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1. JOHDANTO 
 

 

Tässä opinnäytetyössä aion tutkia uskonnollisen tilan rakentumista Suomen 

Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen eli Sleyn1 tilaisuuksissa Helsingin Luther-

salissa. Luther-sali on Ruoholahdessa sijaitseva paikka, jossa Sley järjestää 

erilaisia piirejä, kuoroharjoituksia ja eri-ikäisille suunnattuja iltoja. Tarkoituksena 

on osallistuvan havainnoinnin ja viiden Luther-salin toimintaan aktiivisesti 

osallistuvien henkilöiden haastattelujen kautta selvittää, mistä elementeistä 

kyseessä oleva uskonnollinen tila rakentuu. 

 

Uskonnollista tilaa ei tässä tutkimuksessa ajatella vain paikkana, jossa uskon-

nollista toimintaa harjoitetaan. Fyysinen paikka nähdään yhtenä tilan ulottu-

vuutena. Muita tilan ulottuvuuksia ovat henkinen ja sosiaalinen tila. Henkiseen 

tilan ulottuvuuteen kuuluvat ihmisten mielikuvat ja omat kokemukset eli se, 

minkälaisia merkityksiä ihmiset itse mielessään antavat tietylle tilalle, ja mikä on 

heidän henkilökohtainen kokemuksensa. Luther-salin tapauksessa olen kiinnos-

tunut siitä, minkälaisia mielikuvia ja ajatuksia kyseinen tila toimintaan 

osallistuvissa herättää. Sosiaalisen tilan näkökulmasta keskeinen kysymys on, 

millainen rooli sosiaalisella kanssakäymisellä on uskonnollisen tilan raken-

tumisessa eli se, kuinka merkittävää on toiminnan harjoittaminen tilassa toisten 

ihmisten kanssa. Aikaisemman tutkimuksen perusteella oletukseni on, että 

uskonnon rooli nimenomaan sosiaalisen tilan rakentajana on merkittävä.  

 

Tilaan sisältyy tässä tutkimuksessa myös siinä tapahtuva toiminta, joka voidaan 

nähdä tilan sosiaaliseen ulottuvuuteen kuuluvana, ja joka linkittyy yhteen tilassa 

harjoitettavien rituaalien kanssa. Tilassa tapahtuvaa toimintaa ovat esimerkiksi 

laulut, rukoukset ja puheet. Kaiken kaikkiaan tila nähdään tässä tutkimuksena 

dynaamisena kokonaisuutena. Ruumis on kaiken kokemuksemme perusta, sillä 

aistit vastaanottavat tietoa maailmasta ruumiidemme kautta. Sen vuoksi pyrin 

tässä tutkimuksessa myös ottamaan ruumiin kokemusten perustana huomioon 

                                                 
1 Käytän tässä opinnäytetyössä Suomen Luterilaisesta Evankeliumiyhdistyksestä lyhennettä Sley, 
sillä se on muoto, jota yhdistys itse käyttää mm. nettisivuillaan (www.sley.fi) sekä vuosi- ja 
toimintakertomuksissaan. 
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havaintojani ja haastattelujani analysoidessani. Taustateoriana tutkimuksessani 

toimii Kim Knottin kehittämä tilan analyysi (spatial analysis), johon myös jako 

tila henkisiin (mental), sosiaalisiin (social) ja fyysisiin (physical) ulottuvuuksiin 

perustuu. Knottin kehittämään analyysiin paneudun tarkemmin Moniulotteinen ja 

dynaaminen tila -luvussa. 

 

Knottin mukaan uskontotieteessä on pitkään ollut näkyvillä globaalisuuden trendi, 

joka näkyy esimerkiksi runsaana maailmanuskontoihin liittyvänä tutkimuksena. 

Oma tutkimukseni paikantuu paikallisen uskonnon tutkimuksen kenttään. 

Paikallinen uskonnontutkimus on merkittävää, sillä sen avulla pystytään huomi-

oimaan uskonnon vaikutus tietylle alueelle, ja sitomaan se kyseisen alueen muihin 

sosiaalisiin ja kulttuurisiin kenttiin. Globaalin uskonnontutkimuksen näkö-

kulmasta tila on nähty enemmänkin kontekstina uskonnoille sen sijaan että itse 

paikallinen tila olisi ollut tarkastelun kohteena. Paikallisen tilan tarkastelu on 

merkittävää, sillä se tuo tutkimuksen lähemmäksi käytäntöä. On hedelmällistä 

tutkia lähellä olevia asioita, sillä uskontotieteessä opittujen tekniikkojen käyttä-

minen läheisessä ympäristössä tuo laajempaa näkökulmaa, ja sen avulla on 

mahdollisuus saada käsitys todellisuudesta omien havaintojen ja kokemusten 

kautta.2  

 

Nimenomaan paikallisen näkökulman tuoma kohteen läheisyys houkuttelee minua 

tutkimaan uskonnollista tilaa minulle tutussa suomalaisessa kontekstissa. Vaikka 

herätysliikkeet ovat olleet suomalaisessa yhteiskunnassa läsnä jo pitkään, ne 

saattavat olla jääneet tuntemattomiksi liikkeiksi monelle. Paikallinen näkökulma 

mahdollistaa uskonnollisen tilan tarkastelun itse tilan kautta, joka on tämän tutki-

muksen keskiössä. Uskontotieteessä on tehty tutkimusta globaalista näkökulmasta 

sekä toisaalta arjen uskonnollisuuteen liittyvästä näkökulmasta. Paikallinen us-

konnontutkimus tuo tutkimukseen mukaan ainutlaatuisen näkökulman, sillä se ei 

suoranaisesti lukeudu kummankaan edellä mainitun trendin alle, vaan paikallinen 

uskonnontutkimus on vahvasti sidoksissa tiettyyn tilaan. 

 

 

 

                                                 
2 Knott 2009, 154-155. 
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1.1 Aikaisempi tutkimus ja tutkimuskysymykset 
 

Selvittäessäni Suomen Luterilaisesta Evankeliumiyhdistyksestä tehtyä tutkimusta, 

viimeisen kymmenen vuoden ajalta esiin nousi tutkimuksia Suomen Luterilaisen 

Evankeliumiyhdistyksen lähetystyöstä, historiasta ja julkaisuista (esim. Sanna 

Niemen tutkimus vuodelta 2006 aiheesta naispappeuskeskustelu Sanansaattaja -

lehdessä). Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että Sleyn historiaa on tutkittu paljon. Sen 

sijaan Sleyn nykyistä toimintaa, lukuun ottamatta lähetystyötä, on tutkittu vain 

vähän.3  Liikkeestä aiemmin tehdyt tutkimukset osuvat siinä määrin kauas omasta 

aiheestani, että en käsittele niitä tässä yhteydessä kovin syvällisesti. 

 

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen historiaa on kattavasti käyty läpi 

esimerkiksi Lauri Koskenniemien tutkimuksissa. Myös evankelisen liikkeen 

perustajana pidetystä Hedbergistä ja Sleyn historiasta on olemassa paljon Suomen 

Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen itse kustantamaa kirjallisuutta.4 Omaa 

tutkimustani lähimmäksi voisi osua Marjo Anttooran pro gradu vuodelta 1997, 

jossa Anttoora tutki Sleyn Helsingissä toimivan jumalanpalvelustilan Pyhän 

sydämen kappelin messuun osallistumisen syitä ja sitä, vastaavatko messut niihin 

osallistuvien tarpeisiin. Anttooran tutkimuksessa messuun osallistumisen syitä 

kartoitettiin kyselylomakkeella, joka jaettiin messussa olijoille. Messuun osallis-

tumisen syiksi kyselyyn vastanneet nimesivät raamatullisen ja luterilaiseksi 

koetun julistuksen sekä halun osallistua jumalanpalvelukseen yhdessä ystävien 

kanssa. Perinteinen virkakäsitys vaikutti syihin oletettua vähemmän. Kyselyyn 

vastanneista yhdeksänkymmentäkuusi prosenttia koki, että messun sisältö vastasi 

heidän tarpeisiinsa.5  

 

Marjo Anttooran pro gradu on siinä suhteessa samankaltainen oman tutkimukseni 

kanssa, että hän tutki Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen nyky-

toimintaa, joka muutoin on ollut vähäisen tutkimuksen kohteena. Siinä missä 

                                                 
3 Sleyn vuoden 2010 Kotimatkalla -vuosikirjassa on esiteltynä viimevuosien tutkimusta 
yhdistyksestä. Lauri Koskenniemi on tehnyt vuosina 1994-1998 tutkimusta Sleyn tärkeistä 
johtajista. Seija Jalagin väitteli vuonna 2007 naisläheteistä Japanissa. Teemu Kakkuri väitteli 
aiheesta Sleyn poliittis-yhteiskunnallinen profiili vuosina 1944-1963. (Kotimatkalla 2010, 22, 24-
28) Näihin viime vuosien tutkimuksiin yhdistyksestä ei ole tässä yhteydessä syytä paneutua sen 
tarkemmin, sillä niiden näkökulma  poikkeaa vahvasti omasta tutkimusnäkökulmastani. 
4 Esimerkiksi Hedbergistä juhlakirja Fredrik Gabriel Hedberg 1811-2011, 2011. Lisäksi Lauri 
Koskenniemen kirjat Suomen evankelisen liikkeen historiasta vuosilta 1870-1916.  
5 Anttoora 1997. 
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Anttooran kiinnostuksenkohde oli messuun osallistumisen syissä, oma 

kiinnostukseni kohdistuu tilaan kaikkine ulottuvuuksineen. Koska näkökulmani 

kohdistuu uskonnolliseen tilaan ja sen rakentumiseen, koen tärkeäksi esitellä 

tarkemmin aikaisempaa tutkimusta pyhään tilaan liittyen. 

 

Pyhän tilan tutkimukseen liittyy vahvasti tilan ja rituaalien suhde, josta Paul Post 

ja Arie L. Molendijk ovat toimittaneet kirjan Holy ground: re-inventing ritual 

space in modern western culture. Kirja perustuu kansainväliseen työpajaan 

aiheesta rituaalinen tila modernissa länsimaisessa kulttuurissa. Työpajan ja sen 

pohjalta syntyneen kirjan tarkoituksena on ollut tarkastella tilan ja rituaalien 

muuttuvaa suhdetta länsimaisessa yhteiskunnassa.6 Paul Post nostaa artikkelissaan 

Place of Action: Exploring the Study of Space, Ritual and Religion esiin tutkijoita, 

jotka ovat harjoittaneet uskontotieteellistä tutkimusta koskien rituaaleja pyhässä 

tilassa. Näitä tutkijoita ovat Rudolf Otto (1869-1937), Mircea Eliade (1907-1986), 

Gerardus van der Leeuw, Heiler ja Smith.7  

 

Jonathan Z. Smithin mukaan paikka/tila on merkittävä osa rituaalista toimintaa 

siten, että tila on aktiivinen: se esittelee eroja, suuntaa huomiota sekä esittelee ja 

säilyttää hierarkiaa. Smithin mukaan pyhä tila on merkitty tila (marked-off space), 

joka toimii huomion kohdentajana (focusing lens) eli korostaa ja osoittaa, mikä on 

merkityksellistä. Smithin mukaan asiat, jotka tapahtuvat tällaisessa merkityssä 

tilassa, tulevat automaattisesti merkityksellisiksi vain olemassa kyseisessä tilassa. 

Asioita tai paikkoja ei voida itsessään nähdä pyhinä, vaan niiden pyhyys perustuu 

uskonnollisiin merkityksiin, joita kyseisille paikoille tai asioille annetaan.  

Smithin mukaan ihmisen astuessa temppeliin, kaikki temppelissä oleva tavallinen 

muuttuu merkittäväksi ja pyhäksi pelkästään olemalla kyseisessä tilassa. Ritu-

aalinen esine tai toiminto tulee pyhitetyksi olleessaan merkittävän huomion 

kohteena.8 

 

Postin mukaan pyhän paikan tutkimusta on tehty kahdesta näkökulmasta käsin. 

Toinen näkökulma on empiiristä kuvailevaa tutkimusta palvontapaikoista, toinen 

puolestaan kokonaisvaltainen ja yleinen teoria uskonnosta. Postin mukaan Eliade 

lukeutuu jälkimmäiseen kategoriaan. Eliaden mukaan pyhä paikka mahdollistaa 

                                                 
6 Post & Molendijk 2010, 1-2. 
7 Post 2010, 34-35, 38, 42, 44. 
8 Smith 1987, 103-104, 109-110; Smith 1980, 113, 115-116. 
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kosmiselta tasolta toiselle liikkumisen, esimerkiksi taivaan ja maan välisen 

yhteyden. Eliaden näkökulmasta pyhä ja profaani ovat kaksi eri ilmenemismuotoa 

yhdessä tilassa/paikassa.9 Tämä käsitys pyhän ja profaanin suhteesta on Postin 

mukaan laajasti hyväksytty erityisesti rituaalitutkimuksessa, mutta myös laa-

jemmin. Post kirjoittaa, että Eliaden näkökulmaa on kritisoitu sen länsimaisen 

dualistisesta lähtökohdasta, joka tekee sen soveltamisesta hankalaa. Kaiken 

kaikkiaan Postin mukaan pyhä ja uskonnon olemus ovat olleet enemmän 

tutkimuksen kohteena kuin itse tila tai paikka.10 

 

Philip Sheldrake esittelee kirjassaan Spaces for the Sacred: Place, Memory and 

Identity tilaan ja paikkaan liittyviä näkökulmia. Sheldrake kirjoittaa muun muassa 

paikan kiinteästä suhteesta ihmisen muistiin ja identiteettiin. Sheldraken mukaan 

paikat sisältävät monia merkityksiä, jotka ovat vahvasti sidoksissa paikkaan 

liittyviin kertomuksiin. Kirjassaan Sheldrake pohtii laajasti kristinuskon ja sen 

teologian suhdetta paikkaan.11  

 

Pyhää tilaa käsittelevät Joel Thiessen ja Bill McAlpine artikkelissaan Sacred 

space: function and mission from sosiological and theological perspective. 

Artikkelia varten oli haastateltu kahtakymmentäyhtä kanadalaista, jotka osallis-

tuivat uskonnollisiin tapahtumiin lähinnä uskonnollisina vapaapäivinä ja 

siirtymäriitteinä eli noin 2-3 kertaa vuodessa. Thiessenin ja McAlpinen tutkimus 

on erityisen kiinnostava oman tutkimukseni kannalta, sillä he tutkivat haastat-

telujen avulla pyhän tilan merkitystä ihmisille, mistä voidaan löytää saman-

kaltaisuutta oman tutkimuksen kanssa. Pyhän tilan Thiessen ja McAlpine määrit-

telivät tunnistettavaksi ympäristöstään erotetuksi tilaksi, jolla on uskonnollista 

merkitystä jumalallisen kunnioittamisessa tilaa käyttävien parissa. Nämä pyhän 

tilan määrittelyn kriteerit ovat löydettävissä myös Luther-salin tapauksessa, sillä 

Luther-sali on uskonnolliseen toimintaan tarkoitettu tila, jossa tilaisuuksiin 

osallistuvat harjoittavat uskontoa yhdessä muiden ihmisten kanssa. Alun perin 

Thiessen ja McAlpine olivat keränneet dataa laajempaan tutkimukseen myös 

haastattelemalla samansuuruisen joukon lähes viikoittain uskonnollisiin tapah-

                                                 
9 Eliade 2003, 37, 58-59, 85, 188. 
10 Post 2010, 35-36. 
11 Sheldrake 2001. 
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tumiin osallistuvia, mutta nämä viikoittain osallistuvat eivät nimenneet pyhää tilaa 

tärkeäksi osaksi kirkon tapahtumiin osallistumisessa.12 

 

Haastatellut ilmaisivat, että pyhä tila on katalyytti, jonka avulla he yhdistävät 

itsensä ja Jumalan. Thiessen ja McAlpine viittaavat useisiin tutkijoihin kirjoit-

taessaan, että uskonto ja pyhä tila tarjoavat yksilöille ja ryhmille tunteen johonkin 

kuulumisesta nykypäivän juurettomuuden ja globalisaation vastakohtana.13  

Uskonnolliseen rakennukseen siirtyminen merkitsee siirtymistä pyhän ja 

profaanin välillä, erityisesti siirtymistä elämässä. Kaplan & Kaplan ovat tutkineet 

kirjassaan The Experience of Nature: A Psycholgical Perspective ympäristön ja 

ympäröivän luonnon vaikutusta ihmisiin. Kaplan & Kaplan kirjoittavat, että 

urbaanien ihmisten elämässä on paljon stressiä ja monenlaisia paineita, joihin 

ihmiset löytävät tutkimusten mukaan apua tietynlaisesta luonnon ympäristöstä. 

Thiessen ja McAlpine tulkitsevat Kaplan & Kaplanin tuloksia niin, että myös 

pyhät paikat voidaan nähdä tällaisina paikkoina, jotka auttavat ihmisiä hiljen-

tämään mielensä jokapäiväisen elämän melusta, ja keskittymään elämän haas-

teisiin ja ongelmiin sekä pohtimaan tulevaisuutta.14  

 

Thiessenin ja McAlpinen haastateltavat käyttivät sanaa ’koti’ kertoessaan 

kirkkokokemuksistaan. Koti liittyy muistoihin tärkeistä elämäntapahtumista. 

Muistojen unohtaminen voi ryhmälle olla järisyttävää, ja unohtaminen voi johtaa 

suunnan, tarkoituksen ja identiteetin kadottamiseen.15 Yi-Fu Tuanin mukaan 

kodin ollessa ihmiselle entuudestaan tuttu, se tarjoaa kuvan menneestä. Koti ei ole 

jotain edessäpäin olevaa vaan se on paikka jonne palataan.16 

 

Thiessenin ja McAlpinen haastateltavat kokivat uskonnollisissa rituaaleista olevan 

apua oman elämän saasteiden tuhoamiseen ja uudistumiseen. Oli mielenkiintoista, 

että Thiessenin ja McAlpinen tutkimuksen yksi johtopäätös oli, että pyhä paikka 

on tärkeämpi vuosittaisille kuin säännöllisesti uskonnollisiin tapahtumiin osallis-

tuville.17 Omaan tutkimukseeni osallistuvat haastateltavat ovat aktiivisia tilai-

suuksiin osallistujia, joten on mielenkiintoista nähdä, ilmeneekö pyhän tilan 

                                                 
12 Thiessen & McAlpine 2013, 133. 
13 Thiessen & McAlpine 2013, 136. 
14 Thiessen & McAlpine 2013, 137; Kaplan & Kaplan 1989, 172-173. 
15 Thiessen & McAlpine 2013, 137-138. 
16 Tuan 2003, 128. 
17 Thiessen & McAlpine 2013, 138, 143. 
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merkitys heidän puheissaan. Tutkimuksen kohteena oleva tila ei tässä tutki-

muksessa tosin ole kirkko, joten sekin voi vaikuttaa tilan pyhyyden kokemukseen.  

 

Uskonto- ja sekulaaritieteiden professori Kim Knott kirjoittaa tilan metodeista 

(spatial methods) kirjassa The Routledge Handbook of Research Methods in the 

Study of Religion. Knottin mukaan uskontojen maantiedettä ja pyhiä paikkoja on 

tutkittu, mutta metodologista lähestymistapaa ei ole artikuloitu auki tarpeeksi 

selkeästi. On puhuttu uskonnon kartoittamisesta (mapping), johon kuuluu 

tutkimus ja representaatiot uskonnoista rajoitetussa tilassa, esimerkiksi paikal-

lisesti, alueellisesti tai tietyn liikkeen, kuten muuttoliikkeen, sisällä. Kartoit-

tamisessa voidaan pyrkiä myös selvittämään uskonnon suhdetta muihin samassa 

tilassa vaikuttaviin tekijöihin. Kartoittaminen voi olla uskonnon tai uskontojen 

kuvailua ja konstruointia kerätyn aineiston pohjalta visuaalisesti tai sanallisesti. 

Kim Knott ei ollut täysin tyytyväinen uskonnon maantieteelliseen tai pyhien 

paikkojen tutkimisen metodologiaan, joten hän kehitti oman lähestymistapansa 

tilan tutkimiseen. Knottin kehittämä lähestymistapaa voidaan kuvailla verti-

kaaliseksi syvälliseksi analyysiksi, ja kartoittamista lähtökohdiltaan 

horisontaaliseksi.18 

 

Knott siirtyi johtamaan Leedsin yliopiston tutkimusprojektia vuonna 1989. 

Projekti oli perustettu vuonna 1976 ja sen tarkoituksena oli tarkastella 

uskonnollisia yhteisöjä paikallista näkökulmaa (locality-based approach) 

hyödyntäen tutkimalla uskonnollisia yhteisöjä Leedsissä ja sen naapuri-

kaupungeissa. Knottille uskonnon ja paikallisuuden tutkiminen tarkoitti uskonnon 

analysointia paikallisessa kontekstissa. Knott huomasi aloittaessaan kirjoittaa 

kirjaansa uskonnollisuudesta ja paikallisuudesta vuonna 2001, että hän tarvitsi 

paremmat työkalut aiheen analysointiin. Näin hän päätyi kehittelemään tilallisen 

lähestymistavan uskonnon paikalliseen tutkimiseen.19  

 

Oma näkökulmani pohjaa tähän Kim Knottin tilan analyysiin, ja en ole niinkään 

kiinnostunut Luther-salin tilaisuuksien hengellisestä sisällöstä tai tilaisuuksissa 

käyvien henkilöiden henkilökohtaisista uskonnollisista vakaumuksista. Oma 

näkökulmani eroaa suuresti siitä, mistä näkökulmasta Sleytä on aiemmin tutkittu. 

