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1. JOHDANTO JA TUTKIMUSKYSYMYS 

 

 

Haluaisin uskoa enkeleihin. Sisko, sukulaiset, ystävät - monet puhuvat enkeleistä.1  

 

Pro gradu-työni aiheena on Enkelit Suomessa -kyselyn antama kuva suomalaisten 

enkelikokemuksista ja -näkemyksistä sekä enkeliuskon suhteesta heidän muuhun henkisyyteensä 

ja uskonnollisuuteensa ja näihin liittyvien palvelujen käyttö. Enkelit Suomessa -kysely on osa 

laajempaa Åbo Akademin tutkimusprojektia ”Maallistumisen jälkeinen kulttuuri ja Suomen 

muuttuva uskonnollinen kenttä”, jossa Terhi Utriainen tutkii enkelikäytäntöjä nyky-Suomessa2.  

 

Enkeleihin liittyvä hengellisyys ja uushenkisyys ovat kasvaneet sekä kansainvälisesti että 

Suomessa. Google antaa angel -sanalle 761 000 000 osumaa 0,22 sekunnissa3. Enkeliuskon 

lisääntyminen näkyy yhä enemmän myös populaarikulttuurissa, siihen liittyvissä tapahtumissa4 ja 

tuotteissa. Postmodernissa yhteiskunnassa enkeleillä on yhtäältä enemmän kysyntää ja toisaalta 

uusia mahdollisuutta tulla esille. 

 

Pro gradu -työ on jatkoa kandidaatintutkielmalleni Naisia ja enkeleitä - Kaksi näkökulmaa tämän 

päivän enkeleihin, joka käsitteli irlantilaisen ”enkeleiden suurlähettilään”5 Lorna Byrnen 

Helsingissä pitämään tilaisuuteen syksyllä 2011 osallistuneiden naisten enkelikokemuksia ja -

näkemyksiä. Kyselyaineiston vertailuaineistona käytin Hyvät äidit -ryhmään6 kuuluvien naisten 

viittä haastattelua, joissa he kertoivat omista näkemyksistään ja kokemuksistaan enkeleistä. Näin 

vertasin kahden eri tavalla kerätyn ja analysoitavan aineiston vastauksia siihen, mitä enkelit ovat 

ja millaisia kokemuksia naisilla heistä on.  

 

Tutkimuksen keskiössä olivat - kuten jo nimikin kertoo - naiset, joten tarkastelun ulkopuolelle 

jäivät Lorna Byrnen tilaisuuteen osallistuneet miehet. Samoin kandidaatintutkielman ulkopuolelle 

jäivät muut Enkelit Suomessa -kyselyn osa-alueet kuten henkisten palvelujen käyttö ja niiden 

merkitys vastaajille sekä heidän arvionsa tilaisuuteen osallistumisen annista. 

 

                                            
1
 Numero viittaa Enkelit Suomessa -kyselyyn vastanneen tunnistusnumeroon. 

2
 Tutkimushankkeesta ks. tarkemmin http://web.abo.fi/fak/hf/relvet/pccr/main.html Luettu 1.10.2017. 

Enkelikäytännöillä tarkoitetaan esimerkiksi enkeliesineistöjä, enkelikortteja ja niiden lukemista, kirjoja, meditaatiota 
sekä enkelihoitoja ja enkelivierailuja. 
3
 https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=angel. Luettu 7.9.2014. 

4
 Esimerkiksi vuosittain järjestettävien Minä Olen – KehoHenkiMieli -messujen enkelitarjonta. 

5
 Pääsylippu: Enkeleiden suurlähettiläs Suomessa. 2012 

6
 Hyvät äidit ovat naisryhmä, joka on kokoontunut jo 19 vuoden ajan lasten syntymäpäiväjuhlissa. 

http://web.abo.fi/fak/hf/relvet/pccr/main.html%20Luettu%201.10.2017
https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=angel
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Kandidaatintutkielmani perusteella näytti siltä, että tämän päivän enkelit toimivat laajemmalla 

kentällä kuin perinteiset enkelit ja samalla enkeleihin uskomisen kenttä oli monipuolistunut. 

Sekularisaatio ja sen myötä uushenkisyys7 näyttää avanneen enkeliuskolle uusia mahdollisuuksia. 

Uskominen ei ole enää täysin kiinni kristillisessä uskosta ja sen enkelikuvassa, vaan enkeli voi 

näyttäytyä myös muilla tavoin (höyhenet, kivet, meditaatio, enkelihoito, orbit8). Enkelin avun kirjo 

on suurempi ja kattaa naisten elämän kokonaisuutta aikaisempaa laajemmin. Utriainen kysyykin, 

voisiko enkeliuskoa kutsua uudeksi kansanuskoksi, koska osallistumisen kynnys on matala ja 

toimintaperiaatteet käytännöllisiä?9  

 

Lorna Byrne oli eräs vuoden 2011 Helsingin kirjamessujen suosituimpia esiintyjiä, ja kaikki hänen 

kirjoittamansa kirjat on myös suomennettu10. Byrnen kirjat olivat myyneet vuoteen 2012 

mennessä yli 80 000 kappaletta11, mikä on tietokirjoille Suomessa huomattava määrä. 

FreeFlowFactory12 on järjestänyt Byrnelle Suomessa kolme tilaisuutta, vuonna 2011 tilaisuudet 

Kulttuuritalolla ja Messukeskuksessa sekä vuonna 2012 tilaisuuden Finlandiatalolla. Tilaisuudet 

ovat Byrnen suomennettujen kirjojen tapaan olleet erittäin suosittuja. Kirjat ja tilaisuudet ovat 

saaneet runsaasti myönteistä julkisuutta lehdistössä ja Byrnen haastattelut ovat levinneet Ultra-

lehdestä naistenlehtien kautta Kauppalehti Optioon.  

 

Huomattavimmat tämän hetken enkeleistä kirjoittavat naiset ovat Lorna Byrnen lisäksi (2009, 

2011, 2012, 201413), brittiläinen Diana Cooper (2002, 2008), yhdysvaltalainen Doreen Virtue 

(2011) ja kreikkalainen Maria Zawou (2010, 2011). Nämä naiset toimivat kristillisen ja 

vaihtoehtoisen rajapinnassa kristillisyys - New Age - uushenkisyys -ulottuvuudella14. Lorna Byrne 

on lähimpänä kristillistä näkemystä ja Maria Zawou kauimpana Nefelon galaksilla viidennessä 

ulottuvuudessa15. Paul Heelaksen ja Linda Woodheadin mukaan on arvioitu, että maailman 

kirjamyynnistä uushenkisyyteen liittyvät kirjat myyvät 7-12 prosenttia kaikesta kirjallisuudesta16, 

joten kyseessä on huomattava taloudellinen toiminta. Enkelikirjallisuuden lisäksi ilmiöön liittyy 

                                            
7
 Esimerkiksi Heelas & Woodhead pohtivat tätä samanaikaisuutta The Spiritual Revolution -kirjassaan 2005. 

8
 Orbit ovat digivalokuvissa näkyviä valopalloja. 

9
 Utriainen 2014c, 34. 

10
 Enkeleitä hiuksissani vuonna 2009, Portaat taivaaseen 2011 ja Toivon viesti enkeleiltä 2012 

11
 Saari/Anna 2012/40. Byrnen tunnettavuus on vuoden 2012 jälkeen kasvanut, joten kirjojen myyntikin lienee kasvanut 

huomattavasti. 
12

 FreeFlowFactoryn internetsivut kuvaavat sitä eläväksi foorumiksi, joka tarjoaa uusia ideoita, kokemuksia, tietoa ja 
kontakteja ja osaksi verkostoa, jossa ilo ja innostus kasvaa. www. FreeFlowFactory.com Luettu 18.4.2013. 
13

 Byrne on julkaissut huhtikuussa 2014 kirjan Love from Heaven, jonka Otava julkaisee nimellä Taivaallinen rakkaus 
2014. 
14

 New Age- ja uushenkisyys -käsitteiden eroista tarkemmin sivulla 11. 
15

 Jumalallinen matka: matka viidenteen ulottuvuuteen: Nefelonin galaksi. 2010. 
16

 Heelas & Woodhead 2005, 70. 
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runsaasti muitakin toimintoja ja enkelikäytäntöjä: luentoja, koulutuksia, hoitoja, enkelikortteja, 

koruja, kiviä ja muuta materiaalia.  

 

Tutkimusaineisto kerättiin vuoden 2011 lopulla, jolloin kiinnostus enkeleitä kohtaan Suomessa oli 

lisääntymässä. Tämän jälkeen enkelit ovat tulleet yhä näkyvämmin esille mediassa 

uushenkisyyteen eri lailla liittyvän kirjallisuuden ja televisiosarjojen lisääntyessä sekä useiden 

tunnettujen henkilöiden tuodessa esille omia enkelikokemuksiaan. Valtionvarainministeri Jutta 

Urpilainen ja piispa Irja Askola toteavat Ilta-Sanomissa17 uskovansa enkeleihin ja näyttelijä-

kirjailija Manuela Bosco kertoo aamutelevisiossa näkevänsä enkeleitä studiossa18. 

 

Aikaisempi tutkimus 

 

Enkelitutkimus on kansainvälisesti monipuolista ja sitä on lähestytty monista eri näkökulmista. 

Raamatusta lähtevää tutkimusta on luonnollisesti runsaasti ja siinä käsitellään esimerkiksi 

enkelten muutosta katolisessa ja protestanttisissa kirkoissa19. Enkeleitä voidaan käsitellä myös 

historiallisen kertomuksen, niiden kuvaamisen ja enkelien tehtävien näkökulmasta20 tai 

enkeleiden maallistumisen ja kaupallistumisen viitekehyksestä21. Viime vuosina on yleistynyt myös 

enkeleiden tutkiminen osana nykypäivän muuttuvaa uskonnollisuutta esimerkiksi kansanuskon 

näkökulmasta22tai uskonnollisina rajan ylittäjinä diskurssianalyysin keinoin23. 

 

Enkeleitä on tutkittu Suomessa lähinnä kristillisestä perinteestä lähtien, enkelitarinoita keräämällä 

ja niiden sisältöjä luokittelemalla24. Terhi Utriaisen tutkimusprojekti on Suomessa ensimmäinen, 

jossa tutkitaan enkeleitä ja enkelikäytäntöjä osana muuttuneita uskonnollisia ja henkisiä 

käytäntöjä, identiteettiä ja yksilön toimijuutta25.  

 

Vuonna 2007 tehdyn Kirkko Monitori -kyselyn mukaan enkelien olemassaoloon uskoi vakaasti tai 

piti heitä todennäköisenä 46,1 prosenttia suomalaisista. Kaikissa ikäryhmissä naiset uskoivat lähes 

kaksi kertaa useammin enkeleihin kuin miehet.26Ultra-lehden27 syksyllä 2011 tekemän 

                                            
17

 Kerttula/Ilta-Sanomat 21.12.2013. 
18

 Kajantie 2013. 
19

 Noll 1998. 
20

 Jones 2010. 
21

 Gardella 2007. 
22

 Draper & Baker 2011. 
23

 Gilhus 2012a. 
24

 Seppälä 1995, Seppälä & Seppälä 1999. 
25

 Utriainen 2012, 2013, 2014. 
26

 Naiset 58,2 % - 65,1 % ja miehet 30,9 % - 33,8 % eri ikäryhmissä. Laskettu yhteen enkeleihin vakaasti uskovat ja heitä 
todennäköisenä pitävien vastaukset. Kirkko Monitor 2007. 
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lukijakyselyn mukaan uskonnollisuus liittyy lehden lukijoilla vahvasti omakohtaiseen ja elettyyn 

kokemukseen. Vastaajista 79 prosenttia oli sitä mieltä, että oli hyödyllistä etsiä apua ja opastusta 

näkymättömiltä henkiolennoilta kuten enkeleiltä tai henkioppailta käyttäen apuna esimerkiksi 

kanavointia ja meedioita.28  

 

Teoreettinen viitekehys 

 

Pro gradu -työni asettuu yhdelle uskontotieteen perinteisistä tutkimusaloista eli 

uskontososiologiaan, sillä pyrin aineiston avulla kuvaamaan uskonnon muuttumista arjessa sekä 

ymmärtämään enkeliuskoa ja uushenkisyyden ilmenemistä. 

 

Sekularisaatiolla tarkoitetaan yhteiskunnallisten muutosten vaikutusta uskontoon. 

Sekularisaatioteorian ensimmäisen aallon mukaan yhteiskunnan modernisaatio edistää 

sekularisaatiota eli maallistumista yhtäältä rakenteellisella tasolla uskonnollisten yhdyskuntien 

muutoksena ja toisaalta henkilökohtaisen uskonnollisuuden vähenemisenä. Ajatuksena on, että 

mitä pitemmälle modernisaatio etenee, sitä enemmän myös maallistuminen etenee.  

 

Teoriaa on kritisoitu siitä, että vaikka sen avulla voidaan analysoida yleisiä kehityslinjoja, niin näin 

pitkälle meneviä suoria johtopäätöksiä ei ole mahdollista tehdä. Sekularisaatiosta on olemassa 

useita määritelmiä, mikä on osaltaan vaikeuttanut keskustelua. Karel Dobbelaere29 on jakanut 

maallistumisteorian kolmeen tasoon, joiden avulla maallistumista voidaan arvioida yhteiskunnan, 

uskonnollisten yhteisöjen ja organisaatioiden sekä yksilöiden näkökulmista. Hänen mukaansa 

sekularisaation tarkastelu eri tasojen kautta selkeyttää käytyä keskustelua. Maallistumisteoriasta 

käyty keskustelu ei luonnollisestikaan ole rajautunut vain uskontososiologian piiriin, vaan se on 

ulottunut myös moniin filosofisiin, teologisiin ja poliittisiin keskusteluihin30.  

 

Sekularisaation vaihtoehdoksi on nähty uusien uskonnollisten muotojen syntyminen ja New 

Ageen ja uushenkisyyteen liittyvän ajattelun kasvu. Paul Heelas ja Linda Woodhead ovat 

määritelleet uushenkisyyden (spiritualiteetti) subjektiiviseksi muutokseksi, henkiseksi 

vallankumoukseksi, jossa ulkopuolelta tulevat institutionaalisen uskonnon vaateet tulevat 

                                                                                                                                    
27

 Ultra on avoimesti rajatiedon kysymyksiä ja tutkimusta käsittelevä aikakauslehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1972. 
http://www.ultra-lehti.com/esittely.html Luettu 23.12.2013. 
28

 Ketola & Sohlberg 2012. 
29

 Dobbelaere 2002. 
30

 Davie 2007, 49, Taira 2014, 38. 

http://www.ultra-lehti.com/esittely.html
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vähemmän tärkeiksi kuin oma sisäinen elämä ja hyvinvointi, joita voidaan tavoitella holististen 

käytäntöjen kautta.31 

 

Suomalaiset tutkimukset eivät kuitenkaan tue teesiä ”henkisyyden vallankumouksesta”, jossa 

hengellisen elämän ilmaisutavat olisivat siirtymässä täysin kristillisten kirkkojen ulkopuolelle 

osaksi uudenlaista henkistä kulttuuria tai toimintakenttää. Maallisen ja uskonnollisen välinen 

vuorovaikutus lisääntyy ja nähtävissä on maallisen ja uskonnollisen toiminnan samanaikainen 

läsnäolo ja yhteistyö.32 

 

Uushenkisyyden aihepiirejä ovat esimerkiksi itämaiset uskonnot, luonnonkansojen ajattelu, 

ennustaminen, parapsykologia, täydentävät hoitomuodot ja parantaminen sekä erilaiset terapiat, 

kanavointi ja psykologia, joista uushenkinen ihminen voi koota omannäköisen yhdistelmän. 

Uushenkisyyden katsotaan tarjoavan mm. ”vaihtoehtoja tieteellisen maailmankatsomuksen järjen 

korostamiselle, markkinatalouden materialismille ja kristillisen kirkon opeille”33. 

Kulutuskriitikkojen Jeremy Carrettin ja Robert Kingin mukaan uushenkisyys ei kuitenkaan 

välttämättä tarkoita uskonnon paluuta tai resakralisaatiota, vaan se voidaan tulkita prosessiksi, 

jossa kapitalismi kaappaa uskonnon muokaten sitä kuluttamisen oikeutukseen paremmin 

sopivampaan muotoon34 tai ”uskonnon viimeiseksi huokaukseksi” ennen sen väistymistä35. 

 

Sekularisaatioteorian ja uushenkisyyden rinnalle on syntynyt keskustelu postsekulaarista, jossa 

nähdään maallistumisprosessin ja uushenkisyyden vaativan laajempaa pohdintaa. Yhteiskunnan ja 

kulttuurin osa-alueita toki irtaantuu uskonnollisten instituutioiden ja symbolien alaisuudesta, 

mutta tämä eriytyminen on ollut rajallista. Nähtävissä on muun muassa uskonnon merkityksen 

lisääntyminen globaalina poliittisena vaikuttajana kansainvälisellä tasolla ja kirkon palaamista 

palveluntuottajaksi36 valtion hyvinvointipalvelujen rapistuessa kansallisella tasolla.  

 

Vuonna 1974 julkaistussa artikkelissa sosiologi Erik Allardt kirjoittaa suomalaisten 

maallistumisesta ja toteaa, ”että mielenkiintoista on se, että maallistumisprosessi ei ole kehittynyt 

pidemmälle ja se on jopa pysähtynyt”37. Vaikuttaa siltä, että yli kolmekymmentä vuotta on käyty 

                                            
31

 Heelas & Woodhead 2005, 5-6. 
32

 Ketola 2011a, 22, Palmu 2011, 102. Esimerkiksi Kallunki (2010) on väitöskirjassaan tutkinut seurakuntien ja kuntien 
välistä yhteistyötä institutionaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan seurakuntien uskonnollisen 
tehtävän ja kuntien hyvinvointitehtävän suhteet näyttäytyvät pääsiassa myönteisinä.  
33

 Mikkonen 2001, 184. 
34

 Carrette & King 2005. 
35

 Sjöholm et al. 2010, 118. 
36

 Kirkko sosiaalipalvelujen tuottajana esim. Yeung 2003. 
37

 Allardt 1974, 19. 
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keskustelua maallistumisesta ja todettu sen pysähtyneen jo useaan kertaan. Allardtin arvio 

sopinee kuvaamaan globaalin Suomen uskonnollista maisemaa myös vuonna 2014.  

 

Tutkimuskysymykset 

 

Pro gradu -työni keskeisenä aineistona ovat Lorna Byrnen tilaisuuteen osallistuneiden38 

henkilöiden, 248 naisen ja 15 miehen, vastaukset Enkelit Suomessa -kyselyyn. Kysely laadittiin 

osana aiemmin mainittua Utriaisen monimetodista tutkimusta enkelikäytännöistä nyky-Suomessa.  

Vuoden 2011 syksyllä Helsingin messukeskuksessa järjestetyssä Lorna Byrne puhetilaisuudessa 

kuusi uskontotieteen opiskelijaa jakoi yhdessä Terhi Utriaisen kanssa tutkimushankkeen 

kyselylomakkeita ja teki havaintoja tapahtumasta.  

 

Kyselylomake39 jakautui kolmeen osaan: ensimmäisessä osassa kysyttiin taustatiedot 

(syntymävuosi, sukupuoli, ammatti, koulutus, asuinpaikka ja siviilisääty/perhesuhteet), toisen osa 

käsitteli henkisyyttä ja uskontoa ja jossa kysyttiin uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumista ja sitä, 

miten vastaaja itse kuvaa itseään sekä mitä henkisiä palveluja vastaaja käyttää ja minkälaisiin 

tilaisuuksiin hän osallistuu. Kolmannessa osassa tiedusteltiin enkelikokemuksia ja -näkemyksiä ja 

syytä tulla kuulemaan Lorna Byrneä sekä arviota tilaisuuden annista. 

 

Kyselyn pohjata pyrin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1) Millaisia ovat tilaisuuteen osallistuneiden naisten ja miesten enkelikokemukset ja 

näkemykset. 

2) Miten vastaajat itse kuvaavat itseään uskonnollisuuden kentällä ja millaisiin 

uskonnollisiin tilaisuuksiin he osallistuvat? 

3) Mitä henkisiä palveluja he ovat käyttäneet, miksi he ovat hakeutuneet näihin 

palveluihin sekä mitä ovat kokeneet saaneensa näistä palveluista? 

4) Miksi vastaajat olivat tulleet kuuntelemaan Lorna Byrneä ja mitä he kokivat saaneensa 

tilaisuudesta? 

 

Enkelit Suomessa -kyselyn vastaajista suuri enemmistö oli naisia, joten työn painopiste on heidän 

kokemuksissaan, joihin miesten kokemuksia peilataan. 

 

                                            
38

 Kaikkiaan tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 1100 henkilöä, joista arviolta alle kymmenesosa oli miehiä. 
39

 Kyselylomake liitteenä 1. 
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Tutkimuksessa pyrin kuvaamaan vastaajien omia näkemyksiä heidän henkisyydestään ja enkelien 

liittymisestä tähän enkä niinkään etsimään selityksiä siihen, miksi tai miten ihmiset näkevät 

enkeleitä. Samalla kuitenkin vertaan soveltuvissa kohdin kyselyn tuloksia muihin suomalaisten 

uskonnollisuutta koskevaan tutkimuksiin. Tämän lisäksi kartoitan myös tuotantoprosessia, jossa 

luodaan uudenlaisia enkelikuvia ja -käytäntöjä, joista Enkelit Suomessa -kyselyn vastaajat 

kertovat. 

 

Oma positio 

 

Oma roolini tutkimuksessa on tavallaan kahtiajakautunut. Yhtäältä olen kulttuurisesti osallinen, 

sillä tunnistan Raamatun enkelit ja muistan lapsuuden suojelusenkelitaulun, toisaalta 

ulkopuolinen, jolle enkeleiden monimuotoistuminen ja maallistuminen ovat mielenkiintoinen 

uskontososiologinen tutkimuskohde ja hämmästyksen aihe. Aloittaessani tutkimusta pohdin sitä, 

miten Dorén kuvaama Jaakobin kanssa painiva komea enkeli muuttuu Minä Olen -messujen40 

kuvakortin arkkienkeli Gabrielin kaksoisliekki Hopeksi? Ajan ja aiheeseen tarkemmin tutustumisen 

myötä enkelit ovat muuttuneet tutummiksi ja yhä kiinnostavimmiksi hahmoiksi osana ihmisten 

pyrkimystä selvitä arjen haasteista. Astuttuaan elämääni enkelit ovat tulleet esille mitä 

yllättävimmissä yhteyksissä:  

 

 Every time a gay man comes out, an angel gets his wings.41 

 

Enkeleihin palaaminen on kutsuvaa ja kirjoittamisessa on lumoa. Varsinkin kun Seppälän tavoin42 

olen kiinnostuneempi hyvistä enkä langenneista enkeleistä.  

 

Kirjoittaessani kandidaatintyötäni ja pro gradu -tutkielmaani kerroin avoimesti tapaamilleni 

ihmiselle kirjoittavani enkeleistä. Saamani palaute oli mielenkiintoista ja jakautui kolmeen 

ryhmään: naurajat, kertojat ja paheksujat. Kuulijoista osa suhtautui asiaan huvittuneesti, jopa 

hieman alentuvasti, osa kertoi – hieman yllättävästikin – omista tai tuttaviensa 

enkelikokemuksista. Enkeleitä näytti olevan liikkeellä enemmän kuin olin osannut odottaakaan. 

Enkelikokemuksiin suhtauduttiin myös ennakkoluuloisesti. Hämmästystäni herätti se, miksi 

perinteisen institutionaalisissa rajoissa pysyttelevä ”uskoontuleminen” on mahdollista, tavallista 

                                            
40

 Dipolissa 12.2.2012. järjestetty messut: Arjen pienistä teoista - Henkisyyttä muuttuvassa maailmassa. 
41

 Gay Kenya Trust, Gay Kenya Anniversary Newsletter 2011. 
42

 http://www.vantaanlauri.fi/arkisto/ 2010/2010-09-30/teemat/Viisi-kysymysta-enkeleista . Luettu 31.12.2012. 

http://www.vantaanlauri.fi/arkisto/%202010/2010-09-30/teemat/Viisi-kysymysta-enkeleista
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ja arvostettuakin, mutta jos joku kertoo keskustelevansa enkeleiden kanssa päivittäin ja saavansa 

siitä apua arkeensa, tämä kokemus ei ole yhtä vakavasti otettava tai kunnioitettava. 

 

Sama kysymys siitä, voiko enkeliuskosta puhua avoimesti tuli esille Utriaisen haastattelu-

tutkimuksessa, jossa hänen haastateltavansa kertoivat siitä, kuinka he varoivat puhumasta 

enkeleistä työpaikallaan tai jopa ystävilleen tai perheenjäsenilleen. Kirkko mainittiin myös 

paikkana, jossa enkeleistä puhuminen koettiin tabuksi43. Enkelit uudessa muodossaan eivät näytä 

täysin sopivan institutionaaliseen uskonnon harjoittamiseen ja eräs Enkelit Suomessa -kyselyn 

vastaaja kommentoikin seuraavasti: 

 

Olisi upeaa jos yhä useampi uskaltaisi luottaa enkelien apuun ja siihen että emme ole 

koskaan yksin. Olisi mahtavaa jos voisi puhua uskostaan -suojelusenkeleistä ja 

henkioppaista avoimemmin tulematta leimatuksi. Usko ei ole yhden kirkkokunnan näkemys 

vaan kuten taivaassa asia nähdään, kaikki ihmiset = uskovaiset kuuluvat samaan nippuun ja 

kaikilla on vaan yksi jumala, jolla sitten on monta "lempinimeä". (334) 

 

Tutkimuksen kulku 

 

Tutkimus jakautuu kolmeen osaan. Olen aikaisemmin opiskellut sosiologiaa, joten on luontevaa, 

että lähestyn aihetta laajasti yhteiskunnan tasolta lähtien keskustelusta sekularisaatiosta, 

postsekulaarista ja muuttuvasta suomalaisesta uskonnollisuudesta. Muuttuva uskonnollinen 

maisema ja uushenkisyys ovat avanneet mahdollisuuksia myös enkeleiden ja enkeliuskon 

kasvaneeseen suosioon Suomessa. Tarkastelen evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon 

enkelioppeja, silla ne luovat taustaa uudemmalle enkeliuskolle ja kuvaavat kontekstia, josta 

enkeleiden uudet ilmenemismuodot kirjallisuudessa, messuilla ja markkinoilla ovat lähteneet. 

Tarkastelu kohdistuu kristilliseen enkelikäsitykseen, ja esoteerinen perinne, joka on myös 

vaikuttanut nykyenkeleiden luonteeseen, jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle  

 

Tämän jälkeen kartoitan enkeleitä kansainvälisen ja suomalaisen tutkimuksen kohteena sekä 

modernia enkelitutkimusta, suomalaisten enkeliuskoa ja enkeleiden uusia areenoita, messuja ja 

markkinoita sekä Lorna Byrneä merkittävänä suomalaisen enkeliuskon vaikuttajana. Byrneä 

käsittelen lähtien tuotantoprosessista, joka on osaltaan mahdollistanut hänen laajan 

näkyvyytensä, jonka lisäksi hahmottelen hänen kuvaamistaan mediassa ja hänen 

puhetilaisuuksiensa rakentumista.  

 

                                            
43

 Utriainen 2014b, 16.  



9 

 

Tätä taustoitusta vasten peilaan kolmannessa osassa Enkelit Suomessa -kyselyä, sen keräämistä, 

aineiston analyysiä ja tuloksia sekä vastaan tutkimuskysymyksiin verraten niitä muuhun enkeleitä 

koskevaan tutkimukseen. Tutkimus päättyy perinteisesti yhteenvetoon, johtopäätöksiin ja tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle jääneiden mielenkiintoisten tutkimusintressien hahmotteluun.  

 

 

2. USKONNON MUUTTUVA MERKITYS    

 

 

Tämä luku jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä kuvaan tutkimukseni teoreettista taustaa 

sekularisaatiosta uushenkisyyden kautta keskusteluun postsekulaarista. Toisen osan muodostaa 

suomalaisten muuttuvan uskonnollisuuden tarkastelu.  

 

 

2.1. Sekularisaatioteesistä keskusteluun postsekulaarista   

 

 

Sekularisaatiolla eli maallistumisella tarkoitetaan yleensä sitä, että uskonnon merkitys 

yhteiskunnassa ja yksilön elämässä vähenee asteittain. Kuten aikaisemmin todettiin, 

sekularisaatiosta on olemassa useita määritelmiä, mikä on osaltaan vaikeuttanut keskustelua.  

 

Eetu Karppanen on tutkiessaan kirkon roolia kollektiivisissa kriiseissä käyttänyt teoreettisena 

viitekehyksenä sekularisaatioteoriaa ja hyödyntänyt Dobbelaeren kolmijakoa. Karppasen mukaan 

Doppealaeren jako on käyttökelpoinen hänen tutkimuksensa kannalta, koska sen avulla 

sekularisaatioteorian epäselvyydet vältetään, koska eri tasot on käsitelty erikseen44. Doppelaeren 

ja Karppasen mukaan eri sekularisaation eri tasoja voidaan kuvata seuraavalla tavalla: 

 

Yhteiskunnallisen tason sekularisaatiossa yhteiskunnalliset instituutiot (kuten talouselämä, 

koulutus, politiikka ja tiede) ovat siirtyneet pois uskonnon valtapiiristä ja kehittäneet omien 

päämääriensä kannalta järkevät toimintaperiaatteet. Samalla uskonnollisten yhdyskuntien 

mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ovat heikentyneet ja niiden 

                                            
44

 Karppanen 2007, 19-20. 
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edustamien arvojen ja perinteiden merkitys on vähentynyt. Uskonnon edustamien sääntöjen ja 

tapojen merkitys vähenee yksityiselämän ja vapaa-ajan rationalisoituessa.45 

 

Yksilötason sekularisaatiossa ihmisten henkilökohtainen uskonnollisuus muuttuu, sitoutuminen ja 

kirkkojen jäsenmäärät vähenevät ja uskonnollisiin uskomuksiin uskovien määrät vähenevät. 

Yksilötason sekularisaatio on seurausta yhteiskunnan muutoksesta ja uudesta rationaliteetista. 

Uskonto siirtyy yksityiselämän alueelle, jossa yksilöt tekevät siihen liittyviä itsenäisiä päätöksiä. 

Vaihtoehtoja on monia: osa hylkää uskon kokonaan, osa muodostaa oman individualistisen 

elämänkatsomuksensa, osa yhdistää eri uskontojen aineksia ja osa pysyy edelleen perinteisen 

uskonnollisuuden piirissä. Yksittäisen uskonnon erityisaseman kadotessa kasvaa uusien 

uskontojen ja maailmankatsomusten lukumäärä. Vaihtoehtojen määrä lisääntyy, ja samalla on 

odotettavissa perinteisten uskontokuntien jäsenmäärän pieneneminen.46 

 

Organisaatiotason sekularisaatio merkitsee uskonnon ja uskontokuntien sisäistä muutosta ja 

sopeutumista yhteiskunnassa ja yksilöiden asenteissa ja toiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin. 

Osa uskontokunnista, kuten luterilaiset kirkot, ovat suhtautuneet yhteiskunnalliseen toimintaan 

avoimesti, osa haluavat pitää sakraalin ja sekulaarin jyrkästi erillään. Osa uskontokunnista on 

kyennyt perustelemaan uudistumiensa rationaalisin tai hengellisin perustein, osa on pitänyt kiinni 

perinteistään. Kannatuksen säilyttämisen vaikeus voi houkutella toimimaan vastoin perinteitä tai 

luopumaan osasta periaatteista.47  

 

Suomalaisten uskonnollisuudessa on nähtävissä muutoksia kaikilla kolmella Doppelaeren 

mainitsemalla tasolla. Hiljattain ilmestynyt Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisu Leikkauspintoja 

kirkon jäsenyyteen toteaakin, että suomalaisten sitoutuminen kirkkoon on selkeästi muuttunut 

aiempaa ohuemmaksi, mikä koskee niin kirkon oppiin, toimintaan kuin jäsenyyteen 

sitoutumista48.  

 

Teemu Taira on juuri ilmestyneessä esseessään käynyt läpi maallistumisparadigman 

(sekularisaatioteorian) muutosta eri vuosikymmenillä ja pohtinut sen tulevaisuutta. 1980-luvun 

yhtenäinen maallistumiskäsitys on kyseenalaistettu, keskustelu on muuttunut 

monimuotoisemmaksi ja paradigma maltillisemmaksi. Keskustelun ytimeen on noussut 

”paikallinen ja ajallinen kontekstualisointi”. Ajatus siitä, että muu maailma seuraisi 

                                            
45

 Dobbelaere 2002, 19-21, 29-35, Karppanen 2007, 20. 
46

 Dobbelaere 2002, 17-18, 38, 173-179, Karppanen 2007 20-21. 
47

 Dobbelaere 2002, 35-38, 123-134, Karppanen 2007, 23-24. 
48

 Hytönen et al 2014, 3. 
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maallistumisessaan Euroopan tai Yhdysvaltojen kehitystä on vaihtunut näkemykseen, jonka 

mukaan jo Euroopan sisällä on suuria eroja eri alueiden ja maiden välillä. ”Matkaavan teorian”49 

muokkautuessa paikallisiin olosuhteisiin tavoitetaan herkemmin ympäristön vaikutus 

maallistumiseen. Maallistumisparadigma, joka perustuu lähtökohdaltaan yhteen 

uskonnollisuuden muotoon, perinteiseen kirkkouskonnollisuuteen, ei tavoita sen ulkopuolella 

kehittyviä uskonnon uusia ja elinvoimaisia muotoja ja uskontokentän uudelleen muotoutumista. 

Euroopan maat ovat yhtä aikaa kristillisiä, maallisia ja uskonnollisesti monimuotoisia ja nämä 

kolme kytkeytyvät toisiinsa eri tavoin paikallisesti ja maittain.50 

 

Sekularisaation vaihtoehdoksi on nähty uusiin uskonnollisuuden muotoihin, New Ageen ja 

uushenkisyyteen liittyvän suosion kasvu. Käsitteiden New Age ja uushenkisyys välinen rajanveto 

on vaikeaa ja ne on mielletty enemmän tai vähemmän päällekkäisiksi tai identtisiksi. Osa 

tutkijoista puolestaan määrittää uushenkisyyden New Agen jatkumoksi muutoksen tapahduttua 

1990-luvulla tai välttää ongelman yhdistämällä molemmat51. 

 

Frans Jespers kuitenkin toteaa, että huolimatta siitä, että New Age - ja uushenkisyys -käsitteiden 

välillä ei voida nähdä suuria eroja, niin sosiokulttuurinen tilanne, jossa ne ovat syntyneet, on ollut 

erilainen. New Age syntyi 1960-luvun lopussa vastakulttuuriliikkeenä, jossa oltiin kriittisiä 

vallitsevaa kulttuuria kohtaan. 1990-luvulla suhtautuminen muuttui huomattavasti 

myönteisemmäksi yhteiskuntaa kohtaan ja uushenkisyyden eri muodot siirtyivät 

valtavirtakulttuurin piiriin. Samalla osallistujien sosiaalinen tausta muuttui alempien 

sosiaaliryhmien liittyessä aiemmin eliitin hallitsemalle alueelle. Juuri tämä popularisoituminen 

erottaa Jespersin mukaan New Agen uushenkisyydestä.52  

 

Stephen Sutcliffe on kiintoisalla tavalla pohtinut, miten maailmanuskontojen kautta tapahtuva 

uskonnon määrittely jättää New Agen uskonto-käsitteen ulkopuolelle. Hänen mukaansa on 

tarpeen pohtia, miten uskonto voitaisiin määritellä siten, että myös New Age tulisi huomioiduksi. 

Sutcliffe näkee, että olisi palattava Emil Durkheimin esittämiin uskonnon alkeismuotoihin, 

hajanaisiin yksilöllisiin tai paikallisiin käytäntöihin ja uskomuksiin, jotka eivät sovi määriteltyyn 

järjestelmään. Sutcliffen lainaama Martin Stinger puolestaan väittää, että itse asiassa 

maailmanuskonnot ovat vain vähemmistön uskontoja, vaikka niitä pidetäänkin vallitsevana 

näkemyksenä. Hänen mukaansa sitä uskonnon muotoa, jota suurin osa ihmisiä harjoittaa, voi 

                                            
49

 Said 1983, 226-247, lainaus Taira 2014, 48. 
50

 Taira 2014, 54-55. Ks. myös Davie 2007, 46-66. 
51

 Esimerkiksi Van Otterloo et al 2012 käyttävät termiä New Age spirituality. 
52

 Jespers 2013, 202-204. 
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kuvailla seuraavilla kolmella määreellä: uskonto on epäsystemaattista ja tilannesidonnaista, 

läheisessä suhteessa ei-empiiriseen sekä antaa käytännöllisiä vastauksia arkipäivän tilanteisiin ja 

selviytymiskeinoja arjen ongelmiin.53  

 

Uushenkisyyttä on uskontotieteellisessä tutkimuksessa lähestytty mm. kulutuskulttuurin, 

jälkitraditionalismin ja individualismin, kulttuurin kritiikin ja sekularisoidun esoterian 

näkökulmista. Uushenkisyyden kannattajat voidaan nähdä kuluttajina, jotka valitsevat 

mielihyväperiaatteella kulloinkin heille parhaiten sopivan uskonnollisuuden muodon ja rakentavat 

identiteettiään ja rooliaan omista lähtökohdistaan ilman yhteiskunnan määrittämistä. 

Individualismi, ”itsen etsintä ja kehittäminen” ja henkilökohtainen uskonnollisen kokemuksen 

etsintä ovat keskeistä.54 

 

Kimmo Ketola on tutkinut laajasti uushenkisyyden ja luterilaisen hengellisyyden suhdetta, ja osana 

tätä hän pohtii myös uushenkisyyttä arvojen muutoksen näkökulmasta ja arvioi, että viime 

vuosikymmeninä levinneet uskonnolliset ja henkiset virtaukset edustavat selkeästi jälkimoderneja 

arvoja kuten yksilön itsensä toteuttaminen, autonomia sekä suvaitsevaisuus ja erilaisuuden 

sietokyky. Vaihtoehtoinen henkisyys liittyy muun muassa uuteen terveys- ja hyvinvointikulttuuriin, 

se sisältää modernia kehitysuskoa ja henkisiä arvoja sisältävän aikakauden lähestymisen sekä 

jakaa globaalit huolenaiheet. Uushenkisyys korostaa riippumattomuutta perinteisistä 

uskonnollisista yhteisöistä ja painottaa samalla uskontokunnista riippumatonsta yksilöllisen 

henkisen polun etsintää sekä uskonnollisten totuuksien tarkistamista omien kokemusten 

perusteella.55 

 

Vuonna 2001 julkaistussa artikkelissaan Pauliina Mikkonen tulkitsee New Age -käsitteen ja 

uushenkisyyden toistensa synonyymina, ja toteaa uushenkisyyden soveltuvan paremmin 

suomenkieliseen tekstiin sekä sisältävän uskonnollisen ulottuvuuden toisin kuin New Age. 

