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”’Ihmistä voidaan kiduttaa, ampua, teloittaa, kokonaisia yhteiskuntaluokkia voidaan 

hävittää, mutta uskonnon ja kauneuden kaipuuta ei voi ottaa pois ihmisestä, se on 

ihmisessä sisäänrakennettuna’, sanoo Maija Plisetskaja ja kertoo, kun 

kommunismi lakkautti kirkot, ihmiset tulivat teatteriin rukoilemaan.”  

(Paavilainen 1993, 152). 
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1 JOHDANTO 

Ihmiselämä kantaa aina itsessään uskomuksia, toiveita, unelmia, havaintoja, tunteita ja 

kokemuksia. Usko ei ole vain johonkin uskontoon kuulumista tai siitä seuraavaa, vaan 

ihmisen yksi inhimillinen perusominaisuus. Jokaisella ihmisellä on uskomuksia ja oma 

tapansa puhua uskomuksistaan, uskostaan johonkin. Toisille se on uskoa johonkin 

numenaaliin, transsendenttiseen. Jollekin se on uskoa aistittavaan, näkyvään, salattuihin ja 

mahdollisiin puoliin läsnäolevassa. Tämä tutkielma ei rajaudu vain uskontojen käyttämään 

kieleen. Vaikka mukana on yhteisöllinen sosialisaation näkökulma, haluan säilyttää myös 

yksilöllisen, syvästi henkilökohtaisen näkökulman ja oikeuden jokaiselle ihmiselle puhua 

uskostaan oman kielensä merkityksin. 

 

Uskon kieli on sanastoa, merkityksiä, joilla ihminen kuvaa uskonsa kohdetta, itse 

uskomisen tapahtumaa ja itseään suhteessa uskoon ja sen kohteeseen. Merkitykset syntyvät 

kehollisen kokemisen kautta ihmisen omassa elämänpiirissä havainto-, tunne ja 

aistielämysten muokkautuessa ja liittyessä aiempiin kokemuksiin, havaintoihin ja 

merkityksiin. Merkitykset sisältävät henkilökohtaisia ja yhteisesti jaettuja kokemuksia, 

tunteita, opittuja tiedollisia aineksia ja sanattomia, sanoittamattomia ulottuvuuksia. 

Merkityksiä voidaan siten tarkastella sosialisaation, tunteiden, kulttuurin, semiotiikan ja 

psykoanalyysin näkökulmasta. Fenomenologian avoimuusperiaatteen mukaisesti pyrin 

lähestymään aihetta ilman ennakko-oletuksia, määritelmiä tai rajattua tieto-opillista 

viitekehystä. (Fenomenologia, 2017) Siksi tarkastelen aihetta eri näkökulmista, erilaisten 

tutkimusten kautta, joista jokainen antaa aiheelle oman valonsa ja oman värinsä. Rauhalan 

(2014) holistiseen ihmiskäsitykseen sisältyvän merkityksenannon teorian pohjalta 

tarkastelen erilaisia näkökulmia uskon kielen merkitysten syntyyn. 

 

Uskon kielen merkitykset ovat subjektiivinen kuvaus maailmankuvasta, omasta paikasta ja 

mahdollisuuksista situaatiossa. Uskon kieli kertoo paitsi ympäristölle, myös erityisesti 

yksilölle itselleen sisäistä tarinaa, kuka Minä olen, millainen juuri minun elämäni on. 

Sisäinen tarina ohjaa elämänvalintoja ja suhtautumisia suhteessa sosiaalisiin suhteisiin. 

Uskon kielellä rakennetaan siltoja tai muureja itselle ja toisille. Uskon kieli on toivon tai 

toivottomuuden kieltä ja siten resilienssin kieltä. Kun maailma subjektin ympärillä 

muuttuu, elämänpolku kolhiintuu tai särkyy, kysytään resilienssiä, toivon rakennuspuita. 
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Kansainväliset suuret kriisit ja pakolaisuus kuljettavat ihmisiä, hyvin pieniä lapsiakin 

maailmasta toiseen. Sekä ympäröivä kieli ja kulttuuri muuttuvat, että maailmankuva 

muuttuu. Kasvattajilta kysytään kykyä tunnistaa oma kielensä ja sen merkitykset 

arjessakin, jotta hän voi auttaa trauman tai kriisin kohdanneita lapsia ja perheitä löytämään 

uuden kulttuurin avaaman uuden merkitysmaailman ja sen henkilökohtaisen, toivoa 

kannattelevan maailmankuvan.  

 

Kieli on aina jollain tavoin osa kulttuuria, joten valitsin lähtöpisteeksi Sutisen (1997 ja 

2003) pohdinnat sosialisaatiosta ja kasvusta osaksi yhteisöä. Fowler (Oikarinen 1993 

mukaan) taas tarkastelee uskon kehitystä erilaisten kehityspsykologisten teorioiden valossa 

syventäen sosialisaation näkökulmaa. Järveläinen (2000) tuo pohdintoihin uskonnollisten 

tunteiden teorian, mitä uskonnolliset tunteet ovat ja miten ne vaikuttavat. Fowler ja 

Järveläinen johdattavat pohtimaan Hyrckin (1995, 2003 ja 2014) teoriaa jumalakuvien 

rakentumisesta psykoanalyysin näkökulmasta. Hänen teoriansa sisältää Winnicottin (1971) 

transitionaalitilan ja sisällyttämisen näkökulman, tunnekokemusten ja hoivakokemusten 

merkityksen pohdinnan ihmisen kasvulle ja kehitykselle minäksi ja osaksi yhteisöään ja 

kulttuuriaan. Tarastin (2004) eksistentiaalisemiotiikka toimii tukena ja taustana Kristevan 

1969) kielitiedettä ja psykoanalyysia yhdistäviin näkökulmiin poeettisesta kielestä ja 

hiljaisuudesta minuuden ja muukalaisuuden kuvaajina. Kaikkia näitä teorioita yhdistää 

kysymys ihmisen olemassaolosta, eksistenssistä merkitysmaailmassaan kokemusten, 

aistimusten ja havaintojen kautta. Kulttuurin tekstit, erilaiset taiteen jäljet tallentavat, 

kantavat ja siirtävät kulttuurin merkityksiä sanattomasti, kokemuksina. Lopussa avaan tätä 

näkökulmaa ja pohdin taiteen kokemusten tutkimuksen merkitystä uskon kielen 

merkitysten synnyn ja muutoksen mahdollistajina Merleau-Pontyn (2012) ja Deweyn 

(1934/2010) avulla. Näen siinä myös mahdollisen jatkotutkimuksen kohteen ja 

teoriapohjan.  

 

Eksistentiaalis-fenomenologisen tutkimussuuntauksen mukaisesti pohdin uskon kielen 

merkitysten syntyä myös subjektiivisten, henkilökohtaisten elämysteni ja kokemusteni 

kautta. Peilaan teoriatietoa yksilöllisiin kokemuksiini. Minulle uskon kieli on paitsi 

evankelisluterilaisen kirkon kieltä, myös sen suurimman herätysliikkeen 

vanhoillislestadiolaisuuden sanastoa, jonka olen lapsuudessani uskon ensikielenäni 

oppinut. Avatakseni taustaa pohdinnoilleni, käytän osana tekstiä otteita päiväkirjoistani ja 

kuvituksia kuvaamassa kokemuksiani. Niiden avulla pyrin tuomaan lähtökohtani 
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tarkasteltavaksi. 

 

Ero suuresta ja tiiviistä herätysliikkeestä, hengellisestä ja etnisestä kodistani oli pitkän 

pohdinnan lopputulos. Lähtemisen tunteita ja taakseni jäänyttä uskon äidinkieltäni, 

ensikieltäni kuvaan ensimmäisellä kuvasivulla maalauksessa Siivet ja sen yhteyteen 

liittämässäni päiväkirjamerkinnässä. Kuvassa työstän lähdön vaatimaa rohkeutta jättää 

taakseen kaikki entinen ja kuulla tuomitsevatkin sanat. Olin ohuella elämänlangalla 

langalla, joidenkin silmissä pahan oma, mutta varma ja vahva. Itse koin vihdoin 

uskaltavani riisua liiallisen kiltteyden viitan ja tarttua omiin siipiini, vaikken niillä vielä 

lentänyt. Teksti puhuu paitsi taaksejäävästä ja tyhjentyvistä merkityksistä, myös toivosta ja 

ilosta, jota koin. 

 

Lähtöni käynnisti uuden pohdinnan, kuka minä olen. Luin, katsoin elokuvia, kävin pitkiä 

keskusteluja ystävien, terapeutin ja papin kanssa, kirjoitin tekstejä, päiväkirjaa ja 

muistiinpanoja. Etsin teoriatietoa, suurempaa näkökulmaa. Kirja johdatti toiseen, 

kehityspsykologia, teologia, filosofia, semiotiikka... Kuvataiteilijana työstin ajatuksiani 

maalaten ja savesta muovaten, väreillä, liikkeellä, kosketuksella, runoilla. Kohtasin uuden 

maailman, uuden tavan puhua hengellisyydestä ja uusia ovia itseeni. Onneksi niin, sain 

lähteä upealle matkalle uuteen uskon äidinkieleen. Syntyi vuoropuhelu teorioiden ja taiteen 

välille, siihen vuoropuhelun liittyivät ihmiset ympärilläni taiteeni kautta. Syntyi tämä 

teksti, joka on ehkä ikuisesti raakile, heijastus maailmastani, mahdollisuudesta etsiä ja 

löytää lisää taiteen ja tutkimuksen kautta, ihmisenä, minuna. 

 

Matkani on kuvataiteilijan matka tiiviiseen herätysliikkeeseen syntyneen suurperheen 

näkymättömästä lapsesta henkilökohtaiseen uskon kieleen, matka Minuksi. Se matka ei 

koskaan ole valmis. Nyt olen tässä pisteessä. Ehkä se on puolipiste, hengähdystauko ennen 

uutta virkettä. En tiedä, onko tuleva virke väitelause vai kysymys, päättyykö se kolmeen 

pisteeseen vai huutomerkkiin. Kuljen tulevaisuuteen selin, näen sen joka oli. Juuri nyt on 

hyvä.  
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1.1.1 Kuvasivu Siivet 

 

 

Lähden, viimeinkin, enkä edes ensimmäistä kertaa. Taakse jää niin tummanpuhuva hiljaisuus, 
loputtomaan ja hukuttavaan peittoon kietova seuralaulun massa kuin syyllistävät ja takaisin 
kiskovat sanatkin. Tiedän, mistä olen lähtenyt. Tiedän senkin, miksi lähdin. Sitä en tiedä, mitä on 
edessä.  
Riisun syntymässä puetun vanhurskauden matkavaatteen ja olen syntisairauden alasti riisuma 
runneltu raukka vailla vapahdusta, sanovat. Armosta osaton. Läheisten katseessa näen sääliä ja 
vihaakin, olen pettäjä, musta lammas, langennut. Kysyvät syytä. Vastaan. Olet katkera, vikovalla 
mielellä. Synti sinut vei ja turmelus. Uskosta saa voimaa, sanoivat aina. 
Minä en saanut. Koskaan. Olin aina vieras. 
Alasti, kaiken taakse jättäneenä lähden, ohuelle elämänlangalle. Lähden etsimään sitä armon 
valoa, joka kevätkesän aamuina hohteli kevyenä joen yllä, kun mummun kainalossa katselin 
muuttolintujen paluuta. Mummun laulun Taivaan ihanilla lintusilla ei ollut hätää. Vaikka taivas oli 
katoava ja ajallinen taivas, Taivaallinen Vanhin ruokki armonmuruilla pienimpiäkin poikasiaan, 
ansiotta ja armosta.  
Missä se Jumala asuu, mietin. Vielä on tallella pienen tytön silmät, joilla näki jouhtenoilla enkelin 
siivet. Ne silmät otan mukaani, kovin terävät ja kriittiset, uskaltavat ja elämää rakastavat. Muuta ei 
ole, enkä tarvitse.  
– Luoja omistaan huolen pittää, sanoi mummu.  
(Julkaisematon lähde: Oma päiväkirjani). 
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2 TUTKIELMAN TAVOITE JA NÄKÖKULMIEN PERUSTELUT 

Jokainen ihminen sanoittaa tiedostetusti ja tiedostamattomasti uskomuksiaan elämästään, 

paikastaan siinä ja maailmankuvaansa. Uskon kieli on yleisinhimillistä maailmankuvien 

kieltä. Se koostuu merkityksistä, joita jokainen subjekti elämälleen antaa, elämästään 

muodostaa. Kandidaatintutkielmani on pyrkimystä löytää näkökulmia uskon kieleen ja 

muodostaa näkökulmista synteesin kautta ymmärrystä uskon kielen sisällöstä ja sen 

kantamista merkityksistä. 

2.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymykseni on 

 

Mitä on uskon kieli? 

  Miten uskon kielen merkitykset syntyvät ja muuttuvat? 

 

Sekä tälle jatkotutkimukseen ohjaavana lisäkysymyksenä: 

 

Miten kulttuurin tekstien kieli voi toimia uskon kielen 

merkitysten rakentajana ja muokkaajana? 

 

Kandidaatintutkielmani toteutan kirjallisuuskatsauksena. Salminen (2011) tyypittelee 

kvalitatiiviset kirjallisuuskatsaukset kuvailevaan ja systemaattiseen, sekä meta-analyysiin. 

Systemaattisessa tutkimuksessa luodaan tiivis yleiskatsaus historiallisessa ja oman 

tieteenalan kontekstissa. Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa on mahdollista käyttää 

laajoja aineistoja ilman metodisia sääntöjen rajoituksia. Siten se voi tarjota myös uusia 

ilmiöitä tarkasteltavaksi systemaattisemmassa jatkotutkimuksessa. Kuvailevan 

kirjallisuuskatsauksen kevyempi muoto on narratiivinen, kuvaileva ja helppolukuinen. Siitä 

voidaan vielä erottaa kolme muotoa: yleiskatsaus, kommentoiva ja toimituksellinen. 

(Salminen 2011, 6-9). 

 

Kuvaileva, integroiva kirjallisuuskatsaus lähestyy systemaattista kirjallisuuskatsausta. 

Aihetta lähestytään monesta laajasta perspektiivistä ja rakennetaan siten uutta tietopohjaa 
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jo aiemmin vaihtelevin metodein tutkitusta aihepiiristä. Siten se voi olla ja sen voi 

edellyttää olevan syntetisoiva ja kriittisesti arvioiva. Silta narratiivisesta systemaattiseen 

kirjallisuuskatsaukseen on lyhyt ja luonteva. Salmiseen (2011, 6-13) nojautuen ajattelen 

meta-analyysin ja sen kvalitatiiviseen tutkimukseen sopiva toisen alamuodon 

metasynteesin käyttökelpoisina malleina muodostaa integroivasta aineistosta kuvailevaa ja 

tulkitsevaa synteesiä. Siten en näe kirjallisuuskatsauksen erilaisia tyyppejä toisiaan 

poissulkevina, vaan toisiaan tukevina ja uusia mahdollisuuksia avaavina. Tätä 

mahdollisuutta pyrin työssäni käyttämään. 

 

Työni on kuvaileva, integroiva kirjallisuuskatsaus. Siten se on laajasta ja metodisesti 

rajaamattomasta aineistosta koottu yleiskatsaus, jolla pyrin kuvaamaan uskon kielen 

merkitysten syntyä erilaisista näkökulmista mahdollisimman laajasti. Pyrin luomaan 

synteesiä aiemmista tutkimuksista ja tarkastelemaan kirjallisuudesta tuotettua tietoa 

kriittisesti. Siten pystyn hyödyntämään laajaa, vaihtelevaa ja metodisesti sekä 

perspektiiveiltään monipuolista aineistoa kirjallisuuskatsaukseni pohjana. Tavoitteeni on 

integroivan otteen kautta löytää uusia kysymyksiä myöhempää systemaattisempaa ja 

syvempää kirjallisuuskatsausta ja empiiristä osiota varten. (Salminen 2011, 6-8). 

 

Kuvitukset ovat syntyneet aiheen tutkimisen ja lukemisen myötä. Kursiivilla merkityt 

tekstit ovat otteita päiväkirjastani. Niiden avulla pyrin tuomaan omakohtaisen näkökulmani 

ja kokemuksellisuuteni näkyville aiheen tarkasteluun. Teorioiden, kuvien ja 

päiväkirjamerkintöjen poeettisen kielen vuoropuhelun toivon tuovan lukijalle näkyväksi ja 

emotionaalisesti tunnistettaviksi uskon kielen merkitysten muutoksen henkilökohtaisen, 

subjektiivisen kokemuksen. 

2.2 Ontologista analyysia 

Voidakseni tarkastella kieltä ja sen merkityksiä, määrittelen aluksi niiden perusrakennetta, 

eli ontologiaa tieteenfilosofisesti. Vain siten voin tavoittaa merkitysten muodostumisen 

niiden omassa olemisen tavassa ja pohtia jatkokysymyksiä teorian pohjalta. (Nurmi 1995, 

44–46). Tämän tarkastelun pohjana on rationaalinen ajattelu ja sen hyväksyminen, etten 

voi yksiselitteisesti rajata tutkimuksen kohdetta ja sen tärkeimpiä piirteitä. Kieli, kokemus 

ja merkitykset ovat jatkuvassa muutoksessa, tekeytymisessä. Mikään ontologinen analyysi 

ei niitä siten voi tyhjentävästi selittää. (Rauhala 2009, 20–22). 



9 

 

 

 

Kieli ja merkitysten synty on aina sidoksissa ympäröivään kulttuuriin. Synnymme aina 

johonkin kulttuuriin ja kieleen. Kielellisyys jäsentää maailmaamme jo ennen kielellis-

käsitteellistä merkitysten muodostumista kielen rakenteen, ilmaisujen muotojen ja siten 

merkityksenannon sääntöjen muodostumisen kautta. Ihmisen olemassaolo, ajatusprosessit, 

käytös, arvot, uskomukset, tarpeet, toiveet ja käytös luo ja muovaa kulttuuria. Ihmisen ja 

kulttuurin suhde on vastavuoroinen, yhteen kietova ja jatkuvasti muokkautuva ja 

uudistuva. Tätä kutsutaan kulttuuriseksi kokonaiskentäksi. Ihmisestä, merkityksenannosta 

ja kielestä ei siten voida puhua ilman kulttuuria. (Rauhala 2009, 12, 56–57). Fornäs (1998) 

sijoittaa kulttuuriteoriansa, ja myös kulttuurin ytimeen, symbolisen kommunikaation. 

Symbolit ovat välttämättömiä subjektien ja sosiaalisten verkostojen olemassaololle, mutta 

myös syntyvät niissä. Ne peilaavat, edustavat ja muokkaavat uudelleen kaikkea kulttuuriin 

sisältyvää inhimillistä toimintaa. Kulttuuri itsessään on vuorovaikutusta, jossa merkitykset 

syntyvät symboleja käyttäen erilaisin kommunikaation muodoin. (Fornäs 1998, 166–168). 

 

Käytän työssäni kulttuurin määritelmänä Fornäsin (1998) hahmottelemaa välittävää 

kulttuurin käsitettä. Fornäs kutsuu kulttuuria järjestyneeksi merkitysten verkostoksi. 

Kulttuuri ei ole kokonainen elämäntapa, kaikkea sosiaalista ja yhteisöllistä toimintaa 

koskevaa tai vain taiteellista tuotantoa. Fornäsin kulttuurin käsitteen välittävä malli 

korostaa tietoisuuden, toiminnan, subjektienvälisen viestinnän, sosiaalisten instituutioiden 

ja symbolisten muotojen välistä vuorovaikutusta, merkitysten muodostumista siinä. 

Fornäsille kulttuuri on inhimillistä vuorovaikutusta, jossa luodaan merkityksiä käyttämällä 

symboleja. Merkitysten tuottamiseen voidaan käyttää erilaisia kommunikoinnin ja tyylin 

keinoja. Symboliset prosessit ovat kahdella tapaa subjektien välisiä ja yhteisiä: Ne ovat 

yhteisiä kahdelle tai useammalle ihmiselle, mutta myös yhteisiä kunkin yksilön sisäisessä 

ja ulkoisessa maailmassa. Symboleilla ja merkityksillä on yhtymäkohta ajatteluun ja 

toimintaan, kumpaankin. Siten Fornäsin määritelmä kulttuurin käsitteelle sopii uskon 

kielen merkitysten rakentumisen tarkastelun käsitteeksi. (Fornäs 1998, 166–169). 

 

Uskon kieli on merkityksiä, henkilökohtaisia ja yhdessä jaettuja. Erilaiset eleet, rituaalit, 

sanat, musiikit ja kuvat sisältävät merkityksiä ja ovat symboleja jokaiselle erilaisia 

uskomusjärjestelmiä yhteisesti jakaville yksilöille. Kulttuuristen prosessien ja siten 

symbolien syntyyn, ymmärtämiseen ja jakamiseen tarvitaan sosiaalista vuorovaikutusta ja 

yhteisiä assosiaatiota. Symbolit peilaavat siten sitä yhteisöä, jossa ne ovat muodostuneet ja 
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saaneet merkityksensä, jota ne edustavat. Symbolit muovaavat vastavuoroisesti yhteisöä 

yhä uudelleen. Symbolit ovat välineitä ja mahdollisuuksia tuntea, arvottaa ja ymmärtää 

yhteisöä, johon ne liittyvät, sekä yksilöitä tuossa yhteisössä.  (Fornäs 1998, 166–169). 

