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1 JODANTO

”Lestadiolaisuus on helevetin asiallinen uskonto.” ”Hahahahahaha! Se on
jokaisen oma asia. Missit ei ota kantaa uskontoihin eikä politiikkaan.”
(Massa, 2015.)

Yllä oleva on ote Helsingin Sanomien Nyt-liitteen oululaisen Miss Suomi Rosa-Maria
Ryytin haastattelusta. Kuka nyt -palstalla ei esitetä kysymyksiä vaan väittämiä, ja usein
provosoivia tai kaksimielisiä sellaisia. ”Lestadiolaisuus on helvetin asiallinen uskonto” väittämä on joka tapauksessa Helsingin Sanomien Nyt-liitteeseen painettu pätkä tekstiä
ja kertoo jotain siitä, millaisten ennakkoluulojen tai käsitysten pohjalta lestadiolaisuudesta kirjoitetaan mediassa.

No lestadiolaisuus ei ole uskonto vaan yksi evankelisluterilaisen uskonnon herätysliikkeistä Suomessa. Se jakautuu vielä useampaan haaraan, mutta niistä selvästi suurin ja
vanhoillisin on vanhoillislestadiolainen herätysliike. Pro gradu -tutkielmassani selvitän
vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen liittyvää kirjoittelua Helsingin Sanomissa ja Kalevassa vuoden 2010 alusta maaliskuun 2015 loppuun. Mediassa vanhoillislestadiolaisuus
on noussut tuona aikana toistuvasti esiin liikkeen näkökulmasta kriittisessä valossa. Toistuvia teemoja ovat olleet muun muassa epäilyt liikkeen sosiaalisen hierarkian vaikutuksesta lasten hyväksikäyttötapausten hyssyttelyyn, liikkeen kielteinen kanta naispappeuteen ja liikkeen vallankäytön ulottuminen muuhun yhteiskuntaan.

Keskityn tutkimaan sitä, millainen kuva vanhoillislestadiolaisesta herätysliikkeestä piirtyy tutkimusaineistona olevien sanomalehtien perusteella. Toisaalta tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten tiede on kirjoittelussa esillä. Keskityn erityisesti uutisiin ja artikkeleihin, mutta kokonaiskuvan saamiseksi myöskään pääkirjoituksia, asiantuntijakirjoituksia ja lukijan kirjoituksia ei voi jättää kokonaan huomiotta. Hyväksikäyttötapausten ja
vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen yhteys liittyy epäilyyn siitä, että väkivaltaa on
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vähätelty ja uhrien asemaa näin laiminlyöty uskonnollisen yhteisöllisyyden nimissä. Ensimmäiset tällaisen epäilyn ympärille rakentuneet kirjoitukset tulivat ilmoille aineistossani Helsingin Sanomissa vuonna 2010. Kuumimmillaan hyväksikäyttö- ja väkivaltatapauksiin liittyvä kirjoittelu oli Kalevassa keväällä 2011, mikä poiki toisaalta Kalevalle
journalismipalkinnon (Suuri Journalistipalkinto (2012)) ja sai toisaalta lestadiolaiset boikotoimaan Kalevaa lyhyeksi ajaksi.

Hyväksikäyttötapausten lisäksi vanhoillislestadiolainen herätysliike on aineistossa paljon
esillä liikkeen kattojärjestöön Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistykseen (SRK)
liittyvässä uutisoinnissa, jossa SRK:n sisäinen valtakamppailu tai epäily SRK:n moraalittomasta ja mielivaltaisesta vallankäytöstä on tapetilla. Myös uskonnollisten auktoriteettien, kuten arkkipiispa Kari Mäkisen, ulostulot liittyen lestadiolaisuuteen saavat palstatilaa. Lisäksi lestadiolaisuutta kuvaavat fiktiiviset teokset nostavat keskustelua lestadiolaisen opin teemojen kuten ehkäisykiellon ympärille. Kaleva kirjoittaa lestadiolaisuudesta
laajasti vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen vuoden päätapahtuman, Suviseurojen,
ympärillä, Helsingin Sanomat ei.

Helsingin Sanomat ja Kalevan valitsin tutkimusaineistoksi, koska Kaleva on laajalevikkisin lehti Pohjois-Suomessa, jossa vanhoillislestadiolaisia asuu prosentuaalisesti eniten
maailmassa ja Helsingin Sanomat on puolestaan valtakunnallinen ja Suomen ylivoimaisesti luetuin sanomalehti. Tutkimusasetelma on mielenkiintoinen kahdella tavalla. Toisaalta oli mielenkiintoista tietää, vaikuttaako alueen lestadiolaisten prosentuaalisesti merkittävä ero (SRK (2015)) siihen, millä tavalla vanhoillislestadiolaisesta herätysliikkeestä
uutisoidaan tai onko sillä vaikutusta esimerkiksi uutiskynnykseen. Lestadiolaisten tarkoista määristä eri alueilla ei ole kuin arvioita, mutta se kertoo Oulun ja pääkaupunkiseudun erosta oleellisen, että jäsenmäärävertailussa kaksi suurinta rauhanyhdistystä ovat
juuri Oulun rauhanyhdistys noin 1700 jäsenellään ja Helsingin Rauhanyhdistys noin 1300
jäsenellään.
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Erittäin mielenkiintoista oli myös saada selville, miten näiden lehtien välillä on eroja sen
suhteen, kuinka paljon ja millä tavalla kirjoituksissa viitataan tieteeseen tai haastatellaan
tieteilijöitä. Toki tutkimusaineiston valintaan liittyy myös käytännöllisyys. Esimerkiksi
Ylen uutisointi vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen tiimoilta olisi ollut kiinnostavaa.
Kirjoitetun tekstin analysointi on kuitenkin käytännöllisempää sekä tehokkaampaa. Valittu tapa mahdollistaa myös suhteellisen laajan aineiston tarkastelun

Aihe on tärkeä monesta syystä. Kun toimitus joutuu syystä tai toisesta suurennuslasin tai
painostuksen alle uutisvalinnoissaan, sen kantin kestävyys punnitaan. Henkilökohtaisesti
minua kiinnostaa nimenomaan tutkia kirjoittelua, jossa toimitukset ovat epämukavuusalueellaan. Lestadiolaisuuteen minulla ei ole henkilökohtaista sidettä. Kalevalle kriittinen
kirjoittelu tuotti muun muassa lestadiolaisen liikkeen keskuudessa kampanjan, jossa lehden lukijat lähettelivät toisilleen tekstiviestejä joissa kehotettiin irtisanomaan Kalevan tilaus. Voidaan siis sanoa, että Kaleva joutui kirjoittelunsa vuoksi myrskyn silmään. Toki
esimerkiksi hyväksikäyttötapauksista uutisointi on jo itsessään medialle haastava tilanne,
kun uutisoitaessa tulee huomioida yleisön tarve saada tietoa, uhrien ja tekijöidenkin kärsimysten kohtuullisuus ja etenkin yleistysten tekemisessä on oltava tarkkana, kun kerrotaan hyväksikäytön liittyvän pienelläkään tavalla jonkin ryhmän sosiaaliseen hierarkiaan
tai rakenteisiin.

Vanhoillislestadiolainen herätysliike kattaa arviolta 100 000–120 000 suomalaista. Se tarkoittaa noin 1,8–2,2 prosentin osuutta Suomen väestöstä. On tärkeää tutkia, millaisen kuvan liikkeestä saa keskeistä mediaa seuraamalla. Lisäksi oli kiinnostavaa ja tärkeää tutkia,
kuinka paljon ja miten tuossa kirjoittelussa viitattiin tutkittuun tietoon lestadiolaiseen liikkeeseen liittyvistä tuoreista tutkimustuloksista, jotka valmistuivat aineistonkeruun aikana.
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2 VANHOILLISLESTADIOLAINEN HERÄTYSLIIKE

Tässä luvussa teen pikaisen katsauksen vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen historiaan
sekä sen keskeisimpiin oppeihin. Se auttaa ymmärtämään, mitkä seikat saattavat aiheuttaa
jännitettä kirjoitteluun. Erityisesti kiinnitän huomiota kuitenkin lestadiolaisuudesta tehtyyn tutkimukseen, painottuen tutkimukseen, joka on julkaistu ja saanut medianäkyvyyttä
aikana, jona tämän gradun aineisto on kerätty.

2.1 Lestadiolaisuudesta tutkittua

Lestadiolaisuutta ja sen historiaa on tutkittu Suomessa verraten paljon. Väitöskirjoja on
kymmeniä ja lestadiolaisuuteen 1900-luvun toisella puoliskolla erikoistuneita tutkijoita
ovat ainakin Seppo Lohi, Pekka Raittila, Markku Ihonen, Mauri Kinnunen, Martti Vuollo
ja Jouko Talonen. Tutkimusta on tehty ennen kaikkea lestadiolaisuuden ensi vaiheista
1840-luvulta 1900-luvun alkuun, lestadiolaisten opista ja sen suhteesta evankelisluterilaiseen oppiin sekä lestadiolaisuuden kahdesta keskeisestä oppi-isästä Lars Levi Laestadiuksesta ja Juhani Raattamaasta.(Alatalo 2006: 3–4.)

Lestadiolaisuuden julkisuuskuvaa ei ole juuri Suomessa tutkittu. Jani Alatalo (2006) on
tutkinut Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksen pro gradussaan vanhoillislestadiolaisuuden julkisuuskuvaa sekä vanhoillislestadiolaisten omia näkemyksiä suhteessa julkisuuskuvaansa. Lisäksi Markku Ihonen on sivunnut lestadiolaisten näkymistä
julkisuudessa muutamissa artikkeleissaan. (Ihonen 1997 ja 2000). Ehkäpä yhtenä mahdollisesti vielä 2010-luvulle kantavana anekdoottina voidaan mainita, että vuonna 2009
valmistui Dome Karukosken ohjaama ja Aleksi Bardyn käsikirjoittama elokuva ”Kielletty hedelmä”, joka kertoi lestadiolaistyttöjen itsensä etsimisestä. Elokuvan näki 115 904
suomalaista pelkästään elokuvateatterissa, joten sillä on varmasti ollut jotain vaikutusta
elokuvan nähneiden ihmisten kuvaan lestadiolaisuudesta. (Elokuvauutiset 1.5.2015.)
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2.2 Vanhoillislestadiolaisuuden historia lyhyesti

Vanhoillislestadiolainen herätysliike on lestadiolaisuuden suurin haara. Liikkeen nimi
kumpuaa Lars Levi Laestadiuksesta (1800–1861), joka toimi Karesuvannon (nyk. Kiiruna) kirkkoherrana Torniojokilaakson alueella Ruotsissa. Laestadiuksen parannussaarnat 1840-luvun Ruotsissa levisivät sittemmin Ruotsin, Norjan ja Suomen alueella. Laestadiuksen ohella lestadiolaiseen oppiin ja herätysliikkeen leviämiseen on merkittävästi
vaikuttanut Juhani Raattamaa (1811–1899), joka asui Laestadiuksen kanssa samalla paikkakunnalla ja johti lestadiolaista herätysliikettä Laestadiuksen kuoltua 1960-luvulta kuolemaansa saakka. Lestadiolaisuus pysyi yhtenäisenä liikkeenä Raattamaan kuolemaan
saakka, jonka jälkeen liikkeen nopea leviäminen ja opilliset erimielisyydet vaikuttivat
Raattamaan kuoleman ohella siihen, että liike hajaantui niin sanotussa suuressa hajaannuksessa esikoislestadiolaisuuteen, uusherätykseen ja vanhoillislestadiolaisuuteen.
Vuonna 1930 esikoislestadiolaisuus haarautui vielä pikkuesikoisuuteen eli rauhansanalaisuuteen. Yhteensä hajaannusten katsotaan johtaneen 18 eri lestadiolaisuuden haaraan.
(Ketola 2008: 71–73, Salomäki 2010: 51–56 ja Talonen 2001, 11.)

Vanhoillislestadiolaisuus on selvästi lestadiolaisuuden suurin haara. Lestadiolaisten määrästä arvioidut luvut poikkeavat jonkin verran toisistaan. Yleisesti vanhoillislestadiolaisia
arvellaan kuitenkin olevan n. 100 000–120 000, kun taas esikoislestadiolaisia arvellaan
olevan n. 25 000. Lestadiolaisuus onkin Suomen evankelisluterilaisen kirjon suurin herätysliike. Tämän tutkimuksen keskiössä oleva vanhoillislestadiolainen herätysliike pitää
pääpaikkaansa Oulussa. Vanhoillislestadiolaisten kattojärjestö on Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK), joka sijaitsee Oulun Kontinkankaalla. SRK jakautuu 195
paikallisyhdistykseen, joita on ympäri Suomea. SRK on perustettu katto-organisaatioksi
vuonna 1914. Oulun Rauhanyhdistys on myös jäsenmäärältään (noin 1700 jäsentä) suurin. Seuraavana tulevat Helsinki (noin 1300 jäsentä), Jyväskylä (noin 750 jäsentä) ja Tampere (noin 720 jäsentä). (Ketola 2008: 72 ja Talonen 2001: 11 ja SRK 2015.)
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2.3 Vanhoillislestadiolaisuuden keskeiset opit

Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen opin keskiössä on rippikäytäntö, jonka mukaan
vain lestadiolainen voi antaa toiselle lestadiolaiselle synninpäästön, joka julistetaan ”Jeesuksen nimessä ja veressä”. Tämä ripittäytyminen voidaan tehdä myös julkisesti oman
seurakunnan edessä. Tässä tutkimuksessa tuolla ”maallikkojen hengelliseksi pappeudeksikin” kutsutulla opilla on suuri merkitys, koska sitä on kritisoitu voimakkaasti näkökulmasta, jonka mukaan kyseinen rippikäytäntö johtaa väärinkäytettynä helposti rikosten kuten lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän hyssyttelyyn tai jopa peittelyyn. Keskeistä
vanhoillislestadiolaisuudessa on myös oppi ”eksklusiivisesta seurakuntanäkemyksestä”.
Sen mukaan lestadiolaiset ovat ainoita jotka pääsevät Jumalan valtakuntaan muiden joutuessa tulimereen. Tämä ulossulkeva oppi vaikuttaa luonnollisesti myös niin, että lähes
poikkeuksetta lestadiolaiseksi synnytään. (Salomäki 2012: 52–52 ja Ketola 2008: 73–74.)

Ulospäin näkyvin piirre vanhoillislestadiolaisuudessa on ehkäisykielto, joka johtaa suurperheisiin ja liikkeen jäsenmäärän jatkuvaan kasvuun. Muita näkyviä kieltoja ovat muun
muassa naisten meikkauskielto, television sekä elokuvien kieltäminen ja tanssin kieltäminen. Muille kuin lestadiolaisille näkymätön, mutta tunnettu piirre on myös lestadiolaisten tapa tervehtiä toisiaan ”Jumalan terve” -tervehdyksellä. Inhimillisesti lestadiolaiset
elävät usein kahdessa rinnakkaiskulttuurissa. Tämä aiheuttaa jännitteitä. Toisaalta vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen oppi siitä, että vain vanhoillislestadiolaiset saavat
ikuisen elämän luo yhteisöllisyyttä lestadiolaisen liikkeen sisälle (Salomäki 2012: 52–52,
Ketola 2008: 73–74 ja Ihonen 1997: 91–103.)

Tärkeä toiminnan muoto lestadiolaisille on myös säännöllisesti järjestettävä seuratoiminta. Valtakunnalliset seurat, Suviseurat, on vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen jär-
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jestämä vuoden päätapahtuma, joka kerää paikalle jopa 80 000 seuravierasta. Lestadiolaiset järjestävät myös maakunnallisia seuroja, päiväkerhoja ja rippikouluja. (Niemelä
2004: 329–334.)

2.4 Uutiskynnyksen ylittäneet lestadiolaistutkimukset 2010–2014

Tutkimukseni näkökulmasta on keskeistä, mitä lestadiolaisuudesta on tutkittu tutkimusaineiston keruun aikana, koska nuo tutkimukset läpäisivät yleensä uutiskynnyksen ja ovat
siten luoneet teemoja lehtien kirjoitteluun. Keskeisin lestadiolaisuutta vuosina 2010–
2015 tutkinut henkilö on Kalevan ja Helsingin Sanomien mediaosumien perusteella YTM
Johanna Hurtig. Hurtig julkaisi ensin ensimmäisenä lestadiolaisena naisena papiksi vihityn teologian maisteri Mari Leppäsen kanssa kirjan nimeltä Maijan tarina. Kirjassa kerrotaan vanhoillislestadiolaisesta ”Maijasta”, joka lapsuus särkyy, kun hän joutuu seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi, eikä hyväksikäyttöön vaikenemisen kulttuurin vuoksi puututa. Kirjassa ”Maija” kertoo myös yrityksistään hakea apua lapsuuden tapahtumiensa
käsittelyyn ja noista yrityksistä johtuvista uusista vaikeuksista. Maijan tarinassa ääni annetaan myös useilla muille asiantuntijoille, jotka käsittelevät traumatisoitumista ja siitä
mahdollista toipumista yleisellä tasolla ja arvioivat uskonnollisen yhteisön, tässä tapauksessa vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen, ja väkivallan kytköksiä. (Hurtig ja Leppänen 2012.)

Tutkimusaineistossa suurimman julkisuuden saa kuitenkin Hurtigin toinen teos Taivaan
taimet. Se on Hurtigin julkaisema tutkimus sosiaalisten suhteiden ja rakenteiden sekä
hengellisten merkitysten sidoksista väkivaltaan. Hurtig on itse kuvannut lähtökohdakseen
”väkivallan sosiokulttuuriset sidokset”. Taivaan taimet -kirjassa on uhrien ja heidän läheistensä kertomuksia sekä julkista keskustelua uskonnollisesta yhteisöllisyydestä ja väkivallasta. (Hurtig 2013.)
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Hurtig sai teoksestaan Taivaan taimet myös vuoden tiedekirja -kunniamaininnan ja tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon. Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijaelin tiedonjulkistamisen neuvottelukunta perusteli Hurtigin palkitsemista etenkin sillä,
että Hurtig kiinnittää tutkimuksessaan huomiota tekijän ja uhrin sijaan lestadiolaisyhteisön rakenteisiin ja kulttuuriin. Neuvottelukunta kommentoi Hurtigin edesottamuksia
näin:
Tapauksia analysoidessaan Hurtig ei kiinnitä huomiota tekijän ja uhrin yksilöllisiin ominaisuuksiin vaan ympäröivän yhteisön rakenteellisiin ja kulttuurisiin piirteisiin. Hän myös korostaa yhteisön vastuun näkökulmaa. Monet teoksessa esitetyistä huomioista ovat laajennettavissa koskemaan syrjittyjen asemaa muissakin yhteisöissä, kuten kouluissa, työpaikoilla tai harrastuspiireissä, saati etnisissä yhteisöissä, joihin synnytään ja joissa kasvetaan. Hurtigin tutkimus sai aikaan laajaa julkista keskustelua jo ennen kuin
se valmistui. (Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta 2014.)

Toiseksi eniten tutkijoista on tutkimusaineistossani esillä YTT Aini Linjakumpu, jonka
teos Haavoittunut yhteisö on tutkimus vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen hoitokokouksista. Linjakummun tutkimukset saivat jonkin verran palstatilaa Kalevasta ja Helsingin Sanomista, mutta eivät läheskään yhtä paljon kuin Hurtigin tutkimukset. Tätä selittää
varmasti se, että Linjakummun tutkimustulosten mukaan hänen tutkimiensa hoitokokousten huippukausi osuu 1970-luvun loppuun, eivätkä tutkimustulokset ole uutisina tuoreita.
Linjakumpu kuvaa kirjassaan Haavoittunut yhteisö sitä, millaista hengellistä väkivaltaa
hoitokokoukset uhrien näkökulmasta olivat ja millaisia jälkiä ne uhreihin jättivät. Linjakummun mukaan ne ovat lestadiolaisyhteisölle ikään kuin julkinen trauma, joka on alkanut purkautua vasta tällä vuosituhannella. (Linjakumpu 2012.)

Hurtigin ja Linjakummun ohella useammin kuin kerran aineistossa viitataan myös Tapio
Nykäsen edesottamuksiin. Nykänen julkaisi vuonna 2013 väitöksen ”Kahden valtakun-
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nan kansalaiset: Vanhoillislestadiolaisuuden poliittinen teologia”, jossa Nykänen tarkastelee lestadiolaisyhteisön suhdetta puoluepolitiikkaan ja yleisemmin yhteiskuntaan. Nykänen käsittelee myös liikkeen sisäisiä valtakamppailuja. Nykäsen tutkimusryhmälle on
lisäksi myönnetty 210 000 euron projektiapuraha Lestadiolaisuuden yhteiskunnalliset
verkostot -hankkeeseen vuosille 2015–2018. (Nykänen 2012 ja Lapin yliopisto (2014)).

Myös muut vanhoillislestadiolaista herätysliikettä tutkineet tai sivunneet tutkimukset saivat palstatilaa Kalevassa ja Helsingin sanomissa aikajaksolla vuoden 2010 alusta vuoden
2015 maaliskuulle, mutta lähinnä yksittäisten juttujen muodossa. Tällaisia tutkimuksia
olivat ainakin Hanna Salomäen ”Herätysliikkeisiin sitoutuminen ja osallistuminen” -tutkimus vuodelta 2010 sekä Veli-Pekka Lehtolan ”Saamelaiset suomalaiset. Kohtaamisia
1896–1953” -tutkimus. Sekä Helsingin Sanomat että Kaleva noteerasivat lisäksi Johannes
Alarannan mielipiteet liittyen rippisalaisuuden väärinkäyttöön. Alarannan väitös ”Taakkojen kantaja vai ilmiantaja?: kirkko-oikeudellinen tutkimus vuoden 1993 kirkkolain säädöksistä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papin vaitiolovelvollisuudesta ja siitä vuosina 2007–2012 julkisuudessa esitetyt tulkinnat” koski papin vaitiolovelvollisuutta ripin
suhteen laajemmin. (Alaranta 2013, Lehtola 2012 ja Salomäki 2010.)

Tämän tutkimuksen näkökulmasta on lisäksi oleellista huomioida muutamia lestadiolaiseen liikkeeseen kuuluvia julkisuuden henkilöitä. Helsingin Sanomien vastaavana päätoimittajana vuoden 2010 alkupuolelta toukokuulle 2013 toiminut Mikael Pentikäinen (Suomen Kuvalehti 2010 ja Yle 2013) on lestadiolainen. Myös keskeiset lestadiolaisuutta tutkineet Johanna Hurtig ja Aini Linjakumpu ovat alun perin lestadiolaisia. Tosin Hurtig
erosi lestadiolaisesta herätysliikkeestä, minkä Kaleva myös uutisoi (15.4.2012) otsikolla
”Hyväksikäyttötutkija jättää lestadiolaisliikkeen”.
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3 MEDIA TUTKIMUSKOHTEENA

Tutkimukseni näkökulmasta on keskeistä hahmottaa sitä prosessia, joka johtaa valintoihin siitä, mitä lehdessä julkaistaan ja millä perusteilla. On esimerkiksi syytä ymmärtää
syitä sille, miksi lehden otsikko sorvautuu muotoon ”Lestadiolaismiehen insestituomio
hoviin” (Otsikko Kalevassa 10.4.2011) sen sijaan että otsikko olisi vaikkapa muotoa
”Kirkkopomon insestituomio hoviin”.

Tässä luvussa luon pikaisen katsauksen uutiskynnystä ja uutiskriteereitä koskevaan tutkimukseen ja toisaalta tarkastelen, minkä ryhmän tai ryhmien käsittelyyn mediassa vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen edustajia on järkevintä verrata, kun lestadiolaisuutta
mediassa ei itsessään ole paljoa tutkittu.

3.1 Uutiskynnyksestä ja -kriteereistä

Kun kysytään, mitkä ovat niitä kriteerejä, joiden pohjalta uutisia ja artikkeleita lehtiin
tehdään, Risto Kunelius (2003: 20–22) hakee vastausta realistiseen tietoteroriaan nojaten.
Todellisuudessa, todellisessa maailmassa tapahtuu jotain, jonka toimittajat raportoivat
yleisölle. Kunelius pyörittelee melkein samaan hengenvetoon todellisuutta ja totuudellisuutta kiinnostavasti, ja tulee päätelmään (Kunelius 2003: 21), jossa konstruktiivisesta
tulokulmasta voidaan ajatella, että valmiin kaavan pohjalta laadittavat juttutyypit ohjaavat tiedon etsintää.

Mikä sitten vaikuttaa siihen, että jokin uutinen tai artikkeli ylittää uutiskynnyksen? Uutiskynnyksestä puhuminen on ehkä harhaanjohtavaa, koska lehdissä on niin monenlaista
sisältöä ja kaikkea on vaikea lokeroida perinteisesti uutisiksi ymmärrettävään kategoriaan. Siksi onkin järkevämpää puhua uutiskynnyksen ohella uutiskriteereistä (news value)
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ja uutisarvosta (news worthiness). Palmerin (1998) mukaan uutiskriteerit ovat pohjimmiltaan todella abstrakteja, eivät konkreettisia. Onnettomuus ei ole uutinen jos se ei tule
henkisesti tai fyysisesti lähelle ja niin edelleen. Uutiskynnyksellä puolestaan viitataan
asioihin, jotka vaikuttavat päätökseen siitä, onko uutiskriteerit täyttänyttä uutista syytä
julkaista. Uutisarvo puolestaan mittaa sitä, mitä useammat ja painavammat kriteerit tulevat täytetyiksi. On lisäksi tärkeää huomata, että kerran uutiskynnyksen ylittänyt tapahtuma ylittää uutiskynnyksen uudestaan todennäköisemmin kuin jokin toinen uutinen,
koska mediat pyrkivät seuraamaan tapahtumasarjoja. (Palmer 1998: 377 – 379 ja Bruun,
Tervonen & Koskimies 1989, 54–61.)

