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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työssä tutkitaan uskonnollista yhteisöllisyyttä vallitsevana aikakautena: tarkastelemme uusia, karismaattisesti värittyneitä uskonnollisia
yhteisöjä, niiden luonnetta ja asemaa uskonnollisella kentällä. Tutkimme yhteisöllisyyttä aikakauden ilmiönä, perehdymme tarkemmin ottaen
siihen, mitä yhteisössä jäsenenä oleminen merkitsee yksilölle. Aikalaisdiagnostinen keskustelu on toiminut tutkimuksessa
innoittajana.Keskeisimmät käyttämämme aikalaisdiagnostikot ovat Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Anthony Giddens ja Michel
Maffesoli.Heidän lisäkseen sivuamme viime vuosisadan klassikoita, jotka ovat antaneet pohjaa myöhemmälle yhteisöllisyyttä sivuavalle
pohdinnalle.Käsittelemme myös suomalaista, viimeaikaista yhteiskuntatieteellistä keskustelua.Työ koostuu teoreettisesta ja empiirisestä
osiosta.Empiirisessä osiossa olemme keränneet tietoa Tuomasyhteisöstä ja Vuorilinnayhteisöstä.Olemme haastatelleet asiantuntijoina
uskontotutkijoita, yhteisöjen pappeja sekä perustajajäseniä ja havainnoineet yhteisöjen tilaisuuksissa,sekä haastatelleet yhteisöjen jäseniä.
Sekularisaatiotendenssi on yhteiskunnassa vahvasti läsnä, samalla kun eksistenssiä ja uskontoa sivuavat kysymykset ovat pinnalla.Suomalaisella
uskonnollisella kentällä kuohuu: kirkolliset muutokset,kuten jumalanpalvelusuudistus,uskonnon välineellistyminen sekä kirkon rooli palvelujen
ja psykologisten palkkioiden tarjoajana, ovat herättäneet ristiriitaisia tunteita. Kirkko on menettänyt suosiotaan ja uudet,karismaattisesti
värittyneet yhteisöt ovat vallanneet alaa uskonnollisella kentällä. Yhteisöt ovat näkyvästi esillä julkisuudessa. Ne ovat tarkkoja
julkisuuskuvastaan, sillä ne kilpailevat keskenään jäsenistä ja käyvät täten jatkuvaa olemassaolon taistelua yhteisöviidakossa.Julkisuuskuva
vastaa harvoin yhteisön todellista luonnetta, ja onnellisuusmuurin taakse on vaikeata ulkopuolisen päästä.Jäsenillekin yhteisön luonne aukeaa
usein vasta kuukausien jäsenyyden jälkeen. Yhteisöihin liittymällä tavoitellaan subjektiivisesti eri asioita: mielihyvää,toiminnallista
elementtiä,kollektiivista yhteenkuuluvuutta,tai samankaltaisten kanssa oloa(hang around-mentaliteetti). Yhteisön on vastattava yksilön
subjektiivisia haluja,usko ei ole ainoa tai tärkein syy yhteisöön hakeutumiselle. Yhteisöä ollaan valmiita vaihtamaan, mikäli sen ei katsota
täyttävän odotuksia. Yhteisöihin hakeutumisesta muotoutuu osa yksilön elämänpoliittista suunnittelua.Yhteisöt ovat jatkuvasti muutostilassa ja
niiden elinkaaren pituus vaihtelee. Ne joutuvat kohtaamaan jäsenensä yksilöinä, huomioimaan heidän tarpeensa, toiveensa ja odotuksensa.
Yhteisöille on ominaista dynaamisuus ja refleksiivisyys. Yhteisöt kilpailevat funktionaalisuudestaan tarjoten palveluita, elämyksiä ja viihdettä.
Yksilön toiveet ovat ambivalentteja: yhteisöistä haetaan kollektiivista yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista, mutta se halutaan tehdä omilla ehdoilla,
olemalla yksilöitä kollektiivisessa. Jatkuva hyvän olon tavoittelu ja aina tarkoituksenmukaisemman yhteisön etsiminen johtaa siihen, että yksilö
vaeltaa loputtomasti yhteisöviidakossa. Yhteisöt puolestaan taiteilevat jäsentensä tarpeiden ja toiveiden, yksilöllisyyden sallimisen ja
kollektiivisten siteiden luomisen ristivedossa.
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