                                                 
18 Knott 2011, 491-493, 495, 498. 
19 Knott 2009, 154-156. 
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Ammennan näkökulmaani vaikutteita Kim Knottin tutkimuksesta, jossa hän on 

pyrkinyt luomaan tilallisen metodin uskonnon tarkastelemiseen ensisijaisesti 

sekulaareiksi mielletyissä tiloissa. Knottin teoriaa voidaan kuitenkin soveltaa 

mihin tahansa tilaan, johon palaan tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 

tarkastelussa. Uskonnollisen paikan tarkastelu tilan näkökulmasta on laaja-alainen 

lähestymistapa, jossa otetaan huomioon tilan eri ulottuvuudet ja sen dynaaminen 

luonne.  

 

Tutkimuskysymykseni on siis, mistä elementeistä uskonnollinen tila rakentuu 

Sleyn Luther-salin tilaisuuksissa. Pyrin kuvailemaan, miten itse koin tilan 

rakentumisen osallistuvaa havainnointia tehdessäni, mutta pääpaino on 

kysymyksessä, miten toimintaan aktiivisesti osallistuvat kokevat toiminnan 

Luther-salissa tilan ulottuvuuksien (sosiaalinen, fyysinen, henkinen) näkö-

kulmasta. Onko uskonnollinen tila muutakin kuin fyysinen paikka, jossa toimintaa 

harjoitetaan?  

 

 

2. AINEISTO, TUTKIMUSMETODIT JA TEOREETTINEN 
VIITEKEHYS 
 

 

Tutkimukseni aineisto koostuu osallistuvan havainnointini pohjalta tehdyistä 

muistiinpanoista sekä viidestä Sleyn toimintaan Luther-salissa aktiivisesti 

osallistuvan henkilön haastattelusta. Osallistuvan havainnoinnin suoritin 

osallistumalla viikon ajan kaikkeen Luther-salin toimintaan lokakuussa 2013, 

lukuun ottamatta kuoroharjoituksia. Kirjoitin tuon viikon ajan päiväkirjaa, johon 

kirjasin mietteitäni ja havaintojani kunkin tilaisuuden jälkeen. Mielestäni oli 

hyödyllistä tutustua Luther-salin toimintaan osallistuvan havainnoin avulla ennen 

haastatteluja, jotta minulla olisi käsitys siitä, mitä tilaisuuksissa tapahtuu. 

Osallistuvan havainnoinnin kautta sain apua myös tutkimuskysymysten muodos-

tamiseen omien havaintojeni pohjalta. Osallistuva havainnointi onnistui mielestäni 

hyvin: sain osallistua toimintaan siinä missä muutkin, ja onnistuin saamaan 

riittävän kuvan iltojen ja piirien sisällöistä. Toimintaan osallistuvat tiesivät, että 

olen paikalla tekemässä tutkimusta, mutta se ei millään tavalla haitannut, sillä 

tarkoituksenani oli saada yleiskäsitys toiminnan sisällöstä ja kyseessä olevasta 
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tilasta.  Iltojen ja piirien sisällöt toki hieman vaihtelevat viikosta toiseen eri 

teemojen mukaan, mutta toimintaan osallistuvilta saamieni tietojen mukaan 

perusosat ovat illoissa hyvin samanlaisia. Myös oma kokemukseni oli, että eri 

illoissakin olivat aina mukana tietyt elementit, esimerkiksi kahvihetki, rukoukset, 

laulut sekä jonkinlainen puhe. 

 

Ensimmäisenä tutkimusmenetelmänä oli siis osallistuva havainnointi, jonka 

taustalla oli tilaisuuksien tarkastelu tilan ulottuvuuksien kautta. Havainnoinnin 

tarkoituksena oli muodostaa jonkinlainen käsitys siitä, mitä Luther-salin 

tilaisuuksissa tapahtuu, ja miten kyseinen uskonnollinen tila rakentuu. Tarkensin 

havainnoinnin pohjalta saatua käsitystä ja hain saamaani kuvaan toisenlaista 

näkökulmaa haastattelujen avulla.  

 

Osallistuva havainnointi on tyypiltään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on tehdä näkökulman avulla havaintoja 

olemassa olevista asioista. Kvalitatiivinen tutkimus on luonteeltaan kokonais-

valtaisempaa kuin kvantitatiivinen määrällinen tutkimus. Kvalitatiivinen tutkimus 

on myös sidoksissa tutkijan arvoihin, jonka vuoksi tutkijan on tärkeää kriittisesti 

tarkastella myös omaa arvopohjaansa ja tiedostaa sen subjektiivisuus.20 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen yleisinä piirteinä voidaan nähdä sen kokonais-

valtainen lähestymistapa ja se, että ihminen on tiedonkeruun instrumentti. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana ei ole hypoteesin testaaminen, vaan 

tarkoituksena on löytää aineistosta itsestään käsin jotakin uutta. Keskeistä 

laadullisessa tutkimuksessa on tarkoituksenmukaisesti valitun joukon tutkiminen 

satunnaisotosten sijaan. Laadullista tutkimusta tehdessä myös tutkimussuun-

nitelma muokkautuu tutkimusta tehdessä, ja tutkimuksen ei ole tarkoitus olla 

yleispätevää vaan ainutlaatuista.21 Tässä tutkimuksessa pyrin tilan ulottuvuuksien 

näkökulmasta löytämään aineistosta johtolankoja uskonnollisen tilan rakentu-

miseen liittyen. 

 

Havainnoinnin edut liittyvät sen välittömyyteen. Havainnoinnin avulla on 

mahdollista saada tietoa luonnollisista tilanteista. Toisaalta havainnoinnin 

                                                 
20 Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 157. 
21 Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 160. 
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haittoina ovat tutkijan mahdollinen vaikutus tutkittavaan tilanteeseen, ja sitä 

kautta tilanteen muuttumiseen, tai toisaalta tutkijan emotionaalinen sitoutuminen 

ryhmään, mikä häiritsee objektiivisuutta. Haasteena havainnoinnissa voi olla 

myös se, että tutkijalla ei ole mahdollisuuksia kirjata havaintojaan ylös saman 

tien, vaan hän joutuu toimimaan myöhemmin muistinsa varassa.22 Osallistuvaa 

havainnointia tehdessäni en tehnyt samaan aikaan muistiinpanoja, vaan kirjoitin 

päiväkirjaani huomioni jokaisen tilaisuuden jälkeen saman päivän iltana. Koen, 

että edellä mainittu muistin varassa toimiminen ei ollut haitallista, sillä tutki-

muksen kannalta merkittävimmät havainnot olivat tuoreessa muistissa vielä 

samana iltana. Toki on mahdollista, että en muistanut aivan kaikkia tekemiäni 

havaintoja, mutta se ei tässä tutkimuksessa vahingoita aineiston keruuta 

merkittävästi. 

 

Havainnoinnissa voidaan tutkittavaa kohdetta lähestyä kahdella tavalla. Joko 

havainnointi voi olla tarkasti säädeltyä ja tutkija toimia täysin ulkopuolisena 

observoijana, tai havainnointi voi olla hyvin vapaamuotoista ja tutkija osallistuu 

myös itse tutkittavan ryhmän toimintaa. Jälkimmäistä kutsutaan osallistuvaksi 

havainnoinniksi ja ensimmäistä systemaattiseksi havainnoinniksi.23 Käytin tässä 

tutkimuksessani osallistuvaa havainnointia. Toiminta ja päättely ovat aina 

sidoksissa ruumiiseen, joten mahdollisimman kokonaisvaltaisen tarkastelun 

kannalta koin, että myös fyysinen osallistuminen tilassa tapahtuvaan toimintaan 

voisi luoda uusia oivalluksia. 

 

Osallistuva havainnointi voi olla monenlaista riippuen siitä, miten kokonais-

valtaisesti tutkija tulee ryhmän jäseneksi. Tutkija pyrkii fyysisen osallistumisen 

lisäksi myös jakamaan tutkittavien kanssa ”heidän symbolisen ja kulttuurisen 

maailmansa”.24 Omassa tutkimuksessani en pyrkinyt täydelliseen osallistumiseen, 

vaan tutkittaville tehtiin tiettäväksi, että olen ryhmässä havaintojen tekijän 

ominaisuudessa eli osallistun toimintaan havainnoijana.25 En myöskään näe, että 

olisin läsnäolollani vaikuttanut tilaisuuksiin muutoin kuin ehkä siinä mielessä, että 

tilaisuuksissa meni hieman aikaan siihen, kun esittelin itseni muille. 

 

                                                 
22 Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 208-209. 
23 Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 209. 
24 Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 211. 
25 Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 212. 
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Observointia on mielekästä käyttää rinnakkain muiden menetelmien kanssa. 

Laajentamalla menetelmien käyttöä näkökulmien määrä kasvaa. 26 Tämän vuoksi 

en tutkimuksessani jättänyt aineiston keruuta vain oman havainnointini varaan, 

vaan täydensin observoinnin kautta saamiani havaintoja toimintaan osallistuvien 

haastatteluilla. Näin sain tutkimukseen laajemman näkökulman. Monien metodien 

käyttö vähentää myös perusteettoman varmuuden27 muodostumista. Tutkijan 

löytäessä yhden menetelmän avulla selkeitä tuloksia, hänelle saattaa kehittyä 

harha tuloksien oikeellisuudesta. Tällöin toinen menetelmä voi antaa erilaisia 

vastauksia, jotka vähentävät näennäistä varmuutta.28  

 

Toisena tutkimusmetodina toimivat haastattelut, joiden avulla tarkoitukseni oli 

saada tietoa toimintaan osallistuvien omista kokemuksista tilasta. Haastattelut 

toteutettiin puolistrukturoituna, eli minulla oli olemassa kysymysrunko, jota 

saatoin muokata tilanteen niin vaatiessa. Haastattelut olivat tyypiltään teema-

haastatteluita. Kysymysten paikka saattoi tarvittaessa vaihdella, tai saatoin 

tilanteen mukaan esittää tarkennuksia ja lisäkysymyksiä haastateltaville. Teema-

haastatteluissa tyypillistä on, että jokin osa haastattelua on lyöty lukkoon, 

esimerkiksi kysymykset ovat valmiina, mutta kysymysten järjestystä voidaan 

vaihdella tarpeen mukaan.29 Tällä tavalla toimin tutkielmani haastatteluja 

tehdessä: kysymysten järjestys vaihteli haastattelusta riippuen. 

 

Teemahaastattelu on tutkimushaastatteluiden yksi ryhmä, ja tutkimusmetodina 

siihen liittyy niin hyviä kuin huonojakin puolia. Toisaalta välitön haastattelu-

tilanne antaa mahdollisuuden ottaa huomioon haastateltavan reaktiot ja tilanteen 

joustavan muokkaamisen. Teemahaastattelu on myös sanottu, että se on melko 

luonnollinen tilanne, sillä se muistuttaa pitkälti tavallista keskustelutilannetta. 

Teemahaastattelun rajoitukset liittyvät siihen, että haastateltavat saattavat 

esimerkiksi vastauksillaan antaa itsestään sosiaalisesti parempana pitämäänsä 

kuvaa. Haastateltavat eivät siis välttämättä kerro asioiden oikeaa laitaa, vaan 

muotoilevat vastauksiaan parhaaksi katsomillaan tavoilla. Lisäksi teema-

haastatteluissa voidaan saada tutkimusaiheen kannalta epäolennaista materiaalia.30 

Välitön tilanne toki teki haastattelutilanteesta joustavan, mutta en ole tutkijoiden 
                                                 
26 Hirsjärvi&Hurme, 2011, 37-38. 
27 Hirsjärvi&Hurme 2011, 39; Robson 2002, 370 inappropriate certainty.  
28 Robson 2002, 370. 
29 Hirsjärvi&Hurme 2011, 47. 
30 Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 203; Alasuutari 2001, 145; Hirjärvi & Hurme 2011, 36. 
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kanssa täysin samaa mieltä tavallista keskustelutilannetta muistuttavasta haastat-

telutilanteesta. Itse koin, että haastattelut olivat melko kaukana tavallisesta 

keskustelusta, sillä haastattelijan ei ole relevanttia tuoda esiin omia mielipiteitään, 

jotka luonnollisessa keskustelutilanteessa tulisivat esiin.  

 

Ennen haastatteluita on syytä tehdä pilottihaastatteluja. Koehaastattelujen avulla 

on mahdollista saada selville tulevissa haastatteluissa esille nousevia haasteita. 

Koehaastattelut ovat tärkeitä myös haastattelijan haastattelutaitojen kannalta. 

Tottumattoman haastattelija tarvitsee harjoitusta uutta rooliaan varten. Esi-

haastattelun tarkoituksena on myös haastattelurungon testaaminen, ja haastattelun 

pituuden selvittäminen. Usein haastateltavat haluavat ennen vastaamistaan saada 

käsityksen siitä, mikä on tutkimuksen tarkoitus. Tämän käsityksen perusteella 

haastateltavat muodostavat tulkinnan siitä, mikä on tutkimuksen kannalta vastauk-

sissa olennaista. Tällaiset tulkintamallit ja tilanteenmäärittelyt orientoivat 

haastateltavaa.31 Uskon, että haastatteluissani haastateltavat olivat melko hyvin 

sisäistäneet, mistä tutkimuksessani on kyse. Pääosin vastaukset olivat olennaisia 

kysymyksiin nähden. 

 

Hirsjärvi & Hurme viittaavat kirjassaan Tutkimushaastattelu - teemahaastattelun 

teoria ja käytäntö Mertonin, Fisken ja Kendallin (1956) julkaisemaan kirjaan, 

jossa esiintyy termi the focused interview, joka suomeksi kääntyy kohdennetuksi 

haastatteluksi. Kohdennetussa haastattelussa oletetaan, että haastateltavat ovat 

kokeneet tietyn tilanteen. Tutkija on alustavasti selvittänyt ilmiön olennaisia 

piirteitä, ja päätynyt oman analyysinsä perusteella oletuksiin piirteiden seurauk-

sista tilanteessa mukana oleville. Tutkija muodostaa piirteiden analyysin 

perusteella haastattelurungon, ja haastattelussa pyritään selvittämään tutkittavien 

kokemuksia tilanteista, joita tutkija on analysoinut.32 Kohdennetun haastattelun 

idea sopii myös tähän tutkimukseen. Aluksi selvitin osallistuvan havainnoinnin 

avulla Luther-salin tilaisuuksien piirteitä tilan ulottuvuuksien näkökulmasta 

tarkasteltuna. Tämän jälkeen valitsin viisi haastateltavaa tilaisuuksiin osallis-

tuneiden joukosta. Tilan teorian ja omien havaintojen perusteella muodostin 

haastattelurungon teemahaastatteluja varten, joissa pyrin selvittämään toimintaan 

osallistuvien omia kokemuksia tilasta.  

                                                 
31 Hirjärvi, Remes, Sajavaara 2007, 206; Alasuutari 2001, 149; Hirsjärvi&Hurme 2011, 72. 
32 Hirsjärvi&Hurme 2011, 47. 
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Teemahaastattelun tarkoitus on enemmänkin löytää hypoteeseja kuin todistaa 

joitakin jo olemassa olevia. Teemahaastattelussa muodostetaan haastattelun 

teema-alueet teoreettisten käsitteiden pohjalta. Tässä opinnäytetyössä teema-

alueet muodostettiin nimenomaan tilan tarkastelun teoreettisten käsitteiden, kuten 

fyysinen, sosiaalinen ja henkinen tila, pohjalta. Hyvän haastattelijan ominai-

suuksia ovat muun muassa luottamusta herättävä ja huomiota herättämätön.33 

Uskon, että nämä piirteet toteutuivat itsessäni. Palaan tähän aiheeseen seuraavan 

luvun lopussa pohtiessani laajemmin oman taustani merkitystä suhteessa 

havainnointiini. 

 

 

2.1 Osallistuva havainnointi Luther-salissa 
 

Itse Luther-sali fyysisenä tilana ei ulkonäkönsä puolesta kerro paljoakaan 

uskonnollisista tilaisuuksista, vaan uskonto ilmenee nimenomaan ihmisten 

kokoontuessa yhteen. Luther-salin toisella laidalla on laajat bändisoittimet ja 

puhujan koroke. Puhujan korokkeessa on salin ainoa uskonnollinen symboli: 

krusifiksi eli risti, jossa Jeesus on ristiinnaulittuna. Tilassa on myös piano, kolme 

sohvaa, keittiö, iso pitkä pöytä ja bändisoittimien suuntaan kohdistetut neljä 

tuolirivistöä. Tilassa ei ole alttaria. Luther-salissa on myös melko kookkaat 

pylväät, jotka toisinaan haittaavat esimerkiksi puhujan ja yleisön välistä 

näkyvyyttä.  

 

Ensimmäisenä päivänä osallistuin eläkeläisille suunnattuun päiväpiirin sekä 

Japanilaiseen raamattupiiriin. Päiväpiirissä oli noin 20 eläkeläistä, joista suurin 

osa oli naisia. Piirin ohjelmaan kuului laulut evankelisen liikkeen omasta laulu-

kirjasta Siionin Kanteleesta, piiriläisen pitämä hartaus, rukoukset, pullakahvit 

sekä vierailevan papin hartaus. Vierailevan papin hartauden jälkeen keskusteltiin 

hartauden aiheesta. Koin, että osallistujat olivat ylpeitä evankelisuudestaan ja 

Sleyläisyydestään. Kaiken kaikkiaan tilaisuus oli mielestäni melko muodollinen, 

joka voi mahdollisesti johtua osanottajien korkeasta iästä. Sosiaalisen tilan näkö-

kulmasta monet olivat keskenään vuorovaikutteisia ja pyrkivät tervehtimään 

                                                 
33 Hirsjärvi&Hurme 2011, 66-67. 
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kaikkia läsnäolijoita. Myös kahvihetken aikana juteltiin vieruskaverin kanssa. 

Muutoin tilaisuus oli aika lailla niin sanotusti yksi opettaa muut kuuntelee -

tyyppinen tilaisuus, jollaisia perinteiset kirkonmenot usein ovat.  

 

Japaninkielinen raamattupiiri oli päiväpiiriin verrattuna mielestäni epämuodol-

lisempi. Ensimmäinen tunti vaikutti olevan vapaata jutustelua. Juotiin japanilaista 

vihreää teetä ja syötiin pieniä naposteltavia. Ruuat olivat pöydässä koko ajan 

esillä, joten ns. pullakahvit eivät siis olleet erillinen tapahtuma, vaan kaikki saivat 

napostella pöydästä vapaasti tilaisuuden mittaan. Toisella tunnilla luettiin 

Raamattua ja keskusteltiin kyseisistä Raamatun kohdista. Tunnelma vaikutti 

iloiselta ja lämminhenkiseltä. Jokainen osallistui keskusteluun ja muut nyökyt-

telivät ymmärtävästi toisen puheelle. Piirissä oli myös pari rukousta ja yksi laulu. 

Kaiken kaikkiaan yhteisöllisyyden tunne oli vahva. Tilanne oli erikoinen, sillä en 

oikeastaan ymmärtänyt heidän puheestaan mitään, mutta silti pystyin aistimaan 

mukavan tunnelman. 

 

Toisena päivänä osallistuin evankelisten opiskelijoiden iltaan, jossa oli tavan-

omaisesta opetuksesta poikkeava paneelikeskustelu, jonka aiheena oli ”kristittyjen 

saippuaoopperaa”, joka tarkoitti erilaisia ihmissuhteisiin ja pari-suhteisiin liittyviä 

kysymyksiä panelisteille. Illassa oli hyvin paljon osallistujia, noin 70 henkilöä. 

Minulle kerrottiin, että paneelikeskustelun vuoksi illassa oli noin puolet enemmän 

osanottajia kuin normaalisti. Tämä oli ainoa ilta, jossa minua ei erikseen esitelty. 

Kerroin toki tutkimuksestani niille, joiden kanssa satuin juttusille illan aikana. 

Illan ohjelmaan kuului paneelikeskustelun lisäksi laulut, rukoukset, tutustumis-

leikki, ryhmissä keskustelua muun muassa hyvän kristityn ystävän ominai-

suuksista, iltapala sekä hartaus. Oman ikäisten parissa oleminen ja se, että minua 

ei esitelty aluksi, toi itselle hieman epämukavan olon tutkijan roolista. Kaiken 

kaikkiaan nuorilla näytti olevan illassa omia ystäviä, ja itse ”uutena” tunsin oloni 

hyvin ulkopuoliseksi. En tosin itse hakeutunut kontaktiin muiden kanssa. Tuli 

sellainen tunne, että nuoret saavat illoista varmasti paljon vertaistukea elämään 

nuorena kristittynä, ja pohtivat monia kristityn elämään liittyviä aiheita yhdessä. 

