestämiseen, vapaaehtoistoimintaan
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tai seurakunnan työryhmiin. Myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon saksalaisen seurakunnan pastori ilmaisi haastattelussa toiveensa seurakuntalaisten osallistumisesta esimerkiksi kirkon ekumeeniseen työhön (Elsi 40a). Tehtävien hoidossa
valtaa halutaan jakaa ja ihmisten toivotaan osallistuvan tasavertaisina toimintaan.
Jotkut tutkimukseen osalliset näkivät uskonnollisten instituutioiden hierarkkiset rakenteet myös ympäröivän yhteiskunnan sukupuoleen liittyvien valtarakenteiden jatkumoina (Fiona 40b; Greta 45a; Nainen 60). Fionan mielestä vastuuta tulisi
jakaa seurakunnissa samalla tavalla kuin perheissä, mutta ei perinteisten sukupuoliroolien mukaisesti:
I grew up watching my aunts and mother dependent on men because they did
not work. While my father and uncles were all good men who treated wives
well, I still saw the wives as having no real 'say' in many things because they
didn't earn the income. […] I think my life situation means I had to have a
church where single women with children were not tragic, but celebrated. […]
I do think gender roles in families make sense – one person responsible for
things and another for other things. However I don't think it matters who does
what, like man can cook and woman tend yard or cars if that suits them
better.55 (Fiona 40b.)
Joidenkin tutkimukseen osallisten uskonelämän narratiiveihin sekoittui toistuvasti
työ- ja koulutuskertomuksia. Työelämätapahtumat toimivat jonkinlaisena uskonratkaisujen selittäjinä tai vastaavasti usko työelämän ratkaisujen selittäjänä. Työelämäkertomukset saattoivat olla myös rinnakkaisia juonia, joiden yhteys uskonelämän kokemuksiin tuli esiin vain metaforisena rinnastuksena. Cecilia kuvasi ensimmäisessä haastattelussa, kuinka työ yhdessä seurakunnassa johti sen toimintaan
osallistumiseen ja kuinka työskentely omaan uskonyhteisöön kuuluvan työnantajan
palveluksessa hämärsi työ- ja vapaa-ajan erottamista toisistaan. Myöhemmissä sähköpostikeskusteluissamme hän kertoi vastauksensa alussa hakeutuneensa jatkokoulutukseen työuransa katkonaisuuden takia. Jälkimmäisellä kertomuksella ei ol-

55

Näin lapsuudessani, kuinka tätini ja äitini olivat riippuvaisia miehistä siksi, että he eivät itse käyneet
töissä. vaikka minun setäni ja isäni olivat kaikki hyviä miehiä, jotka kohtelivat vaimojaan hyvin, näin
silti ettei vaimoilla ollut todellista sanavaltaa monissa asioissa, koska he eivät ansainneet rahaa. […]
Ajattelen, että oman elämäntilanteeni vuoksi minun täytyi saada kirkko, jossa naimatonta naista, jolla
on lapsia, ei pidetä traagisena vaan ylistetään. […] Mielestäni sukupuoliroolit perheissä ovat mielekkäitä
– yksi on vastuussa yhdestä asiasta ja toinen toisesta. Ajattelen kuitenkin, ettei sillä ole väliä kuka tekee
mitäkin, mies voi vaikkapa kokata ja nainen huolehtia puutarhasta tai autosta, jos näin sopii heille paremmin.
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lut suoranaista yhteyttä esittämiini tarkentaviin kysymyksiin, mutta nämä kokemukset ovat todennäköisesti vaikuttaneet Cecilian sen hetkiseen uskonelämään,
koska hän on ne tuonut esiin.
Sitten menin seurakuntaan työharjoitteluun. […] Sen jälkeen mie rupesinkin
pyörimään enemmän noissa seurakuntakuvioissa. […] Mie olin [sukunimi]
töissä, kun sitä työn ja vapaa-ajan erottamista mietittiin työnohjauksessa. Ajattelin, että ei ole varmaan ollenkaan hyvä kuvio, että jos myö vielä vedetään
puurot ja vellit sekaisin seurakunnassa sitten. (Cecilia 35b, 5.3.2013.)
Kävin pääsykokeissa, hain täydentämään [aikaisempaa] koulutusta, niin että
saisin [ammattinimike] pätevyyden. […] Töitä hain kaupungin [työpaikoista]
ja sainkin pätkän syyskuusta kevääseen. [Entisellä, kristillisellä työnantajalla]
on vähän [töitä] syksyllä ja [työtoveri] tulee takaisin, joten sieltä ei näyttäisi
töitä irtoavan. (Em. 14.6.2013.)
Helmi puolestaan kertoi, kuinka muutot opiskelemaan ulkomaille ja takaisin Suomeen vaikuttivat uskonkehitykseen ja kuinka uskonkäsitykset lopulta vaikuttivat
siihen, että hän lopetti työt kristillisessä kustantamossa.
Eestissä kun olin [opiskelemassa], siellä oli valtavat herätykset. Ja sai itse olla
mukana siellä seurakunnissa, sellasessa palavassa seurakunnassa. […] Kun
olin valmistunut korkeakoulusta ja tulin Suomeen, niin tietyt ihmiset savustivat
ulos seurakunnista. Välissä oli vuosikymmenen pätkä, että Jumala itse teki
työtä. Olen ollut väärillä poluilla ja hän aina tuonut oikealle polulle takaisin.
[…] Miulle Jeesus ei ole markkinapaikka tai bisnes. Sen takia mie en edes voinut kustannusalalle jäädä, kun mie en voinut, kristillinen juttu niin, Jeesus ei
ole myytävissä, eikä sitä saa rahalla. (Helmi 45b.)
Kysyin amerikkalaiselta Fionalta syytä episkopaaliseen kirkkoon liittymiselle,
koska hän oli aikaisemmin kertonut kiinnostuneensa aasialaisista uskontofilosofioista. Hän oli jo aiemmassa vastauksessaan viitannut työelämässä kokemiinsa vaikeuksiin, joten kysyin, vaikuttivatko nuo vaikeudet kirkkoon liittymiseen. Vastauksessaan Fiona kuvasi rinnakkain työelämässä kokemiaan vaikeuksia ja kirkkoon
siirtymistään selittämättä kuitenkaan tarkempaa syy–seuraus-yhteyttä. Hän työskenteli aiemmin toimittajana ja taiteilijana, mutta opiskeli myöhemmin taiteiden
opettajaksi. Hän tunsi silti, ettei häntä opettajakoulutuksesta huolimatta kunnioiteta
koulun työyhteisössä. Omanarvontunnon säilyttämiseksi hän sanoi täydentävänsä
koulutustaan jatkuvasti. Hän ei kertonut suoraan, johtivatko työelämävaikeudet
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kirkkoon liittymiseen, mutta kertoi heti työelämäkuvauksen jälkeen uskonnollisen
yhteisön etsimisestä.
I don't live in an area where art is really respected as a viable pursuit and that
has a lot to do with how I'm treated at work […]. It's seen as 'fluff' or fun, not
serious learning experience […]. I initially strove to earn respect from
colleagues as 'real' and equal teacher but gave up. […] I will be taking a course
on teaching reading, which should start soon. I took a course in June. […] I
was looking for a church that would have many of the rituals and customs of
the Catholic church, and Episcopal church was recommended. I met with priest
there before attending and felt it was a good fit for [my child] and me.56 (Fiona
40b.)
Työelämän koventuneita arvoja ja työttömyyttä käsiteltiin myös erilaisissa kotikokouksissa, yhteiskristillisissä kokouksissa ja ekumeenisissa jumalanpalveluksissa.
Erityisesti nämä asiat tulivat esiin ihmisten jättämissä esirukouspyynnöissä, joita
esirukoilijat lukivat melko suoraan rukouksissaan. Monet puhujat viittasivat maailmankaupan ja yritystoiminnan globaalistumiseen työttömyyttä käsittelevissä puheissaan.
Saarnoissa ja puheissa puitiin lisäksi muita riskiyhteiskuntaan liitettyjä piirteitä,
kuten globaalisti tai paikallisesti toimivien terroristijärjestöjen tekoja, Lähi-idän ja
Pohjois-Afrikan levottomuuksia, Syyrian ja Ukrainan sotaa ja näiden uhreiksi joutuneiden ihmisten kohtaloita, pakolaisuutta ja ihmisten hätää. Yhteisissä rukouksissa rukoiltiin sotien, terrorismin ja vainon uhrien puolesta ja kerättiin näille kolehteja. (Kenttätyöpäiväkirja 19.5.2013; 6.10.2013; 27.6.2014; 7.3.2015.) Globaalit uhkakuvat olivat hallitseva teema (vrt. Beck 1995, 18; 2007a, 63–64) sekä Berliinin ulkomaisten kirkkokuntien ekumeenisessa jumalanpalveluksessa (27.6.2014)
että eräässä kotipiirissä (7.3.2015), mutta niitä käsiteltiin myös useissa muissa kokoontumissa.
Myös useimmista haastattelukertomuksista tulee ilmi riskien tiedostaminen ja
niihin varautuminen. Sellaiset yliyhteiskunnalliset kysymykset kuin saastuminen,

