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1. Johdanto 

1.1 Suur-Helsingin seurakunta – urbaania uuskarismaatti-

suutta 

Uskonto on dynaaminen ja muovautuva prosessi. Se muuttaa alati merkitystään 

jokapäiväisen elämän tasolla monin tavoin. Suurin osa uskonnollisesta elämästä ja 

todeksi koetusta uskonnollisesta todellisuudesta on arkipäiväsiä kokemuksia. 1 Se 

ei ilmene institutionalisoitumisena tai aina välttämättä kollektiivisena ja näkyvänä 

uskonnon harjoittamisenakaan, vaan tyystin muilla tavoin. Tästä syystä on tärkeää 

tutkia uskonnollisuutta yksilötasolla ja lähitutkimuksena. Tässä tutkimuksessa 

tarkastelun kohteena on omassa kotikaupungissani vaikuttava paikallisseurakunta, 

ja tarkemmin ottaen sen jäsenten uskonnolliset kokemukset ja spiritualiteetti. 

Haastatteluaineistoni on peräisin pääkaupunkiseudulla toimivasta evanke-

lioivaan herätyskristillisyyteen ja uuskarismaattiseen liikkeeseen paikoittuvasta 

Suur-Helsingin seurakunnasta (Suhe, SUHE; aikaisemmin SHS).2 Suhe-

seurakunnan opetukseen kuuluu tyypillisenä piirteenä helluntailais-

karismaattisesta liikkeestä periytyvä ajatus siitä, että ihminen on suorassa yhtey-

dessä Jumalaan, tarkemmin ottaen Pyhään Henkeen, yhteen kristinuskon Kol-

miyhteisen Jumalan persoonista. Muita Suhe-seurakunnan uskonnollisuutta mää-

rittäviä painotuksia ovat Raamatun arvovallan tähdentäminen, tietoinen henkilö-

kohtainen uskonratkaisu, hengellinen uudestisyntyminen, ja Jeesuksen lunastus-

työn merkityksen korostaminen. Suur-Helsingin seurakunta on tunnustuskunnalli-

sesti sitoutumaton, ja se paikoittuu osaksi niin kutsuttuja vapaita suuntia toimi-

malla itsenäisenä, yksityisin varoin ylläpidettynä paikallisseurakuntana kahdella 

paikkakunnalla, Helsingin Kalliossa sekä Vantaan Tikkurilassa.  

Työn ajankohtaisuutta kuvaa se, että uuden sukupolven, erityisesti nuorten 

kaupunkilaisten suosima uuskarismaattinen kristillisyys on ollut viime aikoina 

yhteiskunnallisen mielenkiinnon kohteena. Uuskarismaattinen kristillisyys on 

nopeasti noussut suosituksi henkisyyden ilmiöksi Suomessa ja maailmalla, ja mo-

net uuskarismaattiset yhteisöt ovat saaneet näkyvyyttä suomalaisessa laajalevikki-

sessä mediassa.  

                                                 
1 ks. esim. Hovi 2007a, katsottu 11.9.2013. 
2 Tässä tutkielmassa Suur-Helsingin seurakunnasta käytetään vakiintunutta lyhennettä Suhe. Kat-

son nimikkeiden ”Suhe” ja ”Suhe-seurakunta” viittavan siihen nykytilaan, joka täsmällisimmin 

määrittää Suur-Helsingin seurakuntayhteisöä vuonna 2015. Nimityksistä ja historiasta ks. 4.2 

Suhen historia ja sijoittuminen kristillisyyden kenttään. 
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Heinäkuussa 2014 toimittaja Jussi Sippolan kirjoittamassa artikkelissa aikakaus-

lehti Imagessa esiteltiin Seinäjoen Helluntaiseurakunnan uutta konseptia nuorten 

illoille. Juttua varten Sippola oli pyytänyt kommentin myös Suhe-seurakunnan 

nuorisotyön pastorilta Jyri-Juhani Uurtimolta, ja Suhe-seurakunta esiteltiin sa-

maan hengelliseen liikehdintään kuuluvana ilmiönä. Elokuussa 2014 Helsingin 

Sanomat julkaisi artikkelin, jossa toimittaja Kaisa Hakkarainen kirjoitti kolmesta 

helsinkiläisestä uuskarismaattiseen liikkeeseen paikoittuvasta seurakunnasta: Fila 

-seurakunnasta, River Helsingistä sekä Suhesta. Edelleen syyskuussa 2014 nais-

tenlehti Me Naiset julkaisi jutun, jossa toimittaja Heidi Heino kirjoitti vierailus-

taan Suhe-seurakuntaan. Kaikille lehtiartikkeleille oli yhteistä näkökulma, jossa 

haluttiin välittää uudeksi ja ajankohtaiseksi koettua tietoa. Kirjoittajat tutustuivat 

ulkopuolisina toimijoina uuskarismaattiseen kristillisyyteen, ja käsittelivät sitä 

teksteissään uutena ja yhteiskunnallisesti merkittävänä ilmiönä. Yhteiskunnallinen 

kiinnostus ja median suuntautuneisuus ilmiötä kohtaan osoittaa, että uskontotie-

teelliselle tutkimukselle urbaanista, uuden sukupolven uuskarismaattisesta kristil-

lisyydestä on tarvetta.  

1.2 Tutkimuksen esittely ja tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni fokus on henkilökohtainen uskonnollinen kokemus, joka represen-

toituu kerrontana tai narratiivina haastattelutilanteessa. Kokemuksen merkityksiä 

käsitteellistävä tutkimus on mahdollista vain silloin, kun kokija välittää kokeman-

sa muille tekstinä; esimerkiksi puheen, kirjallisuuden tai kuvataiteen kautta. Täl-

löin voidaan tutkia kokemusten jättämiä muistijälkiä ja niitä tulkitsevaa kerron-

taa.3 Sosiologi Clive Seale katsoo haastatteluaineistoihin perustuvan tutkimuksen 

polarisoituvan realistiseen ja idealistiseen näkemykseen: aineiston joko ajatellaan 

heijastelevan haastattelun ulkopuolista todellisuutta, tai todellisuuden nähdään 

rakentuvan itse vuorovaikutustilanteessa, jolloin aineistoa käsitellään osana to-

tuutta, representaationa siitä todellisuudesta, jota halutaan tutkia. Kerronta on siis 

representatiivisessa suhteessa kokemukseen. Tutkimuksessa olen halunnut nostaa 

“tutkittavien äänen” esille; nostaa esille usean yksilön tarinan, näkökulman, joiden 

kautta yhteisöä voidaan paikantaa.  

Haastattelujen analysointi nojaa narratiivisen identiteetin teoriaan, jonka 

kautta tutkin uskonnollisen kokemuksen narratiivisuutta. Narratiivisen identiteetin 

teoria näkee ihmisen kertojana, jonka koko tietoisuus verhoutuu tarinankertojan 

                                                 
3 Hovi 2004, 378.  
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rooliin: tietoisuudessa mieli on jatkuvassa kerronnan tilassa, virtaavassa yhteydes-

sä elettyihin kokemuksiin integroituen kertomuksiksi, osaksi laajempaa elämänta-

rinan viitekehystä. Tarinoissa ei niinkään ole kyse faktojen jäsentelystä kerrotta-

vaan muotoon, vaan siitä, miten eletty koetaan, millaisia merkityksiä sille löyde-

tään, ja miten kokemus rakentuu kertomukseksi ja sulautuu osaksi elämäntarinaa. 

Toisin sanoen narratiivinen totuus ei noudata tavallisia totuuden lainalaisuuksia, 

vaan tarinan todenmukaisuuden määrittelevät narratiivisessa todellisuudessa val-

litsevat, muusta todellisuudesta irrallaan olevat kriteerit.4 Kerronnallisuuden tut-

kimuksessa narratiivisuuteen liittyy myös sosiaalisen konstruktionismin ajatus 

siitä, että kielellisellä vuorovaikutuksella on performatiivinen, asiaintiloja muutta-

va luonne. Kerronta on se taso, jolla yksilön arjen usko jäsentyy yhteisölliseksi; 

kertoessaan uskova määrittelee omaa paikkaansa yhteisössä suhteessa yliluonnol-

liseen sekä uskovien yhteisön ulkopuoliseen maailmaan. Kerronnan tasolla yksilö 

voi myös konstruoida ja tietyllä tapaa määritellä omaa uskoaan.5 

Tieteenfilosofisesti tutkielma nojaa hermeneuttis-fenomenologiseen tutki-

musperinteeseen. Fenomenologisesta filosofiasta sekä eksistentialistisesta ajatte-

lusta ammentaneen Edmund Husserlin mukaan fenomenologinen tutkimus tekee 

sen metodologisen valinnan, että ilmiötä tarkastellaan sen omilla ehdoilla, omana 

subjektinaan, vailla reduktionistista pyrkimystä palauttaa sitä johonkin toiseen 

subjektiin. Fenomenologisen kuvaamisen tavoite ei ole etsiä lainalaisuuksia tai 

pyrkiä konstruoimaan mahdollisimman koherenttia kokonaisuutta, vaan paikoittaa 

ilmiötä eri tapauksien ja ilmenemismuotojen kautta; ilmiön annetaan olla tutkijan 

näkökulmasta hajanainen, ristiriitainen ja käsittämätönkin.6 

Uskontofenomenologialle uskonto ja uskonnollisuus tarkoittavat käsitteinä 

sitä, mitä ihmiset niillä kulloinkin tarkoittavat. Uskontofenomenologia siis lähtee 

liikkeelle arkikielisyydestä ja ihmisen omasta kokemuksesta: tutkimuksen lähtö-

kohtana on uskonnon ilmeneminen ihmisen elämässä, ihmisen kokemus.7 Herme-

neuttisuudella viitataan näkökulman ymmärtävään otteeseen, jolloin tutkijan ta-

voitteena on ymmärtää, miten tutkittava ihminen ilmaisee uskoaan ja mitä usko 

hänelle merkitsee.8  

                                                 
4 McAdams 2009, 390-391. 
5 Hovi 2007b, 47-51; Hovi 2007a, 3. 
6 Laitila 2004, 72-78. 
7 Laitila 2004, 81-83. 
8 Laitila 2004, 95. 
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Tämän tutkielman keskeiset tavoitteet voidaan havainnollistaa kahden tutkimus-

kysymyksen avulla: pyritään selvittämään, (1) millaisia merkittäväksi koettuja 

uskonnollisia kokemuksia Suhen jäsenillä on ollut, ja (2) millä tavoin uskova ker-

too uskonnollisista kokemuksistaan ja konstruoi henkilökohtaista uskoa osaksi 

omaa elämännarratiiviaan. Tässä jaottelussa ensimmäinen kysymys (1) pyrkii lä-

hestymään tutkimuksen tavoitetta hermeneuttis-fenomenologisella otteella; sen 

avulla pyritään kuvailemaan ja ymmärtämään ilmiötä, joka tässä tapauksessa on 

tutkittavan yhteisön yksilöiden merkittäväksi koetut uskonnolliset kokemukset. 

Toinen kysymys (2) fokusoituu narratiiveihin sinänsä: lisäkysymyksiä ovat esi-

merkiksi, miten uskova kertoo uskostaan, miten henkilökohtainen uskonnollinen 

kokemus representoituu kerronnan tasolla, millaista kerrontaa uskova käyttää tuo-

dessaan kokemuksiaan kielelliseen muotoon, ja millaisia merkityksiä kokemuksil-

le annetaan retrospektiivisesti, kun ne merkityksellistetään osaksi omaa elämänta-

rinaa, omaa narratiivia. 

1.3 Aikaisempi tutkimus 

Suhe-seurakuntaa on tieteellisesti tutkittu melko vähän. Tutkimustietoa Suhesta 

on enimmäkseen Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuissa: ensimmäisen kerran 

Suhe mainitaan Harri Heinon käsikirjassa Mihin Suomi tänään uskoo vuodelta 

1997. Suhe löytyy myös Uskonnot Suomessa -tietokannasta, ja vuonna 2008 jul-

kaistussa, Kimmo Ketolan toimittamassa samannimisessä painetussa teoksessa. 

Myös joitakin opinnäytteitä on julkaistu, mutta uskontotieteellisenä opinnäytteenä 

Suhesta tämä gradu on ensimmäinen laatuaan. Helsingin yliopistossa Suhea on 

ensimmäisenä tutkinut Jouko Hyypiä Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian 

gradussaan Suur-Helsingin seurakunnan synty: tutkimus seurakunnan uskonnolli-

sesta taustasta ja toimintamallin muotoutumisesta. Kirjoittaja keskittyy historialli-

sen näkökulman rakentamiseen seurakunnan ensimmäisistä toimintavuosista ja 

sen perustamista edeltävistä tapahtumista vuoteen 1995 asti. Suhea on tutkittu 

myös uskonnontutkimuksen ulkopuolella: Daniel Brett on tehnyt ammattikorkea-

koulu Haaga-Helian liiketalouden ohjelmassa opinnäytetyön, jossa hän tutkii tun-

neälykästä johtamista hengellisen yhteisön viitekehyksessä. Aineiston Brett keräsi 

haastattelemalla Suhen työntekijöitä. 

Uuskarismaattisesta liikkeestä ja Toronton siunauksesta Suomessa on tehty 

jo enemmän uskontotieteellistä tutkimusta. Cityseurakuntaliikettä, joka on osa 

uuskarismaattisuutta, on tutkinut Elina Joutsiniemi ekumeniikan pro gradu -
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tutkielmassaan Cityseurakunnat Suomessa. Krisse Munck on tutkinut Toronton 

siunausta gradussaan Nauru Toronton siunauksessa. Narratiivista tutkimusta uus-

karismaattisesta liikeestä on tehnyt Tuija Hovi, joka tutki väitöskirjassaan menes-

tysteologiaa edustavan uskonliikkeen Elämän Sana -seurakuntaa Turussa. Suhe 

teki Turun Elämän Sana -seurakunnan kanssa yhteistyötä alkuvuosinaan 1990-

luvun alussa.9 

Tämä tutkielma osallistuu Helsingin alueelliseen uskonnollisuuden kartoit-

tamiseen tuottamalla tutkimustietoa uuskarismaattisista yhteisöistä, joihin Kirkon 

tutkimuskeskuksen tilastojen mukaan kuului vuonna 2011 Helsingissä noin 7,7 % 

kaikista aktiivisista uskonnollisten traditioiden kannattajista. Jäsenmäärältään suu-

rin yksittäinen yhteisö oli Suur-Helsingin seurakunta, johon kuului yli 400 jäsen-

tä.10 Tutkielma voidaan nähdä osana uskontotieteellisen paikallistutkimuksen jat-

kumoa, jonka tarkoitus on tuottaa uutta, kuvailevaa informaatiota uskonnollisuu-

den tilanteesta tiettynä ajankohtana. 

2. Teoreettinen viitekehys ja keskeinen käsitteistö 

2.1 Uskonnollinen kokemus tutkimuskohteena 

Modernin uskontopsykologian ja konversiotutkimuksen pioneeri William Jamesin 

klassikkoteos Varieties of Religious Experience perustuu kokijoiden itsensä hen-

kilökohtaisille kuvauksille ja kerronnalle. Vastoin aikansa suurten tiedemiesten 

uskontokriittistä henkeä James rohkeni tulkita konversiotapahtuman yksilön 

psyykelle ennen kaikkea positiiviseksi ja emansipatoriseksi kokemukseksi. 

James käsittelee teoksessaan erityisesti uskonnollisuuden välitöntä, hen-

kilökohtaista, ei-institutionaalista aspektia. James määritteleekin uskonnon ”- - 

ihmisen henkilökohtaisiksi tunteiksi, toiminnoiksi ja kokemuksiksi heidän tunties-

saan olevansa yhteydessä johonkin, minkä he kokevat jumaluudeksi (divine)”. 11 

Näin hän tekee eron makrotasolla ilmenevän, yhteiskunnallisiin rakenteisiin pai-

koittuvan ja mikrotasolla, kunkin henkilökohtaisessa elämässä ilmenevän uskon-

non välille. James määrittelee itse tarkoittavansa sanalla jumalallinen (divine) ”- - 

sellaista perimmäistä todellisuutta, johon ihminen suhtautuu ylevästi ja vakavasti, 

ei sadatellen eikä pilaillen”.12  

                                                 
9 Heino 1997, 122. 
10 Ketola & Sahlberg 2011, 213; seurakunnan jäsenmäärä on tilastoinnin jälkeen todennäköisesti 

kasvanut yli viiteensataan. 
11 James 1981 [1902], 30. 
12 James 1981 [1902], 36. 
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Tärkeä osa uskonnollista kokemusta, tai kenties jotain, jota uskonnollinen koke-

mus edellyttää, on kääntymys, konversio. Uskonnollinen konversio, uskoontulo, 

nähdään usein uskonnollisten kokemusten kirjossa erityisen voimakkaana ja mer-

kityksellisenä. Kyseessä on psykologinen tapahtuma, jolla on usein ihmisen elä-

män kannalta käänteentekevä rooli. Lewis Rambo tähdentää, että uskonnollinen 

konversio ei ole niinkään tapahtuma, vaan pikemminkin prosessi; yhtäkkisestikin 

tapahtuvalta vaikuttavaa uskoontuloa edeltävät taustalla vaikuttavat tapahtumat ja 

kokemukset.13 

 Daniel Batson, Patricia Schoenrade ja Larry Ventis tarkastelevat uskonno-

llista kokemusta sosiaalipsykologisesta näkökulmasta käsin. He ovat valjastaneet 

kognitiivisen psykologian käsitteistöä ja tutkimusta tukemaan omaa uskonnollista 

kääntymystä kartoittavaa malliaan. He esittävät teesinään, että uskonnolliseen 

kääntymyskokemukseen kuuluu mahdollisesti jonkinlainen eksistentiaalinen krii-

si, joka saa aikaan totutun ja tunnetun todellisuuden kyseenalaistamista, mikä taas 

ilmenee kognitiivisten rakenteiden uudelleenjärjestymisenä.14 Kognitiivisten 

rakenteiden uudelleenjärjestymisen seurauksena yksilö alkaa kokea todellisuuden 

tavalla, joka poikkeaa aikaisemmasta. Hänen kokemuksensa ja käsityksensä tode-

llisuudesta siis muuttuu. Batson et al. korostavat uskonnollisen kokemuksen kog-

nitiivista puolta, ihmisen kykyä omaksua, järjestää sekä käyttää tietoa, ja analo-

gisoivat sitä luovaan prosessiin; molempiin liittyy eri vaiheista koostuvan ongel-

man ratkaisu.15 

Nelivaiheisessa uskonnollisen kokemuksen sekventiaalisessa mallissaan 

Batson, Schoenrade ja Ventis hahmottelevat uskonnollisen kokemuksen rakentu-

mista seuraavien vaiheiden kautta. Alkutilanteessa yksilö on häkeltynyt hänet va-

llanneesta eksistentiaalisesta kriisistä, joka liittyy perustaviin, maailman ontolo-

gista luonnetta käsitteleviin kysymyksiin. Tästä seuraa uupumus ja antautuminen, 

mitä seuraa visio, joka auttaa näkemään alun alkaen nousseet eksistentiaaliset 

kysymykset uudessa valossa. Tämä uusi katsantakanta vaatii jo omaksutun tiedon 

kognitiivista uudelleenkäsittelyä, ja tarjoaa alustan uudelle, täydellisemmälle, rik-

kaammalle ja positiivisemmalle elämälle. Täten, esittävät Batson et al, jokaisen 

sisällöltään dramaattisen, emotionaalisen ja elämää muuttavan uskonnollisen ko-

kemukseen liittyy kognitiivista uudelleenohjautumista, joka muuttaa yksilön 

                                                 
13 Rambo 1993, 1. 
14 Batson, Schoenrade & Ventis 1993, 106. 
15 Batson, Schoenrade & Ventis 1993, 114. 



 

7 

 

käsitystä totutusta todellisuudesta, ja auttaa yksilöä tarkastelemaan elämän perus-

tavia kysymyksiä uudesta tulokulmasta käsin.16 

Nykytiedon valossa uskonnollinen kokemus on prosessiluonteista. Mikäli 

uskonnollista kokemusta käsitellään liian reduktionistisesti,17 pyrkien selittämään 

sitä pois itsestään, seuraukseksi jostakin ei-uskonnollisesta, kiinnittäen huomiota 

sen empiirisiin ilmenemismuotoihin ja pyrkien suhteuttamaan sitä muuhun inhi-

milliseen kokemiseen ja ihmisenä olemiseen ylipäänsä, saattaa itse kokemuksen 

ymmärtävän ja merkityksiä hahmottavan tarkastelun anti jäädä kovin suppeaksi. 

Esimerkiksi Teuvo Laitila tulkitsee Mircea Eliaden “luovan hermeneutiikan”18 

olettamuksia uskonnon ei-reduktionistisesta luonteesta, ja esittää, että uskonnolli-

nen oleminen ja kokeminen ovat jotain, jota ei voida redusoida johonkin muu-

hun.19 Uskonnollinen kokeminen ja oleminen ovat siis olemassa itsessään, ja nii-

den luonne sellaisina tulee huomioida, riippumatta niiden mahdollisesta naturalis-

tisesta alkuperästä. Ymmärtävässä uskontotieteessä, jonka tutkimusperinteeseen 

tämänkin tutkielman voidaan katsoa liittyvän, mukaan pyhä on kokemisen causa 

sui, perimmäinen syy, joka on eksistentiaalisesti, “sisältä päin” koetusti totta. Täl-

löin uskontotiede ei pyri selittämään uskonnollista kokemusta palautuvaksi johon-

kin ei-uskonnolliseen. Laitila sanoittaa Eliaden eksistentiaalista hermeneutiikkaa 

edelleen, tulkiten että Eliaden mukaan kokeminen tapahtuu tietyn ajan ja paikan 

rajoissa, mutta sistä tutkitaan ja ymmärretään laajemmasta kokemustyyppien ja 

kokemuksen viitekehyksestä käsin.20 

2.2 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Uskonnollisen kokemuksen tutkimuksella on helposti ollut toiseuttava leima. Tut-

kitaan jotain tutkijan omaan kulttuuriin kuulumatonta, joka halutaan osoittaa irra-

tionaaliksi tai epätodeksi. Ninian Smartin mukaan fenomenologinen lähestymista-

                                                 
16 Batson, Schoenrade & Ventis 1993, 106. 
17 Reduktionistinen uskontotiede perustuu erilaiselle käsitykselle uskonnollisuuden olemuksesta. 

Se korostaa ihmisen luontoa psykologis-sosiaalisena olentona ja tiedonkäsittelijänä. Esimerkiksi 

Hjalmar Sundénin rooliteoriassa ihmisen uskonnollisuus nähdään rooleina, joita välitetään, omak-

sutaan ja muokataan sosiaalisesti, vuorovaikutteisesti. Sundénin mukaan ihmisluonto on pohjim-

miltaan sosiaalisesti rakentunut: inhimillinen todellisuus, tässä tapauksessa uskonto ja uskonnolli-

suus, rakentuu kulttuurisesti ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Reduktionismin perinteeseen 

luetaan myös Bernard Spilkan et al. attribuutioteoria, jonka mukaan uskonnollinen kokemus on 

seurausta ihmisen tarpeesta ja taipumuksesta muodostaa merkitysrakenteita ja etenkin syy-

seuraussuhteita kaikelle kokemalleen. Sille, mitä ei voi kokonaan selittää immanentissa viiteke-

hyksessä, tarvitaan yliluonnollinen, uskonnollinen attribuutiomalli. ks. Sundén 1959, 51-54; Sun-

dén 1961, 18-22; Hood, Spilka et al. 1996, 26-28. 
18 Laitila 1986, 14. 
19 Laitila 1986, 6. 
20 Laitila 1986, 11.  
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pa uskonnolliseen kokemukseen suuntautuu poispäin tällaisesta esioletuksesta ja 

pyrkii osoittamaan, että kokemuksella on omat loogiset ja rationaaliset lainalai-

suutensa ja totuutensa.21 

Uskonnollisesta kokemuksesta puhuttaessa on tarpeen paikoittaa termien 

elämys ja kokemus suhtautumista toisiinsa. Hjalmar Sundénin teoriaan pohjaten 

uskontopsykologi Nils G. Holm määrittelee uskonnollisen kokemuksen laajasti 

ihmisen kokonaisvaltaiseksi tavaksi suhtautua yliluonnolliseen ja yhteisöllisen 

elämän perusarvoihin. Holmin mukaan uskonnollinen kokemus ilmenee kolmen 

eritasoisen ilmenemismuodon kautta: Ulospäin näkyvällä, käyttäytymisen tasolla 

uskonnollinen kokemus ilmenee riiteissä ja kulteissa, jotka voivat olla niin yksi-

löllisiä kuin yhteisöllisiäkin. Kognitiivisella tasolla uskonnollinen kokemus ilme-

nee käsityksinä; ihmisellä on ominainen kyky ja tarve etsiä vastauksia ja ymmär-

tää. Sisäisellä tasolla tunnekokemukset ja kognitiiviset oivallukset taas ovat yksi-

lön sisäisiä elämyksiä, omakohtaisesti muovautuneita kokemuksia. Sisäisiä elä-

myksiä on mahdollista tutkia vain silloin, kun kokija jakaa välittää jättämät muis-

tijäljet muille esimerkiksi kerronnan kautta.22 Tuija Hovi kuvaa väitöskirjassaan 

haastateltaviensa uskonnollisia kokemuksia “yliluonnollisen kokemisen tihenty-

miksi”; kokemuksiksi, jotka toimivat uskoa vahvistavina yhteisössä, jossa usko-

van henkilökohtaista kontaktia yliluonnolliseen pidetään ihanteena.23 Elämys on 

siis jotakin mystistä, emotionaalisesti intensiivistä ja hetkellistä; kokemukseen 

liittyy jo arkisuus ja jatkuvuuden tunne. 

Tutkimuksessa keskitytään myös yhteisön merkitykseen uskonnollisen ko-

kemuksen ja kerronnan kannalta. Meredith McGuire esittää, että yhteisö saatetaan 

kokea merkittäväksi osaksi uskonnollista kokemusta; yhteisölliset rituaalit merkit-

sevät yksilölle kuulumista johonkin, ja ne luovat kokemuksen yhteisöllisyydestä. 

McGuire hahmottelee yhteisöllisyyden kautta mallia, jossa neljä keskeistä käsitet-

tä ovat läheisessä suhteessa toisiinsa: rituaali osallistaa ryhmän osaksi uskonnol-

lista kokemusta, joka rinnastuu ja vahvistaa uskoa ja sitoo yhteen yhteisöä.24  

Tutkimuksessa usein toistuvaa termiä spiritualiteetti käytetään sanallista-

maan kertojien henkilökohtaista, sisäiseksi koettua hengellisyyttä, henkisyyttä ja 

uskonnollisuutta. Päätös käyttää termiä ”spiritualiteetti” tässä viitekehyksessä 

esimerkiksi ”hengellisyyden”, ”henkisyyden” tai ”uskonnollisuuden” sijaan joh-

                                                 
21 Smart 1973, 20-21. 
22 Holm 2004, 43. 
23 Hovi 2004, 103. 
24 McGuire 1997, 19-20. 



 

9 

 

tuu siitä, että spiritualiteetti vakiintuneena terminä pitää sisällään ne avainpiirteet, 

jotka parhaiten soveltuvat kuvaamaan henkilökohtaista uskonnollista kokemusta. 

Alister E. McGrath määrittelee kristillisen spiritualiteetin tarkoittavan kristillisen 

elämän teoriaa ja käytäntöä, jonka uskotaan olevan Pyhän Hengen innoittamaa.25 

Uskontotieteellisessä kontekstissa ”spiritualiteetti” käsittää hieman enemmän. 

Spiritualiteetissa on kyse henkilökohtaisesta, sisäisestä, immanentista tai läsnä 

olevasta, yksilön koetusta suhteesta pyhään; ja tiedosta, joka on peräisin koetuista 

kokemuksista. Spiritualiteetista on tullut synonyymi elämälle, sikäli kun ”elämä” 

sanallistaa yksilön hengellistä, henkilökohtaista, kokemuksellista, eksistentiaalista 

ja psykologista itseä. 26 

3. Aineiston keruu- ja analyysimenetelmät sekä ai-
neiston esittely 

3.1 Metodi ja analyysi: Narratiivinen näkökulma 

3.1.1 Narratiivinen identiteetti ja narratiivinen tutkimus 

Sosiologi Pertti Alasuutari kuvaa narratiivia tietämisen muodoksi.27 Narratiivi on 

kertomus, joka voi yksinkertaisimmillaan olla lyhyt, eksakti vastaus 

kysymykseen, ja laajimmillaan lukuisten syvähaastattelujen kautta ajassa ja pai-

kassa muutoksia kokeva elämäkerta. Narratiivi voi olla puhuttu, kirjoitettu tai 

esimerkiksi visuaalinen – sillä on esittävä tapa ja järjestys. Narratiivi on myös 

vuorovaikutuksen väline, sillä kerronnan avulla jaetaan ja tehdään 

ymmärrettäväksi kokemuksia ja ylläpidetään ryhmiä.28 

Kertomusten kirjosta ja monimuotoisuudesta seuraa toki kysymys siitä, mi-

kä määrittää narratiivin eron toisen tyyppisistä kertomuksista. Monet sosiaalitie-

teilijät eivät tee lainkaan käsitteellistä eroa kertomuksen (narrative) ja tarinan 

(story) välillä; kerronnallinen, narratologinen tutkimus ja tarinallinen tutkimus 

voivat toimia synonyymisesti. Käsitteellisesti narratologisessa tutkimuksessa nar-

ratiivin kriteeriksi katsotaan yleensä tarkoitus ja jatkuvuus: tapahtumien välillä on 

usein kausaalinen yhteys. Narratiiviin liittyy muutos, transformaatio ja prosessi; 

kun puhutaan kertomuksista, ollaan kiinnostuneita siitä, miten maailma koetaan, 

                                                 
25 McGrath 2000, 782. 
26 Heelas 2002, 358-359. 
27 Alasuutari 1994, 107. 
28 Hyvärinen, Löyttyniemi 2009, 189; Riessman 2008, 23. 
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ja miten kokemus muuttuu.29 Tässä tutkielmassa käsitteitä narratiivi ja kertomus 

sekä narratointi ja kerronta käytetään synonyymisesti. 

Sosiologi Catherine Kohler Riessman selittää narratiivin ja kokemuksen 

suhdetta kuvaamalla narratiivia koetun tapahtuman projektioksi. Haastateltava 

jäljentää kokemuksensa kielelliseen muotoon, josta kertoja ja tutkija konstruoivat 

yhdessä narratiivin.30 Narratiivi on siis kokemuksen representaatio. Kerronta on 

ensisijainen tapa tehdä kokemus merkitykselliseksi tietyssä kulttuurisessa kon-

tekstissa: se antaa kehykset, jonka avulla selitetään mennyttä ja asennoidutaan 

tulevaan.  

Sosiologisessa tutkimuksessa narratiivisuus hahmotetaan usein postmoder-

nin sosiaalisen konstruktionismin kautta tai sen lieveilmiönä. Sen sijaan persoo-

nallisuuspsykologiassa ihminen mielletään itsestään kertomukselliseksi olennoksi, 

tarinankertojaksi, jolle itsen ja toiseuden hahmottaminen elämäntarinoiden (life 

stories) kautta on luonnollinen tapa olla ja elää. Persoonallisuuden tutkija Dan 

McAdams kehitteli narratiivisen identiteetin teorian, kun koki, että mikään vallit-

seva persoonallisuusteoria ei kyennyt selittämään ihmisyyttä tarpeeksi integratii-

visesti tai kokonaisvaltaisesti. Narratiivisen identiteetin teorian mukaan se, että 

ihminen tyypillisesti hahmottaa itseään ja elämäntapahtumiaan muotoilemalla ne 

johdonmukaisiksi, joskin toisinaan monimutkaisiksi elämäntarinoiksi (narrative), 

on itse asiassa tapa hahmottaa identiteettiä.31 Kun ihminen retrospektiivisesti tar-

kastelee elettyä ja koettua elämäänsä, hän ei tee sitä toistavan kertojan tapaan, 

vaan merkityksellistää jälkikäteen elämäntapahtumiaan, soveltaen niihin tulkitse-

vaa tietoa ja kartutettua viisauttaan.32 McAdamsin mukaan oman elämäntarinan 

reflektointi on tärkeä itseymmärryksen ja merkityksenannon väline. Narratiivit, 

elämäntarinat, eivät ole pelkästään ”alisen” identiteetin ilmentymiä, vaan tosiasi-

assa fundamentaalinen olemisen muoto, jonka kautta tunnemme itsemme ja muut 

tuntevat meidät.33 

                                                 
29 Hyvärinen, Löyttyniemi 2009, 190-191. 
30 Riessman 2008, 22-24. 
31 McAdams 2009, 389-390. 
32 Baddeley & Singer 2007, 177-178, 197-198. 
33 Myös kognitiivisen uskontotieteen näkökulmasta narratiivinen näkökulma näyttäisi soveltuvan 

hyvin uskonnollisten kokemusten tutkimiseen. Tom Sjöblomin mukaan erityisesti voimakkaat 

tunnekokemukset saavat ihmiset spontaanisti muodostamaan tapahtumasta narratiiveja, joita he 

kertovat toisille. Taipumus tai ylipäätään mahdollisuus narratiivien muodostamiseen perustuu 

ihmisen luonnonvalinnan myötä muodostuneisiin lajityypillisiin kognitiivisiin mekanismeihin. 