Mikkonen hyödyntää Wouter J. Hanegraaffin ja Olav Hammerin ajattelua ja jakaa uushenkisyyden 

perusolettamukset viiteen teemaan. Ensimmäinen on holismi, jossa maailmankaikkeus ja ihminen 

ovat osa suurempaa kokonaisuutta, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen56. Toinen on uuden ajan 

odotus, jossa siirtyminen Vesimiehen aikaan merkitsee muutosta, jonka sisällöstä on erilaisia 

                                            
53

 Sutcliffe & Gilhus 2013, 19, 29-30. 
54

 Mikkonen 2001, 190–193, Van Otterloo et al 2012, 253-254. 
55

 Ketola 2010a ja Ketola 2010b, 40, 44-47. Ketola käyttää uushenkisyys-käsitteen asemesta vaihtoehtoinen henkisyys -
ilmaisua.  
56

 Mikkonen 2001, 182-183. 
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näkemyksiä57. Kolmas teema on uskontojen tutkiminen ja uskontojen yhteisen alkuperän 

tunnustaminen, jolloin kaikissa uskonnoista löytyy totuus58. Neljäs teema on uskonnollinen 

evoluutio, jossa ihmiskunnalla on tietty päämäärä. Henkinen kehitys saavutetaan tässä ja muissa 

maailmoissa elettyjen elämien kautta59. Viides on uskonnon psykologisoituminen, jossa 

psykologian kieli siirtyy uushenkiseen puheeseen. Tähän liittyvät myönteinen ajattelu ja yhteyden 

saaminen jumaluuteen ”itsen” kautta ja kyky luoda ihmisen sisäistä ja ulkoista todellisuutta60.  

 

Mikkonen luonnehtii uushenkisyyttä eklektiseksi uskonnoksi, sillä se korostaa yksilön 

mahdollisuutta valintoihin omien uskomusten ja uskonnollisten ryhmien suhteen, jolloin se, mikä 

tuntuu hyvältä, on oikea valinta. Se, mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle61. Mikkosen 

luonnehdintaa uushenkisyydestä voidaan sanoa kuvaavan ”ulkopuolisen” näkökulmaa 

uushenkisyyteen. Uushenkisyyttä voidaan myös kuvata sisältä päin, jolloin se näyttäytyy toisella 

tavoin: voimaannuttavana ja uusia mahdollisuuksia avaavana. Tämä näkökulma on esillä 

esimerkiksi Eeva Soinnun ja Linda Woodheadin sekä Utriaisen tutkimuksissa62.  

 

Uushenkisyyden katsotaan tarjoavan ”vaihtoehtoja tieteellisen maailmankatsomuksen järjen 

korostamiselle, markkinatalouden materialismille ja kristillisen kirkon opeille”63. Huolimatta siitä, 

että uushenkisyyden käsite on peräisin kristillisestä teologiasta, se usein asetetaan vastakkain 

järjestäytyneen uskonnon uskonnollisuuden kanssa64.  

 

Enkelit näyttävät sopivan hyvin uushenkisyyden kenttään. Jokaisella ihmisellä nähdään olevan 

oma suojelusenkeli, jonka lisäksi voi vapaasti valita pyytää apua myös muilta enkeleitä. Niiden 

palveluja voi käyttää tarvitsemansa ajan hyödyntäen erilaisia menetelmiä kuten meditaatiota, 

enkelikorttien vastauksia tai kosketusmagiaa.  

 

Uushenkisyyteen on usein liitetty ajatus siitä, että se on sosiaaliselta rakenteeltaan hajanaista 

uskonnollisuutta, jolta puuttuu laajempi organisaatio. Sitä harjoitetaan ryhmissä, erilaisissa 

keskuksissa ja väljissä verkostoissa, joissa ihmiset kokoontuvat viikonlopputapaamisissa, kursseilla 

                                            
57

 Hanegraaff 1996, 333-344. 
58

 Hanegraaff 1996, 442-462, Hammer 1997, 35-36, lainaus Mikkonen. 
59

 Hanegraaff 1996, 462-513, Hammer 1997, 35-36, lainaus Mikkonen. 
60

 Hanegraaff 1996, 482-513.  
61

 Mikkonen 2001, 184. 
62

 Sointu & Woodhead 2008, Woodhead 2007a, 2007b, Utriainen 2014a ja 2014e. Vastaavasti Steven J. Sutcliffe on 
pohtinut emic- ja etic-näkökulmien eroa New Agea koskevassa tutkimuksessaan 2003, 15-17. 
63

 Mikkonen 2001, 184. 
64

 Sjöholm et al. 2010, 181. 
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tai messuilla65. Vuoden 2011 lopussa Uskonnot Suomessa -tietokannassa (www.uskonnot.fi) oli 

tiedot jo lähes tuhannesta yhdyskunnasta, yhdistyksestä ja muusta organisaatiosta, joiden 

toiminta perustui ”uskonnollisiin katsomuksiin tai oli niihin verrattavissa”. Suuri osa listatuista 

yhteisöistä oli yhdistyspohjaisesti toimivia vapaakirkollisia seurakuntia, mutta myös 

uushenkisyyteen yhdistettävissä olevia yhteisöjä oli useita. Esoteerisia katsomuksia edustavia 

yhteisöjä oli tietokantaan luokiteltu 34 ja New Age -organisaatioita 93. Itämaisiin uskontoihin ja 

katsomuksiin pohjaavia mietiskely- ja joogaliikkeitä oli varsinaisten uskonnollisten yhdyskuntien 

lisäksi yli 100. Lisäksi mukana oli 20 yhteisöä, joita ei voitu sisällyttää mihinkään perinteeseen. 

Monet näistä yhteisöistä katsovat edustavansa väljästi määriteltyä vaihtoehtoista ”henkisyyttä”, 

eivätkä lainkaan uskontoa.66Tämän valossa ainakin jonkinlaista organisoitumista on tapahtunut 

myös uushenkisten toimijoiden kesken ja toisaalta keskusorganisaatio-tyyppisen 

organisaatiomallin kehittäminen tuskin sopii näiden yhteisöjen ajatteluun. 

 

Uskontososiologi Gordon Lynchin mukaan uuden henkisyyden taustalla on kehitys, joka vaikuttaa 

kaikkiin uskontoperinteisiin läpileikkaavasti ja tulee muovaamaan niitä myös sisältä. Lynch nimeää 

muutostrendin progressiiviseksi henkisyydeksi, jossa pyritään löytämään modernien arvojen ja 

tiedon kanssa yhteensopivia uskonnollisen elämän muotoja67. Progressiivista hengellisyyttä kuvaa 

neljä teema-aluetta: Ensiksi etsitään uskonnollisen ajattelun ja toiminnan muotoja, jotka 

koskettavat ja ovat uskottavia liberaalin demokratian ydinarvot (tasa-arvo, suvaitsevaisuus, 

yksilöllisyys) omaksuneille ihmisille68. Toiseksi kehitetään uskontoa ja henkisyyttä, joka on aidosti 

vapauttavaa naisille ja joka on irtautunut patriarkaalista uskomuksista ja rakenteista69. 

Kolmanneksi pyritään saattamaan uskonto ja tieteellinen tieto tasapainoon keskenään70. 

Neljänneksi huoli ihmisen ja ympäröivän luonnon vuorovaikutuksesta ja ekologisesta kriisistä 

vaikuttaa henkisyyteen. Progressiivinen henkisyys ei kuitenkaan ole luonteeltaan massaliike eikä 

se kata kaikkia ”toiveita, pelkoja ja tarkoituksia”, jotka on ”kaadettu” uushenkisyys-käsitteeseen 

vaan on luonteeltaan tarkemmin määriteltyä ja selvemmin rajattua.71  

 

Näiden sekularisaatiota ja uushenkisyyttä koskevien keskustelujen rinnalle on noussut myös 

postsekulaaria koskeva keskustelu, jota tarkastelen tässä lyhyesti.  

 

                                            
65

 Jespers 2013, 201. 
66

 Haastettu kirkko 2012, 32-33. Ks myös Ketola 2008. 
67

 Lynch 2007, 8. 
68

 Lynch 2007, 23-25. 
69

 Lynch 2007, 25-29. 
70

 Lynch 2007, 29-35. 
71

 Lynch 2007, 35-38, Utriainen 2013c. 
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Eräs huomattavimmista postsekulaarista käytyyn keskusteluun osallistuneista on saksalainen 

yhteiskuntafilosofi Jürgen Habermas. Hän näkee postsekulaari-termin sisältävän ajatuksen siitä, 

että on ollut olemassa moderni sekulaari valtio, johon postsekulaari vertautuu. Tämän vuoksi 

termiä voidaan soveltaa vain Euroopan hyvinvointivaltioihin sekä Kanadaan, Uuteen Seelantiin ja 

Australiaan, joissa kansalaisten uskonnolliset siteet ovat toisen maailmansodan jälkeen 

löystyneet.72 Habermasin mukaan modernien valtioiden kutsuminen postsekulaareiksi viittaa 

kasvavaan julkiseen tietoisuuteen kolmella alueella: uskonnon ja globaalien konfliktien liittyminen 

toisiinsa, uskonnon laajentunut julkisuus niin maailmanlaajuisesti kuin kansallisestikin ja 

lisääntyneen maahanmuuton ja pakolaisuuden aiheuttama tietoisuuden muutos erityisesti 

maissa, joissa on vallinnut traditionaalinen kulttuuri. Habermasin mukaan sekularisoituneita 

yhteiskuntia voidaan nimittää postsekulaareiksi, koska jos niissä uskonto säilyttää julkisen 

vaikutusvaltansa ja merkityksellisyytensä ja samalla sekularistien näkemys uskonnon 

maailmanlaajuisesta häviämisestä modernisaation myötä on menettänyt jalansijaa.73  

 

Habermas ei tarkemmin avaa, miten uskonto on säilyttänyt julkisen vaikutusvaltansa, millaisia 

muutoksia siinä on tapahtunut vai onko kyseessä uskonnon palaaminen julkiseen tilaan ja rooliin 

kuten eräät tutkijat ovat todenneet74. James A. Beckford onkin esittänyt kysymyksen, onko kyse 

uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisen merkityksen paluusta vai valtion pyrkimyksistä 

hyödyntää uskonnollisia ryhmiä omien tavoitteidensa, kuten sosiaalisen yhtenäisyyden ja 

turvallisuuden, tukemiseen75. 

 

Käsitteenä postsekulaari on vasta kiteytymässä. Beckford76 tarkastelee käsitteen syntymistä ja 

erilaisia käyttöyhteyksiä, jotka ovat osaksi keskenään ristiriitaisia ja hänen mukaansa 

kykenemättömiä selittämään (ainakaan brittiläisen) julkista uskonnollisuutta. Ensimmäisessä 

tulkinnassa se korvaa vääräksi osoittautuneen käsityksen sekularisaatiosta ja sekularismista, 

toisessa postsekulaari heijastaa uutta ja erilaista näkökulmaa uskonnon ja sekulaarisen 

yhdistämisen hyödyllisyydestä, kolmannessa nähdään, että ollaan siirtymässä sekulaarien 

teemojen tutkimisesta ”lumon” ja magian maailmaan, neljännessä pohditaan uskonnon 

mahdollisuuksia palata julkiselle alueelle uusliberalistisessa valtiossa, viidennessä se liitetään 

Habermasin aloittamaan poliittisfilosofiseen keskusteluun, jota Beckfordin mukaan on tulkittu 

                                            
72

 Habermas 2008, 1. http://www.signalsight.com/features/1714.html. Luettu 26.7.2014. 
73

 Habermas 2008, 3-4. Luettu 26.7.2014. 
74

 Esimerkiksi Casanova 1994. 
75

 Beckford 2010, 130-133. 
76

 Beckford 2012. 

http://www.signalsight.com/features/1714.html
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väärin tulkitsemalla sekularisoitunut ja postsekulaari toistensa vastakohdiksi. Kuudennessa 

yhteydessä käsite asetetaan kokonaisuudessaan kyseenalaiseksi.  

 

Ingolf Dalfert puolestaan katsoo, että postsekulaarin käsitettä ei tulisi tarkastella privaatin alueella 

uuden kiinnostuksen heräämisenä uskontoon tai henkisyyteen vaan pikemminkin postsekulaari 

luonnehtii yhteiskuntia tai valtiota, jotka eivät ole kiinnostunut sen enempää uskonnosta kuin 

maallistumisestakaan, ne eivät ole uskontojen puolesta tai vastaan vaan välinpitämättömiä77. 

 

Uutta suomalaista postsekulaaria koskevaa keskustelua edustaa Peter Nynäsin, Mika Lassanderin 

ja Terhi Utriaisen vuonna 2012 julkaisema Post-secular Society -teos, jossa kirjoittajat pohtivat 

laajasti postsekulaari-käsitteen hyödyntämistä uskonnon modernissa tutkimuksessa. Teoksessa 

käsitellään uskonto-käsitteen meneillään olevaa muutosta, uskonnon kasvavaa julkista 

näkyvyyttä, uskonnollisia toimijoita ja diskursseja, median vaikutusta nykyiseen uskonnolliseen 

elämään ja käytäntöihin sekä uskonnollisten ja muiden yhteiskunnallisten instituutioiden 

muuttuvia voimasuhteita ja kollektiivisten ja yksityisten uskonnollisten toimijoiden muuttuvaa 

ympäristöä.78  

 

Teoksen kirjoittajat eivät ole – toisin kuin osa nykyisistä uskonnontutkijoista – täysin hylänneet 

sekularisaatioteoriaa, vaan toteavat sillä olevan edelleenkin potentiaalista selitysvoimaa, mutta 

näkevät sen tarvitsevan enemmän pohdintaa erityisesti moniulotteisten ja kiisteltyjen 

kategorioiden välisten suhteiden, kuten uskonnollinen, sekulaari tai sekulaarisuus, osalta. Teos 

pyrkii omalta osaltaan etsimään vaihtoehtoisia kehityskulkuja uskonnon yhteiskunnallisen ja 

kulttuurisen paikan määrittämiseen modernissa yhteiskunnassa. Tässä he hyödyntävät 

postsekulaari-käsitettä nähden sen tarvitsevan lisää kontekstualisointia ja empiiristä 

pohjustamista, jonka moninaisuutta kirjan artikkelit pyrkivät valottamaan.79 

 

Nykypäivän suomalaisen uskonnollisen monimuotoisuuden tutkimus edellyttää mielestäni sekä 

sekularisaatioteoriaa että postsekulaarista käytävää keskustelua. Molemmat tarvitsevat edelleen 

tarkentumista, kontekstualisointia ja empiiristä tutkimusta, jotta niiden kattavuutta voidaan 

arvioida. Tarkasteltaessa muuttavaa suomalaista uskonnollisuutta Doppelaeren kolme tasoa 

auttaa jäsentämään muutoksia laajasti yhteiskunnan, uskonnollisten yhteisöjen ja 

organisaatioiden sekä yksilön näkökulmasta. Tämä lähestymistapa ei kuitenkaan tavoita niitä 

                                            
77

 Tarkemmin Dalferth 2010. 
78

 Nynäs et al 2012. 
79

 Moberg & Granholm 2012, 2, 4, 19. 
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uusia henkisyyden muotoja, joita esimerkiksi enkeliusko edustaa, joten tähän tarvitaan 

postsekulaari-käsitteen antamaa taustoitusta.  

 

 

2.2. Suomalaisten uskonnollisen kentän muutos  

 

 

Vuonna 2011 julkaistu tutkimus Uskonto suomalaisten elämässä - Uskonnollinen kasvatus, 

moraali, onnellisuus ja suvaitsevaisuus kertoo julkisen uskonnonharjoituksen vähentyneen 

Suomessa. Vain seitsemän prosenttia suomalaisista osallistuu uskonnollisiin tilaisuuksiin 

useammin kuin kerran kuukaudessa ja 10 prosenttia ei osallistu niihin lainkaan. Suomalaisia 

vähemmän osallistuvat vain norjalaiset ja ruotsalaiset. Suomalaisten valtaosalle kirkossa käynti 

vaikuttaa rajoittuvan kirkollisiin juhlapyhiin. Suomalaiset ovat maltillisia, harvakseltaan osallistuvia 

ja laimeasti uskovia.80  

 

Kirkon tutkimuskeskuksen tuoreen julkaisun Leikkauspintoja kirkon jäsenyyteen mukaan 

osallistumisen painopiste on siirtynyt jumalanpalveluksista ja toimituksiin osallistumisesta 

muuhun seurakunnan monimuotoistuneeseen toimintaan. Kuten muussakin järjestötoiminnassa, 

osallistuminen on muuttunut pitkäjänteisestä sitoutumisesta lyhytkestoisempaan projekti- tai 

kertaluonteiseen osallistumiseen. Kirkon ongelmana on, että yhä suurempi osa jäsenistöstä ei 

siirry uudenlaisen toiminnan piiriin vaan jää kokonaan kirkollisen osallistumisen ulkopuolelle.81 

 

David Voas ja Alasdair Crockett, jotka ovat pitkäaikaisten tilastoaineistojen avulla tutkineet 

brittiläisen uskonnollisuuden muutosta, liittävät osallistumisen ja uskomisen vähenemisen 

toisiinsa ja toteavat niiden välillä olevan suoran yhteyden, toisen laskiessa myös toinen vähenee. 

”Uskovien” passiivisuus on sinällään merkki uskomisen heikkenemisestä. Samalla he 

kyseenalaistavat Grace Davien kuuluisan väittämän modernista uskonnollisuudesta, jossa 

”uskotaan, mutta ei kuuluta” (believing without belonging) ja jonka perustana on ajatus siitä, että 

usko yliluonnolliseen on korkea ja kohtalaisen elinvoimainen vaikka uskonnollinen osallistuminen 

on vähentynyt ja vähenee yhä nopeammin. He esittävät tutkimuksensa pohjalta, että britit eivät 

sen enempää usko kuin kuulukaan (neither belivieng nor belonging).82 

 

                                            
80

 Ketola 2011a, 7-24. 
81

 Salminen 2014, 42. 
82

 Voas & Crockett 2005. 
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Abby Day on omaan tutkimukseensa perustuen tullut johtopäätökseen, jonka mukaan 

perimmiltään kyse on uskomisesta kuulumiseen (believing in belonging). Hän hyödyntää 

performatiivisen uskon käsitettä, jossa usko syntyy ja muokkautuu sosiaalisissa suhteissa, joihin 

kuulutaan tai ollaan ulkopuolisia. Day kritisoi tutkimusta tekevien uskonnontutkijoiden 

johdattelevia ja kristinuskoon perustuvia kysymyksiä, jotka jättävät huomiotta uskon sosiaalisessa 

toiminnassa muotoutuvan luonteen.83 

 

Hanna Salomäki toteaa, että samalla kun suomalaisten kirkon jäsenyydessä ja osallistumisessa 

tapahtuu muutoksia, niin myös sitoutuminen kirkon oppeihin muuttuu. Yhä pienempi osa 

suomalaisista uskoo tai pitää todennäköisenä kristinuskon keskeisiä oppeja, kuten Jeesus on 

Jumalan poika tai että Jeesus on noussut kuolleista. Samoin verrattuna aiempiin tutkimuksiin yhä 

useampi suomalainen myös torjuu Jumalan olemassaolon ylipäänsä ja viidesosa suomalaisista 

katsoo, että Jumalaa ei ole olemassa ja aiempaa useammat mieltävät uskonnolliseksi 

identiteetikseen ateismin.84  

 

Uskontoa ja ateismia sukupuolten näkökulmasta koskevassa tutkimuksessaan Tiina Mahlamäki 

kirjoittaa, että ateismi ei ole saanut Suomessa erityisen suurta jalansijaa, ja siihen sitoutuminen 

on yleisempää miesten kuin naisten keskuudessa. Hänen mukaansa uskonnollinen 

välinpitämättömyys on ateismia todennäköisempi vaihtoehto myös kirkon jäsenten keskuudessa. 

Julkisessa keskustelussa on tullut vain vähän esille arkipäivässä näkyvät uskonnottomuuden 

erilaiset muodot, eletty uskonnottomuus.85  

 

Mielenkiintoista on, että verrattaessa Haastettu kirkko -julkaisun esittämää suomalaisten 

suhtautumista keskeisiin kristillisiin oppeihin86 ja uushenkisyyttä edustavan Ultra-lehden 

lukijakyselyn vastaajien87 ja Karoliina Karulinnan Reikin harjoittajien henkisyyden elementtejä 

käsittelevän pro gradu -työn88 vastaajien suhtautumista, niin näihin vastanneet suhtautuvat 

myönteisemmin ja ovat osassa uskomuksia huomattavasti sitoutuneempia keskeisiin kristillisiin 

oppeihin kuin suomalaiset yleensä.  

 

Ultra-lehden lukijoista 73 prosenttia piti vähintään todennäköisenä, että Jeesus on Jumalan poika, 

mikä ylittää huomattavasti kaikkien suomalaisten näkemykset (41 %) ja 91 prosenttia uskoi 
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 Day 2010. 
84

 Salomäki 2014, 7, ks. myös Haastettu kirkko 2012, 42-46. 
85

 Mahlamäki 2012, 64. 
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 Haastettu kirkko 2012, 42-46. 
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 Ketola & Sohlberg 2012. 
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vakaasti tai piti todennäköisenä, että Jeesuksen opetukset ja elämänohjeet soveltuvat aikamme 

elämänohjeeksi. Suomalaista näin uskoi 58 prosenttia.89 

 

Karulinna tarkasteli työssään myös reikin harjoittajien suhdetta kristinuskon keskeisiin 

uskomuksiin. Vastaajat uskovat kristinuskon keskeisiin oppeihin valikoivasti, ja moniin oppeihin 

uskotaan uudelleen tulkinnan jälkeen. Jeesuksen uskotaan olleen oman aikansa mestari tai 

henkiparantaja, mutta Jeesusta ei pidetä Jumalan ainoana poikana. Uudelleentulkittuina 

Jeesuksen oppeja ja elämänohjeita pidetään kuitenkin hyvin tärkeinä ja merkittävinä.90  

 

Harri Palmun mukaan viimeaikainen tutkimus kuitenkin korostaa, että maallistumisprosessi ei ole 

Suomessa yksiselitteisesti tulkittavissa. Yhteiskunnan ja kulttuurin osa-alueet ovat irtaantumassa 

uskonnollisten instituutioiden ja symbolien alaisuudesta, mutta eriytymisellä on vain rajallinen 

vaikutus.91 Tämä näkemys muistuttaa Voas ja Crockettin mukaan ”uskotaan, mutta ei kuuluta” -

väittämän ”heikkoa tulkintaa”, jossa usko(mukset) voi(vat) olla ei-kristillisiä, ympäripyöreitä tai 

jopa ei-uskonnollisia ja jossa monet vaihtoehtoisen henkisyyden muodot luetaan uskoksi 

yliluonnollisen olemassaoloon. Näin laajasti tulkittuna uskonnollisuus säilyy suhteellisen vakiona92. 

 

Leikkauspintoja kirkon jäsenyyteen -tutkimus pohtii kirkkoon sitoutumisen mekanismeja ja toteaa, 

että harvaan osallistuvat eivät juuri näy kirkon toimintatilastoissa. Kirkon tulevaisuuden kannalta 

heidän suhtautumisensa kirkon jäsenyyteen ja toimintaan on kuitenkin oleellisen tärkeää93. Veli-

Matti Salminen tarkastelee tutkimuksessaan näitä kirkon toimintaan harvoin tai ei lainkaan 

osallistuvia jäseniä. Salminen on pyrkinyt välttämään ”tarkoitushakuisia vastakkainasetteluja” 

nimetessään eri ryhmiä. Hänen jaottelunsa mukaan suomalaista hieman yli kymmenesosa on 

aktiivijäseniä, jotka osallistuvat seurakunnan toimintaan ainakin kerran kuukaudessa. Sosiaaliset 

jäsenet, joita on hieman alle viidennes, ovat mukana toiminnassa pari kertaa vuodessa. 

Aatteelliset jäsenet, jotka osallistuvat toimintaan kerran vuodessa tai harvemmin, muodostavat 

suurimman ryhmän. Osallistumattomat eli hieman alle kymmenesosa ei osallistu eikä käytä 

seurakunnan palveluja lainkaan. Lähes neljännes suomalaisista ei ole evankelis-luterilaisen kirkon 

jäseniä.94 
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92

 Voas & Crockett 2005, 12. . Uskota, mutta ei kuuluta -väittämän ”vahvassa tulkinnassa” puolestaan arvioidaan 
eurooppalaisten uskovan Jumalaan huolimatta vähentyneestä uskonnollisesta aktiivisuudesta.  
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Samasta aiheesta on toki tehty toisenlaisiakin ryhmittelyjä, joiden määrittelyssä on hyödynnetty 

kirkollisiin tilaisuuksiin osallistumisen lisäksi muita muuttujia95. Käytettiinpä mitä hyvänsä 

terminologiaa ja verrattiinpa millä hyvänsä luokituksella, niin näyttää siltä, että aktiivisten 

jäsenten määrä on huomattavasti pienempi kuin osallistumattomien. Palmu vertaa vuonna 2012 

suomalaisten osallistumista kuvaavia evankelis-luterilaisen kirkon ja sekulaarien tapahtumien 

tilastoja: kirkonmenoihin osallistuttiin 6,5 miljoonaa kertaa ja elokuvalippuja puolestaan myytiin 

7,6 miljoonaa, muihin seurakuntatilaisuuksiin osallistuttiin 2,7 miljoonaa kertaa ja museoissa 

käytiin 4,9 ja teattereissa 2,2 miljoonaa kertaa. Temppeliaukion kirkossa vieraili 560 000 kävijää, 

Korkeasaaressa 510 00096. 

 

Vuoden 2013 lopussa 75,2 prosenttia97 (2012 76,4 %98) suomalaisista kuului evankelis-

luterilaiseen kirkkoon. Kaikkiaan vuoden 2013 aikana kirkosta erosi yhteensä 58 965 henkilöä99 

(vuonna 2012 erosi 41 079). Kirkosta eroaminen on noussut suhteellisen hitaasti vuodesta 2004. 

Kirkosta eroamisen huippuvuosi oli 2010, jolloin lokakuussa televisiossa käyty ns. 

Homokeskustelu, johon osallistui Kristillisen liiton puheenjohtaja Päivi Räsänen, aiheutti piikin 

kirkosta eroamisessa ja eroajien määrä nousi 83 097. Sakasti.fi arvioi, että erityisesti nuoret naiset 

olivat reagoineet keskusteluun eroamalla kirkosta100. Sähköinen mahdollisuus erota kirkosta 

eroakirkosta.fi-sivuston kautta on tehnyt kirkosta eroamisen helpommaksi. Tampereen Vapaa-

ajattelijoiden vuonna 2003 perustaman palvelun kautta on eronnut 31.5.2014 mennessä 412 642 

jäsentä101. 7.9.2014 kirkosta erosi sivujen välityksellä 132 henkilöä.102  

 

Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyyn osallistuneissa oli yli 1 000 kirkosta eronnutta, joilta 

kartoitettiin kirkosta eroamiseen johtaneita syitä. Vastaukset osoittavat eroamispäätöksen olleen 

useimmille selkeä ja harkittu ratkaisu. Keskeisimpiä syitä ovat se, että kirkko on menettänyt heille 

instituutiona merkityksenä ja maailmankatsomukselliset syyt, jolloin eronnut ei usko kirkon 

opetuksiin eikä koe itseään uskonnolliseksi ihmiseksi. Puolet kertoo olleensa vähintään jonkin 

verran eri mieltä jostain kirkon päätöksestä ja ratkaisevaa eroamiselle se on ollut joka viidennelle. 
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Puolet eronneista pitää kirkkoa ainakin jonkin verran liian konservatiivisena ja suvaitsemattomana 

seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Liian suvaitsevana seksuaalivähemmistöjä kohtaan on pitänyt 

alle joka kymmenes eronneista ja liian maallistuneena kirkkoa on pitänyt lähes joka viides.103 

 

Kirkon rahoitus ja valtion ja kirkon taloudelliset suhteet ovat järjestyneet Euroopassa monin eri 

tavoin. Pohjoismaissa ja Saksassa valtio huolehtii kirkkojen verojen keräämisestä osana valtiollista 

verotusjärjestelmää. Tämä on antaa näille kirkoille huomattavasti vahvemman taloudellisen 

pohjan kuin on kirkoilla, jotka keräävät tulonsa ilman valtion tukea. Davien mukaan suomalainen 

ja pohjoismaalainen vahva kansankirkko, kirkkoon kuuluminen ei tarkoita erityistä ilmausta 

uskonnollisuudesta vaan se pikemminkin osa kansallista identiteettiä104.  

 

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Suomessa tuki yhtenäiselle kansankirkolle on hiljalleen 

rapistumassa. Haastettu kirkko -julkaisu toteaa, että seurakuntien määrä väheni ja niiden 

taloudellinen asema heikkeni vuosina 2008-2011. Seurakuntien toimintamenot kasvoivat 

nopeasti, investointeihin käytettiin enemmän rahaa ja rahavarat vähentyivät velkojen 

kasvaessa105. Kirkolliskokous on pohtimassa valtionvarainministeriön ehdotusta luopua osuudesta 

yhteisöverotukseen ja siirtymistä suoraan valtionavustukseen, joka on tasoltaan vakaampaa.106. 

Yhteisöverosta luopuminen ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteisesti myönteinen muutos, sillä siinä 

irtaudutaan paikallisyhteisöstä ja siirrytään valtionapuun, jonka leikkaaminen tulevaisuudessa on 

helpompaa valtion hakiessa säästökohteita. 

 

Globalisaation myötä Suomeen on saapunut muiden suurten uskontojen edustajia ja 2000-luvulla 

muslimien määrä on huomattavasti noussut. Tuomas Martikaisen tekemän arvion mukaan 

Suomessa asui vuonna 2011 noin 50 000-60 000 muslimia. Näistä pääosa muodostuu 

maahanmuuttajista ja heidän lapsistaan. Muslimit edustavat kuitenkin vain alle prosenttia 

väestöstä.107 

 

Uskonto suomalaisten elämässä -tutkimuksen mukaan suomalaisilla on kansainvälisesti 

verrattuna poikkeuksellisen kielteinen kuva muista uskonnoissa, buddhalaisuudesta, 

hindulaisuudesta ja erityisesti islamista sekä vastapainona myönteinen kuva kristityistä. Taustalla 

ei kuitenkaan ole tutkimuksen mukaan voimakas oma uskonnollisuus, vaan kielteinen 
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suhtautuminen voimakkaaseen uskonnollisuuteen, jota vieraiden uskontojen ajatellaan 

edustavan.108 Tutkimus jättää kuitenkin auki kysymyksen, miksi suomalaiset mieltävät vieraat 

uskonnot, ja erityisesti islamin109, voimakkaasti uskonnollisiksi ja sen, miten tämä mielikuva on 

muotoutunut uskomusten ja auktoriteettien värittäminä110. 

 

Kirkkoon myös liitytään ja kirkolliset toimitukset vaikuttavat olevan tärkein syy kirkkoon 

liittymiselle. Suomessa kirkkohäiden merkitys on edelleenkin vahva ja ne näyttävät olevan myös 

yksi tärkeimmistä syistä pysyä kirkon jäsenenä111 tai liittyä siihen. Juha Kauppisen tutkimuksen 

mukaan elämänkaareen liittyvät tapahtumat tuovat kirkon jäseniksi 59 prosenttia kirkkoon 

liittyvistä (kirkkohäät, kummiksi pyytäminen ja nuorisorippikoulu, vakava sairaus tai kuoleman 

läheisyys). Henkiset ja hengelliset syyt ovat perusteena 32 prosentilla. Maahanmuuton tai kirkon 

antaman avun mainitsee yhdeksän prosenttia tutkimukseen osallistuneista.112 

 

Davie totesi jo vuonna 2000, että uskonnollinen lukutaidottomuus on laajasti levinnyt nuorten 

keskuudessa Euroopassa. Tämän seurauksena uskonnollinen muisti kristillisten opetuksen 

välittämänä häviää, mikäli koulujärjestelmä ei huolehdi uskonnollisen kasvatuksen 

jatkumisesta.113 Uskonnossa sukupolvelta toiselle välitettävän tradition asemesta on yhä 

yleisemmin kysymys kokemuksesta ja sosiaalisista suhteista. Danièle Hervieu-Léger nimittää tätä 

ilmiötä ketjun katkeamiseksi, jolla tarkoitetaan sitä, että uskonto on nykyään yhä useammin 

yksityinen asia ja vanhemmat antavat lastensa itse valita uskontonsa vanhempien omasta 

vakaumuksesta riippumatta.114 

 

Myös Suomessa kotien uskonnollinen kasvatus on vähentynyt ja Gallup Ecclesiastica 2011 -

kyselyyn vastanneista 40 prosenttia kertoi saaneensa kotona uskonnollisen kasvatuksen. 15-24-

vuotiaista näin vastasi joka viides ja yli 65-vuotiaista yli puolet. Samoin uskonnosta puhuminen on 

vähentynyt kodeissa. Muutos näkyy myös kysyttäessä, antoiko tai antaisiko uskonnollista 

kasvatusta lapsilleen. Mitä nuoremmasta ikäluokasta on kysymys, sitä pienemmäksi jää lapsilleen 

uskonnollista kasvatusta antavien ryhmä.115Uskonnollisen sosialisaation heikkenemisestä on 

seurannut se, että uudet sukupolvet ovat entistä passiivisempia ja heikommin sitoutuneita 

                                            
108

 Ketola 2011b, 60-89.  
109
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uskomuksiin. Haastettu kirkko toteaa, että yhä suurempi joukko suomalaisia lapsia ei omaksu 

uskonnon oppisisältöjä, tapoja tai juhlapäivien uskonnollista sisältöä ja heiltä puuttuu yhteys 

uskoa harjoittavaan yhteisöön116.  

 

Tiedotusvälineet, ja erityisesti sanomalehdistö, ovat muodostuneet yhä useammalle ensisijaiseksi 

tai jopa ainoaksi tiedonlähteeksi uskonnosta, joten uskontoa koskevilla kirjoituksilla on merkitystä 

uskonnon säilymisellä julkisuudessa. Kati Niemelän mukaan Suomessa, kuten muissakin 

pohjoismaissa, lehdistön kuva uskonnosta on monimuotoistunut ja perinteistä uskonnollisuutta ja 

evankelis-luterilaista kirkkoa koskevat artikkelit ovat vähentyneet ja islamia koskevat artikkelit 

ovat lisääntyneet. Suomessa sanomalehdet samalla kuitenkin tukevat kirkon asemaa ja kristillistä 

kulttuuria kirkon ollessa aktiivinen keskustelija ja toimija.117  

 

Uskonnollisuus on Suomessa muuttunut ja edelleen muuttumassa. Salomäki tiivistää syyt 

seuraavasti: luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus vähenee jatkuvasti, samanaikaisesti syntyy 

uusia uskonnollisia yhdyskuntia, joista osa on rekisteröityjä ja osa rekisteröimättömiä yhteisöjä ja 

maahanmuutto tuottaa uskonnollista monimuotoistumista. Erilaisten uskonnollisten katsomusten 

määrän lisääntyessä yleistyvät myös uskontoa koskevat keskustelut ja kysymyksenasettelut.118  

 

Kiinnostus uusiin uskonnollisiin yhdyskuntiin ja kirkkokuntien rajoja ylittävään karismaattiseen 

liikkeeseen on noussut viime vuosikymmenien aikana. Kimmo Ketola, Tuomas Martikainen ja 

Hanna Salomäki ovat tutkineet uskonnollisten organisaatioiden muutosta Suomessa käyttäen 

esimerkkeinä Tuomasmessua, Nokia Missiota, Luther-säätiötä sekä Ashtangajoogan harrastajia ja 

maahanmuuttajien uskonnollisia yhteisöjä. Analyysin lähtökohdaksi he ovat valinneet kysymyksen 

yhteisön ja vapauden välisestä jännitteestä. Heidän tutkimuksensa mukaan vaikuttaa siltä, että 

yhä pienempi määrä ihmisiä ovat jakautuneet yhä suurempaan määrään erilaisia yhteisöjä. Uuden 

tyyppiset tapahtumat, rituaalit ja yhteisöt vastaavat muuttuvan ympäristön haasteisiin ja ne 

liikkuvat täydellisen turvallisuuden ja täydellisen vapauden jatkumolla; ääripäissä ovat Luther-

säätiö, jolla on pieni, mutta kiinteä jäsenkunta ja Ashtangajoogan harjoittajat, jotka mielletään 

enemmänkin asiakkaiksi kuin jäseniksi. Yhteisöt, kuten Tuomasmessu ja Nokia Missio, jotka ovat 

kyenneet yhdistämään vahvan yhteisöllisyyden ja matalan osallistumiskynnyksen, näyttävät 

tavoittavan suomalaisen mittapuun mukaan suuren joukon osallistujia.119 
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Suomalaisten perinteinen asennoituminen kirkkoon heikosti sitoutuneina, mutta uskovina 

henkilöinä vaikuttaa olevan rapistumassa120 ja suomalaiset muistuttavat yhä enemmän brittejä, 

jotka eivät sen enempää usko kuin ole kirkon jäseniäkään121. Näyttää myös siltä, että kirkon 

käymä uskonnollisuuden muutosta koskeva keskustelu on muuttanut sävyään. Huolettomasta 

toteamuksesta maallisen ja uskonnollisen samanaikaisesta läsnäolosta ja yhteistyöstä122on 

siirrytty pohtimaan sitä, miten kirkon hiipuvaa aktiivisten jäsenten määrää saataisiin nostettua ja 

miten kirkko pystyisi vastaamaan vahvaa sitoutumista edellyttävien pienten uskonnollisten 

yhteisöjen123 ja vaihtoehtoisten henkisyyden muotojen haasteeseen, ja Kirkon viestintäpäivillä 

2014 käsiteltiin voittavan organisaation ominaisuuksia ja markkina-aluetta kirkon näkökulmasta 

aiheena Mä brändään sua124. 