Tutkimukseni kannalta uutiskynnys ja -kriteerit nousevat avainasemaan, koska maakunnallisena sanomalehtenä Kalevan uutiskynnys on luonnollisesti Kalevan levikkialueella
matalampi kuin Helsingin Sanomilla. Ja toisaalta tutkimukseni aineistossa on paljon tapahtumasarjoja, joita seurataan alusta loppuun. Tyypillinen esimerkki tuollaisesta tapahtumasarjasta on oikeusjuttu, jota seurataan käräjäoikeudessa, käräjäoikeuden jälkeen
mahdollisten hovioikeuteen tehtävien valitusten suhteen, hovioikeudessa ja vielä mahdollisten valituslupien haun suhteen korkeimpaan oikeuteen asti. Uutiskynnyksen abstraktius
tulee esille tässä tutkimuksessa niin ikään varsin näkyvästi. Yksittäinen hyväksikäyttöepäily ilman taustatietoja ei ylitä uutiskynnystä helposti, mutta jos tekoon liittyy epäilyä
siitä, että tekijän taustalla vaikuttavat rakenteet tai sosiaalinen hierarkia – tässä tapauksessa uskonyhteisö – ovat saattaneet edesauttaa hyväksikäytön salaamista, on kynnys uutisen julkaisuun heti paljon matalampi.

Yksi journalismin vahvoista ihanteista liittyy itsenäisyyteen, jolla tarkoitetaan suojautumista ulkopuolisten yrityksiltä vaikuttaa sisältöön. Siitä huolimatta juuri itsenäisyys on
journalismissa ainainen kiistanaihe. Kiistanalaisuus on siinä mielessä luonnollista, että
journalismin tekeminen on jopa riippuvainen instituutioista jotka käyttävät yhteiskunnallista valtaa, koska nuo instituutiot tuottavat journalismille tietoa. Toisaalta usein nostetaan
esille myös se fakta, että journalismi on pohjimmiltaan myös liiketoimintaa, jonka täytyy
tuottaa voittoa (Kunelius 2003: 21–15 ja Väliverronen 2009: 17–19.)
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Kokonaan toisen tutkimuksen aihe olisi tutkia sitä, millä tavalla tutkimusaineistoni medioissa Kalevassa ja Helsingin Sanomissa jutut perustuvat valmiille kaavoille. Sellaisen havainnoin voi kuitenkin tehdä, että esimerkiksi Kalevassa pisimmät muualla kuin Sunnuntai-liitteessä olevat jutut ovat lähes poikkeuksetta samanmittaisia: välilyönteineen noin
3000 merkin mittaisia. Tuollainen ”rajoite” vaikuttaa väistämättä siihen, millaisia juttukokonaisuuksia lehteen on mahdollista ja järkevää luoda. Mitä puolestaan tulee journalismin itsenäisyyden ihanteeseen, sen vaaliminen korostuu merkittävästi liittyen vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen liittyvään kirjoitteluun ja tapahtumiin Kalevassa
vuosina 2010–2015. Lestadiolaiset nimittäin järjestivät Kalevaa vastaan (HS, Kalevan
uutisointi suututti lestadiolaiset 8.7.2011) boikotointikampanjan, josta Kaleva itse kertoi
julkisesti, ja Kalevan silloinen päätoimittaja Markku Mantila kertoi muussa ja omassa
mediassaan, että Kalevan toimitus ei voi taipua painostuksen edessä.

3.2 Vähemmistön kohtelu mediassa

Teoriaan liittyen lestadiolaisuuden käsittelyyn mediassa voisi laajentaa ja tukea hakea
monesta suunnasta. Toisaalta journalismia ja viestintää on tutkittu monesta suunnasta,
toisaalta uskontoja niiden erityispiirteineen myös. Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen käsittelyä mediassa ei ole suoranaisesti hiljattain suuremmin tutkittu. Kuitenkin esimerkiksi Jani Alatalo tutki Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksen pro
gradu -tutkielmassaan vanhoillislestadiolaisuuden käsittelyä ja julkisuudessa sekä vanhoillislestadiolaisten suhtautumista julkisuuteen vuosina 1976–1984. Alatalo tuli vuoden
2006 pro gradussaan lopputulemaan, jonka mukaan lestadiolaisten avoimuus on poistanut
liikkeen mystistä julkisuuskuvaa 1980-luvun alusta alkaen. (Alatalo 2006: 118–125.)
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Myös kirjallisuuden tutkija, itse lestadiolaiseen liikkeeseen kuuluva, Markku Ihonen on
käsitellyt lestadiolaisuuden julkisuuskuvaa muutamissa artikkeleissaan. Esimerkiksi artikkelissaan ”Mediakummajainen? Herätysliikkeen julkisuusongelmien äärellä” (Tiedotustutkimus 3/2000, s. 68–78) Ihonen todistelee, miten media kerta toisensa jälkeen luo
lestadiolaisuudesta kuvaa myyttisenä liikkeenä. Yhtenä kantavana esimerkkinä hän pitää
sitä, miten esimerkiksi Helsingin Sanomat liitti 1990-luvulla paljon rikoksia tehneen ”Euran Daltoneina” tunnettua Koististen veljessarjaa koskevaa uutisointia usein lestadiolaisuuteen. Koististen veljesten käsittelystä mediassa Ihonen kirjoittaa näin:
Vaikka Koististen tapauksen siihenastinen julkisuus oli selvästi osoittanut,
että rikosten taustalla oli tyrannimainen, vakavasti mielisairas isä ja vaikka
myös äidin masennus oli jo mainittu julkisuudessa moneen otteeseen, toimittaja antaa ymmärtää, että oudon käytöksen syyt löytyvät syvimmiltään
perheen lestadiolaisesta taustasta. Tähän viittaa näyttävä väliotsikointi
"Lestadiolaisisä sairasti skitsofreniaa ja alisti lapsiaan" ja lukuisat muut lausumat.
(Ihonen, Tiedotustutkimus 4/2000: s. 68–78.)
Median näkökulmasta on luonnollisesti aina mietinnän paikka, onko jonkin tekijän kuten
vaikkapa etnisen taustan tai vakaumuksen kertominen jutun yhteydessä tarpeen. Ihonen
analysoi, että median näkökulmasta lestadiolaisten ja lestadiolaisuuden voi rinnastaa etniseen ryhmään, koska lestadiolaiset näyttäytyvät monella tapaa ulkopuoliselle samaan
tapaan kuin etnisen ryhmän. Ihosen mukaan:
Norjassa on moneen otteeseen väitelty lestadiolaisuudesta saamelaisten etnisenä uskontona. Suomessa tilanne on toinen. Täällä lestadiolaisuutta voitaisiin pitää muista syistä lähes etnisenä ryhmänä. Liikkeellä on vahva oma
historiansa, uskomusjärjestelmänsä, arvomaailmansa ja puheenpartensa.
Tervehtimisen lisäksi on eräitä muitakin rituaalistuneita käyttäytymismuotoja, ja etenkin esikoislestadiolaisuudessa on säilynyt pitkään liikkeen perinteinen pukeutumiskulttuuri. Liikkeen etnistä luonnetta korostaa myös
puolison
(Ihonen, 29.4.2001.)

valinta

ryhmän

sisältä.
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Ihosen mukaan mediajulkisuuden vertailua etnisten ryhmien vastaavaan voi perustella
myös vastakkainasettelulla valtakulttuurin kanssa. Hänen mukaansa tietyn ryhmän identiteetti heijastuu sen julkisuuskuvaan. Ihosen mukaan lestadiolaisuus näyttäytyy koko
ajan liberaalimmaksi käyvän evankelisluterilaisen kirkon kanssa hankauksessa olevana
liikkeenä, joka ei halua kompromisseja. (Ihonen, 29.4.2001.)

Kaiken yllä luetellun pohjalta on syytä eritellä sitä, mitä Suomessa on tutkittu vähemmistöjen näkymisestä mediassa. Erityisen järkevää on tarkastella sitä, miten joku tietty vähemmistö näyttäytyy yleisellä tasolla mediassa, koska sitä voi sitten tämän tutkimuksen
tuloksissa vertailla saatuihin tuloksiin. Vertailu käsittelyyn ulkomaisessa mediassa olisi
vähemmän hyödyllistä, koska eri maiden medioilla on hyvin erilaisia tapoja tuottaa uutisia ja kirjoittelua, täysin erilaisia sananvapauskäytäntöjä ja erilaisia kulttuureja ja siten
tapoja suhtautua eri vähemmistöihin. Toisaalta ennen liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä on syytä varoa suorasukaista vertailua lestadiolaisuuden ja etnisten vähemmistöjen
kanssa, koska lestadiolaiset ovat kiinnittyneet osaksi suomalaista yhteiskuntaa todella lujasti ja lestadiolaiset suhtautuvat yhteiskuntaan ylipäänsä todella rakentavasti.

Jos vanhoillislestadiolaiset kuitenkin luokittelee laajemmin vähemmistöksi, vähemmistön saamaa kuvaa mediassa on myös Suomessa tutkittu. Esimerkiksi Sari Pietikäinen
(2002: 14–22) huomauttaa, että eri vuosikymmenten tutkimukset todistavat, että etnisiä
ryhmiä tutkittaessa maahanmuutto, etniset suhteet ja rikokset nousevat eri tutkimusaineistoissa käsitellyimmiksi aiheiksi etnisten ryhmien kohdalla. Pietikäisen mukaan olennaista
on, että etnisten ryhmien kohdalla jutut nimenomaan liittyvät paljolti maahanmuuton ongelmiin. Hänen mukaansa maahanmuutto, etniset suhteet ja rikokset ovat kolme yleisintä
aihetta, joiden kautta maahanmuuttajista kirjoitetaan ympäri maailmaa. ”Kiinnostavaa
onkin se, että tiedotusvälineestä, yhteiskunnallisesta ja etnisestä tilanteesta riippumatta
etniset vähemmistöt nousevat uutisissa esiin samojen aihepiirien kautta”, Pietikäinen toteaa. (Pietikäinen 2002: 14–22.)
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Voitaneen siis olettaa, että luultavasti vanhoillislestadiolaista herätysliikettä käsittelevä
uutisointi nousee esille kahdessa itsenäisessä lehdessä samojen aihepiirien kautta. Näin
näyttää käyvän myös vanhoillislestadiolaisuutisoinnissa. Tästä kerrotaan tarkemmin tutkimuksen tuloksia käsittelevässä kappaleessa. Vaikka ilmiö johtuisikin enemmän tiedostamattomista vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen liittyvistä stereotypioista, on aihetta erittäin tärkeää tutkia. Raittila, Horsti ja Pietikäinen (2002: 206–208) muistuttavatkin, että useiden maiden journalistien ohjeet linjaavat, että yleistyksiä ja stereotypioita
pitää uutisoinnissa välttää, ne tekevät monisäikeisistä ilmiöistä yksiulotteisia. Ne myös
vaikuttavat siten, että yleistetty tapaus alkaa koskea koko ryhmää.

19

4 TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tarkoituksenani on selvittää, millainen kuva vanhoillislestadiolaisesta herätysliikkeestä
piirtyy Kalevaa tai Helsingin Sanomia lukevalle henkilölle. Tutkin siis sitä, miten lestadiolaisuudesta on noissa lehdissä vuoden 2010 alun ja vuoden 2015 maaliskuun lopun
välisenä aikana kirjoitettu. Pyrin hahmottamaan, miten toimittajat tai toimitukset ovat kehystäneet vanhoillislestadiolaisuutta uutisissa ja artikkeleissa. Kiinnitän myös huomiota
siihen,

miten

tiede

on

kirjoittelussa

esillä.

Tutkimuskysymykset

siis

ovat:

1. Millä tavoilla Kalevassa ja Helsingin Sanomissa on kirjoitettu vanhoillislestadiolaisesta herätysliikkeestä alkaen ajalla 1/2010-3/2015?
2. Millä tavalla tiede ja tieteilijät ovat esillä Kalevan ja Helsingin Sanomien vanhoillislestadiolaisuuta koskevassa kirjoittelussa ajalla 1/2010-3/2015?
3. Millä tavoilla Kalevassa ja Helsingin Sanomissa vanhoillislestadiolaista herätysliikettä on kehystetty ajalla 1/2010-3/2015?
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5 AINEISTO

Aineistona käytän Kalevan ja Helsingin Sanomien lehtijuttuja, lukijan palstan kirjoituksia, asiantuntijakirjoituksia sekä pääkirjoituksia. Mukana ovat kaikki kirjoitukset, joissa
vanhoillislestadiolaista herätysliikettä käsitellään. Aineisto on kerätty vuoden 2010 alusta
vuoden 2015 maaliskuuhun saakka eli se kattaa 5,25 vuoden lestadiolaisiin liittyvät kirjoitukset valitusta aineistosta.

Kaleva on Oulussa ilmestyvä seitsenpäiväinen sanomalehti. Sen levikki vuonna 2013 oli
69 540 ja levikin perusteella se oli Suomen seitsemänneksi suurin sanomalehti. Kansallisen mediatutkimuksen mukaan Kaleva tavoittaa 79 prosenttia Oulun seudun asiakkaista
ja 338 000 lukijaa viikossa lehden ja/tai internetsivujensa pariin (MediaAuditFinland
2014). Helsingin Sanomat on niin ikään seitsenpäiväinen sanomalehti ja levikiltään Suomen suurin. Sen levikki vuonna 2013 oli 313 602 kappaletta. Kansallisen mediatutkimuksen (MediaAuditFinland 2014) mukaan Helsingin Sanomat tavoitti vuonna 2014 yhteensä
1 305 000 lukijaa printtilehdessään ja internetsivuillaan. (Kalevan yrityspalvelut (2015)
ja Sanoma Media (2015)).

Yhteensä aineistoksi muodostui 254 kirjoitusta. Niistä Kalevassa julkaistuja kirjoituksia
on 163, joista uutisia ja artikkeleja on 111, pääkirjoituksia 16, asiantuntijakirjoituksia 6
ja lukijan mielipidekirjoituksia 30. Helsingin Sanomissa julkaistuja kirjoituksia on aineistossa puolestaan 91. Niistä uutisia ja artikkeleja on 71, pääkirjoituksia 8 ja lukijan kirjoituksia 12. Varsinaisia asiantuntijakirjoituksia lestadiolaisuudesta ei Helsingin Sanomissa
aineistonkeruuajalta löytynyt.
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6 KEHYSANALYYSI

Metodologisesti rakennan tutkimukseni kehysanalyysin varaan. Pyrin siis selvittämään,
millä tavoilla vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen liittyvää kirjoittelua Kalevassa
ja Helsingin on kehystetty. Vielä erikseen kiinnostukseni kohteena on, millä tavalla tieteellinen tutkimus liittyy noihin kehysvalintoihin. Tutkimukseni vastaa myös siihen, millaisten teemojen ja aiheiden ympärille vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen ympärillä
käytävä kirjoittelu nojautuu.

6.1 Tutkimusmenetelmänä laadullinen tutkimus

Tutkimukseni on enimmäkseen laadullista tutkimusta. Laadulliselle tutkimukselle on
ominaista, että tutkiminen perustuu päättelyyn. Jari Metsämuuronen (2006: 83) muistuttaa, että laadullisella tutkimuksella ei ole yhtä teoriaa tai paradigmaa, joka olisi vain sen
omaa, eikä toisaalta täysin omia metodeja, joten laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta
on vaikea määritellä selvästi.

Laadulliselle eli kvalitatiiviselle tutkimukselle on myös ominaista kuvata todellista elämää. Se pyrkiikin tutkimaan kohdettaan ja tarkastelemaan aineistoa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Mittaamisen sijaan keskitytään tutkijan omiin havaintoihin ja päättelyyn. Tässä tutkimuksessa tehdään päättelyjä luonnollisesti Kalevan ja
Helsingin Sanomien uutisjutuista, pääkirjoituksista, asiantuntijakirjoituksista ja lukijan
kirjoituksista. ( Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009: 160–164.)

Jouni Tuomen ja Anneli Sarjajärven mukaan puolestaan (2002: 73) laadullinen tutkimus
perustuu yleensä joko haastatteluun, kyselyyn tai havainnointiin, joita voidaan käyttää
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tarvittaessa rinnakkain. Tässä tutkimuksessa havainnointi on luonnollisesti noista käyttämäni tapa. Tuomen ja Sarajärven mukaan (2002: 19) laadulliselle tutkimukselle on ominaista, että tutkimuksen tuloksiin vaikuttaa se, millainen käsitys yksilöllä tai yksilöillä on
ilmiöstä ja millaisia merkityksiä tutkittavalle ilmiölle annetaan. Tämä johtaa siis siihen,
että laadullinen tutkimus on aina enemmän tai vähemmän subjektiivista.

Aineistossani on yhteensä 254 juttua, pääkirjoitusta, asiantuntijakirjoitusta ja lukijan kirjoitusta. Vaikka tutkimuksen lähtökohta on laadullinen tutkimus, hyödynnän luonnollisesti myös kvalitatiivista eli määrällistä tutkimusanalyysia. Käytännössä määrällisen analyysin avulla tarkastelen, mitkä teemat tai kehykset korostuvat tai jäävät vaille huomiota
Kalevassa ja Helsingin Sanomissa toisiinsa verrattuna. Määrällistä ja laadullista tutkimusta ei voidakaan pitää yksisilmäisesti toistensa vastakohtina. (Laaksovirta 1988: 56–
63.)

6.2 Kehysanalyysi

Tutkimuksen perustuu kehysanalyysiin. Mediatutkimuksessa kehysanalyysi on käyttökelpoinen menetelmä, koska sitä hyödyntäen voidaan tutkia tekstejä sekä yhteiskunnallisesta että yksilöllisestä tulokulmasta. Kaarina Horsti tulkitsee, että journalismissa kehystämisen voi nähdä kaksisuuntaisena ilmiönä. Toimittaja kehystää yhteiskunnallisia tapahtumia, mutta toimii väkisin itse keskellä sosio-kulttuurillista kontekstiaan, jonka kehykset
vaikuttavat toimittajaan. Keskiössä on siis kehyksen käsite. Sillä viitataan tulkintakehykseen, joka luo asiayhteyden ilmiön ja laajemman kokonaisuuden välille (Horsti 49–52 ja
69 ja Karvonen (2000).)

Kehyksen käsitteen loi Erving Goffman vuonna 1974. Vaikka kehysanalyysia alettiin
käyttää mediatutkimuksessa jo samalla vuosikymmenellä, suosittua siitä tuli vasta 1990-
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luvulla. Robert Entmanin vuoden 1993 kehysanalyysin määritelmää lainataan kehysanalyysissa laajasti. Entman tulkitsee kehystä ja kehystämistä niin, että siinä valitaan puolia,
jotka ovat toisia näkyvämpiä. Entman näkee, että vaikka lukija suodattaa tekstiä omalla
tavallaan, hänelle on helpompaa tulkita tekstiä tekstin tuottaneen kirjoittajan merkityksen
mukaan. Entmanin mukaan lukija kyllä tulkitsee joka tapauksessa tekstiä oman kehyksensä tulokulmasta, mutta tekstin kirjoittaja voi kehyksillään vaikuttaa lukijoihin ja siihen, miten lukija tekstiä omaksuu. Toisaalta Entman korostaakin, että pieni ja merkityksetönkin huomio voi olla tärkeä, jos se istuu vastaanottajan eli tässä tapauksessa lukijan
ennakkokäsityksiin. Lopulta lukija toimii itsenäisesti ja siis uudelleenkehystää toimittajan
tai toimituksen kertaalleen kehystämän tekstin. (Entman 1993.)

Journalismin näkökulmasta voidaan siis ajatella, että kehys on tekstin tuottaneen henkilön
näkemys siitä, mikä todellisuudessa on merkittävää. Jos kehysanalyysia vertaa journalismin tutkimisessa diskurssianalyysiin, kehysanalyysissa on painoarvoa myös sillä, mistä
ei kirjoiteta sen sijaan että keskityttäisiin vain siihen mistä kirjoitetaan. Karvosen mukaan
(Karvonen 2002) kehystäminen journalismissa kehystäminen on asioiden valikoivaa liittämistä asiayhteyksiin, jolloin valikointi on sekä tiedostavaa että tiedostamatonta.

Kehystämistä voi analysoida myös vallan näkökulmasta. Vaikka ihmiset tulkitsevat kehyksiä tavoillaan, valituilla kehyksillä on eittämättä suuri vaikutus siihen, miten asiat keskimäärin ymmärretään. Tästä näkökulmasta toimittajan on hyvä ymmärtää, mitkä ovat
vallitsevia kehyksiä. Tärkeää on myös havaita tilanteet, joissa toimittajille syötetään valmiita kehyksiä. Zhondang Panin (2008, 1) mukaan kehysanalyysissa tulee ottaa huomioon, että kehystäminen on menetelmä, jossa on kulttuurillisia, sosiaalisia ja poliittisia
ulottuvuuksia, minkä vuoksia kehysanalyysia apuna käytettäessä ei voidaan luottaa pelkästään havaintoihin. Pan siis korostaa, että toimittajan tai tietyn tekstin kirjoittajan ideologiset ja poliittiset näkemykset eivät voi olla vaikuttamatta prosessiin, jossa teksti syntyy. (Entman 1993 ja Pan 2008:1.)
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Kehysanalyysin isänä pidetään, kuten todettua, Erving Goffmania, joka piti kehystä tulkintakehyksenä. Tuon tulkintakehyksen avulle ihmiset sitten nimeävät, tunnistavat ja havainnoivat asioita. Kehysanalyysi sopii ja oli alun perin tarkoitettukin sosiologian tutkimiseen: goffmanilaisessa kehysanalyysissa tutkittiin ihmistenvälistä vuorovaikutusta.
(Karvonen 2002 ja Väliverronen 2002.)

6.3 Kehysanalyysin soveltuminen tutkimukseeni

Tutkimuksessani olen kiinnostunut erityisesti siitä, miten Kalevan ja Helsingin Sanomien
vanhoillislestadiolaista herätysliikettä käsittelevät tekstit kehystetään. Tutkin, millaisia
kehyksiä niissä esiintyy ja millaisia eroavaisuuksia lehtien väliltä löytyy. Kalevan ja Helsingin Sanomien vanhoillislestadiolaisuutta käsittelevää uutisvirtaa tarkastelemalla pyrin
löytämään ensin tapahtumia ja tapahtumasarjoja, ja analysoimaan sitä, miten ne ovat yhteyksissä toisiinsa. Esimerkiksi fiktiivinen lestadiolaisuutta käsittelevä kirja saattaa selvästi nostaa muuhunkin kirjoitteluun tiettyjä teemoja. Pyrin lisäksi löytämään laajempia
kehyksiä eli tässä tapauksessa tosielämän malleja, tulkintaskeemoja, joiden tulokulmasta
lestadiolaisuudesta on kirjoitettu. Tällä analyysilla pääsen lähemmin käsiksi siihen, onko
Kalevan ja Helsingin Sanomien välillä muutakin kuin yksittäisiin aihepiireihin liittyviä
eroja lestadiolaisuuden käsittelyssä. Sen avulla on myös paremmat mahdollisuudet yrittää
ymmärtää sitä, poikkeaako vanhoillislestadiolaisuudesta kirjoittaminen Kalevassa ja Helsingin Sanomissa keskivertolukijan näkökulmasta.

Vanhoillislestadiolaisuudesta kirjoitteluun ei liity läheskään aina kahden eri vastapuolen
vastakkainasettelua, joten tätä tutkimusta ei ole järkevää verrata sellaisenaan tutkimuksiin, joissa tutkitaan median tapaa käsitellä kiistakysymyksiä. Sen sijaan vertailu vähemmistöjen tutkimiseen on hedelmällisempää. Joka tapauksessa kehykset, jotka tutkimuksesta nousevat, ovat lopulta subjektiivisia ajatusrakennelmia, jotka ovat syntyneet tekstejä

25

analysoimalla. Sitä ei voi korostaa liikaa, että toinen aineiston tulkitsija päätyisi tulkinnassaan luultavasti eri kehyksiin.
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7 ANALYYSI

Tässä luvussa kerron konkreettisesti, miten tutkimus eteni aineistosta tuloksiksi. Ensin
selvitän, miten hankin aineiston ja rajasin sen. Sitten kerron tieteen esiintymisen tutkimisen lähtökohdista. Lopuksi kerron pala palalta, miten valittuihin kehyksiin on päädytty. Käsittelen myös kehyksien rakentamisen luotettavuutta.

Tutkimusaineistoa tarkasteltaessa täytyy huomioida, että lehteen kirjoitettuja juttuja, pääkirjoituksia, asiantuntijakirjoituksia ja lukijan kirjoituksia ei ole järkevää tarkastella yhtenä kokonaisuutena, koska siinä missä jutuissa pyritään pysymään objektiivisena ja esittelemään eri tahojen näkemyksiä eri asioihin, etenkin pääkirjoituksissa ja lukijan palstan
kirjoituksissa otetaan reilusti kantaa johonkin asiaan.

Kaikki lestadiolaisuuteen liittyvä kirjoittelu on kokonaisuutena kuitenkin järkevää ottaa
huomioon, koska lukijan näkökulmasta myös pää- ja asiantuntijakirjoitukset sekä lukijoiden kirjoitukset vaikuttavat siihen kuvaan, joka vanhoillislestadiolaisesta herätysliikkeestä lukijalle piirtyy. Tutkimukseni pääpaino on uutisjutuissa ja artikkeleissa, mutta
etenkin tulosten yhteenvedossa ja pohdinnassa kiinnitetään huomiota myös pääkirjoituksiin ja lukijan kirjoituksiin.

7.1 Aineiston hankinta

Hain vanhoillislestadiolaista herätysliikettä käsitteleviä juttuja Kalevan ja Helsingin Sanomien arkistoista käyttämällä molempien hakupalvelussa hakua ”lestad*”. Se siis kattaa
sanat vanhoillislestadiolainen, vanhoillislestadiolaisuus, lestadiolainen ja lestadiolaisuus
kaikissa taivutusmuodoissaan. Tuon haun jälkeen kävin kaikki osumat manuaalisesti läpi
ja karsin joukosta pois kirjoitukset, joissa lestadiolaisuuteen viitattiin vain ohimennen tai
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osuma ei muusta syystä ollut kirjoitus, joka käsitteli lestadiolaisuutta. Kalevan tapauksessa harhaosumat olivat usein lukijan sivun tekstiviestipalstan yhden lauseen kommentteja, televisio-ohjelmatietoja ja henkilöjuttuja joissa viitattiin yhdellä lauseella lestadiolaisuuteen. Helsingin Sanomien hakukone puolestaan laski juttujen Tausta-osiot eli niin
sanotut faktalaatikot omiksi jutuikseen, joten osumien määrä on Helsingin Sanomissakin
selvästi suurempi kuin valittujen kirjoitusten määrä.