Narratiivisen ajattelun taustalla nähdään vaikuttavan korkeammat kognitiiviset toiminnot: mielen 

teoria eli ymmärrys siitä, että muilla on yksilön omista ajatuksista riippumaton mieli samanlaisine 

toimintoineen, sekä empatia eli kyky samastua toisen ihmisen tunteisiin ja ajatuksiin. Ihmiselle 

tyypillinen ominaisuus on taipumus muodostaa kokemuksistaan kertomuksia ja jakaa niitä: kerto-



 

11 

 

Narratiivisessa tutkimuksessa on kyse kerronnallisuuden hahmotuksesta ja tulkin-

nasta puhutussa tai kirjoitetussa aineistossa. Narratiivista näkökulmaa hyödynnet-

tiin jo aikaisemmin kliinisessä psykoterapiassa, jossa potilaan kertomukset näh-

dään koetun merkityksellistämisenä ja käsittelemisenä. Toinen tärkeä tekijä on 

hermeneuttinen ajattelutapa, joka korostaa henkilöhistorian ja kielenkäytön tär-

keyttä ihmisenä olemiselle ja narratiivien tehtävää kokemusten merkityksenanta-

jina tietoisuudessa.34 Narratiivinen psykologia käsittelee ihmistä kertojana, sosiaa-

lisen merkitysikkunan rakentajana, joka löytää elämäntarinoiden avulla arkielä-

määnsä merkityksiä voidakseen jakaa ne toisten kanssa.  

Narratiiveilla on myös tärkeä tehtävä identiteetin rakentajina ja hahmottaji-

na.35 Dan McAdamsin mukaan narratiivinen identiteetti on yksilön sisäistämä, 

alati kehittyvä elämäntarina, jonka kautta hahmotetaan, kuinka yksilö kokee elä-

mänsä ajan yli.36 Kertomus ei ainoastaan välitä tietoa uskovan elämästä; se on 

tapa, jolla uskovan identiteettiä paikannetaan ja käsitteellistetään. 

Uskontotieteelliseen tutkimukseen narratiivinen tutkimus soveltuu hyvin. 

Esimerkiksi Peter K. Stromberg toteaa uskonnollisen kokemuksen olevan muutoin 

tieteellisesti hankala ja vaikeasti operationalisoitava ja mitattava, mutta siitä ker-

tova narratiivi voi olla tarkkailun kohteena.37 Lisäksi Stromberg liittää kerronnan 

uskonnolliseen tapaan käyttää kieltä: esimerkiksi rukoileminen voidaan ajatella 

tavaksi saada jotakin tapahtumaan ja muuttumaan sanomalla se ääneen.38 Tähän 

liittyy yllä mainittu sosiaalisen konstruktionismin käsitys siitä, että kielellä on 

performatiivinen, eli asiantiloja muuttava ominaisuus. Myös sosiaalisen konstruk-

tionismin teoreetikot Peter L. Berger ja Thomas Luckmann pitävät nimenomaan 

tunnustamista ja todistamista muutoksen luotettavuuden testaajana, ja keinona 

säilyttää uusi omaksuttu usko.39 

3.1.2 Narratiivinen analyysi 

Tutkielmani viitekehyksessä narratiivinen näkökulma tarkoittaa ilmiön tarkastelua 

kerronnallisuuden kautta. Kun analyysin kohteena on tutkittavan kerronta, puhu-

taan yleisemmin narratiivisesta analyysista. Kuten edellä kuvattiin, Catherine 

                                                                                                                                      
musten kautta välitettyihin ajatuksiin ja emootioihin on helppo samastua ja niitä on helppo simu-

loida mentaalisella tasolla. Sosiaalisuus onkin tärkeässä roolissa narratiivisen ajattelun selittämi-

sessä. Ks. Sjöblom 2008, 65-67, 70-71. 
34 Belzen 1995, 58-60. 
35 Riessman 1993, 3-5; Hovi 2004, 382-383. 
36 McAdams 2009, 389. 
37 Stromberg 1993, 15. 
38 Stromberg 1993, 99. 
39 Berger & Luckmann 1994, 174-181. 
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Kohler Riessmanin mukaan narratiivinen analyysi sopii hyvin subjektiviteetin ja 

identiteetin tutkimiseen sosiaalisessa kontekstissa, sillä aineettoman pääoman – 

tässä tapauksessa uskovan uskonnollisten kokemusten – ajatellaan “ilmaisevan 

itsensä” yksilön kertomusten kautta.40 Uskonnollinen kokemuskerronta on näin 

ollen narratiiviselle analyysile sopiva sovelluskohde.41 

Aineiston narratiivisessa analyysissa olen identifioinut aineiston teemat kva-

litatiivisen sisällönanalyysin periaatteita soveltaen. Olen tyypitellyt aineiston nar-

ratiivien aihepiirien perusteella kolmeen yläkategoriaan: konversion, transformaa-

tion ja johdatuskokemusten kategorioihin. Kukin kategoria sisältää alakategorioita 

ja useita erilaisia uskonnollisen kokemuksen lajeja, mutta pääpiirteissään tämä 

typologia kattaa koko aineiston narratiivisen aineksen. 

Narratiivista analyysia tukemaan olen hyödyntänyt muitakin soveltuvia us-

kontotieteellisiä teorioita. Analysoinnin voi silti katsoa olevan aineistolähtöistä, 

sillä tulkinnat nousevat aineistosta itsestään, ja teorioiden merkitys on tässä kon-

tekstissa valaa pohjaa tulkinnoille. 

3.2 Aineiston kerääminen kentällä 

Konstruktionistinen kritiikki on nostanut vuorovaikutusprosessien tutkimuksessa 

esiin näkökulman siitä, miten tutkija vaikuttaa tutkittavaan todellisuuteen. Huma-

nististen oppialojen tieteentutkimuksessa ollaan yhtä mieltä siitä, että alan tutki-

musta etnografisten menetelmin on mahdotonta tehdä tulematta itse vaikuttaneek-

si tutkimuskohteeseen tai tutkimustuloksiin.42 Työssään tutkija heijastaa omaa 

todellisuuskäsitystään tutkittavaan kohteeseen muun muassa käyttämiensä katego-

rioiden kautta.43 Tutkija tuo oman kokemus- ja merkitysmaailmansa niin haastat-

telutilanteeseen kuin aineiston analyysiinkin. Käytännössä tämä voi ilmetä esi-

merkiksi siten, että haastattelijan kysymykset aina väistämättä tavalla tai toisella 

ohjaavat haastateltavan vastauksia.44  

Narratiivien keräämisessä tutkittavan kertomus ja tutkijan tulkinta sulautu-

vat yhdeksi kokonaisuudeksi. Kertomus tuotetaan haastateltavan ja haastattelijan 

yhteistyönä.45 Tämän tiedostaminen on askel kohti metodologisen sudenkuopan 

                                                 
40 Riessman 1993, 5. 
41 Hovi 2007, 19. 
42 Parker 1989, 65-68. 
43 Ruusuvuori 2009, 11. 
44 Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 192-193. 
45 Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 193-194; Riessman 2008, 22-24. 
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välttämistä; lukuisten metodi- ja haastatteluoppaiden mukaan tutkijan on reflektoi-

tava omaa rooliaan ja vaikutustaan tutkimusasetelmassa. 

Myös antropologi Charles L. Briggs painottaa tutkijan metodologisen sivis-

tyneisyyden tärkeyttä. Briggsin mukaan on tärkeää, että haastattelija tietää paitsi 

mitä kysyä, niin ennen kaikkea miten kysyä. Tullakseen hyväksi haastattelijaksi 

tutkijan on kehityttävä kompetentiksi yhteisön sosiolingvistististen kaavojen käyt-

tämisessä. Pelkän kielellisen maailman rakentumisen havainnointi ei riitä; on tär-

keää tuntea tutkittavan yhteisön ei-kielellisiä ja metakommunikatiivisia kaavoja, 

sillä ne antavat jo itsessään informaatiota. Perusteellinen taustatyö ja perehtymi-

nen tutkittavan yhteisön viestinnän tapoihin ovat siis paikallaan. 46 

Aineistonkeruu tapahtui vuoden 2013 lokakuusta vuoden 2014 maaliskuu-

hun. Avaininformanttini oli seurakunnan perustaja ja vanhempi pastori Rauno 

Kokkola, jolta sain luvan tehdä tutkimusta seurakunnassa ja joka antoi minulle 

ensimmäisen haastattelun. Kokkolalta toimi tärkeänä informanttina, sillä hän ky-

keni tarjoamaan seurakunnan perustamisesta historiatietoa, jota ei ole muualta 

saatavilla.47 Kokkolan lisäksi haastattelin neljää muuta suhelaista: kolmea naista 

ja yhtä miestä. Kaikki haastateltavani ovat seurakunnan aktiivisia jäseniä, ja toi-

mivat vapaaehtoistehtävissä seurakunnassa.48 

Tutkimuksen otanta edustaa seurakuntaa melko hyvin: kyseessä on pieni 

(uuskarismaattisen liikkeen viitekehyksessä suuri), laskentatavasta riippuen noin 

500–100049 hengen yhteisö. Tällöin on luonnollista, että suurimmaksi osaksi va-

paaehtoisvoimin pyöritettävässä seurakunnassa suurin osa seurakuntalaisista toi-

mii jossakin palvelutehtävässä. Tutkielmassa Kokkola esiintyy omalla nimellään, 

muista haastateltavista on ilmoitettu vain ikä ja sukupuoli, ja heidät on koodattu 

kirjaintunnuksin A-D. 

                                                 
46 Briggs 1986, 93-95. 
47 Rauno Kokkolalle kuuluu kiitos yhteistyöhalusta, rohkaisusta ja positiivisesta suhtautumisesta 

tutkimushankkeeseeni. Kokkola antoi mielellään haastattelun ja on ystävällisesti vastannut sähkö-

posteihini esimerkiksi Suhen opillisista kysymyksistä. 
48 Jäsenyyden käsite on tässä kontekstissa haastava. Suhe on rekisteröity yhdistys, joten hallinnol-

lisesta näkökulmasta sillä ei ole samanlaista jäsenrekisteriä kuin uskonnollisissa yhdyskunnissa. 

Yhdistysmuotoisuudesta lisää luvussa 4.3 Suhen historia ja sijoittuminen kristillisyyden kenttään. 
49 Suhen työntekijän Kirsi Mentun antamien tietojen mukaan seurakunnassa on vakiintuneita kävi-

jöitä 400-500. Tämän lisäksi seurakunnan mittakaavaa voi hahmottaa seurakunnan intranet-

median, Elvannon, kautta. Elvantoon, jota käytetään työntekijöiden ja vapaaehtoisten koordinoimi-

seen, on listattuna 1000 henkilöä. 
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3.2.1 Haastattelu 

Uskonnollisen kääntymyksen tai uskoontulon kokemus on uskovalle elämänkaa-

ren keskeinen käännekohta. Se nähdään usein elämän dramaattisena käänteenä, 

saturaatiopisteenä, jonka jälkeen elämä ei ole ollut entisensälainen. Eräs haastatel-

tava käytti omasta uskoontulostaan vertauskuvaa ”synttäri”50, mikä kuvaa hyvin 

evankelioivassa herätyskristillisyydessä esiintyvää näkemystä henkilökohtaisesta 

uskonratkaisusta uudestisyntymisenä.  

Kuten yleisesti vapaissa suunnissa, myös Suur-Helsingin seurakunnassa to-

distaminen eli omasta uskosta kertominen muille lukeutuu uskonelämän keskei-

siin perusteisiin.51 Haastateltavat suhtautuivat haastattelupyyntöön positiivisesti ja 

innokkaastikin.  

Valitsin haastattelumenetelmäksi kerronnallisen teemahaastattelun, sillä kat-

soin strukturoitujen, ennakkoon valittujen haastattelukysymysten olevan liian 

kankeita soveltuakseen tarkoituksenmukaisesti narratiivien keräämiseen. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa sitä, että yhdistelin kahta haastattelutapaa niin, että lopputu-

loksena on kerronnallisen aineiston kerääminen kerronnallisen ja puolistruktu-

roidun teemahaastattelun keinoin. Kerronnallisessa teemahaastattelussa kerronnal-

lisuus viittaa siihen, että haastattelija pyytää kertomuksia, antaa tilaa kertomiselle 

ja esittää sellaisia kysymyksiä, joihin vastaukseksi odotetaan kertomuksia52; tee-

mahaastatteluosio omassa aineistonkeruussani tarkoittaa sitä, että olen pyrkinyt 

generoimaan ja ohjailemaan kertomusten aihepiirejä eri tematisoinneilla tutki-

muskysymysten kannalta relevantteihin suuntiin sinänsä kertomukseen itseensä 

tai sen kulkuun puuttumatta. Olen käyttänyt avainkäsitteinä erilaisia teemoja, jois-

ta informantti on vapaasti saanut halunsa mukaan narratoida.  Pyrin omalla työllä-

ni pitämään haastattelutilanteen mahdollisimman avoimena ja joustavana kunkin 

haastateltavan tarpeille.  

Käytin jokaisen seurakuntalaisen kohdalla samaa haastattelurunkoa, joka 

perustui ennalta valitsemiini aihepiireihin. Itse haastattelu kuitenkin eteni tilanne-

kohtaisesti, sillä eri haastateltavat ovat yhteisössä omia yksilöitään, erilaisia puhu-

jan asemia edustavia informantteja, jotka valottavat tutkimuskohdetta omasta nä-

kökulmastaan.53 Avasin haastattelun puskurikysymyksillä, joiden tarkoitus oli 

kerätä haastateltavasta perustietoa, jäsentää hänen suhdettaan yhteisöön ja positio-

                                                 
50 A:n haastattelu, 12.11.2013. 
51 Lehtonen, 22.10.2013. 
52 esim. Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 191. 
53 esim. Alasuutari 1994, 39-40. 
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taan yhteisössä ja lämmittää tilannetta varsinaisille narratiiveille. Esitin kuhunkin 

teemaan liittyen avoimen avauskysymyksen ja pyysin haastateltavaa kertomaan 

vapaasti kaiken, mitä hänelle tulee mieleen. Pyrin olemaan mahdollisimman vaiti; 

liika kysely häiritsee kerrontaa.54 Kun haastateltava vaikeni merkitsevästi tai muu-

toin ilmeellään tai eleillään antoi ymmärtää puhuneensa loppuun, tulkitsin hänen 

kertoneen kerrottavansa ja keskustelun suunnasta riippuen esitin tarpeen mukaan 

syventäviä tai täsmentäviä jatkokysymyksiä tai siirryin kokonaan seuraavaan 

teemaan. Haastattelun lopuksi annoin vielä mahdollisuuden kertoa vapaasti, jos 

haastattelun aikana on noussut pintaan jokin asia, jota en huomannut erikseen ky-

syä. Käsiteltävät teemat olivat seuraavat: 

- Kuinka kauan olet käynyt Suhessa? 

- Toimitko/käytkö säännöllisesti muissa seurakunnissa? 

- Toimitko jossakin tehtävässä Suhessa? 

- Kerro siitä, kun tulit uskoon. 

- Kerro johdatuskokemuksistasi. 

- Miten elämäsi on muuttunut uskoontulon jälkeen? 

- Onko sinulla armolahjoja, ja jos on, millaisia? 

- Kerro mahdollisista vaikeista ajoistasi uskossa. 

- Miten näet uskonelämäsi tästä eteenpäin? 

 

Nähdäkseni olin sikäli onnistunut valitsemaan teemat hyvin, että ne valottavat 

haastateltavan uskonelämää monelta eri kantilta. Joidenkin teemojen kohdalla 

olen ottanut vaikutteita Tuija Hovin väitöskirjassaan käyttämästä teemalistasta, 

jonka avulla hän on kerännyt Elämän Sana -seurakunnan jäsenten uskonnollisia 

narratiiveja.55 Sisällöllisesti eniten kirvoittivat kohdat neljä, ”Kerro siitä kun tulit 

uskoon”, viisi, ”Kerro johdatuskokemuksistasi”, sekä kuusi, ”Miten elämäsi on 

muuttunut uskoontulon jälkeen?”. Etenkin viides kohta on luonteeltaan sellainen, 

että se vaati useammankin palaamisen alkukysymykseen. Kaikilla haastateltavilla 

oli monta kokemusta johdatuksesta, jonka he olivat valmiita jakamaan. Myös 

kuudes kohta herätti kertomisen halua; identiteetin transformaatio ja kokemus 

minän kehittymisestä koettiin tärkeäksi aiheeksi. 

Pyrin teemoja hahmotellessani myös pitämään mielessäni sen ajatuksen, että 

parhaimmillaan haastateltava kokisi niiden reflektoinnista olevan jotain hyötyä 

                                                 
54 Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 197-198. 
55 Ks. Hovi 2007, 89. 
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hänelle itselleen. Tästä syystä lisäsin viimeisen teeman, jolla ei sikäli tutkielman 

aiheeseen nähden ole suurtakaan merkitystä. Ilmeisesti tässä tavoitteessa onnis-

tuin, sillä kaikki haastateltavat kiittivät mieluisasta rupattelutuokiosta. Eräs haas-

tateltava jopa pyysi saada teemakysymykset itselleen, jotta voisi palata niihin 

myöhemmin ja niiden avulla pohtia ja jäsennellä uskonelämäänsä. 

Tuija Hovi kertoo väitöskirjassaan poteneensa aika ajoin tutkimuseettisiä 

tunnontuskia siitä, että tutkittavat kokivat hänen positionsa ulkopuolisena mahdol-

lisuutena evankelioida ja ”herättää tutkija”. Hovi kertoo haastateltavien niin im-

plisiittisesti kuin eksplisiittisestikin toivoneen, että hänen akateeminen kiinnos-

tuksensa kasvaisi aikanaan henkilökohtaiseksi uskoksi.56 Kenttätyötä tehdessäni 

minun oli toisinaan oli vaikeaa erottaa oma, uskonnollinen minä ja tutkijaminä 

toisistaan, sillä toimin itse seurakunnassa aktiivisen kävijäjäsenen roolissa. Tämä 

haaste nousi erityisesti haastattelujen kohdalla, sillä kaikki haastateltavani olivat 

tuttuja seurakunnasta ja hekin tunsivat tai vähintäänkin tiesivät minut. Yleensä 

menetelmäoppaissa varoitetaan haastattelemasta tuttuja, sillä tuttuus voi inhiboida 

vastausalttiutta vuorovaikutustilanteessa ja näin vaikuttaa tutkimuksen reliabili-

teettiin heikentävästi. Lisäksi läheinen suhde voi saada haastateltavan avautumaan 

ja kertomaan asioita, joita hän myöhemmin katuu.57 Toisaalta läheisyys loi myös 

luottamusta tutkijan tarkoitusperiin, ja sen mahdollisuuden, että haastateltava pys-

tyi jälkikäteen ottamaan minuun helposti yhteyttä ja tarkentaa sanomaansa. Esi-

merkiksi yritysmaailmassa fuusioita tutkineet Tienari, Vaara ja Meriläinen esittä-

vät, että haastattelijan ja haastateltavan yhteinen kokemustausta toimii haastattelu-

tilanteessa yhteisyyttä ja me-henkeä rakentavasti.58 Päädyin ratkaisemaan asian 

niin, että ikään kuin loin itselleni tutkijaminän, joka toimi vuorovaikutuksessa 

siviiliminän kanssa; sen lisäksi, että pyrin suurempaan neutraaliuteen, etäisyyteen 

ja tieteellisyyteen haastattelutilanteissa, tein selväksi, että läsnä oleva haastattelija 

ei ole neutraali tutkija, vaan toimija, jolla on oma, osin haastateltavan kanssa jaet-

tu historiansa. Jukka Hyvärinen kuvaa menettelytapaa asetelmana, jossa ”haastat-

telija leikkii tutkijaa”.59 Itse kenties mielsin asian niin, että haastattelija ottaa tut-

kijan roolin. 

                                                 
56 Hovi 2007, 86, 90. 
57 Tiittula & Ruusuvuori 2009, 17. 
58 Tienari, Vaara & Meriläinen 2009, 121-122. 
59 Hyvärinen & Löyttyniemi 2009, 206-207. 
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3.2.2 Havainnointi 

Haastattelujen lisäksi keräsin aineistoa seurakunnan toiminnasta osallistuvan ha-

vainnoinnin avulla. Osallistuvan havainnoinnin ajatuksena on saada kokemuksel-

lista tietoa tutkittavasta kohteesta osallistumalla tutkittavien toimiin. Tutkimuksis-

sa, joissa ensisijainen menetelmä on haastattelu, osallistuvaa havainnointia voi-

daan käyttää haastattelua tukevan ja täydentävän aineiston tuottamiseen.60 Seura-

kunnan kokouksia havainnoimalla on helpompi ymmärtää sitä sosiaalista ja ritu-

aalista kontekstia, johon varsinainen aineisto, eli yksilöhaastattelut, kytkeytyvät. 

Kokouksia ei ollut tarpeen nauhoittaa, sillä ne taltioidaan äänitteiksi, jotka on 

mahdollista ladata ilmaiseksi podcasteina.  

Suhen toiminnan kulmakivi on Suhen Sunnuntai, karismaattisen kristillisyyden 

viitekehyksessä perinteinen sunnuntaikokous, josta käytetään myös yleiskristilli-

sempää nimeä jumalanpalvelus. Sunnuntaisin Kallion kampuksella pidetään kol-

me kokousta: klo 11, klo 16.30 ja klo 18.30. Näiden lisäksi Suhe Tikkurila ko-

koontuu joka toinen sunnuntai jumalanpalveluksiin klo 16.30 ja 18.30 Tikkurilas-

sa. Aikaisemmissa kokouksessa käyvät usein perheet ja seurakunnan vanhempi 

osa, kun taas myöhempi kokous on nuorempien ja naimattomien seurakuntalaisten 

suosiossa. Kallion kampuksella sunnuntaikokouksiin osallistuu viikoittain keski-

määrin yhteensä 403 henkilöä.61 Suosio näkyy ja tuntuu, sillä etenkin iltakokouk-

sessa kaikille halukkaille ei välttämättä riitä istumapaikkoja. Tikkurilan kampuk-

sen suosittuudesta ei ole vielä lukuja, sillä ilmiö on suhteellisen uusi. 

Suur-Helsingin seurakunnan jumalanpalveluselämä sisältää periaatteessa 

samat keskeiset elementit kuin minkä tahansa kirkkokunnan jumalanpalveluselä-

mä, nimittäin rukouksen, saarnan, kolehdinkeruun ja hengellisiä lauluja. Myös 

ehtoollinen ja kaste ovat käytössä. Näiden lisäksi Suhen Sunnuntaihin voi kuulua 

etukäteen sovittuja, henkilökohtaisia todistuksia, joissa seurakuntalaiset kertovat 

tuoreista kokemuksistaan, usein myös uskoontulosta. Kokous huipentuu lopussa 

alttarikutsuun, jossa ei-uskovia kehotetaan rukouksessa antamaan elämänsä Jee-

sukselle. 

                                                 
60 Hovi 2007, 86-87.  
61 Statistiikan tarjosi Kirsi Mentu, Suhe-seurakunnan työntekijä. 
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4. Suhe-seurakunta uskonnollisena yhteisönä 

4.1 Uuskarismaattinen liike 

Uuskarismaattinen liike (Neo-Charismatic movement) on osa karismaattista kris-

tillisyyttä, joka on nopeimmin kasvava kristinuskon suuntaus maailmassa.62 Tällä 

hetkellä kasvu on suurinta kolmannen maailman maissa, erityisesti latinalaisessa 

Amerikassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Helluntailaisuuden ja vapaakris-

tillisyyden perinteistä ponnistava, luonteeltaan heterogeeninen, monimuotoinen ja 

mosaiikkimainen liike on alkujaan lähtöisin useista pienistä, keskenään hyvin eri-

laisista yhteisöistä Pohjois-Amerikan länsirannikolla 1900-luvun alussa. Yhteistä 

näille ryhmille on käsitys Pyhän Hengen kasteesta, jonka vastaanotettuaan ihmi-

nen kokee henkisen uudestisyntymisen. Pyhän Hengen kasteeseen liitetään usein 

kuuluvaksi armolahjoja eli karismoja (kreik. kharis, lahja), ihmisissä esiintyviä 

luonnollisia tai yliluonnollisia kykyjä, joiden uskotaan olevan alkuperältään juma-

lallisia. 63 Tästä tunnusomaisesta käsityksestä karismaattinen liike saa nimensä. 

Karismaattinen aalto poiki uusia seurakuntia, joiden jäsenet erosivat perinteisistä 

kirkkokunnista, mutteivät halunneet liittyä helluntaiseurakuntiin.64 Tunnusomai-

sena piirteenä uuskarismaattisessa liikkeessä pidetään ajatusta ihmisen ja Jumalan 

suorasta yhteydestä, joka ilmenee mahdollisuutena välittömään Pyhän Hengen 

kokemiseen.65  

Kirkkohistorian viitekehyksessä on oleellista erottaa toisistaan karismaatti-

suus ja uuskarismaattisuus. ”Karismaattisuus” viittaa maailmanlaajuiseen pan-

kristilliseen virtaukseen, jossa yksilöiden ja yhteisöjen hengellisessä elämässä 

annetaan suurta arvoa eri tavoin ilmenevälle Pyhän Hengen, kristinuskon Jumalan 

yhden persoonan, toiminnalle. ”Karismaattisuus” -termiä sinänsä voidaan käyttää 

kuvaamaan niitä kristillisyyden muotoja, jotka toiminnassaan edustavat tätä pai-

notusta. Kuitenkin uuskarismaattisuus tavataan erottaa karismaattisuudesta ja ka-

rismaattisesta liikkeestä, sillä vaikka se ponnistaa karismaattisuuden traditiosta, 

ilmenee se omana liikkeenään, jolla on omat, perinteisestä karismaattisuudesta 

eroavat tunnusomaiset merkkinsä. 

 Karismaattisen liikkeen leviämistä on kuvattu ”aaltoina”. Suomen viiteke-

hyksessä helluntai- ja vapaaseurakunnissa vaikutti 1990-luvun alussa karismaatti-

                                                 
62 Arviot helluntailais-karismaattisten kristittyjen maailmanlaajuisesta määrästä vaihtelevat 350 

miljoonasta yli 500 miljoonaan, ks. Kärkkäinen 2005, 302. 
63 Teinonen 1965, 61-63. 
64 Melton 2005, 186. 
65 Hovi 2009, 68. 
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nen aalto, jonka seurauksesta varsinaisen uuskarismaattisen liikkeen voidaan kat-

soa alkaneen. Yhdysvalloissa ja Kanadassa vaikuttanut Vineyard Christian Fel-

lowship -seurakuntaliike sai maailmanlaajuista huomiota 1990-luvun alussa, kun 

yksi sen paikallisseurakunnista Torontossa sai kokea ”Toronton siunauksena” 

(Toronto Blessing) tunnetun dramaattisen herätysaallon. Toronto Blessingin tun-

nusomainen merkki oli seurakuntalaisten kokemat keholliset kokemukset, kuten 

voimakas fyysinen täriseminen tai kaatuminen, sekä kiihkeät tunnekokemukset 

kuten itkeminen ja nauraminen.66 

Tätä herätysaaltoa kutsutaan usein kolmanneksi herätysaalloksi tai Pyhän 

Hengen kolmanneksi aalloksi.67 Näin pyritään erottamaan ensimmäinen, vuonna 

1906 Azusa Streetin herätyksestä alkanut amerikkalainen baptismiperäinen klas-

sinen helluntaiherätys, ja toinen, pääosin 1960- ja 1970 -luvuilla vaikuttanut pää-

osin kirkon sisällä pysynyt karismaattinen liike, jolle Suomen viitekehyksessä 

antoi kasvot lapualainen saarnaaja Niilo Yli-Vainio ja karismaattista uudistusta 

evankelis-luterilaisen kirkon piirissä toteuttamaan perustettu Hengen uudistus 

kirkossamme ry.68 

Suomen kristillisissä piireissä vallitsi 1990-luvulle tultaessa voimakas herä-

tyksen odotus, ja rantauduttuaan Suomeen Pohjois-Amerikan raamattukouluissa 

opiskelleiden karismaattiskristillisten hengellisen työn tekijöiden mukana Toron-

ton siunaus antoi alkusysäyksen cityseurakuntaliikkeelle. Se vauhditti uudenlais-

ten paikallisten ja itsenäisten, perinteisiin tunnustuskuntiin sitoutumattomien ka-

rismaattisten seurakuntien perustamista, ja toi uusia hengellisyyden muotoja ur-

baaniin kristillisyyteen. Näille uuskarismaattisille seurakunnille on tyypillistä 

esimerkiksi vapautunut emotionaalisuus, joka saattaa ilmetä nauruna tai itkuna, 

uskonnollinen parantaminen, profetoiminen ja näyt sekä ekstaattinen ylistys ja 

rukoileminen. Tyypillinen piirre liikkeessä on ajatus yleisestä pappeudesta ja 

mahdollisuudesta välittömään Pyhän Hengen kokemiseen, joka ilmenee monin eri 

tavoin.69 

Tunnetuin, tai ehkä tunnistettavin, osa uuskarismaattista kristillisyyttä on 

armolahjat. Helluntailais-karismaattisesta perinteestä ja edelleen pyhitysliikkeestä 

peräisin olevan käsityksen mukaan Uudessa testamentissa mainitut armolahjat 

kuten profetoiminen, kielilläpuhuminen, sairaiden puolesta rukoileminen ja tiedon 

                                                 
66 Kärkkäinen 2005, 309. 
67 Ks. esim. Burgess 2006, 329. 
68 Hovi 2009, 67; Joutsiniemi 2006, 8. 
69 Hovi 2009, 68. 
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sanat esiintyvät yhtä lailla tämän päivän kristityissä siinä missä alkuseurakunnas-

sakin.70 Armolahjoja voidaan käyttää niin yksityisessä hartaudenharjoituksessa 

kuin koko seurakunnan jumalanpalveluksissakin, ja ne voivat olla joko yliluonnol-

lisia tai luonnollisia; joskin yliluonnolliset armolahjat herättävät suurempaa kiin-

nostusta. Kielilläpuhumisesta on tullut hyvin huomioitu armolahja siksi, että sitä 

pidetään klassisessa helluntailaisuudessa Pyhän Hengen kasteen ulkoisena merk-

kinä – puhutaankin ”henkikasteesta”.71 Tätä näkemystä eivät kaikki uuskarismaat-

tiset yhteisöt jaa, mutta osassa se saa tunnustusta. 

Kategoriana uuskarismaattiset kristityt on hyvin heterogeeninen, ja pitää si-

sällään hyvin monella lailla ajattelevia ryhmiä, joilla kullakin on omat, seurakun-

takohtaiset korostuksensa.72 Kuitenkin yhteistä on se, että uuskarismaattiset kristi-

tyt perustavat muiden helluntailais-karismaattisten kristittyjen tapaan oppinsa 

Raamattuun, jota pidetään Jumalan sanana ja opin sekä uskonelämän ylimpänä 

auktoriteettina. Muita merkittäviä yhdistäviä tekijöitä ovat Pyhän Hengen toimin-

nan korostaminen, yhtenäinen juurtuminen helluntailais-karismaattiseen spirituali-

teettiin, ja dynaamista jumalanpalveluselämää korostava asenne.73  

Tyypillistä on myös se, että teologian, tradition ja korkeakirkollisuuden 

merkitystä opille ja tulkinnalle ei korosteta samalla tavalla kuin perinteisissä kirk-

kokunnissa. Tradition saatetaan katsoa olevan ihmisestä peräisin olevaa alkukir-

kon ihanteen päälle kasaantunutta kertymää, joka vie fokuksen pois uskon henki-

lökohtaisesta luonteesta ja Pyhän Hengen vapaasta toiminnasta yhteisössä.74 Kui-

tenkaan karismaattisen liikkeen suosittuus ei ole perinteisen kristinuskon kannalta 

täysin ongelmatonta. Näitä kysymyksiä käsitelleistä tutkijoista esimerkiksi Timo 

Pokki ilmaisee huolensa siitä, että jos kirkon traditio esimerkiksi viran ja sakra-

menttien suhteen sivuutetaan ja oma hengellinen kokemus nostetaan uskonsisällön 

tulkinnan tärkeimmäksi työkaluksi, on vaarana kristinuskon ulkopuolelle ajautu-

minen tai siitä ainakin osittainen vieraantuminen.75 Toisaalta esimerkiksi hellun-

tailaisuuttakin tutkinut Veli-Matti Kärkkäinen toteaa, että helluntailaisuudella ei 

                                                 
70 Heino 1997, 84; Kärkkäinen 2005, 309; Teinonen 1965, 63-64. 
71 Heino 1997, 84; Kärkkäinen 2005, 310; Teinonen 1965, 63. 
72 Tunnustuskuntiin sitoutumaton uuskarismaattisuus, 

http://www.uskonnot.fi/uskonnot/view.php?religionId=29, katsottu 5.3.2014. 
73 Kärkkäinen 2005, 309. 
74 Woodhead 2002, 172. 
75 Pokki 2005, 283. 
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ole tapana profiloitua edustamansa teologian vaan spiritualiteetin kautta. On jopa 

sanottu, että helluntailaisuus ei ole teologiaa vaan spiritualiteettia.76 

4.2 Uuskarismaattisuus spiritualiteettina 

Länsimaisessa yhteiskunnassa, jossa sekularisaatio on yksi megatrendi, kokemuk-

sellisen uskonnollisuuden suosio vaikuttaa anomalialta. Uskonnollisuuden massa-

kuolema ei näytä koskevan karismaattista kristillisyyttä. Margaret M. Poloma pu-

huu epätodennäköisestä ympäristöstä, viitaten siihen, että sekularisoituneessa, 

”post-kristillisessä” yhteiskunnassa karismaattisen kristillisyyden kaltaisten ilmi-

öiden nousu ja kukoistus ei tunnu olevan järkeenkäypää, mutta karismaattiskristil-

liset yhteisöt eivät pelkästään jatka olemassaoloaan huomattavan elinvoimaisina, 

vaan myös niiden määrä enenee jatkuvasti.77  

Helluntailais-karismaattisen kristillisyyden globaali kasvu voidaan nähdä 

seurauksena sen kyvystä adaptoitua erilaisiin tilanteisiin ja ympäristöihin. Moni-

muotoinen oppi ja muuntautumiskykyinen toiminta omaavat potentiaalia vastaa-

maan nykymaailman asettamiin haasteisiin. Uuskarismaattinen liike on onnistunut 

yhdistämään traditionaalisuutta ja moderniutta tavalla, joka houkuttelee ihmisiä, 

jättäen taakseen ne institutionalisoituneen, perinteisen uskonnollisuuden muodot, 

jotka modernit länsimaiset miehet ja naiset kokevat vaikeiksi hyväksyä: valta-

hierarkiat, muodolliset rituaalit ja osallistamisen puute.78 Hyvä esimerkki uuska-

rismaattisen liikkeen kyvystä muuntautua kohtaamaan aikansa haasteita on joi-

denkin yhteisöjen tapa sallia ja rohkaista naisten opettaa ja evankelioida julkisesti 

seurakunnassa, mikä eroaa radikaalisti fundamentalistisen evankelikaalisuuden 

perinteestä.79 Myös suomalaisessa herätyskristillisyydessä, erityisesti evankelis-

luterilaisen kirkon sisäisissä koservatiivisissa herätysliikkeissä, eettiset kysymyk-

set naisten asemasta uskonyhteisössä nousevat aika ajoin yhteiskunnallisen tarkas-

telun kohteeksi. 