 

Kulttuurin teksteiksi kutsutaan symbolisten kokonaisuuksien yhdistelmiä, kuten kuvia, 

puhuttua tai kirjoitettua tekstiä, veistoksia, arkkitehtuuria, musiikkia tai näiden 

yhdistelmiä. Ne ovat enemmän kuin osiensa summa, merkityksiä kantavien symbolien 

vuoropuhelua kulttuurin tekstin tekijän tai tekijöiden sisäisyydessä ja heitä ympäröivässä 

sosiaalisessa todellisuudessa ajasta riippumatta. Siten satoja vuosia sitten elänyt taiteilija 

tai kirjailija voi yhä olla luomansa kulttuurisen tekstin kautta vuorovaikutuksessa 

nykyisyyteen ja olla osallisena kulttuurissa tänään. Kulttuurin teksti toimii merkitysten 

kantajana ja muodostajana omassa kontekstissaan. (Fornäs 1998, 182–188). 

 

Myöhemmin palaan kulttuurien tekstin käsitteeseen Julia Kristevan erittelyn kautta, 

genoteksteihin ja fenoteksteihin psykoanalyyttisen näkökulman tarkastelussa. Fenoteksti 

on kulttuurisen tekstin ulkoasu. Rakenne ja genoteksti on sen transsendenttinen, 

semioottinen ja alitajuisia symboleja kantava puoli. Kulttuurin tekstin käsitettä ei voi täysin 

tyhjentävästi määritellä, joten käytän rajauksena Kristevan poeettisen kielen määritettä, 

kulttuurin tekstin pyrkimystä kuvata intrapsyykkistä, subjektin psyykkistä tapahtumista ja 

sen ymmärtämistä, taiteen keinoin. (Fornäs 1998, 182–184; Kristeva 1993, 85–110). 

 

Uskon kielestä ja sen symboleista puhuttaessa on tarpeen määritellä käsite usko. 

Käytän uskon määritelmänä Fowlerin määritelmää. Usko on elämän merkitysten 

hahmottamista, itsensä näkemistä suhteessa toisiin yhteistä merkitysmaailmaa vasten. Usko 

on mielikuvia oman elämän olemassaolon merkityksistä perimmäistä todellisuutta 

(numinous), transsendenttia ja tuonpuoleista koskevan ajattelun ja kokemuksellisuuden 

valossa. Usko on elämää kannattavaa luottamista ja sille suuntaa antavaa sitoutumista. 

Usko on yleisinhimillistä, filosofista. Se ei ole sitoutunut mihinkään uskonnolliseen 

traditioon sinänsä, vaan on ihmisyyteen kuuluva merkitysten muodostusprosessi. (Fowler 

1974a, 206–209; 1978a, 20–21, 1981, 4-31; Oikarinen 1993, 25–26 mukaan). 

 

Fowler erottaa uskonnonhistoriaan nojautuen käsitteet usko (faith), uskomus (belief) ja 

uskonto (religion) toisistaan. Usko on perustavanlaatuinen tunteiden ja ajatusten osa-alue 

suhteessa transsendenttisiin arvoihin ja voimiin. Vaikka se olisi muotojen ja sisältöjen 
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puolesta eri tilanteissa eroava, se silti on yleisinhimillinen ja tunnistettava ilmiö ihmisen 

elämässä. Se koskee koko persoonan ajatuksia, toiveita ja pyrkimyksiä. Uskon käsitteen 

sisältämä ykseys ja tunnistettavuus luovat uskontojen eroista suhteellisia. (Fowler 1981, 

14–15, Oikarinen 1993, 28 mukaan). Uskomus on erilaisten uskontoa tai sen kaltaista 

merkitysjärjestelmiä koskevien lausumien tiedollista hyväksymistä. Uskonnon 

määritteleminen lyhyesti on liki mahdoton tehtävä. Tässä tutkielmassa uskonto on 

yhteisesti omaksuttu merkitys-, käsite- ja traditiojärjestelmä, sekä mahdollisesti niihin 

perustuva sosiaalinen yhteisö. 

 

Fowlerin uskonkäsitys tiivistyy seitsemään piirteeseen. Fowler näkee uskon inhimillisenä 

aktiviteettina, tapana elää ja olla, joka toteutuu suhteiden kautta. Näitä suhteita leimaa 

luottamus ja uskollisuus, joka kohdistuu yksilöiden ja yhteisöjen lisäksi arkisen elämän 

ylittäviin voima- ja arvokeskuksiin, jumaliin. Uskolla on siis kohde tai kohteita. Näihin 

ovat suhteessa myös ne ryhmät ja yksilöt, joihin luottamus kohdistuu. Merkitykset ja 

yksilön itseys rakentuvat näiden luottamussuhteiden kautta. Merkitysten muodostuminen ja 

siitä nouseva maailmankuva, maailman hahmottamisen tapa on uskon määrittämisen 

ydinaktiviteetti. (Fowler 1980a, 64; 1986a, 25; Oikarinen 1993, 31–32 mukaan). 

 

Fowlerin uskon käsitteessä usko on verbi, ei substantiivi. Uskon prosessi on kognitiivinen 

ja siihen kietoutuvat affektiiviset tekijät. Käyttäytyminen ja teot seuraavat näistä osin 

tiedostetuista arvoista ja normeista, merkityksiä luovista noemoista, mielistä. Uskon 

tietämisessä arvostukset, sitoutuminen ja affektit asettavat yksilön suhteeseen elämän 

perimmäisten arvojen ja ehtojen kanssa. Tämä tapahtuu yksilön oman subjektiivisen 

aktiivisuuden kautta. Tärkeää siinä on yksilön ja ympäristön vuorovaikutus, Rauhalan 

käsittein situationaalisuus. Usko on yksilön maailmankuvaa ja elämistä hahmottava 

perusprosessi ja sellaisena yleisinhimillinen kaikkialla maailmassa. (Fowler 1974c, 1-2; 

1976a, 173–174; 1976b, 192–195; 1980a, 57; 1980c, 18–19; 1981, 98–105; Oikarinen 

1993, 32–39 mukaan).  
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2.3 Ihmiskäsitys 

Käytän työssäni pohjana Rauhalan (2014) holistista ihmiskäsitystä. Rauhala nimeää 

ihmisen olemassaolon perusmuodoiksi tajunnallisuuden, kehollisuuden ja 

situationaalisuuden. (Rauhala 2014, 32.) Tajunnallisuus on psyykkis-henkistä 

olemassaoloa, kehollisuus kattaa koko orgaanisen olemisen ja situaatiolla tarkoitetaan 

yksilön ainutkertaista elämäntilannetta, olemassaolon suhdetta todellisuuteen, ympäröivään 

maailmaan. Kehollista tapahtumista, kokemista, määrittää aineellis-orgaaninen koskettava 

lähivaikutus. Kaikki tapahtuminen on konkreettista. Siinä ei ole mitään symbolista. 

Kehollisesta olemassaolon muodosta tarkastellen elämä näyttäytyy orgaanisena 

olemassaolona. Rauhala (2014, 41) kutsuu yksilön kietoutumista todellisuuteen oman 

elämäntilanteensa mukaisesti ja sen kautta situationaalisuudeksi. Mitään näistä 

olemispuolista ei voida jättää ihmisenä olemisen kokonaisuudesta pois. (Rauhala 2014, 

33). 

 

Tajunta on inhimillisen kokemisen kokonaisuus. Tajunnallisuus tulee olemassa olevaksi 

tajunnan tilassa, eli elämyksissä mielinä (noema), kuten tuntemukset, uskomukset ja 

unelmat. Tajuntaa sinällään ei voi havaita, vain mieliä (noema). Merkityssuhde syntyy, kun 

jokin aistimus, elämys tai kokemus tulee osaksi tajuntaa noemana ja asettuu 

ymmärrettäväksi suhteessa jonkin tajunnan sisältämän aiemman objektin, asian tai ilmiön 

kanssa. Merkitykset, merkityssuhteet muodostavat tajunnassa verkostoja, joista muodostuu 

yksilön maailmankuva. (Rauhala 2014, 34–35). Näin syntyy myös uskon kielen 

merkityssuhdeverkosto kulttuurisessa kontekstissa. Tätä prosessia tarkastelen myöhemmin 

laajemmin. Näitä merkityssuhdeverkostoja ja niiden muutoksia tarkastellaan myös 

psykoanalyysissa, jonka tematiikkaan palaan tuonnempana mm. Hyrckin (2003), Tarastin 

(2004) ja Kristevan (1969) psykodynaamisen, intrapsyykkisen ja eksistentiaalisemioottisen 

pohdinnan kautta.  

 

Tajunnallisen kokemisen ymmärtämisyhteytenä toimivat aiemmat kokemukset. Näitä 

kutsutaan horisonteiksi. Yksilön kokemushistoria kannattelee, suuntaa ja organisoi 

merkityssuhteiden rakentumista. Kokemista voidaan kuitenkin ohjata aktivoimalla uusia 

horisontteja etsiytymällä uusien kokemusten pariin tietoisesti esimerkiksi kulttuuristen 

tekstien avulla. Kaikki merkityssuhteiden rakentuminen tapahtuu kuitenkin ymmärtämisen 

kautta. (Rauhala 2014, 134–38). 
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Kuvasivulla Ihmiskäsitys kuvaan päiväkirjamerkinnälläni ja sen kuvituksella subjektiivista 

ajatustani ihmisestä Luojansa mestarityönä. Omaan taustaani sisältyy ajatus tai tarve 

muokata lapsesta yhteisönsä näköinen ja sen arvojen kantaja koko olemuksellaan ja 

persoonallaan. Henkilökohtaiseen merkityksenantooni ja sen muovaamaan 

kasvatuskäsitykseeni tuo kuitenkin istui huonosti. Ajattelen, että jokainen lapsi on valmis 

jokaisessa hetkessä, jota elää. Lapsi on matkalla siksi, joka jo on. Niin lapsessa kuin 

aikuisessakaan mikään kasvu hyvään ja todelliseksi itseksi ei tapahdu pakottamalla tai 

vaatimalla, vaan hyvällä ja rinnallakulkemalla, tukemalla ja hellyydellä. Tätä ajatusta 

elämän ainutlaatuisuudesta ja rikkomattomasta ihmisarvosta haluan kuvasivulla tuoda 

näkyville. 
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2.3.1 Kuvasivu Ihmiskäsitys 

 

 

Se syntyy tänne, sellaisena kuin on, mestaripiirroksena, ihmeen kaltaisena ja aivan 
ainutlaatuisena. Se on osa sukuaan, perhettään, pikku- tai isosisarus, mummin mussu, ihmeellinen 
yksikkö tai monikko, aina aivan itse. Sillä on persoona, ajatuksia, kuulokuvia kohdusta, kosketusta 
odottava iho ja täyttymättömiä tarpeita, Se syöksyy elämään elämän nälkä sisimmässään, 
ihmettelee, tutkii, kokeilee, matkii ja tekee kaiken juuri niin kuin haluaa. Se on pieni ja vimmaisesti 
elävä keho, odottaen ja tarttuen jokaiseen kosketukseen, kokemukseen ja katseeseen ahnaasti ja 
ihmetellen. Se tunnistaa kohdusta tutut äänet, musiikit, puherytmit ja liikahdukset. Sillä on mieli, 
joka imee kaiken yhteisöstään aistien, kehon kautta itseensä. Se syntyy omana itsenään, taivaan 
siemen sielussaan valmiina tarttumaan elämään jokaisella solullaan, mielellään ja kasvamaan 
taivaan siemenestä taimeksi ja suureksi puuksi. Ei yhdelläkään aikuisella, kasvattajalla, läheisellä, 
rakkaalla ole oikeutta, lupaa saati velvollisuutta muuttaa sitä muuksi, kuin se jo on. Kuka ilkeää 
marssia Luojan suureen taidenäyttelyyn, töhriä Mestarin kuvia? Voin auttaa ja tukea sitä löytämään 
omat ihmeensä, oppimaan kaiken, mitä sen ahnas mieli tarvitsee kasvaakseen juuri siksi, joka se 
jo siemenenä on ja villisti kasvaa kohti valoa.  
Jokainen meistä on se, jollaisena tänne kerran tuli, avoin mahdollisuus, kutsu elämään ja alati 
uudeksi itseään luova luotu. En tiedä, mistä psyykkinen mieleni alkaa tai kehoni loppuu. Olen osa 
kaikkia niitä kosketuksia ympäröiviin ihmisiin, yhteisöihin ja kulttuureihin, joissa olen ollut ja olen. 
Olen laulut lapsuudesta, mummun hoiva, lyönnit jotka sain, villit suudelmat, luetut kirjat, unelmat, 
toiveet, pelot, kärsimykset, nurkkaan ajetut ahdistukset ja juurilta revityt erot. Olen liittymiset, 
kohtaamiset, katseet, sanat. Olen se, jollaisena tulin, kaikki muutospyrkimykset, vaatimukset, 
ihmissuhteet, persoona, mieli ja kolhuja saanut keho. Olen Taivaan heijastus, Luojani kuva ja 
täydellinen teos. Olen mahdollisuus ja kaiken mahdottomuus, aina uutta, eikä koskaan paikalleen 
pysähtyvää. Olen kysymys, saanko olla totta, joka ei odota vastausta, vaan on ja elää lupaa 
kysymättä. Olen kaikki raivot, rakkaudet, vihat, vimmat ja hellyys, luovuus, onni ja minusta 
syntyneet uudet elämät. Kaikki se on yhdessä ihmisessä kuin ihmeenä.  
(Julkaisematon lähde: Oma päiväkirjani). 
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2.4 Tietokäsitys 

Kielen merkitykset ovat sosiaalisissa suhteissa muodostuneita kehollisessa ja aistillisessa 

kokemisessa, mutta aina subjektiivisesti situaatioon ja elämänkokemukseen kietoutumisen 

kautta tulkkiutuneita ja ymmärrettäviä. Tietokäsitys työssäni on siten epistemologinen, 

tietoa ja sen muodostumista käytännönfilosofisesti tarkasteleva. (Nurmi 1995, 44–51). 

Koska tarkastelen aihetta yksittäisestä ja yksityisestä yleiseen päin katsellen, korostuu 

tietokäsityksessä tiedon suhteellisuus ja subjektiivisuus fenomenologisen tieteenfilosofian 

mukaisesti. (Fenomenologia, 2017.) Vaikka työni on tässä vaiheessa teoreettinen 

tutkielma, on tarkoituksenani luoda myöhempää empiiristä tutkimusta varten teoriapohjaa. 

Tieteenfilosofian valinta tulee työssäni näkyviin kirjallisuuden valinnassa ja 

jatkokysymyksissä tulevaisuutta varten, sekä teorian ohessa olevissa lyhyissä 

päiväkirjakatkelmissa ja kuvituksessa. Teksteilläni ja työtäni prosessoivilla 

tutkimussuunnitelmani kuvituksilla tuon oman subjektiivisuuteni ja merkitysverkostoni 

nähtäville ja avoimeksi. 

 

Uskon kielen merkitysten syntymisen empiirinen tutkimus tapahtuu aina jossain 

kulttuurisessa ja siten kielellisessä ympäristössä, joka vaikuttaa tutkimuksen tekemiseen. 

Totuus määrittyy silloin suhteellisena ja monitulkintaisena. Olen kiinnostunut ihmisen 

situationaalisessa kietoutumisessa tapahtuvasta subjektiivisesta elämyksiin ja keholliseen 

kokemiseen pohjautuvasta merkityksenannosta kulttuurin tekstien parissa myös 

myöhempää jatkotutkimusta ajatellen. Uskon kielessä useimmiten puhutaan 

henkilökohtaisesta vakaumuksesta ja subjektiivisesta merkityksenannosta 

kokemuksellisuuden kautta yhteydessä ympäröivään kulttuuriin ja yhteisöön. 

Eksistentiaalis-fenomenologinen epistemologia avaa näiden kysymysten tarkasteluun niin 

kirjallisuuden kuin empiriankin kautta merkityksellisimmän näkökulman tämän hetken ja 

tulevaisuuden kohtaamiseen merkityksenannossa. (Merleau-Ponty 2012, 406–409 ja Totro 

& Hyyppä 2012, 12–13). 

2.5 Kirjallisuuden valintojen perusteet 

Uskontoa voidaan katsoa yksilön, yhteisön ja kulttuurin kautta sosiaalipsykologian 

näkökulmasta. Silloin uskonnollisuus näyttäytyy yksilön itsenäisyyden ja 

ryhmäsidonnaisuuden ilmauksena. Uskonnollisuus ei kuitenkaan sitoudu vain 



16  

 

  

uskonnollisten yhteisöjen käsityksiin, uskomuksiin ja kieleen, vaan uskon kielen 

merkityksiä syntyy myös henkilökohtaisella tasolla. Usko voidaan nähdä sosiaalisen ja 

ihmisen sisäisen todellisuuden vuoropuheluna. Ihminen pohtii silloin kokemuksiaan, 

elämän merkityksiä ja itseään osana ympäröivää elämää. (Vesala 2004, 215–229). 

Uskontoa tarkastellaan silloin symbolijärjestelmänä, joka rakentuu sosiaalisessa 

todellisuudessa. Se muodostaa merkitykset yksilön elämälle. Uskontoa käsitteenä ei voi 

määritellä yleispätevästi kaikille ihmisille, yhteisöille ja aikakausille merkityksiltään 

samana. Siksi on tarkasteltava ihmisten henkilökohtaisia merkityksenantoja subjektiivisen 

uskon kielen kautta. Merkityksiä eivät ole vain uskonnolliset ilmaisut, teot tai emootiot, 

vaan myös ihmisten arjen kokemukset synnyttävät uskon kielen merkityksiä. On siis 

tarkasteltava ihmisen koko elämänpiiriä osana merkityksenantoa kustakin subjektista 

käsin, ei vain yhteisöstä tai subjektin ulkopuolelta. (Laitila 2004, 66–78). 

 

Geels ja Wikström (2009, 55–57) toteavat, että uskonnollisen kokemuksen tutkimuksessa 

on tärkeää tarkastella sekä sosiaalista, yhteisöllistä, kulttuurista, yksilöllistä, kehollista että 

intrapsyykkistä, ihmisen sisäisyydessä tapahtuvaa, syvyyspsykologista ja psykodynaamista 

näkökulmaa uskonnolliseen kokemiseen ja merkityksiin siinä. Uskon kieli on se, jolla 

ihminen kuvaa paitsi uskonsa kohdetta, uskoa tapahtumisena, mutta myös itseään 

uskojana, tunteitaan, tarpeitaan ja uskojan identiteettiään.  

 

Tutkielmassani keskipisteenä on Rauhalan (2014) holistinen ihmiskäsitys, jossa 

merkityksenanto tapahtuu tajunnallisuuden, kehollisuuden ja situaation 

vuorovaikutuksessa. Holistisen ihmiskäsityksen mukaisesti tarkastelen uskon kieltä ja 

merkityksenantoa sosiaalisesta, kehollisen kokemuksen ja tunteiden näkökulmasta, sekä 

intrapsyykkisestä eli tajunnallisen tapahtumisen näkökulmasta. Etenen yhteisestä 

yksityiseen, situaatiosta tajunnallisuuteen. Näitä näkökulmia ei tosin voi täysin erottaa 

toisistaan, sillä kaikki, mikä on tajunnassa, on myös situaatiossa ja kehossa. Se, mikä 

vaikuttaa tai tapahtuu situaatiossa tai kehossa, on myös tajunnallista tapahtumista. Lopuksi 

kaikki kiertyy yhteen aina ja muodostaa elämän kokonaisuuden. Kulttuurin tekstit, niiden 

psykoanalyyttinen poeettinen kieli tekstien kuvaajana on lopulta tutkimukseni kasvot. Ne 

heijastavat sisäisyyttä, mutta myös heijastuvat ihmisen sisäisyyteen. Tätä 

kaksoisheijastumaa pyrin kuvaamaan omilla teksteilläni, päiväkirjaotteilla ja maalauksilla. 
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Fornäs (1998) pohtii kulttuuriteoriassaan eri tieteenalojen teorioita työkaluna ymmärtää 

kulttuurisia, usein keskenään ristiriitaisiakin todellisuuksia. Teoria ei ole vain selitysmalli, 

vaan dialoginen diskurssi subjektien välillä. Subjekti voi olla paitsi ihminen tai instanssi, 

toimija, myös kulttuurin teksti. Yhteisöt ja kulttuurin tuotteet, ilmaisut tuovat näkyviin 

kulttuurin erilaisia sosiaalisia puolia ristiriitoineenkin, jotka pelkistyvät teorioiksi. 

Ymmärtäminen on siten aina tulkinnallinen arvaus parhaimmillaankin ja sen 

totuudellisuutta voidaan arvioida erilaisilla selittävillä tekniikoilla. Mikään näkökulma ei 

yksinään voi täysin selittää kulttuurisia ilmiöitä, vaan tarvitaan näitä kaikkia malleja ja 

niiden keskinäistä dialogia, Fornäs painottaa. Tarvitaan eri tieteenalojen välistä yhteyttä, 

niiden yhdistelmiä. Vain siten voidaan tarkastella kulttuurisia ilmiöitä luotettavasti. 