Kuten Taulukosta 1 voidaan havaita, Kalevassa ”lestad*-haku poiki 399 osumaa, joista
163 osoittautui relevanteiksi. Niistä 111 oli lehtijuttuja, 30 lukijan palstan kirjoituksia, 6
pääkirjoitussivulla olevia asiantuntijakirjoituksia ja 16 pääkirjoituksia. Helsingin Sanomissa puolestaan sama haku poiki 199 osumaa, joista 91 oli relevantteja. Helsingin Sanomien osumista 71 oli lehtijuttuja, 12 lukijan palstan kirjoituksia ja 8 pääkirjoituksia.

Taulukko 1. Aineiston keruu.
HAUT

KALEVA HS

Yhteensä

Osumat hakusanalla lestad* sähk. arkistosta

399

199 598

Aineistoon kelpaavat uutisjutut ja artikkelit

111

71

182

Aineistoon kelpaavat pääkirjoitukset

16

8

24

Aineistoon kelpaavat pk-sivun asiantuntijakirjoitukset 6

-

6

Aineistoon kelpaavat lukijan mielipidekirjoitukset

30

12

42

”Hudit”

236

108 344

Aineistoon kelpaavat kirjoitukset yhteensä

163

91

254
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7.2 Pääkirjoitusten ja lukijan mielipidekirjoitusten jaottelu

Toisin kuin lähtökohtaisesti objektiivisesti kirjoitetuissa uutisissa ja artikkeleissa, pää- ja
mielipidekirjoituksissa on tapana ottaa kantaa. Vaikka sekä pää- että mielipidekirjoituksissa usein nähdään useiden ristiriitaisten ajatusmallien hyviä ja huonoja puolia, niissä
usein – joskaan ei aina – päädytään olemaan jotain mieltä.

Kävin kaikki lestadiolaisuuteen viittaavat pää- ja mielipidekirjoitukset Kalevassa ja Helsingin Sanomissa läpi. Yhden lauseen viittausta lestadiolaisuuteen en vielä laskenut kirjoitukseksi lestadiolaisuudesta vaan kelpuutin mukaan kirjoitukset, joissa lestadiolaisuutta käsitellään vähintään yhden kappaleen verran.

Pääkirjoitukset jaottelin kahteen kategoriaan: kriittisesti ja neutraalisti vanhoillislestadiolaisesta herätysliikkeestä kirjoitettuihin kirjoituksiin. Joidenkin kirjoitusten kohdalla jaottelu ei ollut ongelmatonta, mutta suurimmaksi osaksi kriittisissä kirjoituksissa otettiin
kantaa ja esitettiin vaatimuksia sen suhteen, miten vanhoillislestadiolaisen liikkeen – tai
yleensä sen johdon – pitäisi toimia jossain asiassa tai tilanteessa. Neutraaleissa pääkirjoituksissa sen sijaan yleensä esiteltiin havaintoja liittyen vanhoillislestadiolaisuuteen ottamatta kantaa vanhoillislestadiolaisten tai liikkeen johdon toimiin.

Lukijan mielipidekirjoitukset puolestaan jaoin kriittisesti ja neutraalisti lestadiolaisuuteen
suhtautuviin sekä lestadiolaisuutta ymmärtäviin kirjoituksiin. Tämän jaottelun tekeminen
oli lopulta melko selvää, koska yleensä lukijan kirjoituksissa oltiin joko vahvasti jompaakumpaa mieltä – eli puolustettiin lestadiolaisten elämäntapaa tai arvosteltiin lestadiolaisen elämäntavan tai SRK:n toimia – tai sitten kirjoitettiin kahta vastakkaista näkökantaa
ymmärtäviä, pohdiskelevia kirjoituksia.
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Asiantuntijakirjoituksia esiintyi ainoastaan Kalevan pääkirjoitussivulla yhteensä 6 kappaletta. Ne ovat kaikki asiantuntijan tai asiantuntijakaksikon puheenvuoroja jostain aiheesta. En katsonut tarpeelliseksi vertailla niitä keskenään suuremmin, koska niitä esiintyy vain Kalevassa ja niiden määrä on niin pieni, että johtopäätösten tekeminen olisi mahdotonta.

7.3 Tieteen ja tieteilijöiden käytön erottelu

Lehtijutuissa ei ole tapana merkitä lähteitä viitteeksi samaan tapaan kuin tutkimustekstissä vaan asiat kerrotaan ”totena” ilman lähdeviittauksia. Usein toimittajan käyttävät
henkilölähteitä. Tästä näkökulmasta olisi mahdotonta päästä – ilman vanhoillislestadiolaisuuttaa käsittelevien juttujen kirjoittajien haastatteluja – todellisuudessa jäljille sen
suhteen, kuinka paljon toimittajat ovat käyttäneet aikaa tieteellisten lähteiden kaiveluun
ja tieteilijöiden haastatteluihin. Pidemmissä journalistisissa teksteissä mainitaan usein jutun lopussa mahdollisista taustahaastatteluista, mutta tavanomaisissa uutisisissa tai artikkeleissa se ei ole tapana. Tästä lähtökohdasta kaikenlaisten numeraalisten faktojen esittäminen ja analysointi liittyen tutkijoiden ja tutkimustiedon käyttöön sanomalehdessä voisi
antaa helposti väärän kuvan toimittajan tai toimituksen työtavoista, jos käytössä ei ole
muuta kuin valmiit kirjoitukset.

Laskin kuitenkin selkeät viittaukset tieteeseen sekä tieteilijöiden haastattelut Helsingin
Sanomissa ja Kalevassa, koska niiden keskinäisessä vertailussa on järkeä. Kävin jutut
manuaalisesti läpi ja laskin jutun sisältävän selkeän viittauksen tieteeseen, kun tutkimuksen kirjoittajan nimi on mainittu tai luonnollisesti silloin kun tieteilijää on haastateltu juttuun asiantuntijana.
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7.4 Kehysten rakentuminen

Aineiston hankinnan jälkeen tein jokaiselle jutulle oman sarakkeensa, jonka perään kirjoitin, mitä teemaa juttu ensisijaisesti käsittelee. Kun nuo teemat alkoivat toistaa itseään,
loin ”sapluunan”, jonka avulla pystyin pitämään tukkimiehen kirjanpitoa siitä, mistä aiheista ja/tai teemoista jutut on kirjoitettu. Kun jutut olivat sekä Kalevan että Helsingin
Sanomien osalta kronologisessa järjestyksessä, luodun teemasapluunan ja aikajanan pohjalta oli mahdollista alkaa tehdä havaintoja ja muistiinpanoja. Kirjasin myös ylös, ovatko
jutut kirjoitettu lestadiolaisen liikkeen näkökulmasta negatiivisesti vai positiivisesti.
Vaikka tuollainen tarkastelu on subjektiivista, se auttoi lopulta kehysten laadinnassa. Kehysten laatiminen oli lopulta aineiston pitkäaikaisen läpikäynnin, erilaisten ideoiden punnitsemisen ja ajattelun tulos. Olen kuvaillut teemojen ja kehysten rakentumisen prosessia
Taulukossa 2.
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Taulukko 2. Analyysin eteneminen vaiheittain

VAIHE 1
JUTTUAIHEIDEN KIRJAAMINEN YLÖS (YKSI KERRALLAAN)
VAIHE 2
TOISTUVIEN JUTTUAIHEIDEN YHDISTELY TEEMOIKSI
TEEMAT:
Hyväksikäyttötapaukset ilmiönä, Hyväksikäyttötapaukset lyhyinä uutisina
oikeusasteissa, Naispappeus, Hoitokokoukset
Uskonnollisten auktoriteettien ulostulot, Fiktiiviset kirjat keskustelun nostattajina
Suomen Rauhanyhdistysten keskusyhdistys (SRK) vallankäyttäjänä,
SRK:n sisäiset valtakamppailut, Poliisin ja SRK:n tiedotusyhteistyöepäily,
Suviseurat tapahtumana, Politiikka ja lestadiolaisuus
VAIHE 3
TEEMOJEN JA AIKAJANAN TARKASTELU RINNAKKAIN
VAIHE 4
JUTUISSA ESIINTYVIEN TOIMIJOIDEN TARKASTELUA, JUTTUJEN ALOITUSTEN TARKASTELUA, TIETEEN JA TIETEILIJÖIDEN ESIINTYMISEN
TARKASTELUA
VAIHE 5
KEHYSTEN HAHMOTTELUA ERI TULOKULMISTA
ESIMERKIKSI:
Viranomaiset keskiössä vs. lestadiolaiset keskiössä,
Jutun sävyn kriittisyys lestadiolaisten näkökulmasta,
Kenen/keiden asema korostuu
VAIHE 6
VALMIIT KEHYKSET PITKÄN ANALYSOINNIN TULOKSENA
KEHYKSET:
1. Uhrin kehys
2. Vallan kehys
3. Yhteisön kehys
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7.5 Kehysten rakentamisen luotettavuudesta

Kehyksien muodostaminen oli subjektiivisen analysoinnin, tekstien pitkäaikaisen sekä
monipuolisen läpikäynnin ja sen pohjalta tehtyjen johtopäätösten tulos. Luonnollisesti
joku toinen olisi luultavasti löytänyt jutuista jokseenkin eri kehykset. Pyrin löytämään
jutuista toimittajien valitsemia tulokulmia jutuille. Pyrin ikään kuin analysoimaan, mitä
kunkin jutun toimittaja on luultavasti pitänyt kutakin juttua tehdessä tärkeimpänä kerrottavana asiana lukijoille. Vallan ja uhrin kehykset menevät jonkin verran ristiinkin, mutta
nähdäkseni suurimmaksi osaksi esimerkiksi hyväksikäyttötapauksista kirjoitettaessa päähuomio yksittäisessä jutussa on joko uhrin tai uhrien kärsimyksen kuvaamisessa tai lestadiolaisuuteen liittyvän sosiaalisen hierarkian ja väkivallan yhteyksien analysoimisessa
eli sitä kautta vallassa.

On huomionarvoista, että löytämäni kehykset eivät ole suoranaisesti sidoksissa teemaan
vaan samoista teemoista on voitu hyvin kirjoittaa sekä vallan kehyksestä että uhrin kehyksestä. Esimerkiksi naispappeutta on voitu tarkastella ensisijaisesti näkökulmasta jossa
teologian maisteriksi valmistunut ja papiksi vihitty vanhoillislestadiolainen nainen on
ikään kuin oman herätysliikkeensä hylkäämä uhri tai toisaalta samaa asiaa on voitu käsitellä asiakysymyksenä, jossa analysoidaan lestadiolaisuuden opillisia periaatteita suhteessa naispappeuskysymykseen. Tai esimerkiksi hoitokokouksista on saatettu kirjoittaa
lyhyen ajan sisään saman tutkimustuloksen pohjalta toisaalta näkökulmasta joka korostaa
uhrien kärsimystä ja toisaalta näkökulmasta joka peräänkuuluttaa lestadiolaisyhteisön
vallankäyttäjien vastuuta suhteessa hoitokokouksiin. Luotettavuuden tai kehysten toimivuuden näkökulmasta tuo kehysten toimiminen yli teemarajojen kertoo, että rakentuneilla
kehyksillä on funktio, jota pelkkä teemoittelu ei tuota.

Kehyksiä rakentaessani mietin myös eräänlaista oikotietä, jossa yhdeksi kehykseksi olisi
tullut viranomaiskehys. Sinne olisi voinut esimerkiksi niputtaa suoraan kaikki käyttämiini
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kehyksiin kunnolla sopimattomat rikoksia eri oikeusasteissa seuraavat lyhyet uutiset. Kyseisen kehyksen käyttö olisi kuitenkin ollut ongelmallista, koska moni tuollaiseen viran
omaiskehykseen liittyvä juttu olisi kuulunut myös vallan tai uhrin kehyksen alle.

Luotettavuuteen liittyen ongelmaksi tulee luonnollisesti toistettavuus. Ongelmaa voi tosin
selittää sillä, että kun tutkimukseni aihetta ei ole aiemmin paljoa tutkittu, ”sapluunat” oli
rakennettava itse eikä niitä olisi edes voinut järkevästi ottaa mistään valmiina. Kääntöpuolena on luonnollisesti, että ei ole olemassa vanhoja tuloksia, joihin voisi tukeutua tai
joihin tutkimusta voisi kunnolla verrata. Analyysimenetelmälle ominaisista rajoitteista
täytyy mainita se, että jutut ja pää- sekä lukijankirjoitukset eivät ole yhteismitallisia.

Oman haasteensa luotettavuudelle luo myös aineiston koko. Tarkasteluajanjakso – viisi
vuotta ja kolme kuukautta – on sinällään kattava. Yhteenlaskettu kirjoitusten määrä, 254
tekstiä, on myös isohko joukko sellaisenaan, mutta kovin pitkälle menevien johtopäätösten tekeminen on mahdotonta, kun juttuja teemoitellaan tai esimerkiksi asiantuntijoiden
käyttöä eri lehdissä analysoidaan. Tämä johtuu siitä, että aineistoa eriteltäessä tutkittava
joukko kutistuu niin pieneksi, että sattuman osuus korostuu johtopäätöksiä tehtäessä valtavasti.
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8 TULOKSET

Tässä luvussa esittelen tutkimustuloksia. Esittelen tulokset samassa järjestyksessä jossa
tutkimuskysymykset esitin. Ensimmäiseksi erittelen kappaleessa 8.1 sitä, millä tavoilla
Kalevassa ja Helsingin Sanomissa on kirjoitettu vanhoillislestadiolaisesta herätysliikkeestä. Kerron siis jutuissa eniten toistuvat teemat – tai voisiko sanoa tapahtumasarjat
joista kirjoittelu kumpuaa – ja vertailen juttujen määriä teemoittain. Sen jälkeen käyn läpi
pää- ja asiantuntijakirjoitusten linjaa sen suhteen, ovatko ne kriittisesti, neutraalisti vai
ymmärtävästi lestadiolaisuuteen suhtautuvia. Kappaleessa 8.2 kerron tieteen ja tieteilijöiden esiintymisestä aineistossa. Kappale 8.3 on puolestaan varattu rakentamilleni kehyksille. Kunkin teeman, pääkirjoituksen ja asiantuntijakirjoituksen osalta esittelen tyypillisiä juttuja esimerkkeinä kustakin teemasta ja kehyksestä.

8.1 Miten vanhoillislestadiolaisuudesta kirjoitetaan Kalevassa ja Helsingin Sanomissa?

Tässä luvussa kerron ensin vanhoillislestadiolaisuuteen liittyvän kirjoittelun teemoista –
tai niistä taustatekijöistä, joiden pohjalta jutut ovat syntyneet. Sen jälkeen teen katsauksen
pää- ja asiantuntijakirjoituksiin sekä lukijan mielipidekirjoituksiin, jotka on jaoteltu pääkirjoitusten tapauksessa kriittisesti ja neutraalisti vanhoillislestadiolaisuuteen suhtautuviin kirjoituksiin ja lukijan mielipidekirjoitusten tapauksessa kriittisesti, neutraalisti ja
vanhoillislestadiolaisuuteen ymmärtävästi suhtautuviin kirjoituksiin.

8.1.1 Vanhoillislestadiolaisuus Helsingin Sanomissa ja Kalevassa teemoittain

Taulukossa 3 kerrotaan juttumäärät Kalevassa ja Helsingin Sanomissa teemoittain. Hyväksikäyttötapauksista uutisointi ilmiönä on selvästi toistuvin teema vanhoillislestadiolaisuutta käsittelevässä uutisoinnissa. Kun ”hyväksikäyttötapaukset ilmiönä” -uutisointiin
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lasketaan päälle hyväksikäyttötapaukset lyhyinä uutisina, kokonaismäärä kaikista lestadiolaisuutta käsittelevistä uutisista hyväksikäytön ympärillä on peräti 61 uutista 182 uutisesta eli melko tarkasti kolmannes kaikista uutisista. Myös Suomen Rauhanyhdistysten
Keskusyhdistyksen (SRK) ulkoinen ja sisäinen vallankäyttö on varsin toistuva teema.
Tuon teeman pohjalta uutisia on tehty yhteensä 30 uutista eli noin 16,5 prosenttia kaikista
vanhoillislestadiolaisuutta koskevista uutisista. Selvästi lestadiolaisuuden oppiin liittyvistä teemoista naispappeus nousee omana kysymyksenään esiin. Vanhoillislestadiolaiset
katsovat Raamattuun nojautuen, että naisen ei sovi toimia pappina ja kun aineistonkeruun
aikana ensimmäinen vanhoillislestadiolainen nainen vihittiin papiksi, asiasta tehtiin juttuja monesta näkökulmasta. Noita juttuja Kalevassa ja Helsingin Sanomissa on yhteensä
10 kappaletta.

Jos Kalevaa ja Helsingin Sanomia vertailee keskenään, määrät ovat sattuman vuoksi sen
verran pieniä, että ainoastaan Suviseuroilta eli vanhoillislestadiolaisten vuoden päätapahtumasta tehty uutisointi nousee esiin teemana, jossa lehdet eroavat erittäin selvästi toisistaan. Kaleva on tehnyt peräti 13 ennen kaikkea Suviseuroja tapahtumana kuvailevaa juttua siinä missä Helsingin Sanomilla vastaavia tekstejä on vain yksi kappale.
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Taulukko 3. Juttujen teemat ja niiden lukumäärät.
TEEMA

KALEVA HS Yhteensä

Hyväksikäyttötapaukset ilmiönä

17

22

39

Hyväksikäyttötapaukset lyhyinä uutisina oikeusasteissa 13

9

22

Naispappeus

6

4

10

Hoitokokoukset

1

3

4

Uskonnollisten auktoriteettien ulostulot

5

1

6

Fiktiiviset kirjat keskustelun nostattajina

5

3

8

SRK vallankäyttäjänä

12

10

22

SRK:n sisäiset valtakamppailut

4

4

8

Poliisin ja SRK:n tiedotusyhteistyöepäily

4

5

9

Suviseurat tapahtumana

13

1

14

Politiikka ja lestadiolaisuus

2

1

3

Muut

29

8
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KAIKKI YHTEENSÄ

111

71

182

Hyväksikäyttötapaukset ja -epäilyt ilmiönä

Vuonna 2010 Helsingin Sanomat uutisoi lestadiolaisuudesta Kalevaa ahkerammin. Se
julkaisi tammi-helmikuussa 2010 kahdeksan uutista, jotka saivat lähtölaukauksen uutisesta, jossa Pietarsaaressa paljastui vuoden 2009 lopussa tapaus, jossa ruotsinkielisen lestadiolaisseurakunnan maallikkosaarnaaja käytti seksuaalisesti hyväkseen yhtätoista poikaa. Saarnaaja kuoli vuonna 1988, joten poliisi ei tutkinut tapausta. Kaleva ei tuohon uutisaiheeseen tarttunut ollenkaan. Kalevakin kuitenkin uutisoi insestitapauksista ja hyväksikäyttöön suhtautumisesta vuonna 2010. Heinäkuun 2010 Suviseurojen jutuista yksi viidestä käsitteli yksinomaan lasten hyväksikäyttöä. Sen otsikko (Kaleva 4.7.2010) oli ”Lasten hyväksikäyttö on synti ja rikos”.
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Koko aineiston näkökulmasta sekä Kaleva että Helsingin Sanomat uutisoivat ylipäänsä
lestadiolaisuuteen liittyviä uutisia eniten vuonna 2011. Molempien lehtien lestadiolaisuuteen liittyvä uutisointi vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla liittyy lähes yksinomaan
hyväksikäyttötapauksiin. Uutisointi liittyy SRK:n sisäiseen selvitykseen, jossa Helsingin
Sanomien mukaan (24.12.2010: Lestadiolaisten pedofiliakohusta sisäinen selvitys) epäiltynä on ollut kahdeksan pappia ja lestadiolaisen liikkeen luottamushenkilöitä. Silloin
epäiltiin, että luterilaisessa kirkossa ja sen herätysliikkeissä, joista vanhoillislestadiolaisuus nostettiin yksin esiin, hyväksikäyttötapauksia voisi olla jopa sata. Helsingin Sanomat kirjoitti tuolloin, että ”SRK:n johtoa onkin syytetty pedofilian peittelystä ja lastensuojelulain tulkitsemisesta väärin. Arvostelua on tullut myös liikkeen sisältä”.

Helsingin Sanomat julkaisi tammi-helmi-maaliskuussa kuusi juttua, joista viisi liittyi insesti- ja hyväksikäyttötapauksiin kun taas Kaleva julkaisi samana aikana vain yhden jutun
lestadiolaisvaikuttajan insestituomiosta. Vuoden 2011 huhtikuu on kuitenkin tutkimusaineiston näkökulmasta omalla tavallaan käänteentekevä ja Kalevan näkökulmasta hetki,
jonka jälkeen sen uutisointi lestadiolaisuudesta on Helsingin Sanomia laajempaa. Kaleva
julkaisi huhtikuussa 2011 peräti 13 juttua jotka yhtä lukuun ottamatta käsittelevät lestadiolaisuuteen liittyvää selvitystä. Kaleva laajensi näkökulmaansa hyväksikäyttötapauksiin käsittelemällä aihetta paljon laajemminkin kuin vain lestadiolaisesta näkökulmasta.
Esimerkiksi 17.4.2011 Kalevan Sunnuntai-liitteen jutussa ”Kuuntele ja suojele lastasi”
kirjoitettiin seuraavasti:
Suomalaisia ovat havahduttaneet monet pedofiliaskandaalit, viimeksi lestadiolaisten keskuudessa paljastunut. Oululainen traumapsykoterapeutti Päivi
Saarinen ei kuitenkaan usko, että pedofilia on lisääntynyt. ”Nyt tapaukset
tulevat vain tulevat ehkä helpommin esille.” ... ”Pedofilian ja seksuaalisen
väkivallan uhrien asema on vaikea, sillä esimerkiksi Oulussa mielenterveysongelmien hoitoon hakeutujat joutuvat jonottamaan pitkään. ”Lisäksi
hoidot ovat usein vuosia kestäviä.” Saarisen mielestä vaikeimpaankin on-
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gelmaan on mahdollista löytää ratkaisu. Hänen omista potilaistaan ei kukaan

ole

ajautunut

esimerkiksi

itsemurhaan.

(Kaleva, Sunnuntai-Liite, 17.4: Kuuntele ja suojaa lastasi.)
Hyväksikäyttötapaukset nousivat Kalevan uutisaiheeksi isommin myös huhtikuussa
2012, kun SRK:n selvitykseen osallistunut tutkija, YTT Johanna Hurtig julkaisi yhdessä
ensimmäisen lestadiolaisen naispapin, TM Mari Leppäsen kanssa kirjan ”Maijan tarina”,
jossa tarkastellaan lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä yksilön ja yhteisön traumana. Huhtikuussa tuo aihe poiki Kalevaan kaksi kirjoitusta. Hurtig oli ollut esillä Kalevassa jo kuukautta aiemmin maaliskuussa 2012, kun hän kertoi Kalevan jutussa jättävänsä vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen.

Suuremmalla volyymilla hyväksikäyttötapaukset nousivat Kalevan uutisaiheeksi, kun Johanna Hurtig julkaisi yksin uskonnollista yhteisöllisyyttä ja väkivaltaa koskevan tutkimuksen ”Taivaan taimet” syksyllä 2013. Nostetta Hurtigin julkaisulle, ja toisin päin, antoi
varmasti myös Pauliina Rauhalan fiktiivinen Taivaslaulu-kirja, jonka on arvosteluissa
kerrottu kuvaavan lestadiolaista elämänmuotoa tarkasti. Rauhalan esikoisteos oli menestys (Kaleva 7.1.2014). Kaleva julkaisi Hurtigin ”Taivaan taimet” -tutkimuksen pohjalta
16.10.2013 kolmen jutun kokonaisuuden. Myös Helsingin Sanomat julkaisi uutisia saman
tutkimuksen pohjalta 16., 17., ja 18.10.2013.

Hyväksikäyttötapaukset lyhyinä uutisina oikeusasteissa

Sekä Helsingin Sanomat että Kaleva uutisoivat erityisesti lyhyitä, oikeusprosessia seuraavia useisiin otteisiin vuosina 2010–2014. Kuvaavaa on, että lähes poikkeuksetta noissa
lyhyissä uutisissa kerrottiin otsikkotasolla, että lasten hyväksikäytöstä epäilty tai tuomion
saanut on lestadiolainen tai ex-lestadiolainen.
Lestadiolaisvaikuttajalle vankeutta insestistä (Kaleva 11.3.2010)
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Lestadiolaisvaikuttaja saa raskaat rikossyytteet insestistä (HS 6.1.2011)
Lestadiolaisvaikuttajalle luettiin rikossyytteet (HS 13.1.2011.)
Lestadiolaisvaikuttajalle vankeutta pikkutytön hyväksikäytöstä (HS
11.3.2011)
Lestadiolaisvaikuttajan insestituomio hovioikeuteen (HS 18.3.2011)
Lestadiolaismiehen insestituomio hoviin (Kaleva 10.4.2011.)
Lestadiolaispappa kuuli syytteen hyväksikäytöstä (Kaleva 11.11.2011.)
Entisen lestadiolaisvaikuttajan tuomioon ei valituslupaa (Kaleva 7.3.2013)
Joskin vuonna 2014 lestadiolaisuutta ei mainittu otsikossa.
Espoolaismiehelle vankeutta lapsen hyväksikäytöstä (Kaleva 26.9.2014)
Päiväkotiyrittäjä tuomittiin lapsen hyväksikäytöstä (HS 26.9.2014)
Muuten yllä olevat jutut olivat luonteeltaan hyvin tavanomaista rikosuutisointia, joissa
kerrotaan ketä syytetään ja mistä ja miten juttu on edennyt sekä miten sen on mahdollista
tulevissa oikeusasteissa edetä. Tässä on Helsingin Sanomissa maaliskuussa 2011 julkaistu, tyypillinen ja lakoninen esimerkki oikeusprosessia seuraavasta jutusta kokonaisuudessaan:
Espoon käräjäoikeuden viimeviikkoinen insestituomio siirtyy hovioikeuden
käsiteltäväksi. Tyytymättömyytensä tuomioon ovat ilmoittaneet syyttäjä,
yksi uhri ja neljän vuoden tuomion saanut mies. Eräs asianajaja on pettynyt
palkkioonsa. Käräjäoikeus tuomitsi lestadiolaisvaikuttajan neljäksi vuodeksi vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Asian
viemisestä

hovioikeuden

käsiteltäväksi

kertoi

ensimmäisenä

Yle.