 Erääksi selittäväksi tekijäksi uuskarismaattisen kristillisyyden suosiolle voi-

daan attribuoida yhteiskunnallinen ilmapiiri tai ”ajan henki”. Oman länsimaisen 

post-teollisen yhteiskunnan postsekulaari kulttuurimme, jota määrittelee ja jossa, 

väitän, lähes substantiaalisena ilmiönä vaikuttaa korkea individualistisuuden kult-

tuuri, on tilanteessa, jossa institutionalisoitunut uskonnollisuus on väistynyt kor-

                                                 
76 Kärkkäinen 1998, 26, 46-47, 53, 181. 
77 Poloma 1982, 27-28. 
78 Woodhead 2002, 175. 
79 Hovi 2014, 177. 
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keampaa individualistisuutta painottavien uskonnollisuuden muotojen tieltä. Tästä 

on osoituksena se, että uskontoa ja uskonnollista toimintaa (religion) kuvaamaan 

on alettu käyttää käsitettä spiritualiteetti (spirituality). Uskontotieteellisessä tut-

kimuksessa on havaittu, että subjektiivista kokemusta ja toimijuutta painottava 

ajan henki selittää spirituaalista subjektiviteettia tarjoavan uskonnollisuuden suo-

sittuutta.80 Muun muassa Linda Woodhead esittää, että uuskarismaattinen kristilli-

syys tarjoaa opastusta pluralistisessa ja dynaamisessa maailmassa, kyeten samalla 

vastaamaan moderniin tarpeeseen ”kääntyä itseen” ja ”kääntyä kokemukseen”.81 

Uuskarismaattinen kristillisyys tarjoutuu tuomaan jokaisen ihmisen henkilökoh-

taiseen suhteeseen Jumalan kanssa vailla kirkon tai papiston mediaatiota, ja lisäksi 

siitä on löydettävissä sellaisia voimaantumisen kokemuksia, jotka vetoavat sekä 

nykypäivän miehiin että naisiin..82 Individualistisen kulttuurin narratiivi toimii 

maaperänä kokemuksellisuutta painottavien uskonnollisuuden ilmenemismuotojen 

kukoistamiselle: kun kysyntää on, luo se myös tarjontaa. 

4.3 Suhen historia ja sijoittuminen kristillisyyden kenttään 

Uuskarismaattinen liike nousee karismaattiskristillisyydestä, baptistiperäisen hel-

luntaiherätyksen ja vapaakirkollisuuden perinteestä. Näitä yhteisöjä yhdistää sa-

mankaltainen seurakuntanäkemys ja seurakuntaelämän järjestys. Ekumeniikan 

dosentti Veli-Matti Kärkkäinen niputtaa helluntailaisuuden, baptismin, metodis-

min, adventismin ja useat muut yksittäiset kristilliset yhteisöt ”vapaakristillisyys” 

-käsitteen alle. Tämä ei hänen mukaansa liity ensisijaisesti tiettyyn tai yhteiseen 

opilliseen tunnustukseen, vaan käsitettä käytetään tarkoittamaan tavalla tai toisella 

vaihtoehtoisia kristinuskon muotoja, jotka poikkeavat perinteisistä, valtiovaltaa 

lähellä olevista kirkkokunnista.83 Myös vapaat suunnat on yleisesti käytössä oleva 

nimitys. 

Suhen perusti pastori Rauno Kokkola (s. 1949) vaikututtuaan vaimonsa 

Hanna-Liisan kanssa City Bible Church -seurakunnan toiminnasta Portlandissa, 

Oregonissa. Rauno Kokkola on itse alun perin evankelis-luterilaisesta perheestä, 

mutta kokenut nuoruudessaan voimakkaan uskoontulon, ja sittemmin siirtynyt 

vaikuttamaan karismaattisissa piireissä. Kokkola on saanut teologisen koulutuk-

                                                 
80 Heelas 2002, 357-358. 
81 Woodhead 2002, 172. 
82 Woodhead 2002, 175. 
83 Kärkkäinen 2005, 285-287. 
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sensa Christ for the Nations International -raamattukoulussa Dallasissa,84 joten 

Suhen opillisissa korostuksissa näkyy myös pastorin baptismiin ja evankelikaali-

seen liikkeeseen nojaava tausta. 

Ennen Suhen perustamista Kokkola oli toiminut monta vuotta Suomen hen-

gellisellä kentällä eri projektien parissa. Hän oli muun muassa mukana perusta-

massa Suomen Yhteiskristillistä Raamattukoulua (SYKR) yhteistyössä muiden 

vapaakristillisten seurakuntien edustajien kanssa vuosina 1977-1978.  Kuitenkin 

halu perustaa uusi karismaattiseen liikkeeseen ankkuroitunut seurakunta Helsin-

kiin heräsi vasta, kun Kokkolat viettivät riitaisaksi eskaloituneen SYKR -ajan jäl-

keistä sapattivuotta Oregonissa. He näkivät pääkaupunkiseudulla tarpeen uudelle, 

karismaattiseen perinteeseen nojaavalle vapaalle seurakuntayhteisölle, joka halu-

aisi olla yhteistyössä muiden samanhenkisten yhteisöjen kanssa ja joka toisi uu-

denlaista vapautta Suomen seurakuntakenttään. 85 

Suhen alku ei ollut helppo. Erimielisyydet muiden hengellisen kentän toimi-

joiden kanssa alkoivat jo Rauno Kokkolan toimiessa SYKR:ssä opettajana ja hal-

lituksen jäsenenä. Kokkolan mukaan SYKR koki vastustusta vakiintuneista kirk-

kokunnista, pääasiassa opillisissa kysymyksissä. Joissain kirkkokunnissa koettiin, 

että Raamatun opettaminen yhteiskristillisesti on mahdotonta; eriävät näkemykset 

sakramenteista, seurakuntanäkemyksestä ja monista muista aiheuttivat kiistoja. 

Myös se, että SYKR ei ollut minkään seurakunnan alaisuudessa tai kouluttanut 

työntekijöitä minkään yksittäisen tunnustuskunnan tarpeisiin, vaan toimi itsenäi-

senä raamattukouluna, toi omat haasteensa niin oppisisältöjen kuin opiskelijoiden 

opintojen jälkeisen työllistymisenkin kannalta. Kokkolan mukaan kuitenkin kou-

lun sisällä vallitsi yhteisymmärrys opetuksesta ja eri näkemysten tasapuolisesta 

opettamisesta.86  

Kun tieto aloittavasta Suur-Helsingin seurakunnasta levisi vuonna 1990, se 

sai Kokkolan mukaan karismaattisissa piireissä osakseen vastustusta, sillä se koet-

tiin vakiintuneiden kirkkokuntien kilpailijana. Kokkolan mukaan hänelle sanot-

tiin, että pääkaupunkiseudulla on jo riittävästi seurakuntia: on helluntaiseurakun-

nat, Vapaakirkko, baptistiseurakunnat sekä evankelis-luterilaiset seurakunnat si-

säisine herätysliikkeineen, eikä uusille seurakunnille ole tarvetta.87 Rauno Kokko-

la on kertonut itse myöhemmin ajatelleensa tilanteessa niin, että samaan tapaan 

                                                 
84 Heino 1997, 122. 
85 Rauno Kokkolan haastattelu 2.10.2013. 
86 Rauno Kokkolan haastattelu 2.10.2013; Rauno Kokkolan sähköposti, 6.3.2014. 
87 Rauno Kokkolan haastattelu 2.10.2013. 
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kuin kaupungissa on erilaisia ravintoloita, niin tarvitaan myös erilaisia seurakun-

nallisia ilmaisuja, jotta voidaan tavoittaa mahdollisimman suuri joukko ihmisiä.88 

Suhe ei siis ankkuroitunut minkään jo olemassa olevan tunnustuskunnan sisälle, 

vaan aloitti toimintansa itsenäisenä karismaattiskristillisen liikkeen yhteisönä. 

Muun muassa näistä taustaan liittyvistä syistä Suhe on edelleenkin vakiintuneisiin 

tunnustuskuntiin sitoutumaton kristillinen yhteisö.  

Suur-Helsingin seurakunta kokoontui ensimmäisen kerran 26.8.1990 Tikku-

rilassa, josta se muutti sittemmin Leppävaaraan.89 Jo ensimmäisellä seurakunta-

kurssilla uusia, seurakuntaan juurtuvia jäseniä oli noin sata,90 mikä on poikkeuk-

sellisen vahva alku uudelle, verrattain marginaalisen liikkeen seurakunnalle.  

Kokkolan mukaan Suhen perustajisto oli taustaltaan hyvin kirjavaa. Perusta-

jajäsenet edustivat hyvin kirjavasti eri suuntauksista ammentavaa karismaattista 

kristillisyyttä, kuten uskonliikettä ja helluntaiherätystä, ja kukin toi uuteen seura-

kuntaan vaikutteita omasta hengellisestä rinkastaan. Tällä oli luonnollisesti se 

seuraus, että seurakunta veti puoleensa myös hyvin kirjavaa kävijää. Vuonna 1995 

Suur-Helsingin seurakunnassa koettiin nauruherätys, mikä sai laajaa valtakunnal-

listakin huomiota tiedotusvälineissä. Kaikki helluntai- ja vapaaseurakunnat eivät 

kuitenkaan nauruherätyksen tapaisia ilmiöitä hyväksyneet, minkä seurauksena 

piireissä esiintyi erimielisyyksiä ja skismaattisuutta. Jotkin tahot kritikoivat ”To-

ronto-liikettä” rajustikin. Esimerkiksi Suomen Raamattuopiston, uuspietismin eli 

konservatiivikristillisen viidennen herätysliikkeen keskeisimmän järjestön silloi-

nen johtaja Raimo Mäkelä suhtautui nauruherätykseen kovasanaisesti, moittien 

sitä joukkosuggestioksi ja arvellen, että uskovia pitäisi siitä ensisijaisesti varoit-

taa.91 Tämän seurauksena herätysaalto poiki ensin omia, emoseurakunnista eril-

lään toimivia rukouspiirejä ja sittemmin uusia seurakuntia. Kaikki uuskarismaatti-

set kristityt eivät suinkaan Suhen tapaan erkaantuneet omiksi seurakunnikseen, 

vaan monet jäivät vaikuttamaan sisäiseksi virtaukseksi vanhan emoseurakunnan 

sisälle.92 

Nykyään Suhe on itsenäinen uuskarismaattinen seurakunta, ja toimii viralli-

sella nimellä Suur-Helsingin Seurakuntayhteisö ry kahdessa lokaatiossa, Kalliossa 

                                                 
88 Rauno Kokkolan sähköposti, 6.3.2014. 
89 http://www.suhe.net/suhe/fi/historia, katsottu 5.9.2013. 
90 Rauno Kokkolan haastattelu 2.10.2013. 
91 Iltalehti 29.07.1995: ”Suomen Raamattuopiston johtaja Raimo Mäkelä on esittänyt omia 

näkemyksiään --. ’Tällaisia joukkosuggestioliikkeitä ei pitäisi kristilliseltä kannalta tukea. Ajatte-

len, että uskovia pitäisi tästä ensisijaisesti varoittaa.’” 
92 Uskonnot Suomessa, http://www.uskonnot.fi/uskonnot/view.php?religionId=29, katsottu 

5.9.2013; Joutsiniemi 2006, 12-13. 
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Helsingissä sekä Tikkurilassa Vantaalla. Osin edellä mainituista, historiaan ja 

taustaan liittyvistä syistä Suhe on rekisteröity yhdistys, eikä kuulu uskonnollisten 

yhdistysten rekisteriin. Mahdollista rekisteröitymistä uskonnolliseksi yhdyskun-

naksi ollaan Rauno Kokkolan mukaan harkitsemassa paraikaa.93 Yhdistysmuotoi-

suudestaan johtuen seurakunta rahoittaa toimintansa yksityisiltä lahjoittajilta kerä-

tyin varoin.94 Helluntailais-vapaakirkollisen perinteen mukaisesti moni seurakun-

talainen lahjoittaa seurakunnalle täydet kymmenykset, kymmenen prosenttia kuu-

kausittaisista tuloistaan.  

Vaikka Suhe onkin itsenäinen toimija, se suhtautuu avoimesti ekumeniaan 

ja yhteistyöhön muiden kristillisten tahojen kanssa. Suhe on mukana pastoreiden 

rukousaamuissa eduskunnassa, ja osallistuu vuosittain Global Leadership Summit 

-johtajuuskonferenssin järjestämiseen Helsingin Saalem -helluntaiseurakunnassa. 

Suhen pastorit ovat osallistuneet C3 -seurakuntaverkoston kansainvälisiin semi-

naareihin, ja pastori Rauno Kokkola on itse jäsenenä karismaattisten liikkeiden 

pastorien maailmanlaajuisessa järjestössä Ministers Fellowship Internationalissa 

(MFI). 95 

 Lisäksi Suhe on yhteisöjäsen Suomen Evankelisessa Allianssissa (SEA ry). 

SEA on evankelisten96 kristittyjen tahojen yhteistyö- ja toimintaverkosto, jonka 

tavoitteena on kerätä evankelisia kristittyjä eri taustoista ja tuoda heidät yhteen 

yhteistä toimintaa varten. Nykyään SEA:an kuuluu allianssin omien tietojen mu-

kaan noin 200.000 kristittyä eri seurakunnista ja yhteisöistä. Esimerkiksi Suhessa 

SEA:n vaikutus näkyy seurakunnan perustamassa ihmiskaupan vastaisen työn 

tiimissä Shevassa, jonka toiminta on laajentunut Suhen ulkopuolelle SEA:n kautta 

tulleiden yhteistyötahojen liityttyä mukaan.97 SEA:an kuuluvat jäsenet sitoutuvat 

myös Lausannen julistukseen, evankeliseen uskontunnustukseen, joka on myös 

Kokkolan mukaan Suhen keskeinen opillinen perusta. 

Protestanttisena yhteisönä Suur-Helsingin seurakunta on lähellä tunnustus-

kuntiin sitoutumatonta evankelikaalisuutta. Käsitettä evankelikaalisuus (engl. 

evangelicalism, evangelicals) käytetään suomessa usein kuvaamaan fundamenta-

                                                 
93 Rauno Kokkolan sähköposti, 6.3.2014. Päätöstä rekisteriin liittymisestä ei ole vielä tämän gra-

dun mennessä painoon tehty. 
94 http://www.suhe.net/site/lahjoitukset/ 
95 Rauno Kokkolan sähköpostiviesti, 6.3.2014. 
96 Tulkitsen tässä ”evankelisella” tarkoitettavan sisällöllisesti samaa kuin englannin kielen sanalla 

evangelical, joka käännetään useimmiten suomeksi evankelikaalisuus. 
97 http://www.suomenevankelinenallianssi.fi; nykyään Sheva toimii osana ihmiskaupan vastaisen 

työn yhdistystä V.A.L.O. Helsinkiä, ks. http://www.suhe.net/site/shevasta-tulee-valo-helsinki-

vuoden-2014-alussa. Linkit katsottu 3.4.2014. 



 

26 

 

listisesti suuntautuneita, evankelioivia amerikkalaisperäisiä protestanttisia tunnus-

tuskuntien rajat ylittäviä suuntauksia. Näin se pyritään erottamaan evankelisuu-

desta, joka on Suomessakin evankelis-luterilaisen kirkon tunnustukseen sitoutunut 

herätysliike.98 Suomen viitekehyksessä evankelikaalisuudesta esimerkiksi Harri 

Heino käyttää ilmaisua ”evankelioiva herätyskristillisyys”99. Evankelikaalisuus on 

ekumeeninen sateenvarjokäsite ja tunnustuskuntien väliset rajat ylittävä (pan-

denominational) liike, joka ulottuu jäsentämään ja määrittelemään protestanttista 

kristillisyyttä kuvaavia ja siihen liittyviä ilmiöitä.100  

Evankelikaalisuuteen kuuluvia piirteitä ovat (1) voimakkaan uskonnollisen 

herätyksen tai kääntymyksen kokemus, josta evankelikaalisten käyttämä ilmaisu 

on uudestisyntyminen; (2) Raamatun arvovallan korostaminen; (3) aktiivinen us-

kon puolesta julistaminen ja usein pyrkimys yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen; 

sekä (4) Jeesuksen lunastustyön tärkeyden korostaminen.101 Rauno Kokkolan mu-

kaan Suhe mieltää seurakuntana itsensä osaksi evankeliaalista liikettä.102 Nähdäk-

seni kuitenkin tunnustuskuntiin sitoutumaton uuskarismaattisuus toimii kuvaa-

vampana viitekehyksenä Suhelle, sillä mielestäni on hieman harhaanjohtavaa pu-

hua evankelikaalisuudesta suomalaisen karismaattisen kristillisyyden viitekehyk-

sessä. Tätä tulkintaa tukee myös Kimmo Ketola, joka tutkimuksessaan liittää 

Suhen tunnustuskuntiin sitoutumattoman uuskarismaattisuuden kontekstiin.  

On tosin myös tutkijoita, joiden mielestä evankelisuutta ja evankelikaali-

suutta ei ole tarpeen erottaa toisistaan. Tätä näkemystä edustaa esimerkiksi Mark-

ku Ruotsila, esittäen evidenssiksi, että paitsi että kieliopillisesti ”evangelical” 

kääntyy ”evankelinen”, kyse on evankelioimisliikkeestä, ontologisesti samasta 

kristillisestä liikkeestä, jonka tarkoitus on toteuttaa missiota eli lähetyskäskyä 

tuomalla aktiivisesti uusia jäseniä seurakuntiin.103 

4.4 Suhe-seurakunnan oppi ja toiminta 

Suur-Helsingin seurakunnan juuret ovat helluntailais-vapaakirkollisessa traditios-

sa. Veli-Matti Kärkkäinen luettelee helluntailais-karismaattiselle spiritualiteetille 

kuusi tyypillistä luonnehdintaa. Nämä ovat (1) kokemuksellisuuden korostaminen, 

(2) uskonnollinen spontaanius ja avoimuus johdatukselle, (3) Jumalan kohtaami-

                                                 
98 Ketola 2008, 126. 
99 Heino 1997, 54; Heino 1988, 15. 
100 Woodhead 2002, 170. 
101 Evankelikaalisuudesta ks. esim. Noll 1994, 8; Sweeney 2005, 18–20; McGrath 2000, 164–165. 
102 Rauno Kokkolan haastattelu, 2.10.2013. 
103 Ruotsila 2008, 11. 
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nen hengellisen elämän keskeisenä tavoitteena, (4) immanentin ja transsendentin 

dynamiikka, (5) Raamatun auktoriteetin korostaminen ja (6) henkilökohtaisen 

todistuksen merkitys.104 Vaikka Suur-Helsingin seurakunta ei ole sen suuremmin 

osa helluntaiherätystä tai vapaakirkollisuuttakaan, vaan uuskarismaattista liikettä, 

on nämä spiritualiteetin aspektit löydettävissä myös Suhen tyypillisestä uskonnol-

lisuudesta. Jokainen Kärkkäisen mainitsema aspekti esiintyi myös suhelaisten 

keskuudesta kerätyssä haastatteluaineistossa. 

Tutkielmani kannalta huomionarvoisinta on, että uuskarismaattisen liikkeen 

viitekehyksessä painotetaan välittömän, henkilökohtaisen hengellisen kokemuk-

sen merkitystä. Uskonnollista kokemusta, joka uuskarismaattisessa kristillisyydes-

sä ilmenee erityisesti henkilökohtaisena, dynaamisena ja vuorovaikutteisena suh-

teena Jumalaan, ei mielletä voitavan saavuttaa pelkästään tradition tai toisten ih-

misten kautta. Liike korostaa kokemuksellisuutta, joka ilmenee henkilökohtaisen 

uskonelämän, kuten rukouksen ja aktiivisen seurakuntaelämän, korostamisena ja 

pitämisenä tärkeänä. Toisaalta kokemuksellisuuden korostaminen saattaa johtaa 

ongelmiin, kuten ylikorostuneeseen emotionaalisuuteen. Kuitenkaan karismaattis-

ta ja uuskarismaattista kristillisyyttä ei voida ymmärtää ilman kokemuksellisuutta. 

Kun karismaattinen liike, ”toinen aalto”, levisi 1960-luvulla Pohjois-

Amerikassa josta se rantautui suomalaisten raamattukouluoppilaiden mukana 

Suomeen, muodostui seurakuntia, joiden jäsenet erosivat perinteisistä kirkkokun-

nista, mutta eivät halunneet liittyä helluntaiseurakuntiin. Tällaisia seurakuntia 

johtivat ihmiset, joilla oli siihen hyvin vähän muodollista koulutusta. Niin kutsu-

tun yleisen pappeuden periaatetta ja jokaisen uskovan opetuslapseutta korosti 

myös Floridasta alkanut The Shepherding Movement, joka tunnetaan myös nimel-

lä Discipleship Movement.105  

Karismaattisessa liikkeessä katsotaan, että ihminen ei tarvitse uskonnollista 

spesialistia voidakseen päästä yhteyteen Jumalan kanssa; jokaisella ihmisellä kat-

sotaan olevan henkilökohtainen yhteys Jumalaan Pyhän Hengen kautta.106 Tämän 

yleiseksi pappeudeksi kutsutun käsityksen nojalla vapaissa suunnissa ei samalla 

tavalla nähdä tarvetta sille, että johtajilla tulisi olla takanaan pitkä teologinen kou-

lutus. Samoin jokaisen Pyhässä Hengessä kasteen saaneen kristityn katsotaan voi-

van toimia opetuslapsena, apostolina, uusien seurakuntien perustamis- ja juurrut-

                                                 
104 Kärkkäinen 2005, 314-315. 
105 Kärkkäinen 2005, 309-310. 
106 Uskonnot Suomessa, http://www.uskonnot.fi/uskonnot/view.php?religionId=29, katsottu 

5.9.2013. 
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tamistyössä. Vapaiden suuntien seurakunnat eivät Suomessa ole piispallisen kait-

sennan alaisia, vaan niiden hallinnosta vastaa presbyteeristä ja kongregationalis-

tista seurakuntajärjestystä mukaillen kunkin seurakunnan ”vanhimmista” koostu-

va hallitus. Paikallisseurakunnan vanhimmisto on vastuussa seurakunnalle, ja lo-

pulliset päätökset tehdään seurakunnan virallisissa kokouksissa.107 

Uuskarismaattiseen kristillisyyteen kuuluu baptismin ja helluntaiherätyksen 

perinteestä polveutuva ajatus ihmisen ja Pyhän Hengen välisestä suorasta yhtey-

destä. Tästä ilmeisimpänä merkkinä voidaan pitää oppia Pyhän Hengen armolah-

joista eli karismoista, kuten glossolaliaa eli kielillä puhumista. Vanhemman pasto-

rin Rauno Kokkolan mukaan Suhen opissa armolahjoja kunnioitetaan Jumalan 

lahjoina, eikä niille haluta ”panna sordiinoa”108, mutta niiden merkitystä tai tär-

keyttä uskonelämän kannalta itsessään ei korosteta samalla tavoin kuin joissain 

muissa karismaattisen kristillisyyden suuntauksissa. Esimerkiksi helluntaikirkossa 

armolahjoja ja etenkin kielilläpuhumista pidetään ulkoisena merkkinä henkikas-

teesta, jopa siinä määrin, että sitä pidetään uskon mittana; vain uskovan, jolla on 

kielillä puhumisen armolahja käytössään, voidaan sanoa todellisesti täyttyneen 

Pyhällä Hengellä.109 Jo Suhen alkutaipaleella 1990-luvulla Kokkola kertoo oppi-

neensa luottamaan varovaisuuteen, mitä tulee armolahjojen ilmenemiseen seura-

kunnassa. Vuonna 1995 seurakunnassa koettiin nauruherätys, jossa sunnuntaiko-

kouksissa kävijät putosivat penkeiltä kontrolloimattoman naurun valtaamina. 

Kokkola kertoo suhtautuneensa tällä tavalla ilmenneeseen vapautuneeseen emo-

tionaalisuuteen ensin ilahduksella ja rohkaisulla, mutta kun naurulle ei meinannut 

tulla loppua, suhtautuminen muuttui hienoiseksi epäilykseksi. Lopulta, kun hilli-

tön nauru seurakunnassa tuntui toistuvan samojen kävijöiden kohdalla viikosta 

toiseen, Kokkola alkoi epäillä viikosta toiseen toistuvien tapausten tosia tarkoitus-

periä: oliko kyseessä todella Pyhän Hengen työ kristittyjen keskuudessa, vai voi-

siko kyse olla kuitenkin elämysten etsinnästä ja karismaattisten ”kicksien” hake-

misesta. Kokkola kertoo joutuneensa tuolloin puuttumaan elämyshakuisuuteen 

nuhtelun muodossa, mikä toki herätti ihmisissä suuttumusta, ja vaikutti skismaat-

tisuuden voimistumiseen seurakunnassa.110 

Stereotyyppisesti karismaattiskristillisiin tilaisuuksiin miellettyä todistamis-

ta, jossa mikrofoni on avoin ja seurakuntalaisia rohkaistaan tulemaan vapaasti 

                                                 
107 Kärkkäinen 2005, 312. 
108 Rauno Kokkolan haastattelu 2.10.2013. 
109 Poloma 1982, 50. 
110 Rauno Kokkolan haastattelu 2.10.2013. 
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kertomaan, mitä Jumala on heidän elämässään tehnyt, ei Suhessa nähdä. Kun to-

distuspuheenvuoroja sunnuntaikokouksissa esiintyy, ne ovat harkittuja, ja liittyvät 

usein sunnuntaikokousten tavanomaiseen kulkuun, kuten seurakunnan kuulumi-

sista kertomiseen tai rahalahjan keräämiseen. Kokkola arvostelee pelkkien armo-

lahjojen yltiöpäistä alleviivaamista ”sielullisena”111, ja muistuttaa, että kristityn 

elämään kuuluu muutakin kuin armolahjat.112  

4.5 Suhe-seurakunnan uskonnollisuus 

Kristillisenä yhteisönä Suhe korostaa opetuksessaan Raamatun arvovaltaa ja riit-

tävyyttä. Raamatun keskeisyys asettaa toiminnalle viitekehyksen, ja se myös tar-

joaa kriteerejä terveiden ja epäterveiden hengellisten kokemusten ja ilmiöiden 

arvioimiseen.113 Rauno Kokkolan mukaan kaikelle hengelliselle toiminnalle, jota 

seurakunnassa harjoitetaan, tulee löytyä perustelu Raamatusta.114 Kokkola viittaa 

”ultrakarismaattisiin” piireihin, joissa on hänen mukaansa toisinaan meneillään 

”ihan hassuja juttuja”. Näiksi eriskummallisiksi ilmiöiksi Kokkola lukee muun 

muassa taivasmatkailun, eli sen kaltaiset ekstaattiset kokemukset, joissa uskova 

pääsee tekemään ”tripin” taivaaseen.115 

Tulkintani mukaan Kokkola viittaa tällä siihen, että Suhe pyrkii erottautu-

maan villeimmistä ”ultrakarismaattisessa” herätyskristillisyydessä esiintyvistä 

ilmiöistä. Tämä saattaa johtua osaltaan 1990-luvulla seurakunnassa vaikuttaneen 

nauruherätyksen aikaansaamasta skismaattisuudesta seurakuntayhteisössä. Kok-

kola perustelee, että Suhe ei voi olla seurakuntana jotakin ”ihmeellistä, kummal-

lista”, vaan haluaa, että ei-uskovat ja uskosta vieraantuneet voivat kokea Suhen 

paikkana, jonne on helppo tulla. Samaan hengenvetoon Kokkola jatkaa, että Suhe 

ei halua leimaantua ääri-ilmiöiden seurakunnaksi, vaan kulkea hengellistä keski-

tietä ja omaksua karismaattisuudesta ”sen, mikä on hyvää”. Tulkitsen, että Kokko-

la haluaa sulkea seurakunnasta ulos puhtaan spirituaalisen elämyshakuisuuden, 

                                                 
111”Sielullisuus” on helluntailais-karismaattisen viitekehyksen retoriikassa negatiivinen käsite, 

joka sisältää käsityksen sielusta ihmisen henkisen olemuksen osana, johon Saatana eli sielunvihol-

linen useimmiten kohdistaa hyökkäyksensä saamalla ihmisen haluamaan epähengellisiä asioita tai 

heittäytymään hetkellisten tunnetilojen ohjailtavaksi. Taustalla on käsitys siitä, että ihmisessä 

vaikuttaa kolmenlainen essentia: sielu, ruumis ja henki. Jumala pääsee vaikuttamaan näistä vain 

henkeen, ja hengen kautta ihminen voi olla – uudestisyntymisen jälkeen – yhteydessä Jumalaan. 

ks. esim. Hovi 2007, 67. 
112 Rauno Kokkolan haastattelu 2.10.2013. 
113 Rauno Kokkolan haastattelu 2.10.2013; Kärkkäinen 2005; 315. 
114 Rauno Kokkolan haastattelu 2.10.2013. 
115 Rauno Kokkolan haastattelu 2.10.2013. 
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mutta silti haluaa madaltaa kynnystä yhteiskristillisemmälle karismaattiselle us-

kolle. 

Suhe-seurakunnan toiminta-ajatus kiteytyy Rauno Kokkolan mukaan sloga-

niin ”Lähellä ihmistä, lähellä Jumalaa”.116 Matalan kynnyksen toiminta, niin kut-

suttu seeker sensitivity, on oleellinen osa Suhen identiteettiä seurakuntana. Va-

paissa suunnissa seeker sensitive -lähestymistapaa korostavat seurakunnat ovat 

omaksuneet toimintansa arvioimiseen tuotteistamisen näkökulman, ja kehittäneet 

toimintamuotoja, jotka tuosta näkökulmasta erityisen vetoavia. Seeker sensitive -

seurakunnat ilmentävät erityistä herkkyyttä etsijöitä kohtaan pyrkimällä tekemään 

itsestään mahdollisimman helposti lähestyttäviä etsijille, hengellisten hyödykkei-

den kuluttajille; erityisesti henkilöille, jotka kokevat kristinuskon luotaantyöntä-

väksi.117  Etsijäsensitiivisyyteen pyrkiviä liikkeitä on kritisoitu varsinkin Yhdys-

valtojen evankelikaalien keskuudessa, jossa on nostettu esille kysymys siitä, onko 

seurakuntaelämän tarkasteleminen kuluttajanäkökulmasta ja reagointi muun maa-

ilman trendeihin, ”Mammonan mukana meneminen”, saanut aikaan uskon sisäl-

löllisen laimentumisen.118 

Kynnystä madaltamalla seurakuntaan tuleminen pyritään tekemään ensiker-

talaisille ja muihin seurakuntiin juurtumattomille mahdollisimman helpoksi ja 

mukavaksi kokemukseksi. Tätä taas voidaan pitää olennaisena lähtökohtana uus-

karismaattisen kristillisyyden kasvuhakuisuuden kannalta. Keinoja ovat esimer-

kiksi kuvan ja äänen sekä popmusiikin valjastaminen osaksi kokouksia siten, että 

luodaan kokonaisuus, joka näyttäytyy relevanttina ja vetoavana 2010 -luvun nuo-

rille aikuisille. Sisällöllisesti saarnassa ja opetuksessa painotetaan helposti lähes-

tyttävyyttä ja kristillistä yleistajuisuutta. Etsijäsensitiivisyyttä toiminnassaan on 

onnistuneesti toteuttanut esimerkiksi australialaislähtöinen Hillsong -liike, mikäli 

onnistumisen mittarina pidetään sitä, kuinka nopeasti se on kasvanut yhden seura-

kunnan kirkosta kansainväliseksi megakirkoksi. 