 

Suomalaisten uskonnollinen kuva on muuttunut, mutta se ei ole noudattanut suoraviivaisesti 

maallistumiskehitystä125. Uskonnollisuuden muutos näkyy kuitenkin dobbelaerelaisittain kaikilla 

tasoilla: yksilötasolla evankelis-luterilaisen kirkon edustamat arvot ja uskomukset ovat 

menettäneet merkitystään, organisaatiotasolla kirkko ohentaa organisaatiotaan kirkollisverojen 

vähentyessä ja on taipumassa uudenlaisiin tulkintoihin niin seksuaalivähemmistöistä kuin 

enkeleistäkin, yhteiskunnan tasolla koulutus irtautuu uskonnonvapauslain myötä 

tunnustuksellisuudesta126. Suomalaiset näyttävät olevan siirtymässä uushenkisyyden piiriin tai 

muuttumassa voaslaisittain välinpitämättömiksi sekä uskonnon että uushenkisyydenkin suhteen.  

 

 

3. ENKELIT TUTKIMUKSEN KOHTEENA    

 

 

Tässä luvussa käsittelen enkeleitä ja enkeliuskoa kansainvälisessä ja suomalaisessa perinteisessä ja 

modernissa tutkimuksessa. Enkelitutkimuksen kansainvälinen kenttä on todella laaja, joten olen 

pystynyt hahmottamaan sitä vain näytteenomaisesti ja esimerkiksi esoterisen perinteen 

enkelikuvaan liittyvän tutkimuksen olen rajannut tämän työn ulkopuolelle. Perinteisen 

enkelitutkimuksen läpikäyminen – kursorisestikin – taustoittaa sitä lähestymistavan muutosta, 

joka on näkyvissä uudemmassa enkelitutkimuksessa, jota myös Enkelit Suomessa -kysely edustaa. 
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Puhuttaessa ”perinteisistä” enkeleistä tarkoitetaan useimmiten kristilliseen uskonnolliseen 

perinteeseen kuuluvia suojelusenkeleitä tai arkkienkeleitä Mikaelia, Gabrielia ja Rafaelia, joille 

jokaiselle usein ajatellaan ja kuvataan oma tehtävänsä. Mikael kuvataan pahuuden voimia vastaan 

taistelijaksi, Gabriel tuomaan tärkeitä viestejä Jumalalta ja Rafael suojelemaan ja parantamaan 

ihmisiä127. Suojelusenkelit puolestaan ovat enkelihierarkian alaportaan toimijoita suorittamassa 

Matteuksen evankeliumissa saamaansa tehtävää huolehtia yksittäisestä ihmisestä128. 

 
Kristillisen perinteen yhdeksän portainen enkelihierarkian esitti alun perin 500-luvulla Dionysios 

Areiopagita, jonka mukaan enkelit jakautuvat kolmeen kuoroon: serafeihin, kerubeihin ja 

valtaistuimiin, herruuksiin, valtoihin ja voimiin sekä hallituksiin, arkkienkeleihin ja enkeleihin129. 

Enkelit jaetaan hierarkiaan sen mukaan, kuinka lähellä Jumalan kirkkautta ne ovat130. Palaan 

myöhemmin tarkemmin enkeleiden tehtäviin suomalaista enkeliuskoa koskevassa luvussa. 

 

 

3.1. Enkelit kansainvälisessä tutkimuksessa 

 

 

Kansainvälinen enkelitutkimus on monipuolista ja enkeleitä voidaan tarkastella monista 

näkökulmista. Raamatusta lähtevää tutkimusta on luonnollisesti runsaasti. Stephen Nollin 

tutkimus131 käsittelee enkelikuvan muuttumissa katolisessa ja protestanttisissa kirkoissa. Noll 

kytkee enkelien muutoksen sekularisaation, New Agen enkelien ja niihin liittyvän kirjallisuuden 

syntymiseen, joissa yhdistetään raamattua, juutalaista ja pakanallista kansanperinnettä ja 

teosofiaa. Noll käy kirjassaan läpi sitä, miten filosofit ja teologit ovat lähestyneet enkelioppia ja 

miten enkeleiden muuttumisen liittyy myös teologian uudistumiseen.  

 

Enkeleitä voidaan käsitellä myös historiallisen kertomuksen, niiden kuvaamisen ja enkelien 

tehtävien näkökulmasta kuten David A. Jones tekee132. Hän kartoittaa enkelien historiaa ja 

hierarkiaa juutalaisuudessa, kristinuskossa, islamissa, zarathustralaisuudessa ja hinduismissa. 

Enkeleiden kuvaaminen muuttuu ajassa: enkeleille on ajan myötä tullut siivet ja (pyhimys)kehät, 
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he ovat saaneet käsiinsä harput ja mahtava kerubi on renessanssitaiteen myötä muuttunut 

puttiksi, Donatellon kuvaamaksi pulleaksi lapsienkeliksi. Jones hahmottelee myös langenneiden 

enkeleiden problematiikka (raamatun)historian ja nykyajan Helvetin enkeleiden kautta. 

 

Peter Gardella133 puolestaan tutkii enkeleitä niiden maallistumisen ja kaupallistumisen kautta, sitä 

miten ne ovat ilmestyneet kulttuurituotteisiin ja markkinapaikoille. Enkelit ovat mukana elokuva- 

ja musiikkiteollisuudessa, niillä myydään naisten alusvaatteita, koriste-esineitä ja tauluja, 

enkeleiltä pyydetään neuvoja oraakkelikorttien tai enkeliterapeuttien kautta televisiossa. Enkelit 

liittyvät myös yhdysvaltalaiseen kansalaisuskontoon ja taisteluun pahaa vastaan niin kotimaassa 

kuin ulkomaillakin. Vaikka Gardellan lähtökohtana on pohjoisamerikkalainen yhteisö, niin 

vastaavat piirteet ovat tulleet myös suomalaisiin enkelikäytäntöihin, silla myös Suomessa enkelit 

näkyvät maallistuneina ja kaupallistuneina laulujen sanoituksissa, mainonnassa ja kasvavana 

enkelipalvelujen tarjontana. 

  

Scott Draper ja Joseph O Baker134ovat tutkineet enkeliuskoa osana pohjoisamerikkalaista 

kansanuskoa ja toteavat enkelien sopivan hyvin tähän kontekstiin. Heidän tilastollisen analyysinsä 

mukaan kaikissa uskonnollisissa ryhmissä135 tiukimmista protestanteista ja katolisista lähtien aina 

paranormaaleihin ilmiöihin uskovien keskuuteen enkeleihin ja näiden tekemiin ihmetekoihin 

uskotaan runsaasti.136 

 

Uudempaa eurooppalaista tutkimusta edustaa englantilaisen, kuoleman tutkimukseen 

erikoistuneen, sosiologin Tony Walterin tutkimus tosi-TV-tähden Judy Gooden kuolemaan jälkeen 

kerätyistä muistokirjoituksista. Walterin mukaan enkeleiden ja suremisen välinen suhde sekä 

enkelit suremisen resurssina ovat jääneet enkelitutkimuksessa vähäiseksi. Moderni 

sekularisoitunut protestanttinen kulttuuri ei salli huolenpitoa kuolleista, jolloin surijat voivat vain 

muistella näitä ja tässä populaari uskonnollisuus enkeleineen voi palvella surijoita paremmin kuin 

perinteiset uskonnolliset käsitteet kuten sielu. Walterin mukaan työväenluokkaisten ja 

kouluttamattomien kirjoittajien Goodeen liittyvillä enkelikäsityksillä on kuitenkin vähän 

yhteneväisyyttä New Agen tai uushenkisyyden enkeleiden kanssa.137 
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Suomen lähialueilla tehdään myös enkelitutkimusta. Norjassa Ingvild Sælid Gilhus on tutkinut 

enkeleitä uskonnollisina rajanylittäjinä ja Norjan kirkon angeolologiaa, joka pyrkii pitämään enkelit 

tiettyjen, evankelis-luterilaisen kirkon määrittämien, rajojen sisäpuolella138 sekä sitä, miten 

postsekulaarinen uskonnollisuus sisällyttää itseensä terapiassa käytettävää käsitteistöä.139 

 

Ruotsalainen Christine Hornborg on tutkinut uusia rituaalikäytäntöjä, joiden myötä sekulaarin 

Ruotsin työelämän sisälle ovat syntyneet uushenkisyyden markkinat, joissa korostetaan itsensä 

toteuttamista ja alkuperäisen minän etsintää ja jotka luonnolliessti edellyttävät (maksullista) 

terapiaa tai coachingia, jota valtio tukee taloudellisesti. Työelämän rakenteelliset ongelmat 

määrittyvät tätä kautta yksilöiden ongelmiksi, loppuunpalamiseksi tai 

yhteystyökyvyttömyydeksi.140 

 

Virossa Marko Uibu on haastatellut ”Enkelten pesä” -nimisen internetsivuston käyttäjien syitä 

liittyä keskustelupalstalle. Hänen tutkimuksensa mukaan osallistujat saavat virtuaaliyhteisössä 

tukea tilanteessa, jossa he kokevat tunneperäistä, sosiaalista tai taloudellista epävarmuutta ja 

puutetta ja tuntevat voimaantuvansa verkoston luodessa uusia jaettuja tarinoita ja arvoja.141  

 

 

3.2. Enkelit suomalaisessa tutkimuksessa 

 

 

Varhempi enkelitutkimus Suomessa on ollut lähinnä kristillisestä perinteestä lähtevää 

enkelitarinoiden keräämistä ja niiden luokittelemista sisältöjen mukaan142. Olli ja Ullamaija 

Seppälä ovat julkaisseet Suomen suurimman kirkollisen kustantajan Kirjapajan143 kustantamana 

useita enkelikokemuksia kuvaavia populaareja kirjoja. Seppälät jakavat keräämänsä suomalaisten 

enkelikokemukset viiteen eri ryhmään144: 

 

Ensimmäisen muodostavat suojelusenkelikokemukset, joissa enkeli ilmestyy perinteisessä 

muodossa, lastenhuoneen enkelitaulun enkelinä ja antaa turvan ja lohdutuksen tunteen. Enkeli 

voi olla myös parantajana tai vierellä kulkijana vaarallisessa tilanteessa.. 
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Toisena ovat vaarasta pelastumisen kokemukset, joissa kuvataan tiiviisti tapahtumaa. Tällöin 

enkeliä ei välttämättä edes nähdä, vaan kosketus, varoittava ääni tai rauhoittava läsnäolo 

kertovat enkelin mukanaolosta. Enkelin väliintulo voidaan tulkita myös niin, että ihmiselle ennalta 

määrätty elinaika ei ole vielä päättynyt ja heille määrätty tehtävä vielä loppuunsaattamatta.  

 

Kolmantena ovat kertomukset kuoleman läheisyydestä joko kuolemaa edeltävinä tai sen jälkeisinä 

kokemuksina. Enkeli voi tuoda kuoleman enteitä, voi näyttäytyä kuolevalle tai voi lohduttaa ja 

tuoda kuoleman jälkeisiä terveisiä. Enkelit näyttäytyvät tällöin usein perinteisessä enkelihahmossa 

tai tuntuvat kosketuksena. Kokemus voi olla myös ns. rajatilakokemus, jossa kertoja kulkee 

tunnelissa, jonka päässä on valoa ja jossa enkeli odottaa häntä.  

 

Neljäs ryhmä Seppälöiden keräämien enkelikokemusten joukossa ovat uskon vahvistumisen -

teeman kuuluvat enkelikokemukset. Kokemus voi olla aluksi hämmentävä, mutta myöhemmin se 

tulkitaan Jumalan lahjaksi uskon vahvistamiseksi. Seppälän mukaan tällaiset uskoa vahvistavat ja 

luottamusta Jumalaan lisäävät kokemukset ovat kirkon perinteisen käsityksen mukaan 

”oikeaoppisia” enkelinäkyjä, Jumalan varjeluksen ja läsnäolon vertauskuvia. Näin kokemuksille 

annetaan kirkolle helpommin hyväksyttävä tulkinta.  

 

Viidennen tyypin muodostavat yliluonnollisen mahdollisuus -kertomukset, joille ei löydy yhteistä 

selittäjää. Kertomuksia on mm. lasten näkemistä enkeleistä, yliluonnollisista tapahtumista tai 

uskonnollisesta hurmoksesta. Näihin liittyy usein myös kertojan pohdintaa ja tulkintaa tilanteesta 

sekä epäilyn ja kriittisyyden myöntämistä. Näissä kertomuksissa enkeli nähdään, kuullaan, 

tunnetaan tai kokemus voi olla jostain yliluonnollisesta, jolloin ollaan enkelikokemuksen rajoilla.  

 

Enkelitarinoiden kerronta noudattaa tiettyä (memoraatin) kaavaa, jossa orientaation jälkeen 

siirrytään komplikaatioon ja tulokseen, jonka jälkeen seuraa arvio ja mahdollisesti myös 

päätelmä.145Seppälän mukaan Ihmiset kohtaavat enkeleitä kaiken ikäisinä. Yleisimmin enkelit 

näyttäytyvät elämän kriisitilanteissa kuten omaisen kuollessa, avioerossa tai masennuksessa. 

Enkeli auttaa näyttäytymällä ihmiselle muuten kestämättömässä tilanteessa ja enkelistä tulee 

tavallaan elämänhallinnan väline. Enkelikokemuksia pidetään hyvin yksityisinä ja merkittävinä ja 

niistä kerrotaan muille hyvin harkiten, osa ei kerro niistä kenellekään.146 

 

Seppälät jakavat enkelitarinoiden funktiot kolmeen eri ryhmään:  

                                            
145

 Seppälä 1999, 17-18. 
146

 Seppälä 1999, 15-16. 
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1) oman yksilöllisyyden ja erityisyyden korostaminen, jossa enkelikokemus näyttäytyy 

lahjana, johon voidaan palata myöhemmin vaikeuksien kohdatessa, 

2) ryhmän solidaarisuuden tyydyttäminen esimerkiksi uskonnollisten ryhmien tai 

perheen sisällä, jolloin kokemuksista tulee yhteistä omaisuutta ja ne voimistavat 

ryhmän yhtenäisyyttä, 

3) kertojan pyrkimys tasapainoon ja tilanteen rauhoittaminen epämiellyttävien 

tapahtumien sattuessa.147 

 

Enkelikokemus on riippuvainen siitä, miten ihminen tulkitsee omia kokemuksiaan ja mitä 

merkityksiä ja selityksiä hän niille antaa sekä minkälaista välimatkaa enkeliin pidetään. Enkeli 

voidaan tulkita Jumalan lähettilääksi, tarkemmin määrittelemättömäksi yliluonnolliseksi olennoksi 

tai oma mielen tuottamaksi harhaksi. Kertojien suhtautuminen kokemuksiinsa on myönteinen ja 

he kuvaavat kokeneensa hyvää oloa, rauhaa, helpotusta ja lohdutusta. Vain harvoin kokemus on 

sisältänyt pelkoa.148 

 

Seppälän lähestymistapa enkeleihin on hyvin perinteinen, kristinuskosta lähtevä, enkelit ovat 

Jumalan varjeluksen ja läsnäolon vertauskuvia. Enkeli lähestyy ihmistä viestin tuojana, varjelijana, 

joka toimii välittäjänä Jumalan ja ihmisen välillä149. Perinteisesti enkeli näyttäytyy niin halutessaan 

ja uushenkisyyden enkelien uudet tulkinnat, laajentuneet tehtävät ja enkelin ja ihmisen välisen 

suhteen molemminpuolista aktiivisuutta ei vielä ole nähtävissä. 

 

 

3.3. Moderni enkelitutkimus 

 

 

Åbo Akademin Post-secular culture and a changing religious landscape in Finland -

tutkimusprojektin yhteydessä Terhi Utriaisen toteuttama tutkimus on Suomessa ensimmäinen, 

jossa tutkitaan enkeleitä ja enkelikäytäntöjä osana muuttuneita uskonnollisia ja henkisiä 

käytäntöjä, identiteettiä ja yksilön toimijuutta. Yhdessä enkeleiden kanssa toimiessaan naiset 

kokevat elämänsä rikastuvan ja he tuntevat voimaantuvansa. Tämä näyttäytyy käytännössä 

                                            
147

 Seppälä & Seppälä 1999, 19-20. 
148

 Seppälä & Seppälä 1999, 17, 23-24. 
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 http://www.vantaanlauri.fi/arkisto/ 2010/2010-09-30/teemat/Viisi-kysymysta-enkeleista . Luettu 31.12.2012.. 
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esimerkiksi parantumisen, inspiraation tai enkelin kanssa koetun toveruuden kokemuksen 

kautta.150 

 

Naisten suhde enkeleihin on Utriaisen tulkinnan mukaan aktiivinen verrattuna Raamatun 

enkeleihin, jotka perinteisesti ovat olleet toimijan roolissa ja naiset vastaanottajina. Naiset 

saattavat pyytää enkeleitä toimimaan kanssaan: yhdessä toimimisen kenttä on laaja lähtien 

käytännön ongelmien ratkaisusta aina yhteydenpitoon toisten todellisuuksien, toisten maailmojen 

kanssa. Enkelikokemukset voivat siis olla sekä yllättäviä kokemuksia että yhteistä toimintaa, jossa 

nainen on aloitteentekijänä. 

 

Utriainen151 ryhmittelee tekemiensä haastattelujen perusteella yhteydenpidon neljään muotoon:  

 

1) käytännölliseen: kadonneiden esineiden etsiminen, parkkipaikan löytäminen, 

lumitöissä auttaminen, lämmityslaitteen löytyminen, 

2) sosiaaliseen: kodin ja perheen suojelemiseen ja puhdistumiseen sekä vaativissa 

työtehtävissä auttaminen, uusien kontaktien ja ystävien saaminen, 

3) emotionaaliseen: toveruus, parantuminen, henkinen vapautuminen, mielen ja 

tunteiden selkeys, itsetuntemus, luovuus, 

4) henkiseen: inspiraatio, meditaatio, visualisaatio, transsimatkat, suojelu, oman tiensä 

löytäminen, yhteydenpito ajallisesti ja paikallisesti erillään olevien maailmojen välillä, 

muuttuminen.152 

 

Enkelien kanssa työskentelyn metodit ovat moninaiset, ja niihin sisältyvät mm. meditaatio, 

enkelikortit, kosketusmagia ja parantamisrituaalit. Mikäli omia aisti- ja havaintokokemuksia 

enkelistä ei ole, on mahdollista käyttää mielikuvitusta yhteyden saamiseen. Enkelit toimivat 

ystävinä ja neuvonantajina, joiden kanssa jaetaan huolia ja joiden kanssa tehdään monenlaisia 

asioita. Naisten haastattelukertomusten mukaan enkeleiden palvelut ovat monesti edullisempia 

kuin psykoterapia ja vastaavat usein paremmin heidän tarpeisiinsa ja toiveisiinsa kuin luterilaiset 

papit tai neuvontatyötä tekevät.153  

 

                                            
150

 Utriainen 2012, 2-4, Utriainen 2014a, 5-7. 
151

 Utriainen 2012, 6. 
152

 Myöhemmässä julkaisussaan Utriainen on muokannut artikkeliaan ja luokituksen asemesta kerrotaan tiivistetysti 

enkelien laajentuneista tehtävistä parkkipaikan ja hukkuneiden tavaroiden löytämisestä kodin ja perheen suojelemiseen 
aina masennuksesta toipumiseen, itsetuntemuksen lisäämiseen sekä henkisiin matkoihin ja muihin maailmoihin 
yhteydenpitoon. Utriainen 2012, 9, 12-13. 
153

 Utriainen 2012, 9, 12-13. 
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Verrattaessa Seppälän ja Utriaisen käyttämien aineistojen avaamia lähestymistapoja enkeleihin 

voidaan nähdä siirtymä perinteisestä enkelitulkinnasta modernimpaan enkelikäytäntöjen 

tutkimukseen, joka toki sisältää mahdollisuuden myös perinteisen enkelin läsnäololle. Toisaalta 

myös samanlaisuutta on nähtävissä esimerkiksi siinä, että molemmissa tulkinnoissa naiset kokevat 

enkelien auttavan kriisitilanteissa, tuovan lohtua ja lisäävän heidän elämänhallintaansa.  

 

Seppälän keräämissä kertomuksissa enkeleitä nähneiden kokemukset olivat enemmän 

henkilökohtaisia, eikä niitä jaettu yhtä avoimesti kuin näyttäisi olevan modernien 

enkelikokemusten suhteen kuten on nähtävillä Uibun ja Utriaisen tutkimuksissa. Seppälä keräsi 

aineistonsa 1990-luvun loppupuolella, jolloin enkelikokemukset eivät vielä olleet näyttävästi esillä 

julkisuudessa eikä enkelitarjonta vielä ollut nykyisellä tasolla. 

 

Seppälän kertomuksissa enkelit toimivat aloitteentekijöinä ihmisten suuntaan, Utriaisen 

haastatteluissa sen sijaan naiset ovat monesti aloitteellisia ja enkelit toimivat pyydettäessä. 

Naisten toimijuus154 korostuu ja suhde enkeleihin muuttuu vuorovaikutteisemmaksi. Perinteisestä 

raamatun enkelikuvasta on siirrytty avoimempaa kuvaan, jossa enkelit näyttäytyvät uudella 

tavalla ja joissa enkeleitä ja näitä yhteydenpitotapoja voidaan tulkita entistä laajemmin.  

 

Vaikuttaa siltä, että suomalainen enkelitutkimus on kansainvälisen tutkimuksen tapaan 

laajenemassa aiemmasta enkeliopin määrittelyistä ja enkelikokemusten luokittelusta kohti 

uushenkisyyden ja kansanuskon arjessa mukana olevien enkeleiden tutkimusta. 

 

 

4 SUOMALAINEN ENKELIUSKO  

 

 

Enkelit näkyvät ja kuuluvat nykyään enkelikirjojen tulvassa, enkelilauluissa, taidenäyttelyissä ja 

kiiltokuvissa, mutta mikä on niiden asema Suomen lainsäädännössä mainittujen kirkkojen, 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon, opetuksessa? 

 

  

                                            
154

 Toimijuudesta ja uskonnosta tarkemmin esim. Leming 2007, Utriainen 2013a, 2014a. 



32 

 

4.1. Suomen evankelis-luterilainen kirkko 

 

 

Enkeli taivaan lausui näin /Miks hämmästyitte säikähtäin? / 

Mä suuren ilon ilmoitan /maan kansoille nyt tulevan.155 

 

Evankelis-luterilaisen kirkon suhde enkeleihin on sangen pidättyvä ja kirkon internetsivuilta ei 

löydy montaakaan mainintaa enkeleistä. Enkelit näyttävät liittyvän lapsiin ja pyhäkouluun ja 

vähemmän aikuisten hengelliseen tai henkiseen elämään. 

 

Aamenesta öylättiin - kirkon ja uskon sanasto kertoo perusasioita enkeleistä. Suomen kieleen 

sana enkeli tulee latinan sanasta angelus (kr. angelos), joka tarkoittaa lähettilästä tai 

sanansaattajaa. Enkeli on Jumalan luoma henkiolento, joka on Raamatun mukaan viestintuoja ja 

suojan antaja. Lisäksi kerrotaan lyhyesti Raamatussa mainituista arkkienkeli Mikaelista ja 

Gabrielista sekä Tobitin apokryfi-kirjan arkkienkeli Rafaelista. Enkelit kuuluvat näkymättömään 

todellisuuteen, mutta ne voivat ilmestyä ihmisille esimerkiksi Jumalan viestintuojina, kuten 

arkkienkeli Gabriel ilmestyessään neitsyt Marialle. Myös enkelihierarkian eri luokat mainitaan.156 

Mielenkiintoista sinällään on se, että enkelit kuuluvat sanastossa luokkaan ”Raamatun henkilöitä”, 

vaikka ne määritelläänkin henkisiksi olennoiksi.  

 

Kirkkovuosikalenteri 2013 mainitsee 29.9. vietettävän Mikkelinpäivän, joka oli alun perin 400-

luvulla omistettu ylienkeli Mikaelille, mutta josta on myöhemmin tullut kaikkien enkeleiden päivä. 

Päivän tehtävänä on tutkiskella ylienkeleiden merkitystä ja tehtäviä Jumalan sanansaattajina ja 

ihmisten opastajina ja muistuttajina hänen tahtonsa mukaisesta elämästä.157 

Kirkkovuosikalenterissa arkkienkeleistä on tullut uuden Raamatun käännöksen mukaisia 

ylienkeleitä. 

 

Kirkkovuositiedotteessa 19.9.2011 Kari Kuula pohtii enkeleiden olemusta otsakkeella Kukaan ei 

ole koskaan yksin, opettaa kristinusko. Ihmisen ollessa yksin häntä ympäröivät aistein 

tavoittamattomat enkelit. Enkelit ovat aineettomia henkiolentoja ja asuvat salatussa 

tuonpuoleisessa todellisuudessa. Suojelusenkelillä, joka on kaikilla ihmisillä vanhan kristillisen 

näkemyksen mukaisesti, on kahtalainen tehtävä: yhtäältä hän auttaa ihmistä, toisaalta hän 

rukoilee Jumalaa ihmisen puolesta. Enkelit tekevät vain sen, mitä Jumala käskee heitä tekemään. 
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 Virsi 21. http://evl.fi/virsikirja.nsf/pudotusvalikko/021?OpenDocument. Luettu 1.10.2012. 
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 http://www.evl2.fi/sanasto/index.php/Enkeli. Luettu 18.12.2012. 
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Enkeleillä on ”komentoketju”, tietty enkeleiden järjestys, joka johtaa Jumalaan saakka.158 

Kirjoituksessaan Kuula puolustaa perinteistä enkelikuvaa, jossa enkelit toimivat ylhäältä alaspäin, 

osana Jumalan komentoketjua ja ihmisen aktiivisuus suhteessa enkeleihin ei ole toivottavaa tai 

mahdollista.  

 

Emerituspiispa Wille Riekkinen palaa vuonna 2014 Mikkelinpäivän sanomaan aiheenaan 

Mikkelinpäivä – lasten ja enkeleiden päivä, ja toteaa painopisteen siirtyneen lapsista enkeleiden 

suuntaan. Raamatunhistorian enkeleiden rinnalla nykyajan enkelit saattavat hänen mukaansa 

tuntua liian arkisilta ja tuskin kukaan uskoisi naapuriaan tai siskoaan tai veljeään enkeliksi vaikka 

näin ”tituleeraisi”. Riekkinen päättää kirjoituksensa muistuttaen, että enkelit ovat Jumalan 

viestinviejiä eikä niitä tule palvoa tai rukoilla.159 

 

Enkelit ovat kuitenkin haastamassa evankelis-luterilaista kirkkoa, ja vuonna 2012 ilmestynyt 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nelivuotiskertomus Haastettu kirkko pohtiikin kansainvälisen 

enkelihengellisyyden suosion kasvua ja uskontoperinteen rajoja ylittävien hengellisten ilmiöiden 

merkitystä160.  

 

 

4.2. Suomen ortodoksinen kirkko 

 

 

Taivaallisten voimien johtaja, | jumalallisen kunnian palvelija, | enkelten päämies ja 

ihmisten neuvoja, | rukoile meille hyvyyttä ja suurta armoa, || 

sinä, ruumiittomien voimien johtaja.161 

 

Ortodoksisen kirkon luterilaisesta kirkosta poikkeava suhtautuminen enkeleihin tulee selkeästi 

esille jo www.ortodoksi.net-sivustoilla, joilla useita kymmeniä sivuja enkeleistä, ylienkeleistä ja 

niiden mukanaolosta ikoneissa ja jumalanpalveluksessa - ortodoksisen kirkon angelologia on 

vahva.  
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Isä Jarmo Hakkaraisen enkeleitä koskevassa opetuspuheessa kerrotaan, että bysanttilaisen 

opetuksen mukaan enkelit ovat ruumiittomia olentoja, jotka ovat osa luomakunnan näkymätöntä 

osaa. Enkelit pystyvät ilmestymään halutessaan myös aineellisesti, jonka vuoksi niitä voidaan 

kuvata ikonitaiteessa. ”Enkelit kuuluvat kirkkoon, jossa näkymätön ja näkyvä maailma kohtaavat”. 

Enkelien Jumalan antamana tehtävänä on suojella ihmiskuntaa ja maailmaa. Bysanttilainen 

liturginen elämä ankkuroituu Kristuksen ja Hänen pyhien enkeliensä toimittamaan taivaalliseen 

liturgiaan.162 

 

Raamatussa nimellä mainittujen kolmen 

ylienkelin Mikaelin, Gabrielin ja Rafaelin 

lisäksi traditio tuntee neljä muuta ylienkeliä: 

Uriel, Barachiel, Salafiel ja Jehudiel. Yksikään 

enkeleistä ei ole kaikkivoipa vaan kaikki ovat 

rajallisia, sillä ne ovat saaneet voimansa 

Jumalalta. Ylienkeli Mikael on enkeleistä 

ainoa, jonka Raamattu mainitsee 

ylienkelinä, ensimmäisenä sanan-

saattajana.163 Nimi Mikael tarkoittaa ”sitä, 

joka on Jumalan kaltainen”. Hänen 

tehtäviään ovat perimätiedon mukaan 

välitystehtävät ihmisiltä Jumalalle ja sielun 

johdattaminen taivaaseen. Mikael kuvataan 

usein punaisissa vaatteissa.164 Ylienkeli 

Gabrielin nimi puolestaan tarkoittaa 

”Jumalan mies” ja ”Jumala on voimani”. 

Kuva 1. Arkkienkelit Mikael ja Gabriel
165 

 

Gabrielilla on sanansaattajan tehtävien lisäksi koston, kuoleman, ylösnousemuksen sekä armon 

enkelin tehtävät. Gabrielin värejä ovat sininen ja valkoinen.166 Ylienkeli Rafael esiintyy 
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deuterokanonisessa Tobitin167 kirjassa ja useissa muissa juutalaisissa kirjoituksissa. Rafaelin 

tehtävänä on Heenokin kirjan mukaan parantaa ihmisten sairauksia ja haavoja. Rafael-nimi 

tarkoittaa ”Jumala parantaa”. Hän myös suojelee matkustavia.168Enkeleitä kuvaavat ikonit ovat 

”väreihin puettua teologiaa” ja välittävät rukoilijalle ja katsojalle ortodoksista uskonoppia ja 

sanomaa kirjoitetun sanan tavoin.169 

 

Isä Hakkarainen ottaa opetuspuheessaan kantaa myös nykyajan enkeleihin ja toteaa enkelien 

kuuluvan kristityn koko elämään. Ne eivät ole hänen mukaansa lapsuuteen kuuluvia 

"satuhahmoja" ja tarina-aineistoja, jotka voi aikuisiän saavuttua unohtaa tai "Maan korvessa 

kulkevi lapsosen tie" -lastenkamariaihe, jossa sillalla symboloidaan ihmiselämän vaaraa. 

Närkästystä aiheuttaa myös Yhdysvalloista "markkinoitu" enkelibuumi, jossa vanhempia 

kehotetaan herättämään lasten uteliaisuutta "taivaallisia vieraita" kohtaan. Pinnalliseen enkelin 

kokemiseen kuuluvat enkelitaulut ja piirrokset ja enkelien kohtaaminen ulkoisen kokemuksen 

tasolla ”kun kesken päivää sattuu jotakin odottamatonta tai mukavaa!”.170 

 

Vaikuttaa siltä, että vaikka enkelit kuuluvat oleellisena osana ortodoksisen kirkon traditioon ja 

jumalanpalvelukseen, niin suhde enkeleiden on evankelis-luterilaisen kirkon tavoin perinteinen 

eikä modernille enkelille jää juuri tilaa. Ortodoksisen kirkon angelologia on luonteeltaan 

huomattavasti vakiintuneempaa ja normatiivisempaa kuin evankelis-luterilaisen kirkon ja sen 

haastaminen on vaikeampaa, joten uusien enkelikäsitysten syntyminen ei näytä kovinkaan 

todennäköiseltä. 

 

 

4.3. Suomalaisten enkeliusko  

 

 

Miten paljon suomalaiset uskovat enkeleihin – käsitetäänpä ne sitten perinteisemmällä tavalla tai 

osana modernia kansanuskoa? Kirkko Monitorin mukaan enkelien olemassaoloon uskoi vakaasti 

tai piti heitä todennäköisenä 46,1 prosenttia suomalaisista. Kaikissa ikäryhmissä naiset uskoivat 

lähes kaksi kertaa useammin enkeleihin kuin miehet.171 Luku on samansuuntainen kuin Virossa, 
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todennäköisenä pitävien vastaukset. Kirkko Monitor 2007. 
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jossa vuonna 2011 tehdyssä tutkimuksessa tiedusteltiin mielipidettä väittämään: ”on olemassa 

enkeleitä, jotka auttavat ja tukevat meitä”, johon 42,8 prosenttia vastasi myöntävästi. Uibun 

mukaan luku on yllättävän korkea maassa, jolla ei ole vahvaa uskonnollista traditiota172. 

 

Ultra-lehden lukijakyselyn mukaan uskonnollisuus liittyy lehden lukijoilla vahvasti omakohtaiseen 

ja elettyyn kokemukseen. Vastaajista 79 prosenttia oli sitä mieltä, että oli hyödyllistä etsiä apua ja 

opastusta näkymättömiltä henkiolennoilta (enkelit, henkioppaat, luonnonhenget ja esi-isät) 

käyttäen apuna esimerkiksi kanavointia, meedioita tai invokaatiota173. Verrattuna Kirkko 

Monitorin antamaan tulokseen enkelien olemassaolosta luku on korkea, mikä johtunee yhtäältä 

osaksi Ultran lukijakunnasta, johon valikoitunee enemmän uushenkisyyden eri muodoista 

kiinnostuneita ihmisiä ja toisaalta laajemmasta kysymyksenasettelusta, joka sisälsi enkeleiden 

ohella muitakin toimijoita.  

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Haastettu kirkko -julkaisussa todetaan kansainvälisen 

enkelihengellisyyden suosion kasvaneen, minkä katsotaan osoittavan kokemuksellisen ja 

uskontoperinteen rajoja ylittävien hengellisten ilmiöiden merkityksen kasvua Euroopassa. 

Enkeliusko on yhtäältä lisääntynyt ja toisaalta sitä on käsitelty yhä enemmän populaarikulttuurin 

tuotteissa.174 Toki kirkkoherra Sammeli Juntunen tuo selkeästi esille kirkon virallisen kannan 

pohtiessaan blogikirjoituksessaan Hyviä enkeleitä ja toteaa: ”Sen voi kuitenkin sanoa, että oikea 

usko enkeleihin ei koskaan ole sellaista, että sen katsotaan riittävän vailla uskoa Jeesukseen 

ihmisen ja Jumalan välittäjänä”175.  

 

Haastettu kirkko kiteyttää mainiosti enkeliuskon muutoksen ajassa: enkeliusko on kasvanut 

uushenkisyyden rajojen ylittämisen kautta ja se on tullut osaksi niin henkisyyden kirjoa kuin 

markkinoita ja populaarikulttuuria. Enkeliuskon muutos haastaa evankelis-luterilaista kirkkoa ja 

sen työtä. Pystyäkseen vastaamaan haasteeseen kirkko kouluttaa henkilökuntaansa enkeliuskoon 

ja uushenkisyyteen liittyvissä kysymyksissä, jotta he saisivat valmiuksia keskustella enkeliuskosta 

kristillisestä näkökulmasta176. Vuonna 2014 Kirkon tutkimuskeskuksen kevätseminaarin eräänä 

aiheena käsiteltiin uushenkisiä uskonnon ilmauksia (kuten enkeliuskoa) ja niiden suhdetta 
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 Uibu 2012, 40. 
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 Ketola & Sohlberg 2012. Invokaatiolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi messun alussa tapahtuvaa siunausta tai 
jumaluuksien kutsumista mukaan rituaaleihin. 
174

 Haastettu kirkko 2012, 40. 
175

 Juntunen 2009. http://sammelijuntunen.kotisivukone.com/59. Luettu 29.12.2013. 
176

 http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=ContentkkKoul2013-3&id=22EDD63E0B358392C2257-A05003F6187. 
Luettu 5.1.2013. 
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kirkkoon uskon rationaalisten perusteiden, uskonnonvapauden ja uskonnon näkyvyyttä 

rajoittavien pyrkimysten kanssa177.  

 

Norjassa enkelit ovat 1990-luvulta lähtien kokeneet uudelleentulemisen sekä osana 

populaarikulttuuria että valtionkirkkoa. Gilhusin mukaan Norjan kirkko on pyrkinyt kontrolloimaan 

enkeliuskoa, sillä enkelit ylittävät rajoja, joita kirkko pyrkii säilyttämään. Kuten Suomessa enkelit 

eivät ole Norjassakaan mukana teologisten tiedekuntien opetuksessa ja ne ovat harvoin saarnojen 

aiheina. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kirkko olisi välinpitämätön enkeleiden suhteen, 

vaan kiinnostus enkeleihin tulisi olla kristillisesti määriteltyä ja kirkko varoittaa New Agesta, joka 

voi ”kaapata” enkeliuskon. Näin pyritään luomaan selkeä uskonnollinen rajanveto oikean ja 

väärän enkelinäkemyksen välille. 178  

 

Norjan kirkon mukaan enkelit ovat Jumalan sanansaattajia, jotka taistelevat Jumalan rinnalla 

pahaa vastaan ja suojelevat ihmisiä, mutta ne eivät ole itsenäisiä henkisiä olentoja eikä niitä tulisi 

rukoilla179. Tämä näkemys on yhteneväinen aiemmin mainitun emerituspiispa Riekkisen 

Mikkelinpäivää koskevan kirjoituksen kanssa, jossa hän muistuttaa, että enkelit ovat Jumalan 

viestinviejiä eikä niitä tule palvoa tai rukoilla.  

 

Nykyajan enkelit ovat hybridejä, jotka liikkuvat niin perinteisen uskonnollisuuden kuin 

uushenkisyydenkin sisällä ja ylittävät vaivatta rajoja, joita niille pyritään asettamaan. Samalla 

syntyy uudenlaisia rituaaleja ja käytäntöjä kuten messut ja erilaiset puhetilaisuudet, jotka 

kutsuvat ihmisiä, jotka eivät koe kirkon tarjoavan vastauksia tai tukea elämän ongelmiin. Ne 

antavat tunteen yhteisöllisyydestä, mutta tarjoavat samalla mahdollisuuden omiin valintoihin. 