(HS 18.3.2011: Lestadiolaisvaikuttajan insestituomio hovioikeuteen.)
Kuten yllä olevasta Helsingin Sanomien uutisesta voidaan havaita, se on muuten hyvin
tavanomainen rikosuutinen, mutta syytetyn tuomitun herätysliiketaustan kertominen sekä
otsikossa että kerran jutussa pistää silmään. Lukijan varmaankin odotetaan oletusarvoi-
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sesti ymmärtävän, miksi lestadiolaistausta mainitaan, koska taustaa eli epäilyä lestadiolaisyhteisön rakenteiden ja rikosten peittelyn välillä ei uutisessa kerrota. Tämä havainto
koskee muitakin aineiston lyhyitä rikosuutisia.

Naispappeus

Yksi piikki lestadiolaisuuteen liittyvässä kirjoittelussa liittyy ensimmäisen lestadiolaisen
naispapin vihkimiseen. Kaleva kirjoitti tulevasta naispapista ja tämän maaliskuisesta vihkimistilaisuudesta helmikuussa 2012, Helsingin Sanomat vihkimisen jälkeen 5.3.2012.
Heti tuon jälkeen Kaleva uutisoi 4.3. otsikolla ”Naispapille tiedossa erottaminen liikkeestä”, 5.3. otsikolla ”Pappisvihkimys vei naiselta tehtävät lestadiolaisliikkeessä” ja
11.3. kahden jutun juttupaketin ”Vanhoillisten ensimmäinen” ja ”Vieläkö seurapenkki
kutsuu?”. Helsingin Sanomat uutisoi tapauksesta yhdellä jatkouutisella ”Lestadiolaiset
veivät tehtävät tulevalta naispapilta” joulukuussa 2012, mutta se oli käsitellyt naispappeutta kesäkuussa uutisoimalla 16.6. kahden jutun juttupaketin otsikoilla ”Naispappeus
koettelee lestadiolaisliikettä” ja ”Naisteologi toivoo myös naisille enemmän sijaa lestadiolaisliikkeessä”. Helsingin Sanomat päästi ensimmäisen vanhoillislestadiolaisen naispapin, Mari Leppäsen myös ääneen:
Sunnuntaina vanhoillislestadiolainen Mari Leppänen sai pappisvihkimyksen, koska hänet kutsuttiin papin virkaan Lietoon Varsinais-Suomeen. Hänet vihki papiksi arkkipiispa Kari Mäkinen. Leppänen on ensimmäinen vanhoillislestadiolainen naispappi. "Olen iloinen, että olen saanut tämän tehtävän kirkoltani", Leppänen toteaa. Leppänen uskoo, että lestadiolaisuuden
asenne naisten toimintaan muuttuu, vaikkakin hitaasti. Muutoksesta viestii
hänen saamansa vahva henkilökohtainen tuki liikkeen sisältä. Pappeus rajaa
kuitenkin hänen toimintatilaansa lestadiolaisessa liikkeessä. Turun rauhanyhdistys päätti viime viikon alkupuolella, ettei Leppäsellä ole edellytyksiä
jatkaa yhdistyksen tiedotustoimikunnassa tai muissakaan tehtävissä.
(HS 5.3.2012. Lestadiolaisnainen vihittiin papiksi)
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Kuten esimerkistäkin käy ilmi, lestadiolaisnainen pappina -teeman uutisissa tuodaan aina
esille tausta vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen opista, jonka mukaan nainen ei voi
toimia pappina, koska Raamatussa sanotaan, että nainen vaietkoon seurakunnassa.

Hoitokokoukset

Myös hoitokokouksiin liittyvä Aini Linjakummun tutkimus ”Haavoittunut yhteisö, Hoitokokoukset vanhoillislestadiolaisuudessa” aiheutti uutisointia, joskaan ei läheskään yhtä
paljon kuin Hurtigin tutkimukset. Linjakummun tutkimuksen perusteella molemmat mediat uutisoivat 26.4.2012. Kaleva otsikolla ”Hoitokokoukset jatkuvat” ja Helsingin Sanomat otsikolla ”Hoitokokousten Haavat eivät arpeudu”.
Vanhoillislestadiolaisten hoitokokoukset eivät ole loppuneet, vaan ne jatkuvat edelleen. Enää ei voida puhua 1970-luvun kaltaisesta hoitokokousaallosta, mutta hoitokokousten idea ei ole kadonnut. Tutkija Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta sanoo, että liikkeen johdon pitämissä erilaisissa
keskusteluissa ja puhutteluissa on pohjimmiltaan kyse samasta asiasta.
Nykyisissäkin hoitokokouksissa yhteisö puuttuu yksilön uskonnollisiin käsityksiin ja mielipiteisiin. ”Näissä on kyse julkisesta sielunhoitotilanteesta,
jotka eivät tapahdu yksilön omasta aloitteesta, vaan yhteisön johdon aloitteesta”, Linjakumpu sanoo.
(Kaleva 26.4.2012: Hoitokokoukset jatkuvat.)
Helsingin Sanomien vastaavassa jutussa haastateltiin tutkijan sijaan anonyymia ”Jukkaa”:
Kirkossa toimivan vanhoillislestadiolaisliikkeen piirissä olevat kertovat kokeneensa painostusta sekä hengellistä väkivaltaa yhteisön niin sanotuissa
hoitokokouksissa. … Hoitokokouksien pitämiseen on heidän mukaansa
osallistunut myös Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen (SRK)
johtokuntaan kuuluvia sekä pappeja. Vanhoillislestadiolaisella "Jukalla" on
kokouksista omakohtaista kokemusta. Läheistensä vuoksi hän ei halua
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esiintyä haastattelussa nimellään. Jukka kertoo, etteivät nykyajan hoitokokoukset ole yhtä järjestyneitä ja systemaattisia kuin 1970-luvulla. Kohteeksi
joutuvat nyt yksittäiset ihmiset, jotka ovat julkisesti esittäneet SRK:n virallista kannasta poikkeavia mielipiteitä. Hoitokokouksiin viitataan usein sielunhoidollisina keskusteluina. Jukka on eri mieltä. "Niissä täyttyvät kaikki
hengellisen väkivallan tunnusmerkit: painostusta, uhkailua, kiristämistä."
"Hoidettavaksi" voi joutua, jos esittää liikkeen virallisesta linjasta eriäviä
mielipiteitä esimerkiksi perhesuunnittelusta tai naispappeudesta, mutta
myös, jos kuuntelee vaikkapa rockmusiikkia, käy konserteissa tai värjää
hiuksiaan.
(HS 26.4.2012: Hoitokokousten Haavat eivät arpeudu)
Hoitokokousuutisointi liittyy selvästi Linjakummun tutkimuksiin. Tutkimustulokset siis
täyttivät uutiskriteerit ja ylittivät uutiskynnyksen, vaikka tutkimustulosten mukaan pahimmat ylilyönnit ajoittuvat vuosikymmenien päähän. Kuten esimerkistäkin käy ilmi,
hoitokokousuutisoinnille oli tyypillistä, että niihin oli etsitty tutkimustuloksia vahvistamaan todellisia ihmisiä, jotka kertoivat kokemuksiaan hoitokokouksista. Toisaalta Linjakummun tutkimustulokset sisälsivät myös sellaisen uutiskynnyksen ylittävän faktan, että
hoitokokoukset eivät ole kokonaan loppuneet.

Uskonnollisten auktoriteettien ulostulot

Sekä Kaleva että Helsingin Sanomat uutisoivat tarkastelujakson aikana muutamia kertoja
uskonnollisten auktoriteettien, erityisesti arkkipiispa Kari Mäkisen ulostuloista, joissa
tämä kommentoi lestadiolaista liikettä. Itse asiassa Mäkinen linjasi lestadiolaisten yksilöiden oikeuksista jo ennen arkkipiispan pestin alkua. Kaleva kirjoitti silloin näin:
Kesäkuussa työnsä aloittavan arkkipiispan Kari Mäkisen mukaan on tärkeää, että lasten seksuaalinen hyväksikäyttö tulee vaikenemisen piiristä jul-
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kiseen keskusteluun. Mäkinen vieraili perjantai-iltana Ylen TV2:n Pressiklubi-ohjelmassa. ”On tärkeää, että asioista voidaan puhua avoimesti”, hän
sanoi. Hyväksikäytössä olennaista on Mäkisen mukaan aikuisen aiheuttama
korvaamaton vahinko, ei se, missä yhteisössä se on sattunut. ”Lestadiolaisten piiriin kuuluvia ei pidä leimata, eikä herätysliikkeitä kannata demonisoida”;

hän

sanoi

Pressiklubissa.

(Kaleva 8.5.2010: Tuleva arkkipiispa haluaa keskustelua hyväksikäytöstä).
Mäkinen ei ole ainoa uskonnollinen auktoriteetti, jonka puheita on lestadiolaisuuteen liittyen painettu lehteen. Sekä Kaleva että Helsingin Sanomat ovat julkaisseet myös Oulun
hiippakunnan piispan Samuel Salmen kannanottoja liittyen lestadiolaisuuteen. Esimerkiksi Helsingin Sanomat julkaisi Salmen puheita seuraavasti:
Salmi peräsi seuraväelle pitämässään puheessa liikkeeltä avoimuutta. Hän
ilmaisi puheessaan syvän huolensa lasten ja nuorten pahoinvoinnista, ja
muistutti, ettei nuorten pahoinvointi ole yhteiskunnallisesti kestävää. Piispa
kehotti kuulijoita myös antamaan nuorelle äänen, jolla nuori saisi kertoa totuuden kokemastaan ja näkemästään turvassa. Salmi viittasi puheessaan
vanhoillislestadiolaista liikettä ravistelleisiin hyväksikäyttötapauksiin. Herätysliikkeen johto myönsi huhtikuussa, ettei liikkeessä esiin tulleita hyväksikäyttötapauksia ole osattu hoitaa oikein. "Tämä kipeä tunnustus on askel
tervehtymiseen",

Salmi

sanoi

puheessaan.

(HS 2.7.2011: Piispa peräsi avoimuutta lestadiolaisliikkeeltä.)
Uskonnollisten auktoriteettien ulostulot -teemalle on tyypillistä, että uutisointi perustuu
usein toimituksen havaintoihin uskonnollisten auktoriteettien – arkkipiispa Kari Mäkisen
etunenässä – aktiivisiin ulostuloihin eikä lehtien omiin haastatteluihin. Esimerkiksi tämän
luvun Kalevan jutussa siteerataan Mäkisen puheita toisessa mediassa. Helsingin Sanomien esimerkissä oli puolestaan siteerattu piispa Samuel Salmen puhetta.
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Fiktiiviset kirjat keskustelun nostattajina

Fiktiivisistä kirjoista esiin nousee yksi ylitse muiden: Taivaslaulu. Vaikka Pauliina Rauhalan esikoisromaani Taivaslaulu on fiktiivinen kuvaus vanhoillislestadiolaisen perheen
arjesta, kirjan teemat nousivat kirjan esittelyn lisäksi uutisiksi niin Helsingin Sanomissa
kuin etenkin Kalevassa. Kaleva julkaisikin ensin Taivaslauluun ja sitten Taivaslaulukirjan pohjalta tehtyyn teatteriesitykseen liittyen juttuja, jotka kaikki käsittelevät itse kirjan lisäksi myös lestadiolaisuutta, etenkin naisen asemasta käsin.
Kaleva, 18.7.2013: Kun voimat loppuvat
Kaleva 27.9.2013: Ei vain yhden asian kirja
Kaleva: 8.3.2015 Taivaslaulun ihmisissä on sävyjä

Taivaslaulun päähenkilöiden tapahtumia arvioitiin usein myös tietokirjallisuuden kanssa
rinnakkain. Yhtäläisyyksiä haettiin Johanna Hurtigin Taivaan taimet -tutkimukseen,
mutta myös esimerkiksi Tieto-Finladia-ehdokkuuden vuonna 2014 saanut Aila Ruohon
ja Vuokko Ilolan ”Usko, toivo ja raskaus” -kirja herätti kirjoittelua lestadiolaisuudesta
ennen kaikkea vanhoillislestadiolaisten ehkäisykiellon näkökulmasta. Ennen kirjan julkaisua Helsingin Sanomat kirjoitti siitä ja Pauliina Rauhalan Taivaslaulusta näin:
Suuri perhe on vanhoillislestadiolaisuudessa ihanne. Ehkäisy on kielletty,
ja siitä puhuminen on tabu. "Liike opettaa, että uskovainen haluaa ottaa vastaan kaikki lapset. Todellisuudessa se ei ole näin. Osa äideistä rukoilee keskenmenoa tai raskauksien pitempää väliä. Isovanhemmat rukoilevat, että
lapsilla olisi helpompaa", Ruoho kertoo. Lestadiolaisäitien väsymyksestä
on keskusteltu muun muassa kirjailija Pauliina Rauhalan esikoisromaanin
Taivaslaulu jälkeen.
(HS 7.9.2014: Ehkäisykielto ajaa lestadiolaiset äärirajoille.)
Fiktiiviset kirjat keskustelun nostattajina -teemalle on tyypillistä, että fiktiivinen kirja –
malliesimerkkinä Pauliina Rauhalan Taivaslaulu – nousee omanlaisekseen ilmiöksi. Esimerkiksi Rauhalan kohdalla useat mediat uutisoivat valtavista jonotusluvuista kirjastossa.
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Tämä puolestaan provosoi toimituksia sukeltamaan syvemmälle ilmiöön, mikä puolestaan johti muun muassa arvokeskusteluun liittyen vanhoillislestadiolaisten oppiin esimerkiksi ehkäisystä.

SRK vallankäyttäjänä

Myös Suomen Rauhayhdistyksen Keskusyhdistyksen (SRK) sisäiset välienselvittelyt ja
valtakamppailut sekä epäilykset, joiden mukaan SRK käyttää valtaa mielivaltaisesti tai
esimerkiksi käyttää hyväkseen yhteyksiään poliisiin, nousivat toistuvasti uutisaiheiksi
niin Helsingin Sanomissa kuin Kalevassa.

Esimerkiksi 7. ja 8. huhtikuuta 2011 Kalevassa oli yhteensä kuusi vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen liittyvää juttua. Jo otsikkotasolla huomaa, että juttujen tulokulmana on SRK:n vallankäyttö. Huhtikuun 7. julkaistuista kahdesta jutusta toinen on otsikoitu ”SRK:n suhtautuminen loukannut uhreja” ja seuraavan päivän lehdessä neljästä jutusta yhden otsikko on ”Liikettä hoputetaan uudistumaan” ja yhden ”Kiinni jääneet eivät
voi jatkaa johdossa.”. Sitä seuraavana päivänä 9. huhtikuuta Kalevan lestadiolaisuutisoinnin tulokulma on taas SRK:n vallankäytössä. Silloin ”SRK:n johdolla täysi luottamus” otsikoitu juttu kertoo SRK:n sisäisestä valtataistelusta.

SRK vallankäyttäjänä -teemaisia juttuja esiintyy aineistossa läpi vuosien 2010–2014 erilaisissa konteksteissa. Esimerkiksi heinäkuussa 2011 napit vastakkain olivat SRK:n keskusyhdistyksen silloinen puheenjohtaja Olavi Voittonen ja Haaparannan kirkkoherra
Kimmo Sulila. Julkinen riitely koski Lumijoen Suviseurojen tapahtumia ja ilmeisesti
Voittosen ja Sulilan käymää keskustelua, jota Voittonen piti, kuitenkaan asiaa enemmän
erittelemättä, Sulilan toimia henkisenä ja fyysisenä väkivaltana. Helsingin Sanomat kirjoitti tuolloin näin:
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Suomen rauhanyhdistyksen keskusyhdistyksen (SRK) puheenjohtajan
Olavi Voittosen ja Haaparannan kirkkoherran Kimmo Sulilan väittely heinäkuun alussa pidettyjen Lumijoen suviseurojen tapahtumista on kärjistymässä avoimeksi sanasodaksi. Voittonen väittää kirkkoherra Sulilan syyllistyneen henkiseen ja fyysiseen väkivaltaan suviseuroilla. Kalevan haastattelussa hän ei kuitenkaan halunnut kertoa, mitä hän väitteellään tarkoittaa.
... Sulila pitää Voittosen väitteitä hänen harjoittamastaan henkisestä ja fyysisestä väkivallasta kunnianloukkauksena ja aikoo olla yhteydessä juristeihin. Sulila on aiemmin vaatinut SRK:n johtoa pyytämään anteeksi 1970luvulla niin sanotuissa hoitokokouksissa harjoitettua henkistä väkivaltaa ja
kritisoinut

liikettä

naisten

syrjimisestä

johtoasemissa.

(HS 20.7.2011: Lestadiolaisjohtajan ja kirkkoherran väittely väkivallasta
yltyy)
SRK vallankäyttäjänä -teeman jutuille on tyypillistä, että usein on olemassa ikään kuin
joukko uhreja, joiden kärsimyksistä SRK:n johtoa haastatellaan. Hyvin usein SRK vallankäyttäjänä -teemaisissa kirjoituksissa SRK:n johdolta odoteltiin anteeksipyyntöä tai
vaadittiin toimia liittyen tutkimustuloksiin lestadiolaisten hyväksikäyttötapauksista tai
hoitokokouksista.

SRK:n sisäiset valtakamppailut

Ulkoisen vallankäytön lisäksi myös sisäinen vallankäyttö oli teema, joka esiintyi Kalevan
ja Helsingin Sanomien vanhoillislestadiolaisuutta käsittelevissä jutuissa. Tyypillisesti uutisointi koski vallan vaihtumista SRK:n johdossa. Helsingin Sanomat kirjoitti pääsihteeri
Tuomas Hännisen erosta vuoden 2013 lopulla näin:
Vanhoillislestadiolaisen liikkeen ylin virkamies, Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen SRK:n pääsihteeri Tuomas Hänninen eroaa tehtäväs-
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tään. Hännisen erosta ilmoitettiin lauantaina Jyväskylässä liikkeen puhujainkokouksessa. Hännisen kerrottiin pyytäneen eroa henkilökohtaisista
syistä. "Pääsihteeri on jo jäänyt työuupumuksen vuoksi sairauslomalle",
SRK:n kustannuspäällikkö Ari-Pekka Palola kertoo. Hänninen aloitti
SRK:n pääsihteerinä vuoden 2011 alussa. Sitä ennen hän oli liikkeen lehden
Päivämiehen päätoimittaja. Vanhoillislestadiolainen liike on Suomen suurin

herätysliike.

Siihen

kuuluu

yli

100

000

jäsentä.

(HS 29.12.2013 Lestadiolaisten ylin virkamies eroaa)
SRK:n sisäiset valtakamppailut -teemaisille jutuille on ominaista, että niissä kerrotaan
usein kaksi ristiriitaista versiota tapahtumista: SRK:n virallinen versio ja toimituksen tietoihin perustuva versio. Yllä oleva esimerkki kuvaa hyvin tätä tyypillistä kuviota.

Poliisin ja SRK:n tiedotusyhteistyöepäily

Suomen Rauhanyhdistysten keskusyhdistykseen (SRK) liittyvistä teemoista voidaan
vielä omaksi teemaksi eritellä muutamia juttuja poikinut tapaus, jossa yksittäisen poliisin
epäiltiin solmineen SRK:n kanssa sopimuksen hyväksikäyttöepäilyistä tiedottamisesta,
jotta SRK pääsisi valmistautumaan tuleviin skandaaleihin etukäteen. Helsingin Sanomat
kirjoitti aiheesta lokakuussa 2013 näin:
Poliisi kiistää solmineensa vanhoillislestadiolaisten kanssa tiedotussopimuksen, jonka mukaan liikkeen ylin johto saisi tietää liikkeen vaikuttajiin
kohdistuvista hyväksikäyttöepäilyistä jo ennen tiedotusvälineitä. "Ei semmoista voi sopia. Esitutkinnasta tiedottamisesta päättää esitutkintalain mukaan tutkinnanjohtaja tai hänen esimiehensä", korostaa rikosylikomisario
Tero Haapala keskusrikospoliisista (krp). Sopimuksesta ja myös sen kiistämisestä uutisoi ensimmäisenä sanomalehti Kaleva. Sopimusuutinen perustui muistioon, jota jaettiin viime viikolla liikkeen johdon, Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen SRK:n, tiedotustilaisuudessa. … "Krp:n
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kanssa on sovittu, että mikäli merkittävässä luottamustehtävässä olevan
henkilön rikostutkinta ylittää syytekynnyksen, saamme tiedon voidaksemme tiedottaa asiasta ennen sen laajempaa julkituloa", SRK:n pääsihteerin

Tuomas

Hännisen

laatimassa

muistiossa

sanotaan.

(HS 29.10.2013 Poliisi kiistää tiedotussopimuksen vanhoillislestadiolaisten
kanssa)
Poliisin ja SRK:n tiedotusyhteistyöepäily on hyvä esimerkki tapauksesta jota seurataan
tiiviisti. Helsingin Sanomat kirjoitti aiheesta viidessä jutussaan ja Kaleva neljässä jutussaan lyhyen ajan sisään. Molempien lehtien toimitukset selvittivät tapausta aktiivisesti.
Kaleva esimerkiksi esitteli mahdollisuutta, että juttu voisi edetä valtakunnansyyttäjälle ja
Helsingin Sanomat haastatteli tapauksen tiimoilta poliisiylijohtaja Mikko Paateroa.

Suviseurat

Suurin ero Kalevan ja Helsingin Sanomien välillä teemoja tarkasteltaessa liittyy Suviseuroilta uutisointiin. Siinä missä Kaleva teki tapahtumasta peräti 13 selvästi tapahtumaa tai
siihen osallistumista kuvaavaa juttua, Helsingin Sanomissa vastaavia juttuja oli vain yksi
kappale. Kaleva julkaisi vanhoillislestadiolaisten päätapahtumasta, Suviseuroilta, joka
vuosi juttuja useampana kuin yhtenä päivänä ja useita juttuja päivässä. Helsingin Sanomien uutisointi Suviseuroista oli erittäin vähäistä ja satunnaista. Kalevan jutuissa käsiteltiin usein asiapitoisesti sitä, mistä seuroissa kulloinkin esimerkiksi puheissa puhuttiin,
kuten vuoden 2013 seuroissa:
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja
Olavi Voittonen tyrmäsi sukupuolineutraalin avioliiton Suviseurojen avajaispuheessaan perjantaina. ”Avioliitto on Jumalan säätämä perusta miehen
ja naisen elinikäiselle liitolle, jossa tärkein tehtävä on suvun jatkaminen ja
lasten kasvattaminen.” ”Murheellisena voidaan todeta erilaiset käsitykset
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sukupuolineutraalista avioliitosta”, hän jatkoi. Voittosen mukaan vanhoilislestadiolaisuudessa kannetaan nykyaikana huolta avioliiton murenemisen
lisäksi

myös

perheestä

ja

sen

perustuksesta.

(Kaleva 29.6.2013: Avioliitto ja perinteet esillä avajaispuheissa)
Asiapitoisten juttujen ohella seuroista on tehty juttuja myös huomattavasti kevyemmistäkin aiheisto, kuten samojen vuoden 2013 seurojen samalla sivulla kerrottiin useita suviseuroja nähneestä linja-autosta näin:
Pauli (Pohjola) arvelee, että auton palvelusvuosia ei ole enää monta jäljellä. Viime kesänä paluumatka Lopen Suviseuroista kesti kaksi päivää,
kun useampi linja-auton rengas räjähti. ”Kilometreistä se ei jää kiinni,
mutta ajan aiheuttamia pikkuvikoja alkaa, olla”, useaan otteeseen Onnikkaa kunnostanut Pauli kertoo.
(Kaleva 28.6.2013: Vanha, mutta niin rakas Onnikka)
Yleisemmin voidaan todeta, että Kalevan tapa tehdä juttuja Suviseuroilta noudatti neljänä vuotena viidestä pitkälti samaa kaavaa. Lehden oma toimittaja ja kuvaaja viettivät
Suviseuroilla ainakin kaksi päivää ja juttuja yhtä lehteä kohden valmistui seuroilta
useita. Helsingin Sanomissa tällaista käytäntöä ei ainakaan tuona aikana ollut.

Politiikka ja lestadiolaisuus

Myös vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen ja politiikan välinen suhde nousee teemana
esille. Tuorein esimerkki on Kalevasta 18.6.2014 ”Sekoilua puitiin tuoreeltaan” -otsikoidusta jutusta, joka koski Oulun kaupunginvaltuuston kokousta, jossa epäiltiin vanhoillislestadiolaisen kokousedustajan painostaneen toista vanhoillislestadiolaista päätöksenteossa kesken kokouksen. Vaihtoehtoisesti politiikkaa ja lestadiolaisuutta voidaan käsitellä yleisemmällä tasolla. Helsingin Sanomat kirjoittaa aiheesta Tapio Nykäsen tutkimusten tulokulmasta vuoden 2012 syyskuussa seuraavasti:
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Uskonnollisen yhteisön lisäksi liike on monella tapaa hyvin poliittinen, sanoo tutkija Tapio Nykänen. Hän väittelee vanhoillislestadiolaisuuden ja politiikan suhteesta Lapin yliopistossa syyskuussa. "Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen on liikkeessä suhtauduttu myönteisesti läpi historian, vaikka
samalla jo varhain on haluttu korostaa eroa uskonnon ja puoluepolitiikan
välillä", hän sanoo. Tutkimuksesta selviää, kuinka vanhoillislestadiolaiset
löysivät poliittisen tyyssijan keskustasta. Valtio-opin alaan kuuluvassa väitöskirjassaan Nykänen tutki muun muassa, kuinka asenteet politiikkaan heijastavat liikkeen uskonnollisia käsityksiä.
(HS 1.9.2012 Vanhoillislestadiolaiset tekevät pesäeroa puoluepolitiikkaan)
Kaiken kaikkiaan politiikan ja vanhoillislestadiolaisuuden yhteydet ovat esillä kirjoittelussa ani harvoin: viiden vuoden aikana selvästi tuon teeman ympärille kirjoitettuja juttuja esiintyi Kalevassa kahdesti, Helsingin Sanomissa kerran.

