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Tiivistelmä Referat 

Tämän työn tarkoituksena on selvittää millaisen vastaanoton Nicky Cruzin omaelämäkerralli-

nen teos Juokse poika juokse on saanut Suomessa. Kirjan vastaanottoa tutkitaan sekä siitä kir-

joitettujen kirja-arvostelujen, että erikseen tätä tutkimusta varten kerättyjen lukukokemuksien 

avulla. Kirja-arvosteluja löytyi 9 kappaletta ja lukukokemuksia kerättiin 18 kappaletta, mikä 

tekee tutkimuksesta suppeahkon. Kirja-arvostelut kerättiin Kansalliskirjaston, Helsingin yli-

opiston keskustakampuksen kirjaston, Kirkkohallituksen arkiston ja Päivämiehen arkiston 

avulla. Lukukokemukset kerättiin Facebookia, Suomi24-sivustoa, sähköpostia ja Helsingin 

Saalem-seurakunnan ilmoitustaulua avuksi käyttäen. Kokonaisuuden hahmottamiseksi tutki-

muksessa on huomioitu myös Cruzin vierailujen herättämä keskustelu. Tutkimuksessa pereh-

dytään omaelämäkerrallisen kirjan kirjoittamiseen, arvosteluun ja lukemiseen. Juokse poika 

juokse-kirjaa tutkittaessa on tärkeää perehtyä myös 1970-lukuun Suomessa ja kirjan syntyolo-

suhteisiin 1960-luvun Yhdysvalloissa. Ajankuvan ymmärtäminen auttaa arvostelun analy-

soinnissa. Kirjan diskurssi on selkeästi uskonnollinen, erityisen vahvasti siinä ovat esillä hel-

luntaiherätyksen piirteet, siksi tutkimuksessa on esitelty helluntaiherätyksen ominaisuuksia. 

Kirjallisuuskritiikin, reseptiotutkimuksen ja muistitutkimuksen avulla kirja-arvosteluja ja lu-

kukokemuksia jaotellaan teemoittain ja pohditaan kirjan saamia muotoja. 

 

Tutkimustulosten mukaan Juokse poika juokse eli Nicky Cruzin tarina herättää mielipiteitä 

puolesta ja vastaan. Kirjalla on yhä vahva asema herätyskirjallisuuden parissa. Ilmestymisai-

kanaan sitä pidettiin todentuntuisena kuvauksena nuorisokulttuurista, mikä herätti myös pel-

koja oman maan nuorison puolesta. Kirjan todistusvoimaa Jumalan pystyvyyden puolesta 

sekä korostettiin että pilkattiin rahastukseksi. Cruzin tarinalle annettiin erilaisia muotoja tul-

kitsijan kontekstista käsin. Tutkimuksen tekijän, kirjallisuuskriitikon ja lukijan johtopäätök-

siin vaikuttaa aina hänen henkilökohtainen historiansa. Kirjaa ei voi arvostella täysin puolu-

eettomasti.  
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Johdanto 

Tutkimustehtävä, lähteet ja aiempi tutkimus 

Nicky Cruzin (s. 1938) teos Juokse poika juokse on omaelämäkerrallinen kertomus 

nuoren, täynnä vihaa olevan pojan kasvusta aikuisuuteen. Puertoricolainen teini 

kohtaa avun ja pääsee pois New Yorkin kaduilta, jonne myöhemmin palaa autta-

maan kaltaisiaan. Cruzin tarina on herättänyt maailmanlaajuista huomiota, mutta 

tämän työn keskiössä on sen vastaanotto Suomessa ja suomalaisten keskuudessa. 

Kirja ilmestyi Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 1970 Ristin Voitto Kustan-

nusliikkeen julkaisemana. 

Pro gradu työssäni selvitän millaisen vastaanoton Juokse poika juokse–kirja 

on Suomessa ilmestyessään saanut, miten siihen on reagoitu myöhemmin sekä 

kuinka se on vaikuttanut lukijoihinsa. Tässä työssä Cruzin kirjalla viitataan aina 

Juokse poika juokse kirjaan. Hänellä on useita muitakin teoksia, mutta ne eivät 

kuulu tämän tutkimuksen piiriin. 

Johdannossa kuvaan tutkimukseni lähtökohdat ja tavoitteet, sekä tutkimuksen 

historiallisen ja yhteiskunnallisen kontekstin. Ensimmäisessä pääluvussa kerron 

Nicky Cruzista ja hänen elämästään, Juokse poika juokse – kirjasta ja sen omaelä-

mäkerrallisuudesta, sekä karismaattisesta helluntailaisuudesta, joka on oleellisesti 

vaikuttanut Cruzin elämään. Toinen pääluku keskittyy kirjan arvosteluihin ja arvos-

teluajankohtaan, niiden keskinäiseen suhteeseen, eli miten ajan olosuhteet vaikutti-

vat kirjan vastaanottoon ja arvosteluissa esille nostettuihin seikkoihin Suomessa. 

Kolmannessa pääluvussa käsittelen keräämiäni lukukokemuksia samalla pohtien 

lukijan ja muistin roolia kokemuksen muotoutumisen kannalta. Viimeisessä lu-

vussa esittelen tutkimustulokset.  

Henkilökohtainen kiinnostus kirjan ja sen vastaanoton tutkimiseen heräsi, 

kun kuulin sen yhä olevan vankiloissa suosittua lukemista. Tämän lisäksi tuntema-

ton nuori mies avasi Café Picnicissä keskustelun kanssani, kun huomasi minun lu-

kevan kyseistä kirjaa. Hän kertoi käyneensä kuuntelemassa Cruzia, mikä oli jäänyt 

hänen mieleensä. Näistä esimerkeistä innostuneena halusin lähteä selvittämään 

Cruzin tarinaa ja sen saamaa huomiota Suomessa. 

Tutkimuksen keskiöksi muodostui Juokse poika juokse–kirjan yksittäisiin ih-

misiin jättämä jälki. Yksittäiset ihmiset ovat tässä tapauksessa kirjallisuuskriiti-

koita, kyselyyni vastanneita ja internettiin asiasta kirjoittaneita. Koska Nicky Cruz 

ja hänen tarinansa ovat kirjassa pääosassa, tein myös pintapuolisen katsauksen siitä, 



 

 

mitä Cruzista itsestään on kirjoitettu. Uskonnollisessa lehdistössä hänestä on kirjoi-

tettu paljon, erityisesti hänen Suomen vierailujensa aikaan. Myös internetin keskus-

telupalstoilla ja blogeissa Cruz ja hänen toimintansa nousivat esiin. 

Tutkimusta varten etsin kirjasta kirjoitettuja kirja-arvosteluja sekä sen ilmes-

tymisajalta että myöhemmiltä vuosilta. Jaottelin kirja-arvostelut pääteemoittain ja 

selvitin, miksi niissä on kiinnitetty huomiota muun muassa nuoriin, päihteisiin tai 

kristinuskon pelastavaan voimaan. Maailman ja erityisesti Yhdysvaltojen ja Suo-

men ajankuvan tunteminen on selvityksen kannalta tärkeää. 

Tämän työn tärkeimpiä osia on lukukokemuksia käsittelevä kappale. Säh-

köistä mediaa hyödyntämällä kirjaa koskeva kysely levisi nopeasti ja antoi yhteensä 

18 lukukokemusta eri-ikäisiltä suomalaisilta lukijoilta. Lukukokemuksia käsittele-

vässä kyselyssä pyydettiin kertomaan mitä kautta kirjaan oli tutustunut, milloin, 

mitä lukija piti kirjasta ja mitä siitä jäi mieleen. Lukukokemuksissa esille nostettuja 

aiheita on myös jäsennelty teemoittain. Lukukokemukset ovat minulla tallennet-

tuina yhteen tiedostoon. 

Tutkimukseni lähteinä toimivat Juokse poika juokse- kirja, siitä kirjoitetut 

lehtijutut, kirja-arvostelut ja keräämäni lukijoiden kommentit eli lukukokemukset. 

Lisäksi tutustuin muutamiin internetistä löytyviin kirja-arvosteluihin, blogitekstei-

hin ja Cruzin vierailuja käsitteleviin keskusteluihin. Lehtiä käytin apuna myös ajan-

kuvan muodostamisessa, sillä 1970–luku on vielä lähihistoriaa, eikä siitä ole kirjoi-

tettu paljon. 