Myös puhujat tulevat iltoihin nimenomaan opettamaan nuorille, kuinka hyvän 

kristityn tulisi elää.  
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Seuraavana päivänä osallistuin Helsingin osaston iltaan, jossa teemana oli 

Rautakannel. Ideana oli laulaa lauluja Rautakannel -nimisestä laulukirjasta. 

Laulukirjan laulut ovat kaikki merkittävän evankelisen laulurunoilijan ja 

kirjailijan Hanna Raudan käsialaa. Ilta alkoi yhteisellä Isä meidän -rukouksella, 

jonka jälkeen laulettiin yksi laulu. Tämän jälkeen oli kahvi/tee -hetki, jonka 

jälkeen alkoi itse ohjelma. Ohjelmassa pappi kertoi Hanna Raudan laulujen 

historiaa, ja sopivissa väleissä laulettiin teemaan sopivia lauluja Rautakanteleesta. 

Laulujen jälkeen oli Sleyn kotimaantyönjohtaja Markku Niemelän puhe kristittynä 

olemisesta, siitä mikä on uskon ydin. Puheessa siteerattiin Lutheria. Puheen 

jälkeen oli vielä kaksi laulua ja loppurukous. Paikalla oli yhteensä 15 henkilöä. 

Vaikka ihmisiä ei ollut niin paljoa paikalla, tunnelma oli silti mukava ja läm-

minhenkinen. Kaikki suhtautuivat minuun ystävällisesti. Läsnäolijat olivat 

kaikenikäisiä: viisikuisesta vauvasta eläkeläiseen. Sain sellaisen mielikuvan, että 

Rautakannel oli osanottajille erittäin tuttu kirja. Myös Hanna Rauta ja hänen 

tuotantonsa muuten olivat tunnettuja. Kaiken kaikkiaan sain käsityksen, että 

evankelisuudessa ovat tärkeässä osassa yksittäiset liikkeessä vaikuttaneet henkilöt.  

 

Viimeisenä päivänä osallistuin nuorten aikuisten iltaan, jossa oli noin kaksi-

kymmentä osanottajaa. Ilta alkoi teellä ja leivällä, jonka jälkeen oli lyhyt 

tutustumiskierros ja pari laulua. Laulujen jälkeen illan teeman mukaisesti illassa 

oli puhumassa Sleyn Viron lähetti Kari Tynkkynen. Tynkkynen kertoi lähetys-

työstä Virossa. Tämä jälkeen oli yhteinen esirukous ja Isä meidän -rukous. Sain 

kuulla, että tässä illassa on yleensä noin kaksikymmentä osanottajaa, ja teemat 

vaihtelevat kuten muissakin illoissa. Illassa kaikki tuntuivat tuntevan toisensa, ja 

sain sen kuvan, että nuorten aikuisten porukka on melko tiivis ryhmä. Minuun 

suhtauduttiin erittäin myönteisesti. Nuorten aikuisten illassa heräsi melko paljon 

samoja ajatuksia kuin aiemmissakin tilaisuuksissa, esimerkiksi koskien evanke-

listen tiivistä yhteisöllisyyttä. Kaikissa tilaisuuksissa ihmiset usein jäivät rupatte-

lemaan keskenään vielä varsinaisen ohjelman päätyttyä. Tämä mielestäni viittaa 

henkilöiden tiiviisiin ja yhteisöllisiin suhteisiin.  

 

Tutkimusmenetelmänä osallistuva havainnointi antaa väistämättä aihetta pohtia 

myös omaa arvomaailmaa ja sitä, voivatko omat lähtökohdat ja maailman-

katsomus vaikuttaa jollakin tavalla tutkimuksen tekoon. Olen kristitty, ja olen 

vuosien varrella jonkin verran osallistunut hengelliseen toimintaan Suomen 
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evankelis-luterilaisessa kirkossa. En koskaan ole säännöllisesti tai aktiivisesti 

osallistunut uskonnolliseen toimintaan enkä minkään herätysliikkeen toimintaan. 

Evankelisuus oli siis tässä mielessä minulle melko tuntematon liike. Uskon, että 

omasta kristillisyydestäni saattoi olla sekä hyötyä että haittaa. Hyötynä oli 

varmasti se, että minun on helppo osallistua kristilliseen toimintaan. Kristilli-

syyteni saattoi myös herättää Sleyn toimintaan osallistuvissa luottamusta 

kohtaani. En tilaisuuksissa erikseen kertonut olevani kristitty, mutta on 

mahdollista että tilaisuuksiin osallistujat päättelivät niin esimerkiksi olemuk-

sestani tai ristikaulakorustani. Haittana puolestaan saattoi olla se, että kristilli-

syyden ja hengellisen toiminnan ollessa tuttua, saatoin olla huomaamatta jotakin 

merkittävää sen perusteella, että itse pidän asiaa itsestään selvänä. Pyrin kuitenkin 

toimintaan osallistuessani ja havainnoidessani ottamaan aktiivisesti nämä seikat 

huomioon, jotta osaisin tallentaa tapahtumat mahdollisimman kattavasti. Tämän 

perusteella uskon, että onnistuin tallentamaan havaintoni riittävän objektiivisesti 

ja tutkimuksen kannalta olennaisiin seikkoihin keskittyen. 

 

 

2.2 Haastattelut 
 

Valitsin haastateltavikseni viisi henkilöä, joista neljä olivat iältään noin 30-40 -

vuotiaita ja yksi jo eläkkeellä oleva henkilö. Haastateltavat valittiin sen 

perusteella, että he olivat aktiivisesti toimintaan osallistuvia sekä ilmaisivat 

halukkuutensa haastateltaviksi tulemiseen. Kerroin haastateltaville, että tutki-

mukseni käsittelee Luther-salin tilaisuuksiin osallistuvien kokemuksia tilai-

suuksista ja tilasta. Haastateltavissa oli sekä miehiä että naisia. Haastateltavat 

eivät olleet kattavasti eri iltoihin osallistuvia tai muutenkaan edustava otos iltoihin 

osallistujista. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jonka perusteella ei ole 

tarkoitus löytää yleistettäviä tuloksia vaan tuottaa huomioita siitä, mistä kaikista 

elementeistä uskonnollinen tila voi rakentua.34  

 

Haastattelut toteutettiin marras-joulukuussa 2013. Haastattelut olivat niin 

sanottuja teema-haastatteluita, joissa käytiin tietyt teema-alueet läpi, kuitenkin 

niin, että kysymysten järjestys tai tarkka sanamuoto saattoivat vaihdella. 

                                                 
34 Esittelen laadullista tutkimusta vielä lisää analyysin yhteydessä luvun 4. alussa ja luvussa 4.1, 
jossa esittelen sisällönanalyysin haastattelujen analysointimenetelmänä. 
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Muodostin kysymykset siis tiettyjen teemojen ympärille, jotka perustuivat pitkälti 

Kim Knottin kehittämään tilan analyysiin. Aloitin haastattelut taustakysymyksillä, 

joiden tarkoituksena oli lähinnä luoda mukava aloitus keskustelulle ja selvittää, 

kuinka aktiivisesti kyseinen henkilö toimintaan osallistuu. Kaikki haastateltavat 

kertoivat osallistuvansa Luther-salin toimintaan säännöllisesti, lähes jokainen 

kertoi osallistuvansa viikoittain.  

 

Haastatteluiden ensimmäisenä teemana oli tilaisuuksien henkinen anti, ja 

ylipäänsä se, miksi haastateltavat osallistuvat Luther-salin toimintaan. Knott 

puhuu tilan analyysia muodostaessaan henkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä 

tilasta. Otin kaikki nämä kolme ulottuvuutta myös teemoiksi, joista jokaisesta 

muodostin kysymyksen, jolla pyrin selvittämään kyseisen ulottuvuuden merki-

tystä uskonnollisen tilan rakentumisessa. Knottin mukaan tilaan liittyy myös 

valtaa ja voimaa, joten yksi kysymys liittyi tähän teemaan. Otin teemaksi myös 

uskonnolliseen tilassa tapahtuvaan toimintaan keskeisesti liittyvät toistuvat 

elementit eli rituaalit. Muita teemoja olivat haastateltavien kokemukset Luther-

salista fyysisenä tilana sekä tilaisuuksien pyhyydestä.35 

  

Haastattelu oli itselleni uusi opettavainen kokemus. Tein kaksi pilottihaastattelua 

ennen varsinaisia haastatteluita. Koin pilottihaastattelut erittäin hyödyllisinä, sillä 

niistä sain hyviä oivalluksia varsinaisten haastatteluiden varalle esimerkiksi 

kuuntelun tärkeydestä. Kaiken kaikkiaan koen, että haastattelut olivat onnistuneita 

ensimmäiseen haastatteluuni liittyvästä pienestä jännityksestä huolimatta. 

Haastateltavat vastailivat kysymyksiinsä parhaansa mukaan. Joidenkin kanssa 

jouduin tekemään tarkennuksia, jotta haastateltava osasi vastata kysymykseeni. 

Koin, että kahta haastateltavista hieman häiritsi tietoisuus nauhoituksesta. Pyrin 

olemaan johdattelematta haastateltavia liikaa mihinkään suuntaan. Haastattelujen 

yhteydessä huomasin pohtivani sitä, että haastattelijan ja haastateltavan persoo-

nalla on melko suuri merkitys siihen, miten hyvin haastattelu sujuu. Itse koin, että 

tulin haastateltavien kanssa hyvin toimeen, mutta tilanne olisi voinut olla myös 

toisenlainen. En osaa arvioida sitä, antoivatko haastateltavat minulle täysin 

rehellistä kuvaa itsestään ja mielipiteistään. Uskon, että suurimmaksi osaksi kyllä, 

mutta toki on mahdollista että he yrittivät antaa joissakin asioissa niin sanotusti 

parempaa kuvaa itsestään. Tämä ei kuitenkaan sinänsä ole suuri ongelma, sillä 

                                                 
35 Haastattelurunko on liitteenä tutkimuksen lopussa. 
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tarkastelussa ovat nimenomaan haastateltavien omat subjektiiviset näkemykset 

eivätkä faktatiedot. 

 

Tässä tutkimuksessa haastateltavia käsitellään anonyymisti niin, että heitä ei tässä 

tutkimuksessa ilmi tulleiden asioiden yhteydessä ole mahdollista tunnistaa. 

Haastatteluiden pituudet vaihtelivat kuudestatoista minuutista noin neljään-

kymmeneen minuuttiin.36 Litteroin jokaisen haastattelun sanatarkasti, kuitenkin 

niin, että jätin henkilöllä useasti toistuvia täytesanoja osittain pois. Haasta-

teltavien lainaukset, joita esittelen analyysiosiossa, ovat muutoin sanatarkkoja, 

mutta pyrin tiivistämään ne siten, että teeman kannalta keskeinen asia tulee 

mahdollisimman selvästi esille. Tiivistämisen myötä jätän analyysiosiossa 

haastateltavien toistoja ja täytesanoja pois. 

 
 

2.3 Moniulotteinen ja dynaaminen tila 
 

Teoreettisena lähtökohtana tutkimuksessani toimii siis Kim Knottin kehittämä 

tilan analyysi, jota hän kattavimmin esittelee kirjassaan The Location of Religion - 

A Spatial Analysis sekä artikkelissaan Spatial Theory and Method for the Study of 

Religion.37 Kim Knott ajatteli ensisijaisesti, että hänen teoriaansa ja metodiaan 

tilasta voisi soveltaa niin sanottujen sekulaarien tilojen tarkastelemiseen eli siihen, 

mihin kohtaan uskonto sijoittuu muissa kuin hengellisiksi oletetuissa paikoissa. 

Knott kuitenkin toteaa, että mikä tahansa kohde tarkasteltuna tilan ulottuvuuksien 

kautta antaa tutkimukseen käyttökelpoisia ja uudenlaisia näkökulmia.38 

 

Tärkeinä elementteinä tutkittaessa tilaa Knott näkee ruumiin ja tilan suhteen, tilan 

ulottuvuudet, tilan dynamiikan ja tilan ominaisuudet. Knott pitää ruumiin roolia 

merkittävänä tilan kokemuksien ja representaatioiden kannalta. Käsityksemme 

tilasta ja paikoista muodostuu pitkälti ruumiidemme kautta. Luokittelemme, 

koemme ja erottelemme asioita omien epäsymmetristen ja kaksijakoisten 

ruumiidemme kautta.39 

                                                 
36 Katso Lähteet. Lähteistä löytyy lueteltuna jokaisen haastattelun ajankohta ja pituus. 
37 Myös Knott 2007, 2008, 2009, 2011. 
38 Knott 2005, 153, 177. 
39 Knott 2005, 153, 156-158. 
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Knott kirjoittaa, että ymmärryksemme paikoista, alueista ja rooleista perustuvat 

ruumiiseemme.  Ruumis mahdollistaa kokemisen, ja sitä kautta suhteiden 

ymmärtämisen. Knottin mukaan mieli ja ruumis ovat länsimaisessa ajattelussa 

erotettu liiaksi toisistaan. Ruumis voidaan nähdä myös kulttuurisen järjestyksen 

ilmentymänä. Knott on ammentanut näkemyksiinsä vaikutteita Lakoffilta ja 

Johnsonilta, joiden mukaan mieli käyttää ruumiin luonnetta hyväkseen sisäisten ja 

ulkoisten yhteyksien ja tilassa liikkumisen ja sijoittumisen kautta luodakseen 

tilallisia kielikuvia, joiden avulla perustellaan eroja ja suhteita ihmisten, paikkojen 

ja arvojen välillä.40 Tämä siis tarkoittaa käytännössä sitä, että mieli ja ruumis eivät 

ole toisistaan erillisiä. Ihmisten kokemukset perustuvat aina väistämättä 

ruumiiseen, ja näitä ruumiiseen perustuvia kokemuksia kuvaillaan usein 

kielikuvien avulla. Lakoff ja Johnson mainitsevat ruumiiseen perustuviksi 

kielikuviksi esimerkiksi nousta ylös tai vajota uneen, joissa kielikuvat perustuvat 

ruumiin fyysiseen orientaation nukkuessa ja hereillä ollessa.41 

 

Klaus Wiegerling on myös käsitellyt ruumiin merkitystä kokemuksiemme 

perustana artikkelissaan The Superfluous Body: Utopias of Information and 

Communication Technology, jossa hän toteaa, että aistien ja sitä kautta 

ruumiidemme kautta saamme tietoa maailmasta. Toisaalta aistien kautta saatu 

tieto on aina subjektiivista ja sen vuoksi rajallista. Ruumiin olemassaolo 

ilmaistaan mielialojen kautta, jotka ovat seurausta tajuntamme sisällöstä. Ruumiin 

mahdollistavan tilallisen ja paikallisen asettumisen kautta syntyy orientaatioita. 

Ruumiin ja sen suuntautumisen kautta voimme lähestyä itseämme tietynlaisina tai 

toisaalta ymmärtää esimerkiksi oikea- ja vasenkätisyyden ilmiötä. Pystymme 

arvioimaan tilan asetelmia oman kehomme asentojen avulla. Ruumiin toimin-

noista kuten kuulemisesta, näkemisestä ja koskettamisesta on kulttuurista 

hyötyä.42 

 

Bryan S. Turner kirjoittaa, että modernissa yhteiskuntateoriassa ruumista voidaan 

tarkastella neljästä näkökulmasta: ruumis on seurausta tiedon ja vallan 

järjestäytymistä, ruumis on symbolinen systeemi jonka kielikuvien kautta valta 

saa käsitteellisen muodon, ruumiimme ovat seurausta yhteiskunnan pitkä-

                                                 
40 Knott 2005, 157-158. 
41 Lakoff & Johnson 2003, 15. 
42 Wiegerling 2002, 20-21. 
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aikaisesta muutoksesta, ja ruumista tulee analysoida elämäntapahtumien kautta. 

Kolme ensimmäistä tarkastelutapaa haastavat ruumiin olemassaolon perustavan-

laatuisena universaalina ilmiönä. Nykypäivän yhteiskuntatieteissä, historiassa ja 

filosofiassa ruumista ei yleisesti enää nähdä pysyvänä ja historiallisesti 

universaalina, vaan sen tarkoitus vaihtelee näkökulmasta riippuen. Esimerkiksi 

ruumis voi edustaa sosiaalisia ja poliittisia suhteita, ja ruumis on kulttuuri-

historiassa heijastanut kulloisenkin ajan mukaan vakautta tai epävakautta. 

Ruumiin voidaan nähdä olevan sosiaalisesti rakentunut. Esimerkiksi yhteiskunta 

toimii järjestyksen mukaan, jossa ihmiskehot luokitellaan joko miehiksi tai 

naisiksi. Tämä vuoksi ei ole mahdollista, että yksi ruumis voisi edustaa molempia 

sukupuolia. Sosiaalisesti rakentuneisuus ei kuitenkaan sulje pois ruumiin 

biologista, fysiologista ja kemiallista perustaa.43 

 

Tärkeänä teoriapohjana tässä tutkimuksessa toimivat ruumiin merkityksen lisäksi 

tilan ulottuvuudet, joilla Knott tarkoittaa fyysistä, sosiaalista ja henkistä tilaa. 

Knottin mukaan tila on dynaaminen kokonaisuus, johon fyysisen, henkisen ja 

sosiaalisen lisäksi liittyy tilassa harjoitettava toiminta, itse tila ja tilan 

representaatiot. Henkiseen tilaan kuuluvat mielikuvat ihmisen pystyvyydestä, 

kulttuurien eroista ja myös sosiaalisista suhteista. Sosiaalinen tila syntyy ihmisten 

kohdatessa toisensa. Sosiaalisen tilan luomisessa myös uskonnolla on tärkeä 

merkitys. Tilan voima perustuu sen samanaikaisuuteen, rakenteeseen ja 

laajuuteen. Tilan dynaamisuutta on hankala kuvailla, sillä siihen liittyy monia 

samanaikaisia ja päällekkäisiä prosesseja. Mentäessä hieman syvemmälle tilan 

dynaamisuuteen Knott viittaa Lefebvren (1991) tilan aspekteihin, joita ovat tilassa 

tapahtuva toiminta, tilan ilmentymät ja tilan representaatiot. Toimintaan kuuluu 

tilan luominen, käyttäminen ja saavuttaminen jokapäiväisessä toiminnassa. 

Tilallinen toiminta kytkeytyy vahvasti ruumiiseen ja on usein automaattista ja 

tiedostamatonta. Uskonto voidaan fyysisessä, sosiaalisessa ja kulttuurisessa 

muodossaan nähdä tilallisen toiminnan, esimerkiksi rituaalien tai liturgian, 

seurauksena. Tilan ilmentymällä puolestaan voidaan tarkoittaa fyysistä tilaa, 

mutta myös ideologiaa, johon fyysinen tila voi viitata. Tilan representaatioilla 

fyysiselle tilalle luodaan uudenlaisia merkityksiä esimerkiksi vallitsevan 

järjestyksen vastustamiseksi. Knott näkee tilan (space) käsitteenä avarampana 

kuin paikan (place). Tilan käsite ottaa Knottin mukaan paremmin huomioon tilan 

                                                 
43 Turner 1997, 15-17, 19. 
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dynaamisen luonteen. Paikat ovat osa dynaamista tilaa ja ne saavutetaan 

sosiaalisella, henkisellä ja fyysisellä tasolla.44 

 

Lefebvren mukaan tila nähtiin aiemmin geometrisena ja matemaattisena. Lefebvre 

on kirjassaan The Production of Space pyrkinyt luomaan teoreettisen 

yhtenäisyyden tilan henkisen, fyysisen ja sosiaalisen kentän välille. Knottin 

ajatukset mentaalisesta, sosiaalisesta ja fyysisestä tilasta pohjautuvat Lefebvren 

ajatuksiin. Lefebvren näkökulma tilan tarkasteluun on filosofinen, ja hänen 

tavoitteenaan on muodostaa yhtenäinen teoria siitä, miten tila tuotetaan. Lefebvre 

korostaa tilaa sosiaalisena tuotteena.45 

 

Knottin tavoitteena on tilallisessa analyysissa selvittää, mitä tapahtuu kun 

instituutioita ja prosesseja tarkastellaan tilan näkökulmasta perinteeseen ja 

uskomuksiin liittyvien termien sijaan. Keskeistä on uskonnon paikantaminen tilan 

eri tasoilla. Tilat voivat olla materiaalisia ja kielikuvallisia sekä fyysisiä tai 

kuviteltuja. Tilat voivat myös olla samanaikaisesti fyysisiä ja kielikuvallisia. 