8.1.2 Pää- ja asiantuntijakirjoitusten sisältö

Vanhoillislestadiolaisuuteen liittyviä pääkirjoituksia esiintyi Kalevassa 16 ja Helsingin
Sanomissa 8 tarkastelujaksolla. Lisäksi joitain yhden lauseen mainintoja esiintyi molemmissa lehdissä, mutta tähän tilastoon on laskettu ne, joissa lestadiolaisuuteen otetaan kantaa tai sitä käsitellään vähintään yhden kappaleen verran. Kuten Taulukko 4 kertoo, Kalevassa pääkirjoituksia on tuplasti Helsingin Sanomiin verrattuna. Luku on jokseenkin
verrannollinen lestadiolaisuuteen liittyvään kirjoitteluun kokonaisuutena. Kalevassa pääkirjoitusten osuus pääkirjoituksista ja jutuista sekä artikkeleista on noin 12,6 prosenttia
kun Helsingin Sanomien vastaava luku on 10,13 prosenttia. Tämän lisäksi Kalevan ”Alakerta”-osiossa asiantuntija puhui lestadiolaisuudesta kuusi kertaa. Helsingin Sanomissa
vastaavaa ei tapahtunut.
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Jaoin pääkirjoitukset kahteen luokkaan: kriittisesti johonkin lestadiolaisuuteen tai lestadiolaisten johdon toimiin suhtautuvaan kirjoitteluun sekä neutraalisti lestadiolaisuuteen
tai lestadiolaisten johdon toimiin suhtautuvaan kirjoitteluun. Kirjoitukset, jotka eivät oikein ottaneet kantaa mihinkään suuntaan vaan ainoastaan pyörittelivät asioita tai totesivat itsestäänselvyyksiä, on laskettu neutraalin kirjoittelun ryhmään.

Taulukko 4. Pääkirjoitukset.
PÄÄKIRJOITUKSEN LAATU KALEVA HS YHTEENSÄ
Kriittinen

9

3

14

Neutraali

7

5

10

YHTEENSÄ

16

8

24

Tyypillisesti lestadiolaisuuteen kriittisesti suhtautuvassa pääkirjoituksessa lestadiolaisyhteisöltä vaaditaan toimia. Tällaisesta pääkirjoituksesta esimerkkeinä voidaan mainita Kalevan ja Helsingin Sanomien pääkirjoitukset heinäkuulta 2011. Kalevan pääkirjoituksessa
katsotaan Suomen Rauhanyhdistyksen Keskusyhdistyksen vähättelevän hyväksikäyttötapauksia ja kerrotaan SRK:n johdon epäonnistuneen lasten suojelemisessa. Kalevan pääkirjoituksessa kirjoitettiin heinäkuussa 2011 näin:
On käsittämätöntä, että kaiken tapahtuneen jälkeen lestadiolaisliikkeen
johto vielä haluaa tällä tavoin vähätellä niitä kärsimyksiä, joita lapsille on
aiheutettu. Johtajien on aika ymmärtää, että he ovat epäonnistuneet lasten
suojelemisessa

ja

asenteillaan

tukeneet

pahantekijöitä.

(Kaleva, pääkirjoitus 5.7.2011: SRK ampui rivit suoriksi)
Helsingin Sanomissa suhtauduttiin samassa kuussa kriittisesti hoitokokouksiin. Vastuuta
ei tosin sysätty ainoastaan SRK:lle vaan kaikille hoitoon osallistuville ja evankelisluterilaiselle kirkolle. Tässä Helsingin Sanomien heinäkuussa 2011 Mikael Pentikäisen kirjoittamassa pääkirjoituksessa todetaan näin:
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On selvää, että tällainen toiminta on hyvin ongelmallista ja sen pitäisi loppua. Vastuu asiasta on liikkeen valtakunnallisella ja paikallisella johdolla,
mutta myös jokaisella keskusteluun osallistuvalla. Asian on syytä kiinnostaa myös evankelisluterilaista kirkkoa, jonka piirissä lestadiolaisuus toimii.
Asia tulee erityisesti piispojen tontille, jos luterilaisen kirkon papit "hoitavat" esimerkiksi naispappeuden kannattajia tavalla, joka nähdään yrityksenä

nujertaa

toisen

vakaumus.

(Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 19.7.2011: Hoito ei voi olla vainoa).

Kuten taulukko 4 kertoo, useimmin pääkirjoitukset olivat kriittisiä kuin neutraaleja. Neutraalille pääkirjoitukselle on tyypillistä, että se enemmänkin kertaa tai nivoo yhteen tapahtumia kuin varsinaisesti ottaa mihinkään kantaa. Esimerkiksi Kalevan pääkirjoituksessa
syyskuussa 2013 kirjoitetaan neutraalisti näin:
Taivaslaulun vastaanotto osoittaa kirjan tulleen tarpeeseen. Moni vanhoillislestadiolainen samaistuu teoksen päähenkilöihin, jotka käyvät kipeää
kamppailua oman tahtonsa ja liikkeen johdon määrittelemän, muusta yhteiskunnasta

erottavan

normimaailman

välillä.

Vilkas verkkokeskustelu ja Taivaslaulu-kirjankin suosio vahvistavat sen,
että vanhoillislestadiolaisen liikkeen sisällä on nyt enemmän tilaa liikkeen
johdon

asettamuksia

kriittisesti

arvioiville

puheenvuoroille.

(Kaleva, pääkirjoitus 21.9.2013: Moni lestadiolainen löytää itsensä Taivaslaulussa)
Kalevan esimerkissä nivotaan yhteen Taivaslaulu-kirjan tilausta ja reaktiota, jonka mukaan moni lestadiolainen voi samaistua kirjan tapahtumiin. Tyypillisesti neutraaleissa
pääkirjoituksissa vedettiin yhteen asioita, joita vanhoillislestadiolainen herätysliike on
kohdannut. Näin niitä nivoi yhteen Helsingin Sanomat heinäkuussa 2011:
Herätysliikejuhlista ehkä suurin julkinen mielenkiinto kohdistui suviseuroihin, koska niiden järjestäjä, Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys
(SRK), on ollut esillä niin hyväksikäyttötapausten kuin liikkeen sisältä
nousseiden uudistumisvaateidenkin vuoksi. Hyväksikäyttötapauksissa
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SRK:n johdon tyylilaji oli muuttunut sitten huhtikuun tiedotustilaisuuden,
jossa pahoiteltiin liikkeen piirissä tehtyjä virheitä. Nyt itsekritiikin korvasi
mediakritiikki. SRK:n puheenjohtaja Olavi Voittonen moitti mediaa liikkeen leimaamisesta, koska liikkeen sisällä on hänen mukaansa vähemmän
hyväksikäyttöä

kuin

muualla.

(HS, pääkirjoitus 12.7.2011: Herätysliikejuhlat ovat yhä voimissaan.)

Koska asiantuntijakirjoituksia esiintyi vain Kalevassa, ja sielläkin ainoastaan kuusi kappaletta, en katsonut tarpeelliseksi vertailla niitä toisiinsa sen tarkemmin. Voidaan kuitenkin todeta, että asiantuntijakirjoitukset koskivat hoitokokouksia, auttamisjärjestelmää
hyväksikäytetyille, Lars Levi Laestadiusta ajattelijana, Pajalan rovastin perillisiä Yhdysvalloissa, Laestadiuksen ajatuksia salaripistä ja vanhoillislestadiolaisuuden julkisuuskuvaa.

8.1.3 Lukijan mielipidekirjoitukset

Lestadiolaisuutta käsitteleviä uutisia, artikkeleja ja pääkirjoituksia oli enemmän Kalevassa kuin Helsingin Sanomissa. Sama koskee myös lukijan mielipidekirjoittelua kuten
Taulukosta 5 voidaan havaita. Kalevassa lukija on päässyt ääneen lestadiolaisuuteen liittyvällä kirjoituksella tarkastelujaksolla 30 kertaa siinä missä Helsingin Sanomien lukija
12 kertaa.

Jos kriittisten, neutraalien ja lestadiolaista elämäntapaa tai oppia ymmärtävien kirjoitusten määriä tarkastellaan Kalevan ja Helsingin sanomien kirjoitukset yhteen laskien, määrät (16, 15 ja 11) eivät merkittävästi heittele. Neutraaleiksi laskettavien kirjoitusten osuus
on kuitenkin Kalevassa selvästi suurempi kuin Helsingin Sanomissa. Neutraaliksi on siis
laskettu kaikki kirjoitukset, joissa ei selvästi suhtauduta lestadiolaisuuteen kriittisesti tai
ymmärtävästi.
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Taulukko 5. Mielipidekirjoitukset.
MIELIPIDEKIRJOITUKSET LAATU

KALEVA HS YHTEENSÄ

Kriittinen

10

5

15

Neutraali

14

2

16

Lestadiolaisuutta puolustava/ymmärtävä 6

5

11

KIRJOITUKSET YHTEENSÄ

12

42

30

Helsingin Sanomissa oli lisäksi tyypillistä, että samana päivänä julkaistiin lestadiolaisuudesta kaksi vastakkaista kantaa edustavaa mielipidekirjoitusta. Esimerkiksi 10. 9. Helsingin Sanomien ”Lasta vahingoittava kasvatuksen kierre on katkaistava” -otsikoidussa kirjoituksessa todetaan näin:
Aila Ruoho ja Vuokko Ilola nostavat esille kirjassaan Usko, toivo ja raskaus
(HS 7. 9.) tärkeän ja vaietun ilmiön lasten omassa kodissaan kohtaamasta
väkivallasta. Ruoho ja Ilola kertovat kokemuksista lestadiolaistaustaisissa
suurperheissä.. … Kun vanhemmat ovat henkisesti kuormitettuja erilaisten
arjen haasteiden vuoksi, lapsi jää vaille elintärkeitä lämpimiä ja kannustavia
kohtaamisen hetkiä ja niiden tuomaa turvallisuuden tunnetta. Sisar tai ikätoveri ei voi tarjota lapselle sellaista kiintymykseen perustuvaa tunnesuhdetta, jonka varaan hänen olisi turvallista rakentaa elämänsä. Lapsi tarvitsee
aikuisen, joka on myönteisellä tavalla kiinnostunut lapsen tunteista ja kokemuksista sekä on tunnetasolla lapsen saatavilla ja ohjaa lasta kasvussa
eteenpäin.
(HS, lukijalta 10.9.2014: Lasta vahingoittavan kasvatuksen kierre on katkaistava)
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Yllä olevassa mielipidekirjoituksessa siis tuomitaan suuri lapsimäärä sillä perusteella, että
vanhemmille ei jää riittävästi aikaa lapsille. Saman päivän lehdessä olevassa kirjoituksessa ikään kuin vastataan kirjoitukseen näin:
Perheeseemme on syntynyt normiperhettä enemmän lapsia, ja lapsenlapsiakin on jo useita. Lasten saamisessa ja kasvattamisessa on omat vaivansa.
Tiedossani ei kuitenkaan ole mitään sellaista lähdettä, joka lupaisi ihmiselle
aina huolettoman elämän. Olemme ottaneet kaikki lapsemme vastaan elämän ihmeinä. Olemme uskoneet ja uskomme jatkossakin, että Jumala on
elämän lahjan antaja. Nyky-yhteiskunnassa perheen perustaminen ja elättäminen on haasteellista. Tämä koskee niin vanhoillislestadiolaisia perheitä
kuin

lapsiperheitä

yleisemminkin.

(Helsingin Sanomat, lukijalta 10.9.2014: Olemme ottaneet kaikki lapsemme vastaan elämän ihmeinä)
Kalevassa on puolestaan tyypillistä, että yhtä lukijan sivua kohti lestadiolaisuudesta kirjoitetaan kerran. Kuitenkin heti seuraavan päivän tai kahden päivän päästä ilmestyvässä
lehdessä saatetaan hyvinkin vastata toiselle lukijalle. Helsingin Sanomiin verrattuna Kalevassa oli enemmän neutraaliksi luokiteltavia lukijan mielipidekirjoituksia. Esimerkiksi
tässä 20.2.2013 julkaistussa mielipidekirjoituksessa ymmärretään sekä lestadiolaisia että
lestadiolaisuutta kritisoivia:
Olen vuosikymmeniä sitten muuttanut työn perässä Pohjois-Pohjanmaalle.
Vasta täällä lestadiolaisuus tuli tietoisuuteeni. Näin heidän toimintatavoissaan paljon hyvää. Heidän tapansa tasoittaa aateveljien taivalta on sinänsä
täysin inhimillistä. … Mutta voi sitä tilannetta, jossa he ovat enemmistönä
ja heidän joukkonsa koostuu ilkeyteen taipuvasta johtohahmosta ja hänen
hännystelijöistään. Solidaarista joukkovoimaa uskonystävistä on helppo
kerryttää. Monta tällaista tarinaa olen ehtinyt kuulla. … Topi Mäenpää ehdotti Kalevan yleisönosastokirjoituksessa 14.2., että ”voi Kalevan lukemisen asemasta käydä paikan päällä katsomassa ja kuulemassa, miltä lestadiolainen liike näyttää, ja miten se opettaa”. En epäile, että opissa on vika.
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Mutta koetuista ongelmista pitäisi pystyä puhumaan yli yhteisörajojen.
(Kaleva, lukijalta 20.2.2013: Lestadiolaisuudesta ulkopuolisen silmin)
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että lestadiolaisuutta käsittelevä mielipidekirjoittelu
on hoidettu molemmissa Kalevassa ja Helsingin Sanomissa siten, että esimerkiksi lestadiolaista oppia kritisoivat ja puolustavat näkökannat pääsevät ääneen melko tasapuolisesti. Huomionarvoista on myös, että Kalevassa lestadiolaisuus pääsee aiheensa lukijan
sivulle huomattavasti useammin kuin Helsingin Sanomissa.

8.2 Tiede aineistossa

Tieteelliset asiantuntijat näyttäisivät olevan esillä Kalevassa ja Helsingin Sanomissa eri
frekvensseillä, kuten Taulukko 6 kertoo. Helsingin Sanomien vanhoillislestadiolaista herätysliikettä koskevissa jutuissa yliopiston tutkijaa on käytetty haastateltavana lähteenä
tai tämän tutkimukseen on viitattu jutussa tutkimus mainiten 8/71 jutussa. Kalevassa vastaava luku on 21/111. Kaleva siis käyttää tutkijaa tai tutkimusta lähteen noin 19 prosentissa jutuistaan siinä missä Helsingin Sanomien vanhoillislestadiolaista herätysliikettä
koskevissa jutuissa vastaava prosenttiluku on noin 11.

Taulukko 6. Tiede ja tieteilijät aineistossa.
Kaleva HS

YHT.

Tieteilijä haastateltu tai nimeltä mainittu aineistossa 21/111 8/71 29/182

Tieteilijät ovat tutkimuksineen tai asiantuntijoina esillä vanhoillislestadiolaisuutta käsittelevässä kirjoittelussa teemoja tarkasteltaessa monien eri teemojen osalta. Tyypillisessä
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tapauksessa juttu on kirjoitettu jonkin tutkimustuloksen pohjalta, jota kyseisen tutkimuksen tekijä haastateltavana kommentoi. Kuten Taulukosta 7 voidaan havaita, Johanna Hurtig on ylivoimaisesti käytetyin asiantuntija ja viittauksen kohde. Kaleva viittasi hänen
tutkimukseensa tai käytti häntä asiantuntijahaastateltavana 9 kertaa ja Helsingin Sanomat
4 kertaa. Hurtigin lisäksi vain kolmen muun henkilön tutkimukseen viitattiin tai he olivat
asiantuntijalähteenä useammin kuin kerran. Kaleva käytti Tapio Nykästä 3 kertaa, Helsingin Sanomat kerran. Molemmat puolestaan käyttivät Aini Linjakumpua 2 kertaa asiantuntijalähteenä tai viittasivat hänen tutkimukseensa. Johannes Alarantaa Kaleva käytti
asiantuntijana kahdesti, Helsingin Sanomat kerran. Muita tieteen asiantuntijoita on käytetty asiantuntijana tai heidän teoksiinsa on viitattu kerran tai kahdesti.

Taulukko 7. Eniten viitatut tai haastatellut tieteilijät.
TIETEILIJÄ

KALEVA HS YHT.

Johanna Hurtig

9

4

13

Tapio Nykänen

3

1

4

Aini Linjakumpu

2

2

4

Johannes Alaranta 2

1

3

Tyypillisesti tieteilijää käytetään haastateltavana. Titteli mainitaan ja tutkimukseen saatetaan viitata, mutta mitään tutkijan lähdeteosta ei mainita yleensä nimeltä, jos juttu ei
nimenomaisesti koske tuoretta tutkimustulosta. Tyypillistä on myös, että tieteilijää käytetään asiantuntijan äänenä, joka tukee jutussa muuten esitettyjä faktoja. Tässä Kalevassa
lokakuussa 2011 julkaistussa jutussa Aini Linjakumpu ja Johannes Alaranta kommentoivat vanhoillislestadiolaisten hoitokokouksiin liittyviä käytäntöjä.
Moni rivijäsen miettii, mitä anteeksipyynnöstä seuraa ja miten hoitokokouksissa tehdyt virheet korjataan. ”Jos pyydetään anteeksi ja myönnetään,
että virheitä on tehty, niin miten hoidetaan ne haavat, joita tuo järkyttävä
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aika jätti jälkeensä”, kysyy perniöläinen pastori Johannes Alaranta . Alarannan mukaan hoitokokousten jälkipyykki on pestävä nyt perusteellisesti,
muuten julkisella anteeksipyynnöllä ei ole mitään merkitystä. ”Kaikkien
niiden, jotka ovat osallistuneet tähän kansanmurhaan hengellisellä tasolla,
on korjattava jälkensä. Minusta tässä ei ole muuta vaihtoehtoa”, Alaranta
sanoo. … Vanhoillislestadiolaisten hoitokokouksista tutkimusta tekevä
Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta pitää liikkeen anteeksipyyntöä osittain
uskottavana, osittain vajaana. Hänen mukaansa olennaisin kysymys on se,
miten vastuu uhreista kannetaan. Pelkkä pahoittelu ei hänen mukaansa riitä,
sillä silloin uhrien kärsimys unohdetaan ja ohitetaan. ”Nythän yhteisöä ei
edelleenkään pidetty syyllisensä, vaan kyse oli yksilöistä. Liikkeen kohdalla
kyse on perustavanlaatuisista opillisista kysymyksistä. Siitä, voiko liike
erehtyä

ja

tehdä

kollektiivisesti

väärin”,

Linjakumpu

sanoo.

(Kaleva 12.10.2011: Anteeksipyyntöä pidetään vasta alkuna)

Kaiken kaikkiaan lienee turvallista sanoa, että Johanna Hurtig on yksittäisenä lestadiolaistutkijana ollut kommentaattorina Kalevassa ja Helsingin Sanomissa 2010-luvun ensimmäisellä puoliskolla mieluisin tieteilijä. Toki häneltä on tuona aikana ilmestynyt
kaksi uutiskynnyksen ylittänyttä tutkimusta ja hänen omaa suhdettaan lestadiolaisuuteen
on käsitelty lehtien palstoilla myös, mikä osaltaan selittää suosiota.
Kalevan ja Helsingin Sanomien välille tehtävissä yleistyksissä täytyy sen sijaan olla
tarkkana. Tulokset eivät nimittäin kerro suoranaisesti toimittajien tekemän taustatyön
määrästä ollenkaan, koska lehtien uutisjutuissa ei ole tapana mainita lähteitä joita juttuja
tehdessä on käytetty.
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8.3 Vanhoillislestadiolaisuuden kehykset Kalevassa ja Helsingin Sanomissa

Lehtijutut – joita aineistossa on 182 – olen jaotellut kolmeen eri kehykseen. Noista kehyksistä uhrin kehyksen voi vielä jaotella kolmeen eri alakehykseen. Taulukosta 8 voi
nähdä, että yksi keskeinen kehys on vallan kehys. Siinä vanhoillislestadiolaista herätysliikettä käsitellään ensisijaisesti toimijana, jonka tietty ydinjoukko pyrkii käyttämään jollain tavalla valtaa – tai ainakin sellaista epäillään. Tyypillisesti tällaiseen kehykseen menevässä jutussa on kyse Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) sisäisestä
valtakamppailusta, SRK:n johtoportaan henkilövaihdoksista tai SRK:n kannanotoista esimerkiksi rippisalaisuuteen tai naispappeuteen.

Toinen paljon käytetty kehys on uhrin kehys. Sen voi jakaa vielä kolmeen osaan: lapsi
uhrina, nainen uhrina ja väärin uskova uhrina. Uhrin kehyksessä juttu on kirjoitettu näkökulmasta, joka korostaa sitä, että joku tai jotkut kärsivät syystä joka liittyy vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen toimiin. Tyypillisesti näissä jutuissa kerrotaan lestadiolaisliikkeen sisällä tapahtuneista hyväksikäyttö- tai väkivaltatapahtumista, mutta myös esimerkiksi liikkeen ytimestä erotetuista naispapeista tai hoitokokoukseen pakolla osallistetusta ”väärin uskovasta”, joka voi olla mies tai nainen.

Kolmas kehys korostaa vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden kehykseen kirjoitettu juttu korostaa tyypillisesti tavalla tai toisella vanhoillislestadiolaisyhteisön julkisuuskuvan näkökulmasta positiivisia asioita kuten talkoohenkeä,
ahkeruutta tai yhteisöllisyyttä yleisellä tasolla.
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Taulukko 8. Kehykset ja niiden esiintyminen.
KEHYS

KALEVA HS YHT.

Valta

43

26

69

Yhteisöllisyys

10

2

12

1.

Lapsi uhrina

23

24

47

2.

Nainen uhrina

12

9*

21

3.

Väärin uskova uhrina

2

3

5

37

36

73

KEHYKSIIN SOPIMATTOMAT 21

7

28

YHTEENSÄ

71

182

Uhri (yhteensä)

111

* Yhdessä HS:n ”nainen uhrina” -kehyksessä uhrina on naisen lisäksi myös mies toisena vanhemmista.

8.3.1 Uhrin kehys

Taulukosta 8 voidaan nähdä, että ”lapsi uhrina” on ylivoimaisesti eniten esiintyvä uhrin
kehys. Uhrin kehysten jakautuminen kehyksiin ”lapsi uhrina”, ”nainen uhrina” ja ”väärin
uskova uhrina” toteutuu lähes täysin samassa suhteessa Kalevassa ja Helsingin Sanomissa. Prosentuaalisesti uhrin kehys on siis jonkin verran yleisempi Helsingin Sanomissa
kuin Kalevassa. Siellä uhrin kehykseen voidaan laskea osuvan yhden jutun tarkkuudella
puolet kaikista jutuista, kun Kalevan kohdalla uhrin kehyksen alle voidaan laskea tasan
joka kolmas juttu.

Yhteensä

73

juttua

voidaan

luokitella

kirjoitetun

uhrin

kehyksessä.

Uhrin kehykselle tunnusomaista on, että siinä korostetaan jonkun tai joidenkin kärsimystä, uhriutta. Vanhoillislestadiolaisuuteen liittyvässä Kalevan ja Helsingin Sanomien
kirjoittelussa uhri on useimmiten joko nainen, lapsi tai ”väärin uskova”. Aineistossa uh-
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rina on erittäin usein lapsi. Yleensä jutut liittyvät tuolloin hyväksikäyttö- ja perheväkivaltatapauksiin. Uhrin kehyksen olemassaoloa alleviivaa uhrien kutsuminen uhreiksi, kuten
tässä Kalevan kirjoituksessa huhtikuussa 2011:
”Vanhoillislestadiolaisessa uskonyhteisössä ilmi tulleiden seksuaalirikosten määrä on suuri. Kalevan haastatteleman Tampereen yliopiston tutkijan
Johanna Hurtigin asiasta keräämän kartoituksen mukaan pelkästään tekijöiden määrä nousee kymmeniin. ”Viime kesään mennessä, jolloin lopetin tutkimustani taustoittavien tapaustietojen keräämisen, tietooni oli tullut 80 tekijää. Mutta myös sen jälkeen olen kuullut uusista tapauksista ja tekijöistä,
joiden tekemiä rikoksia on viety esitutkintaan. Uhreja on luonnollisesti moninkertainen

määrä.

(Kaleva 7.4.2011: Kymmeniä tekijöitä, uhreja moninkertainen määrä)
Uhrin kehys on myös erittäin ilmeinen tässä Johanna Hurtigin ja Mari Leppäsen ”Maijan
tarina” -tutkimuksen pohjalta tehdyssä jutussa. Uhrien kehykselle on tyypillistä, että siinä
kuvataan yksittäisen henkilön tai yksittäisten henkilöiden tunteita tai tuntemuksia. Tässä
esimerkki Kalevasta huhtikuulta 2012:
Maijan tarinan tekee poikkeukselliseksi se, että yhteisön lisäksi myös hänen
perheensä hylkää hänet. Näin tapahtuu, vaikka Maijan kohtaama seksuaalinen väkivalta on poikkeuksellisen julmaa, pitkäkestoista ja sitä tapahtuu
avoimesti useamman tekijän sopimuksesta eikä katseilta salassa kuten
yleensä. Kaikissa väkivallan muodoissa on mukana useita henkilöitä.
Väsymättömästi apua hakevan Maijan asiaa käsitellään paikallisen rauhanyhdistyksen puhujista SRK:n johtoon asti. Tästä huolimatta hän ei Hurtigin
mukaan ole edelleenkään tullut kuulluksi, eikä hänen kokemiaan vääryyksiä
ole

oikaistu.

(Kaleva 18.4.2012: Yhteisö hylkäsi uhrinsa.)

Usein uhri on myös nainen. Nainen voi olla uhri olemalla esimerkiksi vanhoillislestadiolaisten keskuudessa hyljeksitty naispappi tai olemalla vanhoillislestadiolaisena naisena
ikään kuin synnytyskone ja oman ruumiinsa vanki. Tässä esimerkki siitä, miten nainen
kuvataan ehkäisykiellon uhrina:
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Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen harjoittama ehkäisyoppi vaikuttaa
arkkipiispa Kari Mäkisen mielestä jossain määrin verhotulta.
Hänen mukaansa olisi sitä parempi, mitä suoremmin siitä puhuttaisiin ja
mitä selkeämmin siitä ilmaistaisiin kantoja. Arkkipiispan mielestä ehkäisyasiassa olisi kuunneltava myös, ja etenkin, naisia, ei yksinomaan miesten tai esimerkiksi lääkärien näkemyksiä. ”Perheiden on voitava kuunnella
omaa jaksamistaan. Uskonyhteisö voi tukea, mutta se ei saa ottaa itselleen
ihmisten oikeutta vastata itse omasta elämästään ja sitä koskevista ratkaisuista.” Mäkisen mukaan evankelisluterilainen kirkko suhtautuu perhesuunnitteluun myönteisesti ja näkee ehkäisyn positiivisena mahdollisuutena.
”Siinä liikutaan ihmisten hyvin yksityisellä, intiimillä alueella. Kyse on ihmisten oikeudesta omaan yksityisyyteensä. Siihen ei ulkopuolisten pidä
eikä

saa

painostaa

tai

kajota

mitenkään,

millään

keinoilla.”