(Fornäs 1998, 18–20). Fornäsin poikkitieteellistä ajatusta seuraten tarkastelen uskon kielen 

merkitysten syntyä ja muutosta eri näkökulmien kautta. Säilyttääkseni 

poikkitieteellisyyden ja aiheen tarkastelun avaruuden, käyn eri teorioiden näkökulmat läpi 

sitoen ne yhteen Rauhalan (2014) holistisen ihmiskäsityksen avulla synteesiksi. 

 

Rauhalan (2014) ihmiskäsityksen ja Fornäsin (1998) kulttuuriteorian ohjaamana aloitan 

Sutisen (1997, 20013) pohdinnoilla sosiokonstruktivistisesta näkökulmasta Meadin (mm. 

1934 ja 1938) sosialisaatioteoriasta. Sutinen on väitöskirjassaan tarkastellut Meadia niistä 

näkökulmista ja niillä tavoilla, jotka ovat omalle työlleni merkityksellisiä. Siksi käytän 

tutkielmassani sen laajuuden huomioiden Sutisen työtä Meadin tarkastelussa, enkä lähde 

suoraan tutkimaan Meadin laajaa ja vaativaa tuotantoa. Syvennän sitä Oikarisen (1993) 

tarkastelulla Fowlerin uskon kehityksen teoriasta kehityspsykologisesta näkökulmasta. 

Oikarisen (1993) väitöskirja James S. Fowlerin teorian konsistenssin analyysi ihmisen 

uskon kehityksestä pohjautuu Fowlerin neljäänkymmeneen kolmeen painettuun ja 

painamattomaan lähteeseen. Niiden hankkiminen ja tarkasteleminen olisi ollut mahdotonta 

ja liian laaja työ kandidaatintutkielman laajuuteen ja syvyyteen nähden, joten pidän 

perusteltuna tukeutua Fowlerin uskon kehityksen teorian tarkastelussa Oikarisen 

väitöskirjaan toisen käden lähteenä. Järveläisen (2000) väitöskirjan uskonnollisten 

tunteiden teoria vie tarkastelua situaatiosta kehollisuuteen. Hyrck (1995, 2003, 2014) 

laajentaa kehityspsykologian, sosialisaation ja uskonnollisten tunteiden näkökulmaa 

psykodynaamiseen suuntaan pohtimalla elämänkokemusten vaikutusta jumalakuvien ja 

maailmankuvan muodostumiseen. Hyrckin (1995) väitöskirjan sijaan käytän hänen 

väitöskirjastaan laatimaansa laajaa teosta jumalakuvien merkityksestä ja synnystä. 

Kristevan (1969) poeettinen kieli intrapsyykkisen tapahtumisen ilmentäjänä palauttaa 
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uskon kielen merkityksenannon pohtimisen tutkielman alkuun Sutisen tarkasteluun Meadin 

teorian yhteydestä semiotiikkaan. Laajennan sitä viitteillä Tarastin (2004) 

eksistentiaalisemiotiikkaan, sekä Deweyn (1934) taiteen kokemukselliseen tarkasteluun. 

Semiotiikkaa olen opiskellut itsenäisesti lukemalla, joten käytän alan perusteoksia 

(Sjöblom 1997; Merkki, kulttuuri ja kokemus. 2000) ja Sutisen (2003) tarkastelua toisen 

käden lähteinä helpottamaan työtäni. Jatkotutkimuksessa on semiotiikan osalta syytä 

perehtyä syvemmin myös Peircen (1931–32) alkuperäiseen tuotantoon. Kulttuurin tekstien 

kokemuksellisuuden tarkastelu osana uskon kielen merkityksenannon prosesseja jää hyvin 

ohueksi, viitteeksi empiirisen jatkotutkimuksen tarpeeseen. Ilman uskon kielen 

merkityksenannon prosessien teorian pohjustamista ei kokemuksellisuutta voi tutkia. 

Tämän tutkielman teoreettisen määrittelyn toivon toimivan avaimena myöhempään 

empiiriseen tutkimukseen subjektiivisista uskon kielen merkityksistä ja niiden 

muokkautumisesta kulttuurin tekstien kokemisen kautta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

 

Uskon kielen merkityksenannon prosessit ovat yhteisiä kaikille ihmisille, universaaleja ja 

riippumattomia kulttuurista, ajasta ja iästä. Haluan silti pitää esillä näkökulman lasten ja 

kasvattajien henkilökohtaiseen ja yhteiseen merkityksenantoon. Se on näkökulma, jota 

toivoisin voivani työstää jatkotutkimuksessa. Kumpulainen (2015, 61–73) kirjoittaa 

positiivisen pedagogiikan näkökulmasta lasten merkityksenannosta uskontokasvatuksessa. 

Hän korostaa dialogisuuden ja vuorovaikutuksen merkitystä lapsen kehitykselle, 

oppimiselle ja hyvinvoinnille. Kasvattajalle on tärkeää tunnistaa oma uskon kielensä, sen 

merkitykset ja merkityksenannon prosessinsa, jotta hän voisi auttaa lasta löytämään oman 

henkilökohtaisen tapansa kysyä ja puhua transsendenttisista kysymyksistä. Sosiaalinen, 

kulttuurinen ja intrapsyykkinen, yksilön sisäisyyteen, tajunnallisuuteen ja merkitysten 

mieliin kurottava tarkastelun näkökulma uskon kielen kehitykseen ovat siinä oleellisia, 

jotta kasvattaja voi auttaa lasta löytämään kielen puhua omasta kokemuksestaan ja 

ymmärtää toisten lasten kokemuksia omassa uskonnollisessa ja uskonnottomassakin 

situaatiossaan. 

 

Edellä sanotun pohjalta syntyvät paitsi kirjallisuuden valintani, myös tämän tekemäni 

matkan henkilökohtainen kuvaus. Oma uskon kieleni on paitsi evankelisluterilaisen kirkon 

kieltä, myös sen suurimman herätysliikkeen vanhoillislestadiolaisuuden sanastoa, jonka 

olen lapsuudessani uskon ensikielenä oppinut. Vaikka en ole yhteisöön kuulunut 

vuosikymmeneen, tuo kieli tullee olemaan aina osa sielun- ja mielenmaisemaani. Pyrin 
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huomioimaan tämän subjektiivisen painotuksen, oman viitekehykseni ja historiani 

kirjallisuuden pohdinnoissa. 

 

Seuraavalla kuvasivulla Riisuttuna kuvaan elämän menetysten jälkeistä merkitystyhjiötä ja 

sitä etsimisen matkaa, jota kirjallisuuden kanssa tein. Lukeminen, yritys muodostaa 

ajatuksia ja merkityksiä peilaamalla lukemaani kirjoittamiseen ja keskusteluihin oli ja on 

minulle tärkeää. Ymmärrys siitä, mitä elämässäni tapahtuu ja kuka minä olen, kasvoi 

noiden kirjojen lehdillä kohtaamieni ajatusten kautta. Tärkeintä tuossa lukemisprosessissa 

silti olivat keskustelut, tunne siitä, että särkyneenäkin olen minuna ja pohdintoina 

merkityksellinen ystävilleni. Arkiarmoa elämässä on tuntea elämän lempeyden ja hyvien 

muistojen kannatteleva voima silloinkin, kun elämä on riisuttu paljaaksi ja avuttomaksi. 
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2.5.1 Kuvasivu Riisuttuna 

 

 

Löysin nuoruusvuosien päiväkirjasta lehdestä saksitun runon, jossa kirjoittaja huokaa ”Olen vasta 
tässä/ ne sanovat./ Mutta kukaan ei kysy/ kuinka kaukaa/ olen tähän hetkeen tullut.” 
Ryppyinen lehtileike osuu.  
Olen etsinyt mummuni kuvaa mäntymetsien suojasta, kuusikoiden lähteiltä, jokisuistoista ja 
keväisistä jouhtenoiden huudoista. Kuulen äänesi ja lämmön, lempeän silityksen ja kutsun, 
hiljaisuuden kaipuun. Sen me jaoimme. 
Tämä sairaus riisui minusta viimeisenkin. Pukee minut avuttomuuteen ja sanattomuuteen. 
Näissä huoneissa viipyy enää ystäväni lämmin katse ja lohduttava ääni. Oma ääneni on kadonnut.  
Tuot minulle kirjoja, tekstejä, kopioita. Semiotiikkaa, teologiaa, kehityspsykologiaa. Tiedät, että 
minun on löydettävä tietämiseni rajat, ääriviivat, joiden kohdalla näen itseni, toiset, ymmärryksen 
tämänpuoleisesta ja siitä jostain, jolle ei ole enää sanoja.  
Lukemiseni on vaivalloista. Muisti ei toimi, kadotan puheestani sanat ja lauseiden rakenteet. Sinä 
autat ja luen eteenpäin. Kirjoitan muistiinpanoja ja luen niitä myöhemmin kuin vieraan ihmisen 
kirjoittamia sanoja. Lannistun, sinä et.  
Silmissäsi näen lapsuuteni rantavesien kevätkajon ja taivaanrannan sinen ennen yötä. Kätesi 
kosketuksessa se armonaurinko, joka ei käsittämättömänkään hetkellä kadonnut mäntypuiden 
rungoilta leikkimästä kaarnan elämää nähneeltä pinnalta.  
Tieto, muistot, nykyisyys ja tunteiden jäljet piirtävät minua näkyväksi vähä kerrallaan. 
(Julkaisematon lähde: Oma päiväkirjani). 
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3 Näkökulmia uskon kielen kehitykseen ja merkitysten syntymiseen 

Bion (1970) kutsuu tarkastelemaan todellisuutta tyhjyydestä käsin, vailla menneisyyttä tai 

tulevaisuuden tavoittelua, tietämättömyyden ja tietämisen rajalla. Bion kutsuu lukijan 

löytämään teksteistään oman elämänsä merkityksiä, ei valmiita totuuksia. Niinpä lähdin 

etsimään näkökulmia uskon kielen merkitysten rakentumista tyhjyydestä, vailla ennakko-

oletuksia. Bionin käsite O on lähtöpiste. Alfa on kaiken aloittava, luova taito pitää 

näkökulmansa avoimena. Subjektiivisesta tilasta nouseva kysymyksenasettelu vaatii 

subjektiivisuutensa tunnistamisen lisäksi kykyä tarkastella kysymyksiä tyhjyydestä, vailla 

subjektiivisuutta. Tyhjää tilaa vastaa Bionin käsite Kappa, jota on varjeltava täyttymästä 

liialla tiedolla, ymmärtämisellä ja puheella.  Sitä toivon ja etsin, alkua, tyhjää tilaa, lapsen 

katsetta, joka kysyy yhä uudelleen ja uudelleen. Kysymys on vapautta. Vastaus on lopulta 

jokaisen hetken tuore vastaus vailla menneisyyttä ja tulevaa. Nyy, taiteen tehtävä on tuoda 

näkyviksi unia, sivuutettuja maailmoja ja ymmärtämättä jääneitä mieliämme. Nyy on 

khoramme ja kokemustemme piilotajuinen mieli. (Bion 1970; myös Totro ja Hyyppä 2012, 

31–111 mukaan). 

Bionin merkeillä näen myös työtäni ruokkivan eksistentiaalisemioottisen ulottuvuuden, 

joihin valitettavasti ei työn rajauksen vuoksi ole mahdollista enempää syventyä.  

3.1 Sosialisaatio ja uskon kieli 

Sutinen (1993,1997) tarkastelee Meadin (1934 ja 1938) sosialisaatioteorian kautta yhteisön 

merkityksiin sosiaalistuvaa subjektia. Tämän tutkielmani osan näkökulma on yhteisöllinen 

kysymys siitä, miten yksilö löytää yhteisön sisältämät merkitykset osaksi minuutensa 

rakennusaineita. Keskeisiä käsitteitä ovat tietoisuus, ajattelun sisältämät eleet ja kieli, 

sosiaalinen identiteetti ja toiminnan suuntautuminen. Meadin käsitteet yhdistyvät Rauhalan 

holistiseen ihmiskäsitykseen vahvasti. Mead kutsuu yksilön ja ympäristön, situaation 

suhteessa olevaa alinta tietoisuuden muotoa tuntemiseksi. Sen perusta on keskushermoston 

toiminnassa, mutta myös tietoisessa tajunnallisuudessa. Aiemmat kokemukset ohjaavat 

nykyhetken ja tulevaisuuden toimintaa toiminnan orientaation ja arvojen kautta. Subjekti 

tarvitsee ympäristön ja sosiaalisen tilan, johon reagoida, sekä kehollisen tapahtumisen ja 

tajunnallisuuden tuon sosiaalisen orientaation työstämiseen ja ohjautumiseen. Meadin 
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perusta merkitysten synnylle on hyvin samankaltainen kuin Rauhalan ihmiskäsitys. (Mead 

1982; Sutinen 1997, 77–79 mukaan).  

Subjektien välisestä sosiaalisesta toiminnasta voidaan erottaa toiminnan osia, eli eleitä. 

Kun yksilö ilmaisee jonkin idean ja vastaanottaja tulkitsee sen riittävän samoin ja osoittaa 

yhteisymmärryksen ymmärrettävällä reaktiollaan, syntyy merkityksellinen symboli. 

Sosiaalinen interaktio muodostuu siis merkityksellisistä, tietoisista eleistä. Näin kieli 

koostuu merkityksellisistä symboleista, joita ovat sekä vokaaliset eleet, että myös muut 

symbolijärjestelmät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Merkitykset toiminnassa eivät tosin 

aina ole täysin tietoisia, sillä merkitykset ovat olemassa jo ennen kielellistä tiedostamista. 

Myös ajattelu on sisäistä keskustelua näillä eleillä ja on siten edellytys vuorovaikutukselle 

ja yhteisön yhteiselle kielelle. (Mead 1934, 1964, 1982; Sutinen 1997, 79–87 mukaan). 

 

Eleiden muodostuminen symboleiksi ja edelleen kieleksi käsitteellistämisen kautta 

mahdollistaa ajattelun. Ajattelu on ympäristön ja itsen, sekä näiden suhteen tarkastelua 

kielen avulla, älykkyyttä. Ajattelussa on mukana yksilön oman kokemushistorian lisäksi 

mahdollinen tulevaisuus ja mennyt historiallinen aika. Ajattelun avulla yksilö ratkoo omien 

kokemusten ja ympäristön välisissä suhteissa nousevaa kysymyksenasettelua kriittisesti, 

muokaten ja sisäistäen. Ajattelu on oman itsen objektivointia suhteessa ympäristöön. 

Sosiaalinen älykkyys on kykyä asettua toisen ihmisen asemaan sosiaalisessa tilanteessa tai 

vuorovaikutuksessa.  Tästä objektivoinnista ja sosiaalisesta älykkyydestä rakentuu myös 

minätietoisuus, mahdollisuus tarkastella itseä osana yhteisöä ja ainutkertaisena ihmisenä. 

(Mead 1934, 1964, 1982; Sutinen 1997, 83–87 mukaan). 

 

Yhteisöllisessä kielessä, kuten uskon kieli aina jollain tavoin on, on sosialisaatioteorian 

näkökulmasta kyse yhdessä muodostetuista ja jaetuista merkityksistä. Sosiaalisessa 

interaktiossa yhteisön jäsenet oppivat jäljittelyn ja roolin oton kautta yhteisön yhteisen 

kielen. Yksilöt muovaavat toimintaansa vuorovaikutuksessa ja mukauttavat toimintaansa 

toistensa kanssa yhteisön sisällä. Sosiaalisessa toiminnassa syntyy vastavuoroisia tietoisia 

ja osin tiedostamattomia kokemuksia, joista syntyy merkityksiä ja edelleen vokaalista ja 

sanatonta yhteistä kieltä. (Mead 1934, 1982; Sutinen 1997, 81–84 mukaan). Tässä Mead 

liittyy paitsi Rauhalaan, myös Fornäsin kulttuurin käsitteeseen vahvasti, ajattelen. 

 

Yhteisön kieleen sosiaalistumisessa on Meadin teorian näkökulmasta tärkeää käsite 

yleistynyt toinen. Yhteisöt sisältävät aina omia käyttäytymistapoja, jäsenten välisiä ja 
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yhteisiä sääntöjä ja rooleja. Näihin viitataan käsitteellä yleistynyt toinen. Kokeilemalla ja 

pohtimalla ajatuksissaan erilaisia yhteisön rooleja ja toimimalla niissä käytännössä yksilö 

oppii yhteisönsä roolit ja säännöt, sen suhtautumisen tavat toimintaan ja käyttäytymiseen. 

Näin yksilöstä tulee persoona, osa yhteisöä, sekä sen kielen ja asenteiden kantaja ja 

eteenpäin siirtäjä. Yhteisön kieli syntyy vuorovaikutuksessa ja mahdollistaa sosiaalisen 

minän kehittymisen. Kieli, minuus ja yhteisö ovat toisiinsa sidottuja. Ihminen on aina osa 

yhteisön intersubjektiivisuutta ja subjektiivisuus on olemassa vain ajattelun ja kielen 

rajoissa. Sosiaalinen ryhmä on edellytys minätietoisuuden kehittymiselle. Ilman muita ja 

yhteisiä sääntöjä ei ole minää ja ilman minuutta ei ole roolia yhteisössä. Minuus, kieli ja 

rooli yhteisössä opitaan sosiaalisessa interaktiossa. Yleistynyt toinen on eräänlainen 

kollektiivinen, ajasta riippumaton asenteiden kokonaisuus, joka opitaan yhteisön 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tiedostetusti ja tiedostamatta jäljittelyn ja ajattelun kautta. 

(Mead 1934, 1982; Sutinen 1997, 85–91 mukaan). 

 

Ajattelen, että uskon kielessä yleistynyt toinen ja minätietoisuuden kehittyminen näkyy 

erilaisten sanontojen, metaforien, tervehdysten, tapojen ja reaktioiden oppimisena 

jäljittelyn avulla ja kokeneempien jäsenten opastamina. Lapsi, joka kasvaa uskonnolliseen 

yhteisöön, oppii merkitykselliset eleet ja vokaalisen kielen perheeltään ja läheisiltään kuin 

huomaamatta uskon ensikielenä. Myöhemmin yhteisöön liittyvät opettelevat nämä 

tietoisemmin seuraamalla toisten tapoja. Mielenkiintoinen kysymys olisi pohtia aikuisena 

omaa uskon kieltään yhteisöjen ulkopuolella etsivän subjektin näkökulmasta. Kieli ja siten 

yhteisö muodostunee tällöin väljemmin, kombinaationa useammasta yhteisöstä. Kysymys 

on silloin, päätyykö yksilö irralliseksi yhteisöjen ulkopuolelle vai löyhästi sitoutuneeksi 

etsijäksi ja kyseenalaistajaksi yhteisön sisäpuolelle. Millaisista merkityksistä ja 

merkitysten muutoksista rakentuu etsijän tai ulkopuolisen kieli? Tätähän on tarkasteltu osin 

myös Suomen evankelisluterilaisen kirkon Jäsen 360 – tarkastelussa, jossa pohdittiin 

yksilöiden erilaisia sitoutumisen tapoja kirkon nykytilanteessa. Ajattelen, että uskon kieli 

on Rauhalan käsittein tajunnan osin tiedostettu, osin tiedostamaton kuvaus myös 

sitoutumisesta yhteisöön, sekä kuvaus minätietoisuudesta suhteessa yleistyneeseen toiseen, 

yhteisön sanattomaan ja sanalliseen normistoon ja arvoihin.  

 

Fowlerin (1978a, 1979b, 1980a, 1980b, 1981, 1982a; Oikarinen 1993, 25–26 mukaan) 

aiemmin pohditun määreen mukaisesti uskon kieli kuvaa uskojan suhdetta itseen, toisiin ja 

numenaaliin, tuonpuoleiseen. Vesala (2004, 217–219) toteaa että kysymys uskonnollisesta 
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merkitysten muodostamisesta tuo näkyviin yksilön ryhmäsidonnaisuuden ja itsenäisyyden 

kysymykset merkitysten muodostamisessa. Teorian mukaan kognitiiviset prosessit 

muokkaavat yksilön käsityksiä ja uskomuksia kulttuurin tekstien, kielen ja uskonnon 

harjoittamisen avulla. Sosiaalisen ympäristön merkitys on erilaisissa uskonnollisuuden 

muodoissa erilainen. Sisäistetyssä tai otetussa, sekä ulkoisessa uskonnollisuudessa 

sosiaalisen ryhmän vaikutus on suurempi kuin kyseenalaistavassa tai etsivässä 

uskonnollisuudessa. Silti prosessi on aina sosiaalinen, yhteydessä toisiin tapahtuva, vaikka 

merkityksenanto on lopulta aina subjektiivinen ja jokaiselle yksilölle ainutlaatuinen. Tätä 

kehityspsykologista prosessia Fowler pohtii uskonnollisen kehityksen vaiheteoriassaan, 

jota käsittelen seuraavassa näkökulmassa uskon kielen kehitykseen. 