 

 

4.4. Enkeleiden uudet areenat 

 

 

Henkisyyden kentän laajentuessa uskonnon/uskontojen/henkisyyden uudet ilmenemismuodot 

tuovat uskonnon laajemmin julkiselle alueelle – vastoin sekularisaatioteoreetikkojen esittämää 

uskonnon privatisoitumista. Näin myös enkelit ovat näkyvissä myös uusilla tavoilla ja areenoilla 

kirkon opetuksen ulkopuolella. Tästä esimerkkinä tarkastelen suosituksi tullutta 

enkelikirjallisuutta sekä enkeleitä osana uushenkisiä messutapahtumia, jotka ovat osa prosessia, 
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 Kiistelty usko 2014.  
178

 Gilhus 2012a, 233. 
179

 Gilhus 2012a, 236. 
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jossa luodaan uusia enkelikäytäntöjä. Samalla ne taustoittavat myös Lorna Byrnen saamaa 

suosiota ja varsinaista Enkelit Suomessa -kyselyaineiston analyysia.  

 

 

4.4.1. Enkelikirjallisuus  

 

 

Vahvasti kaupallinen enkelibuumi alkoi yhdysvaltalaisen Sophy Burnhamin 1990 ilmestyneestä ”A 

Book of Angels”180 -kirjasta. Jo viisitoista vuotta aikaisemmin samoin yhdysvaltalainen Billy 

Graham oli kirjoittanut kirjan enkeleistä jumalan salaisina agentteina (”Angels - God’s Secret 

Agents”), joka oli huomattava myyntimenestys. Enkelikirjallisuus on lisääntynyt räjähdysmäisesti, 

ja se keskittyy suurelta osin kertomaan tavallisten ihmisten enkelikokemuksista. Kokemukset 

tulkitaan joko raamatullisesti tai ”uuden aikakauden hengessä”, joiden molempien tulkintojen 

mukaan enkeleillä on merkittävä rooli ihmisen hengellisen ja henkisen elämän kehittymisessä.181 

 

Kuten aiemmin on mainittu, suosituimmat tämän hetken enkeleistä kirjoittavat naiset ovat 

irlantilainen Lorna Byrne (2009, 2011, 2012, 2014), brittiläinen Diana Cooper (2002, 2008), 

yhdysvaltalainen Doreen Virtue (2011) ja kreikkalainen Maria Zawou (2010). Heidän suhteensa 

kristillisyyteen ja vaihtoehtoiseen henkisyyteen vaihtelevat Lorna Byrnen ollessa lähimpänä 

kristillistä näkemystä ja Maria Zawou lähimpäna New Agea. Lorna Byrne nähnyt enkeleitä lapsesta 

saakka, muille enkelit ovat näyttäytyneet ”koettelemusten” tai elämän kriisien kautta182. Kaikilla 

kirjoittajille on runsaasti muutakin enkelikäytäntöihin liittyvää toimintaa ja esineistöä.  

 

Yhteistä kaikille näiden kirjoittajien sanomalle on se, että (suojelus)enkelit rakastavat varauksetta 

ihmisiä huolimatta heidän puutteistaan. Suhde enkeleihin on aktiivinen, sillä enkeli ei voi toimia 

pyytämättä. Kirjat muistuttavat osin itsehoito-oppaita, joissa annetaan neuvoja sekä tuetaan 

ihmisen eheytymistä ja voimaantumista. Kaikilla kerrotaan olevan oma suojelusenkelinsä, jonka 

lisäksi ovat arkkienkelit, joilla joidenkin mukaan käsitetään olevan perinteisen (maskuliinisen) 

puolensa lisäksi myös toinen (feminiininen) puoli183. 

 

                                            
180

 Suomeksi Burnhamin Enkeleiden kirja julkaistiin vuonna 1996. 
181

 Seppälä 1995, 23-24. 
182

 Cooperilla, Virtuelle ja Zawoulla on enkelien lisäksi myös runsaasti myös muita toimijoita: henkiolentoja, Atlantiksen 
kristallikalloja, kolmas silmä jne, jotka voivat liittyä uushenkisyyteen, mutta joiden käsittely jää tämän työn ulkopuolelle. 
183

 Enkelikortti 2012. 
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Virtuen mukaan suojelusenkelin ja arkkienkelin lisäksi on mahdollista lähestyä myös 

”erikoistuneita” enkeleitä. Näitä ovat esimerkiksi runsauden enkelit, jotka auttavat taloudellisessa 

päätöksenteossa, uralla eteenpäin ja jotka jättävät kolikoita löydettäviksi ja parantavat enkelit, 

jotka toimivat arkkienkeli Rafaelin alaisuudessa ja ympäröivät sairaan parantavalla energialla ja 

auttavat eroon negatiivisuudesta kuten vihasta tai pessimismistä, muuttajaenkelit, jotka auttavat 

uuden kodin löytämisessä ja muuttoon liittyvissä käytännön kysymyksissä. Pyynnöt kannattaa 

tehdä mahdollisimman tarkasti, jotta enkelit osaisivat täyttää ne. Enkelit kuvataan 

rajoittamattomiksi olennoiksi, joten ne eivät kuormitu, eikä turhia pyyntöjä ole lainkaan.184 

 

Lorna Byrne on kirjoittanut neljä kirjaa, joista kolme on suomennettu ja neljäs tuloillaan myös 

Otavan kustantamana. Byrnen kirjat olivat myyneet vuoteen 2012 mennessä yli 80 000 

kappaletta185, mikä on tietokirjoille Suomessa huomattava määrä. Enkeleitä hiuksissani julkaistiin 

vuonna 2009, Portaat taivaaseen 2011 ja Toivon viesti enkeleiltä 2012 sekä Taivaallinen rakkaus 

2014186.  

 

Ensimmäiset kaksi kirjaa ovat elämäkerrallisia ja niissä Byrne kuvaa elämäänsä ja enkeleitä sen eri 

vaiheissa. Kolmas kirja on enemmänkin kokoelma, jossa Byrne käsittelee enkelitarinoiden kautta 

ihmisten esittämiä kysymyksiä, ongelmia ja niiden ratkaisuja ja neljäs käsittelee rakkauden voimaa 

arjessa. Byrnen kirjat näyttävät siirtyneen oman henkilökohtaisen tarinan kerronnasta kohti 

itsehoito-oppaita ja terapiakirjallisuutta. Myös Utriaisen on arvioinut, että Byrnen kirjat ovat kirja 

kirjalta tulleet yhä enemmän uskontojen rajoja ylittäväksi ja terapeuttisiksi. Byrnen tyylin ja 

sanaston muuttuminen kuvaa sitä, miten globaali kysyntä ja eetos vaikuttavat uskonnolliseen 

maisemaan. Eräs Utriaisen haastattelemista naisista totesi kuitenkin, etteivät Byrnen kirjat 

miellytä häntä, koska ne ovat liian kristillisiä.187  

 

Enkelikirjallisuudella voi olla voimaannuttava merkitys, kuten eräs Enkelit Suomessa -kyselyn 

vastaaja toteaa: 

 

Pelkästään tutustumalla enkelikirjallisuuteen olen saanut sisäistä rauhaa ja luottamusta 

elämään. Mikään muu hengellinen (kirjallisuus) ei ole temmannut aikaisemmin mukaansa 

samalla tapaa. (202) 

 

                                            
184

 Virtue 2011, 4-10. 
185

 Saari/Anna 2012/40. Todennäköisesti kirjojen myynti on edelleenkin jatkanut kasvuaan.  
186

 Love from Heaven ilmestyy Otavan internetsivujen mukaan suomeksi 2014. 
http://www.otava.fi/kirjat/9789511280880/#.VBFeuWPHino. Luettu 4.7.2014. 
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 Utriainen 2014b, 4-5, 11. 
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Kaupallistaminen toki vaikuttaa myös tuotteeseen. Nykyajan enkelit ovat helpommin 

kaupallistettavissa kuin raamatun enkelit, sillä ne ovat henkilökohtaisia ja lähellä ihmistä, 

turvallisia ja auttavaisia. Gilhusin mukaan tällaiset ”käyttäjäystävälliset” enkelit ovat luonnollisesti 

helpommin myytävissä kuin raamatulliset kerubit tai rankaisevat enkelit.188 

 

Anneke van Otterloo, Stef Aupers ja Dick Houtman ovat New Agen eri sukupolvia ja New Agen 

tulevaisuutta pohtiessaan päätyneet siihen, että markkinat ja media ovat tärkeässä roolissa 

nuorten sosiaalistamisessa henkisyyden piirin. Median kulutus ruokkii, muokkaa ja välittää 

nuorten uskomuksia yliluonnolliseen, ja televisio-ohjelmat (Buffy vampyyrintappaja, X-files), 

elokuvat (Tähtien sota, Taru sormusten herrasta ja Harry Potter), lehdet ja kirjallisuus valmistavat 

heitä henkisyyteen. He kysyvätkin, kuinka paljon nykyinen muutos henkisyyteen on ollut 

markkinoiden ja median aikaansaamaa.189Kiintoisa kysymys onkin, miten kauan enkeleiden 

popularisointi ja kaupallistuminen jatkuvat? Nähtävillä on Suomessakin uudentyyppistä, fiktiivistä 

enkelikirjallisuutta kuten Tammen kustantama Danielle Trussonin Enkelioppi, jota arvostelijat 

kutsuvat ”kekseliääksi”, ”eeppiseksi fantasiaksi” ja ”trilleriksi”190.  

 

 

4.4.2. Enkelit messuilla ja markkinoilla  

 

 

Uushenkisyyttä harjoitetaan ryhmissä ja väljissä verkostoissa, viikonlopputapaamisissa, kursseilla 

ja messuilla191. Esimerkkinä tästä käyn läpi Suomen huomattavimmat uushenkisyyteen liittyvät 

messut eli Hengen ja Tiedon messut, Minä Olen -Messut sekä Ilon & Valon markkinat sekä kuvaan 

enkeleiden mukanaoloa messuilla. Messujen rakenne ja ohjelmat muistuttavat toisiaan ja niissä 

kaikissa on mukana luentoja, seminaareja, työpajoja ja esittelyjä sekä eri alojen näytteilleasettajia.  

 

Hengen ja Tiedon messut192 ovat alan vanhin messutapahtuma, joka tavoittaa vuosittain 3000-

5000 kävijää.  Messujen teemat vaihtelevat: vuonna 2013 teemana oli ”Eheytyvä ihminen” ja 

vuonna 2012 ”Portti on auki”. Messut tarjoavat poikkileikkauksen rajatiedon kentästä: nykyajan 

henkisiä opetuksia, idän ja lännen elämänviisautta, luonnon salattuja voimia, vaihtoehtoista 
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 Gilhus 2012a, 240. 
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 Van Otterloo et al 2012, 254. 
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 http://www.tammi.fi/kirjat/-/product/no/9789513151881. Luettu 18.4.2013. 
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 Jespers 2013, 201. 
192

 http://www.rajatieto.fi/hengen_ja_tiedon_messut. Luettu 18.4.2013.  
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terveydenhoitoa, joogaa, meditaatiota, bioenergiamittauksia, parapsykologiaa, fengshui-

energiasisustusta, ufotutkimusta, luomutuotteita, kirjallisuutta ja taidetta.193 

 

Vuodesta 1996 järjestetyt Minä Olen -messut194 on Suomen suurin henkisen alan messutapah-

tuma, jonka osallistujamäärä on vuosittain noin 5000. Messuilla tarjotaan ”monipuolista tietoa ja 

positiivisia avartavia näkymiä uuden ajan teemoihin...Minä Olen -messut on kehon, mielen ja 

hengen hyvinvoinnista sekä ihmisen henkisestä kasvusta kiinnostuneiden kohtauspaikka”.195 

Messujen teemana 2012 oli Henkisyyttä muuttuvassa maailmassa - Arjen pienistä teoista. Vuoden 

2013 teema Henkisyyttä muuttuvassa maailmassa - Hyvinvointi elämän valintana korosti entistä 

enemmän ihmisen omaa toimijuutta suhteessa henkisyyteen ja hyvinvointiin.  

 

Vuonna 2012 ensimmäistä kertaa Wanhassa Satamassa järjestettyjä Ilon & Valon markkinoita 

kuvataan seuraavasti:  

 

Ilon & Valon markkinat on uuden ajan hyvinvointitapahtuma, joka palvelee ja inspiroi 

kokonais-valtaisesta hyvinvoinnistaan kiinnostuneita ihmisiä. Ihmisiä, jotka etsivät uusia 

ideoita, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja sielun, mielen ja kehon tasapainon ja hyvinvoinnin 

vahvistamiseksi.196 

 

Tapahtuman järjestäjät, Divanne Oy ja ohjelman tuottaja FreeFlow Oy ovat suhteellisen tuoreita 

toimijoita alalla.197 Markkinoiden näytteilleasettajien määritelmät korostavat mielen ja kehon 

yhteyttä, ekologisuutta, itsensä hyväksymistä ja elämästä nauttimista.198  

 

Enkelit olivat osa messujen ja markkinoiden monimuotoista uushenkisyyttä. Enkelit näkyivät Minä 

Olen -messuilla useissa eri yhteyksissä. Enkelitoimijat (koulut, keskukset ja yksityiset toimijat) 

esittelivät laajasti toimintaansa. Huomattavimmin esillä olivat AngelAcademy, Kultainen akatemia 
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 Messut järjestää Rajatiedon Yhteistyö ry, joka on ideologisesti, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton rajatiedon 
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asiallista informaatiota. http://www.rajatieto.fi/hengen_ja_tiedon_messut/helsinki/2012/hengen-ja-tiedon-messut-
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ja Energiahuone Marianne, jotka tarjoavat kursseja ja työpajoja. Esitteissä tarjottiin erilaisia 

enkelikäytäntöjä: enkeliparantamista, -hoitoja ja enkeliavusteista ennustamista. Enkelitarpeistona 

esillä oli mm. kirjallisuutta, enkelikortteja ja -kuvia, nukkeja, betonipatsaita ja ikoneita koruja, 

kristalleja ja kiviä199. Näytteilleasettajat ja palveluntarjoajat näyttivät jakautuvan kahteen 

ryhmään: liiketoimintaorientoituneisiin (betonienkeleiden, enkelinukkien ja korujen myyjät) ja 

enkeleihin ja näiden ihmisiä auttaviin ominaisuuksiin painottuviin (koulut ja parantajat).200 

 

Enkelit olivat näkyvillä myös Ilon & Valon markkinoilla, joskin vähemmässä määrin kuin Minä Olen 

-messuilla. Ilon & Valon markkinat vaikuttavat olevan muita messuja enemmän ”tavallisille” 

ihmisille kohdistettu tapahtuma201. Samoin tapahtuman nimeäminen markkinoiksi messujen 

asemesta saattaa viitata joko haluun erottua aikaisemmista messu-nimikkeellä kulkevista 

tapahtumista tai pyrkimykseen luoda kaupallisempi tapahtuma.  

 

Minä Olen -messuilla kävijöille jaetuissa 

enkelikorteissa perinteisille enkeleille 

on annettu feminiininen vastine, joka 

nimetään kaksoisliekiksi. Arkkienkeli 

Gabrielin kaksoisliekki on Hope, joka 

edustaa feminiinistä toivon kannatte-

levaa voimaa ja antaa pyynnöstä 

rohkeutta toteuttaa unelmat. Hopen 

väri noudattaa arkkienkeli Gabrielin 

perinteistä valkoista.202Enkeleitä tai 

niiden tehtäviä ei määritelty kovinkaan 

tarkasti, vaan vaikutelmana oli, että 

oman itsen kautta tapahtuvana 

intuitiivisena kokemisena enkeli voi 

esiintyä monella vaihtoehtoisella 

tavalla.  

 

Kuva 2. Enkeli Gabrielin kaksoisliekki Hope 
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 Messujen kuvaus perustuu Johannes Laineen, Lasse Lindgrenin ja Elisa Mikkolan muodostaman Enkelit-ryhmän 
kenttätyöhön ja Mikkolan kenttäpäiväkirjaan Minä Olen -messuilta. 
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Enkelit ovat energiaa tai voimaa, jotka auttavat ihmisiä tai osa ihmisistä oli enkelien inkarnaatioita 

”maaenkeleitä”.203 Ainoastaan suojelusenkeli näyttäytyi traditionaalisessa asussaan. 

Suojelusenkelin hahmon pysyvyys on sinällään mielenkiintoinen ilmiö, ja herääkin kysymys, 

liittyykö suojelusenkelin hahmo niin tiukasti myönteiseen kristilliseen perinteeseen, että sitä ei 

voida muokata arkkienkeleiden tavoin.  

 

Enkelit ja parantaminen liittyvät tiivisti yhteen, jonka taustalla on holistinen näkemys ihmisestä 

psykofyysisenä kokonaisuutena204. Enkeliparantamisessa hyödynnetään metodeina kristalleja, 

symboleja ja kosketusmagiaa. Ihmisellä saattaa olla tai hän voi kehittää selvänäköisyyden ja 

selvätuntoisuuden taitojaan. Tärkeäksi nähdään oman itsensä kanssa työskentely, sen 

terapeuttinen aspekti. Käsitteinä voidaan käyttää myös chakroja, energiakenttiä tai valokehoa 

sekä korkeampaa ”minää”.205 

 

Luterilainen kirkko osallistui Minä Olen -messuille esittelemällä kristillisen tradition rukoushetkiä 

ja meditaatiota, koska ”kirkko haluaa olla siellä missä ihmiset etsivät ja ovat kiinnostuneita 

uskonnollisista kysymyksistä”. Kirkon näkökulmasta katsottuna kirkon jäsenyys ei välttämättä 

sulje pois joogaamista tai reikihoidossa käymistä.206 

 

Sekä Minä Olen -messujen että Ilon & Valon markkinoilla yli kolmeneljännestä osallistujista oli 

naisia. Miehet olivat vähemmistönä ja vaikuttivat osaksi olevan seuralaisen roolissa. 

Näytteilleasettajissa oli enemmän miehiä, ja kysyttäessä syytä messuille osallistumiseen, tuli 

muutamassa tapauksessa esille, että puoliso oli kiinnostunut enkeleistä ja mies oli auttamassa 

hoitaen enkelitarvikkeiden myynnin207. Uushenkisyyden messut saattavatkin kuvastaa enemmän 

naisten henkisyyttä kuin miesten. 

 

Muutkin – uushenkisyyden ulkopuolelle selkeästi asettuvat – messut kuten Kauneusmessut 

lähestyvät samankaltaisia teemoja ja tarjoavat paljolti samanlaisia palveluja. Vuoden 2012 

Kauneusmessuilla oli tarjolla Downshifting-alue, jossa esiteltiin joogaa, mindfulnessia ja muita 

rentoutumis- ja hidastamiskeinoja, joiden tavoitteena oli saada ”enemmän aikaa itsellesi ja 
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 Messujen ja parantamisen suhteista tarkemmin esimerkiksi Bowman 1999 ja 2013. 
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206

 http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kulttuuri/1482-kirkko-taas-mukana-uushenkisyyden-messuilla?start=30. Luettu 
25.3.2012 
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kohtuullisuutta elämääsi”. Kauneusmessut muodostivat ”I love me -kokonaisuuden, jonka 

keskeisiä teemoja ovat tyyli, hyvä olo ja itsestä huolehtiminen”.208  

 

Messujen järjestäjät sanoittavat tavoitteensa sangen yhteneväisesti ja niissä toistuvat hyvinvointi 

elämän valintana ja hyvinvoinnin vahvistaminen, yhteyksien luominen ja verkottuminen, eheytyvä 

ihminen ja kokonaisvaltaisuus, jotka ovat uushenkisyyden määrittelyyn usein liitettyjä 

käsitteitä209. Messut näyttäytyvät kiinnostavalla tavalla itäisen ja länsimaisen uskonnollisuuden 

kohtauspaikkana, jossa molempien vaikutteet ja ideat sekoittuvat laajaksi palvelujen kirjoksi.210  

 

Yhteiskunnan pirstoutuminen näyttäytyy yksilön tasolla tarpeena etsiä “kokonaisuutta” ja 

uudelleenrakentumista211. Pyrkimys tasapainoon näkyy myös messujen tarjonnassa, joissa 

todetaan, että ”ihmisen evoluutiossa on tullut aika yhdistää sekä fyysinen että henkinen 

puolemme eheäksi minäkuvaksi. Ilman tätä yhteyttä olemme kuin pelinappuloita jonkun muun 

suunnittelemassa pelissä”212 (Minä Olen -messut) sekä etsitään ” erilaisia työkaluja oman 

hyvinvoinnin löytämiseen tai kohentamiseen” 213 (Valon & Ilon Markkinat). 

 

Suomalaiset henkisyyden messut satoine näytteilleasettajineen tarjoavat kävijöilleen valikoiman 

palveluja, jotka luovat mahdollisuuden koota omannäköinen, kyseiseen hetkeen ja tilanteeseen 

sopiva, yhdistelmä. Toisin kuin perinteisessä uskonnonharjoittamisessa kävijät asettuvat valitsijan 

rooliin. Palvelut kattavat laajan kirjon selvännäkemisestä ja enkelitulkinnoista sisustuksen ja 

kuntosalin kautta vaate- ja asuntokauppaan. Toki niin näytteilleasettajien ja palveluntarjoajien 

kuin osallistujien intensiteetti suhteessa uushenkisyyteen vaihtelee sisäpiiriläisyydestä aina 

satunnaiseen käyntiin. 

 

Marcus Moberg ja Kennet Granholm toteavat nykyajan uskonnon kaupallistaminen tapahtuvan 

monin tavoin lähtien yksittäisten persoonien markkinoinnista ja brändayksestä aina arjen 

käyttötavaroiden muokkaamiseen, ayrvedateehen ja ”kehon, mielen ja ruumiin” elähdyttämistä 

lupaavaan aromaterapeuttiseen suihkusaippuaan214. Hengen ja tiedon messut on havahtunut 

kaupallisuuden kritiikkiin ja pohtii sitä messulehdessään:  
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 Minä Olen KehoMieliHenki Arjen pienistä teoista – Henkisyyttä muuttuvassa maailmassa. Messulehti 2012. 
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 http://ilonjavalonmarkkinat.com/. Luettu 18.4.2013. 
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 Moberg & Granholm 2012, 110. 
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Kaupallisuus on kieltämättä aatteellisuuden rinnalla selvästi havaittava osa messujen 

tarjontaa, mikä on herättänyt paheksuntaa monessa messuilla kävijässä. Myyjät haluavat 

tuoda tavaransa esille käytäville, koska ne käyvät siten parhaiten kaupaksi. Tästä joillekin 

syntyy ehkä mielikuva siitä, että ns. henkinen tarjonta on jäänyt toissijaiseksi. Näin ei 

kuitenkaan ole. Näytteilleasettajien luokissa ja ennen kaikkea yhdistyksen järjestämissä 

messuohjelmissa on valittavana runsaasti vaihtelevaa henkistä tarjontaa.215 

 

Uudempien messujen muuttuessa yhä laajemmalle yleisölle suunnatuiksi niiden mahdollisuudet 

tavoittaa kuluttajia kasvaa. Toisaalta myös uushenkisyyden ideoiden ja palvelujen leviämisestä 

uusille markkinoille, kuten Kauneusmessuille, seuraa se, että ne tavoittavat suuremman 

asiakaskunnan. Samalla ne arkipäiväistyvät ja niiden kokeileminen, käyttäminen ja yhdistely 

tulevat aikaisempaa tutummaksi ja niiden käyttäminen tullee kasvamaan.  

 

Verrattaessa perinteistä enkelikuvaa ja Utriaisen tutkimuksen kuvaamaa enkelikulttuuria, niin 

Minä Olen -messujen ja Ilon & Valon Markkinoiden enkelit ovat lähempänä Utriaisen esittelemiä 

moderneja enkelikäytäntöjä. Uushenkisyyden enkelit voivat olla yhtä aikaa sekä samanlaisia että 

toisenlaisia kuin Jonesin, Seppälän tai kristillisten kirkkojen kuvaamat perinteiset suojelus- ja 

arkkienkelit.216  

 

Uskonnollisen kentän muutos ja maallisen ja uskonnollisen rinnakkaisuus antaa tilaa New Age -

aatteiden ja uuden henkisyyden leviämiselle. Vaihtoehtojen määrä lisääntyy ja mahdollisuus 

omaksi koettuun, eri lähtökohdista olevien elementtien yhdistämiseen, kasvaa. Messujen valossa 

uushenkisyys ei näyttäydykään vain yksityisenä ja erillisenä henkisyydenharjoittamisena vaan sillä 

on myös nopeasti laajeneva julkinen, kulttuurinen ja yhteisöllinen puolensa.217  

 

Ulkopuolisen silmin messut saattavat näyttää olevan puhtaasti kaupallinen tapahtuma. A-studion 

politiikan toimittaja Sanna Ukkola kirjoitti vuonna 2013 Ylen internetsivuilla olevassa blogissaan 

otsikolla Turhuuden markkinat käyneensä Minä Olen -messuilla, joiden hän kertoo olevan 

”Suomen suurin new ageen, parapsykologiaan ja yleiseen huuhaahan keskittynyt tapahtuma” ja 

jatkaa toteamalla, että ”humpuuki on Suomessa miljoonien eurojen arvoinen bisnes”.218  
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Toisaalta enkeleiden kanssa työskentely kursseilla tai itsenäisesti näytti vaikuttaneen voimakkaasti 

esimerkiksi Minä olen -messuilla haastateltuihin henkilöihin, ja seurauksena oli voinut olla 

täydellinen elämänmuutos, jopa nimen tai työn muuttaminen. Lounaspöydässä eräs nainen kertoi 

oppimiskokemuksenaan, että hän kykeni nyt säätelemään omia energioitaan siten, että muut 

eivät voi käyttää niitä ilman hänen lupaansa sekä kuvasi tämän olleen vapauttava ja 

elämänhallintaa lisäävä kokemus.219 

 

Uushenkisyyden messut ja markkinat tavoittavat vuosittain tuhansia ihmisiä. Tilaisuudet 

näyttäytyvät erilaisilta riippuen siitä, katsooko niitä ulkopuolisena, jolloin korostuvat 

tuotteistaminen ja kaupallisuus tai osallisena, jolloin ne voivat avautua voimaannuttavina, 

elämänhallintaa lisäävinä ja iloa tuottavina tapahtumina.  

 

 

5. LORNA BYRNE – ENKELEIDEN SUURLÄHETTILÄS 

 

 

Lorna Byrnen internetsivuilla220 julkaistun omaelämäkerran mukaan hän syntyi monilapsiseen 

työläisperheeseen Dublinissa maaliskuussa 1955. Hän kommunikoi enkeleiden kanssa jo ennen 

puhumaan oppimista. Hän kertoo, että häntä epäiltiin kehitysvammaiseksi, koska hän ei näyttänyt 

olevan kiinnostunut ympärillään olevista tapahtumista. Perhe ei kannustanut häntä jatkamaan 

koulunkäyntiään perusopintoja pitemmälle. Työskennellessään isänsä autokorjaamossa Lorna 

tapasi tulevan miehensä Joen – aivan kuten enkeli Eliah oli hänelle aiemmin kertonutkin. He 

avioituivat vuonna 1976 ja saivat neljä lasta. Joen terveys oli heikko ja hänen työssäkäyntinsä oli 

katkonaista, joten perheen elämä oli hyvin vaatimatonta. Joe kuoli vuonna 2000 jättäen Lornan 

yksinhuoltajaksi.  

 

Lornan lapsuudesta alkanut yhteys enkeleihin jatkui, mutta enkelit kehottivat häntä olemaan 

kertomatta kenellekään siitä, mitä hän pystyi näkemään. Tästä huolimatta ihmiset kokivat, että 

hänessä oli jotain erilaista tai erityistä, tieto hänestä levisi ja ihmiset lähestyivät häntä etsien 

parantamista ja viisautta. Jo varhain enkelit olivat kertoneet Lornalle, että tämä vielä joskus 

kirjoittaisi kirjan heistä. Lorna suhtautui tähän kuitenkin huvittuneesti, sillä hänellä oli lukihäiriö 

eikä kirjoittaminen ollut helppoa. Vuonna 2003 Lorna aloitti kirjansa kirjoittamisen ystäviensä 

avulla. Toukokuussa 2008 hänen ensimmäinen kirjansa Angels in my Hair julkaistiin Englannissa ja 
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Irlannissa. Kirja sai erittäin hyvän vastaanoton eri uskontokuntiin kuuluvien lukijoiden 

keskuudessa, sillä hänen viestinsä toivosta ja suojelusenkelin jatkuvasta läsnäolosta kosketti 

lukijoita.  

 

Otavan kirjailijoita esittelevät internetsivut221 kuvaavat Lorna Byrnen taustan toistaen kirjailijan 

omien internetsivujen kuvasta. Esittelyssä tuodaan esille muistikuvat enkeleistä, elämän vaikeus 

ja kuvataan ensimmäisen kirjan synty sekä enkeleiden antama apu ja rohkaisu. Enkeleitä 

hiuksissani nousi ilmestyttyään nopeasti sekä Irlannin että Iso Britannian myyntilistojen kärkeen ja 

valittiin Irlannissa Vuoden tietokirjaksi. Kirja on käännetty 20 kielelle ja julkaistu 47 maassa mm. 

USA:ssa, Japanissa ja Venäjällä. Byrne on saanut myös paljon huomioita tiedotusvälineissä 

Euroopassa. Hän on vieraillut BBC:n lähetyksissä ja hänestä on kirjoitettu mm. The Economics-, 

The Times-, The Independent ja Die Welt -lehdissä. Samoin suomalaiset lehdet ovat kirjoittaneet 

suhteellisen paljon Byrnestä, ja tarkastelen näitä lehtiartikkeleita luvussa 5.2. 

 

Otavan esittelyssä tuodaan esille Byrnen kirjojen keskeisenä viestinä ajatus siitä, että aina on 

toivoa ja kukaan ei ole yksin, vaan jokaisella on oma suojelusenkelinsä riippumatta uskonnosta tai 

uskomuksista.222Sama viesti tulee esiin uudemmassa mediassa, twitterissä, jossa 15.7.2014 Lorna 

Byrne toteaa näkevänsä suojelusenkelin jokaisella ihmisellä riippumatta kansallisuudesta tai 

uskonnosta223. Byrnen uskontokuva on hyvin laaja kattaen koko ihmiskunnan ja se muistuttaakin 

suojelusenkeliä, jonka rakkaus ja huolenpito ovat varauksettomia.  

 

Byrnen kirjat, internetsivusto ja hänestä kertovat lehtiartikkelit toistavat hänen tarinaansa hyvin 

yhteneväisesti. Utriainen arvioikin suomalaisten naistenlehtien antamaa kuvaa uskonnon 

esittämisestä, rakentamisesta ja levittämisestä koskevassa artikkelissaan, että lehtiartikkelit, jotka 

käsittelivät taitelija Marita Liuliaa Choosing my religion -taideprojektin yhteydessä ja Lorna 

Byrneä, ovat hyvin toisteisia ja niiden kertomat tarinat on kiteytyneet ja muovautuneet 

tuotteiksi224. 

 

Lorina Byrnen kansainvälinen brändi on taitavasti suunniteltu. Byrnen internetsivut ovat 

muuttuneet vuodesta 2011 yhä ammattimaisemmin rakennetuiksi ja interaktiivisemmiksi sekä 

sisältävät linkit facebookiin, twitteriin ja YouTubeen. Byrnen suosiota myös muilla kielialueille 

osoittaa se, että internetsivut on avattu myös saksaksi. Byrnen agentti, Jean Callahan, on mitä 
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ilmeisimmin pystynyt hyödyntämään taustaansa kansainvälisessä markkinoinnissa, jossa hänellä 

on kokemusta monikansallisesta Unileverista ja irlantilaisen Wedgewood-posliinin 

brändäyksestä225. Utriainen toteaakin, että osa enkeli-ilmiöstä on kaupallisesti tuotettua kuten 

myös kasvava osa nykypäivän muuta henkisyyttä226. 

 

 

5.1. Tuotantoprosessi: FreeFlowFactory - Tapahtumia, jotka jättävät jäljen227 

 

 

Hahmottelen tässä luvussa lyhyesti sitä, miten Lorna Byrnen brändiä228 on rakennettu Suomessa, 

ja sen taustalla ollutta tuotantoprosessia, johon ovat osallistuneet kustannusyhtiö Otava, Byrnen 

agentti Jean Callahan ja FreeFlowFactory. Kustannusosakeyhtiö Otava on osa Otava-konsernia, 

joka on kirjankustannusalan suurin toimija Suomessa.229 Lorna Byrnen kirjat luokitellaan Otavan 

sivuilla tietokirjoihin. Byrnen kirjojen kansainvälinen suosio on jatkunut myös Suomessa. Byrnen 

kirjallinen agentti Jean Callahan toteaa, että Byrnen kirjojen hinnoista käydään kustantajien 

kanssa keskustelua, sillä Byrne haluaa, että ne ovat mahdollisimman monen saatavilla230.  

 

Lorna Byrnen tilaisuudet Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Virossa järjestänyt Uma Kankaan ja 

Catarina Degermanin omistama FreeFlowFactory Oy on rekisteröity syksyllä 2010, ja sen 

toimialaksi on määritelty ”koulutus ja konsultointi, työnohjaus, keskusteluterapia ryhmille ja 

yksityisille henkilöille. Energia- ja vaihtoehtohoitojen antaminen, kurssien ja luentojen 

järjestäminen, kirjojen maahantuonti, myynti, julkaisu ja käännöstyöt, messujen ja tapahtumien 

järjestäminen.”231Internetsivujen mukaan:  

 

FreeFlowFactory järjestää moderneja hyvinvointitapahtumia, jotka koskettavat pintaa 

syvemmältä. Tapahtumamme heijastavat ajan henkeä. Ne tarjoavat syviä kokemuksia, 

inspiroivia kohtaamisia sekä monipuolista tietoa.232  
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FreeFlowFactoryn järjestämät Ilon & Valon markkinat näyttävät myös toimineen konseptina 

hyvin, ja ne ovat järjestetty vuodesta 2012 alkaen joka kevät. Vuoden 2015 messut ovat jo esille 

FreeFlowFactoryn internetsivuilla, jotka näyttävät tavoittavan suhteellisen suuren 

kävijämäärän233. Ilon & Valon markkinoiden potentiaalisille näytteilleasettajille suunnattu 

informaatio sisältää niin globaalin markkinatalouden kustannustehokkuuden kuin uushenkisyyden 

henkilökohtaisuudenkin. 

 

Ilon & Valon Markkinat 2014 tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tavoittaa kohdistetusti, 

kustannustehokkaasti ja henkilökohtaisesti voimaannuttavia ja positiivia elämyksiä etsiviä 

ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita kokonais-valtaisesta hyvinvoinnista234. 

 

Internetsivuilla näkyy FreeFlowFactoryn ammatillinen ote. Yhteistyökumppaneille tuodaan esille 

vahva kansainvälinen osaaminen, saavutettu yleisömenestys ja ”ajan henkeen” perustuva 

toimintatapa sekä tilaisuuksien tunnelma. 

 

Olemme saaneet kiitosta vahvasta käytännön osaamisestamme, kuten esimerkiksi 

brändäyksestä ja markkinoinnista, toimivista tilaratkaisuista sekä sujuvista 

käännöspalveluista. Erityisen paljon hyvää palautetta olemme saaneet tapahtumien 

tunnelmasta, jota on lähes poikkeuksetta kuvailtu valoisaksi, raikkaaksi ja 

kohottavaksi.235 

 

Byrne osallistui vuoden 2011 Suomen vierailunsa aikana kirjamessuille, antoi haastatteluja 

tiedotusvälineille ja esiintyi kirjakaupoissa. FreeFlowFactoryn omistajien haastattelussa tuli esille, 

että kyseessä on ns. suomalainen toimintamalli, jonka tavoitteena on hyödyntää tehokkaasti 

useita medioita samanaikaisesti, jolloin vierailun saama julkisuus on mahdollisimman suuri. Samaa 

mallia on käytetty myöhemmin myös muissa maissa, joissa Byrne on vieraillut. Yhteistyö 

kustannusyhtiö Otavan kanssa on esimerkiksi Suomessa toiminut haastateltavien mukaan 

alkuvaikeuksien jälkeen sujuvasti. 236FreeFlowFactoryn yhteistyökumppaneille tarkoitetuilla 

internetsivuilla Byrne toteaa seuraavasti: 

 

I love working with Catarina and Uma, they are a great team and I trust them completely. 

I’m just sorry that I can’t do events with them in every country!237 

 

                                            
233

 http://ilonjavalonmarkkinat.com/ 19.9.2014 sivuilla oli käytejä 94 833. 
234

 http://ilonjavalonmarkkinat.com/naytteilleasettajille/ Luettu 17.6.2014. 
235

 http://ilonjavalonmarkkinat.com/naytteilleasettajille/ Luettu 17.6.2014. 
236

 Degerman & Kangas 2013. 
237

 http://ilonjavalonmarkkinat.com/naytteilleasettajille/ Luettu 17.6.2014 

http://ilonjavalonmarkkinat.com/
http://ilonjavalonmarkkinat.com/naytteilleasettajille/
http://ilonjavalonmarkkinat.com/naytteilleasettajille/
http://ilonjavalonmarkkinat.com/naytteilleasettajille/


50 

 

FreeFlowFactory sopii mainiosti kuvaamaan sitä, miten osa New Age- tai uushenkisiä palveluja 

käyttävistä siirtyy myöhemmin itse palvelujen tuottajiksi ja pienyrittäjiksi kuten esimerkiksi 

Bowman ja Urtianen238 ovat tutkimuksissaan havainneet. Henkisyyden ja yrittäjyyden välillä ei 

nähdä ristiriitaa, vaan yrittäjyys voidaan nähdä osana henkistä polkua ja henkilökohtaisten 

taitojen ja ominaisuuksien vahvistumisena239.  

 

Minulle antamassaan tutkimushaastattelussa Kangas ja Degerman240 kertoivat siitä, kuinka he 

olivat kulkeneet koulutuksen ja oman henkilökohtaisen kasvun kautta tuottamaan palveluja ensin 

ystäville ja myöhemmin suuremmalle yleisölle. Päätös, joka tehtiin jouluna 2008, ei kuitenkaan 

ollut helppo tai syntynyt hetkessä vaan se ”tuli” prosessin jälkeen. 