Sunnuntaikokousten lisäksi panostetaan lasten ja nuorten toimintaan. Lauan-

taisin kokoontuu nuorten ilta, 13-23-vuotiaille suunnattu Suhe Youth. Pyhäkoulun 

virkaa toimittaa sunnuntaisin Suhe Kids, jossa on eri ikäryhmille suunnatut ryh-

mät vauvaikäisestä 14-vuotiaisiin.119 Lapsi- ja nuorisotyön lisäksi Suhessa järjes-

tetään säännöllisesti naisten tai miesten iltapäiviä ja iltoja. Suhe on myös mukana 

                                                 
116 Rauno Kokkolan haastattelu 2.10.2013. 
117 Fletcher 2013, 223. 
118 Fletcher 2013, 10 & 223. 
119 www.suhe.net/site/suhe-kids; www.suhe.net/site/suhe-youth, viitattu 6.4.2014. 
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kehitysyhteistyössä Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen KEPA ry:n kanssa, ja 

Suhella on kummilapsitoimintaa Intiassa ja Perussa.120 

Suhessa tärkeässä roolissa on ylistäminen, karismaattiskristillinen musiikki-

traditio. Suhen ylistysmusiikkitiimi Suhe Live on äänittänyt kolme albumia, ja 

kiertää muissa Suomen karismaattisissa seurakunnissa pitämässä ylistysmusiikki-

konsertteja ja -workshoppeja. Suhe Liven lisäksi luovan työn tiimiin liittyi kevääl-

lä 2014 toimintansa aloittanut Suhe Dance, joka toimii myös osana esiintyvää 

tiimiä. 

Anabaptistisen tradition mukaisesti kaste toimitetaan uskoon tulleelle aikui-

selle vesikasteena, joka toteutetaan upottamalla kastettava kokonaan veteen. Teo-

logisesti kastetta ei nähdä sakramettina, vaan symbolisena osoituksena, joka sine-

töi uudestisyntymisen ja kertoo halusta sitoutua Kristukseen ja hänelle osoitettuun 

kuuliaisuuteen.121 Helluntailais-karismaattisen tradition mukaisesti Suhessa pide-

tään tärkeänä erillistä Pyhän Hengen kastetta, joka ilmenee henkilökohtaisena, 

elävänä uskonnollisuutena.  

Kasteelle pääsy edellyttää oman uskon julkista tunnustamista. Henkilökoh-

taista uskonratkaisua painotetaan enemmän kuin seurakunnan täysvaltaista jäse-

nyyttä; toisin kuin esimerkiksi Helluntaikirkossa, 122  Suhessa kasteesta ei seuraa 

liittymistä minkään uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi. Moni vaikkapa evanke-

lis-luterilaisesta perhetaustasta lapsikasteen saanut tahtookin vastaanottaa aikuis-

kasteen henkilökohtaisen uskonratkaisun tehtyään. 

Suhessa ehtoollista pidetään reformoidun ehtoolliskäsityksen mukaisesti yh-

teysateriana, jossa Jeesus on läsnä. Ehtoollista vietetään ennen kaikkea muistoa-

teriana, eikä sille pääsy edellytä kastetta. Ehtoollisella nautitaan yleensä öylättinä 

vehnätortillaa, ja viininä mehua. Kastetta ja ehtoollista ei nähdä sakramentteina, 

kuten perinteisissä kirkoissa, vaan vertauskuvallisina pyhinä toimituksina Jeesuk-

sen Raamatussa antaman esimerkin mukaan.123 

Uuskarismaattisten yhteisöjen seurakuntaopissa suurta suosiota nauttii solu-

seurakuntamalli, joka tunnetaan myös nimellä G-12-malli (Government of Twel-

ve). Solu on pieni, noin kymmenhenkinen uskovien ryhmä, joka kokoontuu yleen-

sä viikoittain jonkun jäsenen kotona keskustelemaan uskonasioista, rukoilemaan 

ja lukemaan Raamattua. Solujen, joita Suhessa kutsutaan pienryhmiksi, tarkoitus 

                                                 
120 https://www.kepa.fi/jasensivut/jasenrekisteri/1338, viitattu 6.4.2014. 
121 Rauno Kokkolan sähköposti 4.3.2014; Heino 1997, 122-123. 
122 Ketola & Virtanen 2008, 138-139. 
123 Ketola & Virtanen 2008, 138. 
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on laajentaa paikallisseurakuntaa kotiryhmien kasvun kautta. Jokaisesta pienryh-

män jäsenestä on tarkoitus tulla uuden pienryhmän johtaja ja uusien pienryhmien 

synnyn myötä on sitten mahdollista perustaa uusia seurakuntia. Ajatellaan, että 

jokaisella seurakuntalaisella on kutsu ja valtuutus toimia hengellisenä johtajana ja 

hoitaa kaikkia seurakunnan perustehtäviä. Käytännössä G-12-malli toteuttaa hel-

luntailais-karismaattista yleisen pappeuden ihannetta. Mallin raamatullisena pe-

rustana on ajatus Jeesuksen kahdestatoista opetuslapsesta kristinuskon alkusolu-

na.124 

Virallisesti Suhe pohjaa oppinsa Raamattuun, apostoliseen uskontunnustuk-

seen sekä evankelikaalis-kristillisten seurakuntien yhteistyössä laatimaan uskon-

tunnustukseen, Lausannen julistukseen.125 Tulkintani mukaan Suhessa kuitenkin 

vallitsee tietyllä tapaa tulkinnanvarainen asennoituminen uskonopillisiin asioihin. 

Perustavista seikoista, kuten protestanttisesta sola fide -pelastuskäsityksestä, ol-

laan näkyvästi samaa mieltä. Sen sijaan näkyviä kannanottoja sellaisista joko 

ajankohtaisaiheista tai teologis-raamatuntulkinnallisista seikoista, jotka yleensä 

aiheuttavat eri kirkkokunnissa skismaattisuutta, ei juuri esiinny. Esimerkiksi sitä, 

että jotkut seurakuntalaiset kastattavat lapsensa evankelis-luterilaisen kirkon jäse-

niksi, pidettäisiin monissa helluntaiseurakunnissa arveluttavana, mutta Suhessa 

seurakunnanvanhimmisto ei ainakaan viesti sen olevan ongelmallista.126 Pastorien 

keskuudessa ei näytä olevan näkyviä teologisia erimielisyyksiä sikäli kuin ne voi-

sivat vaikuttaa koko seurakunnan toimintaan. Mitä tulee opillisiin kysymyksiin, 

Suhe päätyykin usein teologisissa seikoissa inkluoivaan hiljaisuuteen: ei ekspli-

siittisesti viestitä jonkin tietyn karismaattiskristillisen tulkinnan olevan väärin, 

mutta sitä ei myöskään tunnusteta ainoaksi ja oikeaksi, seurakunnan perustavaksi 

käsitykseksi. 

5. Uskonnollinen kokemus Suhe-seurakuntalaisten 
kerronnassa  

5.1 Uskonnollinen kokemus: konversio, transformaatio ja 
johdatus 

Aineistossa esiintyvien narratiivien purkaminen ja analysoiminen paljasti kolme 

suurempaa uskonnollisen kokemuksen klusteria. Merkityksellisiksi koetut uskon-

                                                 
124 Joutsiniemi 2006, 26. 
125 Rauno Kokkolan sähköpostiviesti, 6.3.2014; Lausannen julistus ks. 

http://www.lausanne.org/fi/finnish/1572-covenant.html, viitattu 3.4.2014. 
126 Tämä voi tosin johtua Suhen yhdistysmuotoisuudesta, minkä vuoksi suhelaisten ei ole mahdo-

llista olla yhteisön virallisia jäseniä.  
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nolliset kokemukset paikoittuvat kolmeen yläkategoriaan: konversioon, transfor-

maatioon ja johdatukseen.  

Suhen, kuten helluntailais-karismaattisen liikkeen opetuksen lähtökohtana 

yleensäkin, on pelastuminen eli henkilökohtainen uskonratkaisu, kääntymys. Ka-

rismaattisessa kristillisyydessä uskonratkaisun hetkeen liitetään ajatus uudestisyn-

tymisestä; erityisesti amerikkalaisessa evankelikaalisuudessa törmää usein määri-

telmään born-again Christian. Konversion hetkeen liitettiin ajatus yliluonnollisen 

kohtaamisesta tavalla, jollaista ei oltu koettu aikaisemmin.  

Uuskarismaattisen liikken opetus uskovan transformaatiosta palautuu hel-

luntailais-karismaattiseen spiritualiteettiin, jossa tulkintaa ohjaa voimakkaasti sen 

juurtuneisuus reformoidun kristillisyyden maaperään. Kalvinistisen teologian mu-

kaan vanhurskauttaminen, eli se, kuinka ihminen pääsee uskon kautta takaisin 

Jumalan yhteyteen, on sovinnossa Jumalan kanssa ja vapautuu elämää tuhoavista 

turmiovalloista, aiheuttaa uskovassa transformaation; uskova alkaa tulla uudesti-

syntyneen Kristuksen kaltaiseksi.127 Tämä kaksinkertaisen armon dogma ohjaa 

voimakkaasti karismaattiskristillisten yhteisöjen tulkintaa Jumalan käänteenteke-

västä voimasta, jopa niin voimakkaasti, että ”Kristuksen kaltaiseksi tulemista” eli 

Raamatun periaatteiden mukaisesti elämistä painotetaan ulkoisena tunnusmekkinä 

siitä, että uskova on vastaanottanut pelastuksen.  

Merkittävänä transformaationarratiivina esiintyi myös parantuminen ja 

eheytyminen, (healing). Parantuminen, kuten se helluntailais-karismaattisessa 

liikkeessä ymmärretään, eroaa hieman siitä, miten käsite mielletään yleistajuisesti. 

Tutkimuksessaan karismaattisessa yhteisön rukouspiirissä esiintyneestä healingis-

ta Meredith McGuire havaitsi, että lääketieteellinen tai kliininen diagnoosi että ei 

ole tarpeen, jotta ihminen voi kokea parantumista ja eheytymistä. Parantuminen 

toimii ennen kaikkea spirituaalisena kokemuksena; fyysiset ja sosioemotionaaliset 

muutokset ovat toivottuja, mutta toissijaisia. McGuiren mukaan parantumisen ja 

eheytymisen avainpiirre on päästä lähemmäs Jumalaa.128  

Veli-Matti Kärkkäisen mukaan helluntailais-karismaattiselle spiritualiteetil-

le on tyypillistä uskonnollinen spontaanius ja avoimuus johdatukselle.129 Usko-

vien kerronnasta nousevat kokemukset siitä, kuinka Jumala johdattaa läpi elämän 

ristiaallokon, osoittavat uskonnollista spontaaniutta; merkityksiä yliluonnollisen 

                                                 
127 McGrath 2011, 512-513. 
128 McGuire 1988, 43. 
129 Kärkkäinen 2005, 314-315. 
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puuttumisesta elämänkulkuun nähdään mitä erilaisimmissa yhteyksissä, kuten 

johdatuksen kokemuksiin keskittyvässä luvussa syvennetään. 

5.2 ”Kotiinpaluu” - Uskoontulon kokemukset 

Konversiokertomus, kuvaus henkilökohtaisesta uskoon tulemisesta, on uskon ja 

maailmankuvan muutoksen elintärkeä osa. Konversio on yksilön muutos; voima-

kas prosessi, jonka kautta elämää aletaan tulkita uudelleen. Kyse on yhden ihmi-

sen elämästä ja kokemuksesta, henkilökohtaisesta muutoksesta, joka vaikuttaa 

ihmisessä identiteetin tasolla.130 Aineistossa uskoontulo koettiin henkiseksi ja 

hengelliseksi saturaatiopisteeksi, käännekohdaksi. Tyypillinen teema kertomuk-

sissa oli se, että kääntymyskokemusta usein edelsi pitkäaikaisesta psyykkisestä ja 

emotionaalisesta kuormituksesta seurannut uupumus. Haastateltavat kertoivat al-

kaneensa elää muutoksen jälkeen kohti parempaa, ehjempää minuutta ja tilaa. 

Artikkelissaan Konversio, kertomus, nainen – kääntymisen ja sukupuolen 

kohtaamisia Aino-Maija Hiltunen käsittelee konversion kielellistä tematiikkaa. 

Hiltusen mukaan konversion kieli voidaan nähdä keskeisenä muutoksen ja sitou-

tumisen kuvaajana. Ihminen voi sinänsä kokea erilaisia käännekohtia tai transfor-

maation tunteita, mutta vasta kerrottuna kokemus todentuu. Usein kielen kanoni-

suus toimii linkkinä yksilön kokemuksen ja yhteisön opetuksen välillä.131 Koke-

muksen kertominen on tärkeä osa identiteetin vahvistamista: esimerkiksi Berger ja 

Luckmann pitävät nimenomaan tunnustamista ja todistamista muutoksen luotetta-

vuuden testauksena, ja keinona ylläpitää uutta omaksuttua uskoa.132 

Hengessä uudistuminen on ehkäpä kevyempi uskoontulon kokemus sikäli, 

että yleensä tämäntyyppisten tapahtumien kokijoilla on jo ennestään uskonnollista 

taustaa. Haastateltavat saattoivat kertoa olleensa esimerkiksi vuosia uskossa, mut-

ta kokeneensa Jumalan läsnäolon tai Pyhän Hengen kasteen vasta tultuaan ensi 

kertaa Suheen. Voidaan kiistellä siitä, että voiko jo valmiiksi uskossa oleva kokea 

konversiota tai uskoontuloa lainkaan, mutta Hengessä uudistuminen koettiin ai-

neistossa uskonelämän ja maailmankuvan kannalta niin käänteentekevänä tapah-

tumana, että päätin sisällyttää senkin analyysiin. 

John Lofland ja Norman Skonovd olettavat, että kääntymys- ja uskoontulon 

kokemusten kirjo on niin laaja, että voidaan puhua olevan olemassa useita suuria 

uskoontulon ”malleja”, tai jopa ”uskoontulon urakehityksiä” (conversion careers). 

                                                 
130 Hiltunen 1999, 134-135. 
131 Hiltunen 1999, 136. 
132 Berger & Luckmann 1994, 174-181. 
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Lofland ja Skonovd ovat tutkimuksessaan hahmotelleet kuusi erilaista konversio-

teemaa, jotka on tarkoitettu määrittämään ja paikoittamaan kokemuksia, jotka 

tekevät jokaisesta konversiosta erilaisen. Nämä konversioteemat ovat intellektuaa-

linen, mystinen, kokeileva, affektiivinen, revivalistinen ja koersiivinen, pakotettu. 

Jokaisessa konversiokokemuksessa on läsnä myös omat varioivat tekijänsä, jotka 

tekevät kustakin kokemuksesta uniikin. Näihin variaabeleihin lukeutuvat affektii-

visen stimulaation taso, sosiaalisen paineen aste ja ajallinen kesto. 133 

5.2.1 Herätyskokousmalli 

Kun puhutaan konversiosta uskonnollisena kokemuksena, usein ajatellaan sen 

olevan stereotyyppisesti kertakaikkisen käänteentekevä kokemus ihmiselämässä. 

Tätä olettamusta tukee Richard Travisanon konversion määritelmä: ”konversio on 

identiteetin, merkityksen (meaning) ja elämän radikaalia uudelleenjärjestäytymis-

tä.”134 Niin kutsuttu uskoontulon herätyskokousmalli ehkä vastaa parhaiten tämän 

käsityksen odotuksia. 

Suhelaisten kerronnassa herätyskokousmallin uskoontuloon liittyi korkea 

jännittyneisyys ennen tilaisuutta, joka lopulta purkautui voimakkaana emotionaa-

lisina kokemuksina, yleensä vapautuneena tai helpottuneena itkuna. Kerronnassa 

toistui ajatus yliluonnollisen entiteetin läsnäolon havaitsemisesta, joka koettiin 

paitsi häkellyttävänä, ennen kaikkea lohdullisena ja turvallisena elementtinä. 23-

vuotias nainen kertoi omasta uskoontulon prosessistaan, jota edelsi seurustelusuh-

teen aloittaminen uskovan miehen kanssa. Nainen kertoo tulleensa ensimmäistä 

kertaa Suhe-seurakunnan kokoukseen miesystävänsä kanssa, joka oli vain vähän 

aikaisemmin tehnyt oman henkilökohtaisen uskonratkaisunsa. Naisen kuvaukses-

sa omasta uskoontulon kokemustaan välittyy leimaa-antavana tilanteen äärimmäi-

nen emotionaalinen tonus: 

 

Mua harmittaa ku mä en muista mikä, mikä biisi se on ollu, mut mä muistan että ne niinku 

sanat lävähtää siihe screenille, ja se niinku biisi alkaa, et musa alkaa, ni mulla aukee kyy-

nelkanavat sillee niinku… tuffff (nauraa). Jotakin siinä oli, joka niinku, vitsi ku mä muis-

taisin, mikä siin oli, mut jotakin siinä oli, jota mä en ollu koskaan kuullu aikasemmin, jota-

kin joka niinku osu ja uppos. Ja se oli semmonen huutoitku sit se koko systeemi, niinku to-

ta… Ja se ei ollu semmonen suruitku, vaan se oli nimenomaan se semmonen vapautunu. Ja 

se niinku, se, justiinsa se, just jossain vaiheessa tän kaiken itkun keskellä se niinku oikeesti 

semmonen tietynlainen se käsi siinä olkapäällä, semmonen… semmonen turvallinen. Sem-

monen lämpö. Sitä se niinku ehkä oli.135 

 

                                                 
133 Lofland & Skonovd 1981, 375-376. 
134 Lofland & Skonovd 1981, 375. 
135 A:n haastattelu, 12.11.2013. 
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Tässä katkelmassa kerronta keskittyy tunteelliseen puoleen. Nainen kokee selvästi 

hieman hankalaksi sanoittaa kokemustaan, mutta kertoo kuitenkin kokeneensa 

jotakin, joka ”osu ja uppos”, ja tunteneensa turvallisuutta ja lämpöä, ”käden olka-

päällä”. Naisen kertomuksessa, jossa hän oli tullut seurakuntaan poikaystävänsä 

kanssa, paikantuu Loflandin ja Skonovdin konversioteemoista affektiivisuus. Af-

fektiivisuusteema alleviivaa interpersoonallisten suhteiden tärkeyttä konversio-

prosessin vaikuttimena. Keskeistä on suora, henkilökohtainen kokemus hoivan ja 

rakkauden kohteena olemisesta, sekä yhteisön ja johtajien hyväksynnästä.136 Af-

fekiivisuuden teema näkyy myös tavassa, jolla nainen kysyttäessä kertoo seura-

kuntayhteisöllä olleen merkitystä omassa uskoontulon prosessissaan. 

 

AK: Miten sä näät, näätkö sä et se seurakuntayhteisö vaikutti siihen? 

XX: Varmaan aika paljon. Kyl tota… semmonen… Kyl se semmonen yhteenkuuluvuus 

mitä ei ollu tuntenu missään muualla. Vaikka niinku ei siis, en mä ollu sillee niinku tietsä 

yksinäinen, tai näin, mut se semmonen tietynlainen niinku, semmonen yhteys. - - Ja se 

semmonen, et otetaan vastaan semmosena ku niinku on. Ja toki niinku se että siellä oli pal-

jon ihmisiä jotka, jotka selkeesti niinku halus jeesaa mua.137  

 

Lewis Rambon mukaan kaikki konversiot ovat luonteeltaan medioituneita, 

välittyneitä.  Tämä tarkoittaa sitä, että ne eivät tapahdu tyhjiössä, vaan välittyvät 

konversion kokijalle muiden agenttien, kuten ihmisten, instituutioiden, yhteisöjen 

ja ryhmien kautta.138 Kaikissa aineistossa esiintyneissä konversiokertomuksissa 

oli paikoitettavissa välittävä agentti. Usein konversion välittäjänä toimi läheinen 

ihminen, joskus tärkeäksi koettu yhteisö tai ryhmä. Myös Meredith McGuire alle-

viivaa yhteisön merkitystä uskonnollisen kokemuksen kannalta: yhteisölliset ritu-

aalit merkitsevät yksilölle kuulumista johonkin, ja ne luovat kokemuksen yhteisöl-

lisyydestä. McGuiren mukaan yhteisöllinen rituaali luo omalta osaltaan myös yh-

teisölle uskonnollista kokemusta, joka vahvistaa uskoa ja toimii yhteisön koheesi-

on kannalta yhteensitovana tekijänä.139  

Rambon mukaan kääntymys- ja uskoontulon kokemukset ovat itse asiassa 

prosessiorientoituneita; uskoontulon vaikuttimina on monta tekijää, jotka ovat 

yhteistoiminnassa toistensa kanssa, ja kumuloituvat yli ajan.140 Tämä ajatus tuli 

pinnalle myös naisen kerronnassa, kun hän yhdistää uskoontulon osaksi parisuh-

teen alun tutustumiskeskustelua ja omaa henkilökohtaista henkistä kasvuaan. 

                                                 
136 Lofland & Skonovd 1981, 379. 
137 A:n haastattelu, 12.11.2013. 
138 Rambo 1993, 1 
139 McGuire 1997, 19-20. 
140 Rambo 1993, 17. 
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Tän mun puolisoni kanssa ollaan alettu sinä kesänä seurustelemaan, ja tota toki paljon näist 

asioista puhuttu, et mun poikaystävä oli sillon just samaisena kesänä löytäny ite Suhelle, ja 

tietyl tavalla alotti semmosen aika vahvan kotiinpaluun. Et hän oli kyl niinkun uskossa. - - 

Oltiin vähän sellasten perusasioiden äärellä molemmat, ja puhuttiin paljon näistä asiosita, 

niinkun. Ja mä oon ollu aina tietyl tavalla niinku kiinnostunu, mä en oo teilannu, mä oon 

aina ajatellu näist uskojutuista silleen että, wau, et hieno ja mielenkiintonen asia, mut ei 

mua varten. Että tota… Sen takii toki sit mul oli lähellä ihminen, jolt sit kysellä kauheesti. 

Et ensin se oli sellast niinku, lähinnä sit mielenkiintoo. - - Sitä kautta sit se prosessi alko 

syventymään. - - Mut niist pienistä puroista se kasvaa se isompi joki. - - Et oli se pitkä pro-

sessi.141 

 

Kertoja liittää uskon etsimisen ja vaiheittaisen uskoontulon osaksi omaa elämänta-

rinaansa. Seurustelusuhde, ja myöhemmin avioliitto miehen kanssa, joka oli juuri 

itse tullut uskoon Suhen kautta, on naiselle merkittävä osoitus Jumalan johdatuk-

sesta: hän merkityksellistää miehen tapaamisen kaoottisessa elämäntilanteessa 

eräänlaiseksi alkusysäykseksi, joka katalysoi hänen oman henkilökohtaisen kään-

tymisensä prosessin alkamisen: 

 

Oman elämäni suurin johdatus on se, että, et niinku, et [aviomieheni] on tullu mun elämään. 

Jonka kautta on tapahtunu niinku paljon asioita. - - Ja hän on tullu sellaseen epäloogiseen 

tilanteeseen, sellaseen niinku kaoottiseen tilanteeseen, mut et sillon nimenomaan, sen oon 

ymmärtäny et hänen on nimenomaan pitäny tulla just siihen. Niin niinku jotenki hullulta ku 

se on siin vaihees tuntunukki, et eihän se näin voi mennä.142 

 

Naisen kerronnasta nousee yhteisön opetuksta mukaileva narratiivi siitä, kuinka 

Jumala toimii uskovan oman järjen ja logiikan vastaisesti. Tapahtumahetkellä 

absurdilta ja kaoottiselta tuntuneet tilanteet saavat myöhemmin kerronnassa mer-

kityksiä, joilla ne liitetään osaksi omaa henkilökohtaista uskoa. Myös absurdit 

tapahtumat ja tilanteet saavat merkityksen tärkeinä komponentteina elämäntarinan 

koheesion kannalta. 

5.2.2 Hengessä uudistuminen 

Seuraava kertoja, 30-vuotias mies, kertoi kokeneensa ”uudistumisen Hengessä”. 

Mies kertoo olleensa aikaisemmin uskossa ja aktiivinen evankelis-luterilaisen 

kirkon toiminnassa, mutta myöhemmin ajautunut yhteisöstä pois ja elänyt ilman 

kontaktia uskonnolliseen elämään. Mies kertoo kokeneensa voimakasta ahdistu-

neisuuta ja henkistä kipuilua, kunnes hän sattui menemään ensimmäistä kertaa 

Suhe-seurakunnan kokoukseen. Kokouksessa hän kertomansa mukaan sai voi-

makkaan revivalistisen kokemuksen, jota hänelle määritti voimakas Jumalan läs-
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näolon kokeminen uudella, henkilökohtaisella tavalla. Pian tuon hetken jälkeen 

hän palasi osaksi seurakuntayhteisöä. 

 

Ajattelen - -  sinänsä, et kaikki mitä tapahtu ennen Suhelle tuloo oli semmost niinku, ja jo-

tenki sit se niinku kotiinpaluun, kotiinpaluun vuodet, ni oli semmost niinku pikku hiljaa 

kääntymist. - - Must tuntu, tuntu sit et Jumala paino niinku ”Play”:ta.143 

 

Mies käyttää kerronnassaan paljon kodin ja kotiinpaluun tematiikkaa kuvaamaan 

sitä turvallisuuden ja kuulumisen tunnetta, joka hänet valtasi. Kielellisenä vaikut-

timena metatekstissä piilee Uuden Testamentin tarina tuhlaajapojasta, joka vietet-

tyään vuosia haaskaten isältään saamaa ennakkoperintöä palasi takaisin isänsä luo, 

joka otti hänet vastaan avosylin. Tuhlaajapoika -tematiikka on tyypillistä suhelais-

ten kerronnassa sikäli, että monet vertasivat uskonnollisia kokemuksia kotiinpa-

luuseen, joka oli seurausta vuosien hengellisestä etsimisestä ja haahuilusta. Suhe-

seurakunta käyttää viestinnässäänkin iskulausemaisesti fraasia ”Tervetuloa ko-

tiin”. 

 

Muistan et heti ekan- ekast [Suhen] kokouksest lähtien, heti ku intro lähti soimaan, ni mul 

oli semmonen olo, et mä oon tullu kotiin. Se oli niinku, se oli tavallaan semmoi kerrast poi-

kki -fiilis, et, et nyt tää on täs, et nyt mä oon löytäny mun kodin. Et… Mä jouduin sillon 

lähtee viel kesken, mul oli jotku treenit, jotku bänditreenit, mut muistan et mä päätin sinä 

sunnuntaina et mul ei täst lähtien enää oo sunnuntaisin treenei. Ja mä olin tosi ehdoton 

siinä.144 

 

Kertoja mieltää bänditreeneistä luopumisen tärkeänä uhrauksena ja prioriteettien 

uudelleenjärjestelynä, jonka yliluonnollisen kokeminen sai aikaan. Sunnuntai-illan 

treenit olivat ennen tärkeä meno ja velvoite, josta ei sopinut luistaa, mutta nyt 

treenit saivat väistyä tärkeämmäksi koettujen sunnuntaikokousten tieltä. Haasta-

teltava rinnastaa kalenterin uudelleenjärjestelyn tärkeäksi hetkeksi henkilökohtai-

sen uskonratkaisun kannalta. Suhen sunnuntaikokoukset ja oma uskonelämä sai-

vat nousta harjoitteluaikataulua tärkeämmäksi. 

Kertoja jatkaa bänditreeniretoriikkaa hyödyntäen kuvaamaan suuremman 

mittakaavan paradigmanmuutosta, jonka hän koki uskonratkaisun tehtyään.  

 
Ja oikeesti, mä en enää ottanu niit treenei siihe niinku sunnuntai-illalle. Ja sitte jossai 

vaiheessa se vähä laajeni, et mul ei sit ollu sunnuntaisin enää mitään (naurua), et mä aloin 

tavallaa… raivaa sitä tilaa, tilaa sinne. Vaan siitä syystä, että oli semmonen olo, että näin 

täytyy tehä. Ja sit onki tuntunu, et se oli - - lopullinen käänne siinä mielessä. - - Heti toisella 

kerralla ku oli Suhella, ni yks, yks biisi tavallaa tuli hirveen henkilökohtaseks, missä oli 

semmonen luovuttautumisen teksti tietyl taval, et ”sä saat mun kaikki unelmat ja haaveet, 

sä oot mun elämäni”. Jotenki se oli vähä semmone hassu, hassu hetki, et se niinku, sitä lau-
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lo, ja sit sä tajuut laulavas sitä niinku sydämestä, sillee et nyt tää on niinku, tää on nyt täs. - 

- Se on ollu aika lail semmone… iso Play -nappulan painahdus.145 

 

5.3 Transformaatio 

5.3.1 Vanha minä, uusi minä 

Kääntymiskokemukseen, niin pitkäaikaiseen prosessiin kuin yhtäkkiseen herää-

miskääntymykseenkin, liitetään ajatus uudesta identiteetistä. Konversiossa tapah-

tuva identiteetin transformaatio on jatkuvaa muutosta ja liikkumista kohti ideaa-

limpaa minää ja sen tavoitteita.146 Taustalla on käsitys siitä, että kun ihminen ottaa 

uskon vastaan, hän vapautuu ”maailmallisista” siteistä, ja Jumala voi aloittaa uu-

distavan työnsä ihmisessä. Tämä transformaatioprosessi nähdään nimenomaan 

Jumalan työnä: ihmisen on mahdollista kokea identiteetin täydellistymisen trans-

formaatio ainoastaan, mikäli hän on yhteydessä Jumalaan. 

Ajatus uudelleensyntymästä spirituaalisen elämän saturaatiopisteenä on ka-

rismaattisessa ja uuskarismaattisessa kristillisyydessä hyvin tyypillinen. Tästä 

hyvänä esimerkkinä on helluntailais-karismaattisen liikkeen yhteisöissä laajalti 

käytössä oleva aikuiskastetraditio, joka toteutetaan upotuskasteena. Veteen koko-

naan upotettava ja sieltä nouseva keho sisältää vahvaa kuoleman ja uudelleensyn-

tymän symboliikkaa. Vanhan elämän taakat hukkuvaat kasteveteen, ja vedestä 

nousee rituaalisessa merkityksessä puhdas ihminen, joka on valmis aloittamaan 

uuden elämän. 30-vuotias mies, joka oli kokenut ”Hengessä uudistumisen” aikuis-

iällä, maalaili tätä tematiikkaa kerronnassaan: 

 

Tuli vaan semmonen olo, et jos Jeesuksen piti käydä kasteella aikuisena niin ehkä munkin 

voi- mäkin voisin. Mä en tiedä et liikkuks siinä yhtään mitään niinku hengellisel tasol kos-

ka mut on kastettu lapsena ja mä aattelin et, Jumala ei varmaan suutu siit. - - Ja mä en haluu 

hakee mitään kokemuksia, vaan oli vaan et mä nyt… Olin vaan et, no tää, tää on varmaa 

ihan hyvä tehä. Tietyl tapaa niinku mieltää sen - - julkisena tunnustuksena ja semmosen 

niinku sydämen asenteena, et - - vanha minä on siel haudassa, ja uus elää. Mitä mun on jo-

tenki vähä hassu aatella niinku lapsen, tai vauvan kohalle. - - Kuvastaa sitä omaa valintaa, 

ja sitä et sä niinku haluut seurata Jeesusta, sä meet… sut upotetaan sinne veteen, joka 

kuvastaa sitä Jeesuksen kuolemaan samaistumista, ja sut nostetaan sielt vedest ylös ja sielt 

nousee se uus luomus.147  

 

Ajatuksessa uskovan transformaatiosta käy hyvin ilmi uuskarismaattisuudessa 

esiintyvä immanentin ja transsendentin dynamiikka.148 Suhe-seurakunnan opin 

mukaan ottaessaan pelastuksen vastaan ihminen jättää ”vanhan minän” taakseen, 

                                                 
145 B:n haastattelu, 10.12.2013. 
146 Stromberg 1993, 28-29. 
147 B:n haastattelu, 10.12.2013. 
148 Ks. Veli-Marri Kärkkäisen luonnehdinta helluntailais-karismaattisesta spiritualiteetista, Kärk-
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ja tilalle tulee ”uusi minä”. Uudessa minuudessa Jumalan nähdään voivan vaikut-

taa uskovan elämään eri tavoin, kun taas vanha minuus nähdään profaanin, ”maa-

ilmallisten” rajoitusten kahlehtimana. Uudestisyntyneessä minässä on mahdollista 

saavuttaa sellaisia ominaisuuksia, joiden katsotaan olleen ”vanhalle minälle” täy-

sin saavuttamattomissa. Nämä ominaisuudet voivat tarkoittaa hyvin arkipäiväisiä, 

usein yleisestikin tavoiteltuja ja haluttuja asioita, kuten sosiaalista taidokkuutta, 

musiikillista luovuutta tai vapautumista erilaisista pakonalaisista toiminnoista tai 

riippuvuuksista. Uuden minän ominaisuuksiin voidaan katsoa lukeutuvan myös 

tyypillisesti herätyskristillisyyteen miellettäviä yliluonnollisia ilmiöitä. Näitä ovat 

esimerkiksi Pyhän Hengen vaikutuksesta peräisin oleviksi katsotut armolahjat, 

joihin luetaan esimerkiksi kielillä puhuminen (glossolalia), evankeliointi, rohkai-

seminen, sekä myös profetointi ja näyt.  