 

Kuvasivulla Kadonneet sanat kuvaan yhteisöllisen kielen merkityksiä elämässäni, sekä 

merkitysten tyhjentymisen jälkeistä hiljaisuutta ja avuttomuutta. Kuvassa valo, jokin Pyhän 

kokemuksen hohde on, tietoisuus toivon mahdollisuudesta. Jalkojen alla ei kuitenkaan ole 

mitään, roikun ohuiden sanojen juurien varassa syvällä elävän, mutta pimeän maan 

uumenissa. Lukemani ei anna minulle merkitysten täytetyttä ja minut valtaa kokemus 

todellisten sanojen katoamisesta. Taakse ovat jääneet lapsuuteni sosiaalisessa yhteisössä 

opittu ankara ja ahdistava kieli ja jäljellä ovat vain lapsuuden kuulokuvien lempeät 

muistot. tiedän, että sanat ovat jossain tuolla pimeyteen kurkottavassa valossa, jota kohti 

minun on ponnisteltava koko olemisellani. 
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3.1.1 Kuvasivu Kadonneet sanat 

 

 

”Kavala kauhea ja julma hirmuinen, on kiivas kiukkuinen. Vain vahva hänet voittaa.” laulettiin 
lapsuuden tutussa virressä. Kuulosti juuri seurapuheiden jumalalta. Pelottava, kaikkialle näkevä, 
pienimmästäkin äkkipikaisesti rankaiseva ja omasta julmuudestaan nauttiva. Vanhojen 
saarnamiesten jumala oli ihmisen synneissä kieriskelevä ja pikkumainen mies. Muille sillä riitti 
äyskittävää tottelemattomuuksista ja väsymyskiukuista, niistä lastensynneistä, mutta itse hukutti 
viattomia eläinparkoja ja muutti ihmisiä suolapatsaiksi äkkipäisyyksissään. Lapsuuden 
jumalakuvalla oli sodista palanneiden veteraanien uurteiset ja sisäänpäinkääntyneet kasvot, lyhyt 
pinna ja vuoroin toisten pahuudesta vaikertava maallikkosaarnajan ääni tai kiukkuisena jylisevä 
vanhan kirkkoherran puhenuotti. Vain mummun kainalo oli seurasalissa pehmeä ja lämmin. Siihen 
jos nukahti, kuluivat tuskastuttavan hitaat minuutit ja tunnit nopeammin. Mummun kainaloon eivät 
yltäneet turmeluksen syömän syntisairauden ruokkimat helvetin lieskat… 
-Istun kirkkosalissa, aikuinen minä. En voi päästää oudon papin puheista sanaakaan korviini. 
Kuulen kaiken kuin seurasalin tuomiojylynä ja ehdollistettuna armona. Laulujen sanat ovat joko 
täysin vieraita tai ahdistavan tuttuja. En ymmärrä niiden viestiä kummallakaan tavoin. 
Kuuntelen ilmastointilaitteen huminaa, ihmisten jalkojen siirtelyä, vauvan kitinää. Täällä on hiljaista 
kuin huoneissa korkealla meren yllä mummun kanssa. Samanlainen paperien rahina kuin mummun 
lukiessa tekstejään puoliääneen. Virren sävelmä tuudittaa mummun ääneen ja rentoudun. 
Sanat, niistä on tullut merkityksettömiä, kyvyttömiä ilmaisemaan itseään tai minua. Olen kadonnut 
jonnekin, jossa ei ole sanoja. 
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3.2 Uskon kehitys ja kielen merkitykset 

Fowlerin mukaan usko on yleisinhimillinen prosessi, jonka kehityskulku on geneerinen, 

elämänhistorian halki kulkeva. Se ei riipu traditioista tai elämänkaaresta. Fowlerin 

pyrkimyksenä on kuvata universaali vaiheteoria empiiristen ihmistieteiden ja teologian 

näkökulmarajojen yli. Hän hahmottelee teoriaa uskon inhimillisestä puolesta, uskon 

ulottuvuuksista ja merkityksistä ihmisen suhteesta transsendenttiseen, numenaaliin 

todellisuuteen. Fowler tarkastelee uskon inhimillistä, kokemuksellista puolta, uskoa 

ihmisen ajattelussa, todellisuuden tulkinnassa, kokemuksissa, elämänasenteissa ja 

käyttäytymisessä. Hänelle usko on merkitysten muodostumista, inhimillisiä vastauksia 

suhteessa uskon kohteeseen. Kysymys ei ole uskon kohteesta, vaan siitä, miten ihminen 

uskoo. Fowler näkee teoriansa universaalina, myös uskonnottomaan maailmankuvaan 

sovellettavana. Usko on tapa nähdä itsensä, suhteensa toisiin ja yhteisesti jaettu 

merkitysmaailma. (Fowler 1978a, 1979b, 1980a, 1980b, 1981, 1982a; Oikarinen 1993, 13–

14, 24–25 mukaan). Uskon kieli on halki elämän rakentuva ja uudistuva merkityksenannon 

prosessi, syvästi inhimillinen, ihmisen koko elämismaailmaan kietoutuva ja uskontoihin, 

sosiaalisiin yhteisöihin, vain osin sitoutuva. Fowlerin teoria avautuu Meadin ajatusten 

jatkumoksi näkökulmana sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muotoutuvasta subjektiivisesta 

merkitysjärjestelmästä. 

 

Fowlerin teoria nojaa Piaget’n kognitiivisen kehityksen vaiheteoriaan ja Kohlbergin 

moraalisen arvioinnin kehityksen teoriaan, sekä Keganin persoonallisuuden kehityksen 

teoriaan, Eriksonin psykososiaalisiin kriisi- ja herkkyyskausiin ja Lewinsonin elämän 

vuodenaikojen kuvaukseen. Eriksonin, Selmanin ja Ricoeurin pohjalta Fowler on löytänyt 

myös tarpeiden, pyrkimysten, tabujen ja merkitysten sekä symbolien osuuden ihmisen 

kehitykselle ja sen ilmaisulle. Rizzuto ja Jung ovat vaikuttaneet Fowlerin pohdintoihin 

jumalakuvien merkityksestä. (Fowler 1978a, 1980a, 1980b, 1981, 1986b; Oikarinen 1993, 

13–18, 93–99 mukaan).  

 

Tarkastelen tässä työssä Fowlerin teoriaa kehityspsykologisesta näkökulmasta 

yhtymäkohtina Piaget’n teoriaan. Joudun rajaamaan psykodynaamisen tarkastelun 

vähemmälle. Psykodynaaminen näkökulma uskon kielen merkityksiin tulee tutkielmassani 

esille myöhemmin sekä Hyrckin, että Kristevan ajatusten kautta. Ajattelen, että 

psykodynaamisella suuntauksella yhdistettynä kehityspsykologiaan, vaiheteoriaan ja 
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uskonnollisiin tunteisiin olisi paljon annettavaa uskon kielen merkitysten synnyn ja 

muuntumisen tarkastelulle. Toivon, että juuri tähän uskon kielen merkitysten 

psykodynaamiseen, semioottiseen ja affektiiviseen ulottuvuuteen voisin palata 

jatkotutkimuksessa ja tarkastella kulttuurin tekstien, erityisesti kuvataiteen moninaisuuden 

kautta työstettyä uskon kielen merkityksenantoa ja maailmankuvaa. 

 

Fowler liittyy Piaget’n kautta niin Rauhalan holistiseen ihmiskäsitykseen kuin Meadin 

ajatuksiin sosialisaatiosta. Ihminen on aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä 

kanssa ja luo merkityksiä suhteessa elämän ilmiöihin ja tapahtumisiin. Fowler kuitenkin 

kritisoi Kohlbergiä ja Piaget’a tietämisen rajoittumisesta vain kognitioihin affektien 

kustannuksella. Hänen mielestään tietämisessä pitää pureutua myös persoonan 

identiteettiin ja arvoon, sitoutumiseen ja motivaatioon, tarkasteltaessa merkityksiä luovia 

tekoja, valintoja ja kokemuksia.  Fowler korostaakin tietämisen affektiivista puolta, 

imaginaation ja metaforisten prosessien osuutta merkityksenannossa. Merkityksenanto 

tapahtuu silloin yksilön Itsen perustassa, sosiaalisessa ja historiallisessa ulottuvuudessa, 

muuttaen subjektiivista maailmankuvaa ja olemista suhteessa maailmaan. (Fowler 1980a ja 

b; Oikarinen 1993, 34–35 mukaan). 

 

Fowler nostaa uskon merkityksenannon prosessin tarkastelukulmaksi kaksi tietämisen 

tapaa. Rationaalisen varmuuden logiikka käsittää objektiivisen, persoonattoman, 

todistettavissa olevan tietämisen. Vakaumuksen logiikka on yksilöä konstituoivaa, se 

perustuu tiedon subjektin ja objektin suhteisiin mm. affektiivisten mielikuvien avulla. 

Vakaumuksen logiikka kiinnittää rationaalisen varmuuden logiikan ihmisen sisäiseen 

maisemaan. Rationaalinen varmuus on silmien maailmankuva, vakaumus on sydämen 

kuva maailmasta. (mm. Fowler 1974b, 1974c, 1979b, 1980b, 1987; Oikarinen 1993, 26–

37, 94–97mukaan). Ajattelen, että näitä logiikan lajeja tarkastelemalla voidaan tutkia 

yksilön uskon kielen sisältämää ja esiintuomaa maailmankuvaa, merkitysten rakentumista.  

 

Tuonnempana palaan erilaisiin tietämisen tapoihin sekä semiotiikan, että Kristevan 

poeettisen kielen tarkastelussa. Ajattelen ja ymmärrän kristevalaisen tarkastelun myös niin, 

että poeettinen kieli on tiedostamattoman puhetta, sitä sydämen kieltä, jolla subjekti kuvaa 

maailmankuvansa affektiivista, vakaumuksellista puoltaa. Se on kietoutunut rationaaliseen 

varmuuteen, yksilöhistoriaan osana sosiaalista sidonnaisuutta. Myös Hyrck tarkastelee 

minuuden kehitystä samoista lähtökohdista kuin Fowler, psykososiaalisista, affektiivisista 
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ja kognitiivisista lähtökohdista suhteessa ympäristön tarjoamiin objektisuhteisiin. 

Ajattelen, että nämä tietämisen tavat, niiden rakentumiset ja ilmitulot ovat uskon kielen 

merkitysten tätä tutkielmaa syvemmän tarkastelun ytimessä. 

 

Fowlerin teoria uskon kehitysvaiheista tiivistyy kuuteen ulottuvuuteen. Ensimmäisenä on 

aika, johon yksilö on sidoksissa. Toisena tapa, jolla yksilö käsittelee ja omaksuu uskon 

sisältöjä. Kolmantena uskon sisällöt, eli arvokeskukset, joihin suhteessa muovautuvat 

yksilön elämän arvot ja elämää tulkitsevat mielikuvat, keskeiset kertomukset. Neljäntenä 

arvojen ja asenteiden kokonaisrakenne, joiden avulla yksilö suuntautuu maailmaan. 

Viidentenä tiedostamaton psyyken syvyysulottuvuus, joka näkyy uskon 

ilmenemismuodoissa. Kuudentena yksilöä ympäröivän yhteisön vaikutus uskon 

rakenteisiin ja sisältöihin. Usko on siinä yleisinhimillinen ja tunnistettava suhde 

transsendenssiin, suuntautuminen ja sitoutuminen arvoihin ja voimiin koko persoonana. 

Usko määrittää päämärän ja merkityksen toiminnalle, ajatuksille ja toiveille. Keskeistä 

näissä ulottuvuuksissa ovat yksilön affektiiviset suhteet niihin. (Fowler 1982a, 1987b; 

Oikarinen 1993, 29–33 mukaan). Näen nämä ulottuvuudet myös mahdollisen 

jatkotutkimuksen empiirisen aineiston analyysin keskeisinä kysymyksinä. Siksi haluan ne 

nostaa tähän. Ulottuvuuksien tarkastelu avaa näkyville yksilön sitoutumisen niin 

sosiaaliseen ympäristöön, yksilö- ja maailmanhistoriaan, kuin omiin tietämisen tapoihin ja 

transsendenttiin tunne- ja kokemusmaailmaan. Fowlerin tarkastelussa yhdistyvät 

tutkielmani eri näkökulmat.  

 

Uskon kielen yhteisöllinen ulottuvuus nousi vahvasti Meadin sosialisaatioteoreettisen 

näkökulman tarkastelussa. Fowlerin ihmisen uskon kehityksen teoria lähtee sosiaalisesta 

ulottuvuudesta, mutta laajenee kohti ihmisen Itseyttä, irti yhteisön voimasta. 

Kollektiivisesta tulee kehityksen myötä yksityistä minäkäsitysten ja maailmankuvan 

kriisien seurauksena. Yksilö luopuu erilaisten psykososiaalisten kriisien seurauksena 

merkityksettömiksi käyneistä uskon sisällöistä. Tyhjyyden ja merkityksettömyyden 

kokemus ohjaa etsimään uusia merkityksiä ja kokemuksia. Etsiminen avaa maailmaan 

uusia mahdollisuuksia ja merkityksenluomisen prosessin alkuja. Tämä vaihesiirtymä vaatii 

yksilön psyykeltä lujuutta ja uskallusta. Koska siirtymä voi olla ahdistava ja pelottavakin, 

se herättää myös vastarintaa yksilössä. Riskinä on lukkiutuminen vanhoihin merkityksiin ja 

maailmankuvan mustavalkoistuminen, pelot ja ahdistus. Yhteisö voi toimia 
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vaihesiirtymissä kannustavana tai estävänä voimana. (Fowler 1981, Oikarinen 1993, 101–

106 mukaan).  

 

Ajattelen, että fundamentaaliset, eksklusiiviset yhteisöt voivat sosiaalisilla säännöillä estää 

tai rajata merkitysten etsintää vahvastikin. Seurauksena voi olla yksilön ajautuminen ulos 

yhteisöstä ja kokonaan uuden merkitsevän kielen etsiminen. Toisaalta yksittäinenkin tukija 

yhteisössä voi olla siirtymävaiheen kriisin positiivisen ja eteenpäin vievän ratkaisun ydin. 

Tässä tuo ihminen voi olla mentori, esikuva tai merkityksiä itsekin etsivä vertaistuki. Näitä 

vaihesiirtymiä tarkastelen myöhemmin työssäni Tarastin eksistentiaalisemiotiikan 

käsittein.  

 

Uskon kehityksen kuusi vaihetta eivät ole lopulta enää vain kognitiivista kypsymistä tai 

ajattelun kehittymistä iän myötä, vaan myöhemmissä vaiheissa yhä enemmän 

psykodynaamista ja psykososiaalista elämänkokemusten prosessointia traditioiden, niiden 

tulkintojen ja uskon sisältöjen kautta. Kehitys on osin normatiivista ja hierarkkista, 

alkutilanteesta kohti kehittyneempiä tasoja etenevää. Myöhemmissä vaiheissa 

kehitysvaiheet voivat olla paluuta edelliseen, kiertää eräänlaista kehää ja sisältää etsimistä 

vaiheesta toiseen edestakaisin. Teorian vaiheiden ei ole tarkoitus olla ihanne tai 

arvostelma, vaan kuvaa sitoutumisessa, tunteissa, ajattelussa ja käyttäytymisessä 

tapahtuvaa muutosta. ( Fowler 1980d, 1981, 1983b, 1985a; Oikarinen 1993, 108–115 

mukaan). Siksi se toimii selkeänä pohjana myös uskon kielen merkitysten analyysille. Tätä 

näkökulmaa laajentaa Hyrckin pohdinta jumalakuvista, mustavalkoisesta mielentilasta ja 

sisällyttämisestä, huolenpidon tilasta myöhemmin työssäni.  

 

Kuvasivulla Tarinani on kuvaus vaiheestani, jossa kaikki lukemani löytää yhteyden oman 

elämäntarinani kanssa. Puhumalla luottamuksellisessa voin heijastaa itseäni ja omaa 

tarinaani paitsi luettuun, myös tunteisiini. Lupa ja tila tunnistaa ja tuntea omat 

vaillejääneetkin tunteensa ja tarpeensa avaavat mahdollisuuden luoda uusia merkityksiä 

elämälle. Kun tieto ja tunteet yhdistyvät kokemuksiini, syntyvät merkitykset. Uudet 

merkitykset liittyvät ja kiinnittyvät menneisyyden vaikeiden kokemusten sijaan hyviin ja 

kannatteleviin kokemuksiin ja muistoihin. Kipeät ja tuskalliset kokemukset kumoutuvat 

kohdatuksi, kannetuksi ja hoivatuksi tulemisen matkalla. Minusta tulee minä, joka olen 

ollut, nyt viimein näkyvä ja elävä. 
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3.2.1 Kuvasivu Tarinani 

 

 

Minä puhun, sanoja ja lauseita kerrallaan, lopulta loputtomana tulvana. Katsot kohti, kuuntelet, 
nyökkäät. Välillä kasvoillasi häivähtää hymy, välillä huoli, viha, empatia. Kyyneleitä.  
Kun itken, annat itkeä. Tiedät, että se on minulle vaikeaa kenenkään toisen nähden. On helpointa 
jähmettyä ja paeta kasvottoman naamion taa. Jos ei paljasta itseään, kukaan ei pääse lähelle. Sinä 
olet, turvallisesti lähellä ja jätät minunkokoiseni etäisyyden suojakseni. Saan rakentaa itse oman 
etäisyyteni ja läheisyyteni. 
Sinä kuulet minut, kokonaisen ihmisen. 
Elämäni alkaa hahmottua jatkumoksi, tapahtumien seuraannoksi ja kumoutumisiksi, katoamisiksi ja 
uudelleen rakentumisiksi. Ymmärrän omia lauseitani uusin merkityksin. Tunnustelen sitä itseäni, 
joka olen. Kirjoittamisesta, puhumisesta ja lukemisesta on tullut helpompaa ja sujuvampaa. Sanat, 
joita löydän puhuessani, tekevät minusta minua, vähä kerrallaan. 
Hiljaisuudessa kuuntelen hengitystäsi, sen rauhoittavaa rytmiä kuin mummun hiljaista unta 
kesäkodin aamuissa linnunlaulun herätessä valkoiseen valoon. 
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3.3 Uskonnolliset tunteet ja merkitysten luominen 

Fowlerin kehityspsykologinen kritiikki Piaget’n ja Kohlbergin teorioita kohtaan kohdistui 

tietämisen tarkasteluun pelkkinä kognitioina affektien kustannuksella. Fowler nostaa esille 

identiteetin, sitoutumisen ja motivaation yksilön suhteessa maailmankuvaan ja olemiseen 

siinä. (Fowler 1980a, 1981, 1985a; Oikarinen 1993, 34–35 mukaan). Uskon kielen 

merkityksenannossa aiempien näkökulmien perusteella nousevat esille yhteisön 

mahdollisuudet, tuki ja haitat, sekä kognitiivisen, moraalisen ja affektiivisen kehityksen 

merkitys. Sekä Rauhala, Mead, että Fowler liittävät merkityksenannon kokemuksiin ja 

niiden tajunnalliseen prosessointiin. Kaikkiin näihin näkökulmiin liittyvät myös yksilön 

subjektiiviset tunnekokemukset suhteessa itseen, ympäristöön ja omaan henkilöhistoriaan. 

Seuraavana näkökulmana nostankin tarkasteluun tunteet, erityisesti uskonnolliset tunteet 

Järveläisen (2000) tutkimuksen valossa. 

 

Tunteet voidaan määritellä kehollisista muutoksista tehdyiksi miellyttäviksi tai 

epämiellyttäviksi tietoisiksi havainnoiksi. Kaikkia tunteita ei kuitenkaan voida havaita 

kehollisesti. Tunteet voivat olla myös mielen tapahtumia, eräänlaisia psyykkisiä arviointeja 

ja päätelmiä niistä. Nämä psyykkiset tunteet edellyttävät psyykkisen affektin käsitettä. 

Tunteet ovat siis mahdollisuuksia luoda persoonallisuutta, sekä antaa merkityksiä ja 

värityksiä maailmalle. Tunteet ovat yhdistävä kanava yksilön mielen ja ympäröivän 

maailman välille. Tunteiden kautta välittyy yksilölle tietoisuus, keitä olemme ja missä 

elämme. Näiden tunnearviointien kautta yksilö luo oman maailmankuvansa, 

maailmanselityksensä, jonka painoarvo ei ole tiedollisessa tietämisessä, vaan se on 

subjektiivinen konstruktio ympäröivästä maailmasta. Tästä subjektiivisesta ”mytologiasta” 

käsin yksilö luo oman ideologiansa, etiikkansa, tulevaisuudenkuvansa ja 

maailmanselityksensä. Kehon ja mielen tunnekokemukset eivät ole vain kokemuksia, vaan 

pohja kaikelle sille, mitä yksilöinä olemme. (Järveläinen 2000, 13–24). 

 

Tunteilla on siis tärkeä merkitys itseksi tulemisessa. Kun yksilö tulee tietoiseksi 

tunteistaan, hän oppii jotain omasta sekä kollektiivisesta, että persoonallisesta 

identiteetistään. Tämä tietoisuus on välttämätön yksilön persoonan vahvistumisen kannalta. 