Usein tilaa ei nähdä edes tarpeelliseksi määritellä vaan se ymmärretään itsestään 

selvänä taustana toiminnalle. Tässä tutkimuksessa pyritään paikantamaan uskonto 

laajasti ymmärretyn tilan eri tasoille. Keskeistä on ymmärtää, että tila on 

sosiaalisesti rakentunut. Doreen Masseyn mukaan tila on sosiaalisesti muodos-

tunut, ja tilaan sisältyy voimaa ja symboliikkaa sosiaalisten suhteiden ja niihin 

sisätyvien valtasuhteiden, solidaarisuuden ja yhteistyön kautta. Tila on tietyllä 

tavalla jatkuvassa liikkeessä, sillä tila on sosiaalisesti rakentunut, ja sosiaaliset 

suhteet ovat luonteeltaan dynaamisia. Tilan sosiaaliset suhteet voivat olla ihmisten 

välisiä, mutta myös ihmisten ja asioiden tai paikkojen välisiä. Koska tila on 

sosiaalisesti rakentunut, ja uskonto on pitkälti sosiaalista, on luontevaa ymmärtää 

että myös uskonto vaikuttaa ja ilmenee tilassa.46 

 

Tilan uskonnollisuuden tarkasteluun liittyy myös tilan tarkastelu pyhän kautta. 

Knott jakaa Anttosen näkemyksen, jonka mukaan pyhä erottaa ja sitoo.47 Pyhä on 

ympäristöstä ja epäpuhtaasta pyhäksi tekevän toiminnan kautta erotettua, ja tämä 

toiminta yhdistää sosiaalisen ryhmän, joka jakaa kyseiseen pyhään liittyvät arvot. 

                                                 
44 Knott 2005, 159-165; Knott 2005a, 29-30; Knott 2009, 157. 
45 Lefebvre, 1991, 1, 11, 16, 30. 
46 Knott 2005a, 1, 5-6, 13, 15, 20-21; Massey 1993, 155-156. 
47 Anttonen 1996a, 43. 
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Myös rituaalit liittyvät pyhään tilaan, sillä ne voidaan nähdä osana pyhäksi 

tekevää toimintaa ja sitä kautta pyhää tilaa.48 Anttonen kirjoittaa siitä, miten 

tiettyjen asioiden pitäminen pyhänä yhdistää ryhmän tai yhteiskunnan: jonkin 

asian kategorioiminen pyhäksi tiivistää yhteisöä. Pyhä ei kuitenkaan automaat-

tisesti ole sidottu uskonnolliseen toimintaan tai instituutioihin. Uskonto ja pyhä 

eivät ole toistensa synonyymeja.49 

 

Pyhien paikkojen on nähty liittyvän niiden herättämiin tunteisiin. Esimerkiksi 

uskonnollisesti merkittävien luonnonpaikkojen kauneus ja suuruus on nähty 

merkittävänä niiden herättämän pyhyyden kokemuksen kannalta. Monet 

uskonnollisesti merkittävä pyhät paikat eivät kuitenkaan välttämättä herätä 

minkäänlaisia tunteita tradition ulkopuolisissa ihmisissä. Joidenkin pyhien 

paikkojen ulkomuoto ei ilman paikkaan liittyvän uskonnollisen merkityksen 

tuntemusta saa aikaan minkäänlaista uskonnollista kokemusta.50 Myös tämän 

tutkimuksen kohteena olevan Luther-salin merkitys pyhänä paikkana voidaan 

liittää Sleyn toimintaan osallistuvien tilalle antamaan merkitykseen, sillä 

ulkoasultaan Luther-sali muistuttaa pitkälti mitä tahansa sekulaaria tilaa. 

 

Pyhällä tilalla voidaan ajatella olevan kolme tehtävää jumalallisen ja inhimillisen 

maailman yhdistämisessä. Ensimmäiseksi pyhä tila mahdollistaa kommunikoinnin 

jumaluuden kanssa. Kommunikointi jumaluuden kanssa voi tapahtua symbolien 

avulla, jotka voivat olla symboleita itse jumaluudesta tai symboleita, jotka 

kuvaavat maailman ja jumaluuden välistä yhteyttä. Jumaluuden kanssa kommu-

nikointiin ei kuitenkaan välttämättä tarvita symboleita. Pyhän paikan voidaan 

ajatella myös olemuksellaan kertovan jumaluudesta, jota paikassa kunnioitetaan. 

Toiseksi pyhässä paikassa ajatellaan olevan jumaluuden voiman läsnäolo, joka voi 

muuttaa elämää, parantaa, lisätä hyvinvointia, pelastaa sekä puhdistaa. Kolman-

neksi pyhä paikka voi heijastaa uskonnollista maailmankuvaa esimerkiksi 

orientaationsa kautta. Tällainen orientaation kautta tapahtuva maailmankuvan 

heijastaminen on esimerkiksi moskeijoiden rakentaminen kohti Mekkaa.51 

 

                                                 
48 Knott 2005a, 43, 222. Knott on omaksunut näkemyksiinsä vaikutteita Jonathan Z. Smithilta, 
joka kirjoittaa, että ”Rituuaali ei ole ilmaisu pyhästä tai reagointia pyhään vaan pikemminkin jokin 
tai joku tehdään pyhäksi rituaalien kautta/avulla. Smith 1987, 105. 
49 Anttonen 1996, 49. 
50 Brereton 1987, 7978. 
51 Brereton 1987, 7980-7981. 
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Pyhän tilan voidaan nähdä sisältävän symbolisia järjestelmiä, jotka liittyvät 

ruumiiseen, maailmakaikkeuteen, aikaan, kertomuksiin ja sosiaaliseen järjes-

tykseen. Ruumiin kautta luodaan järjestystä ja koetaan. Ruumis voidaan nähdä 

itsessään pyhänä tai ruumiin muoto voi olla pyhien paikkojen fyysisen 

ulkomuodon taustalla. Pyhä tila välittää myös kuvaa maailmankaikkeudesta: sen 

muodosta, tasoista, kerroksista ja alkuperästä. Pyhä tila voi myös edustaa kuvaa 

jumaluuden valtakunnasta. Pyhä tila voi kertoa, miten aika käsitetään ja miten se 

jakautuu. Pyhä tila sisältää usein pyhiä kertomuksia, esimerkiksi seinämaalausten 

muodossa. Pyhä paikka voi myös järjestää ihmisten elämää ja toimintaa luoden 

sosiaalista järjestystä.52 

 

Knott on kirjassaan The Location of Religion - A Spatial Analysis tehnyt 

tapaustutkimuksen, jossa hän tarkastelee vasemman käden asemaa tilan teoriansa 

kautta. Vasemman käden tapauksessa Knott tarkastelee aihetta muun muassa 

islamin puhtauskäsitysten, oikean ja pyhän sekä vasemman ja epäpyhän käden 

suhteen, ruumin kaksijakoisuuden, maailmankuvien, vasempaan käteen liittyvien 

representaatioiden sekä pyhä-profaani jaottelun kautta. Kirjan lopussa Knott 

toteaa, että hänen tavoitteenaan oli muodostaa selkeä metodi tilan tarkasteluun, 

mutta lopputuloksena muodostui tulkinnallinen lähestymistapa, josta otteen 

saaminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Knott ohjeistaa, että mitä tarkemmin 

paikan on rajannut, sitä helpommin sen tutkiminen on hallittavissa.53 Tällä 

perusteella vaikuttaisi, että rajaukseni Luther-saliin on sopivan tarkka. Knottin 

vasempaan käteen liittyvä analyysi on hyvin erilainen omaan tutkimukseeni 

verrattuna, jossa tarkastelen jo valmiiksi oletusarvoltaan uskonnollista tilaa. 

 

Tilaa ei Knottin teoriassa nähdä taustakankaana ihmisen toiminnalle, vaan tilan 

dynaamisuus ja siihen liittyvä voima tunnistetaan. Knottin teoriaa tilasta voidaan 

soveltaa myös osin, esimerkiksi analysoimalla tilan ulottuvuuksia.54 Tässä 

tutkimuksessani otan Knottin tilallisesta analyysistä aineksia Sleyn tilaisuuksien 

tutkimiseen ja haastattelujen analysointiin. Knottin teoria on monista eri näkö-

kulmista koostuva kokonaisuus uskonnon paikantamiseen sekulaareissa tiloissa. 

Knottin teoria ei ole systemaattinen analyysin väline, vaan Knott nostaa esille 

useiden tutkijoiden ja teoreetikkojen näkemyksiä, jotka kaikki ovat omalta 

                                                 
52 Brereton 1987, 7982-7984. 
53 Knott 2005, 136,147-149, 233. 
54 Knott 2005, 166, 177. 
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osaltaan tarkastelleet tilaan, uskontoon ja sekulaariin liittyvää tematiikkaa. Oma 

tutkimuskohteeni on jo sinänsä uskonnollinen paikka, joten olen ottanut Knottin 

teoriasta aineksia, jotka sopivat mielestäni myös uskonnollisen tilan tarkasteluun. 

Ennen kaikkea analysoin haastatteluja fyysisen, henkisen ja sosiaalisen tilan 

ulottuvuuksien sekä tilaan liittyvän voiman kautta. Tilan voimalla tarkoitan niitä 

tilaan, sen sosiaalisiin suhteisiin ja yksilön kokemuksiin liittyviä ominaisuuksia, 

jotka tekevät juuri kyseistä tilasta haastateltaville merkityksellisen. Knottin 

näkemykset tilasta muodostavat siis tutkimukseni teoreettisen perustan, jonka 

pohjalta rakensin haastattelukysymykseni, ja joka ohjasi myös analyysin 

rakenteen muodostamista. 

 

 

3. SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS 
 

 

Tutkimukseni kohdepaikkana toimi Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen 

Luther -sali. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen toiminta perustuu 

yhteen viidestä Suomen luterilaisen kirkon herätysliikkeistä: evankelisuuteen. 

Evankelinen herätysliike syntyi 1840-luvulla, ja liikkeen perustaja on Fredrik 

Gabriel Hedberg (1811-1893). Evankelisen liikkeen keskusorganisaatioksi 

perustettiin vuonna 1873 Luterilainen evankeliumi-yhtiö. Evankelisuus oli 

ensimmäinen Suomen perinteisistä herätysliikkeistä, joka järjestäytyi viralliseksi 

yhdistykseksi. Sley aloitti kaksikielisenä yhdistyksenä, mutta vuonna 1922 

ruotsinkieliset perustivat oman yhdistyksen, jonka nimeksi tuli Svenska Lutherska 

Evangeliföreningen i Finland (SLEF). Osa evankelisista naispappeutta kannat-

tavista jäsenistä perusti oman yhdistyksen vuonna 2008, jonka nimi on 

Evankelinen lähetysyhdistys (ELY).55 

 

3.1 Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen historia 
 

Suomen herätysliikkeiden synty tapahtui 1800-luvun maatalousyhteiskunnassa. 

Herätysliikkeet toimivat osaltaan merkkeinä yhtenäiskulttuurin hajoamisesta, 

                                                 
55 http://sley.fi/evankelisuus (katsottu 16.06.2013 13:37); http://sley.fi/tietoasleysta (katsottu 
16.06.2013 13:37); Heino 1997, 50. 
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toisaalta liikkeet voidaan nähdä reaktiona yleiselle arvomaailman muuttumiselle. 

1960-luvun kaupungistuminen johti myös omalta osaltaan herätyskristillisyyden 

voimistumiseen. Fredrik Gabriel Hedbergin toiminta vaikutti evankelisen 

herätysliikkeen syntymiseen 1840-luvulta eteenpäin. Hedbergin opilliset 

näkemykset olivat vastakkainasettelua herännäisyydelle, jossa painotettiin 

odottavaa ja ikävöivää uskoa ja jumalattoman vanhurskauttamista. Hedbergin 

mukaan kaikki tulivat jo kasteessa osalliseksi pelastuksesta. Evankelisuus ei 

varsinaisesti syntynyt herännäisyyden hajoamisesta, vaan herätyskristillisyys 

muotoutui eri puolilla Suomea korostamaan eri asioita luterilaisesta uskosta. 

Evankelisen herätysliikkeen organisoitumisen seurauksena syntyi erilaisia 

järjestöjä, esimerkiksi Suomen evankelisluterilainen nuorukaisyhdistys (1889) ja 

sitä seurannut Evankeliumiyhdistyksen nuorisoliitto (1906).56 

 

1900-luvun alussa Suomen Luterilaiseen Evankeliumiyhdistykseen luotiin 

paikallisosastojen verkosto, oma nuoriso-osasto ja omia rukoushuoneita. Myös 

kustannustoiminta ja evankeliumijuhlien järjestäminen vilkastui. Virallinen 

piirijako alkoi hahmottua 1920-luvun alussa, jolloin perustettiin Satakunnan ja 

Etelä-Karjalan piirit. Piirijaon perustaksi muodostui pitkälti maakuntajako. Tällä 

hetkellä piirejä ovat Etelä-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo ja Kymi, Itä-

Suomi, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Häme, Pohjois-Suomi, Sata-

kunta, Savo-Karjala, Suur-Helsinki, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Sley aloitti 

lähetystyön Japanissa vuonna 1900, ja ensimmäinen evankelinen kansanopisto 

perustettiin vuonna 1918.57 Kaikki edellä mainitut toimintamuodot ovat tänä 

päivänäkin osana Sleyn toimintaa. Suur-Helsingin piirivastaava Tapio Kiviranta 

mainitsi tavatessamme, että hän on ajoittain pohtinut osastomuotoisen toiminnan 

toimivuutta, mutta on päätynyt siihen, että se on kaikkein toimivin toiminnan 

järjestäytymismuoto tällä hetkellä.58  

 

1920-luvulla Evankeliumiyhdistyksestä irtosi kaksi itsenäistä vapaakirkkoa, mutta 

suurin osa liikkeen jäsenistä ei halunnut liittyä itsenäiseen kirkkoon vaan pysyi 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä. 1940-luvun lopulla ja 1950 -luvulla 

evankelisen liikkeen toiminta kasvoi, ja evankeliumijuhlien ohella keskeisiksi 

                                                 
56 Huotari 1981, 24, 29; Heikkilä 1979, 34-35. 
57 Huotari 1981, 30-31; Heikkilä 1979, 142; http://sley.fi/tapahtumakalenteri (katsottu 11.11.2012 
13:26) 
58 Muistiinpanot tapaamisesta. 
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toimintamuodoiksi kehittyivät ompeluseurat ja pyhäkoulut. Osastot järjestivät 

myös raamattukursseja, opintokerhoja, varhaisnuorisotyötä, partiotyötä, 

kuorotoimintaa ja leiritoimintaa.59 

 

Evankelisuudessa keskeisellä sijalla ovat Luther, tunnustuskirjat sekä kaste ja 

ehtoollinen. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys suhtautuu torjuvasti 

naispappeuteen. Keskeistä evankelisuudessa on pelastuksen näkeminen lahjana, 

jota ei tarvitse saavuttaa ikävöivän uskon kautta. Evankeliumiyhdistyksen 

toiminta jakautuu kolmeen osaan, joita ovat lähetystyö, kustannustoiminta ja 

kotimaan toiminta. Yhdistyksellä on tänä päivänäkin omia rukoushuoneita joiden 

lisäksi Sley toimii paljon myös seurakuntien tiloissa. Sley myös omistaa 

kansanopistoja ja leirikeskuksia.60 

 

 

3.2 Sleyn toiminta Helsingissä tänä päivänä 
 

Kävin tapaamassa 3.10.2013 Sleyn Suur-Helsingin piirivastaavaa Tapio Kivi-

rantaa ja musiikkityön sihteeriä Kullervo Puumalaa. Kiviranta ja Puumala antoivat 

minulle kokonaiskuvan siitä, mitä toimintaa Sleyllä on Helsingissä. Sleyn 

toimintaa on suunnattu monenikäisille. Vuoden 2012 toimintakertomuksesta käy 

ilmi, että toimintaa on niin lapsille, nuorille, nuorille aikuisille kuin aikuisille. 

Lisäksi keskusteluista Kivirannan ja Puumalan kanssa kävi ilmi, että Sleyllä on 

myös katulähetystyötä, joka on suunnattu päihderiippuvaisille sekä päiväpiirejä, 

joihin osallistuvat enimmäkseen eläkeläiset.61 

 

Monet nykyäänkin voimissaan olevat toimintamuodot ovat saaneet alkunsa jo 

Evankeliumiyhdistyksen alkutaipaleelta. Suomen Luterilaisella Evankeliumi-

yhdistyksellä on tällä hetkellä Helsingissä kaksi tilaa, joissa toimintaa harjoi-

tetaan. Toinen tila on Pyhän sydämen kappeli Kalliossa, jossa järjestetään 

viikoittainen messu sekä kerhotiloissa nuorten ja varhaisnuorten kerhoja ja 

pyhäkoulu. Toinen tila on Luther-sali Ruoholahdessa, jossa kokoontuvat 

päiväpiiri, japanilainen raamattupiiri, Helsingin evankeliset opiskelijat, Nuoret 

                                                 
59 Huotari 1981, 31, 33. 
60 Heino 1997, 50-51. 
61 Muistiinpanot tapaamisesta ja Vuoden 2012 toimintakertomus, jonka sain Kivirannalta. 
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aikuiset sekä Helsingin osasto. Näiden lisäksi Luther-salissa on myös 

kuoroharjoituksia.62  

 

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen toiminnanjohtaja Lasse 

Nikkarikoski kirjoittaa Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen 

vuosikirjassa vuodelta 2010, että liike pyrkii olemaan ”turvallinen koti 

mahdollisimman monelle. Koti, jossa ja josta viestitetään syntien anteeksi-

antamusta Vapahtajamme ristintyön kautta.”63 Nikkarikoski näkee Sleyn 

tulevaisuuden kannalta merkittävänä vapaaehtoistoiminnan vahvistamisen ja 

ihmisten säännöllisen rahallisen tuen yhdistykselle.64 

 

Heikki Haataja visioi samaisessa vuoden 2010 vuosikirjassa, että vuonna 2013 

tarvitaan suurimpien kaupunkien messuyhteisöiltä pakanalähetystä, sillä ”sadat 

tuhannet kastamattomat elävät samoissa kaupungeissa messuyhteisöihin 

kuuluvien seurakuntalaisten kanssa”.65 Myös Haataja korostaa uskovien 

taloudellisen tuen ja esirukouksen merkitystä.66 

 

Sley on viime vuosina ollut mediassa esillä erityisesti naispappeuskysymyksen 

vuoksi. Vuoden 2007 Kirkko ja Kaupunki -lehden artikkelissa kerrotaan, kuinka 

Sleyn saarnaaja oli kieltäytynyt yhteistyöstä naispapin kanssa. Naispappeus-

kysymys on aiheuttanut ristiriitoja liikkeen sisällä sekä ajanut Suomen evankelis-

luterilaiset seurakunnat uudelleen harkitsemaan taloudellisen tukensa myöntä-

mistä Sleylle.67 Nykyään Sley ei enää saa rahallista tukea suurilta seurakun-

tayhtymiltä, mihin Nikkarikosken ja Haatajankin tulevaisuuden näkymät ihmisten 

lahjoitusten merkityksestä liikkeen toiminnan kannalta eittämättä viittasivat. 

Sleyllä on kuitenkin edelleen sopimusseurakuntia, joiden kanssa yhteistyö on 

tiivistä.68 

 

 

                                                 
62 Muistiinpanot tapaamisesta ja Vuoden 2012 toimintakertomus.  
63 Nikkarikoski 2010, 201. 
64 Nikkarikoski 2010, 204. 
65 Haataja 2010, 207. 
66 Haataja 2010, 207. 
67 http://www.kirkkojakaupunki.fi/arkisto/uutiset-ja-ilmiot/4742/ (katsottu 02.09.2013 14:30) 
68 http://sley.fi/node/7860 (katsottu 02.09.2013 14:35) Sleyn lähetystyön toimintasuunnitelma 
2011-2015. 
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4. TILAN RAKENTUMINEN 
 

 

Tilan rakentumisen analyysin teoreettisena lähtökohtana toimii siis Kim Knottin 

tilan teoria. Aineiston analyysi on rakennettu siten, että analyysiluvut mukailevat 

Knottin tilan ulottuvuuksia, ja sitä kautta linkittyvät yhteen haastattelukysymysten 

kanssa, joiden pohjana ulottuvuudet myös olivat. Laadullisessa tutkimuksessa 

analyysi on usein mukana jo aineiston keruuvaiheessa. Esimerkiksi haastattelu-

kysymysten laadintaa ohjaavat tietyt teoreettiset lähtökohdat, ja tutkija analysoi ja 

tulkitsee usein aineistoa samanaikaisesti sen keruun kanssa.69 Tässä tutkimuksessa 

aineiston analyysia tapahtui myös jo aineiston keruuvaiheessa. Osallistuvaa 

havainnointia tehdessäni analysoin aineistoa Knottin teoreettisten viitekehysten 

valossa, ja samoin haastatteluja tehdessäni prosessoin saamaani tietoa suhteessa 

teoreettisiin lähtökohtiin tilan ulottuvuuksista.  

 

 

4.1 Teoriaohjaava sisällönanalyysi 
  

Sisällönanalyysi on laaja teoreettinen viitekehys, jossa litteroinnin jälkeen aineisto 

voidaan esimerkiksi luokitella tai jakaa teemoihin. Oma haastattelumetodini oli 

teemahaastattelu, joten toteutin haastattelujen teemoittelun haastattelukysymysten 

teemojen mukaan. Jos aineistosta nousi vahvasti olemassa olevien teemojen 

lisäksi jokin merkittävä teema, nostin myös sen mukaan analyysiin. Aineisto 

voidaan myös tyypitellä, jossa teemojen sisältä etsitään yhteneväisiä näkemyksiä. 