Aineistosta nousi monia ”uuden minän” kehityskaaria. Yhteistä kaikille 

näille kehityskertomuksille on se, että niiden katsotaan olevan peräisin Jumalan 

uudistavasta työstä ihmisessä. Moni koki irtaantuneensa tietyistä elämänlaatua 

heikentäväksi koetuista psyykkisistä tai kognitiivisista estoista tai rajoitteista, tai 

muutoin tulleensa emotionaalisesti tai sosiaalisesti ehyemmäksi. 23-vuotias nai-

nen kertoo vapautuneensa petollisella tavalla ilmenevästä itsekeskeisyydestä: 

 

Semmosella niinku katalalla tavalla ilmenevä itsekeskeisyys on - - varmaanki poistunu. - - 

Se semmonen minäminäminä -itsekeskeisyys, - - et ne jotenki kuitenki ne omat jutut ja ne 

omat kaikki on sitte kuitenki kaikkein tärkeimpii koko ajan, se ei niinku… se ei oo totta. 

Joka sit vaikuttaa toki niinku moneen, moniin asioihin. 

AK: Mm. 

XX: Ja uskon, et se myöskin niinku, tekee musta niinku, paremman, paremman työntekijän, 

paremman niinku palvelijan seurakunnas, paremman vaimon, paremman ystävän. Just se 

semmonen niinku…perustavanlaatuinen, lähtökohtien, niinku… muutos.149  

 

Naisen kerronnasta käy ilmi, kuinka uusi minä koetaan paremmaksi, ikään kuin 

päivitetyksi versioksi itsestä. Implisiittisesti jokainen haastateltava antoi ymmär-

tää, että koki tulleensa jollain tavalla ”paremmaksi ihmiseksi”. Usko sai tässä 

merkityksen tekijänä, jolla oli käänteentekevä rooli persoonan ja identiteetin kan-

nalta. 

5.3.2 Armolahjat 

Uuskarismaattisessa traditiossa uskotaan, että uskonnollinen virtuositeetti on saa-

vutettavissa jokaiselle uskovalle, joka on sisäistänyt ajatuksen yliluonnollisista 
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lahjoista henkilökohtaisen hengellisen kasvun mahdollistajina.150 Suhe-

seurakunnassa armolahjojen ajatellaan kuuluvan kaikille uskoville, ja niiden tar-

koituksena on olla uskoville itselleen hyödyksi, vahvistaa seurakuntayhteisöä ja 

olla apukeino eli ”rakennuksena” seurakunnan työssä. Suhe-seurakunnassa johto-

tehtävissä toimiva mies kertoi armolahjojen merkityksestä yksilölle ja yhteisölle: 

 

Ku niitten armolahjojen tehtävä kuitenki on olla rakentamas seurakuntaa, ja rakentamas 

muit ihmisiä. - - Olen sitä mieltä, että armolahjat on olemassa ja toimii ja ne voi olla niinku 

luonnollisempia ehkä mitä niinku välttämättä aina näissä karismaattisissa piireissä mie-

lletään, että… usein on semmonen olo, että ku puhutaan armolahjoista, et, ”toimiiks teil 

armolahjat siel seurakunnassa”, ni on yhtä ku et kysymys kuuluu et ”onks teil niinku Open 

Mic” ja jengi tota, voi tulla lavalle profetoimaa millon vaa ja vaik puhuu kielil. Sit o vähä 

sillee, no että, et jos toi on se mitä sä tarkotat ni sit varmaa ei. Mut et tuleeks ihmiset niinku 

ravituks ja rakennetuks ja rohkaistuks ja opetetuks ja rakentuuks seurakunta ihmisten niit-

ten, niinkun, lahjojen kautta, ni joo, todellaki toimii koko aja.151 

 

Katkelmassa kertoja eksplisiittisesti erottautuu karismaattiskristillisyyteen stereo-

tyyppisestä liitetyistä avoimen mikrofonin kokouksista, joissa armolahjoja käyte-

tään hyvin vapaasti, ja meno saattaa äityä rituaalisesta näkökulmasta katsottuna 

hurjaksi. Kertoja rajaa Suhe-seurakuntaan kuuluvaksi armolahjojen käyttötilan-

teet, joissa ne toimivat uskovien yhteisöä yhteenhitsaavina, sosiaalista vuorovai-

kutusta rakentavina ja uskoa vahvistavina tilanteina sekä avun saajille että sen 

välittäjille. Myös Suhe-seurakunnan vanhempi pastori Rauno Kokkola oli armo-

lahjoihin suhtautumisessa samoilla linjoilla: 

 

RK: Mä uskon et se keskitie on jossain olemassa, ja mä uskon et me löydetään se. Kyl mä 

uskon profetioihin, mä uskon ilmestyksiin, mä uskon siihen, et Pyhä Henki toimii edelleen 

samalla tavalla kun kakstuhatta vuotta sitten. Ja mä haluun nähdä sairaitten parantuvan, ja 

mä haluun nähä ihmeitä ja merkkejä, mut et jos me lähdetään etsii vaan näitä ilmenemis-

muotoja, jos me lähetään etsii vaan jotain ihmeellistä, kummallista, niin… Se on vaaralli-

nen tie.  

AK: Mm. 

RK: Koska sitten jos helposti vaan hyväksytään kaikki joka tulee sieltä ilman mitään kri-

tiikkiä, ja - - aletaan avautuu niikun jollekki hengelle, joka… jota ei määritellä kuka se on, 

ja mikä se on, niin tuota, kyl me sillon voidaan avautuu helposti myöski väärille hengille.152 

 

Kokkolan kertomuskatkelmassa armolahjat paikallistuvat osaksi Jumalan aikaan 

saamia ihmeitä seurakunnassa. Kokkola linjaa Suhe-seurakunnan suhtautumista 

armolahjojen ilmenemiseen, yltyen jopa julistukseen siitä, kuinka hän haluaa näh-

dä ihmeitä ja merkkejä ja sairaiden parantumista, armolahjojen toimintaa seura-

kunnassa rakentavasti ja positiivisella tavalla. Kokkola jatkaa linjakkaasti kerron-
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nassaan erottautumista ”ultrakarismattisesta” hengellisyydestä, sanomalla Suhen 

yhteisönä irti kritiikittömyydestä. 

Armolahjojen vastaanottamisen ja käyttöön saamisen uskotaan uuskarismaattises-

sa kristillisyydessä edellyttävän Pyhällä Hengellä täyttymistä, mutta myös opetus-

ta ja aktiivista harjoittelua tai yrittämistä. Armolahjat ylipäätään yliluonnollisen 

kohtaamisen tilanteina ovat itsessään ihanne ja tavoite, jota kohti jokaisen seura-

kuntalaisen tulisi pyrkiä. Aineistosta nousi muutamia narratiiveja, joissa esiintyi 

armolahjoiksi luokiteltavia teemoja. Analyysiin on sisällytetty kaikki aineistossa 

esiintyneet armolahjat: glossolalia, johtaminen, rohkaiseminen ja opettaminen.153 

Glossolalia 

33-vuotias nainen kertoo omasta kokemuksestaan kielilläpuhumisen armolahjan 

vastaanottamisesta ensi kertaa, ja sitä edeltäneestä ajatustyöstä: 

 

Kielillä puhumisen lahjan mä sain, siit on varmaan pari vuotta aikaa. - - Meidän mummola 

on tyhjillään - -, mä olin siellä kolme vai neljä päivää, silleen et mä vietin vaan aikaa Juma-

lan kanssa. - - Joo, siis mä olin ollu pienryhmässä sillon reilun puol vuotta. Ni siel oli 

puhuttu niinku siit kielillä puhumisesta, ja mul oli vähän sellanen olo, et mä en nyt oo jo-

tenki yhtä hyvä ku noi muut, ku mä en osaa puhua kielillä. - - Jotenki oli vähän sellanen 

painostettuki olo, että nyt sun pitää vaan rukoilla tätä, et sä saat tän, ja sillee mä olin ite et 

nooh, se tulee sit ku se tulee, et en mä viiti sitä olla koko ajan kysymässä. Sit siel meidän 

mummolassa, ku mä olin siel sit tyyliin jotain hiuksia pesemässä niin pälähti vaan päähän 

semmonen et hei, enhän minä siinä osaa mitään, että sehän on Pyhä Henki, joka puhuu 

vaan mun suulla. Ja sit sen jälkeen mä niinku rukoilin sitä, ja sit mä sain kolme sanaa. Ja 

mä alotin niinku sanomaan niit kolmee sanaa, ja sit se siitä niinku pikkuhiljaa lisäänty ja… 

sit sitä puhetta alko tulla enemmänkin.154 

 

Nainen kertoo ajatelleensa, että ei ole yhtä hyvä kuin muut, koska ei omaa kielillä 

puhumisen armolahjaa, ja kokeneensa olonsa epämukavaksi, jopa painostetuksi 

oman pienryhmänsä jäsenten taholta. Muut pienryhmän jäsenet, jotka olivat olleet 

uskossa kertojaa pidempään, olivat kuitenkin vain kehottaneet häntä rukoilemaan 

armolahjaa, uskoen vakaasti, että rukouksen avulla kertoja saa armolahjan käyt-

töönsä. Nainen itse kertoo suhtautuneensa asiaan maltillisemmin, ja ajatelleensa, 

että saa armolahjan käyttöönsä ajallaan. Kun nainen kuitenkin lopulta koki kielillä 

puhumisen ensimmäistä kertaa, hän ”sai” kolme sanaa, jonka jälkeen ”puhetta 

alkoi tulla enemmänkin”. 

Nainen ilmaisee kerronnassaan ajatuksen, että oivallus siitä, että kielillä pu-

huminen ei ole hänestä itsestään lähtöisin vaan Pyhän Hengen työtä hänen kaut-

                                                 
153 Armolahjojen raamatullisena perusteena pidetään Paavalin kirjeissä esiintyviä luonnollisia ja 

yliluonnollisia kykyjä, joiden Paavali opettaa olevan Pyhästä Hengestä lähtöisin. Paavali luokitte-

lee erilaisia armolahjoja esimerkiksi Ensimmäisen Korinttolaiskirjeen 12. luvussa, Roomalaiskir-

jeen 12. luvussa sekä Efesolaiskirjeen 4. luvussa. 
154 D:n haastattelu, 7.3.2014. 
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taan, oli lopulta avainasemassa armolahjan käyttöön saamiseen. Ajatus Pyhän 

Hengen välikätenä olemisesta heijastelee käsitystä uskonnollisesta toimijuudesta, 

jossa ihmisen rooli on olla välittäjäsubjektina yliluonnolliselle. Sosiaalitieteissä 

toimijuus (agenttius) tarkoittaa työkaluna, välittäjänä tai instrumenttina olemista 

korkeammalle auktoriteetille. Tässä viitekehyksessä toimijuus on luonteeltaan 

uskonnollista, jolloin korkeampi auktoriteetti tarkoittaa Jumalaa. Artikkelissaan 

toimijuudesta ja sukupuolisuudesta uskonliikkeessä Tuija Hovi tulkitsee uuska-

rismaattisten kristittyjen ilmentävän uskonnollista agenttiutta armolahjojen ja 

evankelioinnin muodossa.155 Tällöin uskova kokee toteuttavansa jumalalalliseksi 

kokemaansa agendaa; hän itse ei tietyllä tapaa ole vastuussa toiminnastaan, sillä 

toiminnan alkuperäisen alullepanijan katsotaan olevan Jumala. Uskova on ikään 

kuin toimijatilassa (agentic state); yksilö ei ole toimija itse, vaan ulkopuolisen 

toimijan hallinnan alaisuudessa, joka uskonnollisessa kontekstissa on yliluonnol-

linen taho, Jumala. Toimijatila yliluonnollisesti valtuutetun kuuliaisen välittäjän 

roolina voi myös aktualisoitua siten, että se saa aikaan tilanteita, jotka eivät toisis-

sa olosuhteissa olisi mahdollisia. Esimerkiksi se, että maallikoiden on mahdollista 

toimia tilanteissa, jotka normaalisti varattaisiin uskonnollisille spesialisteille tai 

auktoriteeteille, on osoitus toimijatilasta. Hovi esittää, että sukupuolinäkökulmasta 

tarkasteltuna naisten esilläolo ja julkinen aktiivisuus uuskarismaattisten yhteisöi-

den vastuutehtävissä on esimerkki toimijatilasta.156 Tästä näkökulmasta tarkastel-

tuna myös suhelaisten armolahjojen käyttöä voidaan tarkastella toimijuuden ja 

toimijatilan näkökulmasta. 

Tutkimuksessaan karismaattisten katolilaisten rukouspiiritoiminnasta Mere-

dith McGuire havaitsi, että armolahjoista juuri glossolalialla koettiin olevan yhtei-

söön sitoutumista symbolisoiva funktio. Glossolaliaa kuvattiin ”siltojen polttajak-

si”, tekijäksi, joka erotti uskovan muusta maailmasta ja liitti hänet osaksi uskovien 

yhteisöä. Kielilläpuhuminen toimii näkyvänä merkkinä ulkomaailmalle siitä, että 

yksilö on nyt osa uutta toimintaympäristöä. Yksilö on tietyllä asteella katkaissut 

aikaisemmat sosiaaliset siteensä, polttanut siltansa. Hänet on liitetty osaksi jotakin 

toista kokonaisuutta, jolle kasvot antaa uskovien yhteisö.157 

                                                 
155 Hovi 2014, 183. 
156 Hovi 2014, 183. 
157 McGuire 1977, 167. 
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Johtaminen 

Seuraava kertoja, 23-vuotias nainen, kertoi kokevansa kyvyn johtamiseen olevan 

hänelle annettu armolahja. 

 

Useinhan se on silleen, et sä et välttämättä ite sitä ajattele, koska ne on sulle - - niin luonte-

va asia, - - ja sillä tavalla meidän myöskin niinkun uskonveljien ja -sisarten tehtävänä on 

niinkun rohkasta toisia siinä sillee, et hei, et ”Huomasitsä, et sä oot tossa aika hyvä?” Koska 

me ei välttämät aina ajatella niit, koska ne on meille niin sillee luonnollisia, ja -  pitääki 

olla. Mut että se, mitä mulle on sanottu, ja mikä on itse asias aika - - selkee, on - - johtami-

sen armolahja. Mä oon aina - - tykänny niinku organisoida, ja tehä, ja järjestää, ja silleen 

saada ikään ku asioita tapahtumaan. Mä uskon, että se on jotain semmosta, joka on mussa 

sisäänrakennettu.158 

 

Suhe-seurakunnan opetuksen mukaan armolahjojen ei tarvise olla eksklusiivisesti 

voimallisia, yliluonnollisia kykyjä, kuten profetointia, voimatekoja tai kielilläpu-

humista. Armolahjat voivat ilmetä myös kykyinä, joissa yliluonnollinen ja luon-

nollinen kohtaavat. Seurakunnan opin mukaan luonnolliset lahjat, kuten johtami-

nen, rohkaiseminen ja opettaminen, saavat yliluonnollisia merkityksiä, kun niitä 

käytetään seurakunnan hyväksi, ”Jumalan valtakunnan rakentamiseen”. Tämän 

käsityksen valossa armolahjoiksi voidaan siis tulkita sellaisia attribuutteja ja piir-

teitä, joiden voidaan katsoa kuuluvan yksilön persoonallisuuteen; olevan henkilöl-

le luontaisia taipumuksia, ”sisäänrakennettua”, kuten kertomuskatkelman naisen 

tapauksessa hän itsekin asian käsittää. Kertoja itse sanallistaa yhteisöltä omaksu-

tun käsityksen siitä, että ”uskonveljien ja -sisarten” eli yhteisön muiden jäsenten 

tehtävä on rohkaista ja kannustaa käyttämään tuota lahjakkuutta. Kertoja yhdistää 

yhteisön normatiivisen käsityksen omaan kokemukseensa; hän kertoo esimerkkinä 

omasta elämästään, että pitää asioiden organisoimisesta ja järjestämisestä, mitä 

hän pitää merkkinä siitä, että uskoo omaavansa johtamisen armolahjan. Tällä ta-

valla luonnollinen ominaisuus, joka kertojan omankin tulkinnan mukaan on osa 

hänen persoonallisuuttaan, saa yliluonnollisen merkityksen; kertoja kokee johtaja-

luonteensa olevan selkeä armolahja. 

Rohkaiseminen 

Seuraava kertoja, 30-vuotias mies, kertoi kokevansa, että hänellä on käytössään 

rohkaisemisen armolahja.  

 

Luulen tietäväni ainaki yhen mun omista armolahjoista. - - Toki on niinku hyvä, ja on 

luonnollisesti lahjakas joissain jutuis, mut sit on, on ainaki yks asia - tai on varmaa itse 

asias nyt jo parikin, tulee mieleen - mutta, mut yks asia, mitä mä oon just mieltäny, on 

semmosen, mikä tulee selkeesti mun ulkopuolelta - - toki mul saattaa olla joku luontanen 

                                                 
158 A:n haastattelu, 12.11.2013. 
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taipumus, niinku luonteena, siihen suuntaan, mut - - oon saanu huomata - - tämmönen roh-

kasemisen armolahja saattaa olla se minkä, minkä mä oon niinku saanu. - -159  

 

Kerronnasta tulee ilmi, kuinka traditiosta omaksuttua uskonnollista tietoa peila-

taan oman elämän kontekstiin. Samoin kuin johtajuusesimerkissä, myös tämän 

kertojan omasta kertomuksesta tulee eksplisiittisesti ilmi, että hän omaa nykytie-

teen näkemyksen mukaisen käsityksen ihmisen persoonallisuuden rakenteesta; 

persoonallisuutta määrittävät tietyt piirteet, joiden perusta on psykologis-

biologinen. Hän kertoo mieltävänsä, että rohkaiseminen on hänelle luontainen 

taipumus, osa hänen luonnettaan. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka usko näyt-

täytyy yhteisenä nimittäjänä kaikilla elämän osa-alueilla; näennäisesti arkipäiväi-

set, jopa sekulaarit ilmiöt saavat uskonnollisia merkityksiä, kun kertoja tarkastelee 

omaa elämäntarinaansa ja omaa identiteettiään uskon tulkintakehikon läpi.  

Mies jatkaa kerrontaa rohkaisemisen armolahjoista: 

 

On ruvennu miettii ja sit samaa aikaa kokeilee sillee tietosesti - - nyt mul on taas semmone 

olo et mun pitäis laittaa tää joku tekstiviesti jollekki. Nyt mul on taas tää raamatunkohta tu-

lee yhtäkkii päähän, et lähetä toi sille, vaan sillee ihan niinku randomisti, et se ei oo sem-

mone, et, ”XX, nyt tääl Jumala sanoo, et laita Johannes kolme kuustoista Erik-veljelle”, 

vaan et se, on vaa semmone et se tulee semmone fiilis. - - Sitä on eka tehny sillee ti-

etämättää, niinku et mä nyt haluun sanoo näille ihmisille näin, ja sit on saanu semmosia 

vastauksia mitkä on vähän niinku yllättäny, et hetkinen… - - muistan et mä joskus lähetin, 

just tuli tämmöne fiilis, yhelle kaverille, et laita sille tää raamatunjae. Tai tämmöst, luin jo-

tai Raamattuu, ja sit tuli sillee, et pitäiskö mun laittaa tää sille. Sit mä laitan sen tekstarin, ja 

sit se on sillee et, ”sä et tiedä, kuinka paljon tää siunas mua”.  

AK: Mm. 

XX: Ja sit sä oot sillee oho, no okei (naurua). Et sillee et, kiva. - - Sit jossai vaihees ku sitä 

tapahtuu tarpeeks, ni sitä alkaa miettii, et onks täs joku juttu. Ja sit sitä on alkanu testailee, 

ja - - selkeesti niinku Jumala toimii tätä kautta nyt.160  

 

Kerronta jatkuu yksityiskohtaisempana. Kertoja havainnollistaa armolahjan käyt-

tämistä esimerkin avulla, jossa hän on Raamattua lukiessaan saattanut saada aja-

tuksen, joka on kehottanut lähettämään tietyn raamatunpaikan tekstiviestinä kave-

rilleen. Lisäksi hän kertoo saaneensa armolahjalleen vahvistusta kokeilemalla ja 

harjoittamalla sitä, mikä on tuonut hänelle vahvistuksen, että ”Jumala toimii tätä 

kautta nyt”. Tietoinen kokeileminen, jota mies kertoo harrastaneensa, on myös 

Suhe-seurakunnan opetuksen mukaan tapa varmistua armolahjoista.  

On myös mielenkiintoista, että mies kertoo, millaista Jumalan toiminta roh-

kaisijan kautta ei ole. Hänen mukaansa Jumalan ”puhe” ei ole puhetta lainkaan, 

vaan pikemminkin ”fiilis”, joka hänelle tulee esimerkiksi Raamattua lukiessa. 

Kertoja kuvaa tuota ”fiilistä” yliluonnollisena impulssina, jonka seuraamisella on 

                                                 
159 B.n haastattelu, 10.12.2013. 
160 B:n haastattelu, 10.12.2013. 
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hänen mukaansa aina ollut myönteiset seuraukset. Miehen kerronnasta nousee 

ajatus siitä, kuinka armolahjoja käyttäessään ihminen on toimijatilassa: mies ker-

too itsekin kokevansa, että ”Jumala toimii tätä kautta nyt”. 

Opettaminen 

Sama kertoja jatkaa kerrontaansa opettamisen armolahjasta. Opettaminen saa us-

konnollisen merkityksen kontekstissa, jossa sitä käytetään uskonsisällöstä, Raa-

matusta ja Jumalasta opettamiseen, saarnaamiseen. 

 

Toinen varmaa semmonen täst lähelt on et, et… Emmä osaa saarnata.  

AK: Mhhm. (naurua) 

XX: (naurua) Oikeesti. Tai mä en oo… mä oon kuunnellu niit saarnoi ku hullu mut, mut kyl 

mä silti aattelen, et, et se mitä vaik siel laval tapahtuu, ni ei sil oo mitään tekemist sen kans, 

mitä mä osaan.  

AK: Mm. 

XX: Vaan et se on niinku Jumala, joka toimii niinku mun kautta, kiitos, kiitos Jumalalle sii-

tä. Ja että, ja, ja onneks, koska mä- mul ei oo niinku tavallaa varaa ottaa siit krediittii itelle-

ni, mikä seki on hirveen ihanaa ja vapauttavaa (naurua). Et… et mä toivon et niinku mä 

muistan tän niinku kymmenen vuoden pääst, et ei sillonkaa oo enää, tai viel, kyse siit mitä 

mä osaan, vaa se on niinku koko ajan niinku Jumala. Jumala vähän niinku tekee työtä, 

vaan niinku mun kautta, mil palvella ihmisiä.161 

 

Uskonnollinen agenttius ja toimijatila nousevat erityisen vahvasti esille tässä ker-

tomuskatkelmassa. Mies kuvaa kokevansa, että hänen omilla taidoillaan ei ole 

mitään tekemistä sen kanssa, mitä lavalla tapahtuu, kun hän saarnaa. Hän sanoit-

taa, että Jumala tekee työtä hänen kauttaan, jotta hän voi palvella ihmisiä. Miehen 

hyvin eksplisiittiisessä havainnollistamisessa kulminoituu ajatus siitä, että toimija-

tilassa yksilö ei tietyllä tapaa tunne kantavansa vastuuta teoistaan, vaan haluaa 

vain selvitä tehtävistään mahdollisimman moitteitta. Viime kädessä vastuu tai 

kontrolli tehtävästä on valta-asemassa olijalla, ja toimija haluaa vain saada työn 

tehdyksi. Mies kuvaa kokevansa niin sanotun vastuuvapauden helpottavaksi, ja 

kiittää siitä Jumalaa. Näin uskova voi perustella toimintaansa joko Jumalan tai 

seurakunnan, uskovien yhteisön, välittömällä valtuutuksella. 

5.3.3 Parantuminen ja eheytyminen 

Helluntailais-karismaattiseen spiritualiteettiin kuuluu olennaisena ajatus siitä, että 

Pyhä Henki vaikuttaa nykypäivän ihmisissä samalla tavalla kuin apostolien aika-

na. Tämä ilmenee siten, että Jumalan uskotaan Pyhän Hengen kautta sijoittaneen 

ihmisiin yliluonnollista kyvykkyyttä, joka ilmenee armolahjojen muodossa. Ar-

tikkelissaan The ’Toronto Blessing’: A Holistic Model of Healing Margaret M. 

Poloma ja Lynette F. Hoelter esittävät, että ”Toronton siunauksesta” tai Pyhän 

                                                 
161 B.n haastattelu, 10.12.2013. 



 

47 

 

Hengen kolmannesta aallosta versonneen uuskarismaattisen liikkeen edustajille 

vielä glossolaliaakin tyypillisempi tunnusmerkki on hengellinen parantaminen ja 

parantuminen, (healing)162, joka ilmenee koetusta fyysisestä, psyykkisestä tai 

emotionaalisesta sairaudesta tai vaivasta parantumisena tai eheytymisenä rukouk-

sen kautta.163  

Poloma ja Hoelter kuvaavat uuskarismaattisessa liikkeessä tapahtuvan pa-

rantumisen olevan luonteeltaan holistista. Holistiseen parantumiseen mielletään 

monta terveyden ja hyvinvoinnin osa-aluetta, ja olennaista on se, että niiden kat-

sotaan tulleen paremmaksi Jumalan uudistavan työn ansiosta. Poloma ja Hoelter 

nimeävät parantumisen eri aspekteiksi kokemuksen pääsemisestä lähemmäs Ju-

malaa, emotionaalisista kivuista parantumisen, anteeksiannon vanhoista vammois-

ta, parantuneet interpersoonalliset suhteet, ja toisinaan suoranaisen parantumisen 

fyysisistä tai psyykkisistä terveysongelmista.164 Ylläoleva holistiseen parantumi-

seen liittyvä psyko-fyysis-sosiaalisten ilmiöiden kirjo on hyvin laaja, joten sitä 

voisi kuvata vaikkapa suomen kielen sanalla eheytyminen.165 

Esimerkiksi 33-vuotias nainen kertoo kokeneensa muutoksen omassa tun-

neilmaisussaan. Tämän muutoksen hän tulkitsee Jumalan työksi, ja kertookin ko-

kevansa, että elää tällä hetkellä kevättä, jonka ”Jumala on saanut aikaan”. 

 

Ja sit mä oon piilottanu kaikenlaisia puolia itsestäni, mist mä oon ajatellu, et mun ei… mun 

ei kuuluis olla sellanen, et ei mun kuulu olla herkkä tai, tai niinku innostua asioista, tai et 

mun pitää olla sellanen cool ja semmonen, ei näyttää tunteitani, no ehkä negatiivisia voi 

näyttää koska, (naurua) nii, se on jotenki sallitumpaa. - - Joo, must tuntuu et nyt on vähän 

sellane kevät tulossa, et Jumala on saanu sen aikaan.166 

 

Tutkimuksessaan urbaanissa ympäristössä vaikuttavasta rukouspiiritoiminnasta 

New Jerseyssä Meredith McGuire selvitti rukouksen kautta parantamista ja paran-

tumista. McGuire havaitsi, että spirituaalinen parantuminen on irtaantumista niistä 

kahleista, jotka koetaan johtuvan henkilökohtaisen synnin ja pahojen, demonisten 

henkivaltojen vaikutuksen alaisena olemisesta. Spirituaalinen parantuminen mah-

                                                 
162 Englannin sanaa healing käytetään merkitsemään sekä paranemistapahtuman subjektiviteettia 

(parantamista) että objektiviteettia (parantumista, paranemista). 
163 Poloma & Hoelter 1998, 258. 
164 Poloma & Hoelter 1998, 261. 
165 Eheytymisellä ei tässä yhteydessä viitata joissakin fundamentalistisissä yhteisöissä vallitsevaan 

käsitykseen siitä, että yhteisön normista poikkeavaa sukupuoli-identiteettiä tai seksuaalista orien-

taatiota pitäisi ja olisi mahdollista korjata, ”eheyttää”, yhteisön normien mukaiseksi. 
166 D:n haastattelu, 7.3.2014. 
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dollistaa eheytymisen, josta toivotaan seuraavan pääseminen läheisempään suh-

teeseen Jumalan kanssa.167 

 Narratiiveja fyysisen, lääketieteellisen vaivan tai suoranaisen sairauden pa-

rantumisesta ei aineistossa esiintynyt. Sen sijaan moni haastateltava kertoi yllä-

olevan esimerkin mukaisesti nurjertaneensa psyykkisesti, emotionaalisesti tai in-

terpersoonallisesti oirehtineita vaivoja tavalla, jonka he katsovat yliluonnolliseksi. 

Narratiiveissa kiteytyy Suhe-seurakunnan opetus siitä, että kun ihminen on henki-

lökohtaisessa uskonratkaisussaan vapautunut synnistä ja vastaanottanut pelastuk-

sen, Jumala alkaa Pyhän Hengen kautta tehdä eheyttävää ja parantavaa työtään 

ihmisessä. 

 Myös uskovien rukouksella uskotaan olevan merkitystä: parantamisen ar-

molahjan käyttöönsä saanut uskova voi panna kädet parannettavan päälle, ja ru-

koilla tämän puolesta. Aina armolahjaakaan ei tarvita, vaan pelkällä uskovien yh-

teisellä esirukouksella ja kätten päälle panemisella parannettavan uskotaan voivan 

saada helpotusta vaivoihinsa. Esirukouksen ei myöskään tarvitse aktualisoitua 

pelkästään kokouksissa, vaan toisen puolesta rukoileminen voi tapahtua myös ei-

uskonnollisessa kontekstissa. 

Suhe-seurakunnan vanhempi pastori Rauno Kokkola kertoi haastattelussa 

omasta yliluonnolliseksi kokemastaan paranemisesta. Kokkola oli pitkäaikaisen 

henkisen ja psyykkisen kuormituksen seurauksena kokenut loppuunpalamisen, 

jonka seurauksena Kokkolat olivat viettämässä sapattivuotta Yhdysvalloissa. 

Erään seurakunnan kokouksessa Kokkola koki saaneensa balsamia haavoilleen 

opetuksen muodossa. 

 

Jumala johti meidät semmoiseen kun City Bible Church. Ja - - Dick Iverson oli silloin 

pastorina. Kun mä menin sinne ensimmäiseen tilaisuuteen, niin Dick 

Iverson puhui loppuun palamisesta. Mä vaan itkin siellä penkissä kun mä 

tajusin, että mä oon tullu kotiin. Et jotain niinku Jumala alko tekee mun sisimmässä, et alko 

varmaan tietynlainen parantumisprosessi tästä loppuun palamisesta.168 

 

Kertomuksessa Kokkola kuvaa, miten hän koki saavuttaneensa kuormituksen sa-

turaatiopisteen, jonka jälkeen parantuminen saattoi alkaa. Vapautunut itku oli Ko-

kkolalle merkki siitä, että Jumala alkoi tehdä parantavaa työtä hänen si-

simmässään. Kokkolan kertomus kuvaa hyvin Poloman ja Hoelterin ajatusta siitä, 

että parantuminen koetaan mahdolliseksi Jumalan uudistavan työn ansiosta. 

                                                 
167 McGuire 1988, 43. 
168 Rauno Kokkolan haastattelu, 2.10.2013. 
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Minäkuvan muutos 

33-vuotias nainen, joka käytti metaforaa kevään tulosta, kertoo laajemmassa ker-

rontakontekstissa havainneensa muutosta omassa itsessään, omassa persoonassaan 

sekä myös interpersoonallisissa suhteissa. Hän tulkitsee oman henkisen ja emotio-

naalisen transformaationsa ja kypsymisensä Jumalan uudistavaksi työksi itses-

sään. 

 

- - Sitä mä oon käsitelly täs kuluneen puolen vuoden, vuoden, aikana tosi paljon, tai Jumala 

on käsitelly, minä siinä mukana roikkunu perässä (naurua), mä oon ollu sellanen… no kai-

kki varmaan lähtee ihan mun lapsuudesta, öö… mä tässä ihan muutama viikko sitten ta-

jusin, tai siis Jumala sen mulle varmaan kerto, että mä oon kokenu häpeää mun koko 

elämäni, siitä ihan vaan siis olemisesta, ja jotenki mul on ollu vähän niinku semmonen 

ylimääränen olo, tai ulkopuolinen olo, tai semmonen että mä en oikeen saa olla sellanen ku 

mä oon, ja… mä en tuu niinku rakastetuks ja arvostetuksi sit semmosena. Niin se on muo-

kannu musta, tai siis mä oon ite ehkä tehny semmosen kuoren siihen mun ympärille, että, 

että… kyl mä pärjään, ei tarvii, mä en tarvii mitään rakkautta keneltäkään, ja pysykää vähän 

kauempana, (hymähdys). Et mä oon ollu vähä niinku sellane siili, piikit pystyssä, mut vähä 

niinku haluis et joku kääntäis ja rapsuttais sielt mahan puolelta (naurua). Mut sit tavallaan, 

jos ei kukaan oo kääntäny, ja rapsuttanu, ni sit niinku vetäyty vaa entistä enemmän sinne 

kuoreen. Et mun on ollu tosi vaikee ottaa vastaan rakkautta tai niinku… nii, lähinnä rak-

kautta, ihmisiltä, tai myöskään Jumalalta. Et se on semmonen, mitä, mitä Jumala on nyt 

niinku opettanu ja murtanu täs tosi paljon169. 