Tunteet ovat siis henkilökohtaisesti merkitseviä arvottavia arvostelmia ympäristöstä. Siten 

tunteet ovat yksilön persoonallisuuden ja maailmankuvan rakenteita, jotka tulevat 

näkyviksi tunnereaktioissa ja käytöksessä. Tunteita kokiessaan yksilö herää suhteessa 
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maailmaan ja itsessään, sisäistää metaforisesti itsensä ja suhteensa maailmaan. Tämä self-

affektio on niin kutsuttua runollista tuntemista ja poistaa välimatkan tietäjän ja tiedetyn 

väliltä lakkauttamatta tietämisen ja ajatusten kognitiivista struktuuria. Tunteet tekevät 

yksilöstä subjektin, se joka hän on, ja ajatuksista omia. Siten vaikka keholliset tai 

mielelliset tunteet olisivat väärintulkittuja, jopa irrationaalisia, ne ovat silti tunneperusta 

tiedollisille ilmiöille ja niiden ilmituloille. Tunnekokemuksia ja niiden todenperäisyyttä ja 

paikkansapitävyyttä voidaan myös arvioida kognitiivisesti. Tiedon ja uskomusten osuus 

tunteista on aina silti vain arvio. Tunnekokemuksessa ei sen kokijalle merkityksellisintä ole 

sen kokemuksen todenperäisyys, vaan sen vaikutus elämään, yksilön itselleen ja 

suhteilleen tunnekokemusten pohjalta antamat merkitykset ja niiden ilmaisut.  (Järveläinen 

2000, 25–29.) Ajattelen, että tunteet määrittävät lopulta sen, millaisen sisäisen tarinan 

merkityksenantoineen kokemuksistamme itsellemme kerromme ja miten se vaikuttaa 

tapaamme ja kieleemme olla suhteessa situaatioomme. 

 

Koska uskon kieli on aina osittain yhteisöllisesti opittua ja sisältää siten yhteyden 

uskontoihin, samaa uskon kieltä puhuvien sosiaaliseen yhteisöön, on mielenkiintoista 

tarkastella Sousan (Järveläinen 2000, 42–43 mukaan) ajatusta, että myös tunteet ovat 

sosiaalisesti opittuja. Tunteet opitaan osallistumalla sosiaalisiin tilanteisiin yksilön omassa 

situaatiossa. Uskonnolliset tunteet olisivat siten kulttuurista riippuvaisia ja kussakin 

kulttuurissa yleisiä. Ne opitaan hyvin nuorena mallioppimisen kautta. Tunteiden 

sosiaalinen konstruktio on siten yhteydessä tunteiden esiintymisen ja kokemisen 

rationaalisuuteen kussakin kulttuurissa. Tunteiden esiintymiseen vaikuttavat sosiaaliset, 

biologiset, psykologiset, tiedolliset, käytökselliset ja kokemukselliset tekijät yksilön 

sosiaalisessa ympäristössä. Uskonnollisia tunteita tarkasteltaessa täytyy tarkastella myös 

laajemmin systeemin emotionaalista arviointia, jotta emootioita voidaan relevantisti 

ymmärtää. Kognitiivinen malli on siten taipumuksellinen ajatusmalli, joka on sosiaalisesti 

opittu ja vain sellaisena ymmärrettävä. (Järveläinen 2000, 39–44). 

 

Uskonnonfilosofeista mm. Otto (1917, 56- 64) tukee Järveläisen (2000, 45–47) ajatusta 

uskonnollisesta tunteesta samankaltaisena kuin yleiset tunteet. Uskonnollisilla tunteilla 

kuitenkin on tuonpuoleinen aiheuttaja tai kohde, eli ne ovat yleisten tunteiden variaatioita. 

Vaikka yksilö ajattelee, että hänen tunteensa kohde tai aiheuttaja on tuonpuoleinen, 

numenaali, se ei tee kohdetta tai aiheuttajaa ymmärrettävämmäksi, vaan se saattaa yhä 

pysyä mysteerinä. Numenaali (numinous) on tässä tutkielmassani merkityksessä kokemus 
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tai aistimus tuonpuoleisesta, mysteeri, joka herättää uskonnollisen mielentilan tai tunteen. 

(Järveläinen 2000, 49–52). 

 

Järveläinen (2000, 48–49) huomauttaa, että tunnekokemus on uskonnollinen vain ja 

ainoastaan, jos yksilö pitää itseään suhteessa tuonpuoleiseen. Tullakseen tietoiseksi 

numenaalista suhteestaan, yksilön on tultava kulttuurinsa vaikuttamaksi. Vaikka 

tunnekokemus olisi yksityinen ja subjektiivinen, sillä on aina sosiaalinen ulottuvuus. 

Tunne tulee ymmärrettäväksi yksilön ympäristön, situaation, ajattelutapoja vasten. Tämä 

on mielestäni tärkeä ajatus uskonnollisten tunteiden merkitysten syntyä ja muutosta 

empiirisesti tutkittaessa mahdollisessa jatkotutkimuksessa. Kielen merkitykset syntyvät 

sosiaalisissa suhteissa tunnekokemusten kautta. Kielen sisältämiä poeettisia tunteita 

voidaan tarkastella vain yksilön ja sosiaalisen yhteisön suhteiden kautta. Kohtaamiset, 

kasvamiset ja ristiriidat kielen merkityksissä yksilön ja yhteisön välillä kertovat myös 

yksilön uskon kehityksen vaiheista ja maailmankuvan muutosprosesseista ja – kriiseistä.  

 

Seuraavassa näkökulmassa tarkastelen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sisäistettyjä 

jumalakuvia kielen merkitysten taustalla ja niiden ilmituloa puhuvan subjektin poeettisessa 

kielessä. Järveläinen (2000, 49–51) toteaa, että uskonnolliset tunteet ovat psykosomaattisia 

reaktioita, jotka tulevat tulkituiksi yksilön erityisen numenaalin suhteen kautta. 

Kognitiivinen aspekti on siten perusta arvioitaessa tuntemuksen merkityksellisyyttä 

yksilölle ja suhteessa sosiaaliseen aspektiin. Emotionaalinen asennoituminen on kuitenkin 

välttämätön uskonnolle ja opilliset systeemit ovat toissijaisia. Kognitiivinen osa 

uskonnollisissa tunteissa käsittää ajatuksen subjektista suhteessa yksilön numenaaliksi 

kokemaan. Uskonnollinen tunne johtuu uskonnollisesta käsityksestä, arvostuksesta, tai 

ajatuksesta.  

 

Järveläinen esittää uskontofilosofisen tunneteorian uskonnollisten tunteiden tarkastelun 

pohjaksi. Sen mukaan emootion tulee täyttää kolme ehtoa ollakseen uskonnollinen. Ne 

ovat pragmaattinen ehto, objekti-, eli kohde-ehto ja syvyysehto. Jotta uskonnollisen 

emootion objekti-, eli kohde-ehto täyttyy, sen tulee sisältää ajatus jumaluudesta tiedollisen 

arviointinsa kohteena. Pragmaattinen ehto perustuu sosiokonstruktivistiseen ajatteluun ja 

edellyttää uskonnollisten toimintatapojen läsnäoloa uskonnollisessa tuntemuksessa. 

Syvyysehto edellyttää, että ajatus jumaluudesta kytkeytyy yksilön itseymmärrykseen, sen 

muodostumiseen ja muokkautumiseen. (Järveläinen 2000, 56–70).  
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Uskonnolliset ajatukset emootioiden muodostajina ovat arvostelmia, jotka tulisi käydä läpi, 

testata yksilön elämänvaiheissa, elämänkokemusten prosesseissa. Fenomenologisesta 

näkökulmasta käsin emootiosta tekee uskonnollisen yksilön tietoisuus itsestään suhteessa 

jumaluuteen. Järveläinen toteaa, että uskonnollinen emootio voi kohdistua myös yksilön 

omiin ajatuksiin, heikkoihin viitteisiin tuonpuoleisesta. Myös silloin syntyy merkitsevyys 

yksilölle itselleen ja syvyysehto täyttyy. Uskonnollisiin tunteisiin sisältyy numenaalista, 

jumalallista tietoisuutta ja universaalin äärettömyyden edessä koettua 

riippuvuudentunnetta. Yksilö ymmärtää itsensä osaksi suurempaa kokonaisuutta ja kokee 

omasta pienuudestaan nousevaa tarvitsevuutta. Uskonnolliset emootiot eivät ole 

Järveläisen mukaan vain mielen sisäisiä, vaan suhteessa numenaalisuuteen ja emootioiden 

syntyperään ja tarkoitusperään. (Järveläinen 2000, 56–70 ja 2003, 295–300).  

 

Uskon kieltä tunnekielenä ja sen merkityksiä voidaan tarkastella tämän teorian kautta. 

Uskon kieli voi ilmaista käyttäjänsä tunnesuhdetta numenaaliin, eli sitä, millaisena 

tuonpuoleinen kohtaa yksilön ja millaisia tunteita yksilöllä on tuota numenaalia voimaa 

kohtaan. Se, millaisena yksilö näkee itsensä ja suhteensa numenaaliin voimaan, vaikuttaa 

hänen toimintaansa suhteessa tuohon voimaan. Uskon kielen merkitykset tunnekielenä 

kuvaavat numenaalia objektia, sen kohtaamista käytännössä, mutta erityisesti se kuvaa 

tuon numenaalin voiman vaikutusta yksilön minäkuvaan ja maailmankuvaan. Näin 

määriteltyjen uskonnollisten tunteiden vaikutuksia yksilön itseymmärrykseen ja 

maailmankuvaan tarkastelen seuraavassa näkökulmassa Hyrckin (1995, 2003, 2014) 

tutkimuksen avulla.  

 

Kuvasivulla Minuus, Jumalani kuva, savesta ja tomusta piirrän näkyväksi kuvalla ja sanoin 

omaa uutta numenaalia merkityssuhdettani. Poissa on persoonamuotoinen ja lapsuuteni 

aikuisten kasvoinen ankara jumalakuva ja jäljellä ovat lempeät kädet, mummuni ja 

isotätieni suuret ja hoivaavat kädet. Saven työstämisen kautta olen löytänyt kosketuksen 

mieleni ihoon, omaan kaipaukseeni. Löytämällä itseni löydän lempeän, armollisen ja 

syvästi inhimillisen jumalakuvani kasvot ja kosketuksen minulle rakkaissa ihmisissä. 

Matkakumppanini tällä tuskallisen tyhjentymisten, kivuliaan ja avuttoman etsimisen ja 

armollisen löytämisen matkalla ei enää heijasta lapsuuteni pelkojen kasvoja ja omaa 

vihaani avuttomuuteni edessä, vaan näkyviin piirtyy hänen inhimillisyytensä ja armon 

tarpeensa. Ihmisen tarpeesta ihmisen luo kirjoittaa eräs runoilija, miten ihminen ei voi tulla 
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ihmiseksi ilman toista ihmistä. Meidän yhteinen matkamme on muovannut 

ihmisyyttämme, omaamme ja toinen toisemme. Elämänkulku näyttäytyy minulle yhä 

käsittämättömänä, mutta koen numenaalin, jumalallisen voiman lempeyden elämässäni 

toisissa ihmisissä ja saven sileässä, armollisessa ihossa. Jumalani ei ole etäinen, vihainen 

tai poissaoleva, vaan lähellä, kuin maan tomu ja savi. Armo on tilaa olla se, joka olen, 

tomua itsekin ja Jumalani kuva. 
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3.3.1 Kuvasivu Minuus, Jumalani kuva, savesta ja tomusta 

 

 

Lempeä, pehmeä, sileä savi liukuu käsieni alla. Suljen silmät ja tunnen muodon sormieni päissä. 
Kuuntelen puhettasi, etsiviä sanojasi, äänesi kaipausta. Tunnen sinut itsessäni ja sinä tunnet 
minut. Sanattomasta puheestamme on kasvanut kertomus elämästä ja jostain suuremmasta 
meissä.  
Avaan silmäni. Savesta nousevat vanhuksen kasvot, ylöspäin kohotetut. Kuin pitkän matkan 
viimeinen kysymys ”Miksi hylkäsit minut?”. Luisevat hartiat ja kumara ryhti, anovat silmät ja 
lähtevän katse. Se katse, jossa on äärettömyys ja silta tuonpuoleiseen. Sinun silmissäsi on sama 
uupuneen katse. Ojennan savisen käteni. Tartut siihen. Silta ohenee ja palaat tähän hetkeen. Olen 
sinua varten ja sinä minua. Ikuisuus on kaikki aika, joka on annettu tähän hetkeen. Lempeä 
ikuisuus ja armahdus elämän käsittämättömyydestä. 
(Julkaisematon lähde: Oma päiväkirjani). 
  



37 

 

 

3.4 Sisällyttäminen ja transitionaalitila uskon kielen merkitysten rakentumisessa 

Uskon kieli on tunnekieltä, joka rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Uskon kieli 

kuvaa subjektin suhdetta itseensä, toisiin ja tuonpuoleiseen, numenaaliin maailmaan. 

Kielen merkitykset vaikuttavat itseymmärrykseen ja maailmankuvaan, yksilön tulkintoihin 

itsestään ja elämän merkityksistä. Ihmisen tunteet ja tarpeet siis sävyttävät hänen kaikkia 

ihmissuhteitaan. Hyrckin (2003) suhteessaolon perusmielikuvien teoria (jatkossa SPT) 

pyrkii kuvailemaan tunteiden ja merkitysten maailman rakentumista. Teoria korostaa 

varhaislapsuuden hoitavien henkilöiden vaikutusta lapsen sisäisen maailman 

rakentumiseen. Hyrckin teoria nojaa niin Hegelin, Piaget’n, Winnicottin kuin Bioninkin 

ajatteluun. Hyrck itse kuvaa teoriaansa eräänlaisena karttana, jonka avulla voidaan 

tarkastella kielen käsitteiden merkityksiä, niiden taustalla vaikuttavia elämyksiä, 

kokemuksia ja tunteita. Se mielen maailma, eräänlainen sisäisen tarinan kertojien äänet, 

jolla teoria kuvaa myös uskon kielen rakentumista, on syntynyt niissä ihmissuhteissa, joita 

subjekti on sosiaalisessa maailmassaan kohdannut ja kohtaa. (Hyrck 2003, 56–60.) 

 

SPTn ytimessä ovat mielen merkityksiä kuvaavat kaksi sisäisen lapsen kuvaa ja viisi 

sisäisen vanhemman kuvaa. Nämä sisäiset vanhemmat ja lapset ovat yleisinhimillisiä ja 

kuuluvat subjektin normaaliin kehitykseen. Ne syntyvät varhaisen kasvuympäristön 

kokemuksista, hoivan, huolenpidon ja vaillejäämisten kokemuksista. Nämä hoivan 

kokemukset ovat usein myös sosiaalista perintöä, jotka muovautuvat sukupolvesta toiseen. 

Näitä kokemuksia, joita Hyrck kutsuu sisäisiksi aikuisiksi ja lapsiksi, yksilö heijastaa myös 

suhteessa numenaaliin ja numenaalin suhteessa omaan subjektiinsa. Näiden sisäisten 

aikuisten ja lasten jättämät merkitysjäljet ovat Hyrckin mukaan nähtävissä kaikkialla 

ihmisen toiminnassa, sekä havaintojen ja toiminnan suuntautumisessa. Koko inhimillinen 

kulttuuri, usko, taide ja tiedekin voidaan nähdä heijastumana näistä sisäisistä hahmoista ja 

niiden luomista merkityksistä. Tutustumalla itseensä, tunteisiinsa, kokemuksiinsa, 

merkityksiinsä ja niiden ilmituloihin ihmissuhteissa SPTn sisäisten hahmojen muodossa, 

ihminen voi oppia ymmärtämään ja muuttamaan omaa toimintaansa. Ymmärtäessään 

sisäisiä mielikuviaan, toiveitaan ja tarpeitaan, ihminen ymmärtää myös 

merkitysmaailmaansa ja sen vaikutusta käyttämäänsä kieleen, sekä siihen, miten ymmärtää 

toisten käyttämää kieltä. (Hyrck 2003, 56–86). 
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Nuo viisi sisäistä aikuista ovat saaneet teoriassa nimekseen Houkuttaja, Hallitsija, Vaatija, 

Vetäytyjä ja Parantaja toimintamalliensa ja eräänlaisten ”luonteenpiirteidensä” pohjalta. 

Sisäiset lapset ovat Riippuvainen ja Itseriittoinen. Jokaisessa subjektissa on nähtävissä 

kaikkia tai lähes kaikkia muotoja näistä, mutta erilaisin painotuksin eri 

merkitysulottuvuuksissa. En avaa näiden sisäisten hahmojen sisältämiä merkityksiä ja 

vaikutuksia laajemmin. Se ei ole tilan, eikä asian käsittelyn kannalta tarpeellista tässä 

yhteydessä. SPTn haluan nostaa teoriana esille. Sen vaikutukset ulottuvat mahdollisen 

jatkotutkimuksen aineiston valintaan ja sen analyysien toteuttamiseen, mutta toimivat 

myös taustana ja yhdistäjänä sisäisten mielikuvien ja tunnekokemusten välillä uskon kielen 

merkitysten synnyn tarkastelussa. Uskon kielessä on usein esimerkiksi Vanhan 

Testamentin teksteissä tai virsisanoituksissa nähtävissä näitä hahmoja metaforisesti tai 

hyvinkin suoraan. Kiivas ja vaativa, pahoja tekoja kostava Jumala lienee monelle kristitylle 

tuttu, samoin lempeä Isän syli tai kadonnutta lasta kantava Kristus-hahmo. (Hyrck 2003, 

67–343).  

 

Itselleni Hyrckin teos Ihmismieli ja Jumala psykoanalyysin näkökulmasta on ollut tärkeä 

kasvukumppani niin ihmisenä, vanhempana kuin varhaiskasvatuksen opiskelijana. Luin 

kirjan useamman kerran, yhä löydän siitä uutta. Näen sen merkityksen myös 

maahanmuuttajalasten erilaisten uskonnollisten ja kokemustaustojen kohtaamisessa. Jos 

kasvattajina ja vanhempina tunnistamme omat merkityksiimme vaikuttavat sisäiset 

hahmomme niin arjessa kuin uskon kielen merkityksissä, olemme kasvattajina 

ymmärtävämpiä kohtaamaan lasten tarpeita, merkityksiä ja niiden muodostumisen 

prosesseja.  

 

Ajattelen, että SPTn näkökulma tarkastella merkitysten syntyä ja niiden näkymistä 

ihmissuhteissa soveltuu niin vapaaseen kerrontaan, kulttuurin teksteihin, lauluihin, 

satuihin, taiteeseen kuin arkiseen kohtaamisen kieleen esimerkiksi uskonto- ja 

katsomuskasvatuksessa. Tiedostamalla ne sisäiset hahmot, jotka kuhunkin kulttuuriseen 

kerrontaan kulloinkin sisältyvät, auttavat kasvattajaa ymmärtämään käyttämäänsä ja 

siirtämäänsä kieltä. Varhaiskasvatusympäristöissä käytettävä kirjallisuusterapeuttinen ote 

kutsuu kasvattajaa tiedostamaan käytettävien tekstien merkityksiä. SPTn näkökulma on 

myös sitä uskon kieltä ja maailmankuvallista merkityksenantoa, jota varhaiskasvattaja 

työssään huomaamattaankin tuottaa kulttuurin tekstejä käyttäessään. 
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Hyrck kääntää katseen Järveläisen tavoin subjektin sisäisestä maailmasta saamiin 

kokemuksiin ja niiden tuottamaan affektiiviseen tietoon, sillä merkitykset muodostuvat 

tunne-elämän avulla. Hyrck sijoittaa Winnicottiin viitaten inhimilliset kulttuurielämykset, 

uskon, luovuuden ja unet transitionaalitilaan. Paremmin tuota tilaa kuvaava on sen 

englanninkielinen nimitys potential space, mahdollinen tai mahdollisuuksien tila. 

Transitionaalitila muodostuu välitilaksi siirryttäessä yksilön sisäisestä maailmasta 

ulkoiseen ja takaisin. Yksilöllisestä, inhimillisestä tunteiden luomasta tajunnasta ja 

ulkomaailman objekteista syntyy transitionaalitilassa merkityksiä. Konkreettinen esine, 

kulttuurin teksti tai kielen sanat saavat sisällökseen tunnemerkityksiä, niistä tulee 

transitionaaliobjekteja. Aistein havaittavasta ulkoisesta maailmasta tulee arvojen ja 

merkitysten kantajia. Ihmisen on mahdotonta itse tavoittaa transitionaalitilaansa, se syntyy 

sisäisen ja ulkoisen jännitteestä ja tuhoutuu jos tuo jännite puretaan. Jos tunteet ottavat 

kaiken vallan tai tunteet vaiennetaan täysin järjellä, tuo tila katoaa. Ilman toista ei ole 

toista. Uskon kielen merkitykset, tunteiden saamat konkreettiset kielen vastineet ja uskon 

käytäntöjen ilmaisut syntyvät transitionaalitilassa. (Hyrck 2003, 383–386). 

 

Hyrck (2014) käyttää tästä transitionaalitilassa tapahtuvasta merkityksenannosta Bionin 

käsitettä unityöskentely, reverie, dream work. Se tarkoittaa tietoisten tapahtumien, 

kokemusten ja havaintojen muokkausprosessia, jossa ne yhdistyvät muistoihin ja tunteisiin, 

saaden merkityssisällön. Niistä tulee psyykkisesti käyttökelpoisia. Jotta subjektilla olisi 

kyky tähän unityöskentelyyn, se edellyttää aivan erityistä tunnetason kahdenvälistä 

vuorovaikutussuhdetta. Hyrck kutsuu sitä Bionin käsitteellä sisällyttäminen. 