56
Minä en elä alueella, jossa taidetta todella arvostettaisiin elinkelpoisena toimintana, mikä on vaikuttanut suuresti siihen, kuinka minua kohdellaan töissä […]. Taide nähdään hölyn pölynä tai huvina, ei
vakavana oppimiskokemuksena. Yritin aluksi ansaita kollegojeni kunnioituksen ”oikeana” ja tasavertaisena opettajana, mutta luovutin. […] Osallistun lukemisen opettamisen kurssille, joka alkaa pian.
Osallistun myös eräälle kurssille kesäkuussa. […] Etsin kirkkoa, joka on rituaaleiltaan ja tavoiltaan katolisen kirkon kaltainen, ja minulle suositeltiin episkopaalista kirkkoa. Tapasin papin ennen kuin aloitin
osallistumisen ja tunsin, että kirkko sopi hyvin minulle ja lapselleni.
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köyhyys ja epätasa-arvo olivat erityisen tärkeitä liberaalisti ajatteleville tutkimukseen osallisille, ja he myös kertoivat toimivansa maailmanlaajuisten sosiaalisten
epäkohtien ja ympäristöongelmien korjaamiseksi (Karla 45f; Fiona 40b; Nainen
60). Amerikkalaiselle Fionalle oli tärkeää, että myös kirkot ottavat sosiaaliset ja
ympäristökysymykset huomioon toiminnassaan ja opetuksissaan. Hän kertoi osallistuvansa itse köyhyyden vähentämiseen tähtäävään ruoka-apuohjelmaan, jossa
hänen kirkkonsa on myös osallisena. Fiona arvosteli konservatiivisia kirkkoja välinpitämättömyydestä ympäristöasioissa, mutta iloitsi siitä, että monet muut kirkot
ovat alkaneet tiedostaa luonnonsuojelun tärkeyden. Omassa kirkossaan hän arvostaa luontoa suojelevaa asennetta:
We volunteered at local soup kitchen. […] While the volunteers all seem to be
Christian, but it's a secular soup kitchen. It was originally founded by the
Episcopal church and housed in their building, however. […] Many
conservative churches seem to believe that God created the earth and will hold
his post-flood promise never to destroy it, so as a congregation they ignore
environmental concerns. […] Many persons, thankfully, are seeing more
realistically now that humans are stewards of the earth as appointed by God
and therefore caring for it must be a primary concern. Many Christian
organizations are sprouting up that serve the purpose of protecting earth and
resources. […] Our church believes strongly in caring for the earth and nature
as God's creations. I love that!57 (Fiona 40b.)
Tunnustuksettomissa kotikokouksissa ja tunnustuskuntien yhteiskokoontumisissa
globaalit uhkat voidaan kokea jopa turvalliseksi, yhteiseksi aiheeksi, josta voidaan
opillisista eroista huolimatta olla samaa mieltä. Ulkoinen uhka vahvistaa kokemusta kristikunnan yhtenäisyydestä ja osoittaa kristikuntaa ympäröivän maailman
poikkeavuuden (vrt. Cohen 1989, 12–13). Uhkan tai riskin käsittelyn täytyy kuitenkin pysyä niin yleisellä tasolla, että kaikki osallistujat voivat tunnistaa sen yh-

57

Me työskentelimme vapaaehtoisina paikallisessa kenttäkeittiössä. […] Kaikki vapaaehtoiset tuntuivat
olevan kristittyjä, mutta se on silti maallinen ruoanjakelupiste. Alun perin kuitenkin episkopaalinen
kirkko perusti sen, ja se toimii heidän rakennuksessaan. […] Monet konservatiiviset kirkot tuntuvat
uskovan, että Jumala loi maailman ja tulee pitämään vedenpaisumuksen jälkeisen lupauksensa olla koskaan tuhoamatta sitä, niinpä he seurakuntana sivuuttavat ympäristönsuojelun. […] Onneksi monet ihmiset ajattelevat nykyisin realistisemmin, että ihmiset ovat Jumalan nimittämiä maan tilanhoitajia ja että
maapallosta huolehtimisen täytyy olla ensisijainen huolenaihe. On syntynyt monia sellaisia kristillisiä
organisaatioita, jotka palvelvat maan ja luonnonvarojen suojelun päämäärää. […] Meidän kirkkomme
uskoo vahvasti maasta ja luonnosta huolehtimiseen Jumalan luomuksina. Rakastan sitä!
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distäväksi symboliksi. Cohen huomauttaa, että yhteisestä ulkomuodostaan huolimatta symbolit eivät pelkästään edusta jotakin toista asiaa, vaan ihmiset lisäävät
niihin omia merkityksiään. Ihmiset eivät myöskään käsitä symboleihin liitettyjä
merkityksiä merkityksen antajan tarkoittamalla tavalla vaan tulkitsevat annetun
merkityksen omien kokemustensa välittämänä. (Emt. 14–15.) Esimerkiksi eräässä
yhteiskristillisessä tilaisuudessa luterilaisen seurakunnan pastori rukoili rauhan
saavuttamisen ja konfliktien loppumisen puolesta viitaten muun muassa israelilaisten ja palestiinalaisten väliseen konfliktiin. Hän toivoi ”keskinäisen rauhan ja yhteisymmärryksen saavuttamista” osapuolten välille, minkä tulkitsin hänen puolueettomuudekseen. Hän muisti rukouksessaan myös terroristien uhreja viittaamatta
mihinkään erityiseen kohteeseen. Myöhemmin samassa tilaisuudessa erääseen vapaaseen suuntaukseen kuulunut puhuja vertasi nykyaikaa Ilmestyskirjan kuvaukseen. Hän liitti puheessaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustamisen
yleiseen uskonnollisuuden vähenemiseen ja selitti globaalin talouskehityksen aiheuttaman työttömyyden, työsuhteiden lyhytkestoisuuden ja niistä aiheutuneiden
sosiaalisten ongelmien olevan uskonnollisuuden heikentymisen seurauksia. Lopuksi hän, ikään kuin vastineena luterilaisen pastorin rukoukselle, rukoili Israelin
valtion voiton puolesta sen sodassa palestiinalaisia vastaan. Muutama osanottaja
katsoi rukouksen aikana merkitsevästi toisiinsa ja poistui paikalta. (Kenttätyöpäiväkirja 11.7.2013.) Tunnustuskuntien yhteisissä kokoontumisissa myös maailmanpoliittisten tapahtumien käsittelyn on tapahduttava hienovaraisesti niin, etteivät uskonnollis-poliittiset näkemykset aiheuta uutta juopaa opillisten näkemyserojen lisäksi.
Beck (2007a, 69) esittää riskiyhteiskuntateoriassaan, että Jumalaan uskovat
olisivat riskiateisteja. Hän perustelee väitettään sillä, että rukouksiin turvautumalla
ja hyviä tekoja tekemällä uskovat luottavat saavuttavansa Jumalan suopeuden ja
anteeksiannon, joten heillä ei ole tarvetta varautua riskeihin (emt. 63). Käsitys
osoittautuu kuitenkin vääräksi, kun sitä tarkastelee uskontoyhteisöjen rukousta koskevien opillisten narratiivien ja uskovien toiminnan rinnalla. Uskovat kyllä pyytävät rukouksissaan Jumalalta apua uhkaavien riskien ja toteutuneiden katastrofien
kohdatessa, mutta rukoilemisen lisäksi he toimivat uhkan hallitsemiseksi tekemällä
vapaaehtoistyötä ja keräämällä rahaa uhrien auttamiseksi. Uskontoinstituutiot
myös opettavat, ettei rukous ole taikakeino, jonka avulla rukoilija saavuttaa haluamansa lopputuloksen. Eräässä yhteiskristillisessä kokouksessa puhuneen helluntailaispastorin mukaan rukouksessa ei saisi esittää vaatimuksia Jumalalle, sillä Jumala
ei hänen mukaansa ole ihmisen käskyläinen ja toiveiden toteuttaja. Ihmisen hän
sanoi tulevan silti aina palkituksi, kun ihminen kohtaa Jumalan rukouksessaan,
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vaikka palkitseminen ei aina tapahdu sillä tavalla, kuin ihminen olettaa. Pastorin
mukaan uskovien on hyvä rukoilla sekä itsensä että muiden ihmisten puolesta, sillä
rukous on Jumalan puoleen kääntymistä ja uskomista. (Kenttätyöpäiväkirja
6.10.2013.) Rukouksella ei siis pastorin mukaan välttämättä saavuteta rukoilijan
toivomia päämääriä vaan rukouksen palkitsevuus on jumalsuhteen ja uskon vahvistuminen.
7.2