Tein myös tämäntyyppistä analyysia, vaikka pyrkimyksenäni ei ollut muodostaa 

yhteneväisistä näkemyksistä yleistyksiä. Analyysiani voidaan kuvailla teoria-

ohjaavaksi, joka tarkoittaa sitä, että tilan teoreettinen viitekehys oli mukana 

analyysissa, mutta tarkoituksena ei ollut ainoastaan testata teoriaa vaan myös 

antaa niin sanotusti aineistolle itselleen tilaa puhua. Sisällönanalyysin tavoitteena 

on aineiston tiivistäminen. On hyvä muistaa, että pelkkä aineiston järjestäminen ei 

ole tutkimustulos, vaan järjestetystä aineistosta nousevat johtopäätökset ovat 

merkittävimmällä sijalla.70  

 

                                                 
69 Hirsjärvi&Hurme 2011, 136. 
70 Tuomi & Sarajärvi 2009, 91-93, 96-98, 103. 
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Laadullisessa tutkimuksessa saatuja havaintoja ei voida suoraan pitää tutkimuksen 

johtopäätöksenä. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään pääsemään ikään kuin 

tarkasteltavan ilmiön taakse, jossa teoreettisella viitekehyksellä on merkittävä 

rooli. Aineiston keruun taustalla ohjaavana voimana toimii teoreettinen 

viitekehys, joka myös määrää analyysimetodin valintaa.71 Huolimatta siitä, että 

sisällönanalyysiin liittyy tiettyjä rajoituksia, kuten yleistettävän tiedon 

saavuttamisen hankaluus, se näyttäisi sopivan hyvin uskontotieteelliseen 

tutkimukseen. Sisällönanalyysin avulla tutkijat voivat tarkastella aineiston piileviä 

sisältöjä näkyvien sisältöjen sijaan.72 Tässä tutkimuksessa Kim Knottin tilaan 

liittyvä teoreettinen viitekehys toimi aineiston keruun taustalla sekä sisällön-

analyysin lähtökohtana, jonka kautta pääsin tarkastelemaan aineistoa pintaa 

syvemmältä, ja sitä kautta löytämään uusia näkökulmia tilan ulottuvuuksiin ja 

uskonnollisen tilan rakentumiseen. 

 

Kuten Eskola laadullisesta analyysista toteaa, laadullinen analyysi perustuu aina 

tutkijan tekemiin ratkaisuihin, ja samasta aineistosta toinen tutkija voisi löytää 

erilaisia näkökulmia. Tärkeintä ratkaisujen tekemisessä on perustelu ja omien 

ratkaisujen kriittinen pohdinta.73 Tämän vuoksi olen analyysissani pyrkinyt 

perustelemaan tekemäni ratkaisut ja johtopäätökset mahdollisimman tarkasti. Olen 

koodannut litteroidut haastattelut siten, että haastatellut eivät esiinny nimillä vaan 

esimerkiksi H1 tarkoittaa haastateltavaa numero yksi.  

 

 

4.2 Fyysinen tila  
 

Monelle uskonnollisesta tilasta saattaa ensimmäisenä tulla mieleen sen fyysinen 

ulkoasu. Uskonnolliset paikat, esimerkiksi evankelis-luterilaiset kirkot, sisältävät 

usein tiettyjä elementtejä. Tällaisia elementtejä ovat esimerkiksi alttari ja 

seurakuntalaisten penkit. Fyysistä tilaa ei voida nähdä uskonnon ainoana 

sijoittumispaikkana, sillä keskeistä uskonnollisessa toiminnassa ovat monet 

sosiaaliset tapahtumat kuten rituaalit sekä ihmisten henkilökohtainen jumala-

suhde. Yksi kysymykseni haastateltaville oli, mitä he ajattelevat Luther-salista 

                                                 
71 Alasuutari 2001, 78, 83. 
72 Nelson & Woods 2011, 109, 117. 
73 Eskola (vuosi) 182-183. 
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fyysisenä tilana. Itse fyysinen tila ei ollut haastateltavien näkemyksissä kovinkaan 

merkittävä uskonnollisen tilan kokonaisuuden kannalta. Haastateltavien näke-

mysten ja oman kokemukseni mukaan Luther-sali fyysisenä tilana muistuttaa 

pitkälti mitä tahansa tavallista sekulaaria tilaa. Kolme haastateltavista kuvasi salia 

ankeaksi, hieman kolkoksi ja ahtaaksi, mutta kuitenkin korostivat, että fyysisillä 

puitteilla ei toiminnan kannalta ole suurta merkitystä.74 Yksi heistä esittelee 

ajatuksiaan fyysisestä tilasta seuraavasti: 

 

[…] eihän tää fyysisesti paikkana ole niin semmonen kiva […] mut eihän se nyt sinänsä oo 
este, et eihän se missä toimintaa on niin edellytä että sen täytyy olla puitteiltaan jotenkin 
erikoinen, että missä tahansa me voidaan tätä asiaa harrastaa.75 
 

Kaksi haastateltavaa koki fyysisen tilan ”melko kodikkaaksi”76 ja ”ihan 

viihtyisäksi”77. Suurin osa haastateltavista mainitsee tilassa suoritetun remontin 

hyvänä parannuksena tilan viihtyisyyden lisäämisessä. Tilan viihtyisäksi kokenut 

kuvailee kokemustaan fyysisestä tilasta näin: 

 
[…] Silloin joskus aikasemmin (ennen remonttia) se oli ehkä ei ihan niin viihtysä, mutta 
toisaalta ihmiset niinku tekee kuitenki sen, et kyl mä siltiki tosi hyvin siellä viihdyin. Ei sitä 
ehkä tullu edes ajateltua et se ei olis viihtyisä.78 
 

Edellä oleva lainaus kiteyttää melko osuvasti sen, mikä tuli usealla 

haastateltavalla tavalla tai toisella puheesta ilmi, ja minkä myös itse huomasin 

osallistuvaa havainnointia tehdessäni. Itse fyysinen tila tarjoaa paikan uskon-

nolliselle toiminnalle, jonka keskiössä on sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

muiden kanssa uskonnollisen toiminnan harjoittaminen. Sillä, kuinka viihtyisäksi 

fyysisen tilan kokee, ei näyttäisi olevan merkitystä uskonnollisen tilan kokonai-

suuden kannalta. Sekä tilan ei-niin-viihtyisäksi että viihtyisäksi kokevat näkivät 

yhteisöllisen toiminnan fyysistä tilaa tärkeämmäksi. Tässä näkyy hyvin ajatus 

tilan sosiaalisesti rakentuneesta luonteesta. Knottin mukaan tilan uskonnollis-

sosiaalinen perusta näkyy jumalanpalvelus- ja muiden vastaavien paikkojen 

muodostumisessa.79 Luther-sali fyysisenä tilana on muodostunut mahdollistamaan 

paikan sosiaaliselle vuorovaikutukselle.  

 

                                                 
74 H1, 3; H2, 2, 6-7; H3, 2. 
75 H2, 2, 7. Pisteet hakasulkujen sisällä ilmaisevat, että kohdasta on jätetty tekstiä pois. 
76 H4, 1. 
77 H5, 1. 
78 H5, 1. Suluissa oleva teksti on oma lisäykseni, jotta lainauksen asiayhteys tulee selvästi esiin. 
79 Knott 2005a, 21. 
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On myös huomionarvoista, että Luther-sali tilana ei ole kirkko vaan paikka, jossa 

järjestetty toiminta ei ole yhtä kaavamaista kuin esimerkiksi jumalanpalvelukset. 

Yksi haastateltavista kuvasi tilaisuuksien luonnetta seuraavasti: ”[…] en mä 

niinku sitä sillä lailla pyhänä pidä ku vaikka jotai messua. Et se on kuitenki sillee 

niinku vapaamuotosempi.”80. Luther-salissa ei esimerkiksi ole alttaria, jonka kaksi 

haastateltavaa mainitsivat itselleen pyhäksi paikaksi.81 Näin ollen myös kyseisen 

tilan kirkkosalia epämuodollisempi ulkoasu ja messua vapaammat tilaisuudet 

saattoivat vaikuttaa omalta osaltaan siihen, että Luther-salin tapauksessa fyysinen 

tila ei noussut kovinkaan merkitykselliseksi itse fyysisen tilan ominaisuuksien 

kannalta, vaan keskeistä uskonnollisen tilan rakentumisessa näyttäisi olevan 

toiminta ja sen taustalla vaikuttavat ihmiset. Tilan toimintaa ja sosiaalista 

ulottuvuutta tarkastelen tutkielmassa seuraavaksi.  

 

 

4.3 Sosiaalinen tila ja rituaalit  

 
Knottin mukaan uskonnolla on sosiaalisen tilan luomisessa tärkeä merkitys. Tila 

on sosiaalisesti rakentunut, ja uskonnollisilla ryhmillä on usein omia paikkoja, 

esimerkiksi jumalanpalvelustilat, jotka voidaan nähdä harjoitettuna tilana. Tällöin 

paikka on jokin, jonne mennään ja tullaan, ja jossa harjoitetaan rituaaleja. 

Sosiaaliseen tilaan liittyy ihmisten välinen kohtaaminen ja vuorovaikutus sekä 

rituaalit, jotka ovat osa tilan toimintaa. 82  

 

Yksi kysymykseni haastateltaville oli, kuinka merkityksellisenä he näkevät 

sosiaalisen vuorovaikutuksen tilassa muiden ihmisten kanssa. Kysyin myös 

erikseen haastateltavilta syitä siihen, miksi he osallistuvat Luther-salin tilai-

suuksiin. Neljä haastateltavista vastasi syiksi osallistuvansa tilaisuuksiin muun 

muassa kavereiden tapaamisen ja sosiaalisen verkoston vuoksi.83 Viidennellekin 

haastateltavalle sosiaalinen kohtaaminen oli merkittävää, mutta ei yhtä merkit-

tävää kuin nuorempana.84 Kaksi haastateltavista kuvasi tilaisuuksiin 

osallistumisen syitä seuraavasti: 

                                                 
80 H4, 2. 
81 H5, 3; H2, 6. 
82 Knott 2005a, 42-43; Knott 2005, 159. 
83 H1, 1; H2, 3; H3, 2; H4, 1. 
84 H5, 2. 
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No kyllähän tietysti se sosiaalinen verkosto mikä siinä on tullu […] kyllähän ne 
ihmissuhteet mitä on tullu täältä kylhän ne on sitte ja muutenki ihmiset käydään messussa 
samassa […] sillai vähä niinkun ollaan semmonen perhe ikään kuin tai suku sanotaan 
näin.85 
 
 
 
[…] Yks on hengellisteologinen puoli ja yks on sitte sosiaalinen. Ehkä helpompi alottaa siit 
sosiaaliset siin mieles et tapaa tuttuja ja kavereita.86 

 

Yllä olevassa lainauksessa haastateltava viittaa hengellisteologisella puolella 

opetuksiin sekä myös Sleyn oman laulukirjan lauluihin. Tässä mielessä myös 

”hengellis-teologinen” puoli on kytköksissä sosiaaliseen tilaan, sillä opetukset ja 

laulut olivat tilaisuuksissa toistuvia elementtejä, jotka voidaan luokitella rituaa-

leiksi.  Kysyttäessä haastateltavilta sosiaalisen vuorovaikutuksen merkityksestä 

erikseen, tilaisuuksien opetukset nousivat kavereiden ja tuttujen tapaamista 

tärkeämmälle sijalle. Tilaisuuksien opetusosiotkin ovat vuorovaikutusta puhujan 

ja kuuntelijoiden välillä, joten ne voidaan katsoa kuuluviksi myös sosiaalisen tilan 

alle. Opetuksen jälkeen tai sen aikana tilaisuuksiin osallistujat esimerkiksi esittivät 

kysymyksiä tai kommentteja puhujalle.  

 

Sosiaaliseen tilaan voidaan Luther-salin tilaisuuksissa nähdä kuuluvan kolme 

aspektia. Ensimmäinen aspekti on tuttujen tapaaminen, toinen on opetuksiin 

liittyvä vuorovaikutus ja kolmas rituaalinen aspekti. Osallistuvaa havainnointia 

tehdessäni huomasin tuttujen tapaamisen tilaisuuksiin osallistuville merkityk-

selliseksi. Myös opetusosion puhe oli selvästi tilaisuuksissa olennainen, sillä se oli 

osana jokaista tilaisuutta. Knott kirjoittaa, että rituaalit ovat keskeinen uskon-

nollisiin tarkoituksiin liittyvä tilallisen toiminnan muoto. Rituaaleissa keskeistä on 

se, että niitä toistetaan usein ja niihin liittyviä elementtejä osataan ulkoa. Rituaalit 

tapahtuvat usein pyhäksi ajatellussa tilassa ja jonkin mestarin suorittamana.87  

 

Opetusosion puhe voidaan nähdä tällaisena mestarin suorittamana rituaalina, sillä 

opetusosion puheen pitäjänä on yhdistyksen sisällä arvostettu henkilö, esimerkiksi 

omalla havainnointiviikollani Helsingin osaston illan puheen piti Sleyn 

kotimaantyönjohtaja. Usein toistuviksi ja ulkoa osatuiksi rituaaleiksi voidaan 

puolestaan lukea laulut ja rukoukset, jotka toistuivat jokaisessa tilaisuudessa. 

                                                 
85 H2, 3. 
86 H3, 2. 
87 Knott 2005a, 43. 
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Opetukset ja rituaalit liittyvät myös tilan henkiseen ulottuvuuteen, sillä niiden 

kautta osallistujat saavat henkilökohtaisia uskonnollisia kokemuksia. Knott 

kirjoittaakin, että rituaalit ovat tilallista toimintaa, mutta ne liittyvät myös tilan 

representaatioiden tasoon.88 Rituaalit eivät siis ole vain toimintaa, vaan ne 

edustavat ihmisten mielessä myös esimerkiksi henkistä siirtymää tasolta toiselle. 

Tarkastelen ennen henkisen tilan ominaisuuksia vielä sosiaalisen tilan kolmatta 

aspektia eli rituaaleja. 

 

Haastatteluissa yksi kysymys koski sitä, kuinka merkittävänä tilaisuuksiin 

osallistuvat kokivat tilaisuuksissa toistuvat elementit. Osallistuvan havainnoinnin 

kautta tunnistin tällaisiksi toistuviksi rituaaleiksi Luther-salin tilaisuuksissa 

rukoukset, puheet ja laulut. Haastateltavat kokivat rituaalit tärkeinä, mistä kertoo 

se, että kaikki haastateltavat pitivät opetusta tärkeänä tilaisuuksiin osallistumisen 

kannalta. Yksi haastateltavista vastasi kysymykseeni rituaalien tärkeydestä 

seuraavasti (mainitsin kysyessäni rituaaleiksi alku/loppuhartauden, 

puheen/opetuksen ja laulut):  

 
On. Kyllä se on tärkeetä. Ja se kuuluu niinkun kyllähän me pidetään tärkeenä sitä että se työ 
mitä me tehdään et me tehdään se siunauksen varassa myöskin. Et kyl ne on tärkeitä ne […] 
Se on oleellinen osa sitä […] ilman muuta se kuuluu niinkun niin kiinteästi siihen koko 
systeemiin[…] 89 
 

Myös toinen haastateltava mainitsee rituaalit tärkeiksi.90 Yksi haastateltava 

puolestaan kokee kysymyksen toistuvien elementtien tärkeydestä hankalaksi, 

mutta päätyy lopulta siihen lopputulokseen, että laulujen ja puheiden sopiva suhde 

tekee tilaisuuksista mielekkäitä. Haastateltava myös tuo esiin puheet tilaisuuksien 

merkittävimpänä antina itselleen:  

 
Vaikee sanoo… […] vois olla sit vähän sellanen tylsä se ilta et jos siel ois pelkkä 
puhe tyyliin. Mut sit taas jos siellä pelkkää laulua olis niinku […] en mä varmaan 
jaksais siel sit käydä muuta ku ehkä todella harvakseltaan, et en mä varmaan jaksais  
niinkään usein käydä mitä mä nyt käyn jos siel ois niinku ikäänku kevyempi se ohjelma, et  
jos ei siel ois sitä puhetta koska kuitenki usein sit sen takia sinne menee.91  
 
 

Yksi haastateltavista ei aluksi kysymykseen vastatessaan nähnyt tiettyjä 

elementtejä tärkeänä, vaikka oli aiemmin maininnut hyvän opetuksen tilaisuuksiin 

osallistumisen syitä koskevaan kysymykseen vastatessaan. Miettiessään 
                                                 
88 Knott2005a, 43. 
89 H2, 4. 
90 H1, 2. 
91 H5, 2. 
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pidemmälle haasteltava kuitenkin päätyi siihen, että: ”[…] kylhän se sillee tuo 

semmost niinku tietää mitä saa tai sillee et niinku…Ihan paikallaan.”92  

 

Kaiken kaikkiaan rituaalien merkitys tuli kysymyksissä esille laajasti eri 

kysymysten alla. Edellinen lainaus on hyvä esimerkki siitä, että toimintaan 

aktiivisesti osallistuvat eivät välttämättä ole pohtineet toistuvien rituaalien 

merkitystä aiemmin, ja vaikka he mainitsevat rituaaleihin lukemiani elementtejä 

merkityksellisiksi muiden kysymysten yhteydessä, itse rituaaleihin liittyvä 

kysymys saattoi tuoda esiin hieman erilaisia vastauksia. Rituaalien merkityksestä 

kertoo myös se, että neljä haastateltavista mainitsee laulut itselleen tärkeiksi 

elementeiksi tilaisuuksissa.93 Lauluista heräsi haastateltaville monenlaisia tunteita, 

ja he kuvailivat lauluja ja laulujen sanoja muun muassa koskettavina, puhut-

televina ja piristävinä. Kolme haastateltavaa kuvasi suhdettaan lauluihin 

seuraavasti: 

 

Ja kyl niinku ne Siionin Kanteleen laulutkin ja sanatkin tosi paljon puhuttelee ja koskettaa94 
 
 
[…] ne on hirveen semmosia itelle rakkaita sanotaan näin […] ja mitä enemmän niitä laulaa 
ja tekstit osaa ulkoa niin aina uudelleen ja uudelleen haluaa sitä samaa kuulla […] kyllähän 
ne laulut herättää erilaisia ajatuksia ja joskus sitä ihan niinku herkistyyki kun sen sanan 
äärellä tavallaan, niitten laulujen tekstien […]95  

 
 

Kyl must tuntuu et ne laulut kuitenki niinku jotenki piristää. Ja kylhän ne tietysti puhuttelee 
ne laulutki ja niiden sanat et vois olla sit vähän sellanen tylsä se ilta et jos siel ois pelkkä 
puhe tyyliin.96 

 
 
Laulujen herättämiin tunteisiin paneudun analyysissani tarkemmin henkistä tilaa 

tarkastellessani. 

 

Rituaalit ovat siis osa tilan dynaamista kokonaisuutta, ja ne liittyvät tilassa 

harjoitettavaan toimintaan. Knott puhuu tilan sosiaalis-uskonnollisesta perustasta, 

joka hänen mukaansa näkyy ruumiin siirtymärituaaleissa. Tilallinen toiminta on 

vahvasti sidoksissa tilan sosiaaliseen ulottuvuuteen. Tilalliseen toimintaan 

sisältyvät rutiinitoiminnot ja liikkeet, jotka ovat luonteeltaan uskonnollisia. 

Rutiinitoimintoja ja liikkeitä voivat olla esimerkiksi ristinmerkin tekeminen tai 

                                                 
92 H4, 1. 
93 H1, 2; H2, 5; H3, 3;H5, 2.  
94 H1, 2. 
95 H2, 5. 
96 H5, 2. 
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uskonnolliset fraasit.97 Tilan rituaalinen ulottuvuus oli myös Sleyn tilaisuuksissa 

vahvasti läsnä. Tällaisina rutiinitoimintoina voidaan nähdä esimerkiksi yhteen 

ääneen lausutut rukoukset, joissa kädet ristitään rukouksen ajaksi, tai yhteislaulut. 

Knott mainitsee, että uskonto voidaan fyysisessä, kulttuurisessa ja sosiaalisessa 

muodossaan nähdä tilallisen toiminnan ja sitä kautta rituaalien seurauksena, mikä 

näkyi myös Sleyn tilaisuuksissa.98 Fyysinen tila on syntynyt paikaksi sosiaalisten 

rituaalien suorittamiseen. Kaiken kaikkiaan sosiaalinen tila oli Luther-salin 

tapauksessa monimuotoinen, sillä sosiaalinen kanssakäyminen liittyi tuttujen 

tapaamiseen, tilaisuuksien opetusosioihin sekä tilaisuuksissa toistuviin 

rituaaleihin. Nämä sosiaalisen tilan ominaisuudet tulivat haastatteluissa esille 

eräänlaisina itsestään selvyyksinä, esimerkiksi laulut ja opetusosiot olivat 

haastateltavien mielestä tilaisuuksien merkittävimpiä elementtejä. 