Tutkimustehtävän suurimpana haasteena oli aineiston löytäminen. Kirja-ar-

vostelujen etsimiseen sain vinkkejä Juokse poika juokse-kirjan kansissa lainatuista 

arvosteluista. Niiden lisäksi tutkin sellaisten lehtien vuosikertoja, joista arvosteluja 

saattoi olettaa löytyvän. Läpikäydyt vuosikerrat sijoittuvat vuosien 1970–1973 vä-

lille, sekä vuoteen 1976, jolloin Cruz vieraili Suomessa. Lehtijutut etsin Kansallis-

kirjaston, Helsingin yliopiston keskustakampuksen kirjaston ja Kirkkohallituksen 

sekä Päivämiehen arkistojen avulla sekä internetistä, mahdollisimman laajalta 

alalta. Kävin läpi yleisempien päivälehtien ja kristillisten julkaisujen vuosikertoja. 

Arvosteluja löytyi Itä-Hämeestä, Helsingin Sanomista, Kouvolan Sanomista, Kar-

jalaisesta, Herättäjästä, Eteenpäin-lehdestä, Kotimaasta, Ristin Voitosta ja Kristityn 

vastuusta.  

Lokakuussa 2014 tieto keruusta lähti eteenpäin sähköpostin ja Suomi24-in-

ternetsivuston avulla. Sähköposti lähetettiin seminaarin ohjaajan ja assistentin kon-

taktien kautta vapaasti eteenpäin jaettavaksi. Muutama vastaus tuli hyvin pian, 



3 

 

mutta sitten niiden tulo lakkasi. Joulun alla toimitin ilmoituksen tutkimuksesta Hel-

singin Saalem-seurakunnan ilmoitustaululle ja ainakin yksi vastaaja kertoi löytä-

neensä tiedon tutkimuksesta sitä kautta. Tammikuun alussa 2015 jaoin tiedon tut-

kimuksestani Facebookissa, omalla seinälläni ja pyysin kontaktejani jakamaan tie-

toa edelleen. Facebook osoittautui hedelmälliseksi kanavaksi ja vastauksia tuli yh-

deksän kappaletta vuorokauden sisällä. Facebookissa heti vastaamisen kynnys on 

varmasti ollut matalampi kuin sähköpostin kautta, sillä viestin saattoi naputella va-

paamuotoisesti muun Facebook toiminnan ohella. 

Nicky Cruzia tai hänen tuotantoaan ei ole aikaisemmin tutkittu Suomessa. 

David Wilkersonin kirjoittama teos Risti ja linkkuveitsi kertoo Cruzin tarinan Wil-

kersonin näkökulmasta. Tässä työssä en tutki niinkään itse teosta, vaan sen vaiku-

tusta lukijoihin, eli sen saamaa vastaanottoa. Lukijatutkimus ja kirjallisuuskritiikki 

ovat työlleni tärkeitä, sillä niiden avulla voin tulkita kirjasta kirjoitettuja arvosteluja 

ja keräämiäni kommentteja. Teoksen ymmärtäminen on historiasidonnainen ilmiö, 

kirja-arvostelut 1970–luvulta ja 2010–luvulla kerätyt lukukokemukset välittävät te-

oksesta erilaisen kuvan. Lukija kohtaa tekstin ja samalla syntyy esteettinen objekti, 

eli tekstin ja lukukontekstin muodostama lähtökohta teoksen ymmärtämiselle. Te-

oksen merkitys muotoutuu aina ulkopuolisten tekijöiden kautta, sillä lukija ei elä 

tyhjiössä. Teoksen tulkintaan vaikuttaa lukijan elinympäristö ja hänen kokemuk-

sensa. Vaikka teos olisi luettu vuosia aiemmin, se näyttäytyy erilaisena myöhem-

min muisteltuna verrattuna lukuhetkeen. Reseptiotutkimus tarkastelee teoksen vas-

taanottoa historiallisen ja sosiaalisen kontekstin kautta.1 

 Suhtautuminen Cruzin Juokse poika juokse – kirjaan on erilaista, riippuen 

siitä, millaisissa olosuhteissa lukija on elänyt. Onko hän itse kokenut samankaltaisia 

asioita, tai elänyt samoilla vuosikymmenillä tai samoissa paikoissa. Tekstin teho 

vähenee, tai katoaa, jos lukija ei pysty muodostamaan sen kirjoittajan luomia mie-

likuvia. Lukutilanteessa teos saa merkityksensä lukijan mielessä, mihin vaikuttaa 

aina konteksti, jossa merkitystä haetaan. Mitä vanhempi, tai mitä kauempana 

omasta elinpiiristämme teos on, sitä vaikeampi meidän on hahmottaa sen alkupe-

räistä sanomaa. Koska kirjan ilmestymisestä on kulunut suunnilleen 46 vuotta, ovat 

kirja-arvostelut sen alkuperäisen, suomalaisten antaman sanoman hahmottamisen 

kannalta todella tärkeitä. Kirja-arvostelujen tutkiminen vaatii kirja-arvostelun mää-

                                                 
1 Varpio 1981, 4–5; 11. 



 

 

rittämisen, kirjallisuuskritiikin ja kirjallisuushistorian tuntemusta. Yksinkertaisim-

millaan kirja-arvosteluksi tai kirjallisuuskritiikiksi voidaan määrittää ohjelma tai 

kirjoitus, jossa kuulijalle tai lukijalle ilmoitetaan teoksen nimi ja tekijä. Kirja-ar-

vostelun tarkoituksena on kuvata kirjaan liittyviä ilmiöitä, sekä tulkita ja arvottaa 

niitä.2 

 Tutkimuksessani luon kuvan Cruzin kirjan vastaanotosta Suomessa niiden 

tietojen valossa, jotka olen käsiini saanut. Kirjan sanomaa ja vaikutusta lukijoihin 

en kuitenkaan pysty lopullisesti määrittämään, sillä erilaiset tutkimusmenetelmät ja 

kokemusympäristöt (aika, paikka, sosiaalinen ympäristö) antavat eri tulokset. Kir-

jasta ei voi tehdä täydellistä läpivalaisua, mutta voin tulkita sen sanomaa oman kon-

tekstini kautta.3 

 Tutkimus on itseasiassa Juokse poika juokse – kirjan lukijoiden kautta saa-

mien muotojen tarkastelua. Kirjan saamia muotoja voi löytyä päiväkirjoista, muis-

telmista, kirjeistä, näytelmistä, arvosteluista sekä tutkimuksista. Kirjallisuushistori-

assa teos elää tulkintana, ei tekstinä. Kirja-arvostelijalla on tärkeä rooli teoksen 

muodon ja tulkinnan luojana. Arvostelun perusteella kirja löytää lukijansa ja paik-

kansa kirjallisuuden kentällä.4 

Omaelämäkerrallisia teoksia, kuten Juokse poika juokse ei voida pitää histo-

riankirjoituksena, vaan paremminkin ajankuvauksina. Omaelämäkerrat kertovat 

historiasta, mutta vain kirjoittajan näkökulmasta. Kirjoittaja on kokenut asiat, mutta 

ei välttämättä perehtynyt historiaan niin, että voisi kertoa asioista puolueettomasti, 

mikä ei toki ole omaelämäkerran tarkoituskaan. Siksi teoksen sanoman ymmärtä-

miseksi on tärkeää tutustua sen kirjoitusajan kontekstiin.5 

Kirjan syntyolosuhteet Yhdysvalloissa ja ilmestymisajan il-
mapiiri Suomessa 

1960-luvun Yhdysvallat 

Viimeistään 1960 luvulla teollistunut maailma heräsi näkemään teollistumisen 

myötä syntyneet epäkohdat. Elinkeinorakenteen muuttumisen myötä alkanut kau-

pungistuminen toi suuren määrän ihmisiä yhteen, jolloin syntyi myös köyhiä alueita 