(Kaleva 14.10.2012: Ehkäisyssä kuultava naisia)
Seuraavassa esimerkissä nainen on uhri yhteisönsä hyljeksimän naispappina. Toisaalta
hän on myös patriarkaalisen vallankäytön uhri. Tämä esimerkki, jossa ääneen pääsee
naispappeuden hyväksyä 26-vuotias lestadiolainen Laura Kallio, on Helsingin Sanomista
kesäkuulta 2011:
Naisteologi, uskonnonopettaja, joka kannattaa naispappeutta - ja vanhoillislestadiolainen. Sellaisen ei pitäisi olla mahdollista. Ainakaan, jos stereotyyppiseen kuvaan lestadiolaisuudesta on uskominen. Liikkeessä on kuitenkin yhä enemmän uudistusmielisiä, jotka toivovat myös naisia aktiivisemmiksi toimijoiksi liikkeessä. Yksi heistä on Laura Kallio, 26. "Ei voi olla
niin, että miehet päättävät muun muassa naispappeuskysymyksestä ilman,
että naiset osallistuvat tähän keskusteluun." Kallio haluaisi nähdä naisia lähitulevaisuudessa pappisvirassa. Hänestä naispappeuden vastustamiselle ei
ole liikkeessä teologisia perusteita, vaan ne johtuvat perinteestä. "On suuri
paradoksi, että 1800-luvulla Oulun hiippakunnasta lestadiolaisia kritisoitiin
juuri naispuhujista." Kallio syntyi Ruukissa Pohjois-Pohjanmaalla 13-lapsiseen perheeseen. Alun perin lääkärin ammatista haaveillut tyttö ajautui
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Helsinkiin teologiseen tiedekuntaan, josta hän valmistui viime syksynä uskonnon

ja

psykologian

opettajaksi.

(HS 16.6.2011: Naisteologi toivoo myös naisille enemmän sijaa liikkeessä)

Uhrit on siis jaoteltu ryhmiin nainen uhrina, lapsi uhrina sekä ikä- ja sukupuolineutraaliin
ryhmään ”väärin uskova” uhrina. Seuraavassa esimerkissä väärin uskova on pariskunta,
joka koki tulleensa kaltoin kohdelluksi vanhoillislestadiolaisten hoitokokouksessa. Uhrit
kertovat tässä jutussa tapahtuneen lisäksi vahvasti myös tunteistaan:
"Vaimoni ja minut kutsuttiin kokoukseen perhesuunnittelua koskevan blogikirjoituksen vuoksi. Joku oli ottanut kirjoituksen johdosta yhteyttä johtokuntaan. Huolta kannettiin erityisesti siitä, että uskonasioita repostellaan internetissä. Lisäksi tukeuduin ei-lestadiolaiseen auktoriteettiin. Jälkeenpäin
olen miettinyt kokouksen tavoitetta ja tullut tähän johtopäätökseen: kokouksen ainoa tarkoitus oli saada minut hiljaiseksi." "Hoitokokouksissa käytetään hyvin dramaattista kieltä. Liikkeen piirissä kasvaneet ja sen retoriikan
oppineet kuitenkin ymmärtävät, mistä on kyse. Hoidettavalle voidaan sanoa
esimerkiksi seuraavasti: 'Nostatko sinä nyt itsesi jalustalle? Ajatuksesi ovat
uskovaiselle vieraita. Olemme sinusta ja sinun uskonelämästäsi huolissamme.' Olennaista on viestittää ihmiselle, että hän ajautuu tätä menoa yhteisön ulkopuolelle, sinne missä on yksinäistä, kylmää ja missä ei ole pelastusta." "Pahinta on uhkailu sillä, että ei ole enää uskovainen. Se tarkoittaisi
omille

vanhemmilleni

lähes

samaa

kuin

että

olisin

kuollut."

(HS 17.7.2011: ”Vaimoni ja minut kutsuttiin kokoukseen”.)
Pohdinnan jälkeen laskin ”lapsi uhrina” -kehykseen käytännössä kaikki lyhyet rikosuutiset, joissa kerrottiin lestadiolaisvaikuttajien hyväksikäyttötapausten etenemisestä eri oikeusasteissa. Perusteltua olisi väittää vastaan ja todeta, että nuo uutiset eivät suoranaisesti
sovi mihinkään kehykseeni tai jopa että ne kuuluvat vallan kehyksen alle, koska oikeuslaitos käyttää valtaa. Jos kuitenkin mietitään, miksi nuo uutiset on ylipäänsä kirjoitettu,
uutiskynnyksen ylittämiseksi on tarvittu nimenomaan vanhoillislestadiolainen hyväksikäytöstä kärsinyt ”lapsiuhri”. Kalevassa lyhyitä hyväksikäyttötapauksiin ja niiden seurantaan liittyviä lyhyitä rikosuutisia oli 12 kappaletta, Helsingin Sanomissa 9 kappaletta.
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8.3.2 Vallan kehys

Aineistosta 69 juttua voidaan luokitella vallan kehyksen alle. Tyypillisesti vallan kehykseen kirjoitetussa jutussa keskiössä on Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen
(SRK) käyttämä valta. Seuraavassa esimerkissä teemana on sama naispappeus kuin edellisessä alaluvussa, mutta käsittelytavassa korostuu se, miten nimenomaan vanhoillislestadiolaisen liikkeen oppi on kritiikin kohteena, eikä yksittäisen uhrin asemaa korosteta.
Tämä esimerkki on Helsingin Sanomista maaliskuulta 2012:
Kari Mäkinen pitää surullisena ja huolestuttavana vanhoillislestadiolaisen
liikkeen toimia naispappeuteen myönteisesti suhtautuvia kohtaan. "Kirkon
kannalta on minusta vakavaa, että kirkon päätöksiin, järjestykseen ja niiden
mukaiseen työhön sitoutuminen johtaa liikkeessä vaientamiseen, marginalisoimiseen tai ulkopuolelle sulkemiseen", Mäkinen sanoo sähköpostiviestissään. Arkkipiispan teologiselta sihteeriltä Risto Leppäseltä evättiin torstaina
oikeus toimia opetustehtävissä ja puhujana lestadiolaisseuroissa, koska hän
suhtautuu myönteisesti naispappeuteen. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun naispappeuteen myönteisesti suhtautuva hyllytetään avoimesti. Asiasta päätti vanhoillislestadiolaisen Turun rauhanyhdistyksen johtokunta. Sen puheenjohtajan Kimmo Puolitaipaleen mukaan Raamattu ei
hyväksy naispappeutta, eikä Leppänen näin voinut jatkaa puhujana. "Meidän mielestämme tämä on opillinen kysymys. Tätä ei voi käsitellä pelkästään

tasa-arvokysymyksenä",

Puolitaival

sanoo.

(HS 18.3.2012: Arkkipiispan sihteeriltä kiellettiin puhuminen seuroissa.)

Vallan kehyksen alla laskettavissa jutuissa tyypillistä aineistoa ovat myös uutiset, joissa
kerrotaan SRK:n vallanvaihdoksista. Esimerkiksi seuraavassa esimerkissä Helsingin Sanomat kertoo jutussaan ensin SRK:n eroavan pääsihteerin Tuomas Hännisen virallisen
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erosyyn, jonka jälkeen se kertoo tietoihinsa perustuen käsityksensä todellisista syistä liittyen Hännisen eroon.
Pääsihteeri Tuomas Hänninen joutui HS:n tietojen mukaan jättämään tehtävänsä vanhoillislestadiolaisen liikkeen ylimmässä johdossa menetettyään
edellytykset jatkaa tehtävässään. Muodollisesti Hänninen pyysi itse eroa.
Perusteluna olivat henkilökohtaiset syyt. … Sairausloman perusteeksi on
ilmoitettu työuupumus. HS:n tietojen mukaan pääsihteerin lähtölaskenta alkoi kirjeestä, jonka eräs nainen lähetti syksyllä yhdelle tai useammalle
SRK:n johtokunnan jäsenelle. Kirjeessä esitettiin raskauttavia tietoja Hännisestä. Johtokunta on HS:n tietojen mukaan käsitellyt kokouksessaan 14.
joulukuuta naisen kirjettä sekä lausuntoja, joita Hänninen on antanut lasten
hyväksikäytöstä.
(HS 6.1.2014: Lestadiolaisten kakkosmies ajautui umpikujaan – lähtölaskenta alkoi kirjeestä.)

Suureen osaan vallan kehykseen laskettavista jutuista liittyy myös yleistä ja yhteiskunnalta tulokulmaa. Esimerkiksi Kalevan huhtikuussa 2011 julkaisemassa jutussa esitellään
tutkija Johannes Alarannan näkemyksiä siitä, miten asioiden hyssyttely SRK:n suunnalta
voisi Alarannan mukaan johtaa jopa lestadiolaisen herätysliikkeen uuteen hajaannukseen:
Vanhoillislestadiolaista liikettä hoputetaan uudistumaan. Uudistuksia vaativat niin yksittäiset rivijäsenet kuin tutkijat liikkeen sisällä ja ulkopuolella.
Jos toimintatavat eivät uudistu, vanhoillislestadiolaista liikettä voi uhata
uusi hajaannus. Paineet muutokseen – ydintä myöten – ovat kovat, pastori,
Itä-Suomen

yliopiston

tutkija

Johannes

Alaranta

näkee.

(Kaleva 8.4.2011: Liikettä hoputetaan uudistumaan)
Yksi edellisen luvun teemoista on ”Politiikka ja lestadiolaisuus”. Kyseisen teeman jutut
osuvat kaikki vallan kehykseen. Tässä esimerkki Kalevasta marraskuulta 2012:
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Vanhoillislestadiolaisen liikkeen johdosta on tällä vuosituhannella opastettu takavuosia hienovaraisemmin sitä, miten liikkeen jäsenten tulee toimia
vaaliuurnilla. Etenkin 1960- ja 1970-luvulla ohjeet olivat suoria ja räikeitä.
Näin sanoo lestadiolaisuuden ja politiikan suhteesta perjantaina Lapin yliopistossa väittelevä Tapio Nykänen. ”2000-luvulla on ollut muutamia vihjauksia siitä, että uskovaiset tapaavat äänestää keskusta-oikeistolaisia puolueita.” Siionin Lähetyslehdessä varoitettiin vuonna 2011 ajamasta asioita
mielenosoitusten tai laittomien lakkojen avulla. Saman tekstin mukaan
”emme myös koe oikeaksi sellaista puoluetoimintaa, joka esiintyy repivästi
tai

edistää

syntiä

ja

Jumala-kielteisyyttä”.

(Kaleva 1.11.2012: SRK:n poliittinen ohjaus vaimeni)
Kaiken kaikkiaan vallan kehykseen laskettavia juttuja on sekä absoluuttisesti että prosentuaalisesti enemmän Kalevassa kuin Helsingin Sanomissa. Kalevassa vallan kehyksen
alle meneviä juttuja julkaistiin 43, joka vastaa noin 39 prosenttia kaikista jutuista. Helsingin Sanomien vallan kehykseen sopivia juttuja on puolestaan 26, joka vastaa noin 37
prosenttia kaikista jutuista. Suhteellisesti Kalevassa ja Helsingin Sanomissa vallan kehyksen alle laskettavia juttuja on siis hyvin samankaltainen määrä.

8.3.3 Yhteisön kehys

Helsingin Sanomien ja Kalevan vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen liittyvän kirjoittelun suhteen selvästi isoin jakava tekijä löytyy juttujen suhteen yhteisön kehyksestä.
Kalevan jutuista 10/111 lasken kuuluvan yhteisön kehykseen, kun Helsingin Sanomien
vastaava luku on vain 2/71. Kalevassa yhteisön kehykseen lukeutuu siis melko tarkasti 9
prosenttia kaikista jutuista, kun vastaava luku Helsingin Sanomissa on vain vajaat 3 prosenttia jutuista.
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Alla olevassa Kalevan jutussa kerrotaan lestadiolaisten nuorten ajatuksia siitä, miten saman kuukauden aikana uutisoidut hyväksikäyttötapaukset eivät ole pohjimmiltaan vaikuttaneet heidän uskoonsa. Juttu julkaistiin 10.4.2011. Sitä ennen 7., 8. ja 9. huhtikuuta
Kalevassa oli käsitelty 8 jutun verran tutkimustuloksia liittyen lestadiolaisten sisäiseen
hyväksikäyttöselvitykseen.
Kiiminkiläiset Sonja Tyni ja Anna Aho ovat yhtä mieltä siitä, että viime
päivien uutiset eivät ole aiheuttaneet turvattomuutta tai rapauttaneet luottamusta vanhempiin uskoviin. ”On ihan sama, mistä otetaan näin suuri
joukko, 60 000 ihmistä, aivan varmasti sinne mahtuu sellaisia ihmisiä sekaan”, Tyni viittaa hyväksikäyttäjiin. ”On kutenkin tärkeää, että niistä asioista

vastataan

myös

lain

edessä,

ei

vain

rippiä

käyttämällä.

(Kaleva 10.4.2011: Usko ei horju)

Tyypillisesti yhteisön kehykseen osuvat jutut ajoittuvat vanhoillislestadiolaisten kesän
pääjuhlan Suviseurojen aikaan. Tässä jutussa toimittaja on mennyt havainnoimaan seurojen tapahtumia ja tehnyt niistä reportaasin.
Nyt on se hetki, kun loputon virrenveisuu hiljenee. Suviseurat muuttuvat
suvareiksi ja kesän parhaiksi festareiksi. Lauantaiyö on vanhoillislestadiolaisnuorten, meitsien, öiden yö, sillä siellä ovat kaikki. ”Koskaan kenttä ei
ole tyhjä”, 13-vuotias Pietari Niskanen kertoo. Yökyöpeleimmät sinnittelevät hereillä aamuun asti. Kun nuorilta kysyy, mitä lauantaiyönä sitten oikein
tapahtuu, vastaus on poikkeuksetta sama: hengaillaan ja syödään pitsaa. Ja
sitä todella tapahtuu. Pitsajonot ovat loputtomat. Kuinka moni jaksaisi odottaa kolmen euron slaissiaan tunnin? Suvareilla moni jaksaa: vihreä pahvipakkaus

on

lähes

jokaisella.

(Kaleva 4.7.2011: Meitsit hengaavat aamuyöhön)
Jutun katkelmassa yhteisöllisyys korostuu leimallisesti, kun siinä puhutaan ”meitseistä”
ja ”epämeitseistä”:
Monille meitseille suvarit ovat todellakin kesän kohokohta, johon lasketaan
päiviä kuin jouluun. -- Monet meitsit kuitenkin väittävät, että suvareille ei
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lähdetä puolisonmetsästykseen. ”Suviseurat edesauttavat tyttöystävän löytämistä”, joensuulainen poikakolmikko muotoilee. ”Se tulee kohdalle kun
tulee”; rovaniemeläinen Riitta Hintsala linjaa. Ei-lestadiolaiset eli epämeitsit eivät kuitenkaan puolisoksi hevillä kelpaa. ”On tosi tärkeää, että puoliso
on lestadiolainen. Se helpottaa omaa elämää”, äänekoskinen Linnea Lehtola
sanoo. Poikaystävä Matias Linna nyökyttelee. ”Se on kriteeri.”
(Kaleva 4.7.2011: Meitsit hengaavat aamuyöhön.)

Helsingin Sanomista selvästi yhteisöllisyyden kehyksen alle meneviä juttuja saa hakemalla hakea. Kaksi sellaista kuitenkin löytyy. Toisessa kerrotaan suviseuroista, toisessa
vanhoillislestadiolaisten naisten pitämistä lifestyle-blogeista. Tämä Helsingin Sanomissa
marraskuussa 2012 julkaistu juttu itse asiassa alkaakin oletuksella, jonka mukaan Helsingin Sanomien lukija tuskin tietää paljoa vanhoillislestadiolaisista naisista:
Mitä tiedät vanhoillislestadiolaisista naisista? Että monet eivät katso televisiota. Että monet eivät meikkaa. Että he saavat paljon lapsia. Sitä et ehkä
tiedä, että moni heistä kirjoittaa nettiin blogia. Ja vielä useampi lukee näitä
blogeja. Jos tiedot vanhoillislestadiolaisista rajoittuvat kolmeen ensin mainittuun seikkaan, voi tulla yllätyksenä, että blogeissa heidän elämänsä näyttää aika kivalta: Sisustetaan. Matkustetaan. Ulkoillaan. Lapset leikkivät.
Leivotaan. Käydään kylässä. Tehdään käsitöitä. Käydään kirpputoreilla.
Näytetään tyylikkäiltä ja onnellisilta. …"Siihen maailmaan ei yllä liikkeen
virallinen puhe", Hintsala sanoo. Vaikkei niissä aina niin paljon sanottaisikaan, blogeissa kuuluu naisten oma ääni. Julkisuudessa näkyvä kuva alistetusta synnytyskoneesta on siitä kaukana. "Musta monesti tuntuu, että vanhoillislestadiolaisilla miehillä on rankkaa. Ne tekee työt, elättää perheen,
remontoi ja rakentaa", Satu sanoo. "Mutta on se muuttunutkin. Naisista on
tullut niin paljon tiedostavampia ja omat oikeutensa tietäviä."
(HS 18.11.2012: Lestadiolaista lifestyleä)
Jos kehyksiä tarkastellaan siitä näkökulmasta, millaista kuvaa ne välittävät vanhoillislestadiolaisuudesta Kalevan tai Helsingin Sanomien lukijoille, on turvallista todeta, että
siinä missä uhrin ja vallan kehyksestä kirjoitetuissa jutuissa vanhoillislestadiolaisuus
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näyttäytyy useimmiten varsin ikävässä valossa, yhteisön kehykseen kuuluvissa jutuissa
näkymä on positiivinen.
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9 TULOSTEN YHTEENVETO

Tässä luvussa vedän tuloksia yhteen samassa järjestyksessä jossa esittelin ensin tutkimuskysymykset ja sitten tutkimustulokset. Ensin alaluvussa 9.1. analysoin eri teemojen esiintymistä Kalevassa ja Helsingin Sanomissa. Sitten pohdin, mitkä syyt saattavat vaikuttaa
siihen, että lestadiolaiset päätyivät boikotoimaan Kalevaa eivätkä esimerkiksi Helsingin
Sanomia vedoten lestadiolaisvastaiseen kirjoitteluun. Alaluvussa 9.2. analysoin ensin tieteilijöiden näkymistä aineistossa ja pohdin Johanna Hurtigin ”ylivoiman” syitä. Sen jälkeen analysoin havaintoa, jonka mukaan uskonnolliset auktoriteetit pääsevät ääneen aineistossa myös vahvasti tieteilijöiden ohella. Kappaleessa 9.3. keskityn tutkimuksen keskeisimpään tulokseen, jonka mukaan Kalevassa kirjoitetaan yhteisöllisyyden kehyksestä
huomattavasti useammin juttuja kuin Helsingin Sanomissa. Kappaleessa 9.4. puolestaan
vedän yhteen ennen kaikkea vanhoillislestadiolaisuuteen liittyvää kirjoittelua yleisellä, ja
ehkäpä voisi sanoa myös yhteiskunnallisella, tasolla.

9.1 Samat teemat hallitsevat, pää- ja mielipidekirjoituksissa vain vähän eroja

Kun Taulukon 3 uutisten teemoja vertailee Kalevan ja Helsingin Sanomien välillä, teemojen samankaltaisuutta voi pitää isossa kuvassa jopa hämmentävänä. Tämän tutkimuksen alaluvussa 3.2 kuvaillaan, miten vähemmistöistä tavataan kirjoittaa samojen teemojen
ympärille lehdestä riippumatta. Näin näyttäisi käyvän Kalevan ja Helsingin Sanomien
välillä liittyen vanhoillislestadiolaisuuden teemoihin. Teemojen suhteelliset osuudet ovat
hyvin samankaltaisia.

Ainoan poikkeuksen tekee Kalevan tapa tehdä juttuja Suviseuroilta. Tätä selittää parhaiten lestadiolaisten suurempi osuus Pohjois-Suomessa. Kalevan näkökulmasta 70 000 –
80 000 ihmistä vetävät Suviseurat ovat levikkialueen näkökulmasta niin iso tapahtuma –
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tapahtuivatpa seurat sinänsä Kalevan levikkialueella tai ei – että uutiskynnys ylittyy selvästi ja oma toimittaja lähetetään paikalle. Helsingin Sanomissa seurat eivät näyttäisi ylittävän uutiskynnystä ollenkaan samaan tapaan.

Kuten Taulukosta 4 nähdään, neutraalien ja kriittisten pääkirjoitusten suhteen lehtien linjat ovat samaa luokkaa. Kalevassa kriittisesti suhtautuvia kirjoituksia on 56 prosenttia
pääkirjoituksista, Helsingin Sanomissa 37,5 prosenttia pääkirjoituksista. Jälleen kerran
määrät ovat niin pieniä, että yhden Helsingin Sanomien pääkirjoituksen muutos neutraalista kriittisesti toisi lukemat lähes tasoihin ja kahden neutraalin kirjoituksen muuttuminen kriittiseksi muuttaisi suhteet sellaiseksi, että Helsingin Sanomilla olisi kriittisiä kirjoituksia enemmän.

Kiinnostava havainto on, että vaikka nimenomaan vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen näkökulmasta positiivisesti liikkeen julkisuuskuvaan vaikuttavia yhteisön kehyksestä kirjoitettuja juttuja on Kalevassa varsin paljon verrattuna Helsingin Sanomiin, vanhoillislestadiolaiset päättivät järjestää boikotin lestadiolaisvastaisuuden vuoksi Kalevaa
vastustaakseen. Tätä voi tosin selittää muutamalla loogisella seikalla. Kampanjan ei tiedetä olevan SRK-vetoinen, joten se on hyvin saattanut saada alkunsa yksinomaan Kalevan levikkialueella, jossa luetaan enimmäkseen Kalevaa eikä niinkään Helsingin Sanomia. Näyttäisi myös siltä, että varsinaisena boikotin provokaattorina toimi Kalevan pääkirjoitus ”SRK ampui rivit suoriksi”, jonka Kaleva julkaisi 5.7.2011. Tuossa pääkirjoituksessa kerrataan ensin, miten SRK:n puheenjohtaja Olavi Voittonen väitti tiedotustilaisuudessa hyväksikäyttötapausten edustavan promillea lestadiolaisista ja kertoi, miten vastaava luku on muualla tuplasti tai nelinkertaisesti suurempi. Kalevan pääkirjoituksessa
Voittosen puheita kritisoitiin näin:
Tällaisten lukujen esitteleminen on melkoista itsepetosta, sillä kukaan ei
tiedä hyväksikäyttöjen todellista määrää. Se tiedetään, minkä verran tapaukset ovat johtaneet rikostutkintaan ja oikeuteen. Ja sekin tiedetään, että tämä
on vain pieni osa todellisesta määrästä. Koko yhteiskunnassa valtaosa tapauksista jää piiloon. On käsittämätöntä, että kaiken tapahtuneen jälkeen
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lestadiolaisliikkeen johto vielä haluaa tällä tavoin vähätellä niitä kärsimyksiä, joita lapsille on aiheutettu. Johtajien on aika ymmärtää, että he ovat
epäonnistuneet lasten suojelemisessa ja asenteillaan tukeneet pahantekijöitä. Nuoremman polven vanhoillislestadiolaiset odottivat johtokunnan uudistamista ja kannanottoja, jotka nostaisivat naisten asemaa liikkeessä.
Näille toiveille SRK:n vuosikokous viittasi kintaalla. Liikkeen johtajilla on
vahvat tukijansa. Mutta jos SRK:n johto luulee, että kaikki seisovat yhtenäisenä rintamana sen takana, se erehtyy. Sisällä on paineita, jotka aikansa
kasvettuaan

tulevat

purkautumaan

ulos.

(Kaleva 5.7.2011: SRK ampui rivit suoriksi)
Ehkäpä näin vahva kannanotto ja vaatimus siitä, että SRK:n pitäisi ottaa voimakkaammin
kantaa ilmi tulleisiin hyväksikäyttötapauksiin, johti lopulta pienen lestadiolaisryhmän näkemykseen, jossa Kalevan katsottiin kirjoitelleen lestadiolaisvastaisesti. Pitää huomata,
että heinäkuussa 2011 lestadiolaisten hyväksikäyttötapaukset olivat olleet tapetilla Kalevassa vasta reilun vuoden, joten koko vyyhti oli silloin verraten tuore. Ehkäpä myös Kalevan päätoimittaja Markku Mantilan suorasukaiset ja Kalevan linjaa puolustavat puheenvuorot provosoivat boikottiin. Mantila kommentoi boikottia Helsingin Sanomille heinäkuussa 2011 näin:
"Peruutuksista kaksi kolmasosaa tuli tiistaisen pääkirjoituksen jälkeen",
vahvistaa päätoimittaja Markku Mantila. Mantila kertoo, että yhteyttä ottaneet vanhoillislestadiolaiset tilaajat ovat pitäneet Kalevan uutisointia ajojahtina uskontoa kohtaan. "Kyse ei ole ajojahdista. Mielestämme SRK:n
[Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys] puheenjohtaja tai pääsihteeri
ovat samanlaisessa korkeassa luottamustehtävässä kuin vaikkapa kunnanvaltuuston puheenjohtaja." Asema altistaa Mantilan mukaan kritiikille. "Arvostelumme ei kohdistu lestadiolaisuuteen vaan siihen, toimitaanko oikealla
tavalla. Tilanteen ydin on, ettei SRK:n johto ole tehnyt tarpeeksi pedofiliatapausten

selvittämiseksi."