 

Ja me oltiin just silloin käyty läpi, tai se oli muutama vuosi aikaisemmin, se Enkelten koti -

koulu, jossa me oltiin opiskeltu neljä vuotta. Ja se on sellainen koulu, että jossa sä kohtaat 

itsesi ja kasvat - siinä se on se juttu ja me koettiin, että me oltiin saatu niin paljon siitä 

koulusta ja koulutuksesta ja se muutti meitä niin paljon. Ja siihen kuuluu ne henkiset 

elementit ja me mietittiin, miten me voidaan antaa eteenpäin sitä mitä me koetaan meille 

niin suuria asioita. Ja tää ei tapahtunut hetkessä, että me perustettiin FreeFlowFactory vaan 

se tuli. (Catarina Degerman) 

 

Silloin me oltiin tehty pienimuotoisia kursseja ja meillä oli sellaisia ystäviä ja me pidettiin 

kurssit näin ja silloin me treenattiin, mitä oltiin opittu, mitä opimme koulussa. Mutta me 

mietittiin, voidaanko me tehdä se työksemme ihan laajemmin. Se ei ollut helppoa. (Catarina 

Degerman) 

 

Onnistumiseen vaikuttavana tekijänä vaikuttaa olleen molempien tausta: Degerman on 

työskennellyt pitkään Era Nova -kirjakaupassa ja luonut laajat verkostot New Agesta ja 

uushenkisyydestä kiinnostuneisiin ihmisiin ja Kankaalla on kokemusta yrittäjyydestä, josta on 

varmastikin ollut apua liiketoimintasuunnitelman teossa ja markkinoinnissa.  

 

 

5.2. Median suhde Byrneen  

 

 
Lorna Byrnen kirjat ja tilaisuudet ovat saaneet runsaasti julkisuutta lehdistössä ja Byrnen 

haastattelut ovat levinneet Ultra-lehdestä naistenlehtien kautta Kauppalehti Optioon. Tässä 

osassa käyn läpi häneen liittyvää suomalaista lehtikirjoittelua, ja hänen pitämiään puhetilaisuuksia 
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sekä niiden rakennetta. Painopiste on vuodessa 2011, koska tuolloin kerättiin Enkelit Suomessa -

kysely.  

 

Medialla on ollut suuri vaikutus Enkelit Suomessa -kyselyn vastaajien kiinnostuksen heräämisen 

Lorna Byrneä kohtaan ja syynä tilaisuuteen osallistumiseen. Naisista yli puolet viittasi kirjoihin ja 

luettuihin artikkeleihin, miehistä vastaavasti yli kolmannes kysyttäessä, miksi sai tulemaan 

tilaisuuteen241. 

 

Ystäväni oli lukenut hänen kirjansa ja suositteli niitä. Myös Voi Hyvin lehdessä oli hänestä 

hyvä artikkeli. Ystäväni pyysi minua mukaansa Helsingin tilaisuuteen. (352) 

 

Luin Lornan kirjan "Enkeleitä hiuksissani" ja lisäksi näin Lornan jutun "Voi hyvin" -lehdessä, 

jossa tätä tilaisuutta myös mainostettiin.(110) 

 

Moberg ja Granholm ovat todenneet, että voidaan perustellusti väittää, että ihmisten tieto ja 

näkemykset institutionaalisesta uskonnosta ja uskonnosta yleensäkin on populaarikulttuurin 

kuvausten ja kertomusten välittämää242. Utriainen toteaa, että enkelit eivät enää liity vain 

iäkkäämpien naisten yksityiseen uskonnollisuuteen vaan ne ovat jotain, jota voidaan käsitellä 

uskottavasti myös nuorille kaupunkilaisille suunnatuissa lehdissä243.  

 

Yleisesti ottaen Lorna Byrneen suhtaudutaan Utriaisen tutkimuksen mukaan suomalaislehtien 

artikkeleissa myönteisesti, jopa innostuneesti. Ainoastaan Suvi Aholan Helsingin Sanomissa 

ilmestyneessä kirjamessuja käsittelevässä artikkelissa on hieman kriittinen sävy. Lehtiartikkelien 

Kirjoittajat ovat yhtä lukuun ottamatta naisia244. Artikkeleiden kuvituksessa näkyy usein Lorna 

Byrne kaulassaan risti.  

 

Enkelit auttavat. Hyljeksitystä lapsesta tuli menestyskirjailija ja enkeleiden sanansaattaja. 

Lorna Byrne kertoo, millaisia enkelit ovat245. 

 

Edellä lainattu Seura-lehden artikkelin pääotsikko kertoo kiteytetysti sen, mistä Lorna Byrneä 

käsittelevät artikkelit kertovat. Artikkeleiden sisällöt noudattavat paljolti kirjoissa kerrottua, joten 

niiden kirjoittaminen ei välttämättä ole tai olisi edellyttänyt Lorna Byrnen tapaamista tai hänen 

tilaisuuksiinsa osallistumista. Ainoastaan Ultra-lehden toimittaja Tuula Pelttari, jonka artikkeli 
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perustuu Byrnen kirjoihin, kertoo kokeneensa lukuisissa tilanteissa enkelien olemassaolon ja 

käyttäneensä heitä esimerkiksi navigaattoreina.246 Artikkeleissa Lorna Byrne nimetään ”toivon 

lähettilääksi”247, ”enkelikuiskaajaksi”248 ja ”enkelien sanansaattajaksi”249.  

 

Hieman yleisestä laajempi näkökulma on nähtävissä Voi Hyvin, Etelä-Saimaan ja Kauppalehti 

Option artikkeleissa, jotka toki sisältävät myös yhteisesti jaetun osuuden. Voi Hyvin -lehden 

jutussa vuodelta 2011 haastatellaan Byrnen lisäksi historian professori ja filosofi Juha Sihvolaa, 

joka suhtautuu Byrnen puhetilaisuuteen ilahtuneesti. Hänen mukaansa Suomessa kuten myös 

muullakin maailmassa on havaittavissa uskonnollisen kokemuksen ikävä. Uskonnon ytimessä on 

Silvolan mukaan kokemus, joka kiinnostaa ihmistä ja herättää uteliaisuutta.250 

 

Etelä-Saimaan 29.9.2012 ilmestyneen artikkelin Enkelikirjat lohduttavat kaikkia kainalojutussa 

pohditaan sitä, miten ”kirkko hukkasi enkelit” katekismus-uudistuksen myötä, jolloin enkeleiden 

1900-luvun alulle saakka ollut näkyvyys typistetään. Näin kirkko ei ole kyennyt 90-luvulla 

vastaamaan enkelikiinnostukseen ja uusi hengellisyys on ohjautunut muualle.251  

 

Kauppalehti Option vuonna 2012 tehdyssä haastattelussa Byrnen rinnalle nousee hänen kirjallinen 

agenttinsa Jean Callahan, joka on auttanut Byrneä kirjojen kirjoittamisessa ja julkaisemisessa. 

Lehden tulokulma on artikkelin otsikossa Enkelikuiskaaja ja hänen agenttinsa ja artikkelin 

alkuosassa muista poikkeava, sillä ne kertovat Callahanista. Hän toteaa huomanneensa sen, että 

monet hänen aiemmin oppimistaan taidoista, kuten markkinointitaito, on hämmästyttävän hyvin 

sovellettavissa erilaisiin maailmoihin kuten kustannusalalle. Callahan myös osallistuu Byrnen 

vierailuihin kotimaassa Irlannissa ja ulkomailla. Artikkeli päättyy perinteiseen Lornan kuvaukseen 

olemuksesta, läsnäolosta ja suojelusenkelistä.252 

 

Lorna Byrnestä kirjoitetut lehtijutut ovat todennäköisesti vaikuttaneet hänen kirjojensa myyntiin 

ja puhetilaisuuksiensa suosioon ja päinvastoin. Tämä yhteys tulee hyvin esille Enkelit Suomessa -

kyselyyn osallistuneen vastauksesta kysymykseen, mikä sai hänet osallistumaan tilaisuuteen. 
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Luin ensin Eevasta Mikki Moision pitkän artikkelin Lorna Byrnestä. Tilasin kirjastosta heti 

Enkeleitä hiuksissani. Se oli jo silloin täällä Turussa niin suosittu, että sain sen monen 

kuukauden päästä. Sama juttu toisen kirjan kanssa (Portaat taivaaseen). Halusin nähdä 

Lornan livenä ja tilaisuus oli tosi mahtava. Olen myös päivittäin rukoillut Lorna antamaa 

rukousta. (3) 

 

Lorna Byrne oli eräs vuoden 2011 kirjamessujen suosituimpia esiintyjiä, mikä sai toimittaja Suvi 

Aholan kirjoittamaan kirjamessuja käsittelevässä artikkelissaan, että naisista on ilmeisesti 

mukavampaa kuunnella Byrnen kertomusta enkeleistä kuin kuunnella työelämän syrjinnästä tai 

vaihdevuosioireista253. Tilanteen voisi toisaalta arvioida modernin enkelitutkimuksen 

näkökulmasta siten, että enkeleiden avulla naiset kokevat pystyvänsä selviytymään paremmin 

sekä työelämän että biologian haasteista. 

 

Tiedotusvälineet ovat tärkeä osa suomalaisten uskonnollisen kuvan muotoutumista. Lorna Byrneä 

käsittelevät lehtijutut heijastavat sitä, miten tiedotusvälineet käsittelevät uskontoa ja miten 

uskontoon ja henkisyyteen suhtaudutaan. Lehtiartikkeleiden kuva Byrnestä ja hänen 

edustamastaan uskonnollisuudesta on myönteinen ja hänet kuvataan katolisesta taustastaan 

huolimatta laajasti erilaisuutta hyväksyvänä ja kaikki uskonnot sallivana. 

 

Utriainen huomauttaakin, että Byrneä (ja Liuliaa) koskevat lehtiartikkelit jakavat tietyn uskontoon 

herkästi liitettävän normatiivisuuden, ”jonka mukaan hyvä tai oikea uskonto/henkisyys on 

suvaitsevaista, moniarvoista, kaunista ja viisasta”254. 

 

Myönteisyys on nähtävissä myös Enkelit Suomessa -kyselyn vastaajien kuvauksissa Lorne 

Byrnestä.  

 

Myönteinen, valoisa ja rakastava energia, joka tilaisuudessa oli Lornan ja enkelien - 

osallistujienkin ansiosta (oikeastaan Luojamme ansiosta) - nosti omiakin energioitani ja 

mielialaani. Asiasisältö oli jo pitkälti tuttua ennestäänkin. (13)  

 

Saada tavata Lorna ja kuulla hänen tarinoitaan, nähdä omin silmin rauha, jota hän kantaa 

sisällään, tuntuu, että hän edustaa sellaisia kristillisiä hyveitä, joita itsekin haluaisin pystyä 

edustamaan: hyvyys, totuudellisuus, suvaitsevaisuus, hän pystyy elää oppiensa mukaisesti 

ja kristinuskon oppien mukaisesti toisin kuin kokemukseni mukaan esim. moni 

uskonnollisessa yhteisässä toimiva tai työskentelevä…tilaisuus lisäsi valoa, toivoa, uskoa 

elämääni ja jatkan varmasti asioiden seuraamista ja tutkimista. (348)  
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Lorna Byrnen myönteinen henkilökuva ja hänen sanomansa sallivuus ovat hyvin päässeet esille 

suomalaisessa mediassa ja varmasti vaikuttaneet myös siihen, että hänen kaikki kolme 

puhetilaisuuttaan ovat olleet loppuunmyytyjä. 

 

 

5.3. Puhetilaisuudet  

 

 

FreeFlowFactory255 on järjestänyt Lorna Byrnelle Suomessa kolme puhetilaisuutta: vuonna 2011 

tilaisuudet Kulttuuritalolla ja Messukeskuksessa sekä vuonna 2012 tilaisuuden Finlandiatalolla. 

Tilaisuudet ovat Byrnen suomennettujen kirjojen tapaan olleet erittäin suosittuja. Kulttuuritalon 

tilaisuuteen 26.3.2011 osallistui 1400 ihmistä, Messukeskukseen 29.10.2011 1100 ihmistä. 

Finlandiatalon tilaisuuden 22.9.2012 osallistujamäärästä ei ole tietoa tilaisuuden järjestäjän 

internetsivuilla, mutta saliin mahtuu 1700 henkilöä. Vuoden 2012 tilaisuus oli nimeltään Message 

of Hope Tour 2012, johon Helsingin lisäksi kuuluivat tilaisuudet Tallinnassa ja Kööpenhaminassa. 

FreeFlowFactory ei ole toistaiseksi suunnitellut uusia Lorna Byrne -tilaisuuksista256.  

 

Syksyn 2011 tilaisuus järjestettiin Messukeskuksen konferenssi-siivessä ja siihen osallistujista 

arviolta yli 90 prosenttia oli naisia. Naiset tulivat ryhminä, pareina tai yksin. Miehet eivät kyselyä 

jakaneen ryhmämme havaintojen mukaan näyttäneet tulevan yksin, vaan vaikuttivat olevan 

suurelta osin naisten seuralaisina.257 Tilaisuudessa myytiin kirjallisuutta, enkelikortteja, koriste-

esineitä ja muuta vaihtoehtoiseen uskonnollisuuteen, New Ageen ja uushenkisyyteen liittyvää 

materiaalia. Saliin johtavat portaat oli koristeltu valkoisilla höyhenillä258 ja taustalla soi hiljainen 

musiikki. Lavalla oli kaksi tuolia ja pöytä, jolla oli kukkia, valaistus kohdistui haastateltavaan ja 

haastattelijaan, taustan verho heijastui violettina.259 

 

Tilaisuuden ohjelma rakentui seuraavasti: aluksi järjestäjän edustaja Catarina Degerman kertoi 

Byrnen kirjojen saamasta suuresta suosiosta, kyseli Byrneltä hänen enkelikokemuksistaan, 

kirjoistaan ja taustastaan, minkä jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus tehdä kysymyksiä. Miehet 

olivat aktiivisia kysyjiä ja tekivät neljä kaikkiaan kuudestatoista kysymyksestä. Osallistujilla oli ollut 
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myös mahdollisuus lähettää kysymyksiä etukäteen, joita Degerman olikin käyttänyt 

valmistellessaan tilaisuudessa esittämiään kysymyksiä260. Esitetyt kysymykset koskivat mm. sitä, 

miten suhtautua enkeleitä epäileviin ystäviin, uudelleensyntymistä, taivaasta palaamista, miksi 

pahaa (lapsen kuolema, itsemurha) tapahtuu vaikka suojelusenkelit ovat olemassa, mustia 

enkeleitä ja implantoituja261 ihmisiä. Byrne antoi kysymyksiin seuraavanlaisia vastauksia:  

Kuva 3. Catarina Degerman haastattelee Lorna Byrneä Messuhallissa 2011.262 

 

uskonnosta riippumatta jokaisella ihmisellä on oma Jumalan antama suojelusenkeli, joka rakastaa 

ihmistä rajoituksetta, on aina hänen vierellään ja tukee pyydettäessä. Pahoja asioita tapahtuu, 

mutta toivoa ei saa menettää263. 

 

Kyselyosuutta seurasi Byrnen johtama meditaatio ja tilaisuuden päätös. Tilaisuuden jälkeen 

osallistujien oli mahdollisuus saada Byrnen halaus ja siunaus eteisaulassa. Tilaisuus alkoi 14:00 ja 

päättyi hieman ennen klo 18:00 kaikkien halukkaiden saatua Byrnen halauksen. Lähtiessä jokainen 

sai vielä pienen kortin, jossa on parantavien enkeleiden rukous, jonka arkkienkeli Mikael on 

Byrnen mukaan tuonut Jumalalta264. 
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Vuoden 2012 tilaisuus järjestettiin Finlandiatalolla ja osallistujat olivat, kuten aikaisemminkin, 

suurelta osin naisia. Vuoden 2011 tilaisuudesta poiketen myynnissä oli vain Lorna Byrnen kirjoja ja 

CD:tä, joten edelliseen kertaan verrattuna tarjonta oli vähäisempää. Tunnelmaa luomaan oli 

entiseen tapaan höyheniä ja taustalla soi hiljainen musiikki. 

 

 

Kuva 4. Lornan siunaus ja halaus Kulttuuritalolla 2011
265.  

 

Tilaisuus noudatti samaa rakennetta: esittely, haastattelijoiden kysymykset, rukous ja päätös sekä 

siunaus ja halaus. Tilaisuuden kysymysten teemoihin oli tullut mukaan entistä enemmän luonto ja 

maapallon tulevaisuus. Yleisö esitti 19 kysymystä, jotka koskivat mm. lapsia, rukousta, Jeesusta, 

eläinten roolia, pahoja ihmisiä, kuolemaa, enkeleiden näkemistä, perheväkivaltaa, itsemurhaa ja 

uudelleensyntymistä266. 

 

Tilaisuudet olivat ammattimaisesti järjestettyjä: yhtäältä FreeFlowFactoryn vapaaehtoiset myivät 

lippuja ja toivottivat hyvää tilaisuutta, huolehtivat tulkkauslaitteiden toiminnasta, jakoivat ja 

keräsivät arviointilomakkeita sekä tilaisuuden päättyessä jakoivat rukouskortteja ja toivottivat 

hyvää päivänjatkoa, toisaalta Byrnen agentti Jean Callahan huolehti siitä, että kaikki halukkaat 

saivat Lorna Byrnen siunauksen ja halauksen nopeasti ja tehokkaasti.267 
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Lorna Byrnen puhetilaisuuden tila ja rakenne toistuivat tilaisuudesta toiseen268. Tilana 

Messukeskus tai Finlandiatalo ovat pelkistettyjä, mutta niihin oli tuotu höyheniä, kukkia, musiikkia 

ja valoja. Kuulijat muuttuivat aktiivisiksi osallistujiksi yleisökysymysten ja Byrnen halauksen ja 

siunauksen aikana, jotka myös loivat yhteistä kokemusta. 

 

Rituaalitutkimuksen termein on mahdollista esittää tulkinta, että tilaisuuteen osallistuminen ei 

edellyttänyt kalliita signaaleja269, vaan kyseessä oli matalan kynnyksen osallistuminen, joka ei 

ulkopuolisin silmin katsottuna näyttänyt poikkeavan esimerkiksi konsertissa tai teatterissa 

käynnistä. Osasyynä Byrnen Suomessa saamaan suosioon saattaakin olla juuri hänen 

”tavallisuuteensa”: pukeutumistyylin vaatimattomuus, puheen harkitsevuus ja arkipäiväisyys, 

josta puuttuu kaikenlainen julistus ja hurmio. Sanoman myönteinen sisältö on myös kutsuva. 

 

Hämmästyin ja ilahduin, ettei tilaisuudessa ollut amerikkalaistyylistä hurmosta. Lorna Byrne 

ei yrittänyt lietsoa hengellistä hypeä eikä kosiskellut yleisöä helpoilla tempuilla.  Hän oli 

tervejärkisen ja miellyttävän oloinen ihminen - ja selvästi aivan tosissaan. Se sai minut 

miettimään, että jospa hän on oikeassa. Myös hänen kuvauksensa enkeleistä täsmää omien 

kokemusteni kanssa. (364) 

 

Lorna Byrnen vaatimaton olemus, joka jakoi toivoa ja lohtua ihmisille. (173)  
 

Tilaisuuksien järjestäjien mukaan lippujen hinnat pyritään pitämään kohtuullisina, sillä Byrne 

haluaa puhua mahdollisimman monille ja taata, että kaikilla olisi mahdollisuus tulla kuuntelemaan 

hänen viestiään270. Byrnen myönteinen ja kaikki ihmiset kattava viesti muistuttaa Lynchin 

progressiivistä henkisyyttä, jossa tasa-arvo, suvaitsevaisuus ja yksilöllisyys ovat tärkeitä. Myös 

huoli luonnon tulevaisuudessa oli mukana Byrnen vuoden 2012 tilaisuudessa.  
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6. ENKELIT SUOMESSA -KYSELY  

 

 

Tässä kappaleessa käyn läpi Enkelit Suomessa -kyselyn aineiston keräämisen ja analyysimetodit 

sekä esittelen vastaajien taustamuuttujat ja tarkastelen niitä suhteessa suomalaisiin koko väestöä 

koskeviin tilastotietoihin ja muihin enkeleitä koskeviin tutkimuksiin.  

 

 

6.1. Aineiston kerääminen ja analyysi 

 

 

Kuten aikaisemmin todettiin, niin vuoden 2011 syksyllä Lorna Byrne puhetilaisuudessa kuusi 

uskontotieteen opiskelijaa jakoi yhdessä Terhi Utriaisen kanssa hänen tutkimushankettaan 

täydentävän Enkelit Suomessa -kyselyn lomakkeita ja teki havaintoja tapahtumasta. Kyselyyn oli 

mahdollista vastata tilaisuudessa, sähköpostilla tai postitse. Vastauksia saatiin kaikkiaan 263: 

tilaisuudessa 165, sähköpostilla 81 ja postitse 17. Vastaajista 248 oli naisia (94,3 %) ja 15 miehiä 

(5,7 %). Miesten osuus vastaajista on hieman pienempi kuin miesten arvioitu osuus tilaisuuteen 

osallistuneista271.  

 

Kyselyn vastausprosentti oli lähes 24272, mikä osoittaa, että monet ihmiset olivat halukkaita 

kertomaan kokemuksistaan. Tämä on kiintoisassa ristiriidassa Seppälän esille tuoman näkemyksen 

kanssa enkelikokemusten henkilökohtaisuudesta ja siitä, että ihmiset eivät ole halukkaista 

kertomaan niistä muille273. Osaksi tämä voi selittyä sillä, että Seppälä kokosi aineistonsa 1990-

luvun loppupuolella, jolloin enkelit eivät vielä olleet nykyisen tavoin siirtyneet laajemmalle 

kentälle kristillisen tradition ulkopuolelle eikä vastaavia tilaisuuksia järjestetty. Luonnollisesti 

myös nimettömänä vastaaminen antaa mahdollisuuden kertoa kokemuksista vapaammin.  

 

Kysely menetelmänä sopi hyvin tiedon keräämiseen tämän tyyppisessä tilaisuudessa, jossa oli 

runsaasti osallistujia eikä ole mahdollisuutta esimerkiksi teemahaastatteluun274. Kyselyn tulokset 

kuvaavat kuitenkin hyvin tätä ryhmää ja tuloksia voidaan verrata muihin, samantyyppisiä 

kysymyksiä ja kohderyhmiä käsittäneisiin tutkimuksiin.  
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Kyselylomake275 jakautui kolmeen osaan: ensimmäisessä osassa kysyttiin taustatiedot 

(syntymävuosi, sukupuoli, ammatti, koulutus, asuinpaikka ja siviilisääty/perhesuhteet), toisen osa 

käsitteli henkisyyttä ja uskontoa, jossa kysyttiin uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluminen ja 

miten vastaaja itse kuvaa itseään sekä mitä henkisiä palveluja vastaaja käyttää ja minkälaisiin 

tilaisuuksiin hän osallistuu ja kolmannessa osassa tiedusteltiin enkelikokemuksia ja -näkemyksiä ja 

syytä tulla kuulemaan Lorna Byrneä sekä arviota tilaisuuden annista. 

 

Osaan kysymyksiä oli annettu valmiita vastausvaihtoehtoja, jotka numeroin ja hyödynsin 

muuttujien laatimisessa ja analyysissa. Osaan kysymyksistä (kuten Mikä seuraavista kuvaa sinua?) 

oli mahdollisuus antaa useampia vaihtoehtoja tärkeysjärjestyksessä, joten laadin näitä 

summamuuttujat saadakseni esille kunkin vaihtoehdon esiintymisen. Kaikki eivät kuitenkaan 

vastanneet kaikkiin kysymyksiin ja osaan kysymyksistä oli mahdollista antaa useampia 

vastausvaihtoehtoja, joten vastausten käsittelyssä niiden lukumäärä vaihtelee kysymyksittäin. 

 

Osa kysymyksistä oli ns. avoimia kysymyksiä, joiden luokittelun ja muokkaamisen muuttujiksi 

aloitin keräämällä kaikki tiettyyn kysymykseen annetut vastaukset ja laatimalla niistä 

mahdollisimman paljon erilaisia luokkia ja kokoamalla ne myöhemmin laajemmiksi muuttujiksi. 

Tässä prosessissa osallistujien vastaukset muuttuivat tekstistä luvuksi, luokiksi ja muuttujiksi. 

Aineiston analyysin edetessä tuli ilmi, että eräiden muuttujien luokittelu oli ollut liian 

hienojakoista276, joten yhdistin luokkia ja loin uusia muuttujia, jotta eri ryhmien vertaaminen tuli 

mielekkäämmäksi. Analyysissä määrällinen ja laadullinen tutkimusote täydentävät toisiaan. 

 

Avointen vastausten ryhmittely on usein – varsinkin vaikeasti hahmotettavien asioiden suhteen, 

kuten enkelikokemukset ja -käsitykset – vaikeaa ja subjektiivista ja sama vastaus voi eri 

koodauskerralla tai koodaajalla277 joutua eri luokkaan. Keräsin aineiston ensiksi Excel-taulukkoon, 

josta siirsin ne SPSS-tilasto-ohjelmaan, jossa suoritin varsinaiset tietokoneajot.  

  

Aineiston käsittely muistutti tavallaan aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, jossa aineisto käsitellään 

pelkistämisen, ryhmittelyn ja käsitteen muodostamisen kautta ja aineistoa lähestytään sen omilla 

ehdoilla278. Aineistoa käsitellessäni tarkastelin myös käsitteistöä, jota vastaajat käyttävät 

kuvatessaan omaa henkisyyttään ja enkelien liittymistä siihen. Jokaisella lukukerralla aineisto 
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 Esimerkiksi uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluminen sivulla  66. 
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herätti uusia ajatuksia, ja tulen tuskin koskaan tavoittamaan kaikkia erilaisia merkityksiä, joita 

vastauksiin sisältyy. René Gothónin mukaan tutkijan ja tutkittavan kommunikaatio, dialogi, on 

usein monipolvista ja siinä käytetyt sanat sisältävät useita erilaisia merkityksiä, joten 

ymmärtäminen ei aina tapahdu välittömästi vaan edellyttää usein – ja mikäli kyse on esimerkiksi 

uskonnon kaltaisesta asiasta, lähes aina – useampia kohtaamisia ja (mahdollisesti) erilaisia 

aineistoja279.  

 

Aineistoa analysoidessani vertaan tuloksia Terhi Utriaisen tutkimuksessaan saamiin tuloksiin sekä 

aikaisemmin mainittuihin tutkimuksiin, joiden avulla voin verrata Lorna Byrnen tilaisuuteen 

osallistuneiden enkeliuskonnollisuutta ja henkisyyden piirteitä vaihtoehtoisen uskonnollisuuden ja 

uushenkisyyden alueilla sekä verrata joltain osin myös tämän hetken suomalaiseen 

uskonnollisuuteen280. 

 

 

6.2. Aineiston kuvaus ja vastaajien tausta 

 

 

Seuraavassa käyn läpi vastaajien taustamuuttujat, joista saa kuvan, millaisesta ryhmästä on kyse. 

Vastaajien jakauma naisiin ja miehiin on erittäin epätasainen, joten vertailujen tekeminen 

sukupuolten välillä on vaikeaa ja vastauksia on käsitelty erillisinä vain silloin kun niissä on ollut 

merkittäviä eroja. Vastaajista 248 oli naisia (94,3 %) ja 15 miehiä (5,7 %). Miesten osuus on 

huomattavan pieni, jos sitä verrataan Ultra-lehden lukijatutkimukseen, jossa vastanneista 76 

prosenttia oli naisia ja miehiä 24 prosenttia281 ja hieman pienempi verrattaessa Karulinnan 

tutkimukseen, jossa vastaajista 89 prosenttia oli naisia ja 11 prosenttia miehiä282.  

 

Tämä kuvastaa sitä, miten naiset ovat miehiä aktiivisempia osallistumaan vaihtoehtoisen 

henkisyyden – tai ainakin ”enkelihenkisyyden” - eri muotoihin. Tulos ei sinällään ole yllättävä vaan 

se noudattaa myös Heelas ja Woodheadin tutkimuksen tuloksia, jossa Kendalissa holistisessa 

ympäristössä toimivista neljä viidennestä oli keski-ikäisiä, yli nelikymmenvuotiaita naisia283. 
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 Tutkimuksen kohteena eivät ole olleet suomalaiset yleisesti, joten kyselyn antamia tuloksia ei voida yleistää 
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Vastaavasti myös Suomessa Utriaisen haastattelemat naiset kertoivat enkelihenkisyyden 

kiinnostavan enemmän naisia284.  

 

Naiset ovat useiden tutkimusten mukaan kiinnostuneempia uusista henkisyyden muodoista, 

joiden usein nähdään pohjaavan naisten tarpeisiin ja odotuksiin, joihin organisoitunut kirkko ei ole 

pystynyt vastaamaan ja näin naiset etsivät ja luovat itselleen paremmin sopivia uskonnollisuuden 

muotoja.  

 

Mahlamäki toteaa maailmanlaajuisiin tilastoihin perustuen, että naiset ovat uskonnollisempia 

kuin miehet kaikissa uskonnollisuuden eri ilmenemismuodoissa: tilaisuuksiin osallistumisessa, 

naiset rukoilevat miehiä enemmän ja he uskovat useammin Jumalaan, henkeen tai 

elämänvoimaan sekä pitävät uskoon ja uskontoon liittyviä asioita tärkeämpinä kuin miehet. Naiset 

ovat miehiä useammin jäseninä niin perinteisissä uskonnollisissa yhteisöissä kuin uusissa 

uskonnollisissa liikkeissäkin. Vastaavasti myös uskonnottomuus ja ateismi ovat sukupuolittuneita 

ja ne ovat miesten keskuudessa yleisempiä kuin naisten. 285 

 

Suurin osa Enkelit Suomessa -kyselyn vastaajista (164) oli kotoisin Helsingistä, Vantaalta, Espoosta 

ja muualta Uudeltamaalta, muutama nainen kertoi odottaessaan vuoroaan Byrnen halaukseen, 

että he olivat tulleet tilaisuuteen Rovaniemeltä saakka.  

 
Vastaajien ikä 
 
Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien syntymävuotta ja vain kaksi naista jätti vastaamatta 

kysymykseen. Vastaajien syntymävuodet vaihtelivat 1937 ja 1996 välillä, joten vastaajien iät 

vaihtelivat vastaavasti 15-vuotiaasta 74-vuotiaaseen. 
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Kuvio 1.  Enkelit Suomessa vastaajien ikäjakauma verrattuna Ultran lukijatutkimukseen ja suomalaisiin. 

 

Yli puolet vastaajista (56,3 %) sijoittuivat ikäluokkien 35-54 välille, joten verrattuna suomalaisiin 

keski-ikäisten määrä on huomattavan suuri ja vastaavasti tätä vanhempien ikäluokkien pieni. 

Tämä on osaltaan odotettavaakin, sillä voidaan olettaa, että vanhemmat ikäluokat ovat 

kiinnittyneempiä perinteisiin uskomuksiin ja harvemmin etsivät uusia vaihtoehtoja kuten Lorna 

Byrnen edustamaa enkeliuskoa.  

 

Ultra-lehden lukijatutkimuksen vastaajat ovat iäkkäämpiä, sillä sen tulosten mukaan 18-24-

vuotiaita oli yksi prosentti, 25-34-vuotiaita kuusi prosenttia, 35-44-vuotiaita kymmenen 

prosenttia, 45-54-vuotiaita 16 prosenttia, 55-64-vuotiaita 33 prosenttia ja 65-vuotiaita ja 

vanhempia oli 33 prosenttia286. Kaiken kaikkiaan Ultran lukijoista on kaksi kolmasosaa yli 55-

vuotiaita. Ultra-lehti on ilmestynyt vuodesta 1972, joten on mahdollista, vastaajat kuvastavat 

lehdelleen erittäin uskollista lukijakuntaa, joka on ikääntynyt lehden myötä. 

 

Siviilisääty 

 

Kyselyn taustatietoja koskevassa osassa tiedusteltiin, mikä on vastaajien siviilisääty ja/tai 

perhesuhteet. Kysymykseen vastasi 241 naista ja 14 miestä. 
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Tilastokeskus 2011

287
 Kysely 

 
naiset miehet yhteensä naiset miehet yhteensä 

Naimaton 43,7 51,4 47,5 21,2 30,9 23,3 

Naimisissa
288

 36,7 38,0 37,3 58,1 41,8 54,6 

Eronnut/leski 19,6 10,6 15,2 20,7 27,3 22,1 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Taulukko 1. Tilastokeskuksen ja kyselyyn vastanneiden (N=253) siviilisääty naisilla ja miehillä  

 

Siviilisäädyltään tilaisuuteen osallistuneet poikkeavat huomattavasti suomalaisesta keskiarvosta. 

Verrattuna Tilastokeskuksen vuoden 2011 väestötietoihin tilaisuuteen osallistuneet ja kyselyyn 

vastanneet ovat huomattavasti useammin naimisissa tai leskiä ja eronneita sekä huomattavasti 

vähemmän naimattomia. Tämä voi johtua vastaajien iästä, jossa painottuvat yli 35-44- ja 45-54-

vuotiaiden vastaajien ryhmät, joissa voidaan arvioida olevan enemmän parisuhteessa olevia tai 

siinä olleita kuin nuoremmissa ikäluokissa, joita oli vähän osallistujien joukossa. 

 

Taustatiedoissa ei kysytty tarkemmin perhesuhteista, joten esimerkiksi sitä, lisäävätkö lapset 

enkeliuskoa tai uushenkisyyden harjoittamista ei voida arvioida. Muutama vastaaja kertoo 

kuitenkin esimerkkejä siitä, kuinka enkeli on suojellut heidän lapsiaan.  

 

Aistin voimakkaasti toisiksi nuorimman lapseni suojelusenkelin, kun lapsi oli hyvin vähällä 

jäädä auton alle kaksivuotiaana. Lapsi juoksi yhtäkkiä keskelle tietä autojen sekaan, minä 

huusin. Yhtäkkiä kaikki äänet katosivat, aika ikään kuin pysähtyi ja valtava enkeli pysäytti 

lapsen ja kietoi siipensä lapsen ympärille ajotiellä. Kokemus oli yhtäkkinen ja erittäin 

voimakas. (364)  

 

Lapsen suojelukertomus noudattaa aikaisemmin käsiteltyjä Seppälän kokoamia enkelikokemuksia, 

joten perinteiset enkelikokemukset ovat mukana myös Lorna Byrnen tilaisuuteen osallistuneiden 

keskuudessa.  

Koulutustausta ja ammattiala 

 

Kyselyn vastaajia pyydettiin kertomaan koulutuksensa ja ammattinsa. Koulutusta koskevaan 

kysymykseen vastasi 246 ja ammattia koskevaan kysymykseen 249 henkilöä. 
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   Kysely           Suomalaiset   

Koulutusaste Naiset Miehet Yhteensä Naiset   Miehet Yhteensä  

Perusaste 14 6,1 1 6,7 15 6,1 31,7 32,9 32,3 

Keskiaste 36 15,6 6 40.0 42 17,1 37,0 42,2 39,5 

Alin korkea-aste 65 28,1 4 26,7 69 28,0 12,3 8,2 10,4 

Alempi 
korkeakoulututkinto 

68 29,4 2 13,3 70 28,5 1,.0 8,4 9,2 

Ylempi 
korkeakoulututkinto 

46 19,9 2 13,3 48 19,5 8,3 7,3 7,8 

Tutkijakoulutus 2 0,9 0 0,0 2 0,8 0,7 1,0 0,8 

  231 100 15 100 246 100 100 100 100 

 
Taulukko 2.  Vastaajat koulutusasteen ja sukupuolen mukaan (N=246) verrattuna yli 15-vuotiaaseen 

väestöön vuonna 2011
289

. 

 

Verrattuna suomalaisiin keskimäärin sekä naiset että miehet olivat huomattavasti väestön 

keskitasoa paremmin koulutettuja. Vastaajista vain 6,1 prosentilla oli perusasteen tutkinto ja 

keskiasteen tutkinto 17,1 prosentilla. Korkea-asteen tutkinto oli 76,8 prosentilla vastaajista 

vastaavan luvun ollessa 28,2 prosenttia kansallisella tasolla. Ylempi korkeakoulututkinto oli 20,3 

prosentilla, joka on yli kaksinkertainen verrattuna koko väestöön.  

 

Ultra-lehden lukijatutkimuksessa oli nähtävillä vastaava ilmiö ja vastaajat olivat hieman väestön 

keskitasoa paremmin koulutettuja290. Myös Jespersin tekemän hollantilaisia koskevan 

tutkimuksen mukaan uushenkisyydestä kiinnostuneet ovat pääosin keski-ikäisiä, hyvin 

koulutettuja naisia291. Tämä kertonee mahdollisesti siitä, että koulutetummat ihmiset ovat 

avoimempia ja kiinnostuneempia erityyppisistä pohdinnoista ja vaihtoehdoista myös uskonnon ja 

henkisyyden suhteen.  

 

Ammatti 

 

Ammatissa toimi kyselyhetkellä 196 naista292 ja kaikki 15 miestä. Vastaukset eivät kuitenkaan 

anna riittävästi tietoa, jotta olisi ollut mahdollista luokitella ne Tilastokeskuksen käyttämien 

toimialaluokituksen tai ammattiluokituksen mukaisesti, joten vertaaminen suomalaisiin ei ole 
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mahdollista. Näin ollen käytetty jaottelu perustuu annettujen vastausten luokitteluun ja eri 

luokkien yhdistämiseen eikä välttämättä anna tarkkaa kuvaa tilaisuuteen osallistuneiden 

ammatillisesta taustasta eikä kerro myöskään työskentelevätkö he yksityisellä vai julkisella 

sektorilla. 

 

Ammateittain naisista neljännes sijoittui kaupan ja hallinnon tehtäviin (sihteeri, 

markkinointipäällikkö), opetus- ja sivistystoimeen 16,8 prosenttia (opettaja, kirjastovirkailija), 

hoivaan liittyviin tehtäviin terveyssektorille 15,3 prosenttia (lääkäri, sairaanhoitaja, 

laboratorionhoitaja) ja sosiaalisektorille 13,8 prosenttia (sosiaalityöntekijä, lastenhoitaja). 

Miehistä puolestaan kolmannes työskenteli kaupassa ja hallinnossa (talouspäällikkö, 

tuotepäällikkö, konsultti) sekä teknisissä ammateissa 26,7 prosenttia (tekninen johtaja, ATK-

insinööri, koneasentaja).  

 

Vaihtoehdosta ammatiksi 

 

Kyselyyn vastanneista naisista 11 kertoi myös opiskelleensa New Ageen ja uushenkisyyteen 

liittyviä taitoja ja/tai työskentelevänsä vaihtoehtohoitojen parissa joko päätoimisesti tai osa-

aikaisesti. Neljä vastaajaa teki reikihoitoja, kaksi toimi jooga-ohjaajana, joiden lisäksi mainittiin 

tarkemmin erittelemättä energiahoidot tai ”teen itsekin hoitoja” (30).  

 

Kävin reikikurssit auttaakseni itseäni isosta leikkauksesta toipumiseen. Olen auttanut siitä 

lähtien jatkuvasti apua tarvitsevia ihmisiä reikihoidoilla kymmenisen vuotta. (352) 

 

Olen myös opiskellut enkelihoitajaksi ja teen pienimuotoisesti työn ohella enkelihoitoja. 