                                                 
2 Huotari 1979, 10–11; Varpio 1981, 9–10. 
3 Varpio 1977, 107–108. 
4 Varpio 1977, 111. 
5 Smith & Watson 2001, 10. 
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ja työttömyyttä, minkä lisäksi ympäristö kärsi. Ihmiset alkoivat käsitellä yhteiskun-

nan vääryyksiä ja vaatia niihin muutoksia. Niin sanottu tiedostamisen kriisi johti 

erityisesti Yhdysvalloissa uuden imagon rakentamisen aikaan.6 

Afroamerikkalaiset alkoivat 1950 ja -60-luvuilla todenteolla vaatia oikeuksi-

aan tasa-arvoon, sillä vaikka orjuus lakkautettiin sisällissodan päätyttyä, rotuerot-

telu oli Yhdysvalloissa yleistä varsinkin etelävaltioissa. Rosa Parksin tapaus vuo-

delta 1955 on hyvä esimerkki ajan muutoshakuisesta ilmapiiristä. Afroamerikkalai-

nen Rosa Parks oli matkalla töistä kotiin ja istui linja-auton keskivaiheilla, koska 

värillisille varattu takaosa oli täynnä. Linja-auton ollessa täysi, saivat myös värilli-

set istua lähempänä keskikohtaa, mutta etuosa oli joka tapauksessa varattu val-

koihoisille. Rosa Parksin istuessa täydessä linja-autossa, siihen nousi vielä yksi val-

koihoinen mies. Linja-autonkuljettaja käski Rosaa ja kolmea muuta värillistä mat-

kustajaa nousemaan ylös, jotta valkoihoinen mies saisi istua rauhassa. Muut nousi-

vat vastahakoisesti, mutta Rosa ei, koska hän ei tuntenut toimivansa väärin. Hän oli 

saanut tarpeekseen syrjimisestä ja istui paikallaan, kunnes poliisit saapuivat ja pi-

dättivät hänet rotuerottelulain rikkomisesta.7 

Rosa Parksin tapaus käynnisti liikehdinnän, joka johti vuoden mittaiseen 

linja-autolakkoon Montogomeryn kaupungissa. 50 000 tummaihoista lakkasi käyt-

tämästä julkisia linja-autoja ja perusti kimppakyytiverkoston, vain kourallinen jat-

koi julkisen liikenteen käyttöä. Rosa Parks oli kunnioitettu hahmo tummaihoisten 

keskuudessa ja hänen kohtalonsa oli odotettu selkkaus, jonka sattuessa nähtiin ti-

laisuus järjestäytyneen vastarinnan aloittamiseen. Lakkoa johti 26-vuotias Martin 

Luther King Jr., joka valittiin tehtävään liikehdintää johtavien yhteispäätöksellä. 

Kingillä oli hyvät puhelahjat ja hän sai yhteisön pysymään lujana kaksi kertaa vii-

kossa pidettävien kokoontumisten innostavien puheidensa avulla. Lakko oli väki-

vallaton ja sai oikeutuksensa kristinuskosta. Lakko päättyi 1956 kun Yhdysvaltain 

korkein oikeus totesi marraskuussa Montgomeryn kaupungin linja-autolakien ole-

van perustuslain vastaisia ja lakkoilijat äänestivät ennen joulua yksimielisesti lakon 

päättämisen puolesta. Kyseisestä lakosta alkoi vapausliikkeen tarina.8 

1950-luku jätti kiehuvan pohjan alkavalle 1960-luvulle. 1960-luvulla toisen 

maailmansodan pommi-iskujen seuraukset ja maailman epätasa-arvoisuus olivat 

                                                 
6 Ala-Ketola 1985, 12. 
7 Burns 1990, 4. 
8 Burns 1990, 4–9.  



 

 

vielä tuoreessa muistissa. Ihmiset ympäri maailmaa osoittivat mieltä ydinasekokei-

den lakkauttamiseksi ja rauhanaatteen kannatus kasvoi. Kylmän sodan aika kahlitsi 

koko maailmaa, vaikka sen päätähtinä olivat toisistaan mittaa ottavat Yhdysvallat 

ja Neuvostoliitto. Suurvallat kilpailivat kaikilla mahdollisilla pelikentillä, mutta ei-

vät antautuneet varsinaiseen sotaan, sillä molemmilla oli hallussaan ydinaseita. Yh-

tenä esimerkkinä kansalaisten liikehdinnästä on Port Huronin kannanotto (Port 

Huron statement). Yhdysvaltalaiset opiskelijat esittivät siinä kritiikkinsä amerikka-

laista yhteiskuntaa kohtaan. Erityisesti kiinnitettiin huomiota rasismiin, sotahenki-

syyteen ja kansalaisten välinpitämättömyyteen. Kannanotolla haluttiin herätellä 

kansakunta kulkemaan kohti tasa-arvoisempaa huomista.9 

1960-luvulla myös naisten asema kyseenalaistettiin. Huomattiin, että naiset 

automaattisesti ajautuivat niin sanottuihin naisten töihin, myös uudistusmielisissä 

järjestöissä. Naiset istuivat pöydän takana ja hoitivat esimerkiksi konekirjoitusta, 

vaikka heillä saattoi erinomaisia, mielenkiintoisia ja toteuttamiskelpoisia uusia aja-

tuksia. SNCC:ssä eli Student Nonviolent Coordinating Committee:ssa todettiin, että 

oletus miesten ylivallasta suhteessa naisiin oli verrattavissa valkoisten oletettuun 

ylivaltaan suhteessa tummaihoisiin. Tummaihoiset olivat oleellinen osa eteläisen 

teollisuuden pyörittämistä ja naiset järjestöjen toimimista, mutta kummallakaan ei 

ollut oikeutta mielipiteeseen.10 

Toisessa maailmansodassa Yhdysvalloilla oli merkittävä rooli myös Euroo-

passa, minkä vuoksi sen oli helppo kasvattaa vaikutusvaltaansa siellä vielä sodan 

päätyttyäkin. Yksi Yhdysvaltojen päätavoitteista oli kommunismin leviämisen es-

täminen. Sen lisäksi Yhdysvallat pyrki täyttämään sotilaalliset ja ideologiset tyhjiöt 

ympäri maailman. Taloudellisen hyvinvoinnin kasvattaminen koettiin hyväksi kei-

noksi taistella ei-toivottuja aatteita kohtaan.11 

Vuonna 1980 julkaistun Tampereen yliopiston Politiikan tutkimuslaitoksen 

tutkielma Liennytys vai kylmä sota? – Kansainvälisten suhteiden erityispiirteitä 

auttaa hahmottamaan 1970–luvun tunnelmaa. Tutkielmassaan Osmo Apunen esit-

telee pääpiirteitä valtioiden välisten suhteiden kehittymiselle. Apusen mukaan pre-

sidentti Jimmy Carterin politiikka nosti Yhdysvallat jaloilleen Vietnamin sodan, 

Watergaten ja CIA-paljastusten jälkeen.12 

                                                 
9 Burns 1990, 54–57. 
10 Burns 1990, 116–117.  
11 Ala-Ketola 1985, 17. 
12 Apunen 1980, 2. 



7 

 

Yhdysvaltojen ja silloisen Neuvostoliiton strategista tasapainoa pidettiin yllä 

asevalvontaneuvottelujen avulla. Teknologian nopea kehitys järkytti kuitenkin kau-

hun tasapainoa, sillä tutkimus- ja kehitystoiminta oli molemmilla suurvalloilla jat-

kuvaa, eikä voitu tietää mitä uutta oli tulossa. Epäluulon ilmapiirissä uusien aseval-

vontaneuvottelujen rakenteiden muodostaminen oli vaikeaa, sillä molemmat halu-

sivat valvoa etujaan. Suurvallat pyrkivät kuitenkin muuttamaan tilannetta, ja lien-

nytyksen aikana ne kehittivät keskinäistä yhteistyötä ja luottamusta. Liennytyspo-

litiikka sopi hyvin Suomelle, sillä Suomen ja Neuvostoliiton välistä suhdetta oli 

rakennettu juuri luottamuksen pohjalta.13 

Liennytystä seurasi Aasian ja Afrikan tapahtumien kautta käyty propaganda-

sota, jonka avulla sekä Neuvostoliitto että Yhdysvallat pyrki parantamaan omaa 

asemaansa. Apunen päättää tutkielmansa toteamalla, että tilanne on epävarma, eikä 

tulevia ratkaisuja voi ennustaa. Liennytyksen hengen viilennettyä 1970–luvun lo-

pulla ydinsodan uhka koettiin mahdollisena, sillä varustautumista jatkettiin aseista-

riisuntaneuvotteluista huolimatta. Vuosikymmenen lopulla maailman ongelmat ja 

mahdollisuudet olivat muodostuneet yhteisiksi asioiksi. Yhteistoiminnan lisäänty-

essä myös resurssien jakaminen tuli ajankohtaiseksi. Kehitysmaiden ja teollistunei-

den maiden taloudelliset suhteet haluttiin ratkaista maailmanlaajuisella tasolla.14 

Muutoshakuisena aikana kaivattiin muutosta myös uskontoon, maallistumi-

sen rinnalle puheenaiheeksi nousi uskontojen uusi nousu. Islamin usko elpyi arabi-

maissa, Kiina avautui uskonnollisille vaikutteille ja paavi sai innostuneen vastaan-

oton Puolan kiertueellaan. Lähi-idän uskonnolliset vaikutteet, spiritualismi ja uus-

uskonnollisuus tulivat osaksi myös läntistä kristikuntaa. Karismaattinen helluntai-

laisuus kasvatti suosiotaan ympäri maailman.15  

Kirkkojen ajateltiin voivan vaikuttaa Euroopan turvallisuuteen muuttamalla 

ihmisten asenteita. Kirkkojen todettiin voivan ilmaista mielipiteensä hallituksia va-

paammin, sillä ne eivät olleet poliittisesti sidottuja. Kuitenkin kirkkojen mielipitei-

den ajateltiin vaikuttavan poliitikkojen mielipiteisiin, ainakin seurakuntalaisten 

kautta. Rauhan edistäminen oli kirkkojen kannalta kansainvälispoliittinen ja ennen 

kaikkea ihmisen sisäisen mielenrauhan asia.16 

                                                 
13 Apunen 1980, 4–7. 
14 Apunen 1980, 8–15; Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1981, 11–12. 
15 Mäkelä, Heino & Bäckman 1981, 21. 
16 Janhonen Kotimaa 30.5.1972 Kirkkojen työryhmä pohtii Euroopan turvallisuutta 