Sisällyttämisessä vastaanottaja ottaa vastaan toisen sietämättömät mielentilat sisälle omaan 

mieleensä, ymmärtää ja pyrkiä palauttamaan ne sanallisessa, siedettävässä muodossa. Näin 

tapahtuu onnistuneessa vuorovaikutussuhteessa jo aivan vastasyntyneen vauvan ja hänen 

hoivaajansa välillä. Vauva ei ymmärrä vatsakipujaan, nälkäänsä tai epämukavia 

olotilojaan, vaan ilmaisee ne itkulla ja kitinällä hoivaajansa huolehdittaviksi. Hoivaaja 

pyrkii etsimään vaivan syyn, helpottamaan lapsen oloa, lohduttamaan häntä ja 

sisällyttämään näin rauhallisesti omaan oloonsa lapsen pahan olon ja poistamaan sen. 

Hoivaaja antaa noille tunteille sanalliset merkitykset lasta lohduttaessaan ja 

rauhoittaessaan. ”Nälkä”, ”vatsakipu” tai ”kuuma” muodostuvat vauvan kuuloaistin kautta 

merkitseviksi sanoiksi noille tunteille ja ne saavat kielen kautta myös lohtua tuovat 

vastinkappaleensa ”maito”, ”röyhtäisy” tai tekoina vaatteiden vähentäminen. Lapsi oppii 

luottamaan hoivaajansa toimiin olonsa helpottamiseksi. Vaikka paha olo ei kokonaan 
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poistu, siitä tulee siedettävä, eikä siitä tarvitse yksin selvitä. Lapsi siirtyy sisällyttämisen 

kautta huolenpidon mielentilaan. (Hyrck 2014, 65–72). 

 

Varhaiset hoivan kokemukset, hoitajan kyky kohdata lapsen paha olo, vastaanottaa se, 

kantaa sitä sisällään, sanoittaa ja vähentää sitä, tuoda lapselle lohtua, luovat lapselle hyvän 

ja pahan olon suhteellisuuden kokemuksen. Jos hoivaaja ei pakene etäisyyteen tai 

kyvyttömyyteen, lapsi saa kokemuksen rakkaudesta ja hyvän ja pahan rajallisuudesta. 

Vähitellen siitä tulee pysyvä ominaisuus lapsen mieleen. Lapsi siirtyy mustavalkoisesta 

mielentilasta huolenpidon mielentilaan. Hyrck muistuttaa kuitenkin, ettei tämä ole 

itsestäänselvyys ja hoivaaja voi myös epäonnistua sisällyttämisessä esimerkiksi 

vanhemman takertuvuuden tai varhaislapsuuden turvattomien olojen takia. Tällöin lapsi jää 

mustavalkoiseen mielentilaan, jota vallitsevat kontrollimielikuvat, 

kaikkivoipaisuuskuvitelmat, pysyvä epäluottamus ja asioiden jakaminen hyviin ja 

pahoihin. Mustavalkoinen mielentila on konkretiassa pysyvä ja se pyrkii varmistamaan 

situaatiossa tapahtuvien asioiden luonteen, niiden ehdottoman hyvyyden tai pahuuden. 

Transitionaalitila katoaa turvallisuudentunteen puuttuessa. Ihminen voi kuitenkin 

myöhemmissä elämänvaiheissa löytää tuon tilan uudelleen, saada kokemuksia 

huolenpidosta ja hoivasta, jolloin hänelle syntyy uskallus tutkia myös hallitsematonta, 

tuonpuoleista ja hyvän ja pahan välimaastoon sijoittuvaa. (Hyrck 2014, 72–80). 

 

Usko on transitionaalitilassa tapahtuvaa merkityksenantoa, joka yhdistää konkreettisen 

maailman teot, asiat ja kielen osat tunnekokemuksiin. Transitionaalitilassa nuo 

konkreettiset asiat edustavat sanattoman maailman kokemuksia olematta silti sama asia. 

(Hyrck 2014, 80–85). Transitionaalitila voi olla myös yhteisön jakama, yhteinen tila, jossa 

leikitään yhteistä luovaa leikkiä. Näin voi olla myös samoin uskovien yhteisön kohdalla. 

Kun ihminen tavoittaa huolenpidon mielentilan, hän kykenee yhteiseen, kokeilevaan ja 

etsivään merkityksenantoon toisten ihmisten kanssa. Tällainen uskonnollinen kokemus ei 

koskaan ole lopullinen totuus, vaan vain yksi näkökulma. Huolenpidon mielentilassa 

numenaalista tulee oman merkityksenannon, olemisen perusta, elävä, uusiutuva ja uutta 

luova. Kun kasvattajina hoivaamme lasta, yritämme tavoittaa hänen tarpeensa, toiveensa ja 

pelkonsa, vastata niihin turvallisesti ja ennakoitavaksi, avaamme lapselle oven 

huolenpidon mielentilaan ja transitionaalitilaan. Sieltä käsin lapsi voi aikuistuessaan 

tarkastella itseään, maailmankuvaansa, uskonsa merkityksiä, niiden suhteellisuutta, sekä 
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kohdata toisin uskovien merkitykset ja maailmakuvan vailla uhkan tunnetta.  ( Hyrck 2003, 

392–399). 

 

Ajattelen aiemman pohjalta, että uskon kielen merkitykset ovat koko elämänkaaren kattava 

matka, joka nivoutuu yksilön kognitiivisen kehityksen vaiheisiin, ympäröivään kulttuuriin, 

tunne-elämän kehitykseen ja hoivasuhteisiin varhaislapsuudesta alkaen. Taiteet, kulttuuri, 

tunteet ja uskon kielen merkitykset syntyvät tuossa samassa tilassa, transitionaalitilassa. 

Uskon kielen merkityksenanto ei ole sattumanvarainen. Se voidaan pakottaa sosiaalisessa 

todellisuudessa, sitä voidaan tuhota epäonnistuneina hoivan kokemuksina tai sitä voidaan 

tukea ja hoivata halki elämänkaaren. Uskon kielen merkitysten synnyn ja niiden 

kehittymisen tarkasteluun ja analysointiin haluan aiempien näkökulmien tarkastelun ja 

näiden ajatusteni pohjalta tuoda Kristevan poeettisen kielen ja Tarastin 

eksistentiaalisemiotiikan mahdollisina uskon kielen merkitysten analysoinnin välineinä ja 

keinoina.  

 

Kuvasivulla Kotona matkalla kuvaan kokemustani olla turvallisesti sisällytettynä 

keskeneräisenä ja yhä matkalla. Lapsuuteni Parantajankasvoisista hoivasuhteista on tullut 

elämääni kannatteleva voima. Koen turvaa ja turvallisuutta suhteessa elämääni ja sen 

kannatteleviin voimiin. Niiden turvin saan lentää itse, saan tarvita turvaa ja uskallan 

pysähtyä elämässäni hetkiin, joita elän. Matka on ollut kipeä, tunnen väsymystä ja 

kipuakin, mutta tiedän, että elämä kantaa. Elämän armollisuus näyttäytyy niin kivikoissa 

kuin lempeissä pilvissä ja lepopaikoissa. Kiivaasta ja kiukkuisesta jumalakuvasta on tullut 

Lempeä ja Armollinen, johon sisäiset lapseni uskaltavat nojata turvallisesti ja luottaen. 
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3.4.1 Kuvasivu Kotona matkalla 

 

 

Olen tullut kotiin. Kuin vaeltaja kokoaisi telttamajansa tunturin kylkeen. Tuuli jää tunturin taa ja 
auringosta rakentuu tuudittava syli. Hetken viivähtävissä kukissa, kylmän lapsissa on mummun 
sylin tuoksu, raikas ja lämmin.  
Vaeltajan matkavaate kuivuu puroveden ja suovan tuoksuisena. Juuri tänään ei tuulen tarvitse 
tarttua siipiini. Tiedän, että osaan lentää aivan itse, luottaa tuuleen ja Taivaaseen. Juuri siksi voin 
hetken levätä, nojata vaivaiskoivun kaitaiseen kylkeen ja laskea kädet syliini. Tämä päivä on 
valmis, valmiiksi tehty puolestani. Valo liukuu pilvien varjojen viertä pitkin tunturin kivikkoista 
kylkeä. Matkaajan jaloissa on työtä tehneen kivistys. Tartun sanoihin ja kirjoitan sinulle. ”Olen 
matkalla ja tullut Kotiin. Matkalla luoksesi ja Kotona jo nyt.” Kyllä sinä tiedät. Hymyilet lukiessasi. 
Tiedät, kaiken. Juuri siksi hymyilet, lapsillesi, Sinä, jonka nimi on Lempeä ja Armollinen. 
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3.5 Poeettinen kieli sisäisen tarinan, eli subjektin maailmankuvaan sisältyvien 

merkitysten kuvaajana 

Uskon kielen merkityksenanto on koko elämänkaaren mittainen prosessi, johon ihminen 

osallistuu kaikissa situaationsa ulottuvuuksissa niin kehollisten kokemusten ja tunteiden 

kuin mielellisten tunteiden kautta. Se syntyy transitionaalitilassa konkretian ja 

kuvitteellisen vuorovaikutuksessa. Näistä merkityksistä subjekti kutoo oman sisäisen 

tarinansa, elämäntilanteensa ja maailmankuvansa jäsennyksen ja tulkinnan. Rauhalan 

käsittein sisäinen vastaa tässä tajunnallista, jossa merkitykset muodostuvat, etsiytyvät 

suhteisiin toistensa kanssa ja muokkautuvat yhä uudelleen. Sisäisen tarinan alkuperä on 

aina sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Hänninen 2000, 30–49). Uskon kielen 

merkityksenannon tarkasteluun tarvitsen siis näkökulman subjektin sosiaaliseen, 

kulttuuriseen ja kokemukselliseen ulottuvuuteen, mutta myös niiden ulottuvuuksien 

mielelliseen muokkautumiseen ja tulkkiutumiseen, eli sisäisen tarinan näkyväksi tuomista. 

 

Sisäinen tarina syntyy oman kokemushistorian ja ympäröivän kulttuurin erilaisten 

kerronnan tapojen yhteydestä.  Kulttuurinsa tarinoista subjekti seuloo itselleen 

merkityksellisen ja sopivan kerronnan sisällön ja muodon suhteessa lapsuutensa 

kokemuksiin. Jotta yhteisestä kollektiivisesta tarinasta voisi tulla omaksi koettu, sen täytyy 

vastata oman elämän realiteetteja. Sisäinen tarina vahvistuu ja muokkautuu myös silloin, 

kun subjekti kertoo sitä toisille. Toisaalta taas häpeällisiksi tai kammottaviksi koetut 

tarinan osat voivat jäädä kertomatta. Kertomisessa oma minä, identiteetti joko vahvistuu tai 

selkiytyy tarinan subjektin kerrontatilanteelle antaman merkityksen mukaisesti. Sisäinen 

tarina siis jäsentää omaa identiteettiä, omia mahdollisuuksia ja toimijuutta sosiaalisesti ja 

moraalisesti. Sisäinen tarina ja sen kertominen itselle ja toisille on menneisyyden ja 

tulevaisuuden mahdollisuuksien valossa tehty tulkinta omasta nykyisyydestä. Se 

muodostuu toiminnasta, emootioista ja kognitioista. (Hänninen 2000, 50–68; Leraille 1995, 

95–99). 

 

Sisäistä tarinaa voidaan jäljittää erilaisista kielellisistä ilmauksista, joita kertoja tuottaa 

mahdollisimman omaehtoisesti, kuten päiväkirjat tms. Tekstistä etsitään mieliä, elämyksiä 

ja emootioita sisältävää sisäistä puhetta. Näistä syntyvät kognitiiviset merkityksenannot. 

Kieli on dialoginen yhteys subjektin ja maailman välillä. Sanoissa elävät merkitykset 

sanojan suhteesta vastaanottajaan ja ympäröivään yhteisöön.  Kerronnallinen kokonaisuus 
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ei ole yhtä kuin sisäinen tarina, vaan se on vasta sen rekonstruktio. Sisäistä tarinaa etsitään 

tästä rekonstruktiosta. Tarinan kertojan tulee myös voida hyväksyä kertomuksestaan tehty 

sisäisen tarinan analyysi. (Hänninen 2000, 31–48, Leraille 1995, 92–94).  

 

Sisäinen puhe toimii mielien, kuten tunteiden, toiveiden, tarpeiden ja uskomusten varassa. 

Yhteisesti jaettuna niistä tulee pysyvämpiä, kognitiivista sisältöä kantavia merkityksiä. 

Sisäinen puhe, sisäisen tarinan tuottaminen on vuorovaikutusta mielien, merkitysten ja 

sanojen välillä. Tuo liike prosessoi ja ilmaisee sanattomia ajatuksia, motiiveja, tarpeita ja 

tunteita. Jotta sanat voivat kantaa merkityksiä, niiden takana tulee olla tunteita sisältävä 

kokemus. Kokemusta voidaan tulkita lukuisin erilaisin kielen ilmauksin ja ilmauksilla 

voidaan muokata kokemusta. Sisäinen tarina sanallisessa muodossa on oltava 

kiinnittyneenä tunnekokemukseen. Samoin kielen merkitys voi tulla osaksi omaa tarinaa 

vain tunnekokemuksen kautta. (Hänninen 2000, 48–49).  

 

Kristevan käsittein kokemusten ja mielien aistimuksellinen, sanaton maailma on 

semioottinen. Tätä aistimuksellista, aikaan ja paikkaan sitoutumatonta sanatonta viettien 

liikkeen maailmaa Kristeva kutsuu khoraksi. Jokaisessa kielen merkissä on khoran 

semioottinen taso ja kielen ulkoasun symbolinen taso. Kumpikin taso on läsnä sanoissa 

aina. Kielen semioottista osaa kantavaa tekstiä Kristeva kutsuu genotekstiksi ja symbolista 

fenotekstiksi. Genoteksti on dynaaminen ja prosessinomainen, viettien liikkeitä ja niiden 

kohtaamista ruumiillisuuden ja maailman kanssa sisältävää. Genoteksti ei aina ole 

fenotekstissä nähtävillä. Fenoteksti on kommunikaation kieltä ja edellyttää vastaanottajan 

ja lausujan olemassaoloa. Kielen merkitys muodostuu genotekstin ja fenotekstin 

yhteydestä. Kristevan käsittein puhuva subjekti syntyy, kun kielen symbolinen, 

kulttuurinen taso kohtaa semioottisen, aistivoimaisen tason. Symbolisen ja semioottisen 

kohtaamisesta syntyy myös sisäisen tarinan merkityksenanto. Fenoteksti pyrkii 

vastustamaan ja peittämään genotekstin vahvaa, viettiperäistä ja merkityksiä muuttavaa 

voimaa. Välillä khora tulee näkyväksi fenotekstin kautta ja syntyy poeettista kieltä. 

Sisäisen tarinan metaforat ja sen esteettiset muodot tuovat genotekstin näkyväksi 

fenotekstissä. (Hänninen 2000, 49; Kristeva 1993, 85–110; Leraille 1995, 99–101). 

 

Kristevan tekstianalyysissa sisäisen tarinan ja siten uskon kielen merkitykset syntyvät 

kulttuurin symbolisen ja subjektin sisäisen semioottisen tason kohtaamisessa. Poeettinen 

kieli fenotekstissä paljastaa genotekstin murtautumisen esiin. Tutkimalla metaforia, mieliä 
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ja esteettisiä muotoja fenotekstistä on mahdollista päästä sisäisen tarinan merkitysten 

äärelle.  

Julia Kristeva on paitsi kielitieteilijä, myös psykoanalyytikko. Tässä yhteydessä on 

todettava suomalaisten ja ranskalaisten käsitteiden eroavuus. Siinä missä suomalaiselle 

psykoanalyysi on vain hoitomuoto, on se ranskalaiselle maailman tarkastelun tapa 

itseymmärryksen ja yhteisöjen ymmärryksen lisäämiseksi. (Leraille 1995, 95.)  

 

Työssäni liityn psykoanalyysin ranskalaiseen perintöön. Työni alkupiste oli ymmärtää 

oman elämäni kokemuksia ja merkitysten muutoksia. Prosessit, joita koin ja elin omia 

tekstejäni kirjoittaessani, kuvanveiston ja maalauksen parissa johdattivat etsimään 

luettavaa monista eri näkökulmista. Lukiessani kirjallisuutta uskon kielen merkitysten 

synnystä löysin Kristevan kirjat Puhuva subjekti (1969/1997) ja Muukalaisia itsellemme 

(1988/1992). Merkitysten pohtiminen kuljetti paitsi Kristevan, myös muiden näkökulmien 

kautta semiotiikan äärelle. Sutinen (2003) tarkastelee Meadia Peircen semiotiikan kautta. 

Käytin Peircen näkökulmaa avukseni hahmottaessani aihetta. Peirce (Veivo 2000, 130–

141) oli ja on minulle työkalu ymmärtämiseen ja tapa työstää lukemaani ja kokemaani. 

Peirce on myös porras semiotiikan maailman syventämiseen. Syventyessäni semiotiikan 

tutkimukseen löysin ensin Lotmanin (1989) tekstit kulttuurisemiotiikasta ja myöhemmin 

Tarastin eksistentiaalisemiotiikan pohdinnat. Tarastin eksistentiaalisemiotiikka asettui jo 

oman kysymyksenasettelunsa kautta, mutta myös Sutisen pohdintojen kautta (1997 ja 

2003, 162) luontevaan suhteeseen työni kysymysten kanssa. Kristevan ajatus merkityksen 

synnystä ja Tarastin eksistentiaalisemiotiikka ammentavat samoista lähteistä, Hegelistä ja 

Heideggeristä. Rajauksen vuoksi jätän hyvin antoisan ja mielenkiintoisen Peircen 

semiotiikan nyt tarkastelun ulkopuolelle. Tarastin ajatuksiin on mahdollista tutustua vain 

erittäin pintapuolisesti. Haluan kuitenkin tuoda tämän näkökulman esille, sillä juuri 

Kristevan ja Tarastin vuoropuhelussa näen välineen ja tien jatkotutkimukselle.  

3.6 Kohti eksistentiaalisemiotiikkaa 

Semiotiikka on merkkijärjestelmiä, niiden prosessoitumista ja käyttöä tutkiva tiede. 

Semiotiikan kielessä merkki on jotain muuta edustava. Semioottinen merkki on 

eräänlainen johtolanka, jonka avulla semiootikko tuo esiin merkin takana olevan 

todellisuuden. Semiotiikan avulla voidaan tutkia mitä tahansa inhimillistä prosessia tai 

ilmiötä. Siten esimerkiksi kulttuurin tekstit, kieli tai merkitysmaailmat ovat sen keskeisintä 
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sovellusaluetta. Semiotiikka ei keskity vain havainnoimaan ja analysoimaa tutkittavaa 

kohdetta, vaan sen on mahdollista olla tapa nähdä ja ilmaista itseä ja maailmankuvaa 

romaanikirjailija Umberto Econ semioottisten romaanien tavoin. (Sjöblom 1997, 197–

198). 

 

Julia Kristevan näkökulma semiotiikkaan on kysymys siitä, kuinka yksilö kasvaa kieleen ja 

sen merkityksiin, eli miten hänestä tulee puhuva subjekti. Hän tutki poeettista kieltä, eli 

subjektin merkityksenantoa tietyssä kulttuurisessa ja sosiaalisessa kentässä. Subjekti siis 

rakentuu suhteessa toiseen, muuttuen koko ajan. Merkityksenanto tapahtuu kahden 

merkitysjärjestelmän vuoropuheluna. Semiotiikan avulla voidaan hahmottaa näitä 

sosiaalisia, psyykkisiä ja kielellisiä verkostoja, joiden avulla merkitykset syntyvät. Kristeva 

(1969/1997) jakaa merkityksenannon kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen on semioottinen, 

viettiperäinen. Se tapahtuu ennen symbolista, merkkeihin ja symboleihin, nimeämiseen 

perustuvaa merkityksenantoa. Semioottinen tapahtuminen, psykofyysinen merkityksenanto 

on nimeämisen, symbolisen ja kielellisen merkityksenannon ehto. Tätä merkityksenantoa 

voidaan Kristevan mukaan tutkia erityisesti taiteen ja psykoanalyysin kautta. Siten 

ruumiillisten kokemusten, taiteen ja kulttuurin tekstien fenomenologinen havaintojen 

maailma on merkityksenannon lähtökohta ja sen tutkimisen keskiössä.  (Sjöblom 1997, 

208–210).  

 

Koska minua kiinnostavat kulttuurin tekstien mahdollisuudet auttaa subjektia löytämään 

uusia merkityksiä, halusin löytää mallin, jolla näitä muutoksia olisi mahdollista tarkastella. 