(HS 8.7.2011: Kalevan uutisointi suututti lestadiolaiset.)
Loppujen lopuksi kampanja tyrehtyi siten, että irtisanomisia tuli lyhyen ajan sisään 200–
300 perumisen välille. (HS 9.7.2011: Vanhoillislestadiolaisten Kaleva-boikotti laantui).
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9.2 Tieteen näkyminen

9.2.1 Yleistä tieteen näkymisestä

Kalevassa oli viittauksia tieteeseen ja tieteilijöihin absoluuttisesti ja verraten huomattavasti enemmän kuin Helsingin Sanomissa. Noista prosenttiluvuista ei voi kuitenkaan vetää suoria johtopäätöksiä sen suhteen, että Kaleva yleisellä tasolla suosisi tutkijan käyttöä
Helsingin Sanomia enemmän. Kaleva uutisoi Johanna Hurtigin Taivaan taimet -tutkimuksesta kahden päivän sisällä kuuden jutun verran, joissa neljässä oli viittaus Hurtigiin tai
hänen tutkimukseensa. Helsingin Sanomat puolestaan ohitti Hurtigin tutkimuksen lyhyellä uutisella. Määrät ovat niin pieniä, että jo kuudella lisäviittauksella Helsingin Sanomat
olisi päässyt prosentuaalisesti samoihin lukemiin kuin Kaleva. Muutenkin tieteen hyväksikäyttöä tutkittaessa viisainta olisi tutustua toimitustyöhön syvemmin, koska pelkästään
valmiita juttuja lukemalla ei voida arvioida tehdyn taustatyön määrää ja laatua.

Prosenttiluvuista ei voi muutenkaan vetää suurempia johtopäätöksiä sen suhteen, kuinka
aktiivista tutkijoiden käyttö asiantuntijalähteenä Kalevassa tai Helsingin Sanomissa on.
Isommilla otoksilla voitaisiin toki tutkia, kuinka yleistä tieteen asiantuntijoiden haastatteleminen on minkäkin pituisissa jutuissa, mutta tällä aineistolla ei päästä riittävän suuriin
määriin, jotta yleistäminen olisi järkevää. Varianssia tulee liikaa siksi, että käyttämässäni
aineistossa iso osa jutuista on lyhyitä uutisia, joista vielä suuri osa koskee rikosuutisoinnin seurantaa eri oikeusasteissa, eikä tuollaisissa jutuissa ole tilanpuutteen ja resurssien
järkevän käytön suhteen tapana käyttää asiantuntijoita.

Huomionarvoista on myös, että stereotypia siitä, että helpoiten ääneen pääsee tutkija, joka
uskaltaa ottaa kantaa ja puhua selkeästi, saa tutkimusaineistossani ainakin pientä tukea.
Selvästi eniten ääneen päässyt tutkija Johanna Hurtig ei ole pelännyt ottaa kantaa. Tässä
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Kalevan artikkelissa kerrotaan, miten Hurtig ottaa kantaa vanhoillislestadiolaisen liikkeen toimiin puheen lisäksi myös teoillaan eli eroamalla liikkeestä:
Vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen kuuluva tutkija Johanna Hurtig aikoo irtaantua yhteisöstään. Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä uskonnollisessa yhteisössä ensimmäisenä Suomessa tutkinut Hurtig jättää vähitellen liikkeen, johon hän on syntynyt ja johon hän on lapsensa kasvattanut.
Johanna Hurtigin mielestä vanhoillislestadiolainen nykytodellisuus ei vastaa hänen käsitystään terveestä uskonyhteisöstä. ”Uskoni vanhoillislestadiolaisuuteen on saanut niin syviä haavoja, etteivät ne parane koskaan. Liike
tulee silti olemaan aina osa minua, se ei lähde sielusta”, Hurtig kuvailee.
(Kaleva 15.4.2012: Hyväksikäyttötutkija jättää lestadiolaisliikkeen)

Toki muutkin tutkijat kuin Johanna Hurtig ovat kertoneet näkemyksiään ja myös niiden
pohjalta johtamiaan johtopäätöksiä. Tässä esimerkissä Johannes Alaranta antaa tukensa
Hurtigin näkemykselle siitä, että lestadiolaisuuden rippi-, anteeksianto- ja rippisalaisuuskäytännöt saattavat pahimmillaan vaientaa uhrin:
Kirkon rippisalaisuudesta lokakuun alussa väitellyt Johannes Alaranta pitää
maallikkorippiä tärkeimpänä välineenä, jolla vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä on salattu lasten hyväksikäyttötapauksia. "Ei pedofiili lähtökohtaisesti halua ripittäytyä, mutta sitä on käytetty nimenomaan sellaisissa tapauksissa, kun käry on käynyt", Alaranta kuvaa. Alarannan käsitys on samanlainen kuin lastensuojelun tutkijan Johanna Hurtigin. Liikkeen rippi-,
anteeksianto- ja rippisalaisuuskäytännöt näyttäytyivät myös Hurtigin keskiviikkona julkaistussa tutkimuksessa Taivaan taimet keinoina vaientaa uhri
ja päästää tekijä pälkähästä. Alaranta kertoo kuunnelleensa parina viime
vuonna kymmeniä kertomuksia, joissa maallikkorippiä on käytetty lestadiolaislapseen kohdistuneiden seksuaalirikosten peittelyyn.
(Helsingin Sanomat 18.10.2013: Maallikkorippi voi suojella hyväksikäyttäjiä)
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Tämän tutkimuksen tulos, jonka mukaan Johanna Hurtig pääsee ääneen lestadiolaisasiantuntijana huomattavasti muita tutkijoita useammin, herättää kysymyksen siitä, että
onko kuva jostain asiasta tai ilmiöstä – tässä tapauksessa vanhoillislestadiolaisesta herätysliikkeestä – tarpeeksi monipuolinen, jos samat tutkijat esiintyvät asiantuntijoina kerrasta toiseen. Hurtigin esillepääsyn kohdalla täytyy kuitenkin huomioida, että hän julkaisi
2010-luvun alkupuolella kaksi uutiskynnyksen ylittänyttä lestadiolaistutkimusta, sai tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon ja oli vielä julkisuudessa esillä jätettyään lestadiolaisuuden. Lisäksi hän oli mukana vanhoillislestadiolaisten sisäisessä hyväksikäyttöselvityksessä. Nuo tapahtumat varmasti selittävät Hurtigin ylivoimaisuutta, kun lasketaan tieteilijöiden esilläoloa aineistossa.

9.2.2 Uskonnolliset auktoriteetit haastavat tieteilijät

Tutkittuani aineistoa ja siellä esiintyviä tieteilijöitä ja viittauksia tieteeseen, huomasin,
että tieteilijöiden rinnalla myös uskonnolliset auktoriteetit ovat paljon esillä, jos eivät suoranaisesti asiantuntijoina, niin ainakin auktoriteetteina. Vanhoillislestadiolaisen liikkeen
kattojärjestön Suomen Rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen (SRK) johtokunnan puheenjohtajat Olavi Voittonen (vuosina 2007–2014) ja sen jälkeen puheenjohtajuuden ottanut Viljo Juntunen sekä SRK:n pääsihteerinä toimineet Tuomas Hänninen ja Juha Kaarivaara ovat päässeet luonnollisesti ääneen kiistakysymysten kohdalla SRK:n äänenä. Kaleva käytti esimerkiksi jutuissaan Voittosta haastateltavana seitsemän kertaa, Helsingin
Sanomat kolmesti.

Huomionarvoista on, että Kalevan jutuista kolmessa evankelisluterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen kertoo kantojaan lestadiolaisuudesta.
Kaleva 8.5.2010: Tuleva arkkipiispa haluaa keskustelua hyväksikäytöstä
Kaleva 8.5.2012: Arkkipiispa piti kovan puheen
Kaleva 14.10.2012: Ehkäisyssä kuultava naisia
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Näistä 8. toukokuuta 2012 julkaistussa Kalevan jutussa siteerataan arkkipiispa Mäkistä ja
kysytään siihen liittyen mielipiteitä kahdelta pohjoispohjalaiselta kirkolliskokousedustajalta. Arkkipiispa Mäkisen kommentit olivat suorasukaisia:
Arkkipiispa vertaili puheessaan myös hengellistä väkivaltaa ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Vaikka niitä ei voi samaistaa, molemmissa on
kyse toisen alistamisesta, ne rikkovat ihmisiä ja niitä peitellään olemalla
hiljaa. Arkkipiispa kehotti ihmisiä puhumaan tapahtuneesta ja kehui vaikeat
asiat esille ottaneita. Hän korosti, että myös hengellinen väkivalta on opittava tunnistamaan. ”Mikään uskontulkinta ei oikeuta asettumaan toisen ihmisen yläpuolelle, alistamaan tai rikkomaan ihmisen sisimpää”, hän sanoi.
Arkkipiispan mukaan kirkko on elävä ja uskottava vain, jos se tunnistaa
myös

synkän

puolensa.

(Kaleva 8.5.2012: Arkkipiispa piti kovan puheen)
Toki uskonnollisten auktoriteettien puheiden seuraaminen on myös loogista. Vanhoillislestadiolaisuus on yksi evankelisluterilaisen kirkon herätysliikkeistä Suomessa, joten
siinä mielessä myös arkkipiispa on virkansa puolesta omalla tavallaan vastuussa siitä,
miten herätysliike kohtelee jäseniään.

9.3 Yhteisön kehys jakaa Kalevan ja Helsingin Sanomat

On luonnollista, että lehdet kirjoittavat uutiskriteeriensä ja uutiskynnyksensä pohjalta asioista tuoreeltaan kun ne tapahtuvat. Niin myös Helsingin Sanomien ja Kalevan vanhoillislestadiolaisuutta koskevan kirjoittelun voi enimmäkseen linkittää edellispäivän tai
edellispäivien tapahtumiin, jotka ovat itsessään täyttäneet uutiskriteerit ja ylittäneet uutiskynnyksen.

Ehkäpä tutkimuksen yllättävin havainto on, että yhteisön kehykseen osuvien juttujen
osuus on Kalevassa niin selvästi suurempi kuin Helsingin Sanomissa. Käytännössä tämä
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tarkoittaa sitä, että vanhoillislestadiolaista elämäntapaa ymmärtävä ja sen hyviä puolia
kuten talkoohenkeä ja yhteenkuuluvuutta korostavaa uutisointia on Kalevassa huomattavasti enemmän kuin Helsingin Sanomissa. Samansuuntainen määrä samantapaisia, samoista tapahtumista kumpuavia kriittisiä juttuja on kuitenkin molemmissa lehdissä. Samaan hengenvetoon voidaan todeta, että yhteisöllisyyttä korostavista Kalevan jutuista
suurin osa ajoittuu kesän keskelle ja Suviseurojen ympärille. Nuo Suviseuroilta tehdyt
juttupaketit sisältävät kyllä kriittisesti lestadiolaiseen oppiin suhtautuvaa ja kriittisesti
SRK:n vallankäyttöä tarkastelevaa kirjoittelua, mutta joukossa on siis myös yhteisöllisyyttä korostavia juttuja.

Havainto on sikäli merkittävä, että sillä on väistämättä vaikutusta siihen, millaisen kuvan
satunnainen lukija vanhoillislestadiolaisesta herätysliikkeestä saa. Mutkat suoriksi vetäen
voidaan sanoa, että Helsingin Sanomia lukevalle vanhoillislestadiolaisuuteen liittyy lähinnä lasten hyväksikäyttöä, naispappeuden kieltämistä, SRK:n sisäistä valtakamppailua
sekä itsensä etsimistä evankelisluterilaisen kirkon sisällä. Kalevaa lukemalla vanhoillislestadiolaisuudesta piirtyvä kuva on vähän monipuolisempi. Siihen liittyy paljon kriittistä
kirjoittelua juuri samoista aiheista kuin Helsingin Sanomissa, mutta myös jonkin verran
lestadiolaisten yhteisöllisyyden korostamista ja Suviseurojen kuvailua tapahtumana.

Kalevan aktiivista osallistumista Suviseuroille selittänee juuri vanhoillislestadiolaisten
suurempi keskittyminen Kalevan levikkialueelle. Kuten jo aiemmin todettua, vaikka
70 000–80 000 ihmistä vetävät Suviseurat ovat sinänsä iso tapahtuma, valtakunnallisen
sanomalehden näkökulmasta se ei näytä aiheuttavan tarvetta tehdä joka vuosi paikan
päältä reportaasimaisesti useita juttuja seuraavan päivän lehteen. Pitää myös huomioida,
että kun tarkastelujaksolla järjestettiin viidet Suviseura, niistä vuosien 2011 seurat Lumijoella, vuoden 2013 seurat Pudasjärvellä ja vuoden 2014 seurat Pyhäjoella osuvat Kalevan levikkialueelle. Toisaalta Kalevan tapaan uutisoida seuroista se ei vaikuttanut:
Kaleva lähetti oman toimittajansa ja teki kahtena päivänä yhteensä kuuden jutun juttupaketin myös Suviseuroista 2010 Liperissä. Lopella 2012 Kalevan anti Suviseuroilta oli
vähän muita vuosia vähäisempi, mutta tuonakin vuonna se teki kahtena päivänä yhden
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sivun pääjutun Suviseuroilta.

9.4 Yleistettäviä johtopäätöksiä

Yleisesti voidaan Helsingin Sanomien ja Kalevan suhteen todeta, että vanhoillislestadiolaisesta herätysliikkeestä piirtyy vuoden 2010 alun ja vuoden 2015 maaliskuun välisenä
aikana liikettä enimmäkseen varsin kriittisesti tarkasteleva kuva: liikkeen oppiin liittyvien
rakenteiden ja sosiaalisen hierarkian vuoksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön uhreilla
on vaikeampaa hakea apua, SKR käyttää valtaansa kyseenalaisesti liikkeen sisällä ja sen
ulkopuolella, SRK:n sisällä on valtakamppailuja, ehkäisykielto ja suhtautuminen naispappeuteen herättävät kysymyksiä naisten tasa-arvosta ja eri oikeusasteissa seurataan entisten ja nykyisten lestadiolaisvaikuttajien oikeudenkäyntejä. Ainoastaan Kaleva julkaisee kesällä Suviseurojen aikaan lestadiolaisesta näkökulmasta positiivisia, yhteisöllisyyttä korostavia juttuja ja niitäkin kriittisten juttujen sekaan. Pääkirjoituksissa vaaditaan
aktiivisempaa otetta hyväksikäyttötapausten avoimeen selvittelyyn.

Tämän tutkimuksen luvussa 3.2 tuotiin esille, että vähemmistöistä uutisoitaessa kirjoittelu
pyörii pitkälti samojen aiheiden ympärillä. Raittila, Horsti ja Pietikäinen (2002: 206–208)
toivat esille huolen siitä, että Suomen journalistin ohjeet eivät linjaa yleistysten ja stereotypioiden välttämisestä uutisoinnissa. Raittilan, Horstin ja Pietikäisen mukaan on vaara,
että yleistäminen tekee monisäikeisestä ilmiöstä yksiulotteisen ja aiheuttaa vaaran, jossa
yleistys alkaa koskea koko ryhmää. Voidaankin hyvin kysyä, syntyykö lukijalle vanhoillislestadiolaisuudesta kuva, jossa liikkeen julkisuuskuvan näkökulmasta negatiivissävytteiset teemat ja kehykset muodostavat keskivertolukijalle liikkeestä ”todellisuutta” negatiivisemman kuvan.

Kaiken kaikkiaan on helppoa ymmärtää sekä toimitusten uutisointivalintoja että vanhoillislestadiolaisten Kaleva-boikottia. Kalevan ja Helsingin Sanomien lestadiolaisuutisointi
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kumpuaa oikeista, uutiskynnyksen ja uutiskriteerit ylittävistä tapahtumista ja tapahtumasarjoista, joita uskottava media ei voi yksinkertaisesti ohittaa. Toisaalta on helppoa kuvitella, että lestadiolaisten omasta näkökulmasta nämä heidän näkökulmastaan negatiiviset
uutiset ja lestadiolaisen liikkeen ylimmän johdon vallankäyttö alkavat määritellä yleistä
käsitystä lestadiolaisuudesta. Se varmasti turhauttaa.
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10 POHDINTA

En ole henkilökohtaisesti osallistunut yhdenkään vanhoillislestadiolaisuutta käsittelevän
jutun tekoon Kalevassa tai Helsingin Sanomissa aineistonkeruujaksolla tai sen jälkeen.
Olen kuitenkin toiminut Kalevassa työharjoittelussa vuoden 2010 alusta vuoden 2010
toukokuun loppuun saakka ja tehnyt Kalevassa sijaisuuksia vuosina 2010 ja 2011, joten
siinä mielessä kehys josta itse tarkastelen tämän tutkimuksen aineistoa, on väkisinkin tavallansa värittynyt. Toki olen kaikkeni yrittänyt pitäytyäkseni niin objektiivisena kuin
mahdollista, ja sen vuoksi olen graduprosessin aikana pohtinut kehystä josta toimittajat
yleensä tarkastelevat maailmaa. Tuon ”toimittajakehyksen” tutkiminen olisi luonnollisesti toisen tutkimuksen aihe, mutta sen verran uskallan yleistää, että jonkinlaisia sananvapausfundamentalisteja toimittajat minun tulkintani mukaan yleensä ovat. Sananvapaus
on heille (eli meille) usein hyvin perustavanlaatuinen arvo.

Oma suhteeni lestadiolaisuuteen tai vanhoillislestadiolaisuuteen on nähdäkseni oululaiseksi tavanomainen. Minulla on ollut lapsuudessa ja vanhemmallakin iällä nykyisiä ja
entisiä vanhoillislestadiolaisia kavereita ja tuttavia. Haukiputaalla lapsuutensa ja nuoruutensa eläneelle se on tavanomaista, mutta keskivertosuomalaiselle ei. Miellän suhteeni
lestadiolaisuuteen ja lestadiolaisiin joka tapauksessa varsin neutraaliksi. Kun kerroin ihmisille tutkimusta tehdessäni tutkimukseni kohteesta, moni tuntui ajattelevan, että olen
valinnut tarkoitushakuisesti aiheen, joka on tunteita herättävä. Oikeastaan niin vain kävi,
koska halusin valita tutkimuskohteen, joka on medialle itselleen vaikea käsiteltävä. Halusin nimenomaan tutkia aihetta, jossa media joutuu vaikeiden kysymysten ja valintojen
eteen, lestadiolaisuuden tutkiminen oli ilman muuta vain seuraus siitä. Tiedeviestinnän
maisteriohjelman opiskelijana minua kiinnosti ennen kaikkea se, millä tavalla tiede ja
tieteilijät – jotka etenkin Johanna Hurtigin ja hänen tutkimustensa pohjalta – ovat edustettuna ja kehystettynä aineistossa.

Tutkimuksen suurin anti oli, että vanhoillislestadiolaisuudesta piirtyy lukijalle erittäin negatiivissävytteinen kuva Kalevaa tai Helsingin Sanomia seuraamalla. Toisaalta tuollaisen
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kuvan piirtyminen on erittäin luonnollista ja loogista. Nuo kaikki ovat ehdottomasti kaikkien uutiskriteerien mukaan uutisia. Ja vastapuolelle, tässä tapauksessa yleensä SRK:n
johdolle sekä muillekin evankelisluterilaisen seurakunnan auktoriteeteille, annetaan käytännössä aina mahdollisuus esittää oma kantansa ja oma tulkintansa tapauksista. Kumpikaan Helsingin Sanomat tai Kaleva eivät missään tapauksessa hyssyttele vaikeiden asioiden uutisoinnissa, mikä on sananvapauden ja uskottavan journalismin nimissä erittäin
terve signaali. Jos Kalevan ja Helsingin Sanomien uutisointia peilaa journalistien itsesääntelyelimen Julkisen sanan neuvoston journalistin eettisiin ohjeisiin, molemmat lehdet toimivat eettisten pelisääntöjen mukaan todella mallikkaasti. Eettisissä ohjeissa todetaan muun muassa (JSN, Eettiset ohjeet 2015) seuraavaa:
1. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
… 8. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. … 21. Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.
(JSN, Journalistin ohjeet)

Siitä huolimatta tulokset laittavat kysymään: onko lestadiolaiseen herätysliikkeeseen perehtymättömän lukijan näkökulmasta kokonaiskuva joka lestadiolaisesta liikkeestä piirtyy kohtuullinen? Jos juttuja tarkastelee yksi kerrallaan, niin aivan ehdottomasti jokaisen
kohdalla yksittäin journalistin vastaus on ”kyllä”, uutisointi on kohtuullista, journalistin
eettiset ohjeet huomioivaa ja lukijoiden näkökulmasta vastuullista, totuuteen pyrkivää
toimintaa. Mutta kokonaisuutena tarkasteltuna vanhoillislestadiolaisuudesta piirtyy väkisinkin varsin synkkä kuva lukijalle, joka ei perehdy uutisiin syvällisemmin.

Itseäni löytämäni tulokset ainakin jossain määrin herättävät ajattelemaan uutiskynnyksen
ja uutiskriteerien sekä niiden pohjalta syntyvien julkaisupäätösten kokonaisuutta entistä
laajemmassa kuvassa. Media käyttää tahtomattaankin varsin suurta valtaa siinä, millaisen
kuvan se jostain ilmiöstä tai yhteisöstä median kuluttajille maalaa – miten se juttunsa
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kehystää. Mutta mikä sitten neuvoksi, jos halutaan välttää stereotyyppinen ja liioitteleva
kuva vähemmistöstä, tässä tapauksessa vanhoillislestadiolaisuudesta? Ei toimituksia voi
ainakaan kehottaa välttämään lestadiolaisuuteen liittyviä kielteisiä uutisia. Ehkäpä Kalevan tapa tasapainottaa kielteisiä uutisia monipuolisella uutisoinnilla toimii riittävän hyvänä kompromissina. Ei toimitus tai toimittaja voi liian pitkällekään mennä siinä, että se
alkaisi arvioida totuudenmukaisen kirjoittelunsa mahdollisia seurauksia. Kirjoittavan toimittajan fokuksen on hyvä olla lähtökohtaisesti siinä, että se kertoo lukijalle totuudenmukaisen kuvan tapahtumista. Sivuvaikutuksia ilmenee väistämättä.

10.1 Itsearviointi

Vaikka kehysanalyysi on suosittu menetelmä viestinnän tutkimuksessa ja vieläpä viestintään liittyvässä vähemmistöjen tutkimuksessa, tämän tutkimuksen vaikeudet liittyivät irrallisuuteen, joka johtuu siitä, että lestadiolaisuudesta piirtyvää kuvaa mediassa on tutkittu niin vähän. Voin – ja olisin varmastikin voinut enemmänkin – verrata tutkimustuloksia tutkimuksiin, joissa on tutkittu tiettyjen vähemmistöjen kehystämistä mediassa. Pitää kuitenkin huomata, että lopulta vanhoillislestadiolaista herätysliikettä ei voi suorilta
verrata vaikkapa etnisiin vähemmistöihin, koska vanhoillislestadiolaiset ovat niin kiinnittyneitä Suomen yhteiskuntaan ja suhtautuvat yhteiskuntaan ylipäänsä varsin rakentavasti.

Toinen vaikeus liittyy artikkeleiden ja pääkirjoitusten sekä lukijan kirjoitusten väliseen
yhteensopimattomuuteen. Yhteensopimattomuuteen liittyen tarkoitan sitä, että lähtökohtaisesti mahdollisimman objektiivisesti kirjoitettuja juttuja ja lähtökohtaisesti jotain
mieltä olevia pääkirjoituksia ja mielipidekirjoituksia ei voida tarkastella suoranaisesti rinnakkain. Lehden lukijan näkökulmasta se kuva joka vanhoillislestadiolaisesta herätysliikkeestä piirtyy, tulee kuitenkin lehden kokonaisuudesta. Tässä mielessä juttujen ja pää- ja
mielipidekirjoitusten välisiä suhteita ja niiden vaikutusta lukijaan olisi voinut olla paikallaan tarkastella vielä syvemmin.
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10.2 Jatkotutkimus

Tarkoitukseni oli alun perin tutkia lestadiolaiskirjoittelun eroja perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa. Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen yhteisöllisyyden toinen puoli on
se, että niin sanotusti vääräuskoisia on yritetty saada takaisin liikkeen ja sen oppien pariin.
Tästä ovat todisteena muun muassa Aini Linjakummun ”Haavoittunut yhteisö” -tutkimuksen kirjoitukset hoitokokouksista. Internet ja etenkin nimettömät blogit ovat puolestaan avanneet aivan uudenlaisen mahdollisuuden, jossa lestadiolaisten on helpompaa uskaltaa käydä kriittistä keskustelua herätysliikkeensä opeista ja käytännöistä.

Jatkotutkimuksen näkökulmasta olisikin mielenkiintoista tarkastella, millä tavoin nuo nimettömät blogit ovat mahdollisesti avanneet suljetuksi, ja kriittisiä äänenpainoja kavahtavaksi, miellettyä vanhoillislestadiolaisyhteisöä. Tuota blogikirjoittelua ja blogikirjoittelun tiedeviittauksia olisi kiinnostavaa verrata ammattijournalistien tapaan käyttää tiedettä
hyväksi osana jutuntekoprosessia.

Toisaalta vanhoillislestadiolaisten ja muun yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa
olisi myös tarvetta tutkimukselle. Sekin täytyy pitää mielessä, että kun vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen kuuluu 100 000–120 000 suomalaista, heidän osuutensa
kaikista suomalaisista on 1,8–2,2 prosenttia. Vähemmistönä vanhoillislestadiolaiset ovat
siis esimerkiksi yli kymmenen kertaa suurempi ryhmä kuin Suomessa asuvat saamelaiset
(Suomi.fi (2015)). Siihen nähden on erikoista, että lestadiolaisten ja muun yhteiskunnan
välistä kanssakäymistä on tutkittu niin vähän.
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LIITE
LIITE 1, Kalevan ja Helsingin Sanomien vanhoillislestadiolaista herätysliikettä koskevat jutut, pääkirjoitukset (ja Kalevan tapauksessa asiantuntijakirjoitukset) ja lukijan
mielipidekirjoitukset 1/2010–3/2015.