(361) 

 

Tämä kuvaa hyvin Bowmanin sekä Soinnun ja Woodheadin analyysia siitä, että tutustuttuaan 

parantamiseen omatoimisesti tai asiakkaana, osa siirtyy palvelujen tuottajaksi tai 

ammatinharjoittajiksi. Henkilökohtaisena etsintänä alkanut kiinnostus muuttuu jälkiteolliseksi 

“kotiteollisuusmaiseksi” pienyrittäjyydeksi, jossa tarjotaan monenlaisia erilaisia hoitoja ja niiden 

yhdistelmiä, mikä vaatii monitaitoista lähestymistapaa sielun, ruumiin ja hengen parantamiseksi. 

Bowmanin mukaan monet holistiset parantajat ovat nuorehkoja, “huolehtivia” ja “henkisiä” 

naisia, joille parantaminen on avannut uranäkymiä, jotka eivät olisi aikaisemmin olleet 

mahdollisia.293 Vastaavasti puolet Utriaisen tutkimista enkelikurssilaisista oli suunnitellut 
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aloittavansa enkeliparantamiseen liittyvän toiminnan tai harjoittivat jo yrittäjinä jotain muuta 

vaihtoehtoista parantamismenetelmää294.  

 

Ammattia koskevaan kysymykseen voitiin vastata mainitsemalla sekä päätoimensa että 

uushenkisyyteen liittyvä toiminnan: 

 

Lastentarhanopettaja, NLP-Master, ETV, reikihoitaja (157)  

 

Lentoemäntä, kiinalainen lääketiede, reiki (107) 

 

Parantamispalvelujen kysyntä on luonut myös parantajien koulutukseen erikoistuneen 

yrittäjyyden ja kysymykseksi on noussut vaihtoehtohoitojen määrän nousun suhde koulutukseen 

ja uskottavuuteen. Yhtäältä korostetaan oman kokemuksen merkitystä ja toisaalta pyritään 

lisäämään uskottavuutta erilaisilla koulutuksilla ja niistä saatavilla todistuksilla ja diplomeilla.295  

 

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluminen 

 

Vastaajilta tiedusteltiin kuuluivatko he johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan ja 

vastausvaihtoehtoina annettiin evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, muu 

uskonnollien yhdyskunta (mikä?) sekä vaihtoehtona, että ei ole minkään uskonnollisen 

yhdyskunnan jäsen. 

  
Vastaajat 

  
Suomalaiset

296
 

  

Jäsen/ikä Ei vast. Ev. lut. 
Orto-
doksi 

Muu Ei-jäsen 
 

Yht. % % 

 ei vast 0 2 0 0 0 2 0,8   

15-24 0 9 0 0 2 11 4,2 15,5 

25-34 1 24 1 0 7 33 12,5 16,1 

35-44 2 54 1 3 15 75 28,5 15,5 

45-54 0 52 1 1 18 72 27,4 17,6 

55-64 1 34 2 0 12 49 18,6 18,3 

65 + 0 18 0 1 2 21 8,0 16,9 

Yht. 4 193 5 5 56 263 100 99,9 

 
Taulukko 3. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluminen ikäluokittain (N=259) verrattuna suomalaisiin.  
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sekä uushenkisyyteen liittyvää koulutustaan että samaansa formaalia koulutusta. 
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Kysymykseen uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisesta vastasi 259 henkilöä ja suurin osa (193) 

eli 74,5 prosenttia kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Tämä oli hieman alhaisempi kuin 

vuoden 2011 lopun Tilastokeskuksen297 koko Suomen väestöä koskevat tiedot, joiden mukaan 

77,3 prosenttia oli luterilaisen kirkon jäseniä. Ortodoksiseen kirkkoon kuuluvien 1,9 prosenttia oli 

puolestaan hieman korkeampi kuin väestön keskimäärin, joka oli 1,1 prosenttia. Samoin muihin 

uskonnollisiin yhdyskuntiin298 kuuluvien 1,9 prosenttia oli hieman korkeampi kuin 

Tilastokeskuksen ilmoittama 1,5 prosenttia. Vastanneista 21,6 prosenttia ei kuulunut mihinkään 

uskonnolliseen yhdyskuntaan, mikä oli hieman korkeampi kuin Tilastokeskuksen 20,1 prosenttia. 

 

Muihin kuin luterilaiseen kirkkoon kuuluvien määrä on niin pieni, että eri kirkkokuntien tai 

uskonnollisten yhdyskuntien välillä ei ole mielekästä tehdä vertailuja. Uskonnollisiin yhdyskuntiin 

kuuluvien ja kuulumattomien ryhmiä on kuitenkin mahdollista verrata keskenään esimerkiksi 

enkelikokemusten suhteen.  

 

Verrattuna Ultra-lehden lukijatutkimukseen Enkelit Suomessa -kyselyyn vastanneet olivat 

lähempänä koko Suomen väestöä kuin Ultran vastaajat, joista vain 58 prosenttia kuului evankelis-

luterilaiseen kirkkoon, kaksi prosenttia ortodoksiseen kirkkoon ja muihin uskonnollisiin 

yhdyskuntiin ja 37 prosenttia ei kuulunut mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. Ultra-lehden 

kyselyyn vastanneista valtaosa (42 %) tuli suurista kaupungeista, joissa kirkkoon kuuluminen on 

alhaisempaa kuin muualla maassa, joten tutkimuksessa arvioitiin lukujen vastaavan varsin hyvin 

Suomen keskimääräistä tilannette.299 

 

Kaiken kaikkiaan vastanneiden uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluminen oli lähellä suomalaisten 

lukuja. Tulokset tukevat Ketolan ja Ultra-lehden lukijakyselyn näkemystä siitä, että uskonnollisen 

kentän muutoksessa ei ole kyse kokonaan instituutioista irtaantuneesta uskonnollisuudesta, vaan 

sen kanssa rinnakkain elävästä ja jossa vaihtoehtoiseen henkisyyteen kuuluu omaleimaisia 

painotuksia.300  

 

Kyselylomakkeessa ei kysytty mielipidettä institutionaalisesta uskonnosta tai kirkoista, mutta 

muutamissa vastauksissa pohdittiin uskonnon ja henkisyyden suhdetta:  

                                            
297

 Tilastokeskuksen Väestötilastosta http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html. Luettu 1.10.2012. 
298

 Vastanneista naisista kaksi kuului helluntaiseurakuntaan, yksi kristinyhteisöön ja yksi oli buddhalainen, miehistä yksi 
oli katolinen.  
299

 Ketola & Sohlberg 2012, 10. 
300

 Ketola 2010b, 37, Ketola & Sohlberg 2012, 13. 

http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html
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Olen tapakristitty. Voisin olla ihan hyvin kuulumatta ev.lut. kirkkoon, mutta ajattelen 

tukevani vapaaehtois- ja diakoniatyötä jäsenyyteni kautta. Se on arvokasta työtä, johon 

tarvitaan myös rahaa. Uskon Jumalaan, mutta en sulata ev.lut kirkon Jeesus-käsitystä. Jos 

olisi yleismaailmallinen Jumala-uskonto, silloin voisin kutsua itseäni uskonnolliseksi 

ihmiseksi. Uskon, mutta en usko uskontoon. (345) 

 

Henkisyyttä voi mielestäni olla uskontojen ulkopuolella ja sisäpuolella. Uskonnollisuus ja 

uskonto eivät kuitenkaan takaa henkisyyttä. (376) 

 

Kiinnostus hengellisyydestä evankelisluterilaisen kirkon jyrkän dogmisuuden ulkopuolella. 

(354) 

 

Uskonnoton, henkinen ihminen. (56) 

 

Kirkkoon kuulumisen taustalla voi olla kirkon sosiaalisen työn arvostus301, mutta kyselyyn 

vastanneiden näkökulmasta henkisyys ei välttämättä edellytä institutionaalisen uskonnon sisällä 

pysyttäytymistä eikä uskonto puolestaan välttämättä takaa henkisyyttä. 

 

Lorna Byrne tilaisuuteen tulemisen tausta 

 

Kyselylomakkeessa tiedusteltiin, mikä sai vastaajan tulemaan kuuntelemaan Lorna Byrneä. 

Naisista 206 ja miehistä 11 vastasi kysymykseen. Vastaajat saattoivat antaa useita vastauksia 

kysymykseen, joten vastausten kokonaismäärä on 273. 

 

 

Kuvio 2.   Mikä sai sinut tulemaan kuuntelemaan Lorna Byrneä? (N=273).  

 

                                            
301

 Ks. tarkemmin kirkon sosiaalisen työn merkityksestä syynä kirkkoon kuulumiselle Haastettu kirkko 2012, 77-78. 
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Enkelit Suomessa -kyselyn mukaan naisilla tärkein syy Lorna Byrnen tilaisuuteen osallistumiseen 

olivat hänen kirjansa (53 %) ja toiseksi tärkein syy ystävät ja sukulaiset (18 %). Miehillä302 tilanne 

oli päinvastoin: heidät sai tulemaan ystävät ja sukulaiset (36 %) kirjojen ollessa toisena (24 %). On 

mahdollista, että ystävien ja sukulaisten merkitys on naisilla ja miehille erilainen.  

 

Haluaisin uskoa enkeleihin. Sisko, sukulaiset, ystävät - monet puhuvat enkeleistä. (134) 

 

Luin kirjan. Olin lukenut joskus kirja-arvostelun ja viime keväänä vasta näin kirjakaupassa 

kirjan. Kirjan nimi vaikutti tutulta (kirja-arvostelu - ei aktiivisessa muistissa). En etsinyt sitä, 

kirja löysi minut. (303) 

 

Luin kirjan ja se "kolahti". Ystävä oli jo ostanut lipun, koska arvasi, että tahdoin tulla. (114) 

 

Muina syinä mainittiin mm. oma työ, sattuma ja toisen tilalle tuleminen tai vastaaja saattoi kuvata 

tuloprosessiaan ja nähdä sen takana enkelin tai kertovat pitkän tarinan lipun hankkimisen 

ongelmista ja sen onnellisesta päätöksestä. Lipun saaminen tulkitaan merkiksi siitä, että kertojan 

oli tarkoitettu osallistuvan Byrnen tilaisuuteen.  

 

Tulin toisen tilalle.  (26). 
 

Tulin äitini mukana. Enkelit toivat meidät tänne. (102)  

Olin monta viikkoa yrittänyt saada lippuja tilaisuuteen, mutta se oli loppuunmyyty, eri 
huutojutuissa netissäkin en onnistunut saada lippua. Tulin kuitenkin Porvoosta paikanpäälle 
ja yritin niin saada lippuja. Olin unohtanut nostaa käteistä rahaa millä maksaa lippua. Kun 
tulin infopisteeseen ja kerroin että etsin lippua minua pyydettiin odottamaan hetken, että 
varmaan kohta joku haluaa myydä lippua. Odotin alle minuutin ja kohta 2 eri ihmistä tulivat 
luokseni lipuilla. Huomasin että miten maksan kun ei käteistä. Juuri silloin hyvä ystäväni 
sattumalta kulki ohi, hän pysähtyi ja kyseli mitä minulle kuuluu, sanoin että just ei ollut 
lippua ja nyt on kaksi, mutta käteistä olen viellä vailla. Hän ojensi saman tien 50 setelin 
minulle ja kysyi, riittäkö tämä. Aivan mahtava tunne levisi minuun! Ei voi olla totta, on 
todellakin tarkoitus että minun on osallistuva Lorna Byrnen tilaisuuteen. (336) 

 

Miehet puolestaan kuvaavat, miten vaimon tai tyttöystävän kiinnostus oli tarttunut myös heihin ja 

olivat tulleet mukaan tilaisuuteen: 

 

Puolisoni osti kirjan Enkeleistä hiuksissani. Kiinnostuin ja ostin itsellenikin sekä Enkeleitä 

hiuksissani että Portaat taivaaseen -kirjat. Mitkään hengelliset julkaisut eivät ole minuun 

kolahtaneet niin kuin Lornan molemmat kirjat. (354M) 

 

Tyttöystävä ja uteliaisuus. (168M) 

                                            
302

 Miesten osuus kyselyyn vastaajista (ja tilaisuuteen osallistujista) on pieni, joten vertailuja on vaikea tehdä. 
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Median vaikutus näkyi useissa vastauksissa. Byrnestä kirjoitetut lehtijutut vaikuttavat hänen 

kirjojensa myyntiin ja puhetilaisuuksiensa suosioon ja lehdet kirjoittavat siitä, minkä oletetaan 

kiinnostavan lukijoita. Lehtijutut ovat yllättävää kyllä olleet miehille tärkeämpi syy tulla 

kuuntelemaan Lorna Byrneä.  

 

Vastaajat tunsivat myös paljon muita kirjoittavia naisia kuten Diana Cooper ja Doreen Virtue. 

Suomalaisista mainittiin mm. Ria Tuunanen, Nina-Matilda Juhola, Aulikki Plaami, Anne Ropila, 

Eruka Ehn, Pirjo Viskari ja Kaija Juurikkala.  

 

Tilaisuus koettiin pääosin myönteisenä, vaikka muutamia pettyneitäkin oli:  

 
Itselläni moni asia "loksahti" paikoilleen omassa henkisessä tilassani. Sain rauhaa ja uskon 

saaneeni myös siunausta, koska seuraavalla viikolla eräs vaikea asia kääntyi voitoksi. (1) 

 

Samanhenkisten ihmisten yhteys ja Lorna Byrnen henkilökohtainen kosketus /rukous.(153) 

 

Tilaisuus ylitti kaikki odotukseni. Kokoontuminen samanhenkisten ihmisten kanssa aina 

energisoi ja voimaannuttaa (320)  

 

Olin pettynyt. Odotin, että Lorna saisi puhua vapaasti mitä haluaa. Haastattelija oli huono. 

EN saanut mitään syvällistä uutta. (2)  

 

Vaikuttaa siltä, että tilaisuudelle asetetut odotukset täyttyivät suurelta osin ja mahdollinen 

pettymys kohdistui tilaisuuden järjestelyihin. Yksi vastaaja toi esille pettymyksen Lorna Byrnen 

osuuteen ja eräs vastaaja hieman yllättäen mietti Byrnen mielenterveyttä: 

 

Hyvä maine, tapahtumassa esiintynyt henkilö ei kuitenkaan ollut missään määrin 

tyydyttävä. (310M) 

 

En tullut vakuuttuneeksi, onko Lorna Byrne aito, vai ehkä skitsofreniaa sairastava (huom. 

teen mielenterveystyötä.) (316) 

 

Varsinaisen puheosuuden päätyttyä näytti siltä, että suurin osa kuulijoista jäi odottamaan 

kärsivällisesti Lorna Byrnen halausta ja siunausta, joten vaikuttaa siltä, että myös 

henkilökohtainen – vaikka lyhytkin – kohtaaminen Byrnen kanssa koettiin tärkeäksi. Vuoroa 

odotellessa aulan täytti iloinen puheensorina ja ihmiset kertoivat tulleensa varta vasten 
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tilaisuuteen Rovaniemeltä ja kiinnostuksestaan enkeleihin.303 Kysymystä tilaisuuden suurimmasta 

annista käsittelen tarkemmin myöhemmin. 

 

Profiili 

 

Miltä sitten näyttää tyypillinen Lorna Byrnen tilaisuuteen osallistunut henkilö? Hän on 

Uudeltamaalta kotoisin oleva keski-ikäinen parisuhteessa elävä nainen, joka kuuluu 

uskonnolliseen yhdyskuntaan. Hänellä on opistotason koulutus ja hän työskentelee hoivasektorilla 

tai hallinnossa. Lorna Byrneen hän on tutustunut lukemalla Byrnestä naistenlehdistä ja lukemalla 

Byrnen kirjat. Tilaisuuteen hän on tullut yhdessä ystävättärensä kanssa, jonka kanssa he ovat 

keskustelleet Byrnestä aikaisemminkin ja nyt he haluavat jakaa yhteisen kokemuksen.  

 

 

6.3. Enkelikokemukset 

 

 

Seuraavassa käsittelen aluksi vastaajien enkelikokemuksia verraten uskonnollisiin yhdyskuntiin 

kuuluvien ja niihin kuulumattomien ryhmien kokemuksia, minkä jälkeen siirryn enkelikokemusten 

tarkempaan kuvaamiseen ja päätän luvun siihen, miten vastaajat määrittelevät enkelit. 

 

Enkelit Suomessa –kyselyn vastanneiden uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvien ja kuulumattomien 

enkelikokemuksissa on eroja.  

 

Naisista 187 ja miehistä 14 vastasi molempiin kysymyksiin. Naisista 73,7 prosentilla oli varmoja tai 

epävarmoja kokemuksia enkeleistä, miehillä 71,4 prosentilla. Enkelikokemusten suuri määrä 

kertoo luonnollisesti siitä, että osallistujat olivat tulleet tilaisuuteen, koska olivat kiinnostuneet 

enkeleistä ja näin myös näkevät enkeleitä muita suomalaisia enemmän.  

  

                                            
303

 Mikkola 2011, 2012b. 
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Naiset Miehet Yhteensä 

Jäsenyys/ 
kokemukset 

Jäsen Ei Yht. Jäsen Ei Yht. Jäsen Ei Yht. 

ei kokemuksia 19,4 39,5 24,1 30,0 0 21,4 20,1 36,2 23,9 

on kokemuksia 71,5 58,1 68,4 70,0 50,0 64,3 71,4 57,4 68,1 

epävarmoja 
kokemuksia 

6,3 2,3 5,3 0 25,5 7,1 5,8 4,3 5,5 

läheisellä  
kokemuksia 

2,8 0,0 2,1 0 25,5 7,1 2,6 2,1 2,5 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 99,9 100 100 

 
Taulukko 4.  Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluminen

304
 ja enkelikokemukset (N=201)  

 

Eri ryhmien välillä oli huomattavia eroja. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvista naisista 77,8 

prosentilla oli kokemuksia ja uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomista puolestaan 60,4 

prosentilla. Miehillä tilanne oli toisinpäin: uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvilla oli kokemuksia 

enkeleistä 70 prosentilla ja uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomilla 75,5 prosentilla. 

Miesvastaajien määrä on kuitenkin erittäin pieni, joten tulos ei ole tältä osin luotettava. 

 

Verrattuna suomalaisten enkeliuskoon vastaajat uskoivat hieman keskimääräistä enemmän 

enkeleihin. Kuten aiemmin on todettu, Kirkko Monitori -kyselyn mukaan suomalaisista 46,1 

prosenttia uskoi enkelien olemassaoloon vakaasti tai pitivät heitä todennäköisinä. Kaikissa 

ikäryhmissä naiset uskoivat lähes kaksi kertaa enemmän enkeleihin kuin miehet305. 

  

Ultra-lehden lukijatutkimuksen mukaan uskonnollisuus liittyy lehden lukijoilla vahvasti 

omakohtaiseen ja elettyyn kokemukseen, ja 79 prosenttia kyselyn vastaajista oli sitä mieltä, että 

oli hyödyllistä etsiä apua ja opastusta näkymättömiltä henkiolennoilta käyttäen apuna esimerkiksi 

kanavointia, meedioita tai invokaatioita.306 Verrattuna Kirkko Monitorin antamaan tulokseen luku 

on korkea, mikä johtunee osaltaan siitä, että ryhmään kuuluu enkeleiden lisäksi muita 

henkiolentoja kuten henkioppaat, luonnonhenget ja esi-isät ja osaltaan Ultran lukijakunnasta, 

johon valikoitunee enemmän uushenkisyyden eri muodoista kiinnostuneita ihmisiä307.  

                                            
304

 Uskonnollisen yhdyskunnan jäsen sisältää luterilaiset, ortodoksi ja muut uskonnolliset yhdyskunnat. 
305

 Naiset 58,2 % - 65,1 % ja miehet 30,9 % - 33,8 % eri ikäryhmissä. Laskettu yhteen enkeleihin vakaasti uskovat ja heitä 
todennäköisenä pitävien vastaukset. Kirkko Monitor 2007. 
306

 Ketola & Sohlberg 2012. 
307

 Internetsivuilla todetaan Ultran olevan avoimesti rajatiedon kysymyksiä ja tutkimusta käsittelevä aikakauslehti, joka 
tarjoaa ”puolueettomasti ja ennakkoluulottomasti faktaa ja fiktiota rajatiedoksi nimetyiltä, mitä keskeisimmiltä elämän 
ja mielenkiinnon alueilta.” http://www.ultra-lehti.com/esittely.html. Luettu 23.12.2013. 

http://www.ultra-lehti.com/esittely.html


73 

 

Enkelit Suomessa -kyselyn vastaajista lähes kolmeneljäsosalla on kokemuksia enkeleistä, mikä ei 

ole sinällään kovinkaan yllättävää, koska he ovat tulleet Lorna Byrnen tilaisuuteen. Seuraavassa 

käsittelen sitä, miten enkelikokemuksia omaavat kuvaavat näitä kokemuksiaan. 

 

 

6.3.1.  Enkelikokemusten kuvaaminen 

 

 

122 naista ja yhdeksän miestä kertoivat tarkemmin enkelikokemuksistaan. Naisten ja miesten 

vastaukset on tässä tarkastelussa yhdistetty. Vastaajalla saattoi olla useita erityyppisiä 

kokemuksia, joten vastausten määrä oli kaikkiaan 226. Vastaukset on jaoteltu uskonnolliseen 

yhdyskuntaan kuulumisen mukaan. 

 

Jäsenyys/ 
enkelikokemukset 

Jäsen % Ei-jäsen % Yht. % 

Suojelusta, henkistä 
tukea, apua, johdatusta, 
varjelusta 

35 19,6 10 21,3 45 19,9 

Suojelusenkelit 15 8,4 1 2,1 16 7,1 

Tietoa, viestejä, 
vastauksia ja ohjausta 18 10,1 3 6,4 21 9,3 

Tunne, kokemus 
läsnäolosta, tietoisuus, 
yhteys 

28 15,6 11 23,4 39 17,3 

Ilo, rauha. vapaus, 
rakkaus 

3 1,7 1 2,1 4 1,8 

Juttelee, kuuntelee 7 3,9 3 6,4 10 4,4 

Konkreettista apua, 
pelastuminen 

15 8,4 2 4,3 17 7,5 

Hoidettu, parannettu 1 0,6 2 4,3 3 1,3 

Meditaatiossa, unessa 8 4,5 1 2,1 9 4,0 

Näköhavainto, 
valohahmot 

13 7,3 6 12,8 19 8,4 

Kosketus, ilmavirta, 
höyhenet, kukat, 
tuoksu, kivet 

19 10,6 2 4,3 21 9,3 

Energiaa, valopalloja 9 5,0 3 6,4 12 5,3 

Muut (kauniita, hyviä, 
ihmisen muotoinen) 8 4,5 2 4,3 10 4,4 

Yhteensä 179 100,0 47 100,0 226 100,0 

 
Taulukko 5.  Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluminen ja tarkennetut enkelikokemukset (N=226). 
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Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvien ja kuulumattomien kokemuksissa ei ole kovinkaan suuria 

eroja enkelikokemusten kuvaamisessa. Molemmissa ryhmissä tärkeintä on kokemus 

suojeluksesta, varjeluksesta ja lohdutuksesta: 19,6 prosenttia uskonnolliseen yhdyskuntaan 

kuuluvista mainitsi tämän ja uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomista hieman enemmän eli 

21,3 prosenttia. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat kuvaavat useammin suojelusenkeli- ja 

konkreettisen avun ja pelastumisen kokemuksia, jotka ovat perinteisempää enkelitulkintaa.  

 

Vastaajat saavat tietoa, viestejä, vastauksia ja ohjausta enkeleiltä ja enkelikokemus voi ilmetä 

kosketuksena, ilmavirtana, tuoksuna tai höyhenenä, joka puolestaan kuvastavat uudempaa 

enkelinäkemystä. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat puolestaan kuvaavat enemmän 

tunnetta ja kokemusta läsnäolosta, tietoisuutta ja yhteyttä enkeleihin sekä näköhavaintoja 

enkeleistä tai valohahmoista. Hoitaminen ja parantaminen mainittiin vain muutamissa 

vastauksissa, mutta on mahdollista, että näiden asemesta käytetään erilaisiin hoitoihin viittaavia 

sanoja kuten enkelihoito, reikihoito, jotka tulivat esille kysyttäessä henkisten palvelujen käyttöä. 

 

Sointu ja Woodhead esittävät henkisyyttä ja sukupuolta käsittelevässä artikkelissaan, että naiset 

ovat kiinnostuneita holistisesta henkisyydestä nimenomaan parantamisen ja hyvinvoinnin vuoksi. 

Keho on väylä sisäisen elämän kehittämiseen. Kehon, mielen ja sielun hyvinvoinnin kautta naiset 

voivat löytää tasapainon ulkoisten odotusten ja omalle itselle elämisen ja itsemääräämisen 

välille.308 Utriainen on kuvannut (enkeli)henkisyyden olevan täynnä terapeuttista kieltä ja 

kuvakieltä, jopa niin paljon että on mahdollista puhua globaalista terapeuttisesta uskonnosta 

uusliberaalissa modernissa maailmassa309.  

 

Keskustelen heidän kanssaan joka päivä. He ovat minulle tärkeitä. He ovat auttaneet minua 

yms. (102)  

 

Kokemukset enkeleiden kanssa kuvataan myönteisinä ja niihin liittyy usein kokemus avun, neuvon 

tai tuen saamisesta vaikeassa tilanteessa ja niistä puuttuvat täysin mahdollisesti ahdistaviksi 

miellettävät kristilliset käsitteet kuten synti tai kadotus.  

 

Sama myönteisyys on nähtävissä myös ”Enkelten pesä” -internetsivuston käyttäjien mielikuvissa 

enkeleistä, jonka mukaan enkeleiden tärkein ja kyseenalaistamaton piirre on niiden 

                                            
308

 Sointu & Woodhead 2008, 259-265, 269. 
309

 Utriainen 2014a, 12-13, 2014b, 4. 
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hyväntahtoisuus. Uibu kuitenkin toteaa, että enkelit ovat Eestissä tyhjempiä symboleja, sillä ne 

eivät ole olleet kirkossa näkyviä hahmoja tai vähemmän esillä kansanperinteessä kuin monet 

muut myyttiset olennot. Näin ihmiset voivat käsitteellistää ja luoda enkeleille merkityksiä 

vapaammin uushenkisiin kirjoihin ja kansainvälisiin guruihin pohjautuen.310 

 

Kyselyn vastaajat voivat nähdä ja kokea enkelien läsnäolon fyysisesti jopa niin, että enkeli on tullut 

vastaajan sisään tai niiden läsnäolo voidaan luoda kuvitteellisesti. Naiset kuvaavat 

enkelikokemuksiaan seuraavasti: 

 

Kyllä, olen nähnyt, kuullut, kokenut ja tuntenut heidän läsnäolonsa. (73) 

 

Olen pyytänyt apua er. til:ssa Ja valtava enkeli tuli keskellä pv. salin keskelle. Lisäksi olen 

saanut suoj.enkeleitä tulemaan puoliksi sisääni kun pelkäsin ja näin hänen helmansa liikkeet 

sivullani. Useamaan kerran. Nyt näen salissa valtavan monivärisen enkelin. (151)  

 

Olen saanut viestejä henkimaailmasta meedioiden kautta. Joskus kuvittelen tuntevani 

suojelusenkelini läsnäolon, mutta en näe heitä. Yleensä pyydän enkeliä auttamaan 

tilanteissa, kun koen epävarmuutta tai olen ahdistunut.” (370) 

 

Kuvitteleminen on osa enkelikäytäntöjä, se koetaan legitiiminä ja siihen myös kannustetaan. 

Enkelikäytännöissä mielikuvitus on yhtä tärkeä tiedonsaantikanava kuin perinteiset aistit311. 

Enkeleiden antamien merkkien tunnistaminen on tärkeää enkelikäytännöissä: 

 

Tunne että enkeli on vieressä (kosketus, viileä ilmavirta, mieli rauhoittuu kun \"puhun\" 

enkelille). Olen saanut usein höyhenen yllättävissä paikoissa ja ilmoitus kun lapsenlapsi 

syntyi. Pelastus rautapalkin alta (hellästi työnnettiin sivuun). (331) 

 

Miesten kuvauksissa tulevat vastaavasti esille auttaminen ja kokemus enkelin läsnäolosta: 

 

Kyllä, kun olen antanut periksi, minusta on pidetty huolta. (168M) 

 

Ehkä yksi. Mutta en ole siitäkään varma. Voimakas kokemus (unessa) ainakin oli, koska se 

on syöpynyt mieleeni. (354M) 

 

Tarkasteltaessa enkelikokemukset ja -määritykset vastauksia yhdessä löytyy viitteitä siitä, että 

Utriaisen312 käyttämät yhteydenpidon muodot (käytännöllinen, sosiaalinen, emotionaalinen ja 

hengellinen) enkelien löytyvät myös osassa vastauksia.  

                                            
310

 Uibu 2012, 75, 81, 60. Vastaava hyväntahtoisuus näkyy myös Utriaisen ja Gilhusin tutkimuksissa. 
311

 Tarkemmin Utriainen 2014a, 246. 
312

 Utriainen 2012, 6-7. 
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Ei ole varsinaisia fyysisiä kokemuksia, mutta sillä ei ole merkitystä. On kokemuksia siitä, että 

saan apua pyytäessäni. Esimerkiksi aivan käsittämättömällä tavalla järjestyy parkkipaikka 

muuten niin täydeltä parkkipaikalta tai ajo aamuruuhkassa sujuukin aivan kuin ilman 

ruuhkaa tai liian tiukasta aikataulusta huolimatta ehdinkin lentokoneeseen juuri sopivasti 

juoksematta ja kiirehtimättä. (344)  

 

Asiat ovat järjestyneet kun olen pyytänyt apua. (105) 

  

En tiedä onko, mutta uskon että tämäkin, että löysin tieni tänne tapahtumaan ja sain lipun 

kuin ihmeen kautta, oli enkelten töitä. Paljon muutakin. (27) 

 

Koen olevani yhteydessä enkeleihin ja saavani heiltä apua eri asioihin ja tukea omaan 

henkiseen kasvuun. Koen sen luonnollisena, arkipäiväisenä asiana. Olen myös opiskellut 

enkelihoitajaksi ja teen pienimuotoisesti työn ohella enkelihoitoja. (361) 

 

Mielenkiintoista vastauksissa on enkelisuhteen tavallisuus ja arkipäiväisyys. Enkelit näyttäytyvät 

ystävinä, jotka antavat apua niin käytännön kysymyksissä kuin ahdistavissa tilanteissakin. 

 

Enkelikokemuksiaan avanneista 122 naisesta 20 eli 16,4 prosenttia mainitsee oman aktiivisuuden 

– pyytämisen - suhteessa yhteydenpitoon enkeleiden kanssa, vaikka tätä ei kyselyssä erityisesti 

tiedusteltukaan.  

Jumalan luomia valo-olentoja, meidän kunkin avuksi, pyydettäessä, toimivat vain 

rakkaudesta. (4) 

 

Näkymättömiä auttajia. Kun pyydän apua enkelit tulevat apuun. Näen joskus enkelin siipiä 

taivaalla... Olen jo kauan olut henkisen tien kulkija. Kaikki lähti siitä kun äitini oli 

uskovainen. Hän oli tosi hyvä äiti, mutta uskonto ei kolahtanut minuun. (3) 

 

Tulos näyttää tukevan Utriaisen313 etnografisen aineiston pohjalta esittämää tulkintaa naisten 

suhteesta enkeleihin. Suhde on aktiivinen verrattuna Raamatussa esitettyihin suhteisiin, joissa 

enkelit ovat perinteisesti toimijan roolissa ja naiset vastaanottajina. Nyt naiset pyytävät enkeleitä 

toimimaan kanssaan, ja yhdessä toimimisen kenttä on laaja lähtien käytännön ongelmien 

ratkaisusta aina yhteydenpitoon toisten todellisuuksien, toisten maailmojen kanssa. 

Enkelikokemukset voivat olla sekä yllättäviä kokemuksia että yhteistä toimintaa, jossa nainen on 

aloitteentekijänä.  

 

                                            
313

 Utriainen 2012, 2-4. 
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Miehistä kukaan ei mainitse vastaavaa aktiivisuutta suhteessa enkeleihin. Marja Koskela toteaa 

kuuden miehen enkelikokemuksia kuvaavassa pro gradu -työssään, että miehillä ei ole tunnu 

olevan vastaavaa tarvetta kuin naisilla ottaa yhteyttä enkeleihin, vaan enkelit tietävät milloin 

ilmestyä. Puolet miehistä kuitenkin rukoili pyytäen enkeleiden apua ja yksi miehistä pyysi apua 

päivittäisiin arkisiin asioihin314. 

 

Kyselyaineiston vastaukset olivat suhteellisen lyhyitä ja haastattelututkimuksen kaltaista 

tarkentamismahdollisuutta ei ollut, joten monet vastausten herättämät kysymykset jäivät 

avoimiksi. Mielenkiintoista olisi ollut tietää, miten vastaajat itse mieltävät omat 

enkelikokemuksensa, mihin kenttään ne kuuluvat, kristilliseen, uushenkisyyteen vai molempiin 

yhtäaikaisesti vai onko tällä kysymyksellä lainkaan relevanssia heidän arjessaan.  

 

Toinen kiinnostava kysymys olisi ollut, miten pitkä suhde enkeliin on, onko kyseessä elinikäinen 

suhde suojelusenkeliin vai lyhyempi suhde, jossa enkeli on tullut osaksi vastaajien elämää vasta 

myöhemmin sekä se, kuinka pitkään tällainen suhde kestää? Kyselyssä ei valitettavasti kysytty, 

kuinka kauan enkelit olivat olleet läsnä vastaajien elämässä. Muutamassa vastauksessa kerrotaan, 

että tapaaminen enkelin kanssa on tapahtunut jo lapsena tai kuten aiemmin todettiin, enkeli oli 

suojellut vastaajan lasta: 

 

Lapsena jäin auton alle. Uskon, että minua suojeli oma enkeli. (67) 
 

Muistan lapsuudestani selvän tietoisuuden kanssani olleista kolmesta valohahmosta, joilta 

sain sanatonta tukea. Olivatko he enkeleitä vai oppaita - sillä ei minulle niin väliä...enkelit 

ovat pelastaneet/suojelleet monesti. (13) 

 

Vastaajien kuvaamat enkelikokemukset kertovat aktiivisesta ja myönteisestä suhteesta, jossa 

vastaajan todelliseksi kokema tai legitiimisti kuvittelema enkeli toimittaa tietoa, viestejä ja 

vastauksia sekä tukee vaikeissa päätöksentekotilanteissa ja auttaa arkisten tilanteiden 

ratkaisemisessa. Enkeleiden läsnäolo tunnetaan konkreettisesti kosketuksena, ilmavirtana, 

tuoksuna, höyhenenä tai näköhavaintoina tai tunteena läsnäolosta ja yhteydestä. 

Enkelikokemusten kuvaamisessa ei ole nähtävissä yhtä mallia vaan kuvauksissa löytyvät niin 

perinteinen enkelikuva kuin uushenkisyyden tasa-arvoinen ja suvaitseva tapa rakentaa yksilöllistä 

henkisyyttä.  

 

 

                                            
314

 Koskela 2014, 81-82. 
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6.3.2. Mitä enkelit ovat? 

 

 

Kyselyssä tiedusteltiin vastaajan omien enkelikokemusten lisäksi myös sitä, mitä enkelit hänen 

mielestään ovat. Tähän enkeleiden olemusta koskevaan kysymykseen vastasi 200 naista ja 

yhdeksän miestä. Useilla vastaajilla oli useampia määritelmiä, joten vastauksia oli yhteensä 369. 

 

Auttajia, suojelijoita, kuuntelijoita, Jumalan lähettiläitä ja ikuisia ystäviä. (38) 
 

Valo-olentoja, energiaa. (129) 
 

Osa vastauksista noudattaa perinteistä arkkienkelien työnjakoa315 eli enkelit suojaavat, auttavat, 

lohduttavat (32 %), ovat sanansaattajia (11 %) ja suojelusenkeleitä ja Jumalan apureita (10 %) sekä 

oppaita ja neuvonantajia (9 %). Suuri ryhmä ovat myös enkelit henki- ja valo-olentoina (24 %), 

jotka voivat olla sekä kristillistä että uudempaa traditiota. Lisäksi kuvataan valoa ja energiaa (4 %), 

joka liittyy enemmänkin uudempaan enkelisanoitukseen.  

 

 

Kuvio 3.   Mitä enkelit ovat? (N=369). 

 

                                            
315

 Viestinviejä Gabriel, parantaja Rafael ja pahuutta vastaan taisteleva ja siltä suojeleva Mikael. Ks. tarkemmin sivu 34. 
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Verrattaessa vastaajien omia enkelikokemuksia ja heidän näkemystään siitä, mitä enkelit ovat, 

niin ne vastaavat suureksi osaksi toisiaan; enkelikokemuksen suojelus, henkinen tuki, apu sekä 

johdatus ja varjelu sanoittuvat auttajiksi, lohduttajiksi ja suojelijoiksi tai juttelu ja kuuntelu 

muuttuvat ystäväksi ja tiedot, viestit, vastaukset ja ohjaus sanoittuvat sanansaattajiksi, oppaiksi ja 

neuvonantajiksi. 

 

Jumalan olemassaolo 

 

Kyselyssä ei tiedusteltu erikseen näkemystä Jumalan olemassaolosta tai kristinuskon perinteisistä 

opeista. Naisista 83 eli 33,5 prosenttia kuitenkin mainitsi Jumalan kertoessaan 

enkelikokemuksestaan tai -näkemyksestään. Miehistä vain yksi mainitsi Jumalan kuvatessaan 

enkeleitä. On vaikea arvioida, miten Jumalan määrittely enkeleiden kautta liittyy vastaajilla 

kristilliseen, uudempaan traditioon vai molempiin. Vastauksissa heijastuvat sekä kristillisen 

tradition Jumala että uudemman tradition sisäisen yhteyden etsintä ja sielunsopimuksen 

suorittaminen316. Kuten Lynch toteaa Jumala-käsitteen on osin korvannut energia tai 

maailmankaikkeus317 tai alkulähde kuten eräs vastaajista toteaa: 

 

Korkeita henkiolentoja, jotka auttavat ja opastavat ihmisiä ja koko maailmaa. Toteuttavat 

Jumalan suunnitelmaa. (40) 

 

Uskon, että enkelit ovat Jumalan luomia henkiolentoja, joiden on määrä auttaa ihmisiä 

löytämään sisäinen yhteytensä Jumalaan. Enkelit tulevat suoraan Jumalasta. Uskon, että 

jokaisella on suojelusenkeli joka yrittää pitää parhaansa mukaan omasta henkilöstään 

huolta. Sitten on yleisesti auttavia enkeleitä kuten arkkienkeli Mikael. (302) 

 

Valon lähettiläät, Jumalan eli alkulähteen kanavia ja konkreettisesti suojelusenkeleitä meille 

maallisille ihmisille. Auttavat meitä suorittamaan sielunsopimustamme. (334) 

 

Miehistä yksi mainitsi Jumalan vastauksessaan: 

 

Ilmeisesti avuksemme tulleita, meitä ohjaavia ja suojelevia Jumalan apureita. (354M) 

 

Muutamassa enkelikokemuksia ja -näkemyksiä koskevissa vastauksissa viitataan ihmiseen, jota 

kutsutaan enkeliksi.  