Poikkikristillisyys osana yksilöllistämisen kulttuuria

Useiden tutkimukseen osallisten toiveena oli, että he löytäisivät ympärilleen samanmielisten ihmisten joukon, johon he kuitenkin voisivat olla sitoutumatta täysin
tai sitoutua haluamallaan tavalla. Tämä toive tulee ilmi myös saksalaisen Sabine
Rennefanzin (2014) omaelämänkerrallisesta kuvauksesta. Ne tutkimukseen osalliset, jotka ovat kiinnittyneet vahvimmin omaan yhteisöönsä, haikailivat puolestaan
jollain tasolla vapautta. Poikkikristillinen käyttäytyminen on osa laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista kehitystä, joka näkyy muillakin elämänalueilla samankaltaisena haluttomuutena pysyviin sitoumuksiin. Esimerkiksi ihmisten osallistuminen ammattiliittojen toimintaan (Taira 2006, 56) ja sitoutuminen puolueisiin on
vähentynyt (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto & Suomen vaalitutkimuskonsortio
2011), ja monien ihmisten äänestyskäyttäytyminen on muuttunut henkilövalinnaksi
puoluekannatuksen sijaan (vrt. Haavisto 2014, 61). Elinkeinoelämän Valtuuskunnan (EVA) vuoden 2014 arvo- ja asennetutkimuksesta (emt.) voi tulkita, että monilla suomalaisilla tuskin on vakaata puoluekantaa puoluejäsenyydestä puhumattakaan.
Tutkija Karina Jutila (2008) toteaa Elinkeinoelämän Valtuuskunnan vuoden
2004 arvo- ja asennetutkimuksen perusteella, että politiikka kyllä kiinnostaa suomalaisia, mutta puoluejäsenyys ei. Lähes päinvastainen suuntaus on havaittavissa
uskonnon suhteen, sillä vaikka noin kolme neljäsosaa suomalaisista kuuluu edelleen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, vain neljäsosa uskoo kristinuskon opettamaan Jumalaan (Palmu ym. 2012, 73, 409). Enemmistö suomalaisista on tyytyväisiä luterilaisen kirkon tehtävienhoitoon ja katsoo, että kirkko hoitaa tärkeää tehtävää yhteiskunnassa. Kirkosta eroaminen on kuitenkin kasvanut 2000-luvulla, ja uskonnollisiin tilaisuuksiin ja erityisesti jumalanpalveluksiin osallistuminen on Suomessa vähäistä jopa kansainvälisesti vertaillen. Suomalaiset ovat siis edelleen kiinnostuneita kirkon jäsenyydestä, mutta eivät välttämättä sen opeista tai uskosta. Samaan aikaan, kun luterilainen kirkko menettää jäseniä, jotkut karismaattiset liikkeet
vetävät uskovia puoleensa. Jäsenkato ei näy edelleenkään kirkon herätysliikkeissä,
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vaan tutkija Hanna Salomäen mukaan joka kymmenes suomalainen kuuluu yhteen
tai useampaan herätysliikkeeseen. (Salomäki 2010, 26–28.)
Uskonnollisen kuuluminen on heikentynyt muissakin länsimaissa kuin Suomessa (Davie 1994; Kalbheim & Ziebertz 2013, 32). Monissa Euroopan maissa
kirkot köyhtyvät, kun vanhat, suuret kirkkokunnat menettävät jäseniään uskonnollisuuden vähentyessä (Ebertz 2009, 20–24). Myös taloudellisen globalisaation aiheuttama valtioiden köyhtyminen (Hämäläinen 2006, 10) koskettaa uskontoja, sillä
kirkot nähdään helppoina kohteina pienentää valtioiden taloudellista taakkaa (Ahonen 2000, 18).
Vanhat valtakirkot eivät kilpaile jäsenistään vain muiden uskonnollisten yhteisöjen, vaan myös muiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksien kanssa. Osa ihmisistä
toivoo jumalanpalveluksiltakin viihteellisyyttä tai ainakin viihtyvyyttä (vrt. Lyon
2002). Syynä osallistumattomuuteen voi olla myös se, että kirkkojen tarjoaman
opin ei katsota olevan oikeaa tai että jumalanpalveluksissa ei käsitellä lainkaan oppia. Ihmisten koulutustaso on kuitenkin kohonnut kaikkialla maailmassa58 (Barro
& Lee 2001, 548–551; Repo 2012, 33–33; Vanttaja & Järvinen 2004, 472), ja Internetin avulla ihmisten on nykyisin helppoa hankkia monipuolista tietoa itseään
kiinnostavista uskonnollisistakin asioista ja pitää yhteyttä samanmielisten ihmisten
kanssa ympäri maailmaa. Ihmiset ovat tietoisempia myös muista kuin kristinuskon
tarjoamasta selitysmallista (Julia 45d). Ihmiset ovat vaurastuneet ja vapaa-aika on
lisääntynyt, minkä vuoksi yhä useamman ihmisen on mahdollista matkustaa ulkomaille ja tutustua vieraisiin kulttuureihin. Samalla mahdollisuus tutustua myös kristinuskon ulkopuolisiin uskontoihin ja filosofioihin on lisääntynyt. Ulkomailla matkustelleet kansalaiset ja eri kulttuuripiireistä tulleet maahanmuuttajat ovat tuoneet
kristinuskon rinnalle muita uskontoja ja uusia kristinuskon versioita. Joidenkin ihmisten on helpompi samastua niiden tarjoamaan filosofiaan tai oppiin, erityisesti
jos varsinaista sitoutumista yhteisöön ei vaadita (Fiona 40b).

58
Koulutustason kohoamisella tarkoitetaan koko yhteiskuntaa koskevaa kouluttautuneiden määrän ja
koulutusajan pituuden lisääntymistä. Koulutustaso lasketaan perusasteen jälkeisen koulutuksen pituudella henkeä kohden, mutta joskus koulutustason kohoamisella viitata myös perusasteen koulutuksen
lisääntymiseen. Yleensä perusjoukkona käytetään tarkkailtavasta koulutustasosta riippuen 15, 20 tai 24
vuotta täyttäneitä kansalaisia, sillä nuorempien koulutus on vielä kesken. (Vrt. Aro 2009; Barro & Lee
2001; Repo 2012; Vanttaja & Järvinen 2004.) Suomessa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden
osuus on kohonnut huomattavasti: tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä kansalaisista oli
vuoden 1970 lopussa 25 % (Repo 2012, 30), kun se vuoden 2013 lopussa oli jo 69 % (SVT 2014b).
Tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittaneiden osuus nousi vuodesta 1970 vuoteen 2010 yhdeksänkertaisesti. Suomessa vanhemmat ikäluokat ovat heikommin koulutettuja kuin nuoremmat, kun taas useissa
muissa maissa ikäluokkien koulutustaso on jakaantunut tasaisemmin. (Repo 2012, 31–32.)
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Sitoutumattomuus tai riippumattomuus ei koske vain poliittista tai uskonnollista osallistumista. Sosiologi David Lyon (2002) huomauttaa, että myös ihmisten
sitoutuminen avioliittoon on heikentynyt, eikä puolison valintaa enää edes lähtökohtaisesti ajatella elämänkestävänä sitoumuksena. Sitoutumattomuus on uskonnollisuuden muutosta laajempi ja globaalimpi ilmiö (vrt. Sennett 2007, 62). Yksilö
ei välttämättä havaitse tätä laajempaa muutosta tai ainakaan osaa sitoa omaa kohtaloaan siihen. Muutoksen syyt jäävät piiloon, ja niitä selitetään muutoksen muilla
seurauksilla. Uskonnollisen osallistumisen heikentyminen on tapahtunut samaan
aikaan kuin poliittisen osallistumisen heikentyminen, taloudellinen polarisaatio,
työn ja kouluttautumisen luonteen muutos ja sosiaalisten suhteiden pinnallistuminen, mutta samanaikaisuudesta huolimatta ilmiöt eivät ole suoraan toistensa syitä
tai seurauksia. Nämä ilmiöt kertovat refleksiivisen modernin ajalle tyypillisestä hajautumisesta, joka sai alkunsa postmodernin taiteen tietoisesta korkea- ja massakulttuurin ja tyylien välisten dikotomioiden purkamisesta ja jota vahvisti kasvava
talouden ja viestinnän globalisaatio (ks. Saastamoinen 2006a, 58–59).
Yksilönvalintaa korostavia uskonnollisia liikkeitä syntyi uuden ajan humanismin ja modernin yhteiskunnan yksilönkorostuksen aallossa (Ahonen 2010, 84, 86,
88; Pokki 2007, 13, 23). Nykyisessä modernisaation vaiheessa yhteiskunnallisten
instituutioiden edustajat korostavat entisestään yksilöiden vastuuta omasta elämänkulustaan ja esittävät, että oikeita valintoja tekemällä yksilö voi vaikuttaa omaan
tilanteeseensa (Ahonen 2010, 137–138; Beck 2007a, 67–68; Saastamoinen 2011,
64; 2006b, 160–161). Ahonen vertaa elämäntavan muutosvaatimusta uskonnoissa
esiintyvään parannuksentekovaatimukseen, mistä syystä hän pitää postmodernia
kääntymisen kulttuurina (Ahonen 2010, 137–138). Yhteiskunnan taholta tuleva valinnanpaine yhdessä uskonnollisten auktoriteettien uskonratkaisua korostavan narratiivin (ks. luku 6.3) kanssa vaikuttaa myös uskovien käsityksiin uskonnollisesta
sitoutumisesta. Osa uskovista on päätynyt joko jatkuvaan uudelleenvalintaan, yksilölliseen moniin yhteisöihin sitoutumiseen tai sitoutumattomuuteen. Poikkikristillisesti käyttäytyvät pitävät pohjimmiltaan ainoastaan uskoa, eivät uskontoa, sitoumuksena, jonka ovat valinneet.
Yksilöllistäminen johtaa paradoksaalisesti kahdensuuntaiseen reaktioon. Yhtäältä ihmiset kokevat vapautuneensa instituutioiden kahlehtivista rakenteista
(Beata 35a; Greta 45a; Helmi 45b; Maria 70), mutta toisaalta jääneensä tuuliajolle
institutionaalisen tuen puuttuessa (Inga 45c; Maria 70). Ihmisten epäluottamusta
kaikkiin instituutioihin lisää tunne siitä, etteivät he voi vaikuttaa elämänkulkuunsa
koulutus- tai vastaavien valintojen kautta (Cecilia 35b; Fiona 40b; Greta 45a). Toi190