LYHENTEET

Hyväksikäyttö ilmiönä

HKI

Hyväksikäyttö lyhyenä uutisena

HLY

Naispappeus

NP

Hoitokokoukset

HK

Uskonnollisten auktoriteettien ulostulot

UAU

Fiktiiviset kirjat keskustelun nostattajina

FKK

SRK vallankäyttäjänä

SVK

SRK:n sisäiset valtakamppailut

SSV

Poliisin ja SRK:n tiedotusyhteistyöepäily

PST

Suviseurat tapahtumana

ST

Politiikka ja lestadiolaisuus

PL

Muu

MUU

KEHYKSET
Uhri, lapsi uhrina

aUL

Uhri, nainen uhrina

aUN

Uhri, väärin uskova uhrina

aUV

Valta

aV

Yhteisöllisyys

aY

PÄÄKIRJOITUSTEN "LAATU"
Pääkirjoitus, kriittinen

PKK

Pääkirjoitus, neutraali

PKN

LUKIJAN MIELIPIDEKIRJOITUSTEN
"LAATU"
Lukijan kirjoitus, kriittinen

LKK

Lukijan kirjoitus, neutraali

LKN

Lukijan kirjoitus, lestadiolaisuutta ymmärtävä

LKY
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Jos päivämäärän kohdalla ei lue mitään, päivämäärä on sama kuin yllä olevassa jutussa.
Merkintä ”aUL *” viittaa lyhyeen rikosuutiseen, joka käsittelee hyväksikäyttöä. Kappaleessa 8.3.1. Uhrin kehys selitän, miksi laskin kyseiset uutiset uhrin kehyksen alle.
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Seuraväki yhtyi avausvirteen
Lumijoen suviseuroja valmistellaan jo
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Uusi insestiepäily julki
Lestadiolaisvaikuttajalle vankeutta insestistä
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Meitsit hengaavat aamuyöhön
Kalevaa vastaan nousi kampanja
KRP lopetti lestadiolaisliikkeeseen kytkeytyvän t.
Anne Sulila tyytymätön tuomiokapituliin
Anteeksipyyntöä pidetään vasta alkuna
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

15.10.2011
15.10.2011
11.11.2011
24.11.2011
29.11.2011
9.12.2011
6.1.2012
1.2.2012
19.2.2012
4.3.2012
5.3.2012
11.3.2012
17.3.2012
18.3.2012
3.4.2012
5.3.2012
15.3.2012
18.4.2012
26.4.2012
8.5.2012
13.5.2012
21.5.2012
1.6.2012
30.6.2012
1.7.2012
2.7.2012
5.10.2012
14.10.2012
1.11.2012
19.1.2013
7.2.2013
7.3.2013
15.3.2013
24.3.2013
29.6.2013

30.6.2013

3
3
4
7
3
5
2
6
5
6
5
3
3
2
2
2
20
2
3
SU14-16
2
2
6
3
6
5
7
6
5
5
5
5
2
2
2
K2, 8
SU14-16
2
6
SU14-15
3
3
6
3

Kun hysteria sai liikkeessä vallan
Vennamo yritti lähestyä lestadiolaisia
Lestadiolaispappa kuuli syytteen hyväksikäytöstä
Entisen lestadiolaisvaikuttajan tuomio hovioik.
Lestadiolaisisoisä sai ehdollista
Lestadiolaisisoisän tuomio sai lainvoiman
Kirkko saa vanhoillislestadiolaisen naispapin
Ex-lestadiolaisvaikuttajan rangaistus koveni
Lestadiolaisjohto hiillostaa arkki-piispan sihteeriä
Naispapille tiedossa erottaminen liikkeestä
Pappisvihkimys vei naiselta tehtävät lestadiolaisliikkeessä
Vanhoillisten ensimmäinen
Vieläkö seurapenkki kutsuu?
Perheväkivaltahanke toimi
Lestadiolaisperheissä väkivalta usein hengellistetään
Arkkipiispan teologinen sihteeri ei saa puhua lest.
Vanhoillislestadiolaisuus saa oman käsikirjansa
Entisen lestadiolaisvaikuttajan tuomioon haet…
Hyväksikäyttötutkija jättää lestadiolaisliikkeen
Susi saapui risteykseen
Yhteisö hylkäsi uhrinsa
Selviytymistarina järkyttävistä kokemuksista
Hoitokokoukset jatkuvat
Arkkipiispa piti kovan puheen
Monet vanhoillislestadiolaiset naiset pohtivat papin uraa
Lestadiolaisisä hyväksikäytti monin tavoin
Liikkeen johto ei kaipaa julkisuutta hoitokokouksille
Muutos ei tule kivutta
Terapia puhutti Lopella
Seuroihin lähdetään lähelle ja kauas
Lestadiolaisuus tuki ja runnoi saamelaisuutta
Herättäjän veli Petrus tunnetaan Ruotsissa
Ehkäisyssä kuultava naisia
SRK:n poliittinen ohjaus vaimeni
"Politiikka ja uskonto pidettävä erillään"
Vapaata keskustelua tarvitaan
Vähän erilainen uskova
Entisen lestadiolaisvaikuttajan tuomioon ei valituslupaa
AL: Lestadiolaisyhteisön rikostutkinta liian työläs
Puheissa ja virsissä kuuluu suomen kieli
Vanha, mutta niin rakas Onnikka
Avioliitto ja perinteet esillä avajaispuheissa
Moni jättää vanhoillislestadiolaisuuden
SRK haluaa papeille omantunnon vapauden
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82
83
84
85
86
87
88
89
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
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110
111

30.6.2013
11.7.2013
18.7.2013 K2, 1
11.9.2013
27.9.2013 K2, 1
16.10.2013

31.10.2013
24.11.2013
30.11.2013
6.1.2014
7.1.2014
27.1.2014
28.1.2014
9.4.2014
18.6.2014
27.6.2014

1.8.2014
9.9.2014

26.9.2014
25.11.2014
27.11.2014
19.2.2015
8.3.2015

3 Hänninen kyseenalaisti Salmen synninpäästön
3 "Emme uhkaile eroamisella!
Kun voimat loppuvat
4 Pari kysymystä: Miksi lestadiolainen saa ehtoollisen eri s.?
Ei vain yhden asian kirja
3 Hyväksikäyttö osa rakenteita
3 SRK:n Hänninen: Suhtaudumme mielenkiinnolla
3 Äitien raju väkivalta yllätti aineistossa
2 Poliisihallitus selvitti SRK-kohua
SU14-15 Lestadiolainen liike oli feministinen
6 Lestadiolainen kuuliaisuus koetukselle
2 Lestadiolaisjohtaja manipuloi hyväksikäyttöselvitystä
2 SRK:n Hännisen eron lähtölaskenta alkoi kirjeestä
2 Lestadiolaispoliisin tapaus ehkä valtak.syyttäjälle
2 Lestadiolaispoliisin tietovuotojuttu syyttäjänvirastoon
6 Lestadiolaispoliisin vuotoepäilystä alkaa esitutkinta
3 Sekoilua puitiin tuoreeltaan
2 Rovastista kantelu tuomiokapituliin
7 Suvivirsi avaa suviseurat
7 Ensimmäinen puhe jännitti
4 Medialla vaikutus julkisuuskuvaan
K2, 1
Hyvä perhe ei synny pakolla
K2, 1
Lestadiolaisjohtaja rohkaisee puhumaan
K2, 1
Rakastaa raskauden rajuudella (kirja-arvio)
7 Espoolaismiehelle vankeutta lapsen hyväksikäytöstä
6 Lestadiolaisuuden verkostot auki
3 Lestadiolaisnuorten tukisivut yllätti somessa
K2, 34-35 Taivaslaulu tulee oitis kahteen isoon teatteriin
K2, 34-35 Taivaslaulun ihmisissä on sävyjä
K2, 34-35 Jatkuuko lessuttelu aina vaan?

Kaleva

KALEVA 1
KALEVA 2
KALEVA 3
KALEVA 4
KALEVA 5
KALEVA 6
KALEVA 7
KALEVA 8
KALEVA 9
KALEVA 10

MUU
UAU,
ST
ST
ST
ST
HKI
HLY
HLY
HKI

aUL
aUL
-

-

-

-

aUL
aUL *
aUL *
aUL

aY
aY
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KALEVA 11
KALEVA 12
KALEVA 13
KALEVA 14
KALEVA 15
KALEVA 16
KALEVA 17
KALEVA 18
KALEVA 19
KALEVA 20
KALEVA 21
KALEVA 22
KALEVA 23
KALEVA 24
KALEVA 25
KALEVA 26
KALEVA 27
KALEVA 28
KALEVA 29
KALEVA 30
KALEVA 31
KALEVA 32
KALEVA 33
KALEVA 34
KALEVA 35
KALEVA 36
KALEVA 37
KALEVA 38
KALEVA 39
KALEVA 40
KALEVA 41
KALEVA 42
KALEVA 43
KALEVA 44
KALEVA 45
KALEVA 46
KALEVA 47
KALEVA 48
KALEVA 49
KALEVA 50
KALEVA 51
KALEVA 52
KALEVA 53
KALEVA 54

HKI
HKI
SSV
MUU
UAU
HKI
SSV
MUU
HLY
HKI
MUU
SVK
SVK
MUU
SSV
MUU
MUU
UAU
ST
SVK
MUU
MUU
ST
MUU
MUU
SVK
HKI
HKI
MUU
HLY
HLY
HLY
HLY
NP
HLY
SVK
NP
NP
NP
NP
HKI
HKI
SVK
MUU

aV
aV
aV
aV
aV
aUL
aV
aY
aUL *
aUL

-

aV
aV
aV
aV
aV
aV
aV

-

aY
aY
aV
aY
aY

aUL *
aUL *
aUL *
aUL *
aUL *

aV
aV
aV
aV
aV
-

-

-

-

aV
aUN
aUN
aUN
aUN
aUL
aUL
-

aV
-

-
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KALEVA 55
KALEVA 56
KALEVA 57
KALEVA 58
KALEVA 59
KALEVA 60
KALEVA 61
KALEVA 62
KALEVA 63
KALEVA 64
KALEVA 65
KALEVA 66
KALEVA 67
KALEVA 68
KALEVA 69
KALEVA 70
KALEVA 71
KALEVA 72
KALEVA 73
KALEVA 74
KALEVA 75
KALEVA 76
KALEVA 77
KALEVA 78
KALEVA 79
KALEVA 80
KALEVA 81
KALEVA 82
KALEVA 83
KALEVA 84
KALEVA 85
KALEVA 86
KALEVA 87
KALEVA 88
KALEVA 89
KALEVA 90
KALEVA 91
KALEVA 92
KALEVA 93
KALEVA 94
KALEVA 95
KALEVA 96
KALEVA 97
KALEVA 98

HLY
MUU
MUU
HKI
HKI
HK
UAU
NP
HLY
SVK
ST
ST
ST
MUU
MUU
UAU
SVK
PL
MUU
MUU
HLY
HLY
MUU
ST
ST
MUU
SVK
SVK
SVK
HKI
MUU
FKK
HKI
HKI
HKI
PST
MUU
MUU
SVK
SSV
PST
PST
PST
PL

aUL *
aUV
aUL
aUL
aUV

-

-

aV
aUN
aUL *
aV
aV
aUL
aY
aUN

aUN *
-

-

aUN
-

aV
-

-

aV
aV
aV
-

-

aV
aV
aV
aV
aV
aV
aV

aY
-

-

aUL
-

aV
aV
aV
aV
aV
aV
aV

-
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KALEVA 99
KALEVA 100
KALEVA 101
KALEVA 102
KALEVA 103
KALEVA 104
KALEVA 105
KALEVA 106
KALEVA 107
KALEVA 108
KALEVA 109
KALEVA 110
KALEVA 111

MUU
ST
ST
MUU
FKK
HKI
FKK
HLY
MUU
MUU
FKK
FKK
MUU

aV
aUN
aUN
aUN
auN
aUL*
-

-

-

-

aY

HS

HS 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

10.1.2010 Kotimaa
Kotimaa
11.1.2010 Kotimaa
12.10.2010 Kotimaa
Kotimaa
13.1.2010 Kotimaa
22.1.2010 Kotimaa
16.2.2010 Kotimaa
1.5.2010 Sunn.
Sunn.
7.5.2010 Kotimaa
4.7.2010 Kotimaa
17.8.2010 Kotimaa
20.8.2010 Kotimaa
30.9.2010 Kotimaa
24.12.2010 Kotimaa
6.1.2011 Kotimaa
13.1.2011 Kotimaa
10.2.2011 Kotimaa
22.2.2011 Kotimaa
11.3.2011 Kotimaa
18.3.2011 Kotimaa
16.6.2011 Kotimaa
Kotimaa
17.6.2011 Kotimaa
2.7.2011 Kotimaa

Usko peitteli pahat teot
Lestadiolaisjohtaja: Ryhmä oli fanaattinen
Ylivaltainen johtaja hallitsee kaikkia
Saarnaajaa suojelleita vanhempia ei saa oikeuteen
Poliisi: Apu ei tule sielunhoidosta vaan terapiasta
Poliisi: Ruotsissa asuva saarnaajan uhri ei uhkaile perhettään
Hyväksikäyttöjä paljastuu vuosittain
Anteeksipyyntö ei sovita lapsiin sekaantumista
Hyväksikäytetty Minna: Tutut miehet raiskasivat, l.y. vaikeni
Syntisten piiri
Syyttäjänvirasto haluaa selvittää lestadiolaisten ped.
Vanhoillislestadiolaiset tuomitsevat hyväksikäytön
Saarnaaja kehotti kurittamaan lapsia, poliisitutkinta alk.
Lehdet: Lasten kurittamiseen kehottanut saarnaaja saa jatkaa
Vähän kykyä kaitsea herätysliikkeitä
Lestadiolaisten pedofiliakohusta sisäinen selvitys
Lestadiolaisvaikuttaja saa raskaat rikossyytteet insestistä
Lestadiolaisvaikuttajalle luettiin rikossyytteet
Pedofiliatapaukset nostivat rippisalaisuuden keskusteluun
Lestadiolaiset papit kitkivät joikausperinteen
Lestadiolaisvaikuttajalle vankeutta pikkutytön hyv.
Lestadiolaisvaikuttajan insestituomio hovioikeuteen
Naispappeus koettelee lestadiolaisliikettä
Naisteologi toivoo myös naisille enemmän sijaa l.liikkeessä
Vanhoillislestadiolaisia ympäröi vaikenemisen muuri
Piispa peräsi avoimuutta lestadiolaisliikkeeltä
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

3.7.2011
8.7.2011
9.7.2011
17.7.2011
19.7.2011
20.7.2011
7.8.2011
31.8.2011
12.10.2011
15.10.2011
9.11.2011
8.12.2011
1.2.2012
5.3.2012
18.3.2012
26.4.2012
20.5.2012
30.6.2012
1.9.2012
18.11.2012
4.12.2012
13.9.2013
16.10.2013
17.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
25.10.2013
29.10.2013
29.12.2013
5.1.2014
6.1.2014
16.1.2014
26.1.2014
27.1.2014
28.1.2014
9.4.2014
10.5.2014
30.6.2014
7.7.2014
7.9.2014
8.9.2014
26.9.2014

Kotimaa
Kulttuuri
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Kulttuuri
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Kaupunki
Kaupunki
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Sunn.
Kotimaa
Kulttuuri
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Sunn.
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Kulttuuri
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Kotimaa
Kaupunki

Lestadiolaiset jatkavat vanhaan malliin
Kalevan uutisointi suututti lestadiolaiset
Vanhoillislestadiolaisten Kaleva-boikotti laantui
"Painostusta, uhkailua ja kiristämistä"
Vaimoni ja minut kutsuttiin kokoukseen…
Lestadiolaisten johtajasta tehtiin valitus tuomiokapituliin
Lestadiolaisjohtajan ja kirkkoherran väittely väkivallasta yltyy
Laestadius tutki kasveja, uskontoa ja mytologiaa
Tuomiokapituli ei puuttunut kanteluun lestadiolaisjohtajasta
Lestadiolaisjohto pahoittelee hengellistä väkivaltaa
Oulun poliisi ei aloita esitutkintaa lestadiolaisjohdosta
"Minun ruumiini ei ollut minun"
Lestadiolaisvaikuttajan lähipiirissä jälleen hk-epäily
Hovioikeus kovensi lestadiolaisvaikuttajan hk-tuomiota
Lestadiolaisnainen vihittiin papiksi
Arkkipiispan sihteeriltä kiellettiin puhuminen seuroissa
Hoitokokousten haavat eivät arpeudu
"Lestadiolaisjohtaja kiisti hyväksikäytön"
Suviseurat täyttää lentokentän
Vanhoillislestadiolaiset tekevät pesäeroa puoluepolitiikkaan
Lestadiolaista lifestyleä
Lestadiolaiset veivät tehtävät tulevalta naispapilta
Pauliina Rauhalan esikoisromaani näyttää, miten…
Lestadiolaisyhteisössä tiedettyä enemmän hyväksikäyttöä
THL: Lestadiolaistutkimus muuttaa lastensuojelua
Maallikkorippi voi suojella hyväksikäyttäjiä
Lestadiolaisvaikuttajan mielestä rippi ei saa suojella tekijää
Hurtigin keräämä tieto sai lestadiolaiset p. uhreilta anteeksi
Poliisi kiistää tiedotussopimuksen vl:n kanssa
Lestadiolaisten ylin virkamies eroaa
Lestadiolaisjohtaja antoi hyväksikäyttäjän välttää poliisin
Lestadiolaisten kakkosmies ajautui umpikujaan…
Lestadiolaisten pääsihteeriksi Juha Kaarivaara
Lestadiolaisen poliisin rooli tutkitaan
Paatero: Poliisi ei saa sekoittaa virka- ja yhdistystoimintaa
Lestadiolaispoliisin juttu siirtyy syyttäjälle
Lestadiolaispoliisin vuotoepäilystä alkaa esitutkinta
Äiti ja kirjailija uskonnon ja maailman risteyskohdassa
Viljo Juntunen johtaa vanhoillislestadiolaisia
Lestadiolaisten uudelta johdolta toivottiin muut…
Lestadiolaisäidin unelma muuttui painajaiseksi
Kun suurperheestä tulee taakka vanhemmille
Lestadiolaisliike ei tingi ehkäisykiellosta
Päiväkotiyrittäjä tuomittiin lapsen hyväksikäytöstä
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71

19.2.2015 Kulttuuri

Taivaslaulu Oulun kaupunginteatteriin

HS
HS 1
HS 2
HS 3
HS 4
HS 5
HS 6
HS 7
HS 8
HS 9
HS 10
HS 11
HS 12
HS 13
HS 14
HS 15
HS 16
HS 17
HS 18
HS 19
HS 20
HS 21
HS 22
HS 23
HS 24
HS 25
HS 26
HS 27
HS 28
HS 29
HS 30
HS 31
HS 32
HS 33
HS 34
HS 35
HS 36
HS 37
HS 38

HKI
HKI
HKI
HLY
HKI
HLY
HKI
HKI
HKI
HKI
HKI
HKI
HKI
SVK
HKI
HKI
HLY
HLY
HKI
MUU
HLY
HLY
NP
NP
HKI
UAU
SVK
MUU
MUU
HK
HK
SVK
SVK
MUU
SVK
HKI
SVK
MUU

aUL
aUL
aV
aUL *
aUL
aV
aUL
aV
aUL
aUL
aV
aUL
aUL
aV
aV
aV
aUL *
aUL *
aUL *
aUL *
aUL *
aUN
aUN
aUL

aUV
aUV

-

aUN

-

-

aV
aV
-

-

aV
aV
aV
aV
aV

-
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HS 39
HS 40
HS 41
HS 42
HS 43
HS 44
HS 45
HS 46
HS 47
HS 48
HS 49
HS 50
HS 51
HS 52
HS 53
HS 54
HS 55
HS 56
HS 57
HS 58
HS 59
HS 60
HS 61
HS 62
HS 63
HS 64
HS 65
HS 66
HS 67
HS 68
HS 69
HS 70
HS 71

HLY
HLY
NP
SVK
HK
HKI
ST
PL
MUU
NP
FKK
HKI
HKI
HKI
HKI
SVK
PST
SSV
HKI
SSV
SSV
PST
PST
PST
PST
FKK
SSV
SVK
MUU
MUU
SVK
HLY
FKK

Kaleva,

pääkirjoitukset + ”koodi” laadusta

K PK 1
2
3
4
5
6

3.7.2010
9.4.2011
5.7.2011
30.4.2012
4.5.2012
6.10.2012

aUL *
aUL *
-

aV

-

aUV
aUL
aY
aV
aY
aUN
aUL
aUL
aUL
aUL

-

-

aV
aV
aV
aUL
aV
aV
aV
aV
aV
aV
aUN
aV
aUN
aUN
aUN
aUN **
aUL *
-

Muuten
PK, 1
PK, 1
PK, 1
Muuten
PK, 2

** Uhrina naisen lisäksi mies toisena vanhempana
-

-

Lestadiolaisliike tuuletuksen tarpeessa
Ääni muuttui SRK:n kellossa
SRK ampui rivit suoriksi
Asia kuuluu kirkollekin
Maijan tarina tunnetaan kaikkialla
Laestadiuksen perintö sekä yhdistää että jakaa

KOODI
PKK
PKN
PKK
PKK
PKN
PKN
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7 18.1.2013 Muuten
8 11.2.2013 Muuten
9 28.6.2013 PK, 2
10 21.9.2013 PK, 2
11 17.10.2013 PK, 1
12
5.1.2014 PK, 1
13 18.6.2014 PK, 1
14 26.6.2014 PK, 2
15 28.6.2014 Muuten
16 17.11.2014 Muuten

Tuulahduksia toisenlaisesta maailmasta
Kuinka tehdä näkymätön näkyväksi politiikassa
Koko on suviseurojen voima ja haaste
Moni lestadiolainen löytää itsensä Taivaslaulussa
Hyssyttelystä keskusteluun
Johtokasvot uusiksi SRK:ssa
Tärkeä päätös syntyi lopulta
Naisille aika avata ovet SRK:n johtoon
Suviseurahuuma on yhteisön liima
Politiikka takaisin seurakuntapolitiikkaan, kiitos

HS

pääkirjoitukset + ”koodi laadusta”

HS PK 1

15.3.2010
16.5.2010
13.7.2010
17.3.2011 Vierask.
12.7.2011
19.7.2011
13.10.2012
8.1.2014

2
3
4
5
6
7
8

Rikokset paljastuvat
Hyväksikäyttö pitää kitkeä pois
Kahden maan kansalaisia
Lasten hyväksikäyttö on ankara peili (K. Mäkinen)
Herätysliikejuhlat ovat yhä voimissaan
Hoito ei voi olla vainoa
Naisen turva on kaupunki
Vanhoillislestadiolainen herätysliike uudistuu…

PKK
PKK
PKN
PKN
PKK
PKK
PKK
PKN
PKN
PKK

PKN
PKK
PKN
PKK
PKN
PKK
PKN
PKN

asiantuntijakirjoitukset luettelona

Kaleva,

K AK 1
2
3
4
5
6

24.7.2011
5.5.2012
5.10.2012
27.10.2012
2.11.2013
10.1.2015

LINJAKUMPU: Hoitokokoukset palasivat vanhoillislestadiolaisuuteen
POIJULA: Hyväksikäytetyille lapsille kunnon auttamisjärjestelmä
YLÄ-KONTOLA: Lars Levi Laestadius modernina ajattelijana
KINNUNEN: Pajalan rovastin "perilliset" uudella mantereella
JOENSUU Laestadius näki vaaran salaripissä ja vaitiolovelvollisuudessa
ALATALO: Vanhoillislestadiolaisuuden vaikea julkisuuskuva

Kaleva,

lukijan kirjoitukset + ”koodi laadusta”

K LUK 1

12.5.2010
13.5.2010
14.5.2010
15.5.2010
16.5.2010
17.5.2010
18.5.2010
19.5.2010

2
3
4
5
6
7
8

SRK kaunistelee totuutta
Lestadiolaisuuden vinoutumista
SRK:n avioliittokäsitys jyrkkenee
SRK:ssa riittää pesän siivousta
Mikä on syy, mikä seuraus?
Usko on aina peitellyt pahat teot
On aika pysähtyä arvioimaan vl-liikkeen suuntaa
Miksi todellisuudet eivät kohdanneet?

LKK
LKK
LKK
LKK
LKN
LKN
LKK
LKY
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

20.5.2010
21.5.2010
22.5.2010
23.5.2010
24.5.2010
25.5.2010
26.5.2010
27.5.2010
28.5.2010
29.5.2010
30.5.2010
31.5.2010
1.6.2010
2.6.2010
3.6.2010
4.6.2010
5.6.2010
6.6.2010
7.6.2010
8.6.2010
9.6.2010
10.6.2010

Millainen herätysliike medialle kelpaisi?
Median merkitys uskonasioissa
Lestadiolainen johtajuus on historiasta tuttua
Yhteisö voi antaa tukea tai pahentaa piinaa
Yleistyksiä ei voi kokonaan välttää
SRK:n tulkintoja voi tarkistaa Raamatusta
Avoimuuteen on vielä pitkä matka
Samaan pöytään
Kirkon ”pöytätapoja”
Särkynyt tarvitsee lähiyhteisön tukea
Maija, kiitos rohkeudestasi
Totuus, harha ja hämmennys
Lukukinkereitä piispoille
Lestadiolaisuuden asiantuntijoiden valikoivaa käyttöä?
Lestadiolaisuuden asiantuntijuudesta
Lestadiolaisuuden asiantuntijoista
Ei savua ilman ennakkoluuloja
Lestadiolaisuudesta ulkopuolisen silmin
Pitäisipä joku Pyhäjoella saarnan eri tavoin ulossuljetuille
Perhesuunnittelukielto ei huomioi lasta
Isoja perheitä on autettava
Kirkkoon politiikkaa vai kirkkopolitiikkaa?
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lukijan kirjoitukset + ”koodi” laadusta

HS,

HS LUK 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

15.1.2010
14.3.2010
4.5.2010
1.10.2010
19.9.2013
19.10.2013
19.10.2013
2.12.2013
10.9.2014
10.9.2014
12.9.2014
13.9.2014

Puhumattomuuden kulttuuri on vahingollinen insestin uhr.
Kristillisellä ja islamilaisella fundamentalismilla on yhtäl.
Hyväksikäyttö on selvitettävä maallisen esivallan kanssa
Ehdoton rippisalaisuus ei koske maallikoita
Suurperhe ei ole ongelma
Perherippi voi johtaa salailun kierteeseen
Rakkauden nimissä ei voi tehdä väärää oikeaksi
Lestadiolaiskeskustelu on ollut osin leimaavaa
Olemme ottaneet kaikki lapsemme vastaan elämän ihmeinä
Lasta vahingoittavan kasvatuksen kierre on katkaistava
Suurperheen äiti: lestadiolaisnaisten omaa tahtoa aliarv…
12-lapsis...: Olisin halunnut päästä useammin äitini syliin
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