Tarasti (2004, 22) kuvaa semioottisessa mallissaan ”tapaa, jolla subjekti kokee 

maailmansa, toimii siinä ja tuottaa semioottisia tekoja”. Mallin ytimessä on subjektin 

Dasein, olemassaolo, johon liittyvät myös toiset subjektit. Rauhalan sanoin Dasein voisi 

olla myös tajunnallinen ja kehollinen subjekti omassa situaatiossaan. Dasein kattaisi myös 

tuon situaation, jossa subjekti on. Subjekti tuottaa merkityksiä luovia tekoja poistumalla 

Daseinistaan ja peilaamalla Daseiniaan transsendenssiin. Transsendenssiin poistumisella ei 

tarkoiteta psykologisoitua matkaa poissaoloon, vaan filosofista näkökulmaa merkityksistä 

irtautumiseen. Se voi tapahtua entisten merkitysten tyhjentymisen tai uusien merkitysten 

syntymisen kautta. Kriisissä, jossa jotkin elämän osa-alueet lakkaavat olemasta entisessä 

merkityksessään, kuten vaikka läheisen kuoleman kohdatessa, tapahtuu negaatio, 

tyhjentyminen. Syntyy uusi Dasein, jossa tuota entistä situaatiota ei enää ole, paikka 

merkityksille on tyhjä. Koska tyhjyys etsii täyttymystään, suuntautuu subjekti vähitellen 
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etsimään uusia merkityksiä. Affirmaatiossa nuo merkitysten tyhjyydet täyttyvät, syntyy 

ehkä esimerkissäni uusia ihmissuhteita. Uusi Dasein ei koskaan ole enää entisensä. (Tarasti 

2004, 21–23).  
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Lukiessani Merleau-Pontyn (2012, 1963) pohdintaa taidekokemusten fenomenologiasta, 

Deweyn (1934; Westerlund ja Väkevä 2010 mukaan) ajatuksia taidekokemuksista ja 

Lotmanin (1989) kulttuurisemiotiikkaa työni taustaksi palasin aina uudelleen tähän 

näennäisen yksinkertaiseen kaavioon. Daseinista toiseen negaation ja affirmaation kautta 

matkaavat merkit jaottuvat merkityksiä edeltäviin merkkeihin, toteutuneisiin merkkeihin 

(tässä kohtaa ne kohtaavat Peircen semiotiikan) ja eräänlaisiin merkkien kaikuihin, 

jälkivaikutuksiin, jotka kommentoivat toteutuneita merkityksiä. Merkit siis virtualisoivat, 

aktualisoivat ja realisoivat tapahtumisia, kokemuksia. Taiteen, kulttuurin sanattomien 

tekstien merkit Tarasti taas luokittelee representaatioiksi, ei kirjaimellisesti tulkittaviksi. 

Lisäksi Tarasti nostaa kaavioon modaliteetin käsitteen. Modaliteetit kuvaavat Daseinissa 

itsessään tapahtuvia asioita, subjektien suhteutumista toisiinsa. Metamodaliteetit taas ovat 

Daseinista toiseen lähetettyjä merkkien osia, jotka odottavat transsendenssissa, 

poissaolossa löydetyksi tulemista. Tarasti liittää Kristevan kaavioonsa orgaanisten 

merkkien käsitteellä: semioottinen, khora kutsuu ja hylkii tiettyjä merkkejä oman 

olemassaolonsa tavan pohjalta. Kansankielisesti voisi sanoa, että jokaisella yksilöllä on 

luontonsa ja taipumuksensa, jotka ohjaavat valintoja, tekoja ja kiinnostuksenkohteita kuin 

”luontojaan”. (Tarasti 2004, 23–25). 

 

Tarastin eksistentiaalisemiotiikka ja Kristevan psykoanalyysiin pohjautuva kielitieteellinen 

semiotiikka ovat läheisessä ja hedelmällisessä vuoropuhelussa keskenään. Ne lähtevät 

subjektin ruumiillisesta olemassaolosta situaatiossaan ja siten saaduista psykofyysisistä 

kokemuksista. Noista kehollisista ja mielellisistä kognitiivis-affektiivisista kokemuksista, 

mielistä syntyy merkkejä ja ne saavat symbolisen ilmiasun kielellistyessään. Helenius 

(2003) toteaa, että uskonnollinen kieli on monimerkityksellistä, kuvailevaa ja 

emotionaalisesti koskettavaa. Sitä käytetään metaforisesti ja symbolisesti. Uskonnollinen 

kieli rakentuu symboleille, ikään kuin merkkien päälle. Merkki itsessään on kielen 

tavanomainen ja totuttu merkitys. Symboli antaa sille tulkinnallisen merkityksen, joka on 

elettävissä ja koettavissa. Symboli tekee merkistä täyden. Symbolin täyteys edellyttää 

kuitenkin ihmisen, joka puhuu tai kirjoittaa tuota kieltä. Kieli sisältää ihmisen olemisen, 

sen monimerkityksellisyyden ja vivahteikkuuden. Autenttisena symbolina tuo kielen 

merkitys tekee subjektin tietoiseksi itsestään ja olemisensa perustasta. Näitä autenttisia 

symboleita tarkastelemalla voidaan löytää subjektin maailmankuvan rakennuspuut, elämän 

merkittävimmät merkitykset.  
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Ajattelen, että autenttisen, täyden symbolin voisi nähdä Kristevan käsittein esiin 

murtautuneena genotekstina, poeettisena kielenä. Tuo symboli on välittäjä kokemuksen ja 

kielen välillä. Symboli voi olla muutakin kuin kieltä, mutta metafora on aina kielellinen 

ilmaus. Metafora on eräänlainen symbolin kielellinen vastine. Symboli yhdistää 

kokemuksen ja havainnon, eletyn kieleen ja kulttuuriin. Metafora pyrkii olemaan tuon 

kokemuksen ilmaus. Metaforia tarkastelemalla voidaan löytää monimerkitykselliset ja 

autenttiset symbolit. Metaforien ja symbolien semanttisella tarkastelulla voidaan avata 

uskonnollinen kieli ymmärrettävästi ja tavoittaa sen subjektin olemisen perusteita kuvaava 

taso. (Helenius 2003, 242–265). 

 

Eksistentiaalisemiotiikka on metodi ja mahdollisuus, filosofinen maailmakatsomus, jonka 

avulla voidaan avata ja tarkastella myös uskon kielen merkitysten rakentumista tutkimalla 

merkkien muodostumista ja niiden liikkeitä merkitysjärjestelmien välillä. Uskon kieli on 

maailmankuvan kieltä, poeettista kieltä, joka rakentuu ja todentuu symboleissa ja 

metaforissa. Kulttuurin tekstit, joita yhteisesti luodaan, jaetaan ja uusinnetaan yhteisön 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, ovat tuon poeettisen kielen ja maailmankuvan 

rakennusaineita. Siten puhuvan subjektin uskon kielen ja hänen kulttuurinsa tekstien 

tarkastelu voi avata mahdollisuuden ymmärtää maailmankuvaa ja sen rakentumista ja 

muutosta. (Hyyppä ja Totro 2012, 96–115; Merleau-Ponty 2012, 264–273, 341–346). 

3.7 Kosketus dialogiseen merkityksenantoon 

Kielellä on keskeinen osa merkitysten sisältöjen pohdinnassa ja luomisessa. Kieli ja sen 

merkitykset luodaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jossa kielen kehityksen tukemisella 

on tärkeä merkitys. Sanavaraston ja kielen ymmärtämisen laajuus mahdollistavat rikkaan ja 

monivivahteisen merkityksenannon kehittymisen. Lapsen kieli, vuorovaikutustaidot ja 

kognitiiviset taidot kehittyvät dialogisessa merkityksenannossa. Lapsen kiinnostuksista ja 

kokemuksista lähtevä merkitysten tutkiminen haastaa kasvattajan yhteiseen pohdintaan ja 

tutkimiseen. Kyseenalaistamisen, vertailemisen, oivaltamisen ja tekemisen kautta erilaiset 

näkökulmat tulevat näkyviksi. Kun kasvattaja antaa tilaa lapsen aloitteelliselle ja tutkivalle 

merkityksenannolle, hän asettuu arvostaen havainnoimaan ja ymmärtämään lapsen omaa 

maailmankuvaa sellaisena kuin se on tekeytymässä. Varhaiskasvattajan työn takana ovat 

niin Suomen perustuslaki, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus kuin Vasukin. Jokainen niistä 
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korostaa lapsen oikeutta omaa elämäänsä koskevaan toimijuuteen ja osallisuuteen sekä 

mielipiteiden ja ilmaisun vapauteen. Lapsen hyvinvointi ja tasapainoinen kasvu ja kehitys 

ovat työn keskiössä. Vasu 2016 korostaa lapsen oman merkityksenannon ja tutkivan 

oppimisen merkitystä. (myös Kumpulainen 2016, 56–61). Ajattelen, että, 

turvapaikanhakijoiden määrän kasvu ja monikulttuuristuminen haastaa niin kasvattajat 

kuin perheetkin pohtimaan maailmankuvaansa, merkityksiään ja näkökulmiaan erilaisiin 

uskontoihin. Tuntemalla oman maailmankuvansa perustan kasvattaja on valmiimpi 

kohtaamaan erilaisista taustoista tulevien lasten merkitysten etsimistä ja kysymyksiä 

omassa situaatiossaan.  

 

Dialoginen merkityksenanto ja siihen pohjautuva positiivinen pedagogiikka ovat yksi 

lapsen henkilökohtaisen merkityksenannon kielen kehittymisen tukemisen mahdollisuus. 

Se perustuu lapsen kokemusmaailman tunnistamiseen, vuorovaikutuksessa tapahtuvaan 

yhteiseen merkityksenantoon, vastavuoroisuuteen, yhteenkuuluvuuden kokemukseen ja 

mahdollisuuteen olla toimijana omaa elämässä. Sen keinoja ovat kertominen, jäsentäminen 

ja tulkitseminen. Positiivinen pedagogiikka pohjautuu mm. Vygotskyn, Bakhtinin ja 

Buberin (1923) työlle, heidän ajatuksiinsa lapsen kehityksen sosiaalisista, emotionaalisista 

ja kulttuurisista ulottuvuuksista, sekä lapsen itsenäisen ja kriittisen ajattelun tukemisesta. 

Positiivisen pedagogiikan keskiössä ovat erilaiset visuaaliset menetelmät ja niiden 

mahdollistama symbolinen etäisyys. Näitä käytetään dialogisen merkityksenannon 

välineinä tunteiden havainnoinnissa ja tunnistamisessa, toimijuuden tukemisessa ja 

toiminnan dokumentoinnissa, sekä elämänkokemusten käsittelyssä ja jakamisessa 

ryhmälle. (Anttila 2010; Kumpulainen 2016, 61–68; Merleau-Ponty 2012, 268–271, 332–

333, 357–360, 403–420).  

 

Winnicottin (1971, myös Korkee 1997, 74–78 mukaan) pyrkimys oli vahvistaa lasten 

kykyä luovuuteen, oma-aloitteisuuteen ja itsenäisyyteen. Hän näki ne avaimina terveeseen 

ja tasapainoiseen elämään. Aiemmin tarkasteltu transitionaalitilassa eläminen merkitsee 

omien merkitysten luomista ja subjektin mahdollisuutta määritellä itse elämänsä. Kyky 

käyttää transitionaalitilaa lähtee varhaislapsuudesta. Ajattelen, että transitionaalitilan 

käytön tukeminen ja sen ylläpitäminen sisällyttävällä hoivalla on kasvattajan yksi keskeisiä 

tehtäviä. Transitionaalitilan mahdollisuus on aikuisuudessa yksi luovan tieteen, taiteen, 

uskonnon ja kulttuurin edellytys. (Totro ja Hyyppä 2012, 166–169). 
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3.8 Synteesiä 

Kuvailevan ja integroivan kirjallisuuskatsauksen luonteen mukaisesti Salmisen (2011, 6-8) 

määritelmin työhöni ei sinällään sisälly varsinaisia tutkimustuloksia. Seuraavassa pyrin 

Salmisen (2011, 20–21) ja Atjosen (2010, 8-21) mukaisesti luomaan kriittistä synteesiä 

työni näkökulmista. Uskon kielen merkityksenannosta en löytänyt suoraan yhtään aiempaa 

tutkimusta. Heleniuksen (2003) artikkeli osana laajempaa julkaisua on ainut edes osin 

aihetta suoraan käsittelevä. En siis asetu kritisoimaan aiempia tutkimuksia, vaan peilaan 

omia ajatuksiani kriittisesti käyttämääni aineistoon. Näen, että aihetta olisi tarpeellista 

tarkastella jatkotutkimuksissa useammastakin eri näkökulmasta ja kysymyksestä käsin. 

Siten olisi mahdollista syventyä paljon tutkielmaani laajemmin merkityksenannon 

prosesseihin. 

Sosialisaatioteorian mukaiseen ajattelun käsitteeseen liittyy kriittisyys ja 

kyseenalaistaminen, sekä oman itsen objektivoiminen. Ne ovat myös minätietoisuuden 

syntymisen edellytyksiä. Jäljittely, roolinotto ja vastavuoroisuus muovaavat yleistynyttä 

toista ja siten myös uskon kieltä. Siten syntyy minuus osana yhteisöä myös uskonnollisesta 

näkökulmasta. Kieltä, minuutta ja yhteisöä ei ole ilman toisiaan. (Mead 1934, 1964, 1982; 

Sutinen 81–91 mukaan). Ajattelen, että näissä suhteissa rakentuvat myös yhteisön tavat 

olla suhteessa numenaaliin. Uskon kielen merkitysten prosesseihin kuuluu siis tila 

kyseenalaistamiselle ja omalle kriittisellekin pohdinnalle. Yhteisökulttuurin tekstit siirtävät 

niin yhteisön rooleja, yleistyneen toisen ja kielen, kuin niiden sisältämän numenaaliin 

suhteessaolon uusille sukupolville. Tila kyseenalaistaa ja etsiä voi olla vahvastikin sidottu 

osaksi tervettä ja uusiutuvaa yhteisökulttuuria. 

Uskon kehityksen vaihesiirtymät edellyttävätkin kriittisyyttä ja etsimistä. Oikeus ja tila 

ajatella, kyseenalaistaa, pohtia ja asettua erilaisiin tunnesuhteisiin ovat vaihesiirtymissä 

keskeisiä tekijöitä. Niin moraalin kehitys, persoonan kehittyminen, kuin kognitiivinen ja 

affektiivinen kehitys tapahtuvat tarpeiden ja tunteiden tunnistamisen kautta, sekä yhteisön 

yleistyneen toisen kyseenalaistamisella ja pohtimisella. Tähän vaikuttavat niin elettävä 

historiallinen aikakausi, yksilön persoonalliset kognitiiviset tavat ja piirteet, yhteisössä 

opitut arvot ja suuret kertomukset, itse yhteisö, kuin hoivasuhteissa muovautunut psyyken 

rakennekin. Jotta uskon kielen merkityksistä voi tulla omia ja sisäistettyjä, ne tulee työstää 

niin tiedon kuin tunteenkin tasolla. Rationaalinen varmuus voi syntyä sosiaalisen 

oppimisen kautta, mutta vakaumus, sydämen logiikka ja siihen sitoutunut elävä ja 
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kehittyvä maailmankuva tarvitsee tilaa ja oikeutuksen tuntea. Kaikissa vaiheissa 

merkityksellistä on myös yhteisön sisällä oleva vuorovaikutuksellinen tuki, rinnallakulkija, 

jonka kanssa subjekti voi puhua samaa kieltä ja jakaa kipeitäkin kokemuksia ja työstää 

näin maailmankuvaansa ja sen merkityksiä. (Fowler 1981, 1982a, 1987b, Oikarinen 1993, 

29–106 mukaan). Jään miettimään, mikä on erilaisten yhteisöjen ja kulttuurien jäsenten 

kokemus omasta uskon kielestään ja sen merkityksistä. Salliiko yhteisö kyseenalaistamisen 

ja millä tavoin. Mietin myös, voiko yhteisön kieli näennäisesti sallia kyseenalaistamisen ja 

henkilökohtaisen tunneilmaisun, mutta uskonnollisen kielen metaforisuuden ja 

monimerkityksellisyyden avulla kuitenkin pohjimmiltaan kieltää ne. 

 

Oman elämäntarinan ja kokemusten työstäminen on myös omien tunteiden kohtaamista ja 

työstämistä. Kun erilaisiin kokemuksiin liittyvät tunteet tulevat kuulluiksi ja 

ymmärretyiksi, ne tulevat ymmärrettäviksi myös itselle. Tunteet tekevät kokemuksista 

omia ja muovaavat subjektin sisäistä tarinaa. Niiden merkitys on keskeinen itseksi 

tulemisessa. Tunnearvio on subjektiivinen konstruktio maailmasta, henkilökohtainen 

maailmanselitysmalli. Tunnekokemus ei aina ole rationaalinen tai todenperäinen, mutta sen 

paikkansapitävyyttä voidaan arvioida kognitiivisesti. Tärkeintä tunnekokemuksessa ovat 

sen luomat subjektiiviset merkitykset niiden kokijalle. Uskonnolliset tunteet voivat olla 

sosiaalisesti opittuja. Ne muodostuvat sosiaalisista, biologisista, psykologisista, 

tiedollisista, kokemuksellisista ja käytöksellisistä tekijöistä. Uskonnolliset tunteet sisältävät 

kokemuksen tuonpuoleisesta, joka on tullut tiedostetuksi sosiaalisen kulttuurin kautta. 

Numenaali kokemus tai tietoisuus voi tosin olla kohdistunut yksilön ajatuksiin, 

tuonpuoleisen häivähtävään läsnäoloon. Lisäksi uskonnollisessa tunteessa tulee Järveläisen 

(2000, 56–70) teorian mukaisesti olla mukana uskonnollisia toimintatapoja ja numenaalin 

tulee olla osa subjektin merkitysmaailmaa. Nämä synnyttävät kokemuksen 

tarvitsevuudesta ja tunteen minuudesta osana jotain suurempaa. Uskonnolliset tunteet 

vaikuttavat maailmankuvaan, merkityksiin siinä ja kokemukseen mahdollisuuksista 

elämässä. Nämä tulevat näkyviksi subjektin uskon kielessä. Mielenkiintoista tästä 

näkökulmasta olisi tarkastella erilaisten yhteisöjen uskon kieltä, ei vain siitä näkökulmasta, 

millaisia tunteita kieli ilmaisee ja kuvaa, vaan myös millaiset tunteet jäävät kuulumatta. 

Uskonnolliset tunteet mielletään helposti positiivisiksi, esimerkiksi iloksi, kiitollisuudeksi 

ja toivoksi. Salliiko yhteisön kieli niiden lisäksi vihan, pettymyksen tai epäilyksen 

ilmauksia ja miten nuo tunteet kielessä ilmaistaan? 
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Tarvitsevuuden ja oman pienuuden kokemus suhteessa johonkin itseä paljon suurempaan 

on Hyrckin (1995, 2003) valossa heijastuma varhaislapsuudesta asti hoivasuhteista ja 

tunnekokemuksista niissä. Näistä hoivasuhteista muodostuu koko elämän ajan vaikuttavat 

ja muovautuvat sisäisen tarinan kertojien äänet. Sisäiset lapset ja sisäiset aikuiset 

heijastelevat niin hoivan, kuin vaillejäämistenkin kokemuksia, pelkoja, toiveita ja tarpeita. 

Nämä hahmot tulevat näkyviksi poeettisessa kielessä, unissa, uskon kielessä, 

maailmankuvassa ja siten kulttuurin teksteissä. Näiden hahmojen suhteita ja vaikutuksia 

siirrämme kasvattajina eteenpäin. Sisäisten hahmojen äänistä syntyy vuorovaikutuksessa 

ulkoisten kokemusten ja tunne-elämysten kanssa transitionaalitilassa uusia merkityksiä. 

Konkreettisista asioista, sanoista, kielestä, kulttuurin teksteistä tulee merkitysten kantajia. 

Kognitioiden ja affektien liitossa kumpikin puoli on merkitysten muodostumiselle tärkeää. 

Hyrck toteaa kuitenkin, että transitionaalitila tarvitsee sisällyttämisen kokemuksen 

pysyäkseen avoimena. Tuo kokemus voi tallentua lapsen sisäisyyteen jo varhaisissa 

hoivasuhteissa tai avautua uudelleen aikuisuuden hoivaavissa ja parantavissa 

ihmissuhteissa.  

 

Uskonnollinen kokemus sisäistettynä ja vapaasti omilla, työstetyillä merkityksillä elettynä 

edellyttää transitionaalitilan olemassaoloa. Transitionaalitila avautuu vain sisällytetyksi 

tulemisen kautta. Ilman tätä yksilö jää mustavalkoiseen mielentilaan, jota leimaa asioiden 

määritteleminen dikotomisesti. (Hyrck 2003, 2014). Ajattelen, että joidenkin yhteisöjen 

kieli itsessään voi olla jo mustavalkoistavaa, ääripäihin, hyvää ja pahaan jakavaa. Yhteisö 

voi toimia myös sisällyttävästi. Se edellyttää yhteisöltä avoimuutta, läpinäkyvyyttä, 

hengittävyyttä, sekä rohkeaa yksilötasolla rinnallakulkijaa, joka kykenee olemaan 

merkityksiä etsivälle ihmiselle vertaistuki ja sisällyttäjä kipeillekin kysymyksille ja 

eksyvälle haparoinnille. Tuohon työstämiseen liittyy niin lapsilla, nuorilla, kuin 

aikuisillakin oman elämän kokemusten ja tunne-elämysten pohdintaa, dialogista 

merkityksenantoa. Tarvitaan sekä kognitiivista kypsymistä, että tiedollista pohdintaa ja 

tunnetason työstämistä. Sisäinen tarina tulee näkyviin poeettisessa kielessä ja kulttuurin 

teksteissä. Siten ne voivat toimia merkityksenannossa vanhojen merkitysten tyhjentäjinä, 

uusia muodostavina ja uskonnollisia tunteita kannattelevina. Vain siten sisäisen tarinan 
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kertojista voi tulla tunnistettavia, parantavia ja elämää kannattelevia voimia. (Hyrck 2003, 

2014; Hänninen 2000; Kristeva 1969; Kumpulainen 2015). 