saalta epävarmuus muussa elämässä voi lisätä kiinnostusta fundamentalistisia liikkeitä kohtaan, erityisesti syrjäytyneissä tai heikosti koulutetuissa nuorissa ihmisissä.
Fundamentalistiset liikkeet lupaavat vapautusta vallitsevasta auktoriteetista ja kurjuudesta, jonka aiheuttajaksi ne yleensä nimeävät oman maansa vallanpitäjät tai
jonkin oman kulttuurinsa ulkopuolisen tahon (Lyon 2002, 117). Valmiiksi pettynyt
ja turhautunut ihminen on helppo saada uskomaan liikkeen tarjoamaan vapautuksen ideologiaan, vaikka vapautuminen toteutettaisiinkin brutaalilla tavalla, kuten
terroriteoilla ja liikkeen ideologiaan pakottamisella. Fundamentalistiset liikkeet
vaativat niihin liittyneiltä täydellistä alistumista johdon linjauksille ja päätöksille,
vaikka ne usein samalla esittävät taistelevansa alistavia länsimaita ja maallistuneita
johtajiaan vastaan (emt.).
Lyon pitää fundamentalismin nousua toisena haarana samaa vapautuksen kehitystä, jossa syntyy myös yksilöllistymisen korostusta. Lyon katsoo, että fundamentalistisia liikkeitä yhdistää voimakas sitoutuminen pyhiin teksteihin ja jyrkkä
jako sisä- ja ulkoryhmäläisiin. (Emt. 75, 115.) Länsimaissa fundamentalismin
nousu yhdistetään yleensä ääri-islamistisiin terroristiliikkeisiin, kuten Boko Haramiin tai Isisiin, mutta maailmassa, esimerkiksi Kiinassa (Urpelainen 2015, elektr.)
ja Yhdysvalloissa (Hemeyer 2006, 34), toimii tälläkin hetkellä myös kristillisiä fundamentalistisia liikkeitä, joiden raakuus nostaa ne otsikoihin ja maailman tietoisuuteen.
Sekä esimoderniin liitetyt traditionvartijat että moderniin liitetyt asiantuntijat
(Giddens 1999, 121–124) ovat menettäneet merkitystään uskon auktoriteetteina,
koska yhteiskunta painostaa vahvasti ihmisiä yksilöllistymään esimerkiksi elinikäisen ja elämänlaajuisen oppimisen narratiiveillaan (Edwards & Usher 2001, 275).
Kun ihmisiä kannustetaan ja painostetaan työ- ja arkielämässä selviytymisen
vuoksi etsimään jatkuvasti itse informaatiota monenlaisista asioista ja muokkaamaan oma tietotaito näiden informaationmurusten avulla, siirtyy sama informaationetsijän asenne myös erilaisten asiantuntijoiden aiemmin hallitsemille elämänalueille, kuten terveyden ylläpitoon ja uskontoon (ks. Giddens 1999, 124).
Vaikeutena ei ole informaation puute, sillä Internetin aikakaudella ihmiset pääsevät käsiksi informaatioon nopeasti ja vaivattomasti omalta tietokoneeltaan. Myös
auktoriteettien ja asiantuntijoiden runsaus lisää informaation tulvaa. Informaatio ei
kuitenkaan itsessään ole tietoa, vaan yksilöt muodostavat omannäköisen tietokokonaisuutensa erilaisista, joskus ristiriitaisistakin informaationpalasista sen pohjalta,
millaista tietoa ja kokemuksia heillä on jo hallussaan. Yhteiskunta kannustaa hankkimaan informaatiota, mutta toisin kuin tiede, se ei kannusta suhtautumaan kaikkeen tietoon kriittisesti. Vaikeutena on erottaa pätevä, pitävä, tutkittu ja legitimoitu
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tieto epäolennaisesta informaatiosta. Koska tunteet vaikuttavat ihmisten tulkintoihin (Leavitt 1996, 532; Nummenmaa & Sams 2011, 35–36), saattavat hyvinkin erilaiset, jopa keskenään ristiriitaiset uskonnolliset käsitykset vedota yksilöön. Jos ihmiset eivät tarkastele kriittisesti niitä väitteitä, joilla kutakin ”totuutta” perustellaan,
voi ihminen hyvinkin uskoa, että evankeliumi kuuluu ”kaikille kansoille”, mutta
olla silti vakuuttunut suomalaisten juutalaisesta alkuperästä (ks. luku 6.3), jos sitä
hänelle esitetään totuutena näennäistieteellisten vakuuttelujen saattelemana. Elinikäisen oppimisen diskurssi on saanut ihmiset osittain luopumaan modernin maailman asiantuntijoista ja luottamaan sellaisiin auktoriteetteihin, jotka tukevat ihmisissä valmiina olevaa halua identifioitua tiettyyn ryhmään. Elämänlaajuisen oppimisen voittokulku voi tästä näkökulmasta tarkasteltuna alkaa näyttää tieteen häviöltä.
Traditionvartijoiden tuottaman tiedon epäily voi olla ihmiselle edullista silloin,
kun traditionvartioiden tieto johtaisi yksilön sisäisiin ristiriitoihin. Jos ihmisen
omatunto vaatii yhtä ja auktoriteetti toista, voi omaan tietämykseen luottaminen
tarkoittaa vapautumista yhden auktoriteetin eli traditionvartijan vallasta. Tätä vapautumisen prosessia monet tutkimukseen osallistuneet kuvasivat kertomuksissaan
siitä, miksi siirtyivät pois alkuperäisistä uskonyhteisöistään ja alkoivat käydä monissa yhteisöissä (ks. luku 4.2). Usko yksilöllistyy, kun inhimillisten auktoriteettien
sijaan auktoriteetiksi tulee Raamattu. Raamatun tekstien eli Jumalan sanan ymmärtämisen tulkinta-apuna käytetään erilaisia auktoriteetin lähteitä, saarnaajia, pastoreita, evankelistoja, luennoitsijoita ja jopa tiedettä. Usko voi olla luottamusta ja kokemusta Pyhästä (ks. luku 6.6), mutta samalla se on älyllinen ponnistus, jossa informaatiosta muodostetaan yksilön tietoa.
Koulutustason kohoaminen59 on vaikuttanut uskonnolliseen identiteettiin, sillä
uskovan voi olla hyvin vaikea omaksua alamaisen asemaa uskonnollisessa yhteisössä, jos hän katsoo koulutuksensa tai asiantuntijan tai johtajan asemansa takia
kuuluvansa siihen ”yläluokkaan”, joka tekee päätökset ja jota muut kuuntelevat.
Tällöin poikkikristillinen identiteetti horjuttaa alamaisuuden tunnetta, koska ihminen voi uskonasioissaan päättää vähintään sen, miten toimintansa suuntaa tai kehen
luottaa missäkin asiassa. Etenkin kotikokoustoiminta on usein demokraattista,

59

Kyse ei ole pelkästään tähän tutkimukseen osallisten, vaan yleisestä, yhteiskuntia koskevasta koulutustason kohoamisesta. Nykyaikana ihmiset ovat keskimäärin huomattavasti koulutetumpia kuin vaikkapa 1800-luvun lopulla tai 1970-luvulla. Haastattelututkimukseen osallistuneista vain yhdellä ei ole
perusasteen (kansakoulun) jälkeistä koulutusta. Suurin osa on suorittanut yhden tai useamman toisen
asteen tai korkea-asteen tutkinnon. Ainakin yksi haastateltu on tohtori.