 

 

Suurvaltojen välinen peitelty kilpavarustelu sekä ympäri maailmaa tapahtu-

neet kapinat ja epäoikeudenmukaisuudet tulivat esiin suomalaisessa mediassa. Kan-

sainvälinen ajatus ongelmien ratkaisemisesta maailmalaajuisella tasolla teki niistä 

kaikkien yhteistyötä tekevien maiden ongelmia, myös Suomen. Informaation li-

sääntyminen ja reaaliaikaistuminen toivat muun maailman vaikutteet yhä nopeam-

min suomalaisten pohdittavaksi. Maailman tapahtumat vaikuttivat suomalaiseen 

politiikkaan, mielipiteen muodostukseen ja päätöksen tekoon, sekä yksilön että yh-

teiskunnan tasolla. 

Suomalainen yhteiskunta 1970 – luvulla 

Myös Suomen 1970–lukua värittivät monet maailmankuulut tapahtumat. Martin 

Luther King ammuttiin, Ernesto Che Guevara teloitettiin ilman oikeudenkäyntiä, 

rotusortoa valkoisten puolelta oli ympäri maailmaa, Vietnamin sota muuttui jul-

memmaksi. Tämä kaikki tuli ihmisten tietoon uudella tavalla, kuvien kera ja nope-

asti. Etelä-Euroopassa työläiset valtasivat tehtaita osoittaakseen pärjäävänsä ilman 

kapitalisteja. Suomessa työläiset lakkoilivat. Levoton liikehdintä sai ihmiset toimi-

maan rauhan ja solidaarisuuden puolesta ”oman ajattelun, henkilökohtaisen asioi-

hin perehtymisen ja omatunnonvaatimusten pohjalta”.17 

Suomalainen yhteiskunta muuttui paljon 1960–1970-lukujen taitteessa. Kau-

pungistuminen oli yksi suurimmista muutoksista, siihen vaikutti nopea teollistumi-

nen, maa- ja metsätalouden rationalisoituminen ja ylituotanto-ongelmat. Maa- ja 

metsätalouden osuus työllistäjänä väheni noin 15 prosenttia vuodesta 1960 vuoteen 

1970 mennessä. Eniten työvoima lisääntyi kaupan, palvelusten ja liikenteen alalla. 

Asukasmäärän kasvaessa palveluita tarvittiin enemmän ja samalla lisääntyivät kau-

punkien työpaikat. Työvoiman lisääntyessä saattoivat saman alan edustajat liittyä 

yhteen ja alkaa ajaa omia etujaan. Työntekijöiden määrän ja kansainvälisten vai-

kutteiden myötä työtaisteluista työläisten etujen ajamiseksi omistavaa luokkaa vas-

taan tuli 1970-luvulla yleisiä.18 

Vuosina 1969 ja 1970 Suomesta muutti pois yhteensä yli 100 000 henkilöä, 

minkä johdosta Suomen väkiluku aleni ensimmäisen kerran rauhan aikana sitten 

nälkävuosien. Muutto suuntautui pääasiassa Ruotsiin, koska sikäläisissä tehtaissa 

oli tarjolla töitä, toisin kuin Suomessa. Myös Suomeen muutettiin. Ensimmäinen 

suurempi pakolaisryhmä tuli Suomeen 1970–luvun alussa, jolloin maahan tuli 200 

                                                 
17 Mikkola 2010, 64–66. 
18 Nummila 2000, 81; Sihvo, Mäkeläinen, Lindqvist 1973, 13. 



9 

 

chileläistä pakolaista. Voimakas maastamuutto ja pakolaisten saapuminen Suo-

meen ravistelivat perinteistä käsitystä suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen raken-

teesta. Massamuutto maan sisällä suuntautui pohjoisesta etelään ja idästä länteen. 

Asutuskeskukset vetivät väkeä puoleensa. Vaurastuvalla työväenluokalla oli ensim-

mäistä kertaa varaa nykyaikaiseen asumistasoon ja lapsetkin saivat oman huoneen. 

Kaupunkiväestön osuus kasvoi yli puoleen koko väestöstä.19 

1970–luvulla öljyn hinnan nousu aiheutti kansainvälisen taantuman. Suo-

messa taantuma alkoi aikaisemmin, mutta kesti vähemmän aikaa kuin muualla. Eri-

tyisesti vuodelle 1973 asettunut öljykriisi aiheutti laman teollistuneisiin maihin. 

Vuosikymmenen lopulla taloustilanne alkoi elpyä, kunnes 1979 raakaöljyn hinta 

yhtäkkiä nousi.20 

Vuotta 1968 pidettiin ”ylioppilaiden hulluna vuotena”. Sekä Suomessa että 

muissa länsimaissa nuoriso tuli näkyviin osoittaen ympäröivän yhteiskunnan epä-

kohtia. Suomessa liikkeen painopiste oli selvästi Helsingissä ja sen äänenkannatta-

jana toimi erityisesti Ylioppilaslehti. Linjauksissa korostuivat intellektualismi, va-

paat moraalikäsitykset ja perinteisten arvojen ylläpitäjien, kuten kirkon, kyseen-

alaistaminen.21 

1970 - luvun alkupuolella poliittinen liikehdintä muuttui. Nopeasti kehittynyt 

kansainvälinen tiedotusyhteys toi maailman ongelmat kaikkien tietoisuuteen. Rotu-

sorto, kehitysmaiden tilanne, poliittiset vastakohdat monissa maissa sekä sodat kiin-

nittivät huomion ajatuksellisen ilmapiirin lisäksi myös konkreettisiin ongelmiin. 

Työttömyys kasvoi ja maailman tilan tiedostaminen ajoi nuoret pohtimaan ase-

maansa ja arvojaan uudelleen. Taloudellisen kasvun hidastuessa keskustelut yhteis-

kunnassa siirtyivät henkisten arvojen etsintään ja elämänlaadun parantamiseen. 

Katseet kohdistuivat samalla myös kirkkoon neuvottomien kansalaisten hakiessa 

sieltä lohtua.22 

1970–luvulla kirkko kääntyi sisäänpäin. Se pohti ominta olemustaan ja tehtä-

väänsä, jolloin keskeiseksi tavoitteeksi muodostui kristillisen uskon perusteiden 

selkiinnyttäminen. Vuonna 1970 julkaistiin piispankokouksen asettaman komitean 

mietintö, jonka mukaan kirkkolain ja yleisen lain välistä rajaa tulisi täsmentää. 

                                                 
19 Juntto 2000, 136–137; Nieminen 2000b, 33; Nieminen 2000c, 35; Sihvo & Mäkeläinen & Lind-

qvist 1973, 14. 
20 Keinänen 2000, 76; Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1981, 12. 
21 Sihvo & Mäkeläinen & Lindqvist 1973, 18–19. 
22 Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1981, 20–21; Sihvo & Mäkeläinen & Lindqvist 1973, 19. 



 

 

Kirkkolain piiriin kuuluisivat kirkon asiat ja hallintoa tai muuta koskevat säännök-

set olisivat yleisen lainsäädännön piirissä. Keskustelu käsitteli kirkon ja valtion suh-

detta, mutta myös hengellisen elämän arvostuksen nousua. Hengellisten liikkeiden 

määrä ja kannatus kasvoi, rukouselämään ja hiljentymiseen suhtauduttiin myöntei-

semmin.23  

Tiedonvälityksen nopeutumisen myötä huomattiin puutteita uutisten tausta-

tiedoissa. Kirkollisissa kysymyksissä taustoitus ei useinkaan ollut kattavaa, eikä ir-

rallisia kysymyksiä onnistuttu liittämään suurempiin kokonaisuuksiin. Kirkko tie-

dotti myös itse aktiivisesti ja kehitys johti kirkolliseen ja ei-kirkolliseen tiedottami-

seen. Kehitystä pidettiin luonnollisena yhteiskunnallisen muutoksen seurauksena. 