 

 

4.4 Henkinen tila ja ruumis  
 

Henkinen tila perustuu mielikuviin, merkityksiin ja henkisiin kokemuksiin. 

Kysymykseni tilan henkisestä ulottuvuudesta käsitteli sitä, minkälaisia ajatuksia, 

tunteita ja mielikuvia haastateltaville tilaisuuksissa herää. Henkiseen tilaan 

liittyviä aineksia löytyi aineistoa tarkasteltaessa myös muiden teemakysymysten 

alta. Erityisesti kiinnitin huomiota siihen, miten haastateltavat kuvasivat koke-

muksiaan värikkäiden kielikuvien kautta. Huomasin, että lähes kaikki henkiset 

kokemukset perustuivat kielikuviin, jotka muodostuvat pitkälti ruumiin kautta. 

Knott painotti ruumiin merkitystä kokemuksemme perustana, mikä tuli hyvin 

vahvasti aineistossani esiin. Mieli on sidoksissa ruumiiseen, ja näitä kahta ei ole 

mahdollista erottaa toisistaan. Koemme, luokittelemme ja erottelemme asioita 

omien ruumiidemme kautta. Mieli käyttää ruumiin luonnetta hyväkseen 

luodessaan tilallisia kielikuvia, joiden avulla perustellaan eroja ja suhteita 

ihmisten, paikkojen ja arvojen välillä.99  

 

Kielikuvista ovat laajasti kirjoittaneet Lakoff ja Johnson, jotka esittävät kirjassaan 

Metaphors we live by, että toiminta ja ajatukset ovat luonteeltaan metaforisia eli 

                                                 
97 Knott 2005a, 21, 40-43. 
98 Knott 2005, 163. 
99 Knott 2005, 156-158. 
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perustuvat kielikuviin. Lakoffin ja Johnsonin mukaan on olemassa muun muassa 

orientaatioon perustuvia kielikuvia sekä ontologisia kielikuvia. Orientaatioon 

perustuvia kielikuvia ovat esimerkiksi nousta ylös tai vajota uneen, joissa kieli-

kuvat perustuvat ruumiin fyysiseen orientaation nukkuessa ja hereillä ollessa. 

Lakoffin ja Johnsonin mukaan ihmisillä on myös taipumus luoda ympäristöön 

keinotekoisia rajoja samalla tavalla kuin oma ruumiimme rajoittaa meitä, tai 

nähdä ja kuvailla ei-fyysisiä asioita samoilla termeillä kuin kuvailemme fyysistä 

kokonaisuutta. Ontologisia kielikuvia käytetään ei-fyysisten asioiden mittaa-

miseen ja kuvailemiseen, esimerkiksi: vaatii paljon kärsivällisyyttä saada tämä 

gradu valmiiksi. ’Paljon’ on tässä tapauksessa kielikuvan asemassa, sillä sen 

avulla määritetään kärsivällisyyttä, joka ei ole fyysisesti mitattavissa oleva asia. 

Tämänlaisia ilmauksia ei usein edes tunnisteta kielikuvallisiksi, sillä niitä 

käytetään vain rajallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi jonkin asian määrittelemiseen. 

Toisaalta ontologiset metaforat voivat olla myös hyvin pitkälle vietyjä, esimer-

kiksi mieli on kone, joka raksuttaa tai on ajoittain hieman ruosteessa. Ontologisia 

metaforia ei usein ajatella kielikuvina vaan todellisina kuvauksina ilmiöstä, kuten: 

yhtäkkiä hänellä napsahti, jossa napsahdus toimii kielikuvana mielestä erään-

laisena koneena tai laitteena, joka napsautetaan päälle ja pois. Myös erilaiset 

aktiviteetit voidaan ontologisten kielikuvien avulla ajatella ikään kuin säiliöinä, 

jonne mennään ja joissa tapahtuu jotakin.100  

 

Haastateltavien käyttämät metaforat olivat Lakoffin ja Johnsonin määrittelyn 

kautta tarkasteltuna ontologisia. Lakoffiin ja Johnsoniin mukaan ei ole olemassa 

mielestä erotettua, täysin itsenäistä mielen ulkopuolista todellisuutta, vaan kaikki 

tietomme perustuu tavalla tai toisella ruumiin kokemukseen ja toimintaan.101 

Haastateltavat käyttivät ruumiiseen perustuvia kielikuvia runsaasti puhuessaan 

kokemuksistaan. Yksi haastateltavista käytti ruumiin peruselinehtoon eli 

syömiseen liittyvää metaforaa kahteen otteeseen: 

 
 Se opetus on semmosta Kristus-keskeistä ja se mua kiinnostaa. […] Se ruokkii.102 
 
 […] se hengellinen anti et mä koen et se ruokkii minua.103 
 

                                                 
100 Lakoff & Johnson 2003, 3,6, 15, 25-28, 31; Johnson 1987, 31, 34. 
101 Lakoff 1987,  xiv.; Jonson 1987, xiv-xvi, xxxviii. 
102 H1, 2. 
103 H1, 1. 
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Ruokkimisen metaforan sidoksisuutta ruumiiseen ei voi kiistää. Haastateltava 

kokee, että se, mitä hän henkisesti ja hengellisesti tilaisuuksista saa, on 

verrattavissa ihmisen ruumiin elinvoiman ylläpitämiseen eli ruuan saantiin. 

Lauluista samainen haastateltava sanoi, että ne puhuttelevat ja koskettavat.104 

Kosketus on myös ruumiiseen perustuva kokemus.  

 

Toinen haastateltava käyttää myös vahvasti ruumiiseen perustuvia kielikuvia 

kuvaillessaan opetusten merkitystä: ”Kyl siit aina saa jotai itelleki, jotai 

vahvistusta uskoon ja virvotusta ja tommosta noin arkeen [...]”105. Vahvistus ja 

virvoitus liittyvät selkeästi ruumiiseen. Heikko ja väsynyt ruumis saa jotakin, 

jonka kautta siitä tulee vahvempi ja virvoittunut. Tämä jokin on henkisellä tasolla 

haastateltavalle opetus, joka ruumiin sijaan vahvistaa uskoa ja mieltä. Toinen 

haastateltava käyttää lähes samoja metaforia kertoessaan, että illat virkistävät ja 

vahvistavat uskoa. Haastateltava myös sanoo, että tilaisuuksista saa osakseen 

lepoa ja rauhaa:  

 

[…] jotenkin must tuntuu et ne kuitenkin virkistää ja vahvistaa uskoa ne illat […] siitä mitä 
siel tilaisuudes saa niin siin on tavallaan semmonen lepo ja rauha […] et semmost lepoo ja 
rauhaa sieltä niinkun saa osakseen […].106  
 

Lepo ei tässä tapauksessa tarkoita vain ruumiillista lepoa, vaan ensisijaisesti 

sisäistä lepoa. 

 

Myös toinen haastateltava mainitsee etsivänsä tilaisuuksista ”rauhottumista ja 

rauhallisuutta”107. Yksi haastateltavista kokee tilaisuudet myös virkistävinä, ja 

sanoo että ne ”hoitaa omaa uskonelämää”.108 Hoitaminen voidaan myös nähdä 

ruumiiseen perustuvana metaforana, sillä se usein viittaa fyysiseen huolenpitoon. 

Rauhoittumisen ja rauhallisuuden voidaan nähdä viittaavan siihen, että tämä tietty 

ympäristö ja tila tarjoavat henkilölle mahdollisuuden arjen hälinästä irrottau-

tumiseen. Tämä ajatus tuli esille myös Thiessenin ja McAlpinen artikkelissa, jossa 

he rinnastivat Kaplan & Kaplanin tuloksia tiettyjen ympäristöjen merkityksestä 

pyhiin paikkoihin siten, että pyhät paikat auttavat ihmisiä tyhjentämään 

ajatuksiaan jokapäiväisen elämän melusta ja pohtimaan elämäänsä ylipäänsä. 

                                                 
104 H1, 2. 
105 H4, 3. 
106 H5, 2-3. 
107 H3, 4. 
108 H2, 3, 5. 
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Kaplan & Kaplanin mukaan tietyt ympäristöt tarjoavat ihmisille tarvitsemaansa 

rauhaa ja hiljaisuutta. Tällaiset ympäristöt ovat ihmisille erittäin tärkeitä, sillä 

niiden avulla ihmiset voivat saavuttaa rentoutumista, nautintoa ja alhaisempia 

stressitasoja.109  

 

Virkistäytymisen ajatus tilaisuuksien antina tuli suoraan esille kahdella 

haastateltavista.110 Molemmat haastateltavat liittävät virkistäytymisen sosiaalisen 

kanssakäymiseen ja uskovien yhteyteen. Toinen heistä totesi, että: 

 

Tavallaan se uskovien yhteys myös niinku virkistää et sitte vaikka on kenties ajatellu että 
nyt en kyllä millään ehtis mennä sinne iltaan mut ku siel on […] sit vaan huomaa et se 
jotenki kauheesti virkistää.111  
 

 
Thiessen ja McAlpine liittivät haastateltaviensa uudistumisen kokemukset 

pyhässä tilassa tapahtuvaan rituaalien toistamiseen.112 Kuten edellä kävi ilmi, 

kahdella haastateltavallani virkistäytyminen liittyi vahvasti sosiaaliseen tilaan, 

mutta ei oikeastaan rituaaleihin vaan muiden uskovien tapaamiseen. Tällä samaan 

ryhmään113 kuuluvien henkilöiden tapaamisen virkistävän vaikutuksen taustalla 

voidaan nähdä kytköksiä sosiaalisen identiteetin rakentumiseen. Karmela 

Liebkind kirjoittaa, että identiteetin käsite kytkeytyy vahvasti samastumisen 

käsitteeseen. Sosiaalinen identiteetti koostuu niistä ryhmistä, joihin henkilö 

kuuluu ja joihin hän samastuu. Samastumisella on myönteinen vaikutus silloin 

kun ryhmän arvot ja ominaisuudet ovat sellaisia, jotka ihminen toivoisi itselleen. 

Voidaan siis ajatella, että haastateltavien saama virkistys muiden samaan ryhmään 

kuuluvien ihmisten tapaamisen kautta liittyy positiiviseen ryhmään samastu-

miseen, joka vahvistaa myönteistä kuvaa itsestä.114 

 

Erityisen mielenkiintoinen ontologinen metafora oli kuvaus tilaisuuksista ja 

Sleystä haastateltavien ’kotina’. Koti -sanana tuli esille neljässä haastattelussa:  

  

                                                 
109 Kaplan & Kaplan 1989, 172-173. 
110 H2, 5; H5, 2. 
111 H5, 2. 
112 Thiessen & McAlpine 2013, 138. 
113 Määrittelen ryhmän sosiaaliseksi yksiköksi, jonka jäsenillä on yhteisiä arvoja ja normeja, jotka 
ovat tärkeitä ryhmän jäsenille (Sherif 1967).  Tärkeää on myös se, että yksilöt itse määrittelevät 
itsensä ryhmäksi (Shaw 1976). Liebkind 1988, 8-9. 
114 Liebkind 1988, 70. 
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Kyllä mä käyn ihan ev. lut. kirkon jumalanpalveluksissakin satunnaisesti. [...] Mutta 
kodikseni koen Sleyn ja säännöllisesti käyn Sleyn tilaisuuksissa.115 
 
[…] tää on niinku mun hengellinen kotini.116 
 
[…] parikyt vuotta ollu jo Sleyssä aika tiiviisti mukana niin siit on tullu eräänlainen 
kotiseurakunta sitte, jonka tapahtumis tykkään käydä.117 
 
[…] tää on ehkä sellanen kotiseurakunta […] tästä vaan on tullu tämmönen kotipaikka.118 

 

On kiinnostavaa pohtia, mitä kaikkia ominaisuuksia haastateltavat liittävät 

tilaisuuksiin kokiessaan ne hengelliseksi kodikseen tai kotiseurakunnakseen. 

Myös Thiessenin ja McAlpinen haastateltavat käyttivät sanaa ’koti’ kertoessaan 

kirkkokokemuksistaan. Thiessen ja McAlpine liittivät kodin muistoihin tärkeistä 

elämäntapahtumista. Tietyt paikat saavat ihmiset muistelemaan näitä tapahtumia, 

jotka ovat merkityksellisiä heidän identiteettinsä kannalta.119 Jonathan Z. Smith 

esittelee kirjassaan To Take Place: Toward Theory in Ritual ajatuksen siitä, että 

mitä jos tila ei olekaan jokin valmiiksi olemassa oleva, joka vastaanottaa ihmisten 

toimintaa vaan ihmisten toiminnan seurausta. Yi-Fu Tuanin mukaan abstrakti tila 

(space) tulee konkreettiseksi paikaksi (place) kun se täytetään merkityksillä. 

Paljon arvolatautuneesta ja merkityksellisen paikan kokemuksesta linkittyy 

tutkijoiden mukaan kotipaikkaan (”home place”). Koti nähdään usein merkityk-

sellisenä välimatkan päästä, ja kotipaikkaan paikkana liittyy paljon nostalgiaa, 

esimerkiksi lauluissa ja kirjallisuudessa.120  

 

Myös Philip Sheldrake kirjoittaa, että tilasta (space) tulee paikka (place) kun 

siihen sisältyy merkityksiä, muistoja tapahtumista ja ihmisen välisiä suhteita. 

Kokemus kodista näyttäisi olevan ihmisille elintärkeä, jotta identiteetti ei hajoaisi 

vaan säilyisi ehjänä. Sheldraken mukaan ihmiset tarvitsevat kotia, jotta heillä on 

paikka josta käsin kohdata eri elämänvaiheet. Ihmiset tarvitsevat kotia, jotta he 

saavat kokea kuuluvansa yhteisöön. Koti on myös paikka, jonka kautta ihmiset 

voivat kohdata pyhää.121 

 

                                                 
115 H1, 2. 
116 H2, 1. 
117 H4, 2. 
118 H5, 3. 
119 Thiessen & McAlpine 2013, 138. 
120 Smith 1987, 26, 28-29; Tuan 2003, 6. 
121 Sheldrake 2001, 7-8, 10. 
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Sleyn Luther-salin tapauksessa näen, että Luther-sali tilana saa siinä uskonnollista 

toimintaa harjoittavilta merkityksiä, joiden kautta se muuttuu paikaksi, joka on 

toimintaan osallistuville yhtä merkityksellinen kuin koti. Thiessen ja McAlpine 

kirjoittavat, että koti -sanaan liittyy myös muisti eli ajatus siitä, että kyseiset arvot 

ovat kestäneet aikaa.122 Sleyn kontekstissa tämänlainen arvojen kestävyyden 

ajatus näkyy toimintaan osallistuvien kunnioituksessa omaa yhdistystään ja sen 

historiaa kohtaan. Arvojen kestävyyden ajatukseen liittyy mielestäni myös runsas 

yhdistyksen itse kustantama kirjallisuus liikkeen historiaan ja perustajaan 

Hedbergiin liittyen. Myös haastatteluissa tuli esiin haastateltavien ylpeä asenne 

liikkeen arvomaailmaan liittyen, esimerkiksi haastateltavien korostaessa 

opetuksen merkitystä: 

 

[…] siinä opetuksessa se et se on semmosta tunnustuksellista ja Raamatun sanan mukasta 
[…] se opetus on semmosta Kristus -keskeistä ja se mua kiinnostaa.123 
 

(Minä: mikä niis tilaisuuksis on sellasta minkä takii sä käyt niissä?) 
[…] mun mielest siel on niinku hyvää sanan julistust et hyvää opetusta.124 
 

 

Opetuksen voidaan nähdä sisältävän juuri aikaa kestäviä arvoja, joiden perustalle 

yhdistyksen toiminta rakentuu. Opetuksen kuvaaminen hyväksi voidaan nähdä 

osoituksena kunnioituksesta yhdistyksen arvomaailmaa kohtaan. Yksi haasta-

teltavista esitti kommentin lauluihin liittyen, jossa voidaan myös nähdä 

kunnioittava asenne yhdistyksen arvomaailmaan ja historiaan liittyen. Haasta-

teltava näkee Sleyn oman laulukirjan laulut itselleen mielekkäämpinä kuin 

virsikirjan laulut:  

 

Mä ite tykkään niist Siionin Kanteleen että.. Siel lauletaan kahest kirjast yks on se 
Siionin Kannel, se on se evankelisen liikkeen se laulukirja. Kyl voitais periaattees 
virsikirjastaki laulaa, mut et ehkä ne on vähä erilaisii sit ne et ne on sellasii vähä 
menevämpii ne Siionin Kanteleen. Siel on aika paljon tällasii niinku 1800-luvun 
metodistisii ja tän tyyppisii nopeempii ja kepeämpii mut niis on hyvä sanoma kyllä sitte 
että.. Tykkään.125 

 

On mahdollista, että kuvaukset Sleystä kotina liittyvät myös haastateltavien 

uskonnollisen identiteetin ylläpitämiseen. Sheldraken mukaan paikka, muisti ja 

identiteetti liittyvät yhteen. Paikka on tila, joka muistetaan ja joka tuo esiin sen, 

                                                 
122 Thiessen & McAlpine 2013, 137-138. 
123 H1, 1-2. 
124 H4, 1. 
125 H3, 3. 
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mikä on tärkeintä. Ihmisillä on tarve löytää ympäristöstään merkityksiä, joiden 

kautta he ymmärtävät paremmin itseään ja muita. Tämän takia ihmisten kokemus 

paikasta on vahvasti myös teologinen ja hengellinen kysymys.126  

 

Lakoffin ja Johnsonin mukaan kielikuvilla myös luodaan erotteluja asioiden 

välille. Voidaan ajatella, että Sleyn kuvaaminen kodiksi merkitsee haastateltaville 

erotusta muista ja vieraasta. Koti eli Sley ja Luther-salin tilaisuudet ovat 

haastateltaville tuttu ja turvallinen kun taas muu nähdään vieraana ja tunte-

mattomana. Thiessen ja McAlpine kirjoittavat, että uskontojen ja pyhien 

paikkojen on uskottu olevan merkityksellisiä yksilöiden ja ryhmien itsensä 

paikantamisessa suhteessa sosiaaliseen maailmaan.127  Anthony Giddensin 

mukaan vakaa identiteetti on yksilöille tärkeä epävakaassa sosiaalisessa 

maailmassa, ja sen ylläpitämisestä on tullut globalisaation ja yksilöiden 

lukemattomien valinnanmahdollisuuksien kautta yhä vaikeampaa.128 Tästä 

näkökulmasta katsottuna voidaan ajatella, että juuri tähän uskonnolliseen 

yhteisöön kuuluminen on Sleyn tilaisuuksiin osallistuville merkityksellistä vakaan 

identiteetin ja sosiaaliseen maailmaan sijoittumisen kannalta.  

 

Tilan henkisen ulottuvuuden taustalla voidaan siis vahvasti nähdä ruumiiseen 

perustuva kokemus, jonka kautta haastateltavat peilaavat ympäristöään ja 

muodostavat kokemuksistaan ontologisia kielikuvia. Aineistosta erottautui 

erityisesti koti -kielikuva, johon voidaan liittää elementtejä sosiaalisen ja 

uskonnollisen identiteetin ylläpitämiseen. Koti myös viittaa ajatukseen tilasta 

ihmisten muistojen ja merkitysten annon seurauksena. Henkinen tila kytkeytyy 

myös vahvasti tilaan liitettyihin arvoihin. 

 

 

4.5 Pyhä tila 
 

Yksi kysymykseni haastateltaville koski sitä, ovatko Luther-salin tilaisuudet 

pyhiä. Pyhää en lähtenyt haastateltaville määrittelemään, vaan he saivat arvioida 

pyhää käsitteenä oman tulkintansa mukaan. Haastateltavat liittivät pyhän vahvasti 

                                                 
126 Sheldrake 2001, 1. 
127 Thiessen & McAlpine, 2013, 136. 
128 Giddens 1991, 3-5, 100. 



  45  

tilan henkisiin ominaisuuksiin ja omaan kokemukseensa pyhyyden tunteesta. 

Pyhän henkinen ja hengellinen taso näkyi haastateltavien näkemyksissä, joissa he 

kertoivat kokemuksistaan tilaan liittyvästä siunauksesta, rauhasta ja Jumalan 

läsnäolosta. Kolme haastateltavaa kuvaili pyhän läsnäoloa seuraavasti: 

  

On ne (tilaisuudet) pyhiä. […] Perustelen sitä sillä, että siin on se Jumalan sana läsnä, et 
opetetaan aina Raamatun sanan mukaan, rukous, hengelliset laulut, sit on koolla se 
seurakunta ne ihmiset ja sit tietysti aattelen että Kristus on läsnä niissä tilaisuuksissa […]129 
 
En mä oo aatellu sitä tollee, mut ehkä niil jonkinlainen siunaus on et […] tosiaan ollaa 
saatu pidettyy […] toiminta pyörimässä ja on ollu niitä vetäjiä ja vastuuhenkilöitä saatu 
aina.130  
 
[…] must tuntuu et missä tahansa hengellisessä tilaisuudessa ni siel lepää ehkä sellanen 
rauha. Et ehkä se on myös semmonen Pyhän hengen läsnäolo siinä mielessä.131 

 

 

Haastateltavat eivät selvästikään olleet pohtineet tilaisuuksia pyhän näkökulmasta. 