192

koska näillä kotipiireillä ei ole hengellistä johtajaa vaan vain toimintaa alulle sysännyt promoottori. Kaikkia osanottajia kuitenkin yleensä kannustetaan puhumaan
ja ilmaisemaan omia kokemuksiaan ja mielipiteitään kokoontumisten aikana. Poikkikristillisessä toimintakulttuurissa yksilöllisyys on sille ominaisissa kulttuurisissa
rajoissa sallittua, toivottua ja odotettua.
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8

Johtopäätökset

Antropologit ovat tehneet usein kenttätutkimusta jossakin länsimaiden ulkopuoliseksi luokiteltavassa yhteisössä ja tehneet kristillisyyttä koskevia teoreettisia linjauksia vertaamalla tuosta yhteisöstä muodostamaansa käsitystä aikaisempiin antropologisiin kristillisyyden tutkimuksiin (Hefner 1993; Robbins 2003; 2007; Coleman 2007; Gershon 2007). Yleisissä uskontoteorioissa puolestaan kootaan piirteitä,
joita uskonnoissa on tai tulee olla, tai esitetään uskonnon symboloivan ihmisille
jotakin ihmisyhteisöstä itsestään (Swenson 1999; Arnal 2000) tai vaikuttavan ihmisten mielialoihin, ajatuksiin tai toimintaan (Geertz 1974). Tässä tutkimuksessa
tarkastelun kohteena ei ole ollut kristillinen yhteisö tai yhteisöt vaan uskovat ihmiset. Tarkastelutavasta johtuen kristinusko ei näyttäydy vain kokoelmana piirteitä tai
ominaisuuksia, jotka vaikuttavat ihmisiin ja kulttuuriin. Uskonto on myös vuorovaikutusjärjestelmä, johon ihmiset, ympäröivä yhteiskunta ja kulttuuri vaikuttavat
tarjoamalla uudenlaisia tulkintatapoja muuttuneissa yhteiskunnallisissa tilanteissa.
Uskonto nojaa silti johonkin perimmäiseen totuuteen, omaan oppirakennelmaansa
tai ajatusmalliinsa, joka säilyy, joskaan ei välttämättä muuttumattomana, uusista
tulkinnoista huolimatta. Vaikka institutionaalisten uskontojen tarjoamat selitysmallit toimisivat yksittäisten uskovien henkilökohtaisen uskon rakennusaineina, eivät
ne ole uskon ainoita rakennusaineita. Ihmisten usko rakentuu yksilöllisen tulkinnan
avulla myös muista tarjolla olevista aineksista.
Poikkikristillisessä identiteetissä ei ole kyse vain yksilön ja yksittäisen uskonnollisen yhteisön suhteesta vaan yksilön paikasta monimutkaisemmassa sosiaalisten suhteiden verkostossa, esimerkiksi lapsena, vanhempana, puolisona, opiskelijana, työntekijänä ja seurakuntalaisena olemisesta. Lisäksi identiteetti rakentuu
henkilökohtaisten elämänkokemusten ja sen kautta, mitä mieltä ihminen on itse
omasta paikastaan. Jaoin poikkikristilliset kolmeen kategoriaan, autonomisiin, etsijöihin ja kiertäjiin, sen perusteella, onko uskovan toiminnan yksilöllistyminen
olosuhteiden sanelemaa vai omaehtoista valintaa. Narratiiveilla itsestä, uskosta ja
omasta alkuperästä identiteettiä rakennetaan sellaiseksi, kuin sen halutaan olevan.
Uskovat identifioituvat myös muihin kuin uskonnollisiin ryhmiin, ja heidän identiteettinsä muodostuu muustakin kuin uskovana olemisesta. Identiteetin monet puolet sulautuvat yhteen, mistä syystä ihminen määrittää paikkaansa suhteessa uskontoon myös näiden muiden sijaintiensa mukaan ja muihin identifioitumisen kohteisiin uskonnollisen identiteettinsä ohjaamana. Koska poikkikristillisten uskonnollinen osallistuminen ei rajoitu yhteen yhteisöön, eivät niiden tarjoamat identiteet195

tinarratiivit säily koskemattomina, vaan ne risteytyvät sekä keskenään että ei-uskonnollisten narratiivien kanssa. Usko on samaan aikaan globaalistunut, privatisoitunut ja irtautunut institutionaalisista siteistään, minkä käsitän uskon refleksiivisyydeksi yhteiskunnan muutosprosessissa.
Uskonnollisen identifioitumisen muutos seuraa yhteiskunnallista ja kulttuurista muutosta. Esimodernina aikana yksilön uskonto määräytyi sen kollektiivisen
yhteisön mukaan, jossa yksilö eli. Uskonnollinen identiteetti oli uskonnon kollektiivisen luonteen takia jaettua. (Ammerman 2003, 207; Marty 2010, 124–143.) Uskon yksilöllistyminen alkoi renessanssihumanismin yksilönkorostuksista, jotka kehittyivät uskonpuhdistuksen aikana omakohtaisen uskonratkaisun korostamiseksi
(Joutsivuo ym. 2000, 11). Valistusfilosofia vaikutti merkittävästi yksilönvapauden,
tasa-arvon ja ihmisoikeuksien lisääntymiseen (Weiß 2009, 61–65), mutta uskonnon
kollektiivisuus ja alueellinen uskonnollinen yhtenäiskulttuuri murtuivat erityisesti
modernina aikana muuttoliikkeen ja kaupungistumisen myötä (Lyon 2002, 11–12;
Marty 2010, 170–171), mitä kuvasin tämän kirjoituksen johdannossa myös oman
sukuni osalta. Erityisesti palkkatyöyhteiskunnan kehittyminen teki ihmisistä uudella tavalla yksilöitä suhteessa sukuun, paikallisyhteisöön ja kirkkoon (Bauman
2002, 35, 71–74; Lyon 2002, 11–12; Saastamoinen 2011, 63–66). Yhdysvalloissa
uskonnonvapaus kirjattiin jo alkujaan perustuslakiin, ja muissa länsimaissa se lisättiin siihen myöhemmin (Hemeyer 2006, 20–23; Helo 2014, 24). Uskonnollinen
kuuluminen ja sen intensiivisyys muuttuivat yksilölliseksi valinnaksi, jolloin yksilön uskonnollinen identiteetti ei enää välttämättä muodostunut ympäröivän ihmisyhteisön jakaman uskonnon mukaan (Ammerman 2003, 207).
Nykyinen yksilöllistymisen kulttuuri yhdessä kansainvälisten yhteyksien lisääntymisen ja kansainvälisen muuttoliikkeen suunnanmuutoksen kanssa muuttaa
erityisesti kristillisiä uskonnollisia identiteettejä uudella tavalla jaetun identiteetin
suuntaan. Nykyinen jaetun kristillisen identiteetin narratiivi eroaa silti merkittävästi esimodernista uskonnollisesta identiteetistä väljyytensä takia, ja sitä rajoittavat ja määrittävät seuraavat tekijät:
–
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Suuri osa länsimaisista ihmisistä ei identifioidu uskonnollisesti. Myöskään esimodernina aikana kaikki ihmiset eivät oletettavasti identifioituneet uskonnollisesti, mutta koska uskonto oli sitoutunut valtarakenteisiin ja suurin osa kansasta uskoi uskonnon totuuteen, pakotti alisteinen asema nekin yksilöt sopeutumaan uskonnon määrityksiin, jotka eivät uskoneet sen tarjoamaan maailmankäsitykseen.

–

–

Kristillinen identiteetti ei nykyään ole tietyn kansan tai paikallisyhteisön jakama identiteetti, vaan kristittyjen välistä yhteisyyttä rakentavat esimerkiksi
globaalit mediat.
Uskovilla ei ole yhteisiä, jonkin uskonnollisen instituution tukemia opillisia
käsityksiä vaan ekumenian ja evankelikaalisen kristillisyyden muokkaama
väljä käsitys kristittyjen ykseydestä. Opilliset tulkintaerot eivät kykene horjuttamaan poikkikristillisten yhtenäiskristillistä identiteettiä eli tunnetta kuulumisesta maailmanlaajuiseen uudestisyntyneiden kristittyjen uusheimoon.

Yksilön poikkikristilliseen käyttäytymiseen ja ajatteluun ei ole yhtä selkeää syytä,
vaan monet tekijät vaikuttavat yhdessä:
–

–
–
–
–
–
–

–

–

Tunnustuskuntien välinen ekumeeninen keskustelu ja yhteistyö ovat lisääntyneet, ja ekumeenisen liikkeen raamatullisen ykseyskorostuksen myötä on
yleistynyt ajatus kristillisten tunnustuskuntien ja niihin kuuluvien kristittyjen
samanarvoisuudesta.
Evankelikaalinen herätyskristillinen ajatus uudestisyntyneiden kristittyjen
muodostamasta Kristuksen seurakunnasta on yleistynyt.
Tunnustuskuntien välinen yhteistoiminta, kuten yhteiskristilliset seurat ja rukousillat sekä ekumeeniset jumalanpalvelukset, on lisääntynyt.
Uskonnollisten instituutioiden hallintavalta on heikentynyt.
Yhteiskunnat ovat tasa-arvoistuneet, ja yksilönvapaus ja vastuu omista valinnoista on lisääntynyt.
Omaperäisistä valinnoista on tullut kulttuurisesti hyväksyttäviä, minkä vuoksi
ihmisten on helpompi toimia perinteisten käsitysten vastaisesti.
Henkilökohtaiset kriisit ja uskonyhteisöissä koettu henkinen painostus, väkivalta tai sosiaalinen kontrolli ajavat uskovia ulos uskonyhteisöistä ja etsimään
uusia ja uudenlaisia uskonyhteisöjä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen hajanaisuus ja moniarvoisuus on lisääntynyt,
mikä näkyy esimerkiksi työn ja koulutuksen toistuvana vuorotteluna yksilön
elämässä.
Sitoutumattomuuden kulttuuri on yleistynyt, mikä näkyy myös poliittisena sitoutumattomuutena ja suhteiden lyhytaikaisuutena.