”Moniarvoinen yhteiskunta on moniarvoinen myös suhteessaan kirkkoon.”24 

Suomalaisesta 1970-luvun lehdistöstä valitsin muutamia esimerkkejä ajanku-

van syventämiseksi. Painettu sana ylläpitää yhteisöjä, sillä se vaikuttaa lukijoidensa 

ajatuksiin. Sanomalehti, jota me luemme, antaa tunnun yhteisöllisyydestä ja muok-

kaa yhteiskunnan asenteita. Lehdistön vaikutusta kansan mielipiteeseen ja yhteis-

kunnan arvomaailmaan ei voi ohittaa. Kotimaa-lehdessä vuonna 1972 puhuttivat 

keskiafrikkalaisen Burundin tasavallan joukkomurhat. Verinen vallankaappausyri-

tys ei aluksi juuri näkynyt lehdistössä ja se huoletti artikkelin kirjoittajaa. Samai-

sessa artikkelissa otetaan esiin ”Nixonin-Breshnevin ydinasevarjo”, yleistyneet len-

tokonekaappaukset ja diplomaattien kidnappaukset poliittisen sodan osana. Lisäksi 

mainitaan vallankumoukselliset ajattelijat Marx, Lenin ja Mao, joiden rinnalle oli-

vat tulleet ”omatekoisemmat uudistajat” Castro, Guevara, Trotski ja Rosa Luxem-

burg.25  

Erityisesti 1970–luvun loppupuolella sielunhoito-pakinoitsijoiden määrä li-

sääntyi suomalaisen aikakauslehdistön puolella. Sielunhoito tuli monessa Kotimaan 

kirjoituksessa esille. Lari Junkkarin artikkelissa vuodelta 1972 yksi vaihtoehto kir-

kollisten toimitusten ja kirkon toiminnan elävöittämiseksi oli sielunhoidollisuuden 

lisääminen. Julistuksen rinnalle tulisi lisätä runsaasti sielunhoidollista toimintaa.26  

Junkkarin kirjoituksen mukaan myös seurakunnan hallintoa tulisi uudistaa. 

Sen tulisi ”muuttuneissa ja jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa parhaalla mahdolli-

sella tavalla edistää muuttumattoman evankeliumin julistamista ja toteuttamista”. 

                                                 
23 Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1981, 20; Sihvo & Mäkeläinen & Lindqvist 1973, 22–23. 
24 Sihvo & Mäkeläinen & Lindqvist 1973, 27. 
25 Jokinen & Saaristo 2006, 31; Luotaaja Kotimaa 9.6.1972 Maailma tänään. Terrorismin jäljet. 
26 Junkkari Kotimaa 6.6.1972 a Kirkon vakavin kriisi on sen omassa keskuudessa; Mäkeläinen & 

Heino & Bäckman 1981, 23 
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Lisäksi hän näki kirkon kasvatus- ja opetustyön olevan aikaansa jäljessä, sillä se ei 

kyennyt vastaamaan nopeasti muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin. Kirkko oli 

muuttunut demokraattisempaan suuntaan ja eri väestöryhmien edustus kirkkoval-

tuustoissa ja – neuvostoissa oli tasaantunut, mutta ei vielä läheskään riittävästi.27  

Junkkari nosti esiin huolen perherakenteen muuttumisesta. Avioliitto ei ollut 

enää alamaisuutta ja kuuliaisuutta, vaan kahden kauppa, jossa aviopuolisoiden oli 

osattava hoitaa suhdetta. Pohdittiin kuinka kirkko voisi tukea aviopuolisoita per-

soonallisen suhteen muodostamisessa ja ylläpitämisessä. Myös Olli-Pekka Lassila 

kirjoittaa Kotimaan yleisönosastolla vuonna 1972 yhdessä asumisesta ilman vihki-

mistä. Lassila on pappina Tukholmassa ja kertoo järjestelyn lisääntyneen siellä huo-

mattavasti. Hän kokee asian ikäväksi, sillä perheen yhteinen elämä Jumalan seura-

kunnassa on uhattuna. Kaste ja vihkiminen koetaan vain elämäntapahtumiksi, jotka 

tulee suorittaa, ilman uskonnollista merkitystä. Lassila on huolissaan kansasta ja 

pohtii kuinka sen saisi ymmärtämään, että kirkolliset toimitukset ovat uskon asioita, 

eivätkä yhteiskunnallisia siirtymäriittejä.28 

Junkkarin ja Lassilan huoli oli tilastotietojen mukaan aiheellinen. Avioerojen 

määrä lähes kaksinkertaistui Suomessa 1970–luvulla verrattuna 1960–lukuun (yli 

10 000 per vuosi). Syntyneiden määrä taas laski lähes 20 000 vauvalla ja avoliitot 

yleistyivät huomattavasti 1970–luvulla. Syntyvyyden laskun, avioerojen määrän ja 

avoliittojen kasvun syynä oli osaltaan elinkeinorakenteen raju muutos ja naisten 

siirtyminen kodin ulkopuoliseen työelämään. Papiston ja tietyn kansanosan huo-

lesta huolimatta avoliitot yleistyivät siinä määrin, että vuosikymmenen loppupuo-

lella ne saivat yhteiskunnalta puolivirallisen hyväksynnän. Tuolloin karkeasti 8 pro-

senttia parisuhteista oli avoliittoja. Yhteiskunnan myötämielisyys avoliittojen hy-

väksyntää kohti näkyi muun muassa nimikkeen käytössä virallisissa kaavakkeissa 

ja huomiointina verotuksessa.29 

1960-luku oli muutosten aikaa. Sekä maailma, että suomalainen perhe ja sen 

rakenteet muuttuivat. Tekniikan kehittymisen myötä maailman tapahtumat tulivat 

ihmisten tietoisuuteen lähes reaaliajassa. Ihmisillä oli myös enemmän vapaa-aikaa 

kuin aikaisemmin, ja siten mahdollisuus pohtia syvällisemmin maailman tilaa. 

Tämä kaikki yhdessä nosti esiin uusia ajatuksia. Enää ei tyydytty siihen miten asiat 

on, vaan vaadittiin muutosta, ja muutoksia saatettiin alulle. 

                                                 
27 Junkkari Kotimaa 6.6.1972 a Kirkon vakavin kriisi on sen omassa keskuudessa 
28 Junkkari Kotimaa 6.6.1972 a Kirkon vakavin kriisi on sen omassa keskuudessa; Lassila Kotimaa 

13.6.1972 Yhdessäasuminen ilman vihkimistä 
29 Kartovaara 2000, 15; Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1981, 16; Nieminen 2000a, 19. 



 

 

I Nicky Cruz ja Juokse poika juokse 

1. Nicky Cruz 

Nicky Cruz syntyi 6.12.1938 lähellä Las Piedrasin kylää Puerto Ricon saarella. Hä-

nellä oli 16 veljeä ja yksi sisko. Hänen vanhempansa olivat spiritistejä, joille mak-

settiin yhteydenotosta kuolleiden henkiin.30 

Kasvaessaan Cruz koki vaikeaksi vanhempiensa ja erityisesti isänsä aseman 

noitatohtorina. Cruz tiesi vihaavansa isäänsä ja äitinsä vihaavan häntä. Viisivuoti-

aana Cruzin isä yllätti hänet varastamasta rahaa äitinsä käsilaukusta. Rangais-

tukseksi hänet suljettiin koppiin kyyhkysten kanssa, jotka nokkivat hänen kaulaansa 

ja naamaansa. Kahdeksan vuotiaana Cruz meni sisälle kesken hänen äitinsä ja mui-

den spiritistien kahvihetkeä. Hänen äitinsä katsoi Cruzia oudosti ja huusi: ”Tämä ei 

ole poikani. Hän on paholaisen lapsi! Mene pois Paholainen! Jätä minut! Häivy!” 

Nicky Cruz kasvoi täyteen vihaa ja herätti pelkoa koulutovereissaan. Varkauksien 

ja tappeluiden lisäksi hän löi pikkutyttöä kivellä päähän ja nauroi kun näki tämän 

vuotavan verta sekä paloitteli ilmakiväärillä ampumansa linnut. Cruzin ennustettiin 

tulevan murhatuksi, tai itse murhaavan jonkun.31 

15–vuotiaana, vuonna 1955 Nicky Cruz lähetettiin Puerto Ricosta New Yor-

kiin veljensä Frankin huomaan. Cruz laitettiin kouluun, mutta kahdessa kuukau-

dessa hänet erotettiin, koska hän löi toista oppilasta tuolilla päähän. Cruz karkasi 

veljensä luota ja vuokrasi huoneen, jonka maksoi kadulla ryöstämillään rahoilla. 