 

Ajattelen, että työvälineenä merkitysten muodostumisen prosessille voivat toimia 

eksistentiaalisemiotiikan käsitteet. Niiden kautta ja avulla voidaan avata poeettista kieltä ja 

seuloa fenotekstistä murtautuvan genotekstin merkityksiä. Työskentely kulttuurin tekstien 

parissa voi ilman kokoavaa työvälinettä jäädä helposti ikään kuin ilmaan leijumaan, 

irralleen omista ajatuksista ja kokemuksista. Eksistentiaalisemiotiikka (Tarasti 2004) 

mahdollistaa kokemusten nimeämisen ja sijoittamisen oman elämän vaiheisiin. Se voi 

myös auttaa rinnallakulkijaa hahmottamaan kysymyksiä, kertojia ja merkityksiä, joita 

kulloinkin työstetään. Samoin se voi avata kulttuurin tekstien kantamia merkityksiä 

työstettäväksi omaan merkityksenmuodostuksen prosessiin. Tässä näen Merleau-Pontyn 

(1964) havainnon fenomenologian ja Deweyn (1934) taiteen kokemusten filosofian arvon 

ja merkityksen työskentelyä tukevana tietona. Kun merkityksiään etsivä puhuva subjekti 

etsii tietä muukalaisuudesta minuuteen, voi kulttuurin teksti ja sen työstäminen niin 

taidetyöskentelynä tunnekokemusten tasolla, kuin eksistentiaalisemioottisin käsitteinkin 

avata uusia tasoja omiin kokemuksiin ja siten merkityksenantoon ja uuden uskon kielen 

muodostumiselle. Ymmärrys siitä, missä juuri nyt on, mitkä kysymykset ovat avoimia, 

mitkä merkitykset tyhjentyneitä, mitkä täyttymässä, sekä mitkä asiat ovat siihen olleet 

vaikuttamassa aiemmin, mitkä vaikuttavat nyt ja millaisia jälkivaikutuksia niillä on, 

auttavat etsijää hahmottamaan omaa kokemusmaailmaansa. Kun ymmärtää kokemustaan, 

ymmärtää siitä muodostuvaa maailmankuvaa, sen kieltä ja merkityksiä, sekä kielen 

merkitysten vaikutuksia yhteisöön ympärillä. Yhteisö, kieli ja minuus ovat erottamattomia 

ja muovaavat aina toinen toisiaan yhteisvaikutuksessa. (Mead 1934, 1982; Sutisen 2003 

mukaan.) Yhden lukkiutuminen heijastuu toisiin. Toisaalta taas uskonnollisen yhteisön 

kieli on metaforista ja monimerkityksellistä, jolloin se voi tulkitsemattomana ja 

työstämättömänä horjuttaa yhteisön sosiaalista verkostoa ja sen yksilöiden minuutta. Vain 

ymmärretty ja yhteisesti kognitioiden ja affektien tasolla ymmärrettäväksi avattu kieli voi 

olla yksilöiden merkityksellisyyden ja levollisen positiivisen minäkuvan rakennusainetta. 

(Helenius 2003).  

Kasvattajalle merkityksellistä on ymmärtää paitsi omaa kieltään ja sen kantamia 

merkityksiä ja maailmankuvaa, myös ymmärtää kasvuun saateltavien merkityksenantoa ja 
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oman kielensä vaikutusta siihen. Kulttuuristen, sosiaalisten ja emotionaalisten 

ulottuvuuksien kriittinen tutkiminen yhdessä lasten kanssa dialogisessa 

merkityksenannossa on tässäkin keskiössä. siihen samoin kuin kasvattajan oman 

itseymmärryksen lisäämiseen näen kulttuurien tekstien parissa työskentelyn. Lapsen tila 

kysyä, kyseenalaistaa, kertoa omilla mahdollisuuksillaan ja kertomisen tavoillaan omaa 

elämänsä kertomusta ja sisäistä tarinaansa, sekä luoda oma-aloitteisesti ja itsenäisestikin 

omaa maailmankuvaansa kasvattajien tukemana on avain tasapainoiseen elämään. 

Kokemus hoivasta, vastavuoroisuudesta ja sisällytetyksi tulemisesta kaikkine 

kokemuksineen ja tunteineen on toivoa kannattelevan maailman perusta. (Kinnunen ja 

Viljamaa 2016; Kumpulainen 2015; Löytönen ja Sava 2010; Vasu 2016; Westerlund ja 

Väkevä 2010). 
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4 Pohdinta 

Hoivaaja nostaa vastasyntyneen syliinsä, katsoo kohti, näkee sanoittamattoman tarpeen ja 

täyttää sen, rauhoittaa lapsen ja hoivaa lasta kosketuksin, katsein ja hellin sanoin. Syntyvät 

lapsen ensimmäiset merkitykset. Kun hoivan kokemukset toistuvat ja pysyvät, avautuu tie 

transitionaalitilaan. Hyväksyvästä katseesta, lempeästä kosketuksesta ja äänen lämmöstä 

tulee lapselle sydämen kielen kasvualusta. Tämä tarve ei katoa mihinkään lapsen kasvaessa 

tai aikuisuudessakaan. Sisällytetyksi tulemisen kokemus, kokemus siitä, että lapsi on rakas 

ja arvokas ja hänen tarpeensa on tärkeä, tulee kantamaan häntä läpi elämän vaikeuksien ja 

kriisien. Perusluottamus, usko elämän kykyyn kantaa, toivo selviämisestä vaikeinakin 

päivinä ja siten resilienssin pohja rakentuu pienokaisen ensihetkistä alkaen. Tästä 

kokemuksesta syntyvät merkitysten perustat, asennoitumiset uusiin kokemuksiin ja siten 

koko maailmankuva. 

 

Jokainen yksilö syntyy johonkin kulttuuriin ja sen kielen tapoihin ja muotoihin sanoittaa 

kokemuksia, tunteita ja ajatuksia. Sanat sisältävät tunteita ja tunteiden ilmauksia. Sanat 

eivät ole vain sanoja, vaan niihin liittyy ilmeitä, eleitä, tapoja ja yhteisön yhteisesti jaettuja 

merkityksiä. Nämä kaikki opitaan toimimalla yhteisössä, sen sosiaalisissa 

vuorovaikutuksissa. Usein uskonnollisissa yhteisöissä nämä kielen ja ilmaisun tavat ovat 

myös tietoisesti uusille jäsenille opetettuja rituaaleja tai rituaalinomaisia käytäntöjä. Näistä 

tavoista voi muodostua myös sanoittamattomia rakenteita, jopa rakenteellista väkivaltaa. 

Yhteisön avoimuutta itselleen ja ulospäin voidaan tarkastella sen kautta, kuinka kykenevä 

ja valmis yhteisö on kriittisesti tarkastelemaan omaa kieltään ja sen tuottamia sosiaalisia 

rakenteita. Avoin ja joustava yhteisö tunnistaa ja tunnustaa omat rakenteensa, niiden 

negatiiviset vaikutukset. Tällöin yksilön on mahdollista kysyä, kyseenalaistaa ja muokata 

omaa henkilökohtaista merkitysmaailmaansa ja maailmankuvaansa osana yhteisöä ja 

yhteisön tuella. Lapsuuden hoivasta ja sisällytetyksi tulemisen kokemuksesta tulee läpi 

elämän kantava ja jatkuva prosessi. Yhteisö, joka kykenee sisällyttämään jäsenensä 

turvallisesti, avoimesti ja vapaasti, luo turvaa, toivoa, resilienssiä ja terveen kasvupohjan 

jokaiselle yksilölle. Yhteinen merkitysmaailma on näin yhteisökulttuurin jäsenten yhteistä 

luovaa leikkiä, mahdollisuus kasvaa ja uskaltaa, uskallusta toivoa ja tulla rakastetuksi. 
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Hoivan sanoitetusta ja sanoittamattomasta kielestä muodostuu subjektin uskon kielen, 

merkityssuhteiden ja maailmankuvan perusta. Tuo perusta tulee näkyväksi sisäisessä 

tarinassa, jolla subjekti kuvaa elämäänsä ja mahdollisuuksiaan yksilönä ja yhteisönsä 

jäsenenä. Uskon kieli saa ulkoasunsa, fenotekstin ympäröivän kulttuurin kielestä, mutta 

sen sisäinen kieli, genoteksti, khoran ilmitulo on jokaisen henkilökohtainen kieli. Lapsi 

ilmaisee sisäisyyttään leikeissään ja ihmissuhteissaan. Aikuisena tuo sama leikki tulee 

näkyväksi luovuudessa niin tieteessä kuin taiteissa, uskossa, seksuaalisuudessa ja kyvyssä 

leikitellä mielikuvituksella ja mahdottomilla maailmoilla. Maailmankuva ohjaa subjektin 

valintoja ja tekoja, sekä tapoja puhua itsestä, ajatuksistaan, kokemuksistaan. Se näyttäytyy 

vuorovaikutussuhteissa ja tavoissa ottaa vastaan ja antaa hoivaa ja huolenpitoa toisille. 

Uskon kieli on koko elämänkaaren mittainen matka olla minä ja tulla yhä uudeksi minuksi. 

 

Vain harvalla ihmisellä, jos kenelläkään ympäristö ja elämänpiiri pysyvät samanlaisina 

koko elämän ajan. Muutokset, vapaaehtoiset tai erilaisten elämänkriisien aiheuttamat ovat 

väistämättömiä. Subjektin reagoinnit niihin ja kyky sopeutua nousevat maailmankuvan 

merkityssuhteista, siitä miten subjekti sanoittaa itselleen elämäänsä ja sen 

mahdollisuusulottuvuuksia. Silloin puhuu yksilön uskon kieli. Järveläisen uskonnollisten 

tunteiden teorian kohde-ehdon mukaisesti voidaan kysyä kriittisestikin, onko 

maailmankuvan kielessä kyse aina transsendenttisesta tai numenaalista kohteesta, kun 

subjekti sanoittaa sisäisyyttään kielen eri muodoilla tai joskus vaikenemisellakin. Ajattelen 

Hyrckin SPTn pohjalta, että tuo sanoituksen kohde voi olla myös tiedostamattomasti 

numenaali, heijastuma erilaisista hoivan kokemuksista, sisällyttämisestä ja vaillejäämisistä 

elämäpolulla. Siinä, missä jumalakuvaan tai kokemukseen numenaalista sisältyvät 

lapsuuden hoivasuhteet, myös puhe ja hiljaisuus, vaikeneminen, tunteet ja toivo ovat 

puhetta varhaislapsuuden ja myöhemmänkin elämänkaaren toiveille ja pettymyksille.  

 

Kristittynä ajattelen, että ihminen on Luojansa käsinä ja jalkoina maailmassa. Hyrckin 

ajatukset Winnicottin ja Bionin pohdinnoista sisällyttämisestä tekevät tuosta omalle uskon 

kielelleni sävyttyneestä ajatuksesta jokaisen kasvattajan pohdittavan: Kasvattajana olen 

vastuussa siitä, millaisen maailmankuvan ja toivon tai toivottomuuden kohtaamani lapset 

saavat. Jos kasvattajana voin kohdata heidän tarpeensa ja tunteensa sisällyttävästi, voin olla 

toivon käsinä ja jalkoina heidän tulevaisuudessaan. Omassa elämässäni mummuni ja 

isotätini olivat toivon kädet ja jalat, kohtaamilleni lapsille toivon voivani jakaa heidän 

perinnöstään toivoa ja elämänuskoa. Olipa sen sanoitus minkä uskonnon tai 
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uskonnottomuuden kieltä hyvänsä, yhteistä tuolla kielellä on toivo, mahdollisuus selvitä 

vaikeuksista ja usko hoivaavaan rakastetuksi tulemiseen, ainutlaatuisuuteen ja ihmisarvoon 

juuri sellaisena kuin on.  

 

Omat elämänkokemukseni, ero suuresta herätysliikkeestä, iso kriisi ja sairastuminen, sekä 

elämäni uudelleen rakentaminen saivat minut kiinnostumaan uskon kielestä. Aluksi 

ajattelin, että kyse on joko sosiaalisesti opitusta mallista tai henkilökohtaisista 

kokemuksista ja niiden sanoituksista. Luin aiheesta paljon ja työstin aihetta keskustelujen 

ja taidetyöskentelyn avulla. Oivalsin, ettei toista ole ilman toista. Jokainen kuuluu jollain 

tavoin ympäröivään kulttuuriin ja sen kieleen, erakoituneenakin ja yksinäisenä. Yleensä 

kulttuureja, joihin yksilö kuuluu, on monta ja ne lomittuvat keskenään. Monet merkitysten 

muutokset ovat elämän mittaan tapahtuvia hitaita liukumia, joita hahmottaa vasta 

jälkeenpäin, kun muutos on tapahtunut. Elämän suuret kriisit leikkaavat entiset merkitykset 

selkeämmin pois ja jättävät jälkeensä usein kipeänkin tyhjyyden. Koko elämälle täytyy 

etsiä uusi sisältö, uudet merkitykset. Se, miten subjekti tuohon tyhjenemiseen ja 

muutokseen asennoituu, tuo näkyviin sisäisen tarinan. Voimakkaat tunteet paljastavat 

khoran alitajuisen kielen, genotekstin murtautumisen tyhjyyden sanoituksessa ja sen 

täyttymisessä.  

 

Koska itse työstin tyhjyyttäni, menneisyyttäni ja tulevaisuuden haparointia taiteiden kautta, 

kiinnostuin siitä myös tutkimusaiheena. Vaikka tässä työssä se jää varsinaisen kysymyksen 

varjoon ja odottamaan jatkotutkimusta, halusin aihetta hieman avata 

eksistentiaalisemiotiikan ja eksistentiaalis-fenomenologian kautta. Koska taide koettuna ja 

itse luotuna elää samassa transitionaalitilassa kuin uskon kieli ja sen kuvaaman 

maailmankuvan merkitykset, ajattelin niiden välillä olevan syvä ja tiedostamatonkin 

vuoropuhelu. Luin aiheesta paljon ja kirjoitin muistiinpanoja. Koen, että aihe on suuria 

kriisejä elävässä maailmassa tärkeä. Suuret muuttoliikkeet jättävät tyhjyyksiä subjektien ja 

kokonaisten yhteisöjen merkitysmaailmoihin ja tarpeen löytää toivoa ja uusia elämää 

kannattelevia ja korjaavia merkityksiä. Harjoitteluni turvapaikanhakija-perheiden kanssa 

oli lyhyt ja syvä kosketus taiteiden kielen mahdollisuuteen yhteisten merkitysten 

luomiseksi. Taideterapiat menetelmineen työskentelevät osaltaan tällä kentällä. Kaikille ei 

kuitenkaan ole mahdollista, eikä aina tarpeellistakaan järjestää varsinaista terapiaa. 

Ajattelen, että tutkimuksen ja työstämisen kautta voi löytää mahdollisuuksia ja polkuja 

erilaisten selkeästi resilienssiä tukevien taide- ja merkityssuhdetyöskentelymallien 
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luomiseen. Kuvataiteilijana mielenkiintoni pääpaino on erilaisten kuvallisten ja 

integroivien menetelmien työstämisessä. 

 

Kun yksilö havainnoi ympäristöään, hän pyrkii löytämään siitä johdonmukaisia ja 

ymmärrettäviä merkitysten kokonaisuuksia. Kuvallisessa työskentelyssä yksilö muodostaa 

havainnoistaan, kokemuksistaan ja tunteistaan ajattelun avulla merkitysverkostoja ja 

muovaa näin maailmankuvaansa. Kuvallisen työskentelyn sanallistaminen ja pohtiminen 

luo kielellisiä merkityksiä ja ymmärrystä omasta maailmakuvan merkitysten kudelmasta. 

Taiteen tekemisen ytimessä ovat kokemukset ja niiden ymmärtäminen, muuntaminen 

materiaalien erilaisten mahdollisuuksien avulla. Deweylle (1934) tämä näyttäytyy yksilön 

kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvän elämän perustana. Kun subjektit kohtaavat itsensä ja 

merkityksensä sekä taiteellisessa työskentelyssä, että taideteosten äärellä ja osallistuvat 

sosiaaliseen ja eettiseen keskusteluun ja merkityksenantoon, he työstävät sekä omaa 

henkilökohtaista, että yhteisesti jaettua maailmankuvaa ja kieltä. Ajattelen, että taide, 

kulttuurin tekstien kokeminen ja niiden tekemiseen ja työstämiseen osallistuminen ovat 

taiteen poeettisen kielen henkilökohtaisten merkitysten työstämistä. Kulttuurin tekstit 

voivat kuvata ja tuoda esille alitajuista kokemushistoriaamme ja muovata niistä elämän 

merkityksiä ja kieltä kuvata maailmankuvaamme. Uskon kieli on lopulta sen ilmaus, miten 

koemme elämämme ja sen näkyvät ja numenaalit todellisuuden alueet.  

Tietoisuus uskon kielestä, maailmankuvasta ja sen kantamista merkityksistä on mahdollista 

tehdä itselle ymmärrettäväksi ja tietoisemmaksi kulttuurin tekstien parissa työskentelyn 

avulla. Tietoisuus omista merkityksistä on myös mahdollisuutta asettua avoimeen ja 

luottamukselliseen dialogiin kasvattajina toisten kasvattajien ja lasten kanssa. Kasvattajina 

olemme aina merkitysten, arvojen, tunteiden ja maailmankuvan muodostumisen ytimessä. 

Siksi oman uskon kielen ymmärtäminen ja tunnistaminen on kasvattajan työn etiikan yksi 

peruspilari. 

Tässä työssä olisi voinut keskittää pääpainon suoraan taiteiden tuomaan 

kokemuksellisuuteen ja sen merkityksenantoon. Koin kuitenkin tärkeäksi avata uskon 

kielen merkitysten ulottuvuutta integroivaksi pohjateoriaksi. en sellaista suoraan löytänyt, 

vaikka vietin päivän Helsingissä Kaisakirjaston hakukoneilla ja hyllyväleissäkin alan 

tutkijan ja kouluttajan seurassa. Hänen kanssaan asiaa pohdittuani päädyin avaamaan 

lukuprosessiani teorioiden integraation kautta ja jättämään varsinaisen taiteen 

kokemuksellisuuden uskon kielen merkitysten muokkaajana jatkotutkimuksen aiheeksi. 
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Koen ratkaisun hyväksi ja tämän tarkastelun tarpeelliseksi. Työni kirjalliset lähteet ovat 

useammalta tieteenalalta ja kokoavat siten poikkitieteellisesti tietoa merkitykselliseksi ja 

tarpeelliseksi kokonaisuudeksi.  

Koska työni on pakko rajata vain taustateorian kartoitukselle, erilaisille näkökulmille 

uskon kielen merkitysten syntyyn, jää mielenkiintoisin osuus odottamaan jatkotutkimusta. 

Ymmärtämällä uskon kielen merkitysten muodostumisen prosesseja voi ymmärtää itseään 

ja muita syvemmin. Kun mustavalkoisesta totuudesta kiistelemisestä tai kaiken numenaalin 

kieltämisestä ja poistamisesta päästään dialogiseen merkityksenantoon, on mahdollista 

löytää uusia näkökulmia, vuorovaikutuksen tasoja. Uskon kielen merkitysten muutosten 

tutkimus sisäisten tarinoiden näkökulmasta on herkkä ja sensitiivinen kysymys. 

 

Kohtaamiset, joissa olen saanut rauhassa työskennellä taidekasvatuksen menetelmillä 

lasten omaa merkityksenantoa havainnoiden, on ollut itselleni rikasta ja näkökulmia 

avaavaa. Lapsi tuo työskentelyssään näkyviin oman kulttuurisen, sosiaalisen ja 

emotionaalisen kokemustaustansa, sekä omat tulkintansa ja merkityksenantonsa niistä 

kerronnan monin muodoin. (Kinnunen 2016 ja 2015; Löytönen ja Sava 2010). 

Paneutuminen lasten taidetyöskentelyn, kulttuurin tekstien työstämisen ja siten 

tapahtuvaan erilaisiin maailmankuviin tutustumisen prosessiin, havainnointiin ja prosessin 

tukemiseen voisivat avata poeettisen kielen, havainnon fenomenologian ja 

eksitentiaalisemiotiikan kautta uusia oivalluksia lasten merkityksenantoon. 

Taidekokemusten rikastama lasten kielellinen ja kuvallinen merkityksenannon maailma 

olisi yksi vaihtoehto tarkastella merkitysten muodostumista ja muutosta. Genotekstin 

murtuminen esiin fenotekstistä, taidekokemusten ja havainnon fenomenologian vaikutus 

merkkien syntyyn, muutokseen, täyttymiseen ja tyhjenemiseen, sekä imaginaation ja 

kontemplaation merkitys eksistentiaalisemioottisesta näkökulmasta ovat itseä kiinnostavia 

näkökulmia jatkotutkimukseen. 
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