Ekumeenisen ja evankelikaalisen ajattelun ja yhteiskristillisen toiminnan yleistyminen on osaltaan vaikuttanut poikkikristillisen toiminnan ja käyttäytymisen hyväksyttävyyteen. Vaikka ekumenian päämääränä on tunnustuskuntien keskinäisen
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opillisen keskustelun lisääminen ja eroavaisuuksien hyväksyminen, erilaiset ekumeeniset toimintamuodot ovat lisänneet tunnustuskuntien välistä yhteiskristillistä
toimintaa ja eri tunnustuskuntiin kuuluvien kristittyjen keskinäistä kanssakäymistä.
Ekumenia on samalla edistänyt tunnustuskuntarajat ylittävän seurakuntakäsityksen
ja kristityiksi tunnustamisen yleistymistä ja sitä kautta vaikuttanut myös yksilöllisen uskonnollisen käyttäytymisen, esimerkiksi monissa yhteisöissä käymisen, sallimiseen. Poikkikristillisyys on kuitenkin osittain myös tunnustuskuntien johtaman
ekumenian vastanarratiivia.
Yksi syy uskonnollisen käyttäytymisen ja uskonnollista sitoutumista koskevan
ajattelutavan muutokseen on kirkkojen institutionaalisen vallan ja uskonyhteisöjen
sosiaalisen kontrollin vastustus. Uskontoinstituutioilla on historiansa aikana muodostunut yhteiskunnallinen asema ja siihen liittyvää institutionaalista valtaa määrittää, millaiset toimintatavat, identiteettiä koskevat määritykset ja opilliset korostukset se hyväksyy. Uskontoinstituutio päättää institutionaalisen valtansa avulla,
ylläpitääkö vai muuttaako se vallitsevia normejaan, opillisia korostuksiaan, arvojaan ja asenteitaan. (Vrt. Bauman 1996, 211; Lawrence 2008, 175, 179; Rutherford
2007, 105.) Ympäröivässä nyky-yhteiskunnassa korostetaan muun muassa sukupuolten tasa-arvoa, seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja yksilön vastuuta ja vapautta elämänkulkua koskevissa valinnoissa. Osa uskontoinstituutioista mukautuu
nyky-yhteiskunnan arvomaailmaan, mutta osa vastustaa ympäröivän yhteiskunnan
vaikutusta korostamalla perinteisiä arvojaan. Evankelikaalisuudesta vaikutteita
saaneiden poikkikristillisten yksilöiden toiminnan taustalla on usein muiden syiden
lisäksi niiden tunnustuskuntien institutionaalisen vallan vastustus, jotka ovat omaksuneet nyky-yhteiskunnan arvoja. Muut tutkimukseen osallistuneet sen sijaan toimivat lähinnä ekumenian ykseysajatuksen tai myöhäisevankelikaalisten liberaalien
arvojen ja toimintatapojen ohjaamina.
Uskonnollinen yhteisöllisyys on osittain luisunut pois institutionaalisilta sijoiltaan vapaamuotoisiin vertaisryhmiin, kun uskovat ovat alkaneet järjestää itse uskonnollista toimintaa. Kotikokouksiin osallistuvat muodostavat kristillisiä vertaisyhteisöjä tai uusheimoja, jotka koostuvat monien tunnustuskuntien jäsenistä. Suomalainen kotikokoustoiminta on osittain kirkkojen institutionaalisen vallan vastustusta, mikä tulee ilmi evankelikaalisena kirkkojärjestyksen ja institutionaalisen jäsenyyden merkityksen väheksymisenä ja uskovien seurakunnan merkityksen korostamisena. Suomalainen poikkikristillisyys on silti enimmäkseen yksilötason toimintaa, kun taas Yhdysvalloissa ja saksankielisissä Euroopan maissa kirkkojen institutionaalisen vallan vastustajat ovat järjestäytyneet useammin sosiaalisiksi liikkeiksi. Nämä liikkeet voi luokitella post-evankelikaalisiksi (ks. Lyon 2002, 49),
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sillä ne vetoavat yhtäältä Raamatun auktoriteettiasemaan mutta toisaalta liberaaleihin yksilönvapauden ja tasa-arvon narratiiveihin kritisoidessaan institutionaalisten
kirkkojen opillisia käsityksiä ja niiden pohjalta vakiintuneita toiminta- ja suhtautumistapoja. Erityisesti Yhdysvalloissa toimii myös konservatiivisia uskonnollisia arvoja ajavia sosiaalisia liikkeitä, joiden kannattajat ovat pääasiassa evankelikaalisia
protestantteja.
Suomalaiselle poikkikristillisyydelle on tyypillisempää institutionaalisen vallan väistely kuin avoin vastarinta (vrt. Lawrence 2008, 179), joskin jotkut konservatiiviset ryhmittymät vastustavat kirkon määrittelyvaltaa järjestämällä sen ohjeiden vastaista toimintaa kirkon sisällä (Nokia Missio, Luther-säätiö). Tavallisesti
nämä ryhmittymät eivät kykene muuttamaan emokirkkoa vaan joutuvat eroamaan
siitä. Emokirkkoa liberaalimpaa kantaa edustavat, esimerkiksi ortodoksikirkon
kaanonien mielivaltaista soveltamista vastustavat papit, eivät sen sijaan ole ainakaan vielä järjestäytyneet kirkon sisäisiksi reformiliikkeiksi, vaikka muodostavatkin kirkon sisällä papistoryhmän, joka vetoaa Raamatun lisäksi sekulaareihin tasaarvon ja eettisyyden narratiiveihin.
Ekumeenisen ja evankelikaalisen ajattelun leviäminen teki tunnustuskuntarajat
ylittävästä osallistumisesta kulttuurisesti hyväksyttävää, mutta yksilöiden tunnustuskuntarajat ylittävän toiminnan taustalla vaikuttavat myös henkilökohtaiset syyt,
kuten alkuperäisessä uskonyhteisössä koettu henkinen väkivalta tai painostus, uskonnollinen uudelleenherääminen, uskonkysymysten kriittinen pohdinta tai vaihtelunhalu, sekä sosiaaliset syyt, kuten asuinpaikkakunnan muutos, parisuhde tai ystäväpiiri. Poikkikristillinen käyttäytyminen voi olla yksilön autonomisesti valitsema toimintatapa tai olosuhteiden aiheuttamaa, toistuvaa seurakunnasta toiseen
siirtymistä tai jatkuvaa seurakunnan etsintää.
Poikkikristillistä ajattelua ja toimintaa legitimoidaan evankelikaalisuudesta ja
ekumeniasta vaikutteita saaneella seurakuntakäsityksellä mutta myös liberaalilla
yksilönvalintaa ja vapautta koskevalla metanarratiivilla. Poikkikristilliset käsittävät
seurakunnan Kristuksen ruumiiksi, jonka jäseniä eri tunnustuskunnat ja yksittäiset
kristityt ovat. Evankelikalismin ajatusten mukaisesti kristityksi tunnustetaan kaikki
Raamatun ensisijaisuuden tunnustavat henkilökohtaisen kääntymyksen läpikäyneet
kristityt. Globaalien yhteyksien lisääntyminen ja koulutustason kohoaminen ovat
edesauttaneet uskonnon tai pikemminkin uskon yksityistymistä. Usko yksityistyy
myös, kun uskovat tekevät tulkintansa opista omaan älyynsä ja tulkintakykyynsä
luottaen. Kaikki eivät pidä säännöllistä seurakuntaelämään osallistumista enää tarpeellisena, koska eivät katso minkään uskontoinstituution opin olevan puhdasta tai
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ainutta oikeaa. Uskontoa voidaan harjoittaa osallistumisen sijaan Raamattua lukemalla ja uskonnolliseen toimintaan osallistua pitämällä yhteyttä uskoviin yksilöihin,
keskustelemalla sähköpostin tai Skypen välityksellä eri puolilla maailmaa asuvien
kristittyjen kanssa ja seuraamalla radion, Internetin ja television välittämiä jumalanpalveluksia ja uskonnollisia tapahtumia.
Uskontokulttuurin muutoksessa ei ole kyse vain uskonnollisten instituutioiden
ja uskovien yksilöiden suhteen muutoksesta, vaan laajemmasta, koko yksilön identiteettiä hajauttavasta tai, myönteisesti käsitettynä, monipuolistavasta kehityksestä,
joka korreloi yhteiskunnallisen ja kulttuurisen hajautumisen ja monimuotoistumisen kanssa. Yksilöt ovat refleksiivisessä modernissa yhteydessä moniin, arvoiltaan
ristiriitaisiinkin organisaatioihin ja yhteisöihin, ja osallistumisen moninaisuuden
ansiosta myös identiteetit risteävät. Uskonnollinen identiteetti ei ole erillinen, muut
identiteetit pois sulkeva eikä aina edes niitä dominoiva identiteetti, vaan siinä risteytyvät kaikki ne sosiaalisen elämän osa-alueet, joihin uskova identifioituu. Kun
työstä ja koulutuksesta on tullut toisiinsa limittyviä vaiheita ihmisen elämässä, kun
tietoisesta opiskelusta on tullut arjessa selviytymisen keino ja kun parisuhteiden,
asuinpaikan ja perhesiteiden ei enää lähtökohtaisesti oleteta olevan elämänkestäviä,
on tämä ajattelutapa tai kulttuurinen malli siirtynyt myös uskonnolliseen ajatteluun.
Tunnustuskuntaa ei enää valita elämänkestävänä ratkaisuna, vaan halutaan löytää
sellainen uskonyhteisö, jonka oppi, arvot ja asenteet ovat sopusoinnussa omien
kanssa. Jos tällaista yhteisöä ei olemassa olevien tunnustuskuntien joukosta löydy,
ratkaisu on parhaaseen olemassa olevaan vaihtoehtoon tyytyminen mutta samanaikainen jatkuva etsintä tai uuden uskonyhteisön luominen ystäväpiirin avulla. Suhteet kuitenkin halutaan pitää avoimina moneen suuntaan.
Yksilöllisistä tulkinnoista ja keskinäisistä tulkintaeroista huolimatta yksilöt
omaksuvat tulkintamalleja uskonyhteisöjen institutionaalisista tulkinnoista. Koska
poikkikristilliset ovat oppineet joustamaan identifioituessaan yhteiskunnallisiin
instituutioihin, ei joustava suhtautuminen uskonnollisiin instituutioihin eroa yksilön muusta identifioitumisesta. Joustavuuden takia identiteetti hyväksyy ”hiukan
erilaisen” ja jopa ”vain vähän samanlaisen” identifioimisen meihin kuuluvaksi. Jaettu usko siirtyy pois institutionaalisilta sijoiltaan hetkellisiin yhteisöihin, vakiintumattomiin ja puhtaisiin suhteisiin perustuviin ystäväpiireihin ja mielikuvayhteisöihin. Vaikka identifioitumisen kohteet, kohtaamisen paikat ja yhteisöjen kokoonpanot muuttuvat, pysyy jokin osa silti samana. Identiteetin joustavuus sallii itsen tuntemisen ajan kuluessa samaksi, ehjäksi ja kokonaiseksi minäksi vaihtelevista ja
päällekkäisistä yhteisösitoumuksista huolimatta.
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Yhteisön vaihto, yhteisöihin sitoutumattomuus ja moniyhteisöllisyys ovat refleksiivisiä reaktioita kristillisten yhteisöjen harjoittamaan institutionaaliseen vallankäyttöön identiteetin määrittämisessä ja yksilön käyttäytymisen kahlitsemispyrkimyksessä. Paikoilleen jähmettyminen nähdään riskinä, koska silloin on vaara,
että yksilö antaa muiden määritysten itsestä vaikuttaa minäkäsitykseensä ja identiteettiinsä. Uskonnollisista instituutioista tulee yhteisöissä kiertäville eräänlaisia supermarketteja (Lyon 2002, 12), joista käydään poimimassa sitä, mitä kulloinkin
kaivataan uskonnollisen varaston täydennykseksi. Kaikesta huolimatta uskonnollisten instituutioiden opinselitykset ja tapakulttuuriset käytännöt vaikuttavat juonenkatkelmina uskovien käsityksiin ja muokkaavat niitä. Poikkikristillisten omaelämänkerrallisissa narratiiveissa on aineksia monista institutionaalisista narratiiveista, ja koska uskovat myös siirtävät näitä juonenkatkelmiaan muiden uskovien
ja uskontoinstituutioiden punnittaviksi sinne, missä kulloinkin käyvät, ovat kaikki
uskontoinstituutiot alttiina muutoksille.
Kirkolliset instituutiot vaikuttavat edelleen uskovien toimintaan ja ajatteluun,
mutta vaikutus ei ole yksisuuntainen: poikkikristillisesti toimivat haastavat ja pakottavat myös uskontoinstituutiot muutokseen. Erityisesti kirkkojen sisäiset, uudistusta vaativat ryhmittymät haastavat uskontoinstituutioiden traditioon perustuvia,
tapakäyttäytymistä legitimoivia narratiiveja esittämällä instituutiokritiikissään juonenpätkiä maallisista tasa-arvon, eettisyyden ja laillisuuden narratiiveista. Uskonnolliset yhteisöt joutuvat vastaamaan perinteenvastustajien kritiikkiin käsittelemällä näiden esittelemiä maallisiakin narratiiveja, jolloin ne muokkaavat myös uskonnollisten yhteisöjen institutionaalisia narratiiveja. Tiettyjen narratiivien kuten
seksuaalivähemmistöjen tasa-arvokysymyksen tai maallikoiden saarnausoikeuden
tuominen uskonnolliseen keskusteluun on muutosta, joka voi johtaa käytännön seurakuntaelämän, kirkkojärjestyksen ja uskon ymmärtämistavan muutoksiin. Kristillisyys on muuttunut yhteiskuntien muutoksen rinnalla, ja tämä muutos tulee jatkumaan, kun kristillisyys hakee paikkaansa ajan haasteet kokevien ihmisten elämässä.
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Tutkimuspäiväkirja 2013–2015, tekijän hallussa.
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Välimäki P (2013) TV7 raamattukoulu: Kristittyjen yhteys – todistus maailmalle. Jakso no
14. 7.4.2013, TV7. Ensiesitys 6.4.2011 klo 21.25.
Pro gradu -työ