Hän sai tappouhkauksia sekä Piispojen että Mau Maun jengeiltä.32  

Cruz sai kutsun juhliin, joissa Mau Mau-jengin presidentti antoi hänelle 

kolme päivää aikaa harkita liittyäkö jengiin. Cruz päätti liittyä ja joutui tulikokee-

seen. Viisi jengiläistä pahoinpiteli häntä tajunnanmenetykseen asti, herätessään hän 

oli Mau Maun jäsen. Ensimmäisessä jengien välienselvittelyssä Cruz pääsi näke-

mään verta ja ampui pakenevaa poikaa, niin että tämä lyyhistyi maahan. Cruz tunsi 

suurta tyydytystä siitä, että hän oli saattanut tappaa jonkun. Julmuutensa avulla hän 

nousi Mau Mau-jengin presidentiksi kuuden kuukauden aikana.33 

Seuraavat kaksi vuotta Cruz oli jengin pelätty johtaja. Häntä syytettiin ryös-

töistä, tappeluista, pakottamisista, huumeiden käytöstä ja välittämisestä ja murhista. 

Cruz nautti ihmisten satuttamisesta, hän piti veren näkemisestä. Cruzkin kohtasi 

                                                 
30 Owen 2000, 3; 20. 
31 Howat 2001, 90–91; Owen 2000, 4. 
32 Owen 2000, 5–6. 
33 Owen 2000, 7–8. 
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väkivaltaa, häntä potkittiin ja viilleltiin. Erään kerran toisen jengin edustajat yritti-

vät kuristaa hänet vyöllä, mikä jätti hänen kurkkuunsa jäljen niin, että se kuuluu 

hänen puheessaan. Vaikka Cruz pääasiassa hallitsi katuja, hän kärsi unenpuutteesta, 

sillä aina nukahtaessaan hän näki kammottavia painajaisia ja usein heräsi kirkuen. 

Niiden kahden vuoden aikana, joina Cruz johti Mau Mauta, jengi tappoi 17 ih-

mistä.34 

Kesällä 1958 Cruz ja Mau Maut menivät katsomaan, minkä ympärille sata-

kunta ihmistä oli kokoontunut. He löysivät David Wilkersonin lukemasta Raamat-

tua kadulla. Cruz uhkasi tappaa Wilkersonin, joka totesi Jeesuksen rakastavan häntä 

ja lähti pois paikalta. Cruz ei uskonut kenenkään rakastavan häntä, mutta saarnaajan 

sanat herättivät hänessä jotakin. Cruz oli hämmentynyt ja sen seurauksena yritti 

tappaa parhaan ystävänsä ja repi pululta pään irti. Cruz ei tiennyt miten suhtautua 

pastorin sanomaan.35 

Viikon kuluttua David Wilkerson kutsui koko Mau Mau-jengin kokoukseen, 

jonka hän piti suuressa hallissa. Kokoukseen osallistui monia jengejä, se oli äänekäs 

ja rauhaton. Cruz kuitenkin pysähtyi ajattelemaan tekojaan ja tunsi syyllisyyttä ja 

häpeää. Kokouksen lopuksi hän meni eteen vastaanottamaan kristinuskon halusta 

muuttaa elämänsä suunta.36 

Kokouksen jälkeen Cruzin elämä muuttui. Hän rukoili Jumalalta apua ja hä-

nen tuntemansa pelko ja viha hävisivät. Kertoessaan omaa tarinaansa Wilkersonin 

mukana kirkossa myös hänen kurkkunsa parantui. Cruz koki väkivaltaa muiden jen-

gien taholta, muttei enää kostanut, sillä se ei sopinut kristitylle. Wilkersonin keho-

tuksesta Cruz lähti raamattukouluun. Hän opiskeli Latin America Bible Institutessa 

La Puentessa Kaliforniassa 1958–1961. Siellä tapasi siellä tulevan vaimonsa ja ke-

sällä 1960 ryhtyi Wilkersonin työpariksi.37 

Cruz sai Wilkersonin kautta rahalahjoituksen ja pääsi käymään kotonaan Pu-

erto Ricossa. Cruz saarnasi ja tilaisuuden lopussa hänen oma äitinsä polvistui hänen 

eteensä ja halusi tulla kristityksi. Myös kaksi hänen veljeään kääntyivät kristityiksi. 

Seuraava vuosi raamattukoulussa sujui Cruzilta helpommin, sillä nyt hän tiesi, että 

                                                 
34 Howat 2001, 92–93; Owen 2000, 9. 
35 Owen 2000, 10–12. 
36 Owen 2000, 12. 
37 Howat 2001, 93–95; Owen 2000, 13–14, 20. 



 

 

Jumala käyttää häntä. Valmistuttuaan 1961 hän siirtyi vaimonsa kanssa New Yor-

kiin Teen Challenge Centreen työskentelemään päihteitä käyttävien ja jenginuorten 

hyväksi.38 

Teen Challenge Centressä Nicky ja Gloria Cruz auttoivat monia nuoria, mutta 

monet myös palasivat takaisin vanhoihin tapoihinsa. Cruz tunsi epäonnistuvansa ja 

ajatteli voivansa auttaa paremmin nuorempia teinejä ja lapsia. 1965 hän perusti Out-

reach for Youth kodin Fresnoon Kaliforniaan. Kodin tarkoituksena oli tarjota lap-

sille väliaikainen asuinpaikka, jossa lapset voisivat tuntea itsensä rakastetuksi ja 

oppia Jeesuksesta, jos se vain sopi heidän vanhemmilleen. Kristityt työntekijät 

opettavat lapsia lukemaan Raamattua ja pelaamaan koripalloa, aina on jotain teke-

mistä. Vuonna 1974 liikkeen nimi muuttui muotoon Nicky Cruz Outreach. Sen pää-

paikka on Colorado Springissä. Liike on kasvanut ja koteja on monia, yksi myös 

Puerto Ricossa.39 

Vuonna 1994 Cruz perusti TRUCE- järjestön (To Reach Urban Children Eve-

rywhere). Järjestön tarkoituksena on auttaa kaupunkilaisnuoria pakenemaan jen-

gielämää, huumeita ja rikoksia. Vuonna 1998 Cruz pani alulle kansallisen Pray for 

Teen America-päivän. Cruz sanoo haluavansa lasten tuntevan saman Jumalan rak-

kauden ja myötätunnon, jotka pelastivat hänen elämänsä. Nicky Cruz on Assemblies 

of God helluntaikirkon pastori. Tammikuussa 2016, 77-vuotiaana, hän yhä elää elä-

määnsä Yhdysvalloissa, uskonnollisten auttamistehtävien parissa.40 

2. Juokse poika juokse 

Juokse poika juokse perustuu Nicky Cruzin elämään ennen kolmeakymmentä ikä-

vuotta. Kirjan alkuperäisversio Run Baby Run julkaistiin vuonna 1968. Sitä on 

myyty Yhdysvalloissa yli 12 miljoonaa kappaletta ja se on käännetty 43 kielelle. 

Cruz kirjoitti kirjan yhdessä Jamie Buckinghamin kanssa pastori David Wilkerso-

nin kehotuksesta. Cruz ei omien sanojensa mukaan ollut hyvä kirjoittaja, joten 

Buckinghamin apu tuli tarpeeseen. Kirja kertoo Cruzin tarinan Buckinghamin sa-

noittamana.41 

                                                 
38 Howat 2001, 97–98. 
39 Owen 2000, 16–17, 20. 
40 Owen 2000, 18. 
41 Owen 2000, 20; Nicky Cruz: Satuttaa lähteä Suomesta viimeisen kerran, helluntaiseurakunnat.fi, 

katsottu 23.3.2015 
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Ristin Voitolla on copyright suomenkieliseen Juokse poika juokse–kirjaan. 

Ristin Voitto on helluntailiikkeen julkaisema, Suomessa vuodesta 1912 asti ilmes-

tynyt uskonnollinen lehti. Ristin Voiton kustannusliike, tätä nykyä Aikamedia on 

keskittynyt uskonnolliseen tuotantoon. Uskonnolliset kustantajat käsittelevät jul-

kaisemassaan kaunokirjallisuudessa samoja asioita kuin profaani kaunokirjallisuus. 

Kirjallisuuden tunnistaa uskonnolliseksi yleensä suhtautumisesta moraalisiin ja ole-

massaoloon liittyviin kysymyksiin. Ristin Voitto julkaisi kirjasta ensimmäisen pai-

noksen vuonna 1970. Vuonna 2014 kirjasta oli otettu 28 painosta. Yhteensä kirjaa 

on painettu suomenkielellä 105 500 kappaletta. Kirjasta otetut painosmäärät kerto-

vat kirjan suosiosta, vaikka ilmestymisestä on aikaa, se kohtaa yhä uusia lukijoita. 