 

Nainen kertoo, että hän ei ole kokenut tulevansa rakastetuksi tai arvostetuksi sel-

laisena kuin hän on. Hän kuvaa tunteneensa olonsa ylimääräiseksi tai ulkopuo-

liseksi, ja kantaneensa häpeän tunnetta, jonka uskoo olevan peräisin hänen lapsuu-

tensa kokemuksista. Nainen kertoo rakkauden vastaanottamisen olleen hänelle 

vaikeaa, ja käyttää kielikuvaa siilistä, jonka piikit ovat pystyssä, mutta joka samal-

la haluaisi kuitenkin tulla huomioiduksi ja rapsutetuksi. Hän esittää ajatuksen, että 

on kasvattanut ympärilleen kovan kuoren, jota ”Jumala on murtanut tosi paljon”. 

Kertojan mukaan hän ajatteli aikaisemmin, että hänen ei kuuluisi ajatella tai 

kokea positiivisia emootioita tai affekteja, sillä vain negatiivisten tunteiden ilmen-

täminen koetaan sallituksi tai ”cooliksi”. Meredith McGuire esittää, että nykyajal-

le tyypillinen pyrkimys aina suurempaan sivistyneisyyteen ja rationaalisuuteen on 

johtanut siihen, että myös tunteille pyritään löytämään mahdollisimman pitkälle 

harkittu, järkiperäinen selitys; kehollisten ja tunneperäisten kokemusten ja ilmai-

sujen ei anneta olla olemassa sellaisinaan, muista tekijöistä riippumattomina, vaan 

niihin pyritään soveltamaan muodollista rationalisaatiota.170 Tähän, Poloman ja 

Hoelterin mukaan, Toronton siunauksen tyylisten vapautunutta emotionaalisuutta 

ilmentävien hengellisten ilmiöiden suosio perustuu: ne tarjoavat katarsiksen, va-

                                                 
169 D:n haastattelu, 7.3.2014. 
170 McGuire 1988, 252. 
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pautumisen ja puhdistumisen kokemuksen, jossa uskovia rohkaistaan kohtaamaan 

omat tunteensa ja suhtautumaan niihin vailla pelkoa.171 Tämä ajatus on hyvin 

olennaisesti läsnä naisen kerronnassa; hän kertoo kokeneensa, kuinka tunteelli-

suus, emootioiden ilmentäminen ja rakkauden vastaanottaminen ovat asioita, jotka 

ovat uudestisyntyneelle minälle mahdollisia; naisen sanoin, joita Jumala on ”opet-

tanut ja murtanut” paljon. 

Kerronnassaan nainen toistaa tyypillistä suhelaista narratiivia siitä, miten 

Jumala on paitsi läsnä aktiivisesti, myös toimii aktiivisesti jokaisen uskovan elä-

mässä. Nainen kuvaa, kuinka Jumala on hoitanut hänessä vallinnutta läheisyyden 

ja rakkauden pelkoa, ja hänen oma roolinsa on ollut ikään kuin roikkua siinä mu-

kana. Naisen kerronnassa esiintyi muutenkin usein ajatus siitä, kuinka Jumala 

käsittelee asioita hänessä; Jumala kertoo, Jumala murtaa, Jumala hoitaa, jolloin 

hänen oma roolinsa on ikään kuin olla sivustaseuraaja tai alusta, jossa työ tapah-

tuu: 

 

Mut tota… no kyl mul siis nyt täs iha just viime aikoinaki ku on, no just toi ku mä tajusin 

sen häpeän, et mä kannan sellasta taakkaa mukanani, niin sitte, tai siis ku Jumala on jotenki 

kaivanu ihan tosi syvältä niinku niitä semmossii ihan, no siis valheita, semmosia ajatusma-

lleja mitä mä niinku, tai tuonu tohon et ”näät sä, et sä oikeesti ajattelet näin?”, ni se on 

ollu tosi raskasta, mutta… - - Kyl mä nyt haluun tavallaan mennä siitä eteenpäin ja antaa 

Jumalan niinku hoitaa sen.172 

 

Nainen kertoo kokeneensa, että Jumala on tuonut hänelle näytteille hänen omat 

valheelliset ajatusmallinsa. Naisen mukaan Jumala on jopa kysynyt häneltä, ”’näät 

sä, et sä oikeesti ajattelet näin?’”. Kertojan mukaan hän haluaa antaa vahingolliset 

skeemat ja ajattelumallit Jumalan hoidettavaksi, sillä haluaa itse ”mennä siitä 

eteenpäin”. Kertomuksessa paikoittuu Poloman ja Hoelterin ajatus siitä, että sisäi-

seen parantumiseen liittyy vapautuminen vääristyneestä minäkuvasta, anteeksian-

taminen toisten ihmisten taholta koetusta kaltoinkohtelusta, sekä luopuminen hen-

kilökohtaisten traumojen jättämistä jäljistä.173  

Nainen jatkaa kertomusta arvottomasta minäkuvasta. Kertoja kuvaakin 

omaan häpeäntunteen ja vääristyneen, valheellisen minäkuvan käsittelyn ja vähi-

tellen näistä vahingollisista ajatuksista irti päästämisen kuuluneen omaan henki-

seen kivoitteluunsa: 

 

                                                 
171 Poloma & Hoelter 1998, 262. 
172 D:n haastattelu, 7.3.2014. 
173 Poloma & Hoelter 1998, 269. 
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Mul on joskus tullu semmonen… tai se on ehkä just, just tavallaan ku on näitä valheita 

käsitelly. Ni sit on, on vähä, joskus tullu semmone, et se niinku teiniangsti (nauraa) niinku 

kumpuaa tuolta jostain, että ”Hmph! Minä pärjään kyllä!”, että ”älä sinä siellä!” (nauraa), 

joo… ja sitte just tossa… - - mä pidän semmosta rukouspäiväkirjaa, en ihan hirveen 

säännöllisesti kirjota mutta kuitenki aina jos on jotain vähän isompaa juttuu meneillään, nii, 

niin tota siihen just kirjotin, niinku Jumalalle et hei kai sä tiiät et sä et sit saa mua hylätä. Et 

jos mä oikeesti niinku, ku se ajatus mikä… Minkä Jumala niinku näytti mitä mä itsestäni 

ajattelen, oli se, että mä en oo oikeesti sen arvonen, että mä oisin oikeesti siin niinku Juma-

lan kämmenellä. Niin… kirjotin sinne että, et hei oikeesti, jos mä tuun siihen sun kämme-

nelle, niin sä et sit oikeesti saa mua hylätä, et kai sä nyt tiesit. Et sä et sit saa niinku laittaa 

mua pois.174 

 

Poloman ja Hoelterin mukaan sekä spirituaalinen että sisäinen parantuminen hei-

jastelevat ihmisen transsendentaalisuutta, sitä ominaisuutta, joka ulottuu kehon tai 

mielen yli. Kuitenkin Poloma ja Hoelter erottavat spirituaalisen ja sisäisen paran-

tumisen toisistaan, ja kuvaavat sisäiseen parantumiseen kuuluvan erityisesti 

itsensä hyväksyminen; se, että ihminen tulee sinuiksi itsensä ja toisten kanssa. 

Tämän prosessin avain on Poloman ja Hoelterin mukaan muistojen parantuminen: 

vanhoista epäreilun kohtelun kokemuksista ja haavoista irti päästäminen.175 Sisäi-

sellä parantumisella on yhteys myös fyysiseen parantumiseen: helluntailais-

karismaattisessa kirjallisuudessa esiintyy useasti ajatus siitä, miten Pyhä Henki 

palauttaa terveyden ihmisen sisimpään, ja hoitamalla kipuilun ydintä Pyhä Henki 

parantaa samalla henkisen ja hengellisen kivun fyysisiä ilmenemismuotoja, joita 

esimerkiksi astman, ihottumien tai erilaisten selkä- ja pääkipujen voidaan uskoa 

olevan.176  

Synnintunto 

Helluntailais-karismaattisen opin mukaan synti on tekijä, joka estää ihmistä pyhää 

elämää Jumalan vaikutuspiirissä. Teologisesti synti on toimintaa, joka ei ole Ju-

malan mielen mukaista, vaan vie ihmistä poispäin Jumalasta ja vaarantaa pelas-

tumisen. Syntiin liitetään ajatus paholaisen, Saatanan, tuhoavasta työstä, jonka 

ainoa tarkoitus on houkutella ihmistä kadotukseen johtavaan toimintaan. Kirstin-

uskon perusopin mukaan ratkaisu on Kristuksen sovitus- ja lunastustyö, jonka 

ansiosta ihminen voi edelleen pelastua syntisyydestään huolimatta.177 

Aineistossa esiintyi narratiiveja, joissa kertoja käsitteli parantumista ja ehey-

tymistä oman henkilökohtaisen synnintuntonsa ja syyllisyyden tunteidensa näkö-

kulmasta. Syntisyys koettiin taakkana, jonka kanssa eläminen on koettu hyvin 

                                                 
174 D:n haastattelu, 7.3.2014. 
175 Poloma & Hoelter 1998, 262-263. 
176 Poloma & Hoelter 1998, 263. 
177 Synti- ja lunastusteologiasta ks. esim. McGrath 2011, 497-498. 
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raskaaksi ja vaikeaksi. Kerronta omassa vanhassa elämässä vallineesta syntisyy-

destä nivoutui osaksi elämäntarinaa pelastettuna, kun pelastussanoman vastaanot-

taminen mahdollisti sen, että syyllisyyden ja häpeän tunteista sasttoi vihdoin pääs-

tää irti. Saatettiin esittää ajatus siitä, että synninteosta huolimatta Jumala ”kutsui 

takaisin” tai ”piti kiinni omastaan”. Synti ja synnin taakasta eheytyminen merki-

tyksellistettiin kamppailuksi, jota ihminen käy oman itsensä kanssa; ihminen syyl-

listyy omaa identiteettiä ja hyvinvointia tuhoavaan toimintaan tai elämäntapaan, 

joka rikkoo myös jumalallista ilmoitusta ja Jumalan tahtoa vastaan. Ainoana rat-

kaisuna synnintunnon taakoittaman elämän muuttamiselle pidettiin ”parannuksen” 

tekemistä, antautumista Jumalalle ja Jumalan tahdon toteuttamista, jonka kautta 

on mahdollista eheytyä ja päästä lähemmäs Jumalaa. 

Tässä kertomuskatkelmassa 30-vuotias mies kertoo elämästään ennen henki-

lökohtaisen uskonratkaisun tekemistä. Elämään kuului paljon juhlimista, alkoho-

lin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttöä sekä irtosuhteita. Kertomuksessa 

syyllisyys, itsesyytös ja henkinen paha olo rinnastetaan elämäntapaan, joka ei ol-

lut Jumalan mielen mukainen: 

 

- - Ku oli niinku humalassa, tai missä tahansa aineiden vaikutuksen alaisena, nii kaikki on 

tavallaan niinku hyvin, ku tuntuu et sä oot niinku kuningas. Ja sit niinku selvin päin se ru-

pes se tavallaan semmonen syyllisyys ja itsesyytös ja semmonen niinku oman rik-

konaisuuden niinku ymmärtäminen rupes olee jo aik… aika suurta. - - Siin vaihees se rupes 

olee myös se, oman elämän kanssa se niinku epätoivo sillee, niinku sillee suurta et oli 

semmoi fiilis et tän on niinku käännyttävä, et jotain täytyy tapahtuu. - - Et oli sillee varsin 

syyllinen olo, vähän kaikest. Kuitenki - - mul oli semmonen olo, et Jumala ei niinku jättäny 

mua sit missään vaihees niinku rauhaan - -. Ja tuntu silt, et Jumala kutsu mua aina takasi. 
178  

 

Kertomansa mukaan mies koki epätoivoa oman elämänsä suhteen, ja epävarmuut-

ta siitä, minne elämä oli suuntaamassa tai kuinka hänen mahtaisi ennen pitkää 

käydä. Hän kertoo tunteneensa olonsa varsin syylliseksi, ja kuvaa toivoneensa, 

että tapahtuisi jotakin, joka kääntäisi elämän suunnan. Vaikka elämäntyyli oli 

päällisin puolin iloluontoinen ja railakas, sen kuitenkin koettiin nousevan omasta 

rikkonaisuudesta, joka oirehti impulsiivisena, tuhoavana käyttäytymisenä. Vertaus 

minuuden rikkonaisuudesta, jonka yhteys Jumalaan myöhemmin korjasi, kuvastaa 

hyvin Poloman ja Hoelterin ajatusta sisäisestä parantumisesta.179  

Mies kertoo kokeneensa, että Jumala ei jättänyt häntä missään vaiheessa 

rauhaan, vaan että Jumala kutsui häntä aina takaisin. Kertomuksessa Jumala asete-

                                                 
178 B:n haastattelu, 10.12.2013. 
179 Poloma & Hoelter 1998, 262-263. 



 

53 

 

taan aktiivisen toimijan rooliin, kaikkivaltiaaksi, jolla on mahdollisuus toimia yli 

olosuhteiden, suhteessa jokaiseen ihmiseen henkilökohtaisesti. Kertoja kuvaa yrit-

täneensä täyttää jonkinlaista tyhjiötä sisällään, minkä hän myöhemmin merkityk-

sellistää aktiivisena Jumalan etsimisenä: 

 

- - [Minusta] ei ollu enää hirveesti jäljellä, ja mä vähän niinku yritin täyttää sitä ehkä vääril 

asioilla, et se dokaushomma lähti niinku, meni aika paljon viel pitemmälle, ja, ja paljon 

semmonen niinku irtosuhdekierre. Tietyl taval, et yritti täyttää semmosta niinku… itseään, 

tai sitä semmosta niinku… Tai, mä oon jotenki aatellu sitä täs viime aikoina semmosena 

niinku epätoivoisena rakkauden etsimisenä, semmosena hyväksymisen etsimisenä - -.180 

 

Kertoja kuvaa tunteneensa, ettei hänestä ollut enää lopulta juuri mitään jäljellä. 

Oman elämänhistorian aallonpohjat saavat kerronnassa retrospektiivisesti merki-

tyksen rakkauden ja hyväksymisen etsimisenä, jota kertoja toteutti tavalla, jonka 

hän koki tehneen hallaa omalle itsearvostukselleen ja minäkuvalleen. Kokemukset 

edellisestä, syntisestä elämästä liitetään osaksi pelastettuna elämisen narratiivia; 

aallonpohjien nuohoaminen nähdään osana kotiinpaluuta, prosessia, jossa kertoja 

kokee Jumalan vastanneen avunhuutoihin ja rakastaneen ”sua ku sä oot ollu viel 

syntinen”. Katharsis -kokemus, joka lopulta seurasi henkilökohtaisen uskonratkai-

sun kautta koettua uudestisyntymistä, on ollut kertojalle valtaisa helpotus, emo-

tionaalisen taakan alta vapautuminen: 

 

Se, että mä oon vaik oikeesti ollu sitä mieltä, et mä oon tehny liikaa syntiä, ja et mä sillee 

epätoivosesti kyselin jostai, joltai, et missä se on se kohta [Raamatussa] mis sanotaan et 

Jumala ei muista meidän syntejä, ja niinku, kaipas tavallaan sitä vapautta siitä, et oonksmä 

nyt niinku oikeesti vapaa täst jutusta. - - Niitten löytäminen ja sen niinku vapauden 

löytäminen ja sitä kautta niinku, ollu kyl isoja. Semmoset, tavallaa sellasten avunhuutojen 

vastauksia. Ja se on ollu prosessi. (naurua) - - Vaik nyt on vapaa ni sitä vast alkaa tajuu 

niinku sen asian mittasuhdetta. - - Ja sit on voinu olla auttamas viel ehkä muita sen kanssa. 

”Jumala on rakastanu sua ku sä oot ollu viel syntinen, ku sä viel vihasit sitä.”181 

 

Joissakin helluntailais-karismaattisen liikkeen yhteisöissä synti ja jumalallista 

suunnitelmaa vastaan rikkominen rinnastetaan hyvin voimakkaasti tuonpuoleisen 

demonisen entiteetin vaikutukseksi ihmisen elämässä. Esimerkiksi Tuija Hovi 

väitöstutkimuksessaan Turun Elämän Sana -seurakunnasta havaitsi, että seurakun-

talaiset mielsivät hyvin usein ”pahan henkivallat”, ”sielunvihollisen” tai Saatanan 

osalliseksi tai läsnäolevaksi, kun tapahtui jotakin pahaksi, epämieluisaksi tai ”Ju-

malan tahdon” vastaiseksi koettua. Samoin Hovin mukaan elämänsanalaiset pitä-

vät syntiä rikkomuksena Jumalaa vastaan siinä määrin, että synnintaakan katso-

taan estävän ihmistä pääsemästä todelliseen yhteyteen Jumalan kanssa. Lisäksi 

                                                 
180 B:n haastattelu, 10.12.2013. 
181 B:n haastattelu, 10.12.2013. 
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synti edesauttaa ”pahan henkivaltojen” toimimista ihmisen elämässä, mikä saattaa 

ilmetä ja oireilla fyysisten tai psyykkisten sairauksien muodossa. Hovi myös esit-

tää ajatuksen, että koska synnintunto edellyttää uskoa, synnin mieltäminen Juma-

lasta erkaannuttavaksi toiminnaksi merkityksellistyy itse asiassa uskoa ylläpitä-

väksi seikaksi.182 

Suhelaisten kerronnassa tällaista ajatusta vastakkaisten kosmisten entiteet-

tien kamppailusta ei eksplisiittisesti esiintynyt. Kerronnassa synti liitettiin ihmi-

seen, ja ihmisen uhmaavaan ja tuhoavaan toimintaan Jumalaa vastaan, jota orkest-

roi ihminen itse. Toisaalta Suhen opetuksessa esiintyy ajatus yliluonnollisesta 

dualismista, kahdesta vastakkaisesta voimasta, Jumalasta ja Saatanasta, jotka ovat 

todellisia ja vaikuttavat sekä immanentissa että transsendentissa todellisuudessa, 

ja myös jokaisen henkilökohtaisessa elämässä. Voidaan siis olettaa, että kertojat 

ovat omaksuneet tämän maailmankuvan, ja nojaavat siihen implisiittisenä vaikut-

teena, joka ohjailee narratiivia. Voimakasta, lähestulkoon nujertavaa synnintuntoa 

kantaneen miehen kerronta heijastelee McGuiren ajatusta spirituaalisesta parane-

misesta: spirituaalinen parantuminen on koetun henkilökohtaisen synnin ja demo-

nisen vaikutuksen alaisena olemisesta johtuvien kahleiden rikkoutumista, joka 

mahdollistaa läheisemmän suhteen Jumalan kanssa.183 

Yhteenvetona suhelaisten kerronnasta oli havaittavissa kollektiivinen ajatus 

siitä, että uskoontulon jälkeen ihminen on ikään kuin uusi luomus. Uusi minä ko-

ettiin paremmaksi, ikään kuin päivitetyksi versioksi itsestä. Implisiittisellä tasolla 

jokainen haastateltava antoi ymmärtää, että tultuaan uskoon ja alettuaan elää us-

kovan elämää hän koki tulleensa jollakin tavalla paremmaksi ihmiseksi. Uskolle 

annettiin tässä merkitys käänteentekevänä vaikuttimena. 

5.4 Johdatus: elämää Jeesuksen seuraajana 

Uskon mukanaan tuoma ihanne elää ”Jeesuksen seuraajana”, kristinuskon perus-

periaatteiden mukaisesti, on suhelaisille oleellinen osa uskonelämää. Jeesuksen 

seuraaminen, ja siihen tähtääminen kaikessa toiminnassa, koetaan merkittäväksi 

osaksi identiteettiä, ja kristillisen uskon toteenpanemista arkielämässä pidetään 

äärimmäisen tavoiteltavana. Jeesuksen seuraamisen nähdään olevan osoitus kuu-

liaisuudesta, kristityn kyvystä havaita johdatusta, ”Jumalan ääntä”, ja noudattaa 

sitä, kuten 23-vuotias nainen kerronnassaan havainnollistaa: 

 

                                                 
182 Hovi 2007, 67-68. 
183 McGuire 1988, 43. 
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Et vaikka me niinku kuinka [ajatellaan], et ”Jumala ei puhu suoraan sanoilla”, vaan et, vaan 

monilla silleen eri tavoin, ni joskus [Jumalan puhe] on tosi suora sit taas. Et aina ei tarvita 

niit niinku ihme kaikkia maailman tulkintatapoja, vaan joskus se on tosi selkee.184 

 

Johdatusta kuvailtiin aineistossa yliluonnollisena huolenpitona, jonkinlaisena itsen 

ulkopuolisena turvana ja kaitsentana, Jumalan ”äänenä” tai ”tarkoituksena”. ”Ju-

malan ääntä” kuunnellaan, ja sen huomioimista päätöksenteossa ja toiminnassa 

pidetään olennaisena. Aineistossa johdatuskokemukset hahmottuivat kahdenlai-

siksi narratiiveiksi: johdatus saatettiin kokea erityisenä johdatuksena, jolloin sitä 

havaittiin jossakin tietyssä, jopa irralliseksikin kuvatussa tilanteessa. Toisaalta 

koko elämän saatettiin katsoa olevan suunniteltua, yhtä suurta seikkailutarinaa 

Jumalan valvonnan alaisena, jolloin kyseessä koettiin olevan yleinen johdatus. 

Psykologi Erik Erikssonin mukaan narratiivinen identiteetin ”kokoaminen” 

(configuration) alkaa nuoruusiässä ja jatkuu varhaisaikuisuudessa yli koko ai-

kusiän integratiivisena prosessina. Koko aikuisiän yli jatkuva identiteetin ko-

koamisprosessi tähtää arvojen, taitojen, tavoitteiden ja roolien integraatioon ja 

merkityksellistämiseen koherentiksi kokonaisuudeksi. Tämä koottu identiteetti on 

elämäntarina, ja suuri osa psykologian erikoisalojen asiantuntijoista kuvaa identi-

teettiä narratiivisesti tai tarinamuotoisesti, kertomuksina jotka syntyvät ja muo-

vautuvat sosiaalisessa maailmassa.185 Johdatuskokemukset ja niiden jakaminen 

muille uskoville yhteisössä koetaan tärkeäksi ja mieluisaksi. Varsinkin johdatuk-

sen kokemuksista kertominen ja niiden kautta suoranainen todistaminen on mer-

kittävä yhteisöllinen narratiivi, joka rakentaa ja ylläpitää yhteisöä.  

Todistaminen on tärkeä osa uskovan elämää Jeesuksen seuraajana. Todista-

misella tarkoitetaan helluntailais-karismaattisessa perinteessä julkista puhetta ja 

julistusta siitä, miten Jumalan uskotaan toimineen jollakin käänteentekevällä ta-

valla omassa henkilökohtaisessa elämässä.186 Suhelaisten kertomuksissa todista-

misella viitattiin tapahtumiin, joissa kertoja jakoi jonkun toisen, uskovan tai ei-

uskovan, kanssa kokemuksensa siitä, miten Jumala on uskoontulon myötä hänen 

elämässään toiminut. 

5.4.1 Erityinen johdatus 

Kertomuksissa toistui ajatus siitä, että tietyt yksittäiset tilanteet ovat tuntuneet 

”Jumalan petaamilta” tai ”Jumalan suunnittelemilta”. Saatettiin myös puhua Ju-

                                                 
184 A:n haastattelu, 12.11.2013. 
185 Erikson 1963, 261. 
186 Anderson 2004, 206-207. 
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malan ”puheesta”, tai ilmaista asia yksinkertaisesti, ”Jumala sanoi”. Usein toistu-

va perusajatus tällaisissa kokemuksissa oli havainto tai kokemus tilanteissa vallit-

sevasta pohjavireestä, ilmapiiristä tai omasta tai toisen henkilön tunnetilasta, jotka 

on siinä tilanteessa jollakin tavalla koettu yliluonnollisen voiman vaikutuksen 

piirissä olevaksi. Saatettiin myös ilmaista ajatus, että jokin selkeästi omasta itsestä 

ulkopuoliseksi identifioitu ajatus yhtäkkiä valtaa mielen: 

 

XX: Joo. Siis mul ei oo koskaan ollu semmost et mä olisin ihan kuullu jonku äänen. Mut se 

on ehkä enemmän semmonen niinku hyvin selkee, kirkas ajatus, mikä tulee. 

AK: Nii, semmonen ajatus, tunnetila ehkä? 

XX: Nii. Joo, ja sit se saattaa olla jotenki iha päinvastanen ku mitä on ite ajatellu, et siit jo-

tenki, tai, nii, et, saattaa jopa joutuu miettii, et mitä ihmettä tää oikeen tarkottaa, mut sitte 

niinku, sit se niinku kirkastuu jossain vaiheessa, et siit mun mielestä erottaa sen et se ei oo 

mun oma ajatus, vaan sen et se tulee jostain muualta. - - Ja tää on niinku näin pieni, mitä 

XX haluu, ja sit se mitä Jumala haluu on sit niinku jotain älytöntä.187 

 

Ylläolevassa sitaatissa 33-vuotias nainen sanallistaa kokevansa johdatuksen aja-

tuksiksi, jotka juolahtavat hänen mieleensä ikään kuin ulkopuolisen vaikuttimen 

toimesta. Samalla hän yhdistää kuvauksen uuskarismaattisen liikkeen tyypilliseen 

narratiiviin: Jumalalla on jokaisen uskovan elämälle suunnitelma, ja tuo suunni-

telma on huomattavasti uskovan omaa suunnitelmaa suureellisempi ja vaiheik-

kaampi. Suhe opettaa, että Jumalan suunnitelmaan tulee luottaa, eikä suunnitel-

man olemassaoloa pidä kyseenalaistaa. Luottamus Jumalan suunnitelmaan voi 

myös tietyllä tapaa mitata uskovan uskon lujuutta ja astetta, kuten nainen myö-

hemmin kerronnassaan tuo ilmi: 

 

Mä en tiiä, mitä Jumala on mulle suunnitellu. - - … mua on tosi paljon niinku pelottanu se 

ajatus - -, seki on täs niinku viime kuukausien aikana muuttunu, et se pelko on hävinny ko-

konaan, että, et se… nii, mä ajattelen et jos Jumala haluu mut johki laittaa ni kyllä hän on 

siin sitte niinku mukana ja mua viemässä sinne et ei mun, ei mun niinku tarvii tavallaan 

omien taitojeni varassa siel yrittää mitään.188 

 

Ylläolevan kaltaisille kertomustyypeille yhdistävä tekijä on se, että kertoja kokee 

saaneensa erityistä ohjaamista tai kaitsentaa, jonka hän uskoo olleen peräisin Ju-

malalta. Kertoja myös luottaa siihen, että hän saa tuota kaitsentaa myös tulevai-

suudessa, ja kaikissa tilanteissa, joihin ”Jumala haluaa hänet laittaa”. Tätä koke-

musta voidaan nimittää yleiskristillisemmin johdatuksen kokemiseksi. 

Kertojat kykenivät kysyttäessä nimeämään useita yksittäisiä tapahtumia, joissa he 

olivat kokeneet yliluonnollisen olevan erityisellä tavalla läsnä. Tapahtumien kulku 

on koettu niin otolliseksi, tai jokin ajankohtainen asia on saattanut mennä niin 
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radikaalisti arkiymmärryksen yli, että sen on koettu täyttävän yliluonnollisen ta-

pahtuman tunnusmerkit. Johdatus siis koetaan Jumalan aktiiviseksi toimimiseksi 

omassa elämässä ja arjessa. 

Rukousvastaus 

Erityistä, tilannekohtaista johdatusta kerrottiin koettavan joskus rukousvastausten 

muodossa. Rukousvastauksella viitattiin aineistossa tilanteeseen, jossa Jumalan 

koettiin vastaavan, kun hänen puoleensa on käännytty jonkin asian vuoksi. 

Useimmiten Jumalaa pyydettiin puuttumaan johonkin tilanteeseen aktiivisen toi-

minnan kautta, mutta Jumalalta saatettiin rukoilla myös esimerkiksi varjelusta tai 

viisautta, tai ”hänen tahtonsa toteutumista”. 30-vuotias mies kertoi rukoilleensa 

pitkään vaimonsa uskoontuloa, jota edelsi hänen oma kiivas etsimisensä ja vai-

heittainen kääntymyksensä uskoon. Näin kertoja tulkitsi Jumalan vihdoin vastan-

neen rukouksiinsa: 

 

Mä rukoilin [puolisoni] uskoontuloa niin kauan ku me seurusteltiin. Tai niinku, sillon ku 

me alettiin seurustella. Varmaa vähä ennenki (naurua). Ja sit - - se oma ratkasu, oma päätös 

vähä yli puol vuotta aiemmin oli kyl aika iso juttu. Ja varmasti niinku isoin joka täs niinku 

heittämäl tulee mieleen.189 

 

Kertoja tulkitsee Jumalan vastanneen rukouksiinsa tilanteessa, jossa hän on pyy-

tänyt uskoontuloa seurustelukumppanilleen. Se, että puoliso ei seurustelun alkaes-

sa ollut uskossa, koettiin uhaksi, joka olisi kyseenalaistanut ja mahdollisesti vaa-

rantanut seurustelun jatkumisen. Tämän vuoksi se, että seurustelukumppani tuli 

uskoon puoli vuotta kertojan oman henkilökohtaisen uskonratkaisun jälkeen, koet-

tiin rukousvastaukseksi ajankohtaiseen tilanteeseen, ja Jumalan erityiseksi johda-

tukseksi. 

 Tässä kertomuskatkelmassa yliluonnollinen tahto sulautuu yhteen kokijan 

oman ambition kanssa. Rukousvastausten tematiikka ja lainalaisuudet ovatkin 

mielenkiintoisia sikäli, että rukouksessa Jumalalta on saatettu pyytää hyvin erilai-

sia ja eri tilanteisiin liittyviä asioita. Toisaalta rukousvastauksissa toistuu yhteisöl-

linen narratiivi siitä, miten ”Jumalan tahdon” toivotaan aina toteutuvan yli kaik-

kien olosuhteiden; toisaalta läsnä on myös ajatus siitä, että rukouksen kautta voi-

daan saavuttaa jotakin, jonka päämääränä on oman onnellisuuden lisääminen. Täl-

lainen kahtiajako vaikuttaa ristiriitaiselta. Myöskään mitään negatiivisia asioita ei 

aineistossa koskaan attribuoitu vastauksiksi rukouksiin, Jumalan suunnitelmaan 
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kuuluviksi tai Jumalan mielen mukaisiksi. Sen sijaan ikävät elämänkokemukset 

saavat merkityksen Jumalan etsimisenä tai erossa Jumalasta elämisenä; koetaan, 

että pahoja asioita tapahtui, koska ei oltu tarpeeksi lähellä Jumalaa.190 

 Mies jatkaa kertomuksessaan Jumalan tahdon mukaan elämisen merkityk-

sellistämistä seuraavassa katkelmassa, joka liittyy aikaisempaan rukousvastauk-

seen: 

 

Tää on niinku sairain seikkailu mihin mä oon koskaan lähteny, viimeset kolme vuotta ja 

kolme kuukautta. Ja, oikeesti. - - sanoin sillee et mitä vaan, nyt tehää niinku, mennään Sun 

säännöil ja Sun ehdoil, et mä haluun vaan niinku tehä mitä vaan.  

 

Katkelmasta nousee vahvasti esille uskonnollisen toimijuuden teema. Kertomalla 

isoavansa Jumalan sääntöjen ja Jumalan ehtojen toteutumista kertoja käsitteellis-

tää ajatuksen omasta toimijuudestaan; hän on valmis tekemään ”mitä vaan”, jotta 

Jumalan tahto tulisi toteutetuksi. Samoin uskossa elämisen vertaaminen seikkai-

luksi maalaa kerronnassa kuvan, jossa ihminen on toimijatilassa; yksi hahmo Ju-

malan koodaamassa ja käsikirjoittamassa pelissä. 

 Seuraava kertojan, 33-vuotiaan naisen, kertomuksessa taustatilanne oli sel-

lainen, että hänen oman pienryhmänsä tuli löytää keskuudestaan uusi johtaja edel-

lisen johtajan siirtyessä suuremman vastuun tehtäviin seurakunnassa. Kertoja ko-

kee, että tieto siitä, kenen tulisi alkaa johtaa pienryhmää, tuli rukousvastauksen 

muodossa.  