Lindh J (2006) Meikäläiset. Esikoislestadiolaisuuden sosiokulttuurinen järjestelmä ja sen
ilmeneminen Lappeenrannan yhteisössä ja yhteisön jäsenissä nykypäivään tultaessa.
Kulttuuriantropologian pro gradu -työ. Oulun yliopisto. Taideaineiden ja antropologian
laitos. Humanistinen tiedekunta.
Niva V (2014) Vanhoillislestadiolaisuuden hyväksikäyttötapaukset julkisessa keskustelussa
2010–2014. Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian pro gradu -työ. Helsingin yliopisto. Kirkkohistorian laitos. Teologinen tiedekunta.
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Liite 1 Tiedote tutkittaville
Tutkijan yhteystiedot
Teen väitöstutkimusta Oulun yliopiston kulttuuriantropologian oppiaineeseen. Tutkimukseni ohjaajina toimivat professori Hannu Heikkinen ja lehtori Sami Lakomäki ja sitä rahoittaa Kirkon tutkimuskeskus. Tutkimuksessani tarkastelen yhteiskristillisesti ajattelevien ja toimivien henkilöiden uskonnollista identiteettiä. Haluan tietää, minkä yhteisöjen toimintaan osallistut tai olet osallistunut, millä tavoin
osallistut ja mitkä ovat ne syyt, jotka ovat saaneet sinut käymään yhteiskristillisissä
tai monien yhteisöjen tilaisuuksissa. Tämän lisäksi olen kiinnostunut siitä, miten
uskonnolliset yhteisöt osallistuvat yhteiskristilliseen toimintaan ja mikä on yhteisöjen tavoite tai tarkoitus tässä toiminnassa. Haluan selvittää myös, miten yhteisöissä suhtaudutaan niihin henkilöihin, jotka käyvät useiden uskonnollisten yhteisöjen tilaisuuksissa.
Suoritan tutkimuksen haastattelemalla ja osallistumalla itse niihin eri seurakuntien omiin ja yhteiskristillisiin tilaisuuksiin, joihin sinä osallistut. Osallistuaksesi tutkimukseen sinun ei tarvitse kuitenkaan kuulua mihinkään seurakuntaan, sillä
olen kiinnostunut erilaisista tavoista elää omaa kristillisyyttä. Nauhoitan haastattelut mielelläni C-kasetille. Haastattelu kestää noin puolitoista tuntia. Mikäli et halua,
että nauhoitan haastattelun, voin kirjoittaa haastattelun pääpiirteet ylös tai voit vastata kysymyksiini sähköpostitse. Jatkossa annan luettavaksesi tekstejä, jotka olen
kirjoittanut keräämieni tietojen pohjalta. Toivon sinun antavan palautetta kirjoituksistani: huomauttavan, mikäli olet eri mieltä asioista tai jos ajattelet, että sinut voidaan tunnistaa tekstistä. Keskustelen mielelläni tekemistä tulkinnoista kanssasi ja
korjaan tarvittaessa tekstiä saamani palautteen pohjalta. Palauteprosessi vie aikaasi
tunnista noin kymmeneen tuntiin, joten voit halutessasi kieltäytyä siitä, vaikka osallistuisit haastatteluun.
Varmistaakseni, ettei ketään tutkimukseen osallistunnutta voida tunnistaa tutkimuksesta, en mainitse tutkimuksessa nimiä, vaan käytän puheen lainauksissa ja
saamieni tietojen lähdeviittauksissa koodeja. Haastattelunauhoihin, litteroituihin
teksteihin ja kopioimiini ja tulostamiini sähköpostivastauksiin merkitsen vain haastateltavan etunimen ja haastattelupäivämäärän. Nauhoittamani ja ylöskirjaamani
haastattelut ja tulostamani sähköpostit säilytän tutkimuksen teon ajan kotonani lukitussa kaapissa. Myöhemmin aineisto on tarkoitus arkistoida luvallasi Mikkelin
maakunta-arkistoon, sillä ehdolla, että ulkopuoliset saavat tutustua aineistoon vasta
50 vuoden kuluttua. Kaikista varotoimista huolimatta jää se mahdollisuus, että joku
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toinen tutkimukseen osallistunut tai täysin ulkopuolinen voi tunnistaa sinut tutkimuksesta. Tästäkin syystä palautteesi kirjoituksiini on tärkeää.
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Liite 2 Studieninformation
Die Name, Adresse und Anschrift der Untersuchende
Ich mache eine Doktorarbeit für die Lehrgegenstand Kulturanthropologie an der
Universität Oulu, Finnland. Die Tutoren der Arbeit sind Professor Hannu Heikkinen (Hannu.I.Heikkinen@oulu.fi) und Doktor Sami Lakomäki (sami.lakomaki@oulu.fi). Kirchliches Forschungszentrum der Evangelisch-Lutherischen Kirche Finnlands unterstützt die Untersuchung. Die Dissertation soll bis Dezember
2015 fertig gemacht werden.
Ich betrachte die religiöse Identität der Menschen, die ökumenisch motiviert
sind. Mich interessiert die Ökumene des Einzelne, aber auch die Ökumene der Kirchen. Das Ziel der Studie ist zu erklären, wie man sich identifiziert in der Lage, in
der man verschiedene Kirchen besucht oder gleichzeitig zwei oder mehrere
Glaubensgemeinde in Verbindung bleiben. Ich möchte wissen an welchen
religiösen Veranstaltungen nehmen Sie teil, auf welche Weise, wie oft und warum.
Ich möchte Sie interviewen und selbst an den Veranstaltungen teilnehmen, woran Sie nehmen teil. Ich wollte das Interview auf Band aufnehmen. Wenn Sie nicht
wollen, dass ich eine Bandaufnahme mache, kann ich auch Notizen machen. Sie
können auch die Fragen durch E-Mail schriftlich beantworten. Das Interview dauert ungefähr eine Stunde.
Ich werde nicht die Namen der Informanten in der Text meinen, um jemand
Sie identifizieren zu verhindern. Stattdessen verbrauche ich Kode, in der das Datum
des Interviews und das Geschlecht und das Alter (grob gesagt) des Informator / der
Informatorin sind. Bemerkten Sie, dass andere Untersuchenden in Zukunft die Dissertation als Quellenmaterial ausnutzen können. Die Dissertation schreibe ich auf
Finnisch, aber eine Zusammenfassung auch auf Deutsch. Die Banden und alles andere Untersuchungsmaterial werden im Landesarchiv Sankt Michel (Mikkeli) in
Finnland gesammelt. Das Material wird unter der Bedingung archiviert, dass Unbeteiligten dürfen sie sehen oder anwenden erst in 50 Jahren. Wenn Sie nicht wollen,
dass Ihr Interview archieviert wird, werde ich es ein Jahr nach der Promotion zerstören.
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Liite 3 Haastatteluteemoja
Uskonnollinen taustasi
–
–
–
–