Oli mielenkiintoista, että rituaaleja, joiden voidaan ajatella olevan pyhäksi tekevää 

toimintaa, haastateltavat sivusivat vain hieman pohtiessaan tilan pyhyyttä. Kaksi 

haastateltavista nosti esiin tilassa toistuviksi rituaaleiksi luokittelemani opetukset 

ja rukoukset pohtiessaan tilaisuuksien pyhyyttä.132 Yksi haastateltavista sanoi, että 

se asia, jota tilaisuuksissa puhutaan, on pyhää.133 Toisaalta tilan henkistä aspektia 

ja rituaalien merkitystä pohtiessaan haastateltavat kokivat myös hengelliset laulut 

merkityksellisiksi.134 Kaksi haastateltavista mainitsee Kristuksen ja Pyhän hengen 

läsnäolon tilaisuuksissa135 ja kaksi muuta pitää tärkeänä, että toiminta tapahtuu 

siunauksen varassa.136  

 

Jonathan Z. Smithin mukaan rituaalien pyhyys perustuu tulkintaan. Keskeistä on 

se, että nähdään erityinen merkitys päällisin puolin tavallisessa asiassa ja paikassa. 

Rituaalit perustuvat pitkälti valintoihin siitä, mitkä asiat liitetään rituaaleihin 

kuuluviksi ja pyhitetyiksi, ja mitkä puolestaan jäävät ulkopuolelle.137 Yksi 

haastateltavista tuo mielenkiintoisesti esiin ajatuksiaan tilaisuuksien pyhyydestä 

Smithin näkemyksiin liittyen: 

                                                 
129 H1, 2-3. 
130 H4, 2, 
131 H5, 3. 
132 H1 2-3; H3, 4. 
133 H2, 6. 
134 H1, 2; H2,5; H3,3; H5,2. 
135 H1, 3; H5, 3. 
136 H2, 4; H4, 2. 
137 Smith 1980, 116. 
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[…] että nois meidän nois tilaisuuksis on aika niinkun selkeesti et pyritää et on tavallaan 
sellanen virallinen osuus ja vapaampi osuus et se kahvittelu ja sellane et se on sitä vapaata 
ja siin saa ihmiset just hälistä ja tehdä mitä.. Et siihen ei tavallaan sitä pyhyyden tunnetta et 
ei siel tarvi hissukseen juoda kahvii niinku jotenki mut sitte ku alkaa se opetussessio ja 
rukoillaan ja keskustelua […] se ns.  hengellinen osuus loppuu sitte iltahartauteen ja 
loppurukoukseen ja tällai.138  
 

 
Haastateltavan näkemyksessä tulee esiin Smithin esittämä ajatus siitä, että rituaalit 

perustuvat aina valintoihin siitä, mitkä asiat niihin lasketaan kuuluviksi. Kaikki 

tilassa tapahtuva ei voi olla samalla tavalla merkityksellistä ja pyhää, sillä silloin 

mikään ei enää olisi merkityksellistä.139 Haastateltava näkee pyhinä opetusosion ja 

rukoukset, jotka saavat erityisen merkityksen tilaisuuksiin osallistuvilta. Sen 

sijaan kahvihetkellä ei pyhyyden kokemuksen kannalta ole merkitystä. 

 

Kysymys pyhyydestä näyttäisi olevan jossakin määrin keinotekoinen. Varmasti 

haastateltavien esimerkiksi laulujen kautta saadut henkiset kokemukset voitaisiin 

määritellä pyhiksi, mutta koska haastateltavat eivät olleet pohtineet tilaisuuksia 

pyhyyden näkökulmasta, he eivät osanneet liittää laulujen kokemuksia pyhän 

käsitteeseen. Entä olisiko mahdollista, että uskonnollisessa toiminnassa aktii-

visesti mukana olevat kokevat pyhyyttä jatkuvana osana omaa elämää, jolloin sen 

erottelu omaksi lokerokseen ei ole kovin mielekästä? Näin näyttäisi olleen 

Thiessenin ja McAlpinen tutkimuksessa, jossa lähes viikoittain uskonnollisiin 

tapahtumiin osallistuvat eivät nähneet pyhää tilaa yhtä tärkeäksi kirkon 

tapahtumiin osallistumisessa kuin muutaman kerran vuodessa osallistuvat. 

 

Kaksi haastateltavista mainitsi suorasanaisesti uskovien yhteisön pyhänä140, ja 

kaksi haastateltavaa liitti ajatuksen pyhästä tilan fyysisiin ominaisuuksiin 

sanoessaan, että alttari kirkossa on pyhä paikka.141 Tosin tässä tapauksessa 

fyysiselle tilalle annetut pyhät ominaisuudet eivät liity Luther-saliin, sillä siellä ei 

ole alttaria. Luther-salissa olevaa puhujanpönttöä, jossa on krusifiksi, yksi 

haastateltava kertoi liikuttelevansa varoen, sillä kokee sen olevan pyhää. Sama 

haastateltava mainitsi joitakin esineitä pyhinä, esimerkiksi laulukirjat. Esineiden 

                                                 
138 H3, 4. 
139 Smith 1980, 117. 
140 H1, 2-3; H4, 2. 
141 H5, 3; H2, 6. 
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pyhyys perustui haastateltavan mukaan niihin liittyviin ajatuksiin pyhyydestä ja 

armosta, joita täytyy kunnioittaa.142 

 

Tarkasteltaessa pyhää tilaa sen kolmen tehtävän143 kautta, erityisesti jumaluuden 

kanssa kommunikointi ja jumaluuden voiman läsnäolo tulevat Luther-salin 

tapauksessa esille. Luther-salissa kommunikointi Jumalan kanssa ei tapahdu 

näkyvien symboleiden kautta, vaan merkityksellisten rituaalien kuten laulujen ja 

rukousten välityksellä. Jumaluuden voiman läsnäolon ajatuksen puolestaan voi 

nähdä haastateltavien lainauksissa, joissa he puhuvat Pyhän hengen ja Kristuksen 

läsnäolosta tilaisuuksissa. 

 

Pyhä paikka ei itse synnytä rituaaleja, vaan rituaalit ovat osa pyhäksi tekevää 

toimintaa ja niin sanottua pyhää tilaa. Havaintojeni mukaan myös Luther-salin 

tilaisuuksissa itse tila ei sinänsä ollut erikoinen tai pyhän oloinen muun muassa 

uskonnollisten symboleiden vähyyden vuoksi. Sen sijaan toiminta ja rituaalit, joita 

fyysisessä tilassa harjoitettiin, vaikuttivat olevan osallistujille merkityksellisiä.144  

 

Pyhän tilan voidaan nähdä liittyvän tilan kaikkiin kolmeen ulottuvuuteen. 

Toisaalta pyhyyden voidaan nähdä vahvasti liittyvän haastateltavien henkisiin 

kokemuksiin pyhyydestä, toisaalta jotkin fyysiset esineet tai paikat voitiin myös 

nähdä pyhinä. Vaikka haastateltavat eivät kovin suoraan yhdistäneet rituaaleja 

pyhään, ne nousivat haastateltavien puheissa merkityksellisiksi. Sosiaaliseen 

tilaan liittyen myös uskovien yhteisö mainittiin pyhänä. 

 

 

4.6 Tilan voima  
 

Metaforien taustalla on siis ruumiin kokemus. Laajemmassa mielessä ruumis 

voidaan nähdä laajempien tilojen, esimerkiksi metaforien, lähteenä mutta myös 

vallankäytön kohteena. Valta voi olla sosiaalista tai tietoon perustuvaa esimerkiksi 

kurin ylläpitämiseksi, mutta tilan tuottajia tai käyttäjiä ei voida nähdä täysin 

                                                 
142 H2, 6. 
143 katso s. 25. 
144 Knott 2005a, 43. 



 48 

tietoisina näistä syy-seuraus -suhteista.145 Tilassa on siis aina jonkinlaista 

ruumiiseen kohdistuvaa valtaa, tuli se sitten sosiaalisesti tai jonkin auktoriteetti-

tahon kautta. Hallitsevat ryhmät harjoittavat tilassa valtaa, ja tilan rajoja 

muuttamalla valitaan ketkä pääsevät sisälle ja ketkä eivät.146  

 

Lakoff ja Johnson mainitsivat, että luomme ympäristöömme keinotekosia rajoja 

samalla tavalla kuin oma ruumiimme rajoittaa meitä. Kim Knott tarkastelee 

artikkelissaan Inside, Outside and the Space in-between: Territories and 

Boundaries in the Study of Religion taipumustamme luoda rajoja niin uskonnon 

itsensä sisällä kuin tieteellisessä tarkastelussakin. Sisäpuolisuuteen ja ulko-

puolisuuteen liittyvät seikat ovat merkittäviä uskonnollisten ryhmien identiteetin 

kannalta. Lakoffin ja Johnsonin mukaan kategorisoiminen on ihmiselle 

luonnollista. Kategorisoiminen perustuu ruumiiseen, jonka kautta erotellaan 

sisällä ja ulkopuolella olevat asiat. Useimmat kategoriat muodostuvat automaat-

tisesti ja tiedostamattomasti. Mielen sisäisiä kategoriasysteemejä ei ole mah-

dollista tietoisesti muokata kovin paljon, sillä ne ovat vahvasti sidoksissa 

alitajuntaan. Fyysiseen kokemukseen perustuvien rajojen kautta mielemme 

muodostaa eräänlaisia ’säiliöitä’147, jossa asiat ovat joko sisä- tai ulkopuolella. 

Kategorisoinnin kautta nostamme tietystä asiasta tai kokemuksesta esiin 

tietynlaisia ominaisuuksia ja samanaikaisesti jätämme vähemmälle huomiolle 

muita samaan asiaan liittyviä ominaisuuksia. Keskittymällä yhdenlaisiin ominai-

suuksiin, muut ominaisuudet jäävät automaattisesti taka-alalle. Kun tietyt asiat 

ovat säiliön sisällä, toiset asiat ovat automaattisesti ulkopuolella.148 Anttonen 

kirjoittaa, että kategorisointiin perustuvat ruumiilliset ja alueelliset rajat ja näiden 

rajojen symboliikka ovat olleet merkittävänä perustana monien yhteisöjen 

symbolisille riiteille ja rituaaleille.149  

 

Säiliöiden muodostamisen teoria oli nähtävissä siinä, miten haastateltavat 

kuvailivat tilaisuuksiin osallistumistaan. Usein haastateltavien puheista oli 

nähtävissä me vs. muut -ajatus, joka näyttäisi vahvistavan ideaa säiliön sisä- ja 

                                                 
145 Knott & Franks 2007, 227-228. 
146 Knott 2005a, 26. 
147 Lakoff & Johnson: Container schema.  
148 Knott 2008, 41-44; Lakoff & Johnson 2003, 29-30, 58, 162-163; Lakoff & Johnson 1999; 18-
19, 31-32; Johnson 1987, 22, 34-35, 39-40. 
149 Anttonen 1996a, 41. 
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ulkopuolisuudesta. Yksi haastateltavista kuvasi Sleyn toimintaan osallistumistaan 

seuraavasti:  

 
Että itse mä koen kun käyn niinkun vaikka evankelisluterilaisen kirkossa niin ne saarnat voi 
monesti olla semmosia et höpötetään ihan jostain yhteiskunnallisista asioistakin ja ei mua 
ne kiinnosta koska niistä mä voin lukea Helsingin Sanomistakin… Että ihan se hengellinen 
anti et mä koen et se ruokkii minua.150 

 

Haastateltava kokee, että opetus on syynä siihen, miksi hän osallistuu 

nimenomaan Sleyn tilaisuuksiin. Lainauksessa on nähtävillä ajatus Sleyn 

sisäpuolella olevasta hyvästä opetuksesta, jonka ulkopuolella on evankelis-

luterilaisen kirkon opetus. Toinen haastateltava kokee, että Sley yhdistyksenä 

pitäytyy Raamatun sanassa tarkemmin kuin muut: 

 
[…] meidän yhdistys on vähän tietysti tämmönen haluaa niinku siinä Raamatun sanassa 
pitäytyä tarkasti ni se asettaa näitä ongelmia vähän, et täs ollaan  aika pienesti sillä tavalla, 
pienellä paikalla tehdään et se myöskin tekee sen että haluaa sitte olla niinku omalla 
panoksellaan sitte siinä mukana.151 

 

Yllä olevassa lainauksessa haastateltava puhuu ’meidän yhdistyksestä’, joka 

kertoo hänen ajatuksestaan säiliön sisälle kuuluvista asioista, joista haastateltava 

mainitsee Raamatun sanassa pitäytymisen. Haastateltavan lainaus viittaa siihen, 

että muut (säiliön ulkopuoliset) noudattavat erilaista ideologiaa kuin me (säiliön 

sisäpuoliset). Myös kolmas haastateltava kokee, että Sley edustaa hänelle 

sopivampaa hengellisyyttä kuin evankelis-luterilainen kirkko, jonka haastateltava 

kokee liian liberaalina ja ajan henkeen mukautuvana. Haastateltava kertoo 

esimerkin evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalveluksesta:  

 
[…] mä oon konservatiivi ni ensinnäkin siel oli naispappi jota mä en niinku… Mä en 
viittiny sit enää lähtee sielt veke ja se oli vaa koko saarna tyylii et haukuttii kirkon näitä ns 
konsevatiiveja […] et okei ei mun tarvi tulla tänne.152 
 

Haastateltava tekee ihmisille luontaisen kategorisoinnin määritellessään itsensä 

konservatiiviksi ja Sleyn itselleen sopivaksi hengellisyydeksi. Kategorisointi 

korostaa erotusta Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta, jonka haastateltava 

näkee liian liberaalina. Tässä kohtaa on nähtävissä kategorisoinnin mukanaan 

tuoma tiettyjen ominaisuuksien korostaminen, joka kertoo siitä, mitä ominai-

suuksia yksilö haluaa kategoriaan liittyen korostaa.  

                                                 
150 H1, 1. 
151 H2, 3. 
152 H3, 5-6. 
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Säiliön sisä- ja ulkopuolisuuteen viittaavat kommentit liittyvät myös identiteetin 

muodostukseen. Twigger-Ross & Uzzell tutkivat artikkelissaan Place and Identity 

Processes tietyn ympäristön ja identiteetin suhdetta. Twigger-Ross & Uzzell 

totesivat, että kiintyminen tiettyyn paikkaan voi tukea ja kehittää identiteettiä. On 

olemassa todisteita siitä, että ihmiset käyttävät identifioitumista tiettyyn paikkaan 

erottaakseen itsensä muista. Paikka on myös linkittynyt itsen kehitykseen ja 

jatkuvuuden kokemukseen. Twigger-Ross & Uzzell näkevät, että silloin kun 

ihminen kokee, ettei hän hallitse ympäristöään, siitä voi muodostua uhka 

minäpystyvyys153 -ajatuksille. Twigger-Ross & Uzzell toteavat, että paikkaa 

käytetään aktiivisena osana identiteetin rakennusta. Heidän esimerkissään nainen 

kertoi uuden talonsa edustavan uutta elämää sinkkunaisena avioeron jälkeen. 

Vaikka Twigger-Ross & Uzzell tutkivat pääasiassa fyysisen paikan merkitystä 

identiteettiin, samat mekanismit voidaan kuitenkin nähdä myös Luther-salin 

tilaisuuksiin osallistuvien kokemusten taustalla. Kiintymyksellä tiettyyn paikkaan 

on merkitystä vakaan identiteetin muodostumisen kannalta.154  

 

Kiintymys tiettyyn paikkaan näkyi erityisesti haastateltavien koti -metaforan 

käytössä. Merkityksellisten paikkojen kokemukset linkittyvät tutkijoiden mukaan 

laajalti juuri kotipaikkaan. Sheldrake kirjoittaa, että identiteetti ja paikka ovat 

historiallisesti liittyneet vahvasti yhteen. Euroopassa seurakunnat olivat ennen 

merkittäviä rajojen muodostajia. Yhteys siihen, mistä on kotoisin, oli hyvin 

vahvasti sidoksissa siihen, kuka on. Ihmiset kuuluivat seurakuntiin syntymästään 

asti, ja seurakunnat muokkasivat ihmisten käytöstä ja jopa sitä, miten kyseissä 

paikassa asiat koettiin ja tunnettiin. Kokemus sosiaalisesti ja uskonnollisesti 

muovautuneesta paikasta oli vahva, ja jo seuraava laakso koettiin vieraana ja 

outona.155 

 

Knott jatkaa kategorisointiin liittyvistä ajatuksista artikkelissaan Religious Studies 

and its Relationship with Theology: A Spatial Analysis, jossa hän kirjoittaa, että 

ihmiset kokevat muut oman ruumiinsa ulkopuolelle, mutta lähimpänä olevat 

koetaan ’meiksi’, eräänlaiseksi sosiaaliseksi ruumiiksi tai perheeksi.156 Anttosen 

                                                 
153 Yksilön kokemus siitä, kuinka hyvin hän pystyy toimimaan eri tilanteissa ja suoriutumaan. 
Ihmisellä on halu säilyttää kohtuullinen taso minäpystyvyydessään, ja minäpystyvyys -uskomukset 
ovat tärkeitä yksilön psykologiselle hyvinvoinnille. Twigger-Ross & Uzzell 1996, 208. 
154 Twigger-Ross & Uzzell 1996, 205-208, 213,216, 218. 
155 Sheldrake 2001, 10-11. 
156 Knott 2007, 176. 
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mukaan tämän sosiaalisen alueen ulkopuoliset nähdään tuntemattomina, jotka 

elävät oman järjestyksensä mukaan. Anttosen mukaan sisäpiiriin arvomaailmaan 

liittyvien rituaalien ja toimintamuotojen kautta ruumiit kytketään yhteen, jolloin 

tehdään rajaus ulkopuoliseen ja vieraaseen. Sisäpiiriä ei tule ymmärtää selvä-

rajaisena ja näkyvänä, vaan se voi olla ennen kaikkea käsitteellinen mielikuviin 

perustuva kategoria, joka tuo fyysisesti erillään olevat ihmiset osaksi samaa 

kategoriaa, esimerkiksi seurakunta.157 Myös haastattelulainauksessa, jossa 

haastateltava kertoo halusta omalla panoksellaan tukea yhdistyksen toimintaa, 

näkyy ajatus sosiaalisesta ruumiista, jonka osana haastateltava haluaa toimia:  

 

[…] et täs ollaan aika pienesti sillä tavalla, pienellä paikalla tehdään et se myöskin tekee 
sen että haluaa sitte olla niinku omalla panoksellaan sitte siinä mukana.”158  

 
Samainen haastateltava myös toteaa tilaisuuksien annista, että:  

 

[…] kyllähän ne ihmissuhteet mitä on tullu täältä kylhän ne on sitte […] sillai vähä niinkun 
ollaan semmonen perhe ikään kuin tai suku sanotaan näin.159. 

 
 
Tästä näkökulmasta Luther-salin tilana voidaan nähdä sisäpuolisuuden kautta 

sisältävän voimaa, joka tekee tilaisuuksiin osallistuvista ’sosiaalisen perheen’, 

jossa tilan ulkopuoliset nähdään tuntemattomina ja erilaista järjestystä noudat-

tavina. Tässä sosiaalisen ruumiin tai perheen ajatuksessa voidaan nähdä yhteys 

myös koti -metaforan käyttöön. Lähimmät ihmiset koetaan meiksi, sosiaaliseksi 

perheeksi, jonka valossa tilaisuuksien kuvaileminen kotina tuntuu 

ymmärrettävältä.  

 

Erottautuminen ja kategorisointi ovat pitkälti kieleen perustuvia jaotteluja oman 

ryhmän ja muiden ryhmien välillä. Toinen aspekti me vs. muut -erottelussa on 

sosiaalipsykologinen näkökulma identiteetin muodostukseen liittyen. Karmela 

Liebkind kirjoittaa sosiaalisesta ja henkilökohtaisesta identiteetistä kirjassaan Me 

ja muukalaiset – ryhmärajat ihmisten suhteissa. Liebkind tarkastelee kirjassaan 

yksilöiden ja ryhmien välisiä suhteita ja näiden suhteiden vaikutusta identiteettiin. 

Ihmisillä on tarve pönkittää omaa itsetuntoaan eli vahvistaa myönteistä kuvaa 

                                                 
157Anttonen 1996a, 43; Anttonen 1996, 95. 
158 H2, 3. 
159 H2, 3. 
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itsestään. Itsetuntoa160 voi kohentaa vahvistamalla sosiaalista identiteettiä eli 

korostaa oman ryhmän positiivisia puolia, jolloin myös henkilön oma itsetunto 

vahvistuu.161 Esimerkiksi yksi haastateltava sanoi syiksi osallistumiseen Luther-

salin tilaisuuksiin sen, että siellä on ”hyvää sanan julistust, et hyvää opetusta”162. 