 

… Meijän piti löytää siihe uus vetäjä siihe ryhmään, ja muahan ei siis kiinnostanu se 

tehtävä niinku ollenkaan, ja… mä olin iha tyytyväinen siin niinku rivijäsenenä. Mut sit 

varmaan viidelle muulle Jumala niinku anto rukousvastauksena sen et se oon minä. Ja sit 

sillee, että noh, niin kai sitten (naurua), ei täs varmaa muu auta, ku ryhtyy, ku mul oli 

niinku, nii, siis mä oon siis vähiten aikaa ollu meistä uskossa jotka siinä oli ja, tunnen Ra-

amattuu niinku tosi paljon huonommin ku muut, ja tällee must tuntu et mul ei ollu sellast 

tarvittavaa pohjatietoa siihen - -. Mut se - - oli ehkä semmonen, must tuntuu et minä en olis 

todellakaan tehny tätä valintaa, mut Jumala näköjään teki, et ei kai siin muuta ku, mennä 

siin mukana.191 

 

Kerrontakatkelmasta mielenkiintoista on se, kuinka rukousvastaus oli tullut muille 

pienryhmänjäsenille, mutta ei kertojalle itselleen. Sitä, että hänet valittaisiin pien-

ryhmän uudeksi johtajaksi, kertoja oli pitänyt selkeästi epätodennäköisenä, mitä 

hän perusteli huonolla raamatuntuntemuksellaan ja muihin verrattuna lyhyellä 

uskossaoloajallaan. Uuskarismaattisen liikkeen opista kumpuava yhteisön narra-

tiivi siitä, kuinka Jumalan suunnitelma on ihmisen omaa suunnitelmaa suurempi 
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ja mahtipontisempi, toistuu naisen kerronnassa: hän itse ei uskonut olevansa val-

mis voidakseen ottaa vastuun pienryhmän johtamisesta, mutta kertoo Jumalan 

tehneen valinnan hänen puolestaan. Kerronnassa paikoittuu ajatus toimijuudesta; 

ihminen toteuttaa Jumalan osoittamaa tehtävää ja toimii jumalallisella mandaatil-

la, jolloin ihmisen oma vastuu rajoittuu ainoastaan pyrkimykseen hoitaa asia 

mahdollisimman hyvin. Nainen koki ilmeisesti vastuun sälyttämisen Jumalalle 

emansipatorisena; oman toiminnan perusteltavuus tai pienryhmän johtajuudesta 

seuraavan vastuun taakoittavuus koetaan viime kädessä turhaksi, sillä Jumalan 

suunnitelman voidaan luottaa kantavan. Tätä huomiota sävytti naisen kepeä ja 

huoleton kerrontatapa, jota ilmensi esimerkiksi nauravaisuus. 

Rukousvastauksia käsittelevistä narratiiveista nousee ajatus siitä, että usko-

van elämään kuuluu jatkumomainen keskusteluyhteys Jumalan kanssa. Uskova 

elää tilassa, jossa ”Jumalan ääni” on aina läsnä; uskova on tietyllä tapaa lähes aina 

rukouksessa. Tämänkaltainen uskonnollisen toimijuuden teema heijastelee Suhe-

seurakunnassa vallitsevaa ajatusta siitä, että parhaimmillaan uskonelämään kuuluu 

paitsi aktiivinen Jumalan tahdon etsiminen ja toteuttaminen omassa toiminnassa, 

niin myös se, että ihminen olisi jatkuvasti Jumalan käytettävissä. Elämään ”Jee-

suksen seuraajana” katsotaan kuuluvan se, että uskova toteuttaa jumalallista tahtoa 

oman toimintansa kautta; uskovan kuuluu olla herkkä yliluonnollisille impulsseil-

le.  

Profetiat ja näyt 

Seuraava haastateltava, 36-vuotias nainen, kertoi siitä, kuinka hän oli viime aikoi-

na kokenut muutoksia omassa tavassaan suhtautua itseensä ja Jumalaan. Nainen 

koki tämän transformaatioprosessin olevan lähtöisin nimenomaan Jumalasta, ja 

edellyttäneen sitä, että hän itse asettuu jumalallisen, yliluonnollisen auktoriteetin 

alle. Saturaatiopisteenä tälle kehityskaarelle hän kertoo kokeneensa profetian, 

jossa hän kertoo olleensa yhteydessä Jumalan kanssa. Koko kertomusta ja kerron-

taa värittävät lukuisat esimerkit siitä, kuinka nainen koki Jumalan ”puhuneen” 

hänelle monin eri tavoin.  

 

Viime syksynä törmäsin sellaseen kapinaan, joka oli mus niinku Jumalaa kohtaan. - - Ja mi-

ten Jumala sit avas mulle sen kapinan, se oli jännä kuinka se käytti mun koiraa siinä. - - Se 

oli tällanen tuhlaajatytön kotiinpaluu, tää auktoriteetin alle asettuminen. - - Siinä on se val-

heen henki, tää Lilith -henki minussa, tällanen kapina, et mä asetan itteni niinku jumalaksi 

Jumalan yläpuolelle enkä oo suostunu siihen Jumalan auktoriteetin alle. - - Ja sit mä tajusin 

kans, koirasta tuli sellanen profetia, että jos koira tottelee ja suostuu auktoriteetin alle, pal-

veluskoira, niin sähän voit pitää sitä vapaana. - - Sit mä rupesin rukoilee et Jumala, mä ha-
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luun totella sua ja olla et sä voit pitää mua vapaana, et mä haluun et me ruvetaan agility-

treenaamaan.192  

 

Kertoja rakentaa vertauksen, jossa hän metaforisoi isännän ja koiran suhdetta ko-

kemaansa jumalasuhteeseen. Kertojan mukaan hän on ollut tottelematon, kuin 

koira, jota ei voi pitää vapaana. Nainen kertoo rukoilleensa Jumalalta, että hän 

voisi oppia palvelevaa asennetta, minkä hän muotoili kaskumaisesti agility-

harjoitteluksi. Kerronnasta nousee uuskarismaattisen liikkeen perusajatus, että 

jokainen uskova elää henkilökohtaisessa suhteessa Jumalaan; jumalasuhde on 

dynaaminen, aktiivinen ja energinen. Allegorisoimalla Jumalan toimintaa agility-

treenaukseen kertoja tuo omasta elämästään tuttua käsitteistöä kerrontaan; samalla 

tapaa kuin koira-agilityssa omistaja kouluttaa koiraansa suoriutumaan agility-

radan haasteista puoli-itsenäisesti, kertoja kokee itse olevansa asemassa, jossa 

Jumala koiranomistajan lailla opastaa ja valmentaa häntä kohti hengellistä kasvua 

ja kapinahengestä irtautumista. Jumala nähdään siis aktiivisena osapuolena, jolla 

on kyky ja halu puuttua asioiden kulkuun. 

Kertoja kuvaa kapinahenkeä, jota hän koki ilmentäneensä Jumalaa vastaan, 

Lilith-hengeksi itsessään. Lilith on juutalaisessa mytologiassa esiintyvä hahmo, 

johon liitetään voimakas uhmahenki, ylpeys ja tiedonjano. Juutalais-kristillisessä 

traditiossa Lilith liitetään yleensä luomismyyttiin: Jumala loi Lilithin Aatamin 

ensimmäiseksi puolisoksi, mutta uppiniskainen Lilith ei suostunut antautumaan 

Aatamin vaimoksi ja Jumalan palvelijaksi, joten hänet karkotettiin paratiisista. 

Vertaamalla itseään Lilithiin kertoja tuo ilmi ajatuksen, jossa hän koki niskuroi-

neensa ”Jumalan tahtoa” vastaan, vaikka metatekstissä ilmaisi samalla tietäneen-

sä, että Jumalan tahto ja intentio ovat hänen kohdallaan hyvät. 

Kertoja jatkaa laajentamalla tarinaa toiseen, alun perin alkuperäisestä irralli-

seen arkiseen tilanteeseen, ja kuljettaa toista narratiivia alkuperäisen rinnalla: 

 

- - Meen alakertaan, ja telkkari on päällä, ja mitä sielt tulee, sielt tulee tää Leijonakunin-

kaasta tää kohtaus jossa Simba tulee heimonsa luokse ja se ei tiedä et tää on sen isä. Ja ne 

vertaa näit syntymämerkkejä käpälissään. Ja sit se on sillee: ”Dad?” Ja tää huutaa, ”My son 

is back!” Ja mä kuulen, et se huutais, ”My prodigal son is back!” Ja sillä hetkellä, kun mä 
kuulen sen ”my prodigal son is back”, niin mä tajuun, et täähän oli se mun tuhlaajatytön 

kotiinpaluu, et mä tajuun asettuu Jumalan auktoriteetin alle.193 

 

Nainen hyödyntää kerronnassaan Uudesta Testamentista tuttua Jeesuksen opetusta 

tuhlaajapojasta, johon hän ilmiselvästi samastuu vahvasti. Päällisin puolin aivan 

arkinen tilanne, televisiosta tuleva tuttu ohjelma, koetaan yliluonnolliseksi: tilanne 
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nivoutuu osaksi hengellisen elämän pohdintaa, joka naisella oli meneillään. Suhe-

laisten henkilökohtainen usko ei siis rajoitu ainoastaan rituaaleihin: tässä kerto-

muskatkennassa arkinen, kasuaali tilanne saa uskonnollisen, yliluonnollisen mer-

kityksen henkilökohtaisen uskon kautta. 

Meredith McGuiren haastattelututkimuksessa katolilais-karismaattisessa pa-

rantamispiirissä tuli esille ajatus koko elämän ajan jatkuvasta parantumisesta.194 

Uskovan oma tehtävä on pitää suhteensa Jumalaan avoimena ja vapaana häiriöte-

kijöistä, ja päämääränä on rakentaa suhteesta Jumalaan täydellinen. Tällöin elä-

mämittaiseen parantumiseen liittyy myös se, että uskova rakentaa tuota suhdetta 

itse, kuten 33-vuotias nainen asiasta ajatteli: 

 

Kyl mä haluun elää siin [Jumalan] rakkaudessa joka päivä, ja nii, sit mä tajusin et jos mä 

nyt haluun olla niinku suhteessa ni kyl mun pitää siihe itsekki osallistua, ja sit sen jälkeen 

mä aloin kertomaan joka päivä Jeesukselle et miten paljon mä häntä rakastan.195 

 

Ylipäätään ajatus uskovan omasta aktiivisuudesta jumalasuhteen ylläpidossa on 

suhelaisten kerronnassa hyvin vahvasti läsnä. 

 

Mä oon viime syksyst asti todella ollu varovainen sen mun kapinahengen kanssa, ettei ru-

pee sooloilemaan, ettei rupee niinku kiukuttelee auktoriteetteja vastaan, koska mä tajusin et 

mun elämän kaikki ongelmat, ja se et mä oon 36 enkä naimisissa, johtuu siitä, et mulla on 

sellanen kapina ja sellanen pelko auktoriteetteja kohtaan ollu. Josta sitten Jumala rupes 

puhumaan viime aikoina, kun mul on ollu parisuhde, joka on ollu nyt niinku katkolla, ihan 

niinku… totta kai mä oon nähny niinku hänessä sen syyn, mut nyt Jumala niinku näytti mu-

lle sen hirren mun omassa silmässä. Ja mä sanoin Jumalalle, et jos sä haluut, niin mä 

suostun, ja mä oon valmis palvelemaan tätä miestä aviovaimona, et ku mä oon ollu kilpaillu 

yksilölajeissa, niin nyt Jumala puhu et eiku syötä taaksepäin, et syötä sille miehelle et hän 

voi tehdä maalin. Ikään kuin et vaimon rooli on tukee sitä miestä, et se mies voi sit olla 

perheen pää. Ja tää on mulle sellanen järisyttävän iso ja pelottava ajatus, jota mä niinku 

itkin, hysteerisesti, viime sunnuntaina, mut niinku sitouduin siihen. Ja eilen illalla ennenku 

mä menin nukkumaan niin Jumala puhu mulle täst tosi paljon, et tää on mun tahto, tää on 

mun tahto. - - Ja siin on edelleen niin paljon kaikkii kysymyksiä, et se näyttää umpikujalta 

mulle, mut Jumala on sanonu, et hän murtaa sen mulle.196 

 

Tämän kertojan kohdalla oli selkeästi havaittavissa se, kuinka henkilökohtainen 

usko voi tulla koko elämännarratiivia määrittäväksi tekijäksi; nainen merkitykse-

llisti naimattomuutensa olevan seurausta siitä, että hänessä vallitsi kapinahenki, ja 

hänelle tuttua Lilith-myytin tematiikkaa hyödyntäen rakensi kuvan elämänhisto-

riastaan niskuroijana myös sellaista tahtoa vastaan, jonka hän tietää olevan 

itselleen parhaaksi. Nainen kertoo olleensa keskusteluyhteydessä Jumalan kanssa 

katkolla olleeseen parisuhteeseen liittyen, ja kokeneensa, että Jumala “puhui” 

hänelle “tosi paljon” avioliittoasioista, ja Jumalan “murtavan” umpikujalta 
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näyttävän tilanteen. Narratiivissa Jumala saa merkityksen kristinuskon opetuksen 

mukaisena kaikkivaltiaana, jonka on mahdollista kääntää kaikki olosuhteet voi-

toksi. 

Tämän kertojan kielelle oli tyypillistä hyvin runsas metaforisointi ja raama-

tullisen kuvaston käyttö kerronnassa. Koska kieli on myös käsitteellistämisen ja 

maailmankuvan muodostamisen väline, uskonnollisen retoriikan käyttö kerron-

nassa on mielenkiintoinen osoitus siitä, kuinka uskonsisältö ja koettu henkilökoh-

tainen usko muuttavat tietoisuutta. 197 Kertoja peilaa omaa elämäänsä Raamatun 

opetuksiin, samaistuen ilmeisen vahvasti tiettyihin kertomuksiin, kuten tuhlaaja-

pojan kotiinpaluuseen. Myöskin Raamatusta peräisin olevien sanontojen ja kieli-

kuvien vuolas käyttö, kuten hirren näkeminen omassa silmässä ja miehen palve-

leminen aviovaimona, viittavat siihen, että nainen tuntuu syntetisoivan vahvasti 

omaa elämäänsä ja Raamatun sisältöä omaan elämännarratiiviinsa. Kerronnan 

vaivattomuus ja se, kuinka sujuvasti nainen haastattelutilanteessa iski tarinaa, viit-

tavat siihen, että kokemukset olivat jo jäsentyneet hänen mielessään selkeäksi 

narratiiviksi, johon pätevät kausaliteetin lait. 

Seuraava kertoja, 33-vuotias nainen, kertoo epämuodollisessa tilanteessa (ri-

tuaalikontekstin eli seurakunnan kokousten tai muiden uskovien osallistumisen 

ulkopuolella) saamastaan näystä.  

 

Se on nyt sellast ehkä hienosäätöö mitä Jumala haluu tehä. - -  Mä - - sain semmosen, sem-

mosen… näyn, että Jumala niinku järjestelee semmosia, niitä palikoita, semmosia raken-

nuspalikoita, et niit on siinä niinku rivi, tai semmonen kasa siinä edessä näin, ja sit Jumala 

niinku nostelee niit sielt takaa, et ”hei, otetaan nää, kulta, otetaan nää tähän eteen!” Et 

”nää on kaikist parhaita, et nää on tääl piilossa!” - - Ja mä niinku kysyin, et mitä noi on 

noi palikat, ja siin oli sit niinku semmosii, tai tavallaan luonteenpiirteitä, ja niinku iloa, ja 

riemua ja semmost innostumista ja semmost mitä mä oon niinku ite pyrkiny painamaan alas 

ja olemaan näyttämättä. Niin mä koen et Jumala haluu niinkun… asettaa niinku enna-

lleen.198 

 

Kertoja maalaa kuvan Jumalasta hyväntahtoisena luojana; kertomuskatkelmassa 

Jumala jopa käyttää kertojasta spontaania hellittelynimeä, ”kulta”. Narratiivissa 

Jumala esiintyy yhteisön opetuksen mukaisena Taivaan Isänä, jonka intressi on 

pitää ihmisistä mahdollisimman hyvää huolta. Kertojan mukaan Jumala haluaa 

tehdä ”hienosäätöä”, millä kertoja implisiittisesti ilmaisee kokevansa Jumalan 

haluavan muuttaa hänessä vielä pieniä asioita, jotta hän voisi alkaa elää täydem-

pää, vapaampaa elämää. 

                                                 
197 Hiltunen 1999, 137. 
198 D:n haastattelu, 7.3.2014. 
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Thomas J. Csordas esittää, että karismaattiskristillinen healing käsittää itse asiassa 

hyvin pitkälle säännöstellyn sisällön. Tämä ilmenee siten, että yhteisöissä vallitsee 

viime kädessä melko tarkka käsitys siitä, mitä parantumiselta odotetaan, ja minkä 

uskotaan olevan parantumista. Yhteisön narratiivi toimii alustana, johon koke-

muksia voi ja tulee peilata. Tästä määritellystä sisällöstä Csordas käyttää termiä 

kuvasto. 199 Csordasin mukaan parantumisen aikana esiintyvällä kuvastolla voi 

olla kahdenlainen tarkoitus: ilmestyksellinen tai terapeuttinen. Ilmestyksellinen 

kuvasto toimii parantumisen kohteelle kokemuksena siitä, että jumalallinen voima 

on aktiivinen. Spontaanisti esiintyvä ilmestyksellinen kuvasto saattaa myös tuoda 

ratkaisun kokijan kokemaan pulmatilanteeseen, kuten kertomuksen naisen tapauk-

sessa. 

Nainen kertoi aikaisemmin kantaneensa häpeää, joka oli seurausta valheelli-

sesta ja vääristyneestä minäkuvasta. Hän koki Jumalan hoitaneen sitä. Ilmaisemal-

la ajatuksen, että Jumala haluaa ”asettaa ennalleen”, kertoja tulee käsitteellistä-

neeksi dualistisen maailmankuvansa. Implisiittisesti naisen kerronnasta nousee 

ajatus, että jokin maailmassa vaikuttava voima, joka ei ole peräisin hänestä itses-

tään tai Jumalasta, on turmellut hänen mielensä, mikä on saanut hänet alun alka-

enkin ”uskomaan valheita”. Ajatuksen takaa kajoilee dualistinen ajattelu, jossa 

ihmisen sielu mielletään taistelutantereeksi, jossa kaksi vastakkaista mahtia, Ju-

mala ja Saatana, ovat jatkuvassa mittelössä. Ajatus kuvastaa myös Suhe-

seurakunnalle ominaista opetusta siitä, että Saatana on todellinen, tämänpuoleises-

sa vaikuttava yliluonnollinen presenssi, joka vaikuttaa kaikkeen ainoana tarkoi-

tuksenaan korruptoida sitä hyväksi koettua, joka uskotaan olevan peräisin Juma-

lasta. 

Henkilökohtainen Jumalan kohtaaminen 

Suhe-seurakunnassa henkilökohtaista suhdetta Jumalaan pidetään uskonelämän 

ihanteena. Myös Veli-Matti Kärkkäisen mukaan helluntailais-karismaattiselle spi-

ritualiteetille on tyypillistä se, että Jumalan kohtaamista pidetään hengellisen elä-

män keskeisenä tavoitteena. 30-vuotias mies kertoo kokeneensa Jumalan läsnä-

olon henkilökohtaisesti, kun hän vieraili Suhen Sunnuntaissa toista kertaa. 

 

Suurimpana juttuna on varmasti se sellanen, se Suhella toista kertaa. Se oli just se ”Tässä 

hetkessä” -biisi. Joka, joka oli niinku… Se oli vähän semmoi kummallinen hetki, tai sem-

mone jännä hetki - - nää menee nii tällaselle outosektorille tavallaa mut et - - ihan ku sä, 

aah, tuntisit sen biisin, ja tuntuu et - - ne sanat niinku nousee susta. Ja, ja… se oli mulle 

                                                 
199 Csordas 1997, 75. 



 

64 

 

ihan uus biisi. Ja sit, sit sitä vaan muistaa et, sit ku sitä laulettiin, ”rakastan sua eniten / si-

nulle mun sydämeni kuuluu / saat elämäni / saat jokaisen haaveen ja toiveeni / oot kaikke-

ni”, - - jotain siin tapahtu. - - Se oli sellanen luovuttautumishetki ja selkeesti semmonen 

niinku, tuntu semmoselt niinku henkilökohtaselt Jumalan kohtaamiselt. Niinku semmone 

mis vähän niinku aika pysähty.200 

 

Seuraava kertomus on ainoa aineistossa esiintynyt tarina hengellisestä healing-

hoidosta. Kertoja oli hakeutunut Deep Healing Finland -rukoushoitoon voidak-

seen käsitellä hänessä vallinneita ikäviä muistoja, ja kuvaa kohdanneensa persoo-

nallisen Jeesuksen. 

 

Siellä [rukouspalvelussa] me käytiin läpi semmosii mun lapsuudenmuistoja, missä mua on 

kohdeltu jotenki huonosti tai jotai, ja… ne asiat sai sit mut ajattelemaan itsestäni väärin, 

uskomaan valheita. Ja tota… ja se kesti ehkä pari tuntia, et siinä käytiin aika paljon läpi 

asioita et sitten, mutta tota sit siin iha lopuks mä tota, sit istuin silmät kii siin tuolissa ja - - 

sit mä näin Jeesuksen siinä mun edessä. Ja mä en niinku muista sitä olemusta tai mitään 

kasvonpiirteitä, mä muistan vaan ne silmät, tai et mitä niist silmistä niinku välitty. Mult 

kysyttiin, et miltä musta tuntuu, ni mä sanoin, et musta tuntuu niinku mä oisin täydellinen. 

Et niist silmistä välitty niin paljon niinku rakkautta ja arvostusta ja välittämistä ja semmos-

ta niinkun, nii. Et kaikki on annettu anteeks. Kaikki on ihan oikeesti annettu anteeks. Et se 

oli jotenki… se oli niin vilpitön se katse, et siin ei ollu mitään muuta ku rakkautta. - - Ja sit 

siin, mä katoin niinku tällee alaspäin, ku mua vähä ujostutti siinä, ku, no, tos on nyt Jeesus 

(nauraa), nii, mä en oikee uskaltanu kattoo Jeesusta silmiin, ni sit hän nosti käden, ja nosti 

niinku mun leukaa, ja katto silmiin, ja sano, että ”Omista minut”. Hmm. 

AK: Mitäköhän se sit tarkotti? 

XX: No just sitä, tai siis, mä näkisin niinku, nii, et hän on minun, ja minä olen hänen, ja sit, 

nii. Mä oon hänen morsian. Ja hän haluu olla se mun sulhanen. Jolta mä saan kaiken. 

Hmm.201 

 

Naisen kertomus on mielenkiintoinen esimerkki karismaattiskristillisestä healing-

hoidosta. Csordasin ajatusta ilmestyksellisestä ja terapeuttisesta kuvastosta. Tera-

peuttinen kuvasto ilmaantuu parannettavalle, ja sisältää ongelman kokemukselli-

sen ratkaisun: nainen koki kohdanneensa Jeesuksen, ja Jeesus antoi hänen syntin-

sä anteeksi. Csordasin mukaan parantamisistunnoissa terapeuttista kuvastoa herät-

tää yleensä rukous ja ”avoimuus” yliluonnolliselle inspiraatiolle, ei niinkään kon-

sultaatio ja keskustelu.202 Näin näyttää käyneen myös kertojan tapauksessa; ko-

kemus persoonallisen Jeesuksen kohtaamisesta tapahtui, kun nainen istui silmät 

kiinni ja pää painettuna rukoukseen. 

5.4.2 Yleinen johdatus 

Aineistosta kävi ilmi, että kaikki uskovat eivät paikoita johdatusta vain tilanne-

kohtaisiin havaintoihin. Johdatusta kerrottiin voitavan kokea myös jatkuvasti. 

Tämä ilmeni siten, että uskova kertoi kokevansa Jumalan varjeluksen, huolenpi-

don tai suunnitelman jollakin tavalla alati läsnäolevaksi presenssiksi elämässään. 

                                                 
200 B:n haastattelu, 10.12.2013. 
201 D:n haastattelu, 7.3.2014. 
202 Csordas 1997, 75. 
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Kaikki haastateltavat eivät tätä ajatusta ei edes eksplisiittisesti lausuneet ulos, 

vaan merkitys tuli hakea metatekstistä; niin vakaaksi ja perustavaksi komponen-

tiksi Jumalan johdatus koettiin. Olen käyttänyt tämänkaltaisista kokemuksista 

nimeä yleinen johdatus.  

Eräs kertoja, 23-vuotias nainen, kertoi tilannekohtaisen johdatuksen havait-

semisen johtaneen siihen, että hän alkoi nähdä kaikkien elämänsä olosuhteiden 

olevan johdatusta.  

 

Must tuntuu, et kaikki elämäntilanteet jos mä nyt niinku oon, on kyl johdatusta. - - Niinku 

kaikki työjutut, - - et mä oon löytäny jollain käsittämättömällä tavalla duunipaikan, joka on 

ihan täydellinen mulle. - - ja sitä kautta niinku löytäny sen oman alani, päässy sen alan, 

niinku, huippukouluun.203 

 

Tässä esimerkissä kertoja merkityksellistää oman ammattinsa ja työpaikkansa 

olevan johdatusta. Hän kuvaa löytäneensä oman unelmatyöpaikkansa ”jollain kä-

sittämättömällä tavalla”, ja päässensä yhteen alansa parhaimmista oppilaitoksista. 

Tämän hän katsoo olevan Jumalan johdattavan työn ansiota; Jumala on johdatta-

nut erilaisten elämänvaiheiden läpi kohti nykyistä elämäntapaa, tai mahdollisesti 

tulevaisuudessa aukenevaa tehtävää. 

Uuskarismaattisissa yhteisöissä, ja laajemmin helluntailais-karismaattisessa 

liikkeessä, Jumalan jatkuvan varjelun ja siunauksen alla elämiseen liitetään ajatus 

Pyhän Hengen ”voitelusta”. Rituaalinen voitelu esimerkiksi tuoksuöljyllä on van-

ha, myös Raamatussa esiintyvä tapa, jolla on tarkoitus parantaa, puhdistaa ja siu-

nata, ja voitelu on osa pyhiä toimituksia edelleen etenkin katolisessa kirkossa ja 

ortodoksimaailmassa. 204 Myös karismaattisessa liikkeessä saatetaan parantaa esi-

merkiksi pääkipuja ”voitelemalla”; sipaisemalla potijan otsaan esimerkiksi olii-

viöljyä ja lausumalla rukous. ”Pyhän Hengen voitelua” käytetään retorisesti meta-

forana luonnehtiessa Pyhän Hengen läsnäoloa, joka aistitaan intensiivisenä emo-

tionaalisena latauksena. Voitelun ajatellaan voivan tulla ilmi myös ihmisessä 

esiintyvänä Jumalalta peräisin olevana erityisenä kykynä; esimerkiksi osuvaksi 

koetun saarnan pitäjän voidaan sanoa olevan voideltu. Voitelulla viitataan myös 

yliluonnolliseen suojaan, jota Jumalan ajatellaan antavan vaativissa tilanteissa 

sekä myös yleisesti. 205 Ajatus yleisestä johdatuksesta voidaan liittää ajatukseen 

Pyhän Hengen voitelusta: Suhen opetuksen mukaan henkilökohtaisen uskonrat-

kaisun jälkeen Pyhä Henki jatkaa työtään ihmisessä voitelun kautta. 

                                                 
203 A:n haastattelu 12.11.2013. 
204 Lempiäinen 2002, 184-186. 
205 Hovi 2007, 158. 
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5.4.3 Todistaminen 

Todistamisen (witnessing; yksittäinen todistus testimony) katsotaan olevan lähtö-

kohta kristityn missiolle, lähetystyölle. Todistamiseen liittyy useimmiten tyylil-

tään klassinen vaikeuksien kautta voittoon -narratiivi, ja kenties juuri sen vuoksi 

todistamista pidetään karismaattisissa piireissä väkevänä evankelioinnin työväli-

neenä. 

Todistaminen koettiin aineistossa merkitykselliseksi ja tarkoitukselliseksi, 

sillä sen nähtiin palvelevan kahdenlaista tarkoitusta. Todistaminen koettiin tärke-

äksi uskovalle itselleen ja hänen yhteisölleen, sillä Jumalan toiminnan ja voimate-

kojen ihmettelemistä ja ylistämistä yhdessä muiden uskovien kanssa pidetään 

Suhessa myös oman ja muiden uskon rakentumisen kannalta tärkeänä. Toisaalta 

todistaminen voi toimia osana evankelioivaa työtä, jolloin se toimii uskovalle työ-

kaluna toteuttaa missiota kurottautumalla kohti ei-uskovia kokemuskerronnan 

kautta. Myös silkka kristitty elämäntapa, joka on omaksuttu uskon myötä, voidaan 

kokea todistukseksi: uskova kokee olevana elävänä todisteena Jumalan hyvyydes-

tä ja kaikkivoipaisuudesta. 23-vuotias nainen kerronnassaan havainnollisti tilan-

netta, jossa hänen isäpuolensa on alkanut kiinnostua uskonasioista siitä syystä, 

että nainen itse ja hänen miehensä ovat olleet esimerkkeinä uskovan elämästä: 

 

Jumala voi vähän niinku kiertoreittejäkin käyttää meitä tosi vahvasti. Ja - - mitä mun 

isäpuoli on nähny niinku mun ja [aviomieheni] elämässä, ja mitä siel niinku tapahtuu. - - Ja 

sil taval sitä niinku ite toivoiski olevansa tosi paljon käytössä, et ei välttämät, ei tarvii olla 

aina niinku tietsä tekemässä semmosii niinku konkreettisii asioita, vaik niitäki on tärkee 

tehä, mut et - - jotenki semmoi elämä puhuis puolestaan.206  

 

Tutkimuksessaan karismaattisten katolilaisten rukouspiireistä Meredith McGuire 

kirjoittaa havainneensa, että todistaminen toimii uskovalle ja yhteisölle uuteen 

elämään sitoutumisen symbolina. Sitoutumismekanismina todistamiseen sisältyy 

sekä osallistumista että luopumista; todistaessaan uskova osallistuu ja sitoutuu 

osaksi uskonyhteisöä; toisaalta todistamiseen liittyy myös luopumisen elementti, 

sillä sitoutumisen aspekti on niin vahva, että uskova riskeeraa suhteensa uskonyh-

teisön ulkopuolella oleviin ystäviinsä. McGuire tarkastelee kielilläpuhumisen ta-

paan todistamista elämässä eräänlaisena ”siltojen polttajana”; omaksuessaan iden-

titeetin karismaattisen yhteisön jäsenenä kääntynyt tulee väistämättä vaaranta-

neeksi ja jopa katkaisseeksi edellisessä elämässä vallinneita sosiaalisia suhteita.207 

                                                 
206 A:n haastattelu 12.11.2013. 
207 McGuire 1977, 167-168. 
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30-vuotias mies kertoi kokevansa oman todistamisensa toimivan rakennusaineena 

muiden uskolle. Hänen kertoo oman henkilöhistoriansa olleen verrattain myrskyi-

nen, mutta sisältäneen Jumalan vaiheittaisen etsimisen ja lopulta löytämisen 

Suheen tulon myötä. Mies teki henkilökohtaisen uskonratkaisun, jonka jälkeen 

koki elämän kääntyneen kertaheitolla paremmaksi. Tässä kertomuskatkelmassa 

hän rinnastaa todistamisen evankeliointityöhön ja toimijuuteen Jumalan instru-

menttina: 

 

Toki on sit semmosii erillisii, paljo pieniä, pienii juttui, mis on kokenu semmost uudenlaist 

- -”Sano tälleen”, tai tulee joku niinku semmoi ajatus. - - Ku on puhuttu uskosta ja sit, ja 

saanu olla tavallaan todistamassa siin. Aina pienis hetkis. Niin sillon on ollu tosi usein 

semmonen. Tullu tiettyi ajatuksia päähän, tiettyjä ehkä jopa sanoja, että nyt niinku,”sano 

sille tälleen”. Ja se, et sit, on ollu niille, niille uskollinen ja sanonu sit ne jutut, ni sitte niil 

on ollu aina selkeesti positiivinen vaikutus. Et ne on ollu semmosii, mistä tuntuu ehk 

niinku, missä tuntuu et Jumala on ollu erityisellä tavalla puhumassa. Ku on ollu sit tekemi-

sis muitten ihmisten kans. Ku on saanu olla antamas muille jotain.208 

 

 

Kertojan tarinassa todistaminen ja evankeliointi yhdistyvät tavassa, jolla hän on 

kommunikoinut omasta uskostaan muille. Kertoja kokee, että Jumala on puhunut 

hänen kauttaan, kun hän on todistanut muille tai rohkaissut muita uskossaan; ker-

toja kuvaa kokeneensa Jumalan välittävän hänelle tiettyjä ajatuksia ja jopa spesi-

fejä sanoja, joita hän on välittänyt eteenpäin. Tässä kertomuksessa kertojan rooli 

on ollut olla toimijana; yliluonnollisen tahdon ja tarkoituksen välittäjänä muulle 

maailmalle. Kertoja ilmaisee ajatuksen, että kokee Jumalan olleen erityisellä ta-

valla puhumassa; hän siis ulkoistaa kontrollin tilanteesta Jumalalle, ilmaisemalla 

selkeästi kokeneensa toimivansa vain Jumalan äänitorvena. Jumalan viestin kuun-

teleminen ja välikätenä toimiminen on koettu hyödylliseksi, sillä nimittäin kerro-

taan olleen aina positiivisia vaikutuksia, mikä vahvistaa käsitysta Jumalan roolista 

kaikkitietävänä auktoriteettina mahdottomiltakin tuntuvissa tilanteissa. Tässä aja-

tuksessa tiivistyy Suhen opin painotus siitä, että Jumala on läsnä immanentissa 

elämässä, ja suhteessa uskoviin sellaisessa valta-asemassa, joka mahdollistaa toi-

mijatilan. Yksilön on mahdollista olla yhteydessä Jumalaan ilman institutionaali-

sia mediaattoreita, ja Jumalan tahdon kuunteleminen ja noudattaminen onnistuu 

aivan arkisissa, jokapäiväisissä tilanteissa. 