 

                                            
316

 Sielunsopimuksella tarkoitetaan ihmisen kehittymistä useiden elämien kautta, joissa sopimusten mukaiset asiat 
tapahtuvat tarkoituksella kehittää sisäistä rakkautta, valoa ja löytää elämän tarkoitus. Tarkemmin esim. Caroline Myss 
2009 ja www.valonpolku.com/sielunsopimukset/ Luettu 7.9.2014. 
317

 Lynch 2007, 33, 49. 

http://www.valonpolku.com/sielunsopimukset/
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Useita [enkelikokemuksia], esim. Vanhan kirkon puistossa tuli vastaan enkeli valepuvussa 

(ihmisen vaatteissa) ja lausui yhden lauseen, joka merkitsi minulle hyvin paljon. (93)  

 

Henkiolentoja, jotka tuovat viestejä toisesta todellisuudesta ja joilla on halu auttaa. 

Keskuudessamme on myös lihallisia enkeleitä ihmisten muodossa. (317) 

 

Vastauksista ei selviä, käyttävätkö vastaajat enkeli-sanaa myönteisenä metaforana vai onko 

kyseessä kohtaaminen todelliseksi koetun enkelin kanssa.  

 

Utriaisen tekemät haastattelut kertovat naisten enkelimaailman olevan sekoitus kristillistä, 

apokryfistä, teosofista ja New Agen elementtejä, joita kukin voi painottaa oman näkemyksensä ja 

tarpeidensa mukaisesti. Enkelit nähdään tulevan joko personoidusta kristillisestä Jumalasta tai 

joltain universaalisen elämän yleisemmästä ja abstraktimmasta lähteestä. Enkeliusko yhdistää 

teistisiä ja holistisia painotuksia ja toiveita, mitä voidaankin pitää eräänä syynä enkeleiden 

suosioon nykypäivänä.318 

 

Tutkimuksessaan arjen kansanomaisesta uskonnosta Norjassa, Gilhus toteaa enkeleiden häilyvän 

todellisuuden ja metaforan välillä ilman teologisesti vahvaa määrittelyä. Enkelit haastavat 

kristillisen version monoteistisesta uskonnosta ryhtyessään toimimaan yksin. Keskustelut ja riidat 

enkeleistä kuvaavat traditionaalisen uskonnon ja laajemman henkisyyden ja uskonnon 

individualisoinnin valista suhdetta ja vastakkainasettelu.319  

 

Utriaisen tutkimuksen mukaan enkelien lumoon sisältyy erilaisia ruumiillisia tuntemuksia ja iloa, 

jotka tekevät arkielämän siedettävämmäksi, nautittavammaksi, jännittävämmäksi ja 

esteettisemmäksi ja auttavat nousemaan arjen yläpuolelle. Enkelien kanssa ei koeta yksinäisyyttä, 

vaan ne antavat tunteen yhteydestä, seurasta ja tuesta. Utriainen nostaa kuitenkin esille 

kiintoisan kysymyksen siitä, miten enkeliuskon lumo tulisi nähdä, onko siinä kyse luovasta 

toimijuudesta vai sisältävätkö se myös uuden tavan ohjeistaa naisten elämää..320 

 

Puhuessaan enkeleistä Enkelit Suomessa -kyselyn vastaajat näyttävät puhuvan yksinäisyydestä, 

arjen jaksamisesta, itsensä toteuttamisesta, tuen saamisesta ja huolenpidosta sekä arjen lumon 

lisäämisestä. Vaikuttaa siltä, että modernin yhteiskunnan vaateet ihmisten yksilöllisestä vastuusta 

omasta itsestään ja traditionaalisen uskonnollisuuden nykymuodot johdattavat ihmiset etsimään 

                                            
318

 Utriainen 2012, 2, 2014a, 12. 
319

 Gilhus 2012a, 242. 
320

 Utriainen 2914e, 13-14. 
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apua, turvaa ja iloa tavalla, johon enkelit näyttävät muovautuvuutensa vuoksi sopivan erittäin 

hyvin. 

 

 

6.4 Henkisyys, omakuva ja uskonto  

 

 

Tilaisuuteen osallistuminen tai enkelit on vain osa Lorna Byrnen tilaisuuteen osallistujien 

henkisyyden karttaa. Seuraavassa tarkastelen vastaajien osallistumista henkisiin tilaisuuksiin ja 

henkisten, usein vaihtoehtoisten, palvelujen käyttöä. 

 

Kuten taustamuuttujia koskevassa luvussa on tullut ilmi, niin vastaajien uskonnollisiin 

yhdyskuntiin kuuluminen vastasi yllättävän hyvin suomalaisten yleistä jäsenyyttä. Tämä ei 

kuitenkaan kerro siitä, minkälaisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin he osallistuvat.  

 

Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen 

 

Kysymykseen Minkälaisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistut? vastasi 198 henkilöä, joiden 

osallistumisen sisältöä ja aktiivisuutta on pyritty tarkastelemaan luokittelemalla vastaukset ja 

huomioimalla myös kyselyn muissa osissa annetut vastaukset. Kyselylomakkeessa ei pyydetty 

vastaajia arvioimaan suoranaisesti osallistumisensa aktiivisuutta, joten vastausten jakauma on 

vain suuntaa-antava. Vastaukset jakautuvat kolmeen ryhmään, kirkon tilaisuuksiin osallistuvat 

(aktiiviset ja passiiviset321), vaihtoehtoisiin tilaisuuksiin osallistuvat ja molempiin tilaisuuksiin 

osallistuvat.  

 

Vastaajat ovat mieltäneet uskonnollisen tilaisuuden käsitteen laajasti siten, että vastaukset 

kattavat sekä kirkon että muiden toimijoiden tilaisuudet kuten Äiti Amman darshar, Minä Olen-

messut, Hengen ja tiedon messut, Healing room tai meditaatiotilaisuudet. Muutama vastaaja 

kuitenkin kommentoi kysymystä tuoden esille näkemyksensä uskonnollisen ja henkisen 

tilaisuuksien eroista. 

 

En juuri minkäänlaisiin. Henkisiin tosi usein. (90) 

 

                                            
321

 Aktiivinen = mainitsee, jonkin erityisen aktiviteetin, johon osallistuu. Passiivinen = En juuri minkäänlaisiin, ellei tule 

eteen näitä pakollisia häitä, hautajaisia yms. (365) 
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En osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin. Joskus osallistun meditaatioihin tai kanavointi-

iltoihin tai esim. Lorna Byrnen tilaisuuteen, mutta en määrittele niitä uskonnollisiksi vaan 

henkisiksi. (376) 

 

New age ja henkisiä tapahtumia kuten Hengen ja tiedon messut, kursseja, leirejä yms. 

(310M)  

 

  Naiset    Miehet   Yhteensä   Yhteensä 

Jäsenyys/ 

tilaisuudet  

jäsen  ei jäsen jäsen  ei jäsen jäsen  ei jäsen   

Ei osallistu 3,4 13,2 0,0 25,0 3,2 14,3 5,6 

Kirkko, 

aktiiviset 

25,9 5,3 44,4 25,0 26,9 7,1 22,7 

Kirkko, 

passiiviset 

44,9 36,8 44,4 0,0 44,9 33,3 42.4 

Vaihto-

ehtoiset 

17,7 36,8 0,0 25,0 16,7 35,7 20,7 

Molemmat 8,2 7,9 11,1 25,0 8,3 9,5 8,6 

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Taulukko 6. Naisten ja miesten uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen (N=198). 

 

Yhteenlaskettuna vastaajista hieman yli 40 prosenttia ei osallistunut lainkaan uskonnollisiin 

tilaisuuksiin (5,6 %) tai osallistui lähinnä kirkollisiin toimituksiin kuten häihin, hautajaisiin tai 

konsertteihin sekä kirkon vuodenkiertoon liittyviin tilaisuuksiin (42,4 %). Vastaukset ovat 

samansuuntaisia luvussa 2 kuvatun suomalaisen uskonnollisuuden muutoksen kanssa, jossa 

todetaan institutionaalisen uskonnonharjoittamisen vähentyneen. 

 

Tällä hetkellä en osallistu. Nykyisessä asuinkaupungissani ei järjestetä mielenkiintoisia 

uskonnollisia tilaisuuksia. (17) 

 

En mihinkään, paitsi joulukirkko, häät/hautajaiset. (36)  

 

En juuri minkäänlaisiin. Kirkkokonsertit ovat ainoat. (7) 

 

Salminen on Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn tuloksiin pohjautuen tyypitellyt vastaajat 

seurakuntaosallistumisen tiheyden mukaan ja tutkimus tarkemmin osallistumattomia ja passiivisia 
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jäseniä. Vastaavasti Niemelän322 ja Jäsen 360323 -tutkimuksissa osallistumistyyppien ryhmittelyssä 

käytettiin useita muita muuttujia, joita tässä kyselyssä ei ole esitetty, joten niiden tuloksia ei voi 

valitettavasti suoraan verrata Enkelit Suomessa -kyselyn vastauksiin.  

 

Tulokset kuitenkin osoittavat, että Enkelit Suomessa -kyselyyn vastanneet ovat aktiivisempia 

kirkon palvelujen käyttäjiä kuin näiden tutkimusten vastaajat, sillä kyselyssä aktiivisesti osallistuvia 

oli hieman yli 20 prosenttia kuten myös vaihtoehtoiseen uskonnollisuuteen tai uushenkisyyteen 

liittyviin tilaisuuksiin osallistuvia. Lähes yhdeksän prosenttia vastaajista osallistui molempiin 

tilaisuuksiin. Vastaajat kertovat osallistumisestaan seuraavasti: 

 

Jumalanpalvelukset. Srkn ja Kuan ryhmät, Naisten forum. (8) 

 

Messut, jumikset, konsertit. (28, M) 

 

Osallistun melko säännöllisesti rukoushiljentymisryhmään, jossa meditoidaan ja 

keskustellaan henkiseen kasvuun liittyvistä asioista. Kokoontuu 1krt/vko. Pyrin käymään Äiti 

Amman darshanissa, kun hän on Suomessa. Joskus osallistun intiaaniseremonioihin. (13) 

 

Kirkon tilaisuuksiin, antroposofisiin seminaareihin, henkisen tiedon tilaisuuksiin esim. 

enkelit. (97) 

 

Joskus kirkon tilaisuudet, Dalai Lama, Lorna, joogagurut yms. (19) 

 

Ortodoksikirkon palvelukset, teen työtä ev.lut. kirkossa, järjestän itse tilaisuuksia lapsille ja 

perheille päivittäin. (49) 

 

Kirkko, Minä Olen -messut. (38) 

 

Lorna Byrnen tilaisuuteen osallistujat näyttävät olevan kiinnostuneita sekä hengellisistä että 

uushenkisyyteen liittyvistä tilaisuuksista. Uushenkisyyden tilaisuudet näyttävät tarjoavan uutta ja 

mielenkiintoista perinteisen uskonnonharjoituksen rinnalle.  

  

Janet Eccles on tutkiessaan naisten aikaisempaa tai nykyistä kirkossakäynnin suhdetta heidän 

uskonnollisiin uskomuksiinsa ja käytäntöihinsä, päätynyt tulokseen, jonka mukaan naisten 

henkisyys ei rajoitu joko teistiseksi tai holistiseksi, vaan naiset asettuvat jatkumolle, jossa he 

pysyttelevät perinteisessä uskonnollisuudessa tai yhdistävät perinteistä hengellisyyttä ja 

                                            
322

 Niemelä 2003. 
323

 http://www.kotimaa24.fi/artikkeli/kirkko-seuloo-suomalaiset-neljaan-ryhmaan/. Luettu 26.5.2014. 

 

http://www.kotimaa24.fi/artikkeli/kirkko-seuloo-suomalaiset-neljaan-ryhmaan/
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uushenkisyyttä tai hylkäävät kaikki uskomukset. Perinteisellä tavalla (teistisesti) suuntautuneiden 

naisten määrä on vähentymässä ja myös he voivat olla samanaikaisesti myös holististen 

palvelujen kuluttajia.324 Yhdysvaltalainen uskontososiologi Nancy Ammerman toteaakin 

uskonnollisten tarinoiden olevan rikkaudessaan moninaisia ja että osallistumme samanaikaisesti 

useaan tarinaan325.  

 

Miten vastaajat kuvaavat itseään 

 

Kysymykseen Mikä tai mitkä kuvaavat Sinua parhaiten? pyydettiin ympyröimään vaihtoehdot 

tärkeysjärjestyksessä. Annettuina vaihtoehtoina olivat kristitty, uskonnollinen ihminen, New Agen 

kannattaja, henkinen ihminen, mystikko, esoteerikko, uskonnoton, humanisti, pakana/shamaani 

tai muu. Kysymykseen vastasi kaikkiaan naisista 245, joista 190 laittoi vaihtoehdot 

tärkeysjärjestykseen ja 15 miestä, joista 13 toi esille järjestyksen. 

 

 

Kuvio 4.  Mikä kuvaa eniten ensiksi mainittu vaihtoehto prosenttiosuudet (N=203). 

 

Kuviosta näkyy selkeästi, kuinka vastaajat mieltävät itsensä ensisijaisesti henkiseksi ihmiseksi 59 

prosentin osuudella. 21 prosenttia kuvaa itseään kristityksi ja neljä prosenttia uskonnolliseksi 

ihmiseksi ja seitsemän prosenttia humanistiksi. Neljä prosenttia kertoi itseään kuvaavan jonkin 

muun määrittelyn kuten: 

Valon tien kulkija universumissamme. (88, M) 

                                            
324

 Eccles 2008, 20-21, 28-29. 
325

 Ammerman 2007, 226. 
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Äiti Amman oppilas (lapsi). (12)  

 

Ikuinen etsijä. (71) 

 

Kannatan itsensä kehittämistä paremmaksi kanssaihmiseksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi, 

jota elämänmurheet ei helposti kaada. (155)  

 

Miehet (46 %) kuvasivat itseään huomattavasti enemmän kristityiksi kuin naiset (19 %). Miesten 

ryhmä on kuitenkin niin pieni, että tulos voi olla täysin sattumanvarainen.  

 

Uskonnolliseen ryhmään kuulumisella on naisilla vain vähän vaikutusta siihen, mikä mainittiin 

ensimmäiseksi. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvista naisista (N=145) mainitsee yllättäen 

ensimmäiseksi henkisen ihmisen (62 %), toiseksi kristityn (22 %) ja kolmanneksi humanistin (6 %). 

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomista (N=44) mainitsee myös ensimmäiseksi henkisen 

ihmisen, mutta kuitenkin pienemmällä osuudella (59 %), toiseksi humanistin (11 %) ja 

kolmanneksi kristityn (9 %).  

 

 

Kaavio 5.  Miten määrittää itsensä, kaikkien vastausten prosenttijakauma (N=605) 

 

Laskettaessa yhteen kaikki naisten ja miesten antamat vastaukset huomioimatta järjestystä 

(N=605), niin ryhmien väliset suhteet muuttuvat hieman, mutta ryhmien järjestys on edelleen 

samansuuntainen pienten ryhmien saadessa tässä enemmän mainintoja. 
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34 prosenttia vastaajista on maininnut vaihtoehdoista henkisen ihmisen ja 21 prosenttia kristityn, 

12 prosenttia mainitsi humanistin ja 11 prosenttia uskonnollisen ihmisen. Verrattuna edelliseen 

kaavioon New Agen kannattajiksi (6 %) ja mystikoiksi (5 %) itsensä määrittelevien osuus on 

suurempi. Vaikuttaa siltä, että näiden hieman erityisempien ryhmien mainitseminen tulee 

mahdolliseksi kun aikaisemmin on mainittu jokin muu, ”tavallisemmaksi” hahmotettu, vaihtoehto. 

Verrattaessa uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvien ja niihin kuulumattomien vastauksia, niin on 

toki odotettavissa, että jäsenet mainitsevat kristityn useammin kuin muut vaihtoehdot. 

 

Tulokset noudattavat Ultra-lehden lukijatutkimuksen tuloksia, jossa tärkeimmäksi identiteetiksi 

muodostui vastaavasti henkinen ihminen. (62 %), toiseksi kristitty (13 %) ja kolmanneksi 

uskonnollinen ihminen (6 %). Vain kolme prosenttia koki New Agen kannattajan identiteetin 

itselleen tärkeäksi ja kaksi prosenttia uskonnottomaksi ihmisen.326 Karulinna arvelee kysymyksen 

rakenteen vaikuttaneen tuloksiin, sillä hänen mukaansa Ultran tutkimuksessa ei ilmeisesti ollut 

mahdollisuutta valita useita vaihtoehtoja327.  

 

Karulinnan reikin harjoittajia koskevassa tutkimuksessa selvitettiin heidän identiteettiään 

pyytämällä heitä laittamaan annetut vaihtoehdot (kristitty, uskonnollinen ihminen, New Agen 

kannattaja, henkinen ihminen tai muu) tärkeysjärjestykseen. Henkisen ihmisen identiteetti oli 

selkeästi tärkein vastaajille (74 %). Toiseksi tärkein oli kristityn identiteetti (23 % tärkeä ja 24 % 

jonkin verran tärkeä) ja kolmanneksi uskonnottoman identiteetti (23 % ja 11 %). New Age 

kannattajan identiteettiä pidettiin vähiten tärkeänä (16 %).328 

 

Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyssä 62 prosenttia vastaajista oli valinnut luterilaisen identiteetin, 

61 prosenttia kristityn identiteetin ja 50 prosenttia henkisen ihmisen identiteetin. 30 prosenttia 

vastaajista oli valinnut uskonnollisen ihmisen identiteetin, 19 prosenttia oli valinnut 

uskonnottoman ihmisen identiteetin ja vain 2 prosenttia New Agen kannattajan identiteetin329. 

Tulokseen on toki voinut vaikuttaa Dayn esille tuoma tutkimuksen kysymyksen muotoilu330, 

suomalaiset mieltävät itsensä kulttuurin kautta identiteetiltään luterilaisiksi. 

 

Itsensä kuvaaminen ei ole välttämättä yksiselitteinen asia, vaan muutama vastaaja pohtii pitkään 

miten itseään kuvaisi ja antaa useita tulkintoja omasta identiteetistään. Hän on samalla kertaa 

                                            
326

 Ketola 2013. Lainaus Karulinna 2014, 39.  
327

 Karulinna 2014, 39. 
328

 Karulinna 2014, 38-39. 
329

 Haastettu kirkko 2012, 41. 
330

 Ks. tarkemmin s. 18. 
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kristitty ja vapaa-ajattelija ja epävarma New Age -määrittelystä sekä harrastaa joogaa ja harjoittaa 

ihmeiden oppikurssia: 

 

Kristitty: mitä sekin sit tarkoittaa, ehkä olen, ehkä en...ainakaan en usko ruumiin 

ylösnousemukseen, koska mihin täydellinen henki tarvitsisi epätäydellistä ruumista? New 

Age: kysymysmerkki. Muu: vapaa-ajattelija: uskon, että kaikissa uskonnoissa ja varsinkin 

niiden perustajissa - tai joiden opetusten pohjalta ne on perustettu on perimmäisen 

totuuden oivaltaneita ns. valaistuneita mestareita, kuten Jeesus tai Buddha. Koen myös 

intiaanien henkisyyden & erityisesti luonnon kunnioituksen sen pohjalta läheiseksi. Olen 

harjoittanut ihmeiden oppikurssia (Course of Miracles ) jo n. 1,5 vuoden ajan. Paramahansa 

Jogandan-joogin elämänkerta oli mielestäni myös totta & antoi sisäistä iloa.) (13) 

 

Mystikko=koen ja näen; esoteerikko=mitä tarkoittaa?; shamaani; joskus tehnyt 

shamaanimatkojakin ja hakenut pika-apua jollekulle; Muu, mikä: maailmankaikkeuden 

ykseys, rakkaus kiintopisteenä minne pyrin. (151) 

 

On mielenkiintoinen kysymys, miksi ihmiset mieltävät itsensä mieluummin henkiseksi kuin 

uskonnolliseksi ihmiseksi olipa hän uskonnollisen yhdyskunnan jäsen tai siihen kuulumaton? Linda 

Woodhead esitti Helsingissä syksyllä 2012 pitämässään luennossa provokatiivisesti, että uskonto 

on myrkyllinen sana, jota pyritään välttämään331. Ehkäpä ihmisiä kutsuu perinteistä 

uskonnollisuutta enemmän lynchiläinen progressiivinen henkisyys, jossa vallitsevat tasa-arvo, 

yksilöllisyys ja suvaitsevaisuus, vapaus patriarkaalisista uskomuksista ja rakenteista tai 

uskontoperinteiden rajat ylittävä uskonnollisuus, jossa on mahdollista yhdistää vapaammin ja 

omaehtoisemmin erilaisia elementtejä.  

 

 

6.5 Henkisten palvelujen käyttö  

 

 

Henkisten palvelujen käyttöä koskevaan kysymykseen oli annettu muutamia esimerkkejä (reiki, 

meditaatio, henkiparantaja, selvänäkijä, enkeliterapeutti), joiden lisäksi vastaajat mainitsivat 

meediot, astrologin palvelut, aurat. regressioterapian, energiahoidon, kanavoinnin sekä erilaiset 

hoidot kuten vyöhyketerapia ja shiatsu. Tässä yhteydessä käsitellään naisten ja miesten vastauksia 

yhtenä ryhmänä, sillä eri sukupuolten vastausten välillä ei ole suurta eroa. 

 

                                            
331

  
Woodhead 12.12.2012. 
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Kuvio 6.  Vastaajien mainitsemien henkisten palvelujen lukumäärä (N=199). 

 

Vastaajat olivat käyttäneet suurelta osin 1-5 palvelua ja näihin sijoittuu 91 prosenttia vastauksista 

ja näitä enemmän palveluja ovat käyttäneet vain muutamat henkilöt. Yllättäen suurimmat 

käyttäjät (11 ja 14 palvelua) olivat miehiä. 

 

 

Kuvio 7.  Naisten ja miesten yhteenlaskettu henkisten palvelujen käyttö (N=196). 

 

Henkisistä palveluista yli puolet vastaajista oli käyttänyt selvännäkijän palveluja (66 %), 

meditaatiota (54 %) ja reikiä (52 %). Henkiparantajan palveluja oli käyttänyt yli kolmannes 
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vastaajista ja enkeliterapiaa lähes 27 prosenttia. Vähiten mainintoja saivat aurat ja 

regressioterapia, joita oli kokeillut noin kaksi prosenttia vastaajista.  

 

 
NaIset   Miehet   yht.   Yhteensä 

  jäsen ei jäsen  jäsen ei jäsen  jäsen ei jäsen    

Reiki 48,6 70,7 30,0 33,3 47,4 68,2 52,0 

Meditaatio 56,3 61,0 50,0 66,7 55,8 61,4 57,1 

Henkip. 30,6 43,9 40,0 66,7 31,2 45,5 34,3 

Selvänäk. 64,6 75,6 50,0 33,3 63,6 72,7 65,7 

Enkeliter. 26,4 31,7 10,0 33,3 25,3 31,8 26,8 

Meedio 7,6 4,9 10,0 33,3 7,8 6,8 7,6 

Astrologi 2,1 9,8 0,0 33,3 1,9 11,4 4,0 

Tarot 5,6 4,9 0,0 33,3 5,2 1,8 5,6 

Hoidot 10,4 9,8 0,0 33,3 9,7 11,4 10,1 

Aurat 2,1 0,0 0,0 33,3 1,9 2,3 2,0 

Regress. 2,1 2,4 0,0 33,3 1,9 4,5 2,5 

Energiah. 15,3 17,1 0,0 33,3 14,3 18,2 15,2 

Kanavointi 7,6 12,2 0,0 33,3 7,1 13,6 8,6 

Kirkko 5,6 7,3 10,0 33,3 5,8 9,1 6,6 

Muut 9,7 12,2 0,0 33,3 9,1 13,6 10,1 

N= 144 41 10 3 154 44   

 
Taulukko 7. Henkisten palvelujen käyttö prosentteina naisilla ja miehillä uskonnolliseen 

yhdyskuntaan kuulumisen mukaan (N=198) 
 

Henkisten palvelujen käyttöön ja uskonnolliseen yhdyskuntaan koskeviin kysymyksiin vastasi 185 

naista ja 13 miestä, jotka mainitsivat yhteensä 610 henkistä palvelua. Miesten osuus vastauksista 

oli pieni, joten vertailu naisten ja miesten välillä on vaikeaa. Uskonnollisiin yhdyskuntiin 

kuulumattomat käyttävät uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvia enemmän lähes kaikkia palveluja, 

mutta ryhmien väliset erot ovat yllättävänkin pieniä. Suurin ero palvelujen käytössä ovat reikin 

kohdalla, jossa uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomat käyttivät lähes kaksikymmentä 

prosenttia enemmän palveluja. Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat käyttivät vain meedio-, 

kanavointi- ja tarot-palveluja enemmän, mutta nämä ovat saaneet vain vähän mainintoja, mikä on 

puolestaan voinut vinouttaa tulosta. 

 

Gallup Ecclesiastica 2011 -kysely kertoo ”henkisen kasvun menetelmien” käytön 

moninaistumisesta. Kaksi prosenttia suomalaisista meditoi päivittäin, kolme prosenttia viikoittain 



90 

 

ja yhdeksän prosenttia useita kertoja kuukaudessa. Kaikkiaan noin 14 prosenttia suomalaisista 

meditoi vähintään kerran vuodessa. Muita henkisen kasvun menetelmiä, jotka oli mainittu 

esimerkkeinä kyselyssä, joogaa ja taijia harjoitti viisi prosenttia vähintään viikoittain. Yhteensä 

noin 14 prosenttia ilmoitti harjoittavansa henkisen kasvun menetelmiä vähintään kerran 

vuodessa. Raamattua luki säännöllisesti viikoittain neljä prosenttia suomalaisista, joten henkisten 

kasvun menetelmien käyttö on ylittänyt perinteisen yksityisen uskonnonharjoituksen. 332 

 

Ultra-lehden lukijatutkimuksessa kysytyistä henkisistä aktiviteeteista yhteisiä Enkelit Suomessa -

kyselyssä mainittujen kanssa olivat meditaatio, jota harjoitti säännöllisesti nykyisin 43 prosenttia 

vastaajista, vaihtoehtohoitojen käyttäminen 27 prosenttia ja henkiparannuksen käyttäminen 21 

prosenttia, reiki- tai muiden energiahoitojen käyttäminen 15 prosenttia. Huomattavasti 

vähemmän käytettiin astrologista konsultaatiota (2 %), kanavointia (8 %) ja tarot-konsultaatiota, 

jota kukaan ei harrastanut säännöllisesti, mutta jota 10 prosenttia oli harrastanut useita kertoja 

viimeisen viiden vuoden aikana. Vastaajista kaikkiaan 79 prosenttia kertoi harjoittavansa jotain 

henkistä harjoitusta päivittäin, naisista lähes yhdeksän kymmenestä (88 %)333 

 

Meditaatio nousee selkeästi esille kaikissa tutkimuksissa. Tosi kaikkia suomalaisia koskevassa 

Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyssä se mainitaan huomattavasti vähemmän kuin muissa 

kyselyissä. Syynä tähän voi olla yhtäältä se, että Enkelit Suomessa- ja Ultran kyselyihin vastanneet 

ovat huomattavasti kiinnostuneempia henkisistä menetelmistä ja palveluista ja toisaalta se, miten 

kysymys esitettiin ja mitä vaihtoehtoja vastaajille tarjottiin.  

 

Mistä syystä olet hakeutunut näiden palvelujen piiriin? -kysymykseen vastasi 189 naista ja 10 

miestä, jotka antoivat useita vastauksia kysymykseen, joten vastausten lukumäärä on kaikkiaan 

260.  

 

                                            
332

 Haastettu kirkko 2012, 37-38. 
333

 Ketola & Sohlberg 2012, 11. 
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Kuvio 8.  Miksi hakeutunut henkisten palvelujen piiriin -kysymyksen prosenttiosuudet (N=260). 

 

Tärkein syy käyttää henkisiä palveluja olivat avun, lohdun ja tiedon hakeminen (33 %) sekä 

itsetuntemuksen ja itsensä kehittäminen (31 %), jotka molemmat saivat lähes kolmanneksen 

maininnoista. Suhteet tuonpuoleiseen (12 %) sekä ja hyvinvointiin ja jaksamiseen (11 %) liittyvät 

vastaukset saivat myös yli kymmenesosan maininnoista.  

 

Vastaajat kuvaavat syitä henkisten palvelujen käyttöään seuraavasti. 

 

Ne ovat jollain tavalla kiinnostaneet minua aina ja minulla on ollut myös erittäin vaikeita 

aikoja elämässä, jolloin olen hakenut niistä lohtua ja toivoa ja apua ongelmien ratkaisuun. 

(1)  

 

Poikani kuolema vei minut henkisten asioiden pariin. (18) 

 

Tullakseni mahdollisimman ehyeksi ihmiseksi, kasvaakseni siksi todelliseksi itsekseni joka 

voin olla. Löytääkseni jumalalliset kykyni ja lahjani. Uteliaisuudesta. (367)  

 

Minua kiinnostaa elämä, tuonpuoleinen, oma oppimismatka, kasvu ihmisenä, kokemukset 

toiseuden läsnäolosta (esim. henget). (174) 

 

Ne auttavat löytämään yhteyden Jumalaan ja omaan sisimpään. (109) 

 

Tasapaino, ilo. (94) 

 

Henkinen hyvinvointi. (106)  
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Saadakseni tietoa, saadakseni tukea omille näkemyksilleni, tasapainoa elämään. (340)  

 

En ole muualta löytänyt vastauksia. (50)  

 

Olen itse opiskellut energiahoitamista ja sen myötä herännyt laajempi kiinnostus aiheeseen. 

(9) 

 

Muutamat vastaajat ovat kokeneet myös terveydenhuoltojärjestelmän ja lääketieteen puutteet, 

eivätkä ole nähneet niiden vastaavan heidän tarpeisiinsa, joten he ovat hakeneet apua henkisistä 

palveluista.  

 

Terveyskeskus ei auta - eikä sinne saa aikoja. (52) 

 

Vahva halu sisällä ymmärtää ja oppia näistä asioista sekä tuskalliset elämänkokemukset 

jotka ovat ajaneet näiden asioiden piiriin. Lisäksi havainto että perinteinen terveydenhuolto 

ei anna juurikaan mitään henkistä ravintoa. Eivät edes terapeutit yms vastaavat. (232, 

psykologi) 

 

Koska länsimainen lääketieteemme ei ole kyennyt auttamaan. (90) 

 

Vastaavasti Utriaisen haastattelemísta henkilöistä muutamat ovat todenneet suomalaisen julkisen 

terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen rajoitukset, jotka ovat estäneet heitä saamasta apua ja 

tukea vaikeissa elämäntilanteissa334. 

 

Kaksi vastaajaa viittasi vastauksessaan työhönsä:  

 

Tapaan kriisityössä ihmisiä, jotka ovat saaneet lohtua näistä palveluista. (103, 

kriisityöntekijä).  

 

Enkelit ovat hänelle ihmisille lohtua tuottavia mielikuvitusolentoja ja häntä hämmästyttää 

ihmisten suuri usko. Lornaa hän kuvaa hyvin miellyttäväksi esiintyjäksi ja karismaattiseksi 

puhujaksi.  

 

Toinen vastaajista on ammatiltaan terveydenhuollon ammattilainen, joka kuvaa kiinnostustaan 

tilaisuuteen seuraavasti: 

 

                                            
334

 Utriainen 2014c, 36, 201, 2013a, 
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Kohtaan kuolevia ihmisiä suht usein tai ihmisiä joiden omainen kuolemassa tai vakava 

sairaus. Kuoleman käsittely eri näkökannoista kiinnostaa ja samalla helpottaa omaa 

työtäni. Kun itsellä rauhallinen, positiivinen suht kuolemaan, se rauhoittaa potilasta. En 

tunne muita kys alan ihmisiä (enkeli).(307) 

 

Tilaisuuden suurin anti hänelle oli Lorna Byrnen inhimillisyys, rehellisyys omille TUNTEILLEEN. 

Hänen kokemuksensa hänelle totta. Mutta tilaisuutta hän arvioi seuraavasti: Ne höyhenet 

käytävällä olivat liikaa! Tuli järjestäjien taholta manipuloinnin makua. Haastattelija kokematon, 

amatöörimainen. 

 

Vaikuttaa siltä, että myös perinteinen terveydenhoitojärjestelmä on avautumassa näkemään 

henkisten palvelujen merkityksen asiakkaiden kohtaamisessa ja heidän ongelmisensa 

hoitamisessa.335  

 

Ultra-lehden lukijatutkimukseen vastaajat kertoivat tärkeimmäksi syyksi henkisten harjoitusten 

tekemiseen Ketolan ja Sohlbergin mukaan hieman yllättäen hengelliset syyt (22 % Jumalan kanssa 

yhteyteen pääseminen ja noin kymmenesosa korkeimman ylistäminen ja kiittäminen), 21 

prosenttia ilmoitti syyksi yhteyden saaminen sisäiseen itseen. Kymmenesosa ilmoitti syyksi 

stressin poistamisen ja rentoutumisen sekä seitsemän prosenttia elinvoiman palautumisen ja 

energian lisäämisen. Ketolan ja Sohlbergin mukaan Ultran lukijatutkimukseen osallistuneet 

ovatkin hyvin motivoituneita henkisyydestä tai hengellisyydestä336. 

 

Kysymykseen Mitä koet saaneesi ko. palveluista? vastasi 176 naista ja 9 miestä, jotka antoivat 

yhteensä 309 vastausta.  

 

                                            
335

 Ks. myös Utriainen 2014d, 4. 
336

 Ketola & Sohlberg 2012, 11. 
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Kuvio 9. Mitä sai henkisistä palveluista prosenttiosuudet (N=309)  

 

Viidennes vastaajista sai henkisistä palveluista lohtua, toivoa ja apua (20 %) ja tukea ja tietoa 

valinnoilleen (19 %). Lähes yhtä suuret ryhmät kokivat saaneensa energiaa ja voimaantuneensa 

(18 %) ja saaneensa hyvää oloa, hyvinvointia ja tasapainoa elämäänsä (17 %). Tietoa ja yhteyttä 

henkimaailmaan (10 %) ja henkistä kasvua (2 %) koki saneensa hieman yli kymmenen prosenttia 

vastaajista.  

 

Uskoa tulevaan. Lohtua, ymmärrystä. Rauhaa ja rakkautta. (34) 

 

Rauhaa, parannusta, lohtua. (85) 

 

Koko elämä on muuttunut paljon paremmaksi ja helpommaksi ja iloisemmaksi. (171) 

 

Hakenut ja saanut varmuutta päätöksentekotilanteisiin ja selvyyttä asioihin, joita on ollut 

vaikea ymmärtää. (35)  

 

Voimaa, lohdutusta, inspiraatiota, sisäistä näkemystä, luottamusta elämän 

tarkoituksellisuuteen. (97) 

 

Tunne- ja mielentason tasapainoa. (37) 

 

Ne auttavat elämässä; ratkaisemaan epäselviä asioita, voimavaroja ratkoa itse omaan 

elämään liittyviä kysymyksiä, auttavat tuntemaan yhteyttä Jumalaan ja ykseyttä 

kaikkeuden kanssa. (114) 
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Yhteyden tuonpuoleiseen siirtyneisiin rakkaisiin, voimaa, apua enkeleiltä, oppinut 

meditoimaan. (350) 

 

Olen kasvanut henkisesti ja saanut apua parantumattomaan sairauteen. Olen 

tasapainoisempi. (380) 

 

Ne ovat auttanet minua ihmisenä kasvamisen prosessissa sekä eheytymisprosessissa niin 

henkisellä, psyykkisemotionallisella kuin fyysiselläkin tasolla ja johtanut myös joidenkin 

fyysisten oireiden paranemiseen tai lieventymiseen. (Vrt. eheytyminen=healing, 

parantuminen=curing.). (376)  

 

Vastaajat hakivat (ja saivat) henkisistä palveluista myönteisiä tuen ja avun kokemuksia, voimaa, 

vahvistusta päätöksilleen, hyvää oloa, tasapainoa sekä henkistä kasvua ja yhteyttä 

henkimaailmaan. Muutama vastaaja ei kuitenkaan ole kokenut henkisiä palveluja täysin 

myönteisinä kertoen kielteisistä kokemuksista: 

 

Kaukoparannus ei toiminut, oli humpuukia. Samoin tilanne, jossa oli kanavointia ryhmälle: 

järkyttävää ihmisten hädän hyväksikäyttää (IOK eli ihmeiden oppikurssin kanavoinnit iok-

kurssikeskuksessa), todella härskiä. Reikikään ei auttanut. Rukous on toimivaa ja siinä saa 

itse yhteyden suoraan Jumalaan. Sen koen läheisimmäksi. (374)  

 

Riippunut tilanteesta. Jos kyseessä on ollut rahastus tai pelkkä elinkeino, en mitään tai 

jälkeenpäin on vain harmittanut. Jos palvelunantaja on ollut aito, vilpitön, niin olen kokenut 

tilanteen/hoidon rauhoittavaksi, hengähdystauoksi. En varsinaisesti hae palveluilta 

ratkaisua omiin ongelmiini, uskon, että niihin vastaus löytyy itsestäni. Mutta toisinaan on 

vaan rauhoittavaa joko olla samanhenkisessä/positiivisessa seurassa tai saada sellaista 

hoitoa/neuvoa. (314) 

 

Verrattuna Mitä enkelit ovat -kysymyksen337 vastauksiin, niin henkisten palvelujen käyttö ja niistä 

saadut myönteiset kokemukset näyttävät kertovan samasta tarpeesta saada apua ja huolenpitoa, 

tukea ja vahvistusta päätöksille sekä toteuttaa itseään ja vomaantua ja etsiä tasapainoista elämää, 

jossa on mukana myös henkisiä elementtejä.  
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 Ks. tarkemmin sivulla 80. 