Vuonna 1992 Juokse poika juokse oli Ristin Voiton julkaisemista kirjoista myy-

dyin, silloin sitä oli myyty yli 100 000 kappaletta. Kirjaa markkinoidaan yhä.42  

Juokse poika juokse on omaelämäkerrallinen, sillä se jakautuu lukuihin 

Cruzin henkilökohtaiseen kehitykseen vaikuttavien aiheiden perusteella. Omaelä-

mäkerran kirjoittaminen on verrattavissa tutkimuksen tekemiseen, sillä kirjoittaja 

joutuu kaivelemaan muististaan menneisyytensä tapahtumat. Hän ei suoraan voi 

muistaa kaikkea, vaan tilanteita täytyy palauttaa mieleen. Tällä tavoin löydetyt ta-

pahtumat ovat kuin tutkimustuloksia, sillä niitä ei voi muualta löytää. Omaelämä-

kerta on aina kirjoittajan todistus, näkökulma omaan elämäänsä, joka on arvokas 

itsessään. Omasta elämästään kirjoittaessaan kertoja kohtaa kaksi elämää. Sen, joka 

on kaikille näkyvä, johon kuuluvat sosiaaliset suhteet, saavutukset, ylipäänsä ihmi-

nen historiallisena henkilönä. Kaikille näkyvän itsensä lisäksi kertoja kohtaa sisäi-

sen maailmansa, sen, jonka vain kertoja tuntee, ja samalla sen, jota hän ei voi kos-

kaan ohittaa. Omaelämäkerran kirjoittaja tarjoilee intiimiä tietoa itsestään, jotain 

muistin syvyyksistä löytynyttä, mitä kukaan muu ei voi paljastaa.43 

 Juokse poika juokse-kirjassa Nicky Cruz kertoo elämäntarinansa lapsuudesta 

nuoreen aikuisuuteen. Elämäkerran alusta voi usein päätellä millaisia vaiheita se 

tulee sisältämään. Kertojan kovasti vakuutellessa itseään asioiden oikeellisuudesta 

on todennäköistä, että ongelmia on tulossa. Kertoja saattaa myös suorin vihjein va-

roittaa lukijaa tulevasta. Esimerkiksi kertomalla kuinka elämästä on vaikea kirjoit-

taa, mutta kertoja tekee sen silti. Cruz varoitti lukijoita toistuvasti kertomalla mitä 

hänestä oli sanottu ja millaisia ajatuksia ja tunteita hänellä oli.44 

                                                 
42 Buckingham & Cruz 2014, 4; Hartikainen 1998, 56; Ihonen 1998, 100; Ruohomäki, Ruohomäki 

& Sopanen 2012, 7–8. 
43 D’Epinay 1995, 49;Paavolainen 1983, 166–167; Smith & Watson 2001, 5; Varpio 1981, 62. 
44 Hatakka 2007, 30–32. 



 

 

Omaelämäkertaa kirjoittaessa ihminen vastaa kysymyksiin kuka olen, miten 

minusta tuli tällainen ja mihin olen menossa. Samalla kirjoittaja määrittelee oman 

elämänsä suhteessa oman kulttuurinsa käsitykseen hyvästä elämästä. Ihannekuva 

hyvästä elämästä on usein jaettu ja henkilökohtainen, sekä oman kulttuurin sisällä 

ymmärrettävä. Vaikka erityisen onnelliset vaiheet tuodaan julki, on vaikeuksien ku-

vaaminen silti helpompaa kuin tasaisen tyytyväisyyden.45 

Cruz kertoo olleensa yksi 18 lapsesta ja kärsineensä kotonaan usein henki-

sestä ja fyysisestä pahoinpitelystä. Kirjan tapahtumat sijoittuvat 1950- ja 1960- lu-

vuille. 15-vuotiaana Cruz sanoo isänsä lähettäneen hänet New Yorkiin vanhemman 

veljensä luo. Cruz ei kirjan mukaan kuitenkaan kauaa viihtynyt veljensä hoteissa, 

vaan saatuaan potkut koulusta päätti pärjätä itse. 16-vuotiaana hänestä tuli paha-

maineisen Mau Mau jengin jäsen ja vain puolessa vuodessa sen johtaja, tai presi-

dentti, kuten he kirjan mukaan johtajaansa kutsuivat. Cruz kirjoittaa olleensa tun-

noton ja kylmäpäinen, ja sanoo sopineensa hyvin presidentiksi ja myös viihtyneensä 

roolissaan, koska hän tunsi kerrankin saavansa kunnioitusta. Cruz kuitenkin kertoo 

kärsineensä voimakkaista painajaisista, sitä enemmän mitä enemmän hän tappeli, 

nautti päihteitä ja eli rikollista elämää.46  

Painajaisten ollessa pahimmillaan Cruzin elämään ilmestyy saarnamies Da-

vid Wilkerson. Wilkerson oli Cruzin mukaan hänen elämässään käänteentekevä 

henkilö. Hän uskalsi kohdata Cruzin ja sai tämän kääntymään uskoon ja Jumalan 

lähettilääksi, mitä Cruz suuresti kirjassaan arvostaa. Juuri Wilkersonin kehotuk-

sesta Cruz hakeutuu raamattukouluun. Siellä opiskeltuaan Cruz ryhtyi tekemään lä-

hetystyötä New Yorkin kaduilla yhdessä koulussa tapaamansa tytön, nykyisen vai-

monsa Glorian ja muiden uskon voimaan luottavien kanssa. Aluksi Cruz toimi Wil-

kersonin alaisuudessa, mutta perusti pian oman järjestönsä. Cruz ja muut katuevan-

kelistat pitivät kokouksia kaduilla ja kuulijoita oli paljon. Ja joka kerta muutama 

kuulijoista halusi ottaa vastaan Jumalan sanan ja lähti Cruzin matkaan tilapäisko-

tiin, jonka avulla oli mahdollista nousta jaloilleen. Kirjassa Cruz kertoo, miten hä-

nen kutsumuksenaan oli auttaa erityisesti nuoria, jotka olivat ajautuneet kaduille ja 

rikosten pariin.47 

                                                 
45 Hatakka 2007, 27–28. 
46 Buckingham & Cruz 2014, 18,27,33–34,43–46,75–78,81,101–102. 
47 Buckingham & Cruz 2014, 156–185, 211–212, 215–216, 266, 257–264, 338–340. 
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Cruz kuvaa elämäänsä avoimesti, mutta laajinkaan teksti ei koskaan kerro 

kaikkea. Erään ajatuksen mukaan omaelämäkerrat ovat kirjoitettua, harkittua pu-

hetta. Tämän vuoksi omaelämäkerran kirjoittamista sävyttää aina tosiasioiden va-

linta. Cruz itse on paljastanut, että raaimpia kohtauksia jätettiin kirjasta pois. Elä-

mäkerta ja omaelämäkerta kertovat aina myös kirjoittajan moraalista ja arvopoh-

jasta. Kirjassa menneisyys nähdään raakoina elämän oppitunteina, joilla on ollut 

Cruziin jalostava vaikutus, sillä hän on päässyt irti väkivaltaisuudesta ja rikollisuu-

desta. Kristillinen diskurssi toimii kirjassa voimaannuttavana tekijänä, vaikkei sillä 

pahuutta pystytäkään selittämään, ainoastaan tarjoamaan tie parempaan.48 

Omaelämäkerran kirjoittajalla täytyy olla käsitys historiasta ja omasta paikas-

taan siinä. Omia kokemuksia ei pysty realistisesti peilaamaan ympäröivään tilan-

teeseen, jos ei ole ymmärrystä siitä, miksi asiat ovat niin kuin ovat. Elämän vaiheita 

täytyy verrata aikakauden oloihin, jotta voi määritellä oman paikkansa. Hyvän elä-

män osiksi määritellään suomalaisissa elämäkerroissa riittävä toimeentulo, tyydyt-

tävät ihmissuhteet ja elämän mielekkyys. Edellä mainitut ovat jokaiselle hieman eri 

asioita ja vaihtelevat ajan saatossa, mutta sijoittuvat samojen yläotsakkeiden alle.49 

Juokse poika juokse on kirjoitettu helppolukuiseksi. Virkkeet ovat lyhyitä ja 

sisältävät yhden pääajatuksen. Keskustelut on kirjoitettu puhekielellä, mikä antaa 

tarinalle uskottavuutta, mutta samalla tekee siitä vanhahtavan puhetyylien ajan 

myötä muuttuessa. Kirjaa kirjoitettaessa on otettu huomioon kertoja, lukija ja kirjan 

viesti, mikä on tuotu esiin kirjan tyylin avulla. Puhekielisyys tuo kirjan lähemmäksi 

nuorisoa, helppolukuisuus ja sanavalinnat teroittavat sanomaa.50 

Käännös vaikuttaa paljon kirjan viestiin. Muutamat kirjassa käytetyt sanat oli 

käännetty englannin kielestä erikoisesti verrattuna 2000-luvun käännöksiin. Kir-

jassa mainittu ”cold turkey” kokemus oli käännetty kirjan suomenkieliseen versi-

oon sanatarkasti kylmän kalkkunan kärsimisenä. Myös yhdessä lukukokemuksessa 

oli mainittu miten kylmä kalkkuna-kertomus oli ollut vaikuttava. Uskottavampi 

käännös vuonna 2015 olisi (yhtäkkisistä) vieroitusoireista kärsiminen. Helsingin 

Sanomien Risti ja linkkuveitsi ja Juokse poika juokse kirjoja vertailevassa kirjoituk-

sessa kirjoitettiin ”porsaspankista”. Sana on käännetty suoraan englanninkielisestä 

sanasta ”piggy bank”, jonka luontevampi suomennos olisi säästöpossu. Henkilöä, 

joka ei ollut riittävän rohkea muiden mielestä kutsuttiin kirjassa ”kananpojaksi”. 