Tässä ilmauksessa näkyy positiivisten puolten korostus, sillä haastateltava 

arvottaa tilaisuuksien opetuksen ja julistuksen hyväksi. Kaiken kaikkiaan ryhmän 

positiiviset puolet tulivat kaikilla haastateltavilla esiin heidän kertoessaan 

esimerkiksi opetusten, laulujen tai sosiaalisen kanssakäymisen merkityksestä.  

 

Sosiaaliseen identiteettiin kuuluu ryhmätietoisuuden kolme astetta, joita ovat 

samastuminen eli tietoisuus ja tunne siitä, että kuuluu tiettyyn ryhmään, käsitys 

ryhmän luonteesta, historiasta, nykytilanteesta, tulevaisuudesta ja suhteista muihin 

ryhmiin sekä käsitys keinoista, joilla ryhmä voi saavuttaa tavoitteitaan. Tunne 

siitä, että kuuluu tiettyyn ryhmään, näkyy yhden haastateltavan puheessa selkeästi 

hänen puhuessaan Sleystä me-muodossa esimerkiksi kun hän kertoo toiminnan 

siirtymisestä vanhoista tiloista uusiin: ”siellähän meillä oli tätä samaa toimintaa 

mitä täälläki […] mutta nyt ollaan täällä ja nyt on näin […]”163 Käsitys ryhmän 

luonteesta, historiasta ja suhteesta muihin ryhmiin tulee esille kahdessa 

seuraavassa lainauksessa: 

 

 […] siinä opetuksessa se et se on semmosta tunnustuksellista ja sitten että se on  
Raamatun sanan mukasta. […] evankelisluterilaisen kirkossa niin ne saarnat voi monesti 
olla semmosia et höpötetään ihan jostain yhteiskunnallisista asioistakin ja ei mua ne 
kiinnosta koska niistä mä voin lukea Helsingin Sanomistakin.164 

 

Mä ite lähen siitä et ei voi jokaseen ajan juttuun lähtee aina mukaan koska sit neki muuttuu 
ja sit yhtäkkii kirkko on 20 vuotta ajasta jäljessä ja yhteiskunta on muuttunu niihän oikeesti 
käy aina ne on niinku jäljessä. […] Et tavallaan et jos haluis olla sillee täysin ajan hengen 
mukanen niin ei ne pysty olee sitä ne on niin jäykkä organisaatio kuitenki.. Tai instituutio 
(Minä: No minkälainen sun mielestä pitäis olla? Onks niinku Sley sit enemmän sun 
mielestä sitä?) 
Sellast hengellisyyttä? On se enemmän joo 
(Minä: Se ei oo niin ajan henges mukana?) 
Nojoo siis kylhän niinku moderni voi olla sinänsä moneski mielessä että tota teologia on 
sellanen et ei sen ihan joka käänteessä pitäis muuttuu. Oon mä konservatiivi kyllä.165 

                                                 
160 Itsetunto on oman itsearviointimme tulos. Itsetunto on tunneperäinen ja se vaikuttaa siihen, 
miten käyttäydymme. Kaikilla ihmisillä on tarve nähdä itsensä myönteisessä valossa, jonka vuoksi 
itsetuntoa pyritään kohentamaan. Itsetuntoamme uhkaavat tekijät uhkaavat koko identiteettiämme 
(Breakwell 1983). Liebkind 1988, 67-68. 
161 Liebkind 1988, 28. 
162 H4, 1. 
163 H 2, 1. 
164 H1, 1. 
165 H3, 5-6. 
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Molemmissa lainauksissa haastateltavat pohtivat omaa ryhmäänsä suhteessa 

evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Lainauksissa on selkeästi nähtävissä 

haastateltavien käsitykset omasta ryhmästä ja sen suhteesta muihin ryhmiin 

(Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon). Myös kolmas haastateltava pohtii 

oman ryhmän suhdetta muihin kertoessaan, että yhdistyksen Raamatun sanassa 

pitäytyminen on aiheuttanut yhdistykselle hieman ongelmia:  

 

[…] täällä nyt on tää tilanne sekä yhteiskunnassa että kirkossa et on vähän tämmönen et tää 
meidän yhdistys […] haluaa niinku siinä Raamatun sanassa pitäytyä tarkasti ni se asettaa 
näitä ongelmia vähän, et täs ollaan aika pienesti sillä tavalla, pienellä paikalla […] 166.   

 
 
Neljäs haastateltava pohtii ryhmän luonnetta ja tulevaisuutta tuodessaan esiin 

tyytyväisyyttään siihen, että on ”[…] tosiaan saatu pidettyy toiminta pyörimässä 

[…]” 167.  Kaikki ihmiset eivät käy läpi ryhmätietoisuuden kaikkia kolmea astetta, 

mutta vähintään samaistumisen aste tulee olla, jotta voidaan puhua sosiaalisesta 

identiteetistä.168 

 

Sosiaalisen identiteetin voidaan nähdä sisältyvän identiteetin käsitteeseen 

henkilökohtaisen identiteetin ohella. Identiteetin sisältö voi olla annettua, 

saavutettua tai omaksuttua. Annettu identiteetti on esimerkiksi sukupuoli, 

saavutettu identiteetti perustuu vapaaehtoiseen ryhmiin liittymiseen ja valintoihin 

myöhemmin elämässä, ja omaksuttu identiteetti tarkoittaa melko pysyviä 

vuorovaikutustyylejä, joita henkilö on omaksunut suhteessa muihin ihmisiin, 

esimerkiksi alistuvuus. 169 Haastateltavillani oli nähtävissä saavutettu 

identiteettisisältö. Kaikki haastateltavat kertoivat, että he eivät ole olleet Sleyn 

toiminnassa mukana syntymästä asti vaan ovat tulleet mukaan toimintaan 

myöhemmin. Mielestäni säiliöajatuksen yhteydessä esitetyt lainaukset voidaan 

yhtä lailla nähdä sosiaalisen identiteetin vahvistamiseen liittyviksi ilmauksiksi.  

 

Kysyin haastateltavilta, käyvätkö he muiden yhdistysten tai evankelis-luterilaisen 

kirkon tilaisuuksissa. Kaikille haastateltaville Sley oli selvä ykkönen, mutta kaksi 

haastateltavista mainitsi käyvänsä myös satunnaisesti evankelis-luterilaisen kirkon 

                                                 
166 H2, 3. 
167 H 4, 2. 
168 Liebkind 1988, 39-40. 
169 Liebkind 1988, 66-67.  
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tilaisuuksissa.170 Kolme haastateltavista kertoi käyvänsä Sleyn lisäksi muiden 

yhdistysten tilaisuuksissa: kaksi Luther-säätiön jumalanpalveluksissa171 ja yksi 

monien muiden hengellisten järjestöjen kesäjuhlilla172.  

 

Sosiaalisen vallan lisäksi tilassa vaikuttaa myös auktoriteettitahojen harjoittama 

vallankäyttö, joka voidaan Luther-salin tapauksessa nähdä sisältyvän tilaisuuksien 

puheisiin. Auktoriteettitahojen käyttämä valta vahvistaa tietyn tilan voimaa. 

Knottin mukaan tilan sosiaalis-uskonnollisen perustan puolesta puhuu uskonnoille 

tyypillinen erityinen kerrontatapa ja opilliset paikat, joiden tarkoituksena on 

voittaa yksilöt ja yhteisöt puolelleen.173 Sleyn tilaisuuksissa uskonnoille 

tyypillinen kerrontapa ilmenee tilaisuuksissa erityisesti puheiden kautta. 

Jokaisessa tilaisuudessa on puhe, jossa käytetään uskonnollista kieltä tukeutuen 

Raamattuun ja Lutherin oppeihin. Tällä tavalla voidaan ajatella, että yksilöt 

pyritään saamaan sitoutuneemmiksi juuri kyseiseen yhdistykseen. 

 

Haastateltavista kaikki mainitsevat merkitykselliseksi puheet, opetukset tai 

sananjulistuksen. Yksi haastateltavista sanoo tilaisuuksiin osallistumisen syistä 

seuraavaa: ”Se, että mä tykkään noista opetuksista […] siinä opetuksessa se, et se 

on semmosta tunnustuksellista ja sitten että se on niinku Raamatun sanan 

mukasta.”174 Haastateltava näkee siis opetuksen tietynlaiset piirteet, tunnus-

tuksellisuuden ja Raamatun sanan mukaisuuden, syynä siihen, miksi hän 

osallistuu Luther-salin tilaisuuksiin. Uskonnoille tyypillinen kerrontapa on siis 

merkittävä asia kyseisen tilan vetovoiman kannalta. Puheet ja Jumalan sanan 

julistus ovat kaikille haastateltaville yksi merkityksellisimmistä tilaisuuksiin 

osallistumisen syistä.  

 

Tilan voiman voidaan siis nähdä liittyvän tilan sosiaalisiin suhteisiin, rajojen 

luomiseen ja identiteetin ylläpitoon. Tässä yhteydessä en tarkoita sitä, että tilassa 

itsessään olisi valmiina jonkinlaista voimaa, vaan voima liittyy tilan ulottu-

vuuksien ominaisuuksiin, jotka vahvistavat kyseisen tilan merkitystä siinä 

toimivien keskuudessa. Kategorisointi ja rajojen luominen perustuvat 

ruumiilliseen kokemukseen, ja ne liittyvät ryhmän identiteetin vahvistamiseen. 
                                                 
170 H1, 2; H2, 4. 
171 H3, 3; H4, 2. 
172 H5, 3. 
173 Knott 2005a, 21, 26. 
174 H1, 1. 
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Kategorisointi ja ajatus säiliöstä eivät ole tiedostettuja rajanvetoja, vaan ne ovat 

ihmisille luonnollinen tapa toimia: olemme jo itsessämme säiliöitä, joita 

ruumiimme rajoittaa. On myös ihmisille luontaista ajatella, että jos jokin asia on 

säiliön sisällä, se ei voi olla samanaikaisesti säiliön ulkopuolella. Ihmisille on 

tärkeää suojella omaa itsetuntoaan, joten sosiaalisen identiteetin vahvistaminen ja 

rajattuun ryhmään kuuluminen toimivat itsetunnon vahvistajina. 

 

 

5. YHTEENVETO JA LOPPUPOHDINTAA 
 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, mistä elementeistä uskonnollinen tila 

rakentuu. Tarkastelin tilaa erityisesti sen eri ulottuvuuksien kautta. Tarkoi-

tuksenani oli selvittää, kuinka suuri merkitys uskonnollisen tilan rakentumisessa 

kullakin ulottuvuudella on. Uskonnollinen tila on eittämättä paljon moni-

ulotteisempi ja dynaamisempi kuin ensi näkemältä osaisi ajatella. Uskonnollinen 

tila on paljon enemmän kuin fyysinen paikka. Fyysinen tila osoittautui tutki-

muksessa melko yhdentekeväksi uskonnollisen tilan kokonaisuuden kannalta. 

Fyysinen paikka toki muodostaa puitteet uskonnollisen toiminnan harjoittamiselle, 

mutta tässä tapauksessa sen merkitys ei muutoin noussut tärkeäksi. Ei ole 

mahdollista varmasti tietää, kuinka paljon merkitystä fyysisen tilan merkittä-

vyyden kokemuksen kannalta oli sillä, että Luther-sali ei ole kirkko tai muutoin 

merkittäviä uskonnollisia symboleita sisältävä paikka. Toisaalta kuten Thiessin ja 

McAlpinen tutkimuksessa kävi ilmi, säännöllisesti uskonnolliseen toimintaan 

osallistuvat eivät välttämättä koe pyhää paikkaa yhtä merkittäväksi kuin vuosittain 

tilaisuuksiin osallistuvat. 

 

Alkuoletuksenani oli, että uskonnon rooli sosiaalisen tilan rakentajana on 

merkittävä. Sosiaalinen tila paljastuikin uskonnollisen tilan rakentumisen kannalta 

erittäin merkittäväksi, ja tilan sosiaalisuus oli nähtävillä useiden eri aspektien 

kautta. Sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteisöllinen toiminta nousivat haasta-

teltavien näkemyksissä selvästi tärkeiksi, ja tämän tunnistin myös osallistuvaa 

havainnointia tehdessäni. Luther-sali fyysisenä tilana on ikään kuin kehys, jonka 

sisällä uskonnollista toimintaa harjoitetaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Tilan sosiaaliseen ulottuvuuteen lukeutui siis tuttujen tapaaminen, opetusosioihin 
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liittyvä vuorovaikutus ja rituaalit. Osallistuvaa havainnointia tehdessäni kiinnitin 

huomiota siihen, kuinka tietyt elementit toistuivat tilaisuuksissa, ja ajattelin, että 

elementit ovat varmasti tilaisuuksiin osallistujille tärkeitä. Toistuvien elementtien 

tärkeys tulikin haastateltavilla laajasti esille. Tällaiset rituaalit olivat haastatel-

taville itsestään selvä osa tilaisuuksia, ja siksi niiden tärkeys tuli laajasti esille 

monien kysymysten yhteydessä. 

 

Tilan henkistä ulottuvuutta tarkasteltaessa suurelle sijalle nousivat kielikuvat, joita 

haastateltavat käyttivät runsaasti kuvaillessaan henkisiä kokemuksiaan. Kieli-

kuvien kautta haastateltavien kokemusten sidoksisuus ruumiillisuuteen tuli 

näkyväksi. Henkinen tila ja kokemukset eivät ole ruumiista erotettu oma 

todellisuutensa vaan siihen erottamattomasti sidoksissa. Erityisen mielenkiin-

toinen oli koti -metaforan käyttö, johon voidaan liittää monenlaisia näkökulmia 

turvallisuuteen ja identiteetin vahvistamiseen liittyen. Koti -sana antaa paikalle 

erityisen merkityksen, jonka voidaan nähdä liittyvän paikan arvoihin. Se, että 

haastateltavat kuvailivat kyseistä tilaa ja yhdistystä kotinaan, voidaan nähdä 

kertovan niiden ainutkertaisesta merkityksestä haastateltaville. Tilan henkiseen 

ulottuvuuteen liittyi myös psykologinen ryhmään kuulumisen kokemus, joka 

voidaan nähdä haastateltavia voimaannuttavana elementtinä.  

  

Kysymys pyhästä tilasta oli erillisenä haastattelurungossani. Pyhä ei kuitenkaan 

suoranaisesti ole oma ulottuvuutensa vaan pyhyys yhdistyy tilan kaikkiin kolmeen 

ulottuvuuteen. Pyhä liittyi haastateltavien vastauksissa niin henkisiin koke-

muksiin, rituaaleihin kuin fyysisiin asioihinkin. Tilan voima puolestaan liittyi tilan 

sosiaalisiin suhteisiin, rajojen luomiseen ja identiteetin ylläpitoon. Haastatteluja 

analysoidessani huomasin usealla haastateltavaa eräänlaista me vs. muut -

erottelua, joka tutkimuskirjallisuuden valossa osoittautui merkittäväksi tilan 

voiman kannalta. Tilan voimaan liittyi ihmisille luonnollinen taipumus kate-

gorisoida, joka johti oman säiliön positiivisten puolten korostamiseen, ja sitä 

kautta lisäsi tietyn tilan voimaa. Tilan voimaan lukeutui myös vallankäyttö, jossa 

sosiaalinen valta liittyi tilan luonteeseen sosiaalisen identiteetin ylläpitäjänä.  

 

Kuten edellä esitetystä käy ilmi, tilan dynaamisuus tuli todella vahvasti esiin 

analyysia tehdessäni. Tilan ulottuvuudet ovat linkittyneet toisiinsa ja pyhä ja 

voima tulevat esiin monen eri ulottuvuuden kautta. Esimerkiksi sosiaalinen tila on 
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linkittynyt fyysiseen tilaan siinä mielessä, että fyysinen tila toimii paikkana 

sosiaaliselle toiminnalle ja rituaalien suorittamiselle. Toisaalta sosiaalinen tila 

yhdistyy tilan henkiseen ulottuvuuteen esimerkiksi rituaalien kautta saatujen 

kokemusten kautta.  

 

Voidaan ajatella, että kaikki ulottuvuudet vaikuttavat uskonnolliseen tilaan 

yhtäaikaisesti toisiinsa linkittyneinä muodostaen uskonnollisen tilan 

kokonaisuuden. Tilan ulottuvuudet eivät myöskään haastateltaville olleet erillisiä 

lokeroita vaan ne kietoutuivat vahvasti yhteen. Kysyessäni esimerkiksi rituaalien 

merkityksestä, osa haastateltavista koki kysymyksen hankalana, ja joutui 

pohtimaan vastausta. Kuitenkin rituaalien merkitys haastateltaville tuli laajasti 

ilmi muiden kysymysten alla, ja erityisen paljon vastauksia kaikkiin ulottu-

vuuksiin liittyen tuli kysymyksessä, jossa kysyin Luther-salin toimintaan 

osallistumisen syitä. Näitä syitä pohtiessaan haastateltavat tulivat vastanneeksi jo 

moniin tilan ulottuvuuksiin liittyviin kysymyksiin, jopa kattavammin kuin 

ulottuvuuksia spesifisti käsittelevien kysymysten yhteydessä.  

  

Osallistuvan havainnoinnin ja haastatteluiden käyttö tutkimusmenetelmänä 

osoittautui toimivaksi yhdistelmäksi. Paikallista tilaa tutkittaessa on tärkeää myös 

itse saada käsitys tilasta ja siihen sisältyvistä ulottuvuuksista. Tilan kokonais-

valtaisen tarkastelun kannalta koin, että fyysinen osallistuminen tilaisuuksissa 

auttoi syventämään käsitystä tilan rakentumisesta. Pelkkä haastatteluiden käyttö 

tutkimusmenetelmänä ei olisi mahdollistanut yhtä monipuolista tarkastelua tilan 

rakentumiseen. Osallistuvassa havainnoinnissa ruumiin merkitys oli keskeinen. 

Kaikki mitä koin ja näin tulivat tietoisuuteeni oman ruumiini kautta, minkä vuoksi 

observointiviikon jälkeen olin myös niin fyysisesti kuin henkisesti väsynyt. 

Ruumiilla on sanomattakin merkittävä roolinsa tilassa tapahtuvaan toimintaan ja 

rituaaleihin. Esimerkiksi laulujen laulaminen ja rukoileminen ovat vahvasti 

ruumiiseen sidottuja toimintoja. Itse tutkijana vieraaseen tilanteeseen menevänä 

olin ajoittain hyvinkin tietoinen ruumiistani kun seurasin miten muut tilassa 

toimivat yrittäen itse vaikuttaa mahdollisimman luontevalta.  

 

Tutkimuksen eettisyyden vaatimus toteutui, sillä pyrin perustelemaan tekemäni 

valinnat mahdollisimman tarkasti, ja kuvailemaan aineiston keruuta kattavasti ja 

rehellisesti. Kaikki haastateltavat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti, ja 
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kerroin heille, että he voivat missä tahansa vaiheessa ottaa minun yhteyttä jos 

heillä ilmenee kysyttävää tutkimukseen liittyen, tai he haluavat vetäytyä 

osallistumisesta. Haastateltavien anonymiteetin säilyttäminen sekä se, että 

haastateltavien oma ääni pääsee analyysiosissa kuuluville myös suorien 

lainauksien muodossa, oli minulle ensisijaisen tärkeää.  

 

Knottin kehittämä tilan analyysi osoittautui käyttökelpoiseksi myös uskonnol-

lisessa tilassa. Knottin teoria ei ole systemaattinen analyysin väline, vaan useiden 

tutkijoiden näkemyksistä koostuva teoreettinen viitekehys, joka mahdollistaa sen, 

että teoriasta voi ottaa aineksia omaan tutkimukseensa sopivalla tavalla. Knottin 

teoria oli toimiva teoriapohja analyysilleni, jossa täydensin Knottin teorian 

aineksia aineistosta nousevien teemojen vaatimalla tavalla.  Tutkimukseni oli 

laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena oli löytää aineistosta uusia näkökulmia 

ja oivalluksia teoreettisen viitekehyksen valossa. Mielestäni onnistuin tässä 

tehtävässäni, ja löysin aineistosta tuoreita näkökulmia uskonnon tarkasteluun 

tietyssä tilassa.  

 

Tutkimukseni oli pro gradu -tutkielman puitteissa sopivan kokoisella aineistolla 

toteutettu, mutta toki laajempi aineisto olisi voinut tuoda vielä syvempää 

perspektiiviä uskonnon sijoittumiseen tilan ulottuvuuksille tietyssä tilassa. Olisi 

hedelmällistä tutkia laajempaa joukkoa, jossa haastateltavat olisivat mahdol-

lisimman eri-ikäisiä. Tässä tutkimuksessa neljä haastateltavaa oli melko 

samanikäisiä. Olisi mielenkiintoista tutkia myös sitä, miten uskonnollinen tila 

rakentuu jonkin toisen uskonnollisen yhteisön kontekstissa. Olisi kiinnostavaa 

tietää, löytyisikö myös muiden uskonnollisten yhteisöjen tiloista samoja 

elementtejä tilan rakentumiseen, kuin mitä itse tässä tutkimuksessa löysin.  
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