lapsuudenkodin uskonnollisuus
oma hengellinen heräämisesi (myös sen hetkinen elämäntilanteesi, jos koet sen
vaikuttaneen uskoon tuloosi)
missä uskonnollisissa yhteisöissä / tapahtumissa olet elämäsi aikana käynyt?
mihin uskonnollisiin yhteisöihin olet tuntenut kuuluvasi?

Minkä uskonnollisten yhteisöjen tilaisuuksissa käyt nykyisin?
–
–
–

mitä tunnet saavasi näistä tilaisuuksista?
miten sinuun suhtaudutaan näissä seurakunnissa tai tilaisuuksissa? (jäsenenä,
ulkopuolisena?)
mistä syystä käyt kyseisten seurakuntien tilaisuuksissa? / yhteiskristillisissä tilaisuuksissa?

Kristillisyys
–
mitä kristillisyys / kristitty tarkoittaa?
–
mitä kristittynä oleminen merkitsee sinulle?
–
mikä on Raamatun merkitys uskonelämällesi?
–
mikä on seurakuntien merkitys uskonelämällesi?
–
miten käsität seurakunnan?
Asioita, joita haluat minun ottavan tutkimuksessani huomioon / jotka mielestäsi
ovat tutkimusaiheen kannalta merkityksellisiä?
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Liite 4 Interwieven Themen
Ihr religiöse Hintergrund
–
–
–
–
–

War Ihres Elternhaus religiös?
Ihre eigene religiöse Bekehrung (die Situation, Ihre Lebensstellung, wo?,
wann?, wie?)
Was für Glaubensgemeinden / Kirchen / religiöse Veranstaltungen haben Sie
teilgenommen?
Am welchen religiöse Gemeinschaften haben Sie gehört?
Was für religiöse Gemeinschaften haben Sie Zusammengehörigkeit gefühlt?

In welche Kirchen gehen Sie heutzutage?
–
Zur welchen Kirchen gehören Sie?
–
In welchen religiösen Veranstaltungen nehmen Sie teil? Warum haben Sie sich
für diese Veranstaltungen entschieden?
–
Wie man Sie da empfangt / annehmt?
–
Fühlen Sie sich dazugehörig / außenstehend?
–
–

Gehen Sie in ökumenischen Gottesdienste?
Welche Rolle spielt die ökumenischen Gottesdienste für Sie?

Was bedeutet das Christentum?
–
Was bedeutet Sie, dass Sie Christ/in sind?
–
Was ist die Bedeutung der Bibel in Ihrem christlichen Leben?
–
Was für eine Bedeutung hat die Gemeinde für Ihr religiöses Leben?
–
Wie verstehen Sie die Gemeinde? (Wo liegen sie? Die Grenzen der Gemeinde?
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Liite 5 Suostumusasiakirja
Minua on pyydetty osallistumaan Vapauden ja yhteisöllisyyden dialektiikka
kristillisen yhteisöllisyyden muutoksessa -nimiseen tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää, miten uskonnollinen identiteetti muodostuu tilanteessa, jossa
henkilö pitää yhteyttä moniin yhteisöihin samaan aikaan. Olen lukenut tutkimusta
koskevan tiedotteen ja saanut mahdollisuuden esittää tarkentavia kysymyksiä ja
keskustella niistä. Tunnen saaneeni riittävästi tietoa oikeuksistani, tutkimuksen tarkoituksesta ja siihen osallistumisesta sekä tutkimukseen osallistumisen hyödyistä
ja mahdollisista riskeistä.
Tiedän, että minulla on oikeus kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta ja
myöhemmin halutessani myös syytä ilmoittamatta peruuttaa suostumukseni. Tiedän, että minulta kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta
ulkopuolisille ja ne hävitetään tutkimuksen valmistuttua tai arkistoidaan maakuntaarkistoon suostumukseni mukaan.
Suostun osallistumaan tutkimukseen Kyllä ___ Ei ___
Suostun että minulta kerätyt tiedot arkistoidaan tutkimuksen jälkeen
Kyllä ____ Ei ____
Paikka ____________________________Aika____________________________
Tutkittavan nimi ____________________________________________________
Osoite ja puhelinnumero______________________________________________
Tutkijan allekirjoitus_________________________________________________
ja nimen selvennys: Johanna Lindh
Tätä suostumusasiakirjaa on tehty kaksi (2 kpl), joista toinen annetaan tutkittavalle
ja toinen tutkijalle.
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Liite 6 Einwilligungsformular
Ich bin an der Studie Die Dialektik zwischen Freiheit und Zusammengehörigkeit
in die Verwandlung der christlichen Gemeinschaftlichkeit (Vapauden ja yhteisöllisyyden dialektiikka kristillisen yhteisöllisyyden muutoksessa) zu teilnehmen gefragt werden. Das Ziel der Studie ist zu erklären, wie man sich identifiziert in der
Lage, in der man verschiedene Kirchen besucht oder gleichzeitig zwei oder mehrere Konfessionen in Kontakt steht. Ich habe das Informationsformular über die
Studie gelesen, und ich habe eine Möglichkeit Fragen zu stellen und Präzisierungen
zu erhalten gehabt.
Ich habe die ausreichende Information über diese Studien und über die Folgen
einer Teilnahme mit allen Vor- und Nachteilen bekommen. Ich weiß, dass ich das
Recht habe, der Teilnahme an der Studie zuzustimmen oder abzulehnen, sowie zu
einem Späteren Zeitpunkt jederzeit ohne Begründung aus der Studie auszutreten.
Ich weiß, dass alle Information ich gegeben habe, wird vertraulich behandelt und
nicht den außenstehenden Personen überlassen. Ich weiß auch, dass die Interviewbänder nach der Promotion im Landesarchiv Sankt Michel in Finnland gesammelt
werden oder wenn ich so will, werden sie zerstören.
Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich freiwillig mit der Studie teilnehmen will.
Ich bestätige, dass die Information, die ich begeben habe, werden nach der Studie
archivieren: Ja ____ Nein ____
Name: _____________________________________
Unterschrift:________________________________________
Ort und Datum: ____________________________________________________
Adresse und Telefonnummer:_________________________________________
_________________________________________________________________
Unterschrift der Untersuchende:________________________________________
Johanna Lindh Adresse und Telefonnummer
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Dieses Formular ist in doppelter Ausfertigung gemacht worden, eine für die Untersuchende und eine für die Studienteilnehmende/ den Studienteilnehmer.
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