5.4.4 Vaikeat ajat uskossa 

Haastattelutilanteessa kysyttäessä vaikeista ajoista uskossa kaikki vastaukset ky-

symyksiin noudattivat melko lailla samaa kaavaa. Kertojat miettivät hetken aikaa, 
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mutta lopulta päätyivät yleispätevään johtopäätökseen, jossa he kertoivat epäilyk-

sen hetkiä olleen, mutta kääntyneensä kuitenkin aina takaisin uskon puoleen. 33-

vuotiaan naisen kertomus mukailee pitkälti vastausten arkkityyppiä: 

 

Niin oli tosi paljon sellasia, et oonkohan mä nyt uskossa, et onkohan tää ees totta, et joten-

ki… mut kyl ne sit aina meni ohi. Et siin tavallaan… aina sai, aina niinku sai sit ite kiinni ja 

kyl mä uskon et Jumala sit pitää omastaan kiinni, ku on kerran siihen tullu. - - Mut ei oo tu-

llu sellasta ajatusta et mä tästä haluisin luopuu. Et ei oo sellasta varmaan tullu ikinä.209 

 

Ajatus, että ”Jumala pitää omastaan kiinni” heijastelee Suhe-seurakunnan opetusta 

siitä, että Jumala on kaikkivaltias ja jokaisen uskovan ja ei-uskovan elämässä 

konkreettisesti vaikuttava voima. Vastauksena kysymykseen vaikeista ajoista us-

kossa 30-vuotias mies kertoi omien uskonkriisiensä liittyvän enemmänkin sisäi-

seen kamppailuun kristillisen elämäntavan noudattamisen kanssa: 

 

Ehkä ne uskonkriisit on ollu niitä, et ”miks mä teen näin”. Ku mä tiedän mikä on oikein, mä 

tiedän mitä mä haluun. Mä tiedän mikä on mulle parasta, mä tiedän mi- mitä mä rakastan, 

mist mä nautin eniten, ni miks mä kuitenki teen näi. Ne on ollu varmaa ne semmoset, 

niinku et, et “ei täs oo niinku mitää järkee” -tyyppisiä. - - Täs mun toiminnas sit kuitenki on 

niinku samaa aikaa semmone olo, et ei niinku pysty eikä haluu lopettaa. On jotenki nii ra-

kastunu siihe omaan elämäntapaansa et siit on nii vaikee päästää irti.210 

 

Toisaalta jokaisen haastateltavan kerronnassa kävi ilmi, että he ovat kokeneet 

myös vaikeita aikoja. Kyse ei kuitenkaan ollut varsinaisista uskonkriiseistä, tai 

että he muutoin olisivat kokeneet itse uskossa olemisen hankalaksi. Havaintoa voi 

tulkita niin, että kyse saattaa olla siitä, että noiden vaikeiden aikojen ei haluta kat-

soa olevan Jumalan tahto; niitä ei haluta lukea osaksi sitä suunnitelmaa, jonka 

Jumala on jokaista ihmistä varten laatinut.  

Väitöstutkimuksessaan Turun elämänsanalaisten kokemuskerronnasta Tuija 

Hovi teki kiintoisan huomion nonkommunikaation käytöstä kerronnassa. Tämä 

Hovin ”kertovaksi hiljaisuudeksi” nimeämä kommunikaation muoto auttoi käsit-

telemään välteltäviä teemoja tai poisselitettäviä asioita, joista uskova ei haastatte-

lutilanteessa mielellään keskustellut.211 Hovi tulkitsee kommunikoimattomuudella 

olevan yhtä lailla performatiivinen, asiantiloihin vaikuttava voima kuin kommu-

nikoinnillakin, sillä uskonnollisista kokemuksistaan kertoessaan uskova kartoittaa 

asioita, jotka hän kokee kuuluvaksi uskoon, ja jakaa uskoon kuulumattomat as-

pektit kerronnan ulkopuolelle. Näin nonkommunikaation kautta uskovan voidaan 

myös tulkita paikoittavan omaa rooliaan yhteisön jäsenenä. 

                                                 
209 D:n haastattelu, 7.3.2014. 
210 B:n haastattelu, 10.12.2013. 
211 Hovi 2007, 224. 
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5.5 Yhteenveto 

Aineistosta suhelaisten uskonnollisista kokemuksista nousi kirjo narratiiveja, jois-

sa henkilökohtainen uskonnollinen kokemus oli määrittävä tekijä. Narratiiveista 

nousseet uskonnolliset kokemukset luokiteltiin kolmen yläkäsitteen alle: konver-

sion, transformaation sekä johdatuksen kokemuksiksi. 

Konversiokokemuksissa olennaista oli se, kuinka uskoontulo merkityksellis-

tettiin kerronnassa henkiseksi ja hengelliseksi saturaatiopisteeksi, elämän käänne-

kohdaksi. Henkilökohtaisen uskonratkaisun jälkeen elämän koettiin kääntyneen 

kertaheitolla kohti parempaa. Konversiokokemuksiin liittyi affektiivisuuden tee-

moja, kognitiivista uudelleenjärjestymistä ja elämän prioriteettien uudelleenarvi-

ointia. Kerronnassa uskoontulo sai merkityksen oman elämäntarinan kannalta 

olennaisena kokemuksena elävästä jumalasuhteesta, johon liittyy Jumalan johda-

tuksen havaitseminen ja noudattaminen omassa elämässä. 

Ajatukseen uskovan transformaatiosta liittyi olennaisesti henkisen ja hengel-

lisen parantumisen teemoja. Henkilökohtaisen uskon koettiin aktualisoituvan 

omassa elämässä matkana kohti ehyempää minuutta ja tilaa. Aineistossa oli viit-

tauksia siihen, että ihminen ei tarvitse lääketieteellistä tai kliinistä diagnoosia voi-

dakseen kokea parantumista ja eheytymistä. Transformaation kategoriaan menivät 

myös uskovan käyttöönsä saamat armolahjat, joiden käyttämisen kautta uskova 

kokee olevansa uskonnollisessa toimijatilassa, ja toteuttavansa ”Jumalan tahtoa”. 

Armolahjat, todistaminen ja evankeliointityö heijastelevat käsitystä uskonnollises-

ta toimijuudesta; niiden kautta uskova paikallistaa oman asemansa Pyhän Hengen 

välikätenä toimimisena. 

Johdatuksen kokemukset jakautuivat aineistossa kahteen: tilannekohtaiseen, 

erityiseen johdatukseen sekä yleiseen, elämänhistorialliseen johdatukseen. Tilan-

nekohtaisissa johdatuksen kokemuksissa Jumalan koettiin puuttuneen yliluonnol-

lisesti johonkin erityiseen tilanteeseen; aivan jokapäiväisenkin tilanteen taustalla 

saatettiin nähdä Jumalasta peräisin oleva tarkoitus. Yleisessä johdatuksessa Juma-

lan läsnäolo ja toiminta omassa elämässä koettiin vakaaksi taustavoimaksi, joka 

lävistää koko elon piirin. 

Olennainen osa uskovan elämännarratiivia on se, että eletylle elämälle anne-

taan merkityksiä henkilökohtaisen uskon kautta. Tämä juonentamisen tendenssi 

on erityisesti esillä karismaattisessa kristillisyydessä, ja se voidaan nähdä naratii-

visen identiteetin teorian mukaisesti ihmisen pyrkimyksenä konstruoida itsestään 

koherentti, syy-seuraussuhteiden alainen elämäntarina. Kerronnassa ”Jumalan 
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tahto” tai ”Jumalan suunnitelma” toimii tulkintani mukaan uskovalle itse asiassa 

käsitteellisenä linssinä212, joka ohjaa kerrontaa, ja jonka läpi todellisuus näyttäy-

tyy tietynlaisena. Käsitteellinen linssi on olennainen argumentoinnin rakentumi-

sen kannalta, sillä samalla kun kaikki koettu tulkitaan tietyn käsitteellisen linssin 

läpi, tullaan kyseenalaistaneeksi muut käsitteelliset linssit. Tämä identifikaation ja 

erottautumisen prosessi tapahtuu ennen kaikkea implisiittisesti, rivien välissä. 

Esimerkiksi aikuisiällä koettu uskoontulo tai ”Hengessä uudistuminen” antaa ret-

rospektiivisesti merkityksen aikaisemmalle elämälle harhailuna ja Jumalan etsimi-

senä, kuten 30-vuotiaan miehen tapauksessa. Kerronta on se taso, jolla narratiivil-

le annetaan merkityksiä, ja jonka avulla ulkopuolinen tutkija voi tarkastella sitä 

maailmankuvaa, joka kajoilee metatekstistä nousevina ilmaisun muotoina. 

6. Johtopäätökset: henkilökohtainen usko osana 
uskovan elämäntarinaa 

6.1 Usko narratiivina 

Narratiivisen tutkimuksen paradigman mukaan ihminen on luontainen tarinaniski-

jä. Todellisuus ei jäsenny ihmismielessä faktoina, vaan narratiiveina, kertomuksi-

na, joihin pätevät kausaliteetin lait. Suhelaisten kerronnassa uskonnollisista ko-

kemuksista voimakkaana motiivina nousi kokemus oman henkilökohtaisen uskon 

merkityksestä oman elämäntarinan kannalta. Näennäisesti yleismaailmallisina, 

sekulaareinakin esiintyvät ilmiöt saattoivat kerronnan tasolla saada uskonnollisen 

ilmiasun; kokemuksia merkityksellistettiin narratiiveissa siten, että niitä arvioitiin 

uskonsisällön ja henkilökohtaisen uskonelämän kautta. Tämä tapahtui monien 

haastateltavien kohdalla ikään kuin automaattisesti, ilmeisen vaivattomasti. Tämä 

osoittaa, että koettu elämä on jäsentynyt yksilön tietoisuudessa narratiiviksi, jolle 

on annettu uskonnollinen sisältö. 

Karismaattiskristillisissä yhteisöissä kokemus ja kerronta ovat hyvin perin-

nekohtaisia; ne ovat kulttuurisia tekstejä, joita koskevat tietyt tradition lainalai-

suudet. Uskonnollisen yhteisön perinne ja kulttuuritausta on selkeä taustavaikute 

suhelaisten kerronnalle. Uuskarismaattisen kristillisyyden opilliset ihanteet hen-

gelliselle elämälle sekä käsitys yliluonnollisen toiminnasta ihmisen koetussa to-

dellisuudessa niin rituaalisessa kuin kasuaalissakin kontekstissa välittyvät haasta-

                                                 
212 Tuula Sakaranaho (Sakaranaho 1999, 300) käyttää käsitteellisten linssien käsitettä retorisen 

analyysin tulkintatyökaluna. Käsitteellisen linssin käsite kuvastaa mielestäni osuvasti sitä itses-

täänselvyyttä ja luottamusta, jolla suhelaiset kertojat havainnollistavat elämäntarinansa tapahtu-

mien kulun ”Jumalan tahdon” mukaan menemisenä. 
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teltavien kokemuskerronnan variaatioissa. Erityisesti yliluonnollisia merkityksiä 

nousi elämänhistoriallisista narratiiveista; Jumalan nähtiin olevan aktiivinen, toi-

sinaan jopa persoonallinen vaikuttaja omassa elämässä. Narratiiveissa, joissa Ju-

malan koettua aktiivisuutta korostettiin, toistui usein ajatus jonkinlaisesta trans-

formaatiosta: Jumala jollakin tavalla opettaa, valmentaa tai hoitaa ihmistä, tai toi-

mii muutoin toteuttavalla ja aikaansaavalla tavalla, minkä seurauksena ihminen 

kokee muutoksen kohti eheämpää minuutta ja tilaa. 

Narratiivisuuden omaksuminen yhteisöön sosialisoitumisen kautta on oleel-

lista, sillä ilman riittävää narratiivisuutta yksilön on vaikea integroitua ja sopeutua 

uskonnolliseen yhteisöön, jossa korostetaan ”todistamisen” tärkeyttä. Uusissa us-

konnollisissa ryhmissä, jollaiseksi Suhekin voidaan paikoittaa, todistamisen käy-

täntö on erityisessä roolissa; siinä kuuluu yksilön muuttunut kieli, hänen kykynsä 

kommunikoida yhteisön retoriikkaa käyttäen. Tämä näkyi haastatteluaineistossa 

esimerkiksi siten, että henkilöt, jotka olivat olleet uskossa jo kauemman aikaa, 

olivat alttiimpia käyttämään uskonnollista, ”todistamisen” kieltä. Heille tyypillistä 

oli kristillisten termien käyttö, raamatullisten kielikuvien viljely ja Raamatun ver-

tausten syntetisointi oman elämän kilvoitteluun. Koska kieli on käsitteellistämisen 

ja maailmankuvan muodostamisen väline, myös yksilön tietoisuudessa tapahtunut 

muutos on kuultavissa hänen kielestään. Tämä voidaan nähdä osoituksena siitä, 

kuinka karismaattisen kristillisyyden todistustraditio ohjaa myös jäsentensä ko-

kemisen tapaa narratiivisesti; kokemukset jäsentyvät spontaanisti narratiiveiksi, ja 

niistä on helppo muodostaa kertomuksia, joissa pääosaa näyttelee uskovaa itse, ja 

nukkemestarina esiripun takana muutoksen alullepanija, Jumala. 

6.2 Usko merkityksellistäjänä 

Usko paikallistui kerronnassa myös prosessiksi, jonka avulla – tai pikemminkin 

läpi – narratiiveja konstruoitiin. Kerrontaan uskosta ja uskonnollisesta kokemuk-

sesta liittyi omaelämäkerran uudelleen konstruoimista siinä valossa, jossa kertoja 

oli sen alkanut henkilökohtaisen uskonnollisen kokemuksen myötä nähdä. Aivan 

arkisetkin tilanteet, kuten tietty ohjelma televisiosta juuri sopivalla hetkellä, saivat 

henkilökohtaisen uskon kautta kerronnassa yliluonnollisia merkityksiä.  

Olennaista oli herkkyys yliluonnolliseksi koettujen impulssien havaitsemi-

selle, joka aineistossa sanallistettiin useimmiten ”Jumalan tahdon” kuuntelemisek-

si.”Jumalan tahto” toimi implisiittisesti kertojan käsitteellisenä linssinä, jonka läpi 

elämännarratiivia tulkittiin: toimiminen ”Jumalan tahdon” mukaisesti esiintyi it-
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sestään annettuna ja luonnollisena tapana tulkita todellisuutta, millä oli keskeinen 

merkitys argumentoinnin kannalta. Tämä näkyi varsinkin todistamisen kaltaisissa 

tilanteissa, eli kun haastateltava tavalla tai toisella kertoi, miten hän kokee Juma-

lan toimineen elämässään. Luonnollinen saatettiin pukea yliluonnolliseen ilmi-

asuun, kun elämää tarkasteltiin uskon tulkintakehyksestä ja arvioitiin uudelleen 

henkilökohtaisen uskon näkökulmasta. Tästä esimerkkinä ovat armolahjat, joiden 

haastateltavat itsekin ajattelivat olevan toisinaan osin luonnollisia, ihmisen taipu-

muksiin ja persoonallisuuteen liittyviä.  

Henkilökohtainen usko sai aineistossa myös merkityksen parantumisen ja 

eheytymisen lähteenä. Jokainen uskova kertoi kokeneensa merkittävää parantu-

mista tai eheytymistä lähinnä psyykkisesti, emotionaalisesti tai interpersoonalli-

sesti oirehtineista vaivoista. Aineistosta nousi ajatus, että nämä muutokset olivat 

mahdollisia vain siitä syystä, että uskova on lähellä Jumalaa. Samoin niin kutsuttu 

henkinen kasvu ja vapautuminen sosiaalisesta sitoutumisen tai rakkauden kam-

mosta miellettiin Jumalan aikaansaamaksi. Mielenkiintoista on, että parantuminen 

toimi ennen kaikkea spirituaalisena kokemuksena: fyysiset ja sosiaalis-

emotionaaliset muutokset ovat toivottuja, mutta toissijaisia.  

Myös aiemmat elämänkokemukset siltä ajalta, kun kertoja ei vielä ollut ko-

kenut uudestisyntymistä ja henkilökohtaista uskoa, nähtiin kuuluvan ”Jumalan 

suunnitelmaan”. Jopa kokemukset, joissa kertoja koki elämän riepotelleen itseään 

kuin lastua laineilla, merkityksellistettiin osaksi elämännarratiivia; vaikeat ajat 

olivat tärkeitä, sillä niiden koettiin olleen olennaisia uskovan matkassa kohti us-

konratkaisua. Usko toimii siis kokoavana teemana, joka lävistää uskovan koko 

elämän ennen ja jälkeen henkilökohtaisen uskonratkaisun: usko toimii narratii-

veissa merkityksellistäjänä. 

7. Lopuksi 
Tämä tutkimus on pintaraapaisu ja kurkistus Suhe-seurakunnan jäsenten usko-

nelämään. Tutkimus on vain yksi opinnäyte, yksi kontribuutio suomalaisen tun-

nustuskuntiin sitoutumattoman uuskarismaattisen kristillisyyden uskontotieteelli-

seen tutkimusperinteeseen. Päädyin rajaamaan tutkimuskohteen siten, että keski-

tyin suhelaisten spiritualiteetin tutkimukseen narratiivien kautta. Tämä näkökulma 

tuotti mielestäni kosolti mielenkiintoista informaatiota uskovien elämästä. Kui-

tenkin useita mielenkiintoisia aspekteja jäi tällä kertaa tutkimuksen ulkopuolelle. 
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Osittain tämä johtuu aiheen rajauksesta, osittain tutkijan tottumattomuudesta me-

todin käytössä. 

Haastatteluaineistoa litteroidessa nousi monesti ajatus, että tuotakin teemaa 

syventämällä olisi aiheesta saanut vieläkin enemmän irti. Koin jaetun kokemus-

pohjan haastateltavien kanssa ensin haasteeksi, mutta aineistoa tuottaessa suhtau-

tuminen muuttui ehkä niin, että yhteinen maaperä alkoi näyttäytyä pikemminkin 

mahdollisuutena. Analyysivaiheessa tulin kuitenkin huomanneeksi, että jaettu 

maaperä ei aina aktualisoitunut yhteisenä taajuutena: monasti tarkentavat kysy-

mykset olisivat olleet paikallaan. Tämän voinee yhdistää siihen, että tottumaton 

haastattelija ei aina huomaa tarttua haastattelutilanteesta nouseviin teemoihin, 

vaikka ne olisivat mielenkiintoisempia ja tutkimuksen kannalta relevantimpia kuin 

ennalta laaditut. Toisinaan aihe harhaili liiaksi uskonnollisesta kokemuksesta it-

sestään, ja toisinaan asetelma alkoi muistuttaa enemmän keskustelua haastattelun 

sijaan. Aineistoa purkaessa huomasin, etten välttämättä aina ollut osannut ohjata 

keskustelua kysymyksin takaisin kohti alkuperäistä teemaa. 

Eräs potentiaalinen ikkuna jatkotutkimukselle olisi syventää tutkimuksen 

teemaa keräämällä suhelaisten keskuudesta laajemmalti aineistoa, joka keskittyy 

kokemukseen immanentin ja transsendentin dynamiikasta. Jatkossa voitaisiin tut-

kia sitä, miten uskova kokee uskonnollisiksi koetut tilanteet yliluonnollisen tihen-

tyminä elämässään. Vaikka viiden suhelaisen haastatteleminen riitti tuottamaan 

aineiston tätä pro gradu -tutkielmaa varten, niin heidän välittämänsä uskonnolliset 

kokemukset jäivät kuitenkin melko pieneksi saaliiksi. Minua houkuttaa astua si-

sään ”ultrakarismaattisuuden” maailmaan: uskonnollinen parantaminen, profetoin-

ti, eksorkismi, näyt, enkelikohtaamiset ja taivasmatkat jäivät puuttumaan aineis-

tosta (lähes) kokonaan, kuten myös keholliset ja ekstaattiset kokemukset. Laajem-

pi aineistonkeruu ja harkintaan perustuvan otannan hyödyntäminen esimerkiksi 

väitöskirjaa varten voisi tuottaa aineistoa, jossa tällaisia eriskummallisia, vaikeasti 

ymmärrettäviä uskonnollisia kokemuksia esiintyy. 

Toisaalta herää kysymys siitä, että onko ylläolevan kaltaisia uskonnollisia 

kokemuksia ylipäätään löydettävissä Suhe-seurakunnasta. Ilmiöt kyllä ovat elin-

voimaisia suomalaisessa uuskarismaattisessa kristillisyydessä, ja niitä on tutkittu 

paljonkin etenkin agenttiuden kontekstissa. Kuitenkin Suhe-seurakunnan tarkoitus 

on itsemääritelmällisestikin olla matalan kynnyksen seurakunta, jonne myös ei-

uskovien tai uskosta vieraantuneiden olisi mahdollisimman helppo tulla. Vaikka 

rukouksella parantamista ja profetointia seurakunnassa esiintyykin niin rituaaleis-
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sa kuin niiden ulkopuolellakin, on haastavaa nähdä, miten ”ultrakarismaattiset” 

ilmiöt voisivat olla linjassa matalan kynnyksen seurakunnan määritelmän kanssa. 



 

75 

 

Lähteet ja kirjallisuus 

Tutkimusaineisto 

Haastattelunauhat tekijän hallussa. 

 

Rauno Kokkolan haastattelu 2.10.2013. Helsinki 

Haastattelu 12.11.2013. Helsinki   nainen, 23 v. (A) 

Haastattelu 10.12.2013. Helsinki  mies, 30 v. (B) 

Haastattelu 4.3.2014. Helsinki  nainen, 36 v. (C) 

Haastattelu 7.3.2014 Helsinki  nainen, 33 v. (D) 

Lähteet 

Internet -lähteet 

 

Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KEPA ry 

http://www.kepa.fi 

 

Lehtonen, Markus 

2013 Suhe Luuppi. Kiertokirje Suhen työntekijöille ja vapaaehtoisille. 

22.10.2013. 

 

Lausannen julistus 

http://www.lausanne.org/fi/finnish/1572-covenant.html 

 

Uskonnot Suomessa -tietokanta 

http://www.uskonnot.fi 

 

Suomen Evankelinen Allianssi 

http://www.suomenevankelinenallianssi.fi 

 

Suur-Helsingin seurakunta 

http://www.suhe.net 

 

Internet -lähteet tarkistettu 3.4.2014. 

 

Henkilökohtainen tiedonanto 

 

Rauno Kokkolan sähköpostiviesti, 6.3.2014. 

Kirsi Mentun Facebook -yksityisviesti, 13.10.2015. 

Kirjallisuus 

 

Alasuutari, Pertti 

1994 Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino. 



 

76 

 

 

Anderson, Allan 

2004 An Introduction to Pentecostalism: Global Charismatic Christianity. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Batson, Daniel C.; Schoenrade, Patricia & Ventis, W. Larry 

1993 Religion and the Individual. A Social-Psychological Perspective. Ox-

ford: Oxford University Press. 

 

Belzen, J. A. 

1995 On Religious Experience: Role Theory and Contemporary Narrative 

Psychology. Teoksessa Holm, Nils G. & Belzen, J. A. (toim.): 

Sundén’s Role Theory – an Impetus to Contemporary Psychology of Re-

ligion. Religionsvetenskapliga skrifter, nr 27. Åbo: Åbo Akademi. 47-

76. 

 

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas 

1994 Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen. Tiedonsosiologinen tutkielma. 

Suom. ja toim. Vesa Raiskila. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Burgess, Stanley M. 

2006 Encyclopedia of Pentecostal and Charismatic Christianity. New York: 

Routledge. 

 

Csordas, Thomas J. 

1997 The Sacred Self: A Cultural Phenomenology of Charismatic Healing. 

Berkeley: University of California Press. 

 

Erikson, Erik H. 

1963 Childhood and society. 2nd edition. New York: W. W. Nortin. 

 

Fletcher, John 

2013 Preaching to Convert: Evangelical Outreach and Performance Activism 

in a Secular Age. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. 

 

Heelas, Paul 

2002 The spiritual revolution: from ’religion’ to ’spirituality’. Teoksessa 

Woodhead, Linda et al. (toim.): Religions in the Modern World. Lontoo: 

Routledge. 357-377. 

 

Heino, Harri 

1997 Mihin Suomi tänään uskoo. Porvoo: WSOY. 

1988 Vapaat suunnat suomalaisessa sielunmaisemassa. Kirkon tutkimuskes-

kuksen julkaisuja, sarja B, N:o 55. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus. 

 

Hiltunen, Aino-Maija 

1999 Konversio, kertomus, nainen. Teoksessa Hovi, Tuija & Nenola, Aili et 

al: Uskonto ja sukupuoli. Helsinki: Yliopistopaino. 134-149. 

 



 

77 

 

Holm, Nils G. 

2004 Uskonnollinen kokemus. Teoksessa Hyry, Katja & Pentikäinen, Juha 

(toim.): Uskonnot maailmassa. Helsinki: WSOY. 43-62. 

 

Hood, Ralph W. Jr.; Spilka, Bernard; Hunsberger, Bruce; Gorsuch, Richard 

1996 The Psychology of Religion. An Empirical Approach. New York: The 

Guilford Press. 

 

Hovi, Tuija 

2014 Servants and Agents. Gender roles in Neocharismatic Christianity. Teo-

ksessa Utriainen, Terhi & Salmesvuori, Päivi (toim.): Finnish Women 

Making Religion: Between Ancestors and Angels. New York, NY: Pal-

grave Macmillan, 2014. 177-196. 

2009 Suomalainen uuskarismaattisuus. Teologinen aikakauskirja 144 (2009): 

1, s. 66-73. Helsinki: Teologinen julkaisuseura. 

2007 Usko ja kerronta. Arkitodellisuuden narratiivinen rakentuminen uskon-

liikkeessä. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica 

edita, osa 254. Turku: Gummerus. 

2004 Narratiivinen näkökulma uskonnolliseen kokemukseen. Teoksessa Fin-

gerroos, Outi & Opas, Minna & Taira, Teemu (toim.): Uskonnon paikka. 

Kirjoituksia uskontojen ja uskontoteorioiden rajoista. Helsinki: Suoma-

laisen Kirjallisuuden Seura. 378-410. 

 

Hyvärinen, Matti & Löyttyniemi, Varpu 

2005  Kerronnallinen haastattelu. Teoksessa Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, 

Liisa (toim.): Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampe-

re: Vastapaino. 189-222. 

 

Hyypiä, Jouko 

2004 Suur-Helsingin seurakunnan synty: tutkimus seurakunnan uskonnollises-

ta taustasta ja toimintamallin muotoutumisesta. Suomen ja Skandinavian 

kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. 

 

James, William 

1981 Uskonnollinen kokemus. Suom. Elvi Saari. Hämeenlinna: Karisto. 

1902 The Varieties of Religious Experience. A Study in Human Nature. Being 

the Gifford lectures on natural religion delivered at Edinburgh in 1901-

1902. New York: Random House. 

 

Joutsiniemi, Elina 

2006 Cityseurakunnat Suomessa. Ekumeniikan pro gradu -tutkielma. Helsin-

gin yliopisto. 

 

Ketola, Kimmo & Virtanen 

2008 Tunnustuskuntiin sitoutumaton uuskarismaattisuus. Teoksessa Ketola, 

Kimmo: Uskonnot Suomessa. Käsikirja uskontoihin ja uskonnollistaus-

taisiin liikkeisiin. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 102. Tampere: 

Kirkon tutkimuskeskus. 135-142. 

 



 

78 

 

Kärkkäinen, Veli-Matti 

2005 Vapaakristillisyys, helluntai ja baptismi. Teoksessa Metso, Pekka & 

Ryökäs, Esko (toim.): Kirkkotiedon kirja. Ekumeeninen johdatus kirkko-

jen oppiin ja elämään. Helsinki: Kirjapaja. 285-326. 

1998 Spiritus ubi vult spirat. Pneumatology in Roman Catholic-Pentecostal 

Dialogue (1972-1989). Sarjassa Schriften der Luther-Agricola-

Gesellschaft, 42. Helsinki: Luther-Agricola-Seura. 

 

Laitila, Teuvo 

2004 Kokemus, merkitys, historia. Teoksessa Fingerroos, Outi & Opas, Minna 

& Taira, Teemu (toim.): Uskonnon paikka. Kirjoituksia uskontojen ja 

uskontoteorioiden rajoista. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

71-114. 

 

Lempiäinen, Pentti 

2002 Kuvien kieli. Vertauskuvat uskossa ja elämässä. Helsinki: WSOY. 

 

Lofland, John & Skonovd, Norman 

1981 Conversion Motifs. Julkaisussa Journal for the Scientific Study of Reli-

gion, 20. 373-385. 

 

McAdams, Dan P. 

2009 The Person: An Introduction to the Science of Personality Psychology. 

Hoboken, NJ: Wiley. 

 

McGrath, Alister E. 

2011 Kristillisen uskon perusteet: johdatus teologiaan. Suom. Satu Kantola. 

Viides laitos. Helsinki: Kirjapaja. 

2000 Modernin teologian ensyklopedia. Toimittanut Alister E. McGrath. 

Suomenkielisen laitoksen toimituskunta: suomennos Satu Norja, Kia 

Sammalkorpi-Soini; asiantuntijatarkastus Pauli Annala, Petri Järveläinen 

ja Antti Saarelma; kielenhuolto Aarre Huhtala. Helsinki: Kirjapaja. 

 

McGuire, Meredith B. 

2002 Religion. The Social Context. Belmont, CA: Wadsworth. 

1988 Ritual Healing in Suburban America. New Brunswick: Rutgers Univer-

sity Press. 

1977 Testimony as a Commitment Mechanism in Pentecostal Catholics. Jour-

nal for the Scientific Study of Religion 16 (2). 165-168. 

 

Melton, Gordon 

2005 Encyclopedia of Protestantism. New York: Facts on File Publishing. 

 

Noll, Mark A. 

1994 The Scandal of the Evangelical Mind. Leicester: Inter-Varsity Press. 

 

Pokki, Timo 

2005 Uskon empirismi. Evankelikaalisen soteriologian teologianhistoriallinen 

tausta ja muotoutuminen. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran jul-

kaisuja 247. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. 

 



 

79 

 

Poloma, Margaret M. 

1982 The Charismatic Movemet: Is There a New Pentecost? Sarjassa Social 

Movements Past and Present. Boston: Twayne Publishers. 

 

Poloma, Margaret M. & Hoelter, Lynette F. 

1998 The “Toronto Blessing”: A Holistic Model of Healing. Journal for the 

Scientific Study of Religion 37(2). 257-272. 

 

Rambo, Lewis R. 

1993 Understanding Religious Conversion. New Haven: Yale University 

Press. 

 

Riessman, Catherine Kohler 

1993 Narrative Analysis. A Sage University Paper, Qualitative Research 

Methods Series, vol 30. Newbury Park, CA: Sage. 

2008 Narrative Methods for the Human Sciences. Thousand Oaks, CA: Sage. 

 

Ruotsila, Markku 

2008 Yhdysvaltain kristillinen oikeisto. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa (toim.) 

2005 Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Toinen painos. Tam-

pere: Vastapaino. 

 

Sakaranaho, Tuula 

1999 Hunturetoriikkaa. Huivikiistan tulkintoja turkkilaisessa naistutkimukses-

sa. Teoksessa Hovi, Tuija & Nenola, Aili et al: Uskonto ja sukupuoli. 

Helsinki: Yliopistopaino. 296-318. 

 

Seale, Clive 

1998 Qualitative interviewing. Teoksessa Seale, Clive (toim.): Researching 

society and culture. London: Sage. 202-216. 

 

Sjöblom, Tom 

2008 Narratiivit ja narratiivisuus. Teoksessa Ketola, Kimmo & Pyysiäinen, 

Ilkka & Sjöblom, Tom (toim.): Uskonto ja ihmismieli. Johdatus kogni-

tiiviseen uskontotieteeseen. Helsinki: Gaudeamus. 62-77. 

 

Smart, Ninian 

1973 The Science of Religion and the Sociology of Knowledge: Some Meth-

odological Questions. Princeton: Princeton University Press. 

 

Stromberg, Peter G. 

1993 Language and Self-transformation: A study of the Christian Conversion 

Narrative. New York: Cambridge University Press. 

 

Sundén, Hjalmar 

1959 Religion och rollerna: ett psykologiskt studium av fromheten. Stock-

holm: Verbum. 

1961 Människan och religionen. Stockholm: Verbum. 

 



 

80 

 

Sweeney, Douglas A. 

2005 The American Evangelical Story: A History of the Movement. Grand 

Rapids: Baker Academic. 

 

Tienari, Janne; Vaara, Eero & Meriläinen, Susan 

2009 Yhteisyyden rakentuminen haastattelussa. Teoksessa Ruusuvuori, Jo-

hanna & Tiittula, Liisa (toim.): Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuo-

rovaikutus. Tampere: Vastapaino. 103-124. 

 

Woodhead, Linda 

2002 Christianity. Teoksessa Woodhead, Linda et al. (toim.): Religions in the 

Modern World. Lontoo: Routledge. 153-181. 

Internet -artikkelit 

 

Hovi, Tuija 

2007a Usko ja kerronta. Arkitodellisuuden narratiivinen rakentuminen uskon-

liikkeessä. Lectio praecursioria 17.3.2007 Turun Yliopistossa. Suomen 

Kansantietouden Tutkijain Seura ry. 

http://www.elore.fi/arkisto/1_07/hov1_07.pdf, viitattu 11.9.2013. 

 

Brett, Daniel 

2013 Tunneälykäs johtaminen. Liiketalouden koulutusohjelman opinnäytetyö. 

Helsinki: Haaga-Helia. 

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/60292/Brett_Daniel.pdf?s

equence=1, viitattu 7.4.2013. 

 