96 

 

6.6. Tilaisuuden anti osallistujille 

 

 

182 naista ja 12 miestä vastasi kysymykseen, Mikä oli tilaisuuden suurin anti sinulle? Huolimatta 

kysymyksen muotoilusta, naiset antoivat useita vastauksia kysymykseen, joten kaikkien 

vastausten kokonaismäärä on 293. Verrattaessa ensiksi mainittua ja kaikkia mainintoja, niin viisi 

ensimmäistä ovat samassa järjestyksessä, joten käsittelen tässä vain kaikkia mainintoja 

tilaisuuden annista. 

 

 

Kuvio 10.  Tilaisuuden anti osallistujille prosentteina maininnoista (N=293). 

 

Tärkeimmäksi yksittäiseksi maininnaksi tilaisuudessa nousivat tunteisiin liittyvät vastaukset, joissa 

kuvattiin rauhaa, toivoa, lohtua ja voimaantumista (21 %). Byrnen persoona, sanoma ja hänen 

rituaalinsa saivat kuitenkin yhteenlaskettaessa eniten mainintoja yli kolmanneksen osuudella. 

Tilaisuus itsessään ja osallistujat (8 %) sekä yhteisöllisyys ja tilaisuuden tunnelma (5 %) saivat 

yhteensä 13 prosenttia vastauksista ja kymmenen prosenttia vastaajista mainitsi enkelit. 

 

Hyvä olo, positiivinen, toiveikas ja rauhallinen tunne. (172)  

 

Lohtu. Usko parempaan tulevaisuuteen. Hetken hiljaisuus, pyhyyden ja ykseyden 

tunne.  Mahdollisuus kuulla tulevaisuudesta. (302)  
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Utriainen kuvaakin erääksi syyksi enkeleiden suosioon sitä, että enkelikäytäntöjen kautta voidaan 

hyvin käytännönläheisesti ja helposti opittavin menetelmin käsitellä tunteita. Tunnetyö on tärkeä 

osa modernia elämää, joten enkelikäytäntöjen suosio saattaa kasvaa lähitulevaisuudessa.338 

 

Byrnen persoona ja hänen sanomansa sekä hänen rukouksensa, meditaationsa ja halauksensa 

saivat runsaasti mainintoja  

 

Lorna aitous ja vilpittömyys. Hän ei ohjaa eikä tuomitse. (117)  

 

Nähdä & kuulla Lornaa. Mielestäni Lorna on raamatun profeettojen kaltainen erikoisuus, 

on hämmästyttävää nähdä sellainen elävänä. (72)  

 

Nähdä ja kuulla Lornaa livenä ja saada lisävahvistusta asioihin suorien kysymysten 

kautta. Koin myös yhteisen enkelimeditaation erityisen voimallisena ja puhdistavana ja 

henkilökohtainen siunaus Lornan toimesta oli myös merkittävä kokemus. (353)  

 

Nähdä Lorna ja todeta, kuinka aito ja hyvä ihminen hän on. Kaiken kaikkiaan 

tilaisuudesta jäi hyvä mieli ja Lornan tilaisuudessa painottui rakkauden merkitys 

toisiamme kohtaan. (322) 

 

Siunaus ja rukous. Meditaatio. (60)  

 

Tilaisuuden yhteisöllisyys ja osallistujien lukumäärä ilahduttivat myös vastaajia. 

 

Nähdä näin suuri määrä ihmisiä, joita kiinnostaa elämän mysteeri ja joilla on rohkeutta 

tulla. (167)  

 

Tilaisuus ylitti kaikki odotukseni. Kokoontuminen samanhenkisten ihmisten kanssa aina 

energisoi ja voimaannuttaa. (32) 

 

Päänsärky lähti ja stressi. Lorna yllätti aitoudellaan, oli viehättävä ja välittävä, lämmin. 

(61)  

 

Kymmenesosa vastaajista palasi vielä tämän kysymyksen kohdalla enkeleihin, ja nimen saaminen 

omalle suojelusenkelille tuotiin esille vastauksissa: 

 

Meditaatio, olo tuntuu paremmalta. Suojelusenkelin nimi sai varmuuden. (182)  

 

                                            
338

 Utriainen 2014a, 244-246, 248. 
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Siunaaminen ja hengellisyys. Minä tiesin suojelusenkelini nimen ja oli ihana kuulla se 

myös siellä ja tuntea ja kuulla kun hän kuiskasi rakastan sinua. (342)  

 

Tietoisuus siitä, että sielumme ei kuole, tuonpuoleiseen siirtyneet läheiset ovat 

lähellämme, meillä jokaisella on suojelusenkeli, joka pitää meistä huolta. Oli lumoavaa 

nähdä, miten monia ihmisiä tämä asia koskettaa. Tämän päivän maailmassa enkelit 

tuovat toivoa. Säälin ihmisiä, jotka eivät usko enkeleihin. (350)  

 

Tuntea oman suojelusenkelin läsnäolo ja saada nimi hänelle. (36) 

 

Suojelusenkelin kosketus ja nimi. (166) 

 

Eräs vastaaja kokosi vastauksessaan lähes kaikki esille tulleet asiat: 

 

Fyysinen kohtaaminen Lorna Byrnen kanssa, siunaaminen. Koin sen hyvin voimakkaana, 

tai paremminkin sen jälkeen koin voimakkaita tunteita, itkin. Kohtaaminen avasi kipeän 

ja akuutin asian, toi sen pintaan selkeästi. Psykologinen ilmiö, mutta uskon myös että 

tilanteessa oli jotakin suurempaakin. Oli hämmästyttävää kuulla paikan päällä kuinka 

Lorna Byrne kertoi huoneessa olevista enkeleistä. Myös se, että niin paljon oli ihmisiä 

saman asian äärellä, kiinnostuneita ihmisiä, oli vaikuttavaa. Lisäksi jotkut kysymykseni 

saivat vastauksen Lornan puheesta ja myös yleisökysymysten kautta. Olin erittäin 

rauhallinen ja kuin silkkiin kääritty tilaisuuden jälkeen. (374)  

 

Verrattuna kysymykseen Mikä oli saanut vastaajat tulemaan tilaisuuteen, niin esille tulevat osaksi 

samat asiat eli Lorna Byrnen persoonallisuus ja yhteisöllisyys, sillä tilaisuuteen tultiin ystävien tai 

sukulaisten kanssa sekä hämmästys ja mielihyvä siitä, että tilaisuudessa on niin paljon samoista 

asioista kiinnostuneita ihmisiä. Vaikuttaa siltä, että Lorna Byrne tilaisuuteen osallistujia kutsuu 

yhteisöllisyys ja osallistumisen matala kynnys sekä uudet rituaalit kuten meditaatio, siunaus ja 

halaus. 

 

Vastaajien muita kommentteja 

 

Kyselyn lopussa vastaajille annettiin vielä mahdollisuus kommentoida kyselyä tai lisätä jotain 

tärkeäksi kokemaansa. Tätä mahdollisuutta hyödynnettiinkin varsin runsaasti. 42 vastausta 

hajaantuivat aiheiltaan suuresti: osa vastaajista jatkoi vastaamista aikaisempiin kysymyksiin, 

muutama pohti kaupallisuuden ja uskonnon/uushenkisyyden suhdetta sekä arvioi Lorna Byrnen 

henkilöä suhteessa muihin puhujiin sekä oman suhtautumisensa muutosta hänen tutustuttua 

tarkemmin Byrnen kirjoihin. 
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Tuntuu surulliselta että moni taho koettaa himmentää tällaisten tilaisuuksien arvoa 

puhumalla vain ja ainoastaan rahastuksesta. Sellaisiakin puhujia ja tilaisuuksia on, olen itse 

ollut mukana ja niistä jää erittäin äitelä olo. Lorna Byrne on vilpitön ja lämmin ihminen, 

tunnen sen sisimmässäni, sillä itsellänikin on näkymättömät tuntosarvet ja aistin asioita. 

Aloittaessani viime keväänä hänen ensimmäistä kirjaansa epäilin joitakin asioita ja olin 

varsin varauksellinen. Nyt ostin hänen toisen kirjansa. Lorna Byrne tekee näkyväksi 

näkymätöntä, hän kertoo asioista kuten ne on aina nähnyt ja kokenut. Se luo toivoa 

pimeään aikaan. Minä uskon, mitä hän kertoo. Ja se lohduttaa minua. (374)  

 

Muutama kommentoi tyytyväisenä tutkimuksen suorittamista, ja toivoivat tutkimuksen 

vähentävän yliluonnolliseen kohdistuvia epäluuloja ja antavan konkreettisia eväitä kirkon 

toiminnan kehittämiseen, jotta se muuttuisi ihmisläheisemmäksi ja vaikuttaisi arvomaailman 

muutokseen. 

 

Koen tämän kyselyn tärkeäksi - yleensä en juurikaan viitsi vastata. Minusta tämän asian 

tiimoilta olisi aika jo poistaa tietynlainen häpeä - että on häpeä tunnustaa näkevänsä tai 

uskovansa yliluonnollista. Kaikkea ei maailmassa pysty järjellä selvittämään ja siihen on 

tiedemiesten - ja naistenkin aika oppia. (365)  

 

On erittäin hyvä, että teette tällaista tutkimusta, toivon, että vielä kun saisitte jotain 

konkreettisia ajatuksia ja eväitä kirkon suuntaan, miten pääsisivät lähemmäksi ihmistä ja 

koskettaisivat ihmisten elämää enemmän, on surullista, miten paljon kirkosta erotaan ja 

arvomaailma on, mitä on (vrt. ympäröivä yhteiskunta), nämä asiat heijastuvat hyvin laajasti 

yhteiskuntaan ja saattavat siten erilaisina lieveilmiöinä koskettaa elämäämme, halusimme 

tai emme. (348) 

 

Enkelit Suomessa -kyselyllä näyttää kaiken kaikkiaan olleen merkitystä myös vastaajien oman 

henkilökohtaisen tilanteen pohdinnalle. 
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7. YHTEENVETO 

 

 

Pro gradu-työni aiheena on Enkelit Suomessa -kyselyn antama kuva suomalaisten 

enkelikokemuksista ja -näkemyksistä sekä enkeliuskon suhteesta heidän muuhun henkisyyteensä 

ja uskonnollisuuteensa ja näihin liittyvien palvelujen käyttö. Kysely on osa laajempaa Åbo 

Akademin tutkimusprojektia ”Maallistumisen jälkeinen kulttuuri ja Suomen muuttuva 

uskonnollinen kenttä”, jossa Terhi Utriainen tutkii enkelikäytäntöjä nyky-Suomessa. Työni liittyy 

uskontososiologiaan, sillä se kuvaa uskonnon muuttumista arjessa sekä ymmärtämään 

enkeliuskoa ja uushenkisyyden ilmenemistä.  

 

Sekularisaatio ja sen myötä uushenkisyys näyttää avanneen enkeliuskolle uusia mahdollisuuksia. 

Uskominen ei ole enää täysin kiinni kristillisessä uskosta ja sen enkelikuvassa, vaan enkeli voi 

näyttäytyä myös muilla tavoin. Enkelin avun kirjo on suurempi ja kattaa (naisten) elämän 

kokonaisuutta aikaisempaa laajemmin. Utriaisen mukaan (2014) enkeliuskoa voitaisiin jopa kutsua 

uudeksi kansanuskoksi, koska osallistumisen kynnys on matala ja toimintaperiaatteet 

käytännöllisiä.  

 

Ketolan, Martikaisen ja Salomäen tutkimus (2014) kertoo, että uuden tyyppiset tapahtumat, 

rituaalit ja yhteisöt vastaavat muuttuvan ympäristön haasteisiin täydellisen turvallisuuden ja 

täydellisen vapauden jatkumolla. Ne pystyvät yhdistämään vahvan yhteisöllisyyden ja matalan 

osallistumiskynnyksen tavoittaen suomalaisen mittapuun mukaan suuren joukon osallistuja. Lorna 

Byrnen puhetilaisuudet edustavat näitä uusia tilaisuuksia, joihin osallistuminen on yhtä helppoa 

kuin elokuvissa tai teatterissa käynti. 

 

Suomalaisten uskonnollisuus on muuttunut ja muuttuu edelleen. Salomäki (2014) tiivistää 

muutoksen taustaa seuraavasti: luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuus vähenee ja 

samanaikaisesti syntyy uusia uskonnollisia yhdyskuntia, joista osa on rekisteröityjä ja osa 

rekisteröimättömiä yhteisöjä ja maahanmuutto tuottaa uskonnollista monimuotoistumista. 

Erilaisten uskonnollisten katsomusten lisääntyessä yleistyvät myös uskontoa koskevat keskustelut 

ja kysymyksenasettelut, jotka haastavat perinteistä uskonnollisuutta. Suomalaiset näyttävät 

olevan siirtymässä uushenkisyyden piiriin tai muuttumassa Voasin ja Crockettin (2005) esittämän 

teesin mukaisesti välinpitämättömiksi niin uskonnon kuin uushenkisyydenkin suhteen.  
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Suomalaisten uskonnollinen kuvan muutos ei ole kuitenkaan noudattanut suoraviivaisesti 

maallistumiskehitystä vaan nähtävillä on uskonnollisen ja maallisen rinnakkaisuus, joka antaa tilaa 

uushenkisyyden eri muotojen leviämiselle. Vaihtoehtojen määrä lisääntyy ja mahdollisuus omaksi 

koettuun, eri lähtökohdista olevien elementtien yhdistämiseen, kasvaa. Uskonnollisen kuvan 

muutosta on nähtävissä Doppelaeren (2002) määrittämillä kolmella tasolla: yksilötasolla 

evankelis-luterilaisen kirkon edustamat arvot ja uskomukset ovat menettäneet merkitystään, 

organisaatiotasolla kirkko ohentaa organisaatiotaan ja on taipumassa uudenlaisiin tulkintoihin niin 

seksuaalivähemmistöistä kuin enkeleistäkin, yhteiskunnan tasolla koulutus irtautuu 

uskonnonvapauslain myötä tunnustuksellisuudesta.  

 

Enkelit ovat osa sekä evankelis-luterilaisen kirkon että ortodoksisen kirkon traditiota, mutta niiden 

angelologia on erilainen. Evankelis-luterilaisen kirkon suhde enkeleihin on pidättyvä, enkelit 

liitetään lapsiin ja pyhäkouluun ja vähemmän aikuisten hengelliseen tai henkiseen elämään. 

Enkelit, aineettomat henkiolennot, toimivat ylhäältä alaspäin, osana Jumalan komentoketjua, ja 

ihmisen aktiivisuus suhteessa enkeleihin ei ole toivottavaa tai mahdollista. Enkelit ovat 

haastamassa kirkkoa, ja kirkon nelivuotiskertomus Haastettu kirkko (2012) pohtiikin 

kansainvälisen enkelihengellisyyden suosion kasvua ja uskontoperinteen rajoja ylittävien 

hengellisten ilmiöiden merkitystä. Ortodoksisen kirkon traditiossa ja jumalanpalveluksissa 

enkeleillä huomattavan vahva rooli. Enkelit ovat ruumiittomia olentoja, osa luomakunnan 

näkymätöntä osaa, jotka pystyvät ilmestymään myös aineellisesti, joten niitä voidaan kuvata 

ikoneissa. Suhde on perinteinen eikä modernille enkelikuvalle jää juurikaan tilaa.  

 

Henkisyyden kentän laajentuessa uskonnon/uskontojen/henkisyyden uudet ilmenemismuodot 

tuovat uskonnon laajemmin julkiselle alueelle toisin kuin sekularisaatioteoreetikot esittivät. 

Nykyajan enkelit ovat hybridejä, jotka liikkuvat niin perinteisen uskonnollisuuden kuin 

uushenkisyydenkin sisällä ja ylittävät vaivatta rajoja, joita niille pyritään asettamaan. Samalla 

syntyy uudenlaisia rituaaleja ja käytäntöjä kuten messut ja erilaiset puhetilaisuudet, jotka 

kutsuvat ihmisiä, jotka eivät koe kirkon tarjoavan vastauksia tai tukea elämän ongelmiin. Ne 

antavat tunteen yhteisöllisyydestä, mutta tarjoavat samalla mahdollisuuden omiin valintoihin. 

Messuilla uushenkisyys ei näyttäydy vain yksityisenä ja erillisenä henkisyydenharjoittamisena vaan 

sillä on myös nopeasti laajeneva julkinen, kulttuurinen ja yhteisöllinen puolensa. Toisin kuin 

perinteisessä uskonnonharjoittamisessa kävijät asettuvat valitsijan rooliin. Tilaisuudet 

näyttäytyvät erilaisilta riippuen siitä, katsooko niitä ulkopuolisena, jolloin korostuvat 

tuotteistaminen ja kaupallisuus tai osallisena, jolloin ne avautuvat voimaannuttavina, 

elämänhallintaa lisäävinä ja iloa tuottavina tapahtumina.  
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Lorna Byrnen tilaisuudet Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Virossa järjestänyt Uma Kankaan ja 

Catarina Degermanin omistama FreeFlowFactory Oy on varsin tuore toimija alallaan. Yhdessä 

kustannusosakeyhtiö Otavan ja Byrne kirjallisen agentin Jean Callahan he ovat tuottaneet Byrnen 

tilaisuudet ja luoneet ns. suomalaisen toimintamallin, jonka tavoitteena on hyödyntää tehokkaasti 

useita medioita samanaikaisesti, jolloin vierailun saama julkisuus on mahdollisimman suuri. 

 

Tiedotusvälineet ovat tärkeä osa suomalaisten uskonnollisen kuvan muotoutumista. Lorna Byrneä 

käsittelevät lehtijutut heijastavat tiedotusvälineiden tapaa käsitellä uskontoa ja sitä, miten 

uskontoon ja henkisyyteen suhtaudutaan. Lehtiartikkeleiden kuva Byrnestä ja hänen 

edustamastaan uskonnollisuudesta on myönteinen ja hänet kuvataan katolisesta taustastaan 

huolimatta laajasti erilaisuutta hyväksyvänä ja kaikki uskonnot sallivana. Utriainen (2013) 

huomauttaakin, että Byrneä koskevat lehtiartikkelit jakavat tietyn uskontoon herkästi liitettävän 

normatiivisuuden, jossa ”hyvä tai oikea uskonto/henkisyys on suvaitsevaista, moniarvoista, 

kaunista ja viisasta”. 

 

Tutkimusaineiston keräämisen aikaan vuonna 2011 kiinnostus enkeleitä kohtaan Suomessa oli 

vasta aloittamassa kasvunsa. Tämän jälkeen enkelit ovat tulleet yhä näkyvämmin esille mediassa 

uushenkisyyteen eri lailla liittyvän kirjallisuuden ja televisiosarjojen lisääntyessä sekä useiden 

tunnettujen henkilöiden tuodessa esille omia enkelikokemuksiaan.  

 

Enkelit Suomessa -kysely 

 

Tutkimusaineisto kerättiin vuoden 2011 lopulla Lorna Byrnen puhetilaisuuden yhteydessä jaetulla 

kyselylomakkeella. Vastauksia saatiin eri kanavien kautta kaikkiaan 263: vastaajista 248 oli naisia 

(94,3 %) ja 15 miehiä (5,7 %). Miesten pieni osuus niin vastaajista kuin tilaisuuteen osallistujistakin 

osoittaa, että enkelihenkisyys kiinnostaa enemmän naisia kuin miehiä.  

 

Kysely menetelmänä toimi hyvin tiedon keräämisessä tilaisuudessa, jossa oli runsaasti osallistujia 

eikä olut mahdollisuutta esimerkiksi teemahaastatteluun. Tilaisuuteen osallistui 1100 henkilöä, ja 

kyselyyn vastasi lähes 24 prosenttia osallistujista, mikä osoittaa, että monet ihmiset olivat 

halukkaita kertomaan enkelikokemuksistaan ja henkisyydestään. Kyselylomake jakautui kolmeen 

osaan: ensimmäisessä osassa kysyttiin taustatiedot, toisen osa käsitteli henkisyyttä, uskontoa ja 

tilaisuuksiin osallistumista, kolmas osa kattoi enkelikokemukset ja -näkemykset sekä syyt tulla 

tilaisuuteen ja arviot tilaisuuden annista. 
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Lomake sisälsi sekä valmiiksi valmiita vastausvaihtoehtoja että avoimia vastauksia, joiden käsittely 

on usein – varsinkin vaikeasti hahmotettavien asioiden suhteen, kuten enkelikokemukset ja -

käsitykset – vaikeaa ja subjektiivista. Aineiston työstäminen muistutti aineistolähtöistä 

sisällönanalyysiä, jossa aineisto käsitellään pelkistämisen, ryhmittelyn ja käsitteen muodostamisen 

kautta ja aineistoa lähestytään sen omilla ehdoilla. Aineisto oli hyvin naispainotteinen, joten 

vertailut eri sukupuolten välillä eivät kaikkine kysymysten osalla olleet mahdollisia.  

 

Jokaisella lukukerralla aineisto avasi uusia ajatuksia. Huolimatta siitä, että palasin vastauksiin 

useaan kertaan etsiessäni vastauksia tutkimuskysymyksiini, niin minulle jäi vaikutelma, että 

aineistolla olisi vielä annettavaa, ja olisi hyödyllistä lähestyä aineistoa myös kokonaisuudesta 

käsin, eikä niinkään yksittäisten vastausten kautta.  

 

Enkelikokemukset 

 

Verrattuna suomalaisten enkeliuskoon vastaajat uskoivat keskimääräistä enemmän enkeleihin. 

Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvilla naisilla oli enemmän kokemuksia (77,8, %) kuin 

uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomilla (60,4 %), mutta yllättäen miehillä tilanne oli 

päinvastainen. Kirkko Monitori -kyselyn mukaan suomalaisista 46,1 prosenttia uskoi enkelien 

olemassaoloon vakaasti tai pitivät heitä todennäköisinä ja kaikissa ikäryhmissä naiset uskoivat 

lähes kaksi kertaa enemmän enkeleihin kuin miehet. 

 

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvien ja kuulumattomien kokemuksissa ei ole kovinkaan suuria 

eroja enkelikokemusten kuvaamisessa. Molemmissa ryhmissä tärkeintä on kokemus 

suojeluksesta, varjeluksesta ja lohdutuksesta. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvat kuvaavat 

useammin suojelusenkeli- ja konkreettisen avun ja pelastumisen kokemuksia, jotka ovat 

perinteisempää enkelitulkintaa. Vastaajat saavat tietoa, viestejä, vastauksia ja ohjausta enkeleiltä, 

ja enkelikokemus voi ilmetä kosketuksena, ilmavirtana, tuoksuna tai höyhenenä, joka puolestaan 

kuvastavat uudempaa enkelinäkemystä. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat kuvaavat 

enemmän tunnetta ja kokemusta läsnäolosta, tietoisuutta ja yhteyttä enkeleihin sekä 

näköhavaintoja enkeleistä tai valohahmoista. 

 

Vastaajien kuvaamat enkelikokemukset kertovat aktiivisesta ja myönteisestä suhteesta, jossa 

vastaajan todelliseksi kokema tai legitiimisti kuvittelema enkeli toimittaa tietoa, viestejä ja 

vastauksia sekä tukee vaikeissa päätöksentekotilanteissa ja auttaa arkisten tilanteiden 
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ratkaisemisessa. Enkelikokemusten kuvaamisessa ei ole nähtävissä yhtä mallia vaan kuvauksissa 

löytyvät niin perinteinen enkelikuva kuin uushenkisyyden tasa-arvoinen ja suvaitseva tapa 

rakentaa yksilöllistä henkisyyttä. Mielenkiintoista vastauksissa on enkelisuhteen tavallisuus ja 

arkipäiväisyys. Enkelit näyttäytyvät ystävinä, jotka ovat aina valmiina antamaan apua niin 

käytännön kysymyksissä kuin ahdistavissa tilanteissakin. 

 

Verrattaessa vastaajien omia enkelikokemuksia ja heidän näkemystään siitä, mitä enkelit ovat, 

niin ne vastaavat suureksi osaksi toisiaan; enkelikokemuksen suojelus, henkinen tuki, apu sekä 

johdatus ja varjelu muuttuvat auttajiksi, lohduttajiksi ja suojelijoiksi tai juttelu ja kuuntelu 

muuttuvat ystäväksi ja tiedot, viestit, vastaukset ja ohjaus sanoittuvat sanansaattajiksi, oppaiksi ja 

neuvonantajiksi. 

 

Puhuessaan enkeleistä Enkelit Suomessa -kyselyn vastaajat näyttävät puhuvan yksinäisyydestä, 

arjen jaksamisesta, itsensä toteuttamisesta, tuen saamisesta ja huolenpidosta sekä arjen lumon 

lisäämisestä. Vaikuttaa siltä, että modernin yhteiskunnan vaateet ihmisten yksilöllisestä vastuusta 

omasta itsestään ja traditionaalisen uskonnollisuuden nykymuodot johdattavat ihmiset etsimään 

apua, turvaa ja iloa tavalla, johon enkelit näyttävät muovautuvuutensa vuoksi sopivan hyvin. 

 

Uushenkisyyden enkelit voivat olla yhtä aikaa sekä samanlaisia että erilaisia kuin perinteiset 

enkelit. Kyselyaineisto ei valitettavasti antanut vastausta kysymykseen, miten vastaajat itse 

mieltävät omat enkelikokemuksensa, mihin tradition ne kuuluvat, kristilliseen, uushenkisyyteen 

vai molempiin yhtäaikaisesti vai onko tällä kysymyksellä lainkaan relevanssia heidän arjessaan. 

Toinen kiinnostava kysymys olisi ollut, miten pitkä suhde enkeliin on, onko kyseessä elinikäinen 

suhde suojelusenkeliin vai lyhyempi suhde, jossa enkeli on tullut osaksi vastaajien elämää vasta 

myöhemmin sekä se, kuinka pitkään tällainen suhde kestää?  

 

Henkisyys, omakuva ja uskonto ja uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen 

 

Enkelit Suomessa -kyselyn vastaajista yli kolmannes mieltää itsensä henkiseksi ihmiseksi, viidesosa 

kristityksi ja hieman yli kymmenen prosenttia humanistiksi ja uskonnolliseksi ihmiseksi. New Agen 

kannattajiksi tai mystikoiksi itsensä määrittelevien osuudet ovat pieniä. Verrattaessa 

uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvien ja niihin kuulumattomien vastauksia, niin on toki 

odotettavissa, että uskonnollisen yhdyskunnan jäsenet mainitsevat kristityn muita useammin. 
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On mielenkiintoinen kysymys, miksi ihmiset mieltävät itsensä mieluummin henkiseksi kuin 

uskonnolliseksi ihmiseksi olipa hän uskonnollisen yhdyskunnan jäsen tai siihen kuulumaton? 

Ehkäpä ihmisiä kutsuu perinteistä uskonnollisuutta enemmän lynchiläinen progressiivinen 

henkisyys, jossa vallitsevat tasa-arvo, yksilöllisyys ja suvaitsevaisuus tai uskontoperinteiden rajat 

ylittävä uskonnollisuus, jossa on mahdollista yhdistää vapaammin ja omaehtoisemmin erilaisia 

elementtejä.  

 

Vastaajien uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluminen oli yllättävän lähellä suomalaisten keskiarvoa. 

Kyselyn vastaajat mielsivät vastauksissaan uskonnollisen tilaisuuden käsitteen laajasti kattamaan 

sekä kirkon että muiden toimijoiden tilaisuudet kuten Äiti Amman darsharin, uushenkisyyden 

messut ja meditaatiotilaisuudet. Vastaajista hieman yli 40 prosenttia ei osallistunut lainkaan 

uskonnollisiin tilaisuuksiin tai osallistui lähinnä kirkollisiin toimituksiin kuten häihin, hautajaisiin tai 

konsertteihin.  

 

Verrattuna esimerkiksi Gallup Ecclesiastica 2011 -kyselyn vastaajiin, niin Enkelit Suomessa -

kyselyyn osallistuneet olivat kuitenkin hieman yllättäen aktiivisempia kirkon palvelujen käyttäjiä, 

sillä aktiivisesti osallistuvia oli hieman yli viidennes kuten myös vaihtoehtoiseen uskonnollisuuteen 

tai uushenkisyyteen liittyviin tilaisuuksiin osallistuvia. Lähes kymmenesosa vastaajista osallistui 

molempiin tilaisuuksiin. Lorna Byrnen tilaisuuteen osallistujat näyttävät olevan kiinnostuneita 

sekä hengellisistä että uushenkisyyteen liittyvistä tilaisuuksista.  

 

Henkisten palvelujen käyttö, niihin piiriin hakeutumisen syyt ja niiden anti 

 

Vastaajat olivat käyttäneet suurelta osin yhdestä viiteen erilaista henkistä palvelua. Yli puolet 

vastaajista oli käyttänyt selvännäkijän palveluja, meditaatiota ja reikiä. Henkiparantajan palveluja 

oli käyttänyt yli kolmannes vastaajista ja enkeliterapiaa lähes 27 prosenttia. Vähiten oli käytetty 

aura- ja regressioterapiaa, joita oli kokeillut noin kaksi prosenttia vastaajista. Uskonnollisiin 

yhdyskuntiin kuulumattomat käyttävät uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvia enemmän lähes 

kaikkia palveluja, mutta ryhmien väliset erot ovat yllättävän pieniä. Suurin ero palvelujen käytössä 

ovat reikin kohdalla, jossa uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumattomat käyttivät lähes 

kaksikymmentä prosenttia enemmän.  

 

Vastaajat hakivat ja saivat henkisistä palveluista lohtua, toivoa ja apua sekä tukea ja tietoa 

valinnoilleen, he kokivat saavansa palveluista energiaa ja hyvää oloa, hyvinvointia ja tasapainoa 

elämäänsä sekä voimaantumista ja tietoa ja yhteyttä henkimaailmaan ja henkistä kasvua. 
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Lorna Byrnen tilaisuuteen tulemisen tausta ja tilaisuuden anti 

 

Medialla oli suuri vaikutus Enkelit Suomessa -kyselyn vastaajien kiinnostukseen Lorna Byrneä 

kohtaan ja syynä tilaisuuteen osallistumiseen. Naisista yli puolet viittasi kirjoihin ja luettuihin 

artikkeleihin, miehistä vastaavasti yli kolmannes kysyttäessä, mikä sai tulemaan tilaisuuteen. 

Naisilla tärkein syy Lorna Byrnen tilaisuuteen osallistumiseen olivat hänen kirjansa, toiseksi 

tärkein syy ystävät ja sukulaiset, miehillä tilanne oli päinvastoin. 

 

Tilaisuudessa luotiin myös uusia rituaaleja. Varsinaisen puheosuuden päätyttyä näytti siltä, että 

suurin osa kuulijoista jäi odottamaan kärsivällisesti Lorna Byrnen halausta ja siunausta, joten 

vaikuttaa siltä, että myös henkilökohtainen – vaikka lyhytkin – kohtaaminen Byrnen kanssa 

koettiin tärkeäksi. Tilaisuudelle asetetut odotukset näyttivät täyttyneen suurelta osin ja 

mahdollinen pettymys kohdistui tilaisuuden järjestelyihin 

 

Verrattaessa kysymyksiä tilaisuuteen tulemisen syistä ja tilaisuuden annista, niin esille tulevat 

osaksi samat asiat eli Lorna Byrnen persoona ja yhteisöllisyys. Tilaisuuteen tultiin yhdessä ystävien 

tai sukulaisten kanssa ja oltiin hämmästyneitä ja tyytyväisiä tilaisuudessa suuresta 

osallistujamäärästä, joka kertoi samojen asioiden kiinnostavan myös muita ihmisiä. Byrnen 

tilaisuuteen osallistujia näyttää kutsuvan yhteisöllisyys ja osallistumisen matala kynnys sekä uudet 

rituaalit kuten meditaatio, siunaus ja halaus. 

 

Tulokset kertovat henkilöistä, jotka ovat mahdollisesti kokeneet tarvitsevansa uutta näkökulmaa 

uskonnollisuuteen ja/tai henkisyyteen ja siksi lähteneet Lorna Byrne -tapahtumaan. Byrnen 

myönteinen ja kaikki ihmiset kattava viesti muistuttaa niin Lynchin progressiivista henkisyyttä kuin 

suojelusenkelin hyväntahtoisuuttakin. Eräänä syynä Byrnen Suomessa saamaan suosioon saattaa 

olla hänen ”tavallisuuteensa”, pukeutumistyylin vaatimattomuus, puheen harkitsevuus ja 

arkipäiväisyys, josta puuttuu kaikenlainen julistus ja hurmio.  

 

Enkeleillä on siis annettavaa tämän päivän ihmisille. Kiinnostava kysymys on enkeleiden 

tulevaisuus, kuinka kauan käyttäjäystävällisten enkeleiden popularisointi ja kaupallistuminen 

jatkuvat, ja muuttaako evankelis-luterilainen kirkko suhtautumistaan kansanuskon enkeleihin ja 

brändäämällä sitoo ne takaisin omaan tarinaansa palvelemaan kirkkoa. 

 

 



107 

 

Tutkimusprosessi ja jatkotutkimus 

 

Enkelit tulivat elämääni syksyllä 2011 osallistuessani uskontotieteen menetelmäkurssille. Ajan 

myötä enkelit ovat tulleet tutummiksi ja kiinnostavimmiksi hahmoiksi osana uskonnon ja 

uushenkisyyden kenttää. Pro gradu -työn tekeminen oli haastavaa ja kiintoisaa. René Gothónin 

(2013) toteamus siitä, että ymmärtäminen ei tapahdu välittömästi vaan edellyttää useita 

kohtaamisia ja asian ympäri kävelemistä, piti kohdallani hyvin paikkaansa: ”ympärikävelemisen” 

prosessi oli pitkä ja hidas, mutta toisaalta siinä oli lumoa ja oivalluksen hetkiä. 

 

Prosessi herätti myös uusia kysymyksiä vastattavaksi mahdollista jatkotutkimusta ajatellen. Olisi 

kiinnostavaa tutkia tarkemmin Lorna Byrnen toiminnan taustalla olevaa tuotantoprosessia, miten 

Byrnen brändin rakentaminen on tapahtunut, miten se on muuttunut ajassa ja mikä on ollut 

median merkitys Byrnen saamaan suosioon. Uskonnon mediatisaatio heijastaa muuttuvaa 

yhteiskuntaa ja tuottaa uudenlaista uskonnollisuutta ja henkisyyttä, joka kutsuu ihmisiä.  

 

Uskonnon taloustiede olisi myös kiintoisa tutkimusaihe. Lisbeth Mikaelsson (2012) toteaa, että on 

ollut relevanttia kysyä, miten uskonnolliset ideat ja arvot ovat vaikuttaneet taloudelliseen 

kehitykseen. Hänen mielestään kuitenkin yhtälailla mielenkiintoista on se, miten taloudelliset 

olosuhteet ovat muokanneet uskontoa. Tämä on nähtävissä New Agen ja uushenkisyyden piirissä, 

jossa sosiaalinen vuorovaikutus tapahtuu osin myymisen ja ostamisen kehyksessä.  

 

Olisi kiinnostavaa myös verrata muiden ryhmien enkelinäkemyksiä Enkelit Suomessa -kyselyyn. 

Esimerkiksi Hengen ja tiedon -messujen osallistujien ja kirkon työntekijöiden käsitykset enkeleistä 

muodostaisivat mielenkiintoisen jatkumon, jossa messujen kävijät, Byrnen tilaisuuteen osallistujat 

ja kirkon työntekijät liikkuisivat New Agesta uushenkisyyden kautta perinteisempään 

uskonnollisuuteen. 

 

Voisiko enkeleiden merkitystä paremmin tiivistää kuin eräs Enkelit Suomessa -kyselyn vastaaja 

tekee kommentoidessaan Lorna Byrneä:  

 

On turha olla skeptinen ja ajatella, että "EI OLE TIETEELLISESTI TODISTETTU". Ihmiset 

tarvitsevat apua, iloa ja keinoja jaksaa tässä yhteiskunnassa perheen ongelmien kanssa, 

työpaineineen, stresseineen, suorituspaineineen. (61) 



 

 

ENKELIT SUOMESSA - kysely 

Täytä kysely niiltä osin kuin se tuntuu luontevalta.  

Tutkimuksen tekevät: Åbo Akademin tutkimushanke ”Maallistumisenjälkeinen kulttuuri ja 

Suomen muuttuva uskonnollinen kenttä” (http://web.abo.fi/fak/hf/relvet/pccr/main.html) sekä 

Helsingin yliopisto, dosentti Terhi Utriainen, yhteystiedot:  

terhi.utriainen(at)helsinki.fi, puh. 09-19123582 

 

Taustatiedot: 

 Syntymävuosi: 

 Sukupuoli: 

 Ammatti: 

 Koulutus: 

 Asuinpaikka (postinumero): 

 Siviilisääty ja/tai perhesuhteet: 

 

Henkisyys ja uskonto: 

 Kuulutko johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan? (Ympyröi tai alleviivaa.) 

o Evankelis-luterilainen kirkko  

o Ortodoksinen kirkko 

o Muu uskonnollinen yhdyskunta, mikä? 

o En ole minkään uskonnollisen yhdyskunnan jäsen 

 

 

 Riippumatta edellisestä, mikä tai mitkä seuraavista kuvaa sinua? (Ympyröi yksi tai 

useampia merkiten ne tärkeysjärjestyksessä 1,2,3 jne.) 

o Kristitty  

o Uskonnollinen ihminen  

o New agen kannattaja 

o Henkinen ihminen 

o Mystikko 

o Esoteerikko 

o Uskonnoton 

o Humanisti 

o Pakana/shamaani 

o Muu, mikä? 

 

 



 

 

Henkiset palvelut ja tilaisuudet: 

 

 Minkälaisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistut? 

 

 Mitä henkisiä palveluita olet käyttänyt? (Esim. reiki, meditaatio, henkiparantaja, 

selvänäkijä, enkeliterapeutti, tms.)  

 

 Mistä syystä olet hakeutunut näiden palveluiden pariin? 

 

 Mitä koet saaneesi ko. palveluista? 

 

 

Enkelit: 

 

 Onko sinulla kokemuksia enkeleistä? Millaisia? 

 

 Mitä enkelit sinun mielestäsi ovat? 

 

 Mikä sai sinut tulemaan kuuntelemaan LornaByrneä? Keitä muita enkeleistä puhuvia tai 

kirjoittavia ihmisiä tunnet tai tiedät? 

 

 Mikä oli tilaisuuden suurin anti sinulle?  

 

 

Voit mielelläsi kommentoida kyselyä tai lisätä jotain sinulle tärkeää: 

 

 

Kiitämme lämpimästi yhteistyöstä! 
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