                                                 
48 Hatakka 2007, 41; Paavolainen 1983, 150–151; Vilkko 1995, 169. 
49 Hatakka 2007, 28–29. 
50 Varpio 1981, 23–24. 



 

 

Kyseiseen käännökseen yleisesti ja Cruzin kirjassa on kiinnitetty huomiota myös 

Kielikellon internetsivulla: ”Suomalainen jääkiekkoilija sanoi lehdessä, että Poh-

jois-Amerikan kiekkoilussa taklauksia pelkäävää pelaajaa pilkataan ”kananpo-

jaksi”. Ei pilkata, vaikka käytetäänkin nimitystä chicken – englannissa näet, ei vain 

jääkiekon yhteydessä vaan aivan yleisesti, tämä sana tarkoittaa ’pelkuria, jänishou-

sua’. Jääkiekkoilijan työhön ei kuulu kääntäminen, mutta toimittajalta on oikeus 

odottaa jonkinlaista kielitietämystäkin. Myös entisen jenginuoren ja myöhemmän 

saarnamiehen Nicky Cruzin kuuluisan kirjan Juokse, poika, juokse suomennok-

sessa ”kananpoikaa” käytetään ikään kuin ilmaus olisi jotakin jengien slangia.”51 

Cruzin kirjan ajatusrakennelma on selkeästi kristillinen. Siinä vahvistetaan 

amerikkalaisen, sekä useimman muun länsimaisen yhteisön vallitsevaa uskomus- 

ja arvojärjestelmää. Kirjan kristillinen diskurssi tulee esiin alun Raamatun koh-

dassa, sekä Cruzin uskoontulonsa jälkeen toistuvasti rukoillessa ja kiittäessä Juma-

laa. Keskeiset uskontunnustukseen liittyvät opit Jumalasta, synnistä ja pelastuksesta 

ovat kirjassa selkeästi esillä, ylläpitäen kristillisiä perinteitä. Kristillisyys ei kuiten-

kaan kirjan taustan ajatusrakennelmana ole yksi, vaan monesta koostuva ja eri ta-

voin käytetty. Elämäkerroissa kristinusko esiintyy usein lähinnä moraalisiin ja eet-

tisiin kysymyksiin liittyen, mutta Cruzin kohdalla kristinusko ja uskoontulo ovat 

kirjan pääteemoja.52 

Muisti, sen valikoivuus ja kapasiteetti antavat pohtimisen aihetta elämäker-

toja lukiessa. Joidenkin mielestä muistiin jää voittajien historia, kaikki suuret linjat 

ja kokonaisuudet. Toisen ajattelutavan mukaan muiden kanssa jaettu jää paremmin 

muistiin. Monesti edellä mainitut saattavat olla sama asia. Kertomuksen on kuiten-

kin suhteuduttava sitä ympäröivään yhteiskuntaan, eikä vain suuriin linjoihin. Erään 

tulkinnan mukaan ”ihminen tarvitsee jonkin lajin jännitystä kertoakseen pätevästi 

elämästään.” Cruzin tarinan kohdalla jännityselementti on vahvasti läsnä.53 

 Kirjassa Cruz kertoo näkemistään painajaisista ja oudosta käytökses-

tään joinakin öinä. Cruzin kokemat yölliset kauhunhetket ovat tyypillisiä pitkäai-

kaisesta stressistä ja ahdistuksesta kärsiville. Pauli Löijan kokemus homoseksuaa-

lisuutensa kieltämisestä sisältää samankaltaisia elementtejä kuin Cruzin tarina. En-

                                                 
51 Anhava Verkko-Kielikello 2/2004 Suomen kieli, englannin mieli; Saarinen Helsingin Sanomat 

24.10.1971 Pyhä Henki parantaa huumapotilaat. Helluntaipappi kesytti jengit kun muut olivat jo 

toivottomia. 
52 Hatakka 2007, 35, 41. 
53 Hyvärinen 1995, 126–127, 135. 
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nen kuin Löija hyväksyi itsensä sellaisena kuin on, hän kärsi monista fyysisistä oi-

reista. Tilanne lähti purkautumaan kun hän näytelmän harjoituksissa vastasi Jee-

suksen Pietarille esittämään kysymykseen ”Rakastatko sinä minua?”. Löijan rehel-

linen vastaus oli ”Ei, en rakasta, koska en tiedä mitä rakkaus on.” Löija tiesi rak-

kaudesta yhtä vähän kuin Cruz ennen Wilkersonin ilmestymistä elämäänsä. Mo-

lempien kohdalla rakkauden sanoma johti elämän parantumiseen henkisesti. Tär-

kein asia rakkauden kokemisessa oli sen henkilökohtaisuus. Sekä Cruz että Löija 

saivat tuntea itsensä rakastetuiksi juuri sellaisina kuin he olivat. He molemmat oli-

vat myös koko elämänsä ajatelleet olevansa epäkelpoja, syntisiä tai pahoja ja muista 

poikkeavia.54 

Voimaannuttavan viestin välittäminen tulee esille sekä Cruzin kirjassa, että 

hänen myöhemmin kokouksissa pitämissään puheissa. Viestien välittäminen ja ta-

rinoiden kertominen on tärkeä asia ihmisen, ihmisryhmän tai organisaation identi-

teetin muotoutumisessa. Identiteetti muotoutuu kerrotun tarinan kautta, sen avulla 

hahmosta tulee elävä ja uskottava sekä hahmolle itselleen, että sen mahdolliselle 

luojalle ja yleisölle. Oman tarinansa kertominen luo kertojalle identiteetin, oman 

myytin.55 

Nicky Cruz vahvisti uutta identiteettiään kirjoittamalla elämästään kirjoja. 

Erityisesti ensimmäinen teos Juokse poika juokse oli osa uuden Nickyn määrittelyä, 

sillä sen hän kirjoitti pian uskoontulonsa jälkeen. Kirjan ensi lehdiltä näkee, että se 

on uskonnollisesti sävyttynyt. Kirjan alussa on omistuskirjoitus Cruzin vaimolle 

Glorialle, Sananlaskujen kirjasta kohta, jossa sanotaan näin: ”Hänen miehensä sy-

dän häneen luottaa, (eikä siltä mieheltä riistaa puutu.)” (Sananl. 31:11) Siinä koh-

dassa kertoja paljastaa kristinuskon merkityksen itselleen ja lukija tekee oletuksen 

uskonnon läsnäolosta kirjan tapahtumissa. Raamatunkohta toimii yhdistävänä teki-

jänä laajempaan merkityskokonaisuuteen.56 

Kirjassaan Cruz kertoo elämästään tavalla, joka on tuttu monista uskonnolli-

sista kertomuksista. Ennen uskoontuloa hän kamppailee hyvän ja pahan kanssa ja 

vaikka paha on etulyöntiasemassa, niin lopulta hyvä voittaa. Uskoontulon jälkeen 

Cruzin elämässä on yhä koettelemuksia, mutta Jumala on aina läsnä ja lopulta näyt-

tää oikean tien. Tämän tyyppiset tarinat ovat tuttuja kansantaruista ja muun muassa 

                                                 
54 Löija 2011, 67–72. 
55 Lund & Meriläinen 2013, 112. 
56 Buckingham & Cruz 2014, 5. 



 

 

Raamatusta ja juuri siksi niillä tuntuukin olevan vahvaa todistusvoimaa Jumalan 

pystyvyyden puolesta.57 

Kirjan tapahtumat eivät tuo 2010–luvun keskiverron nuoren suomalaisen lu-

kijan tietoisuuteen erityisen uutta tai järkyttävää materiaalia. Internetin ja älylaittei-

den aikakaudella silmiemme eteen ilmestyy mitä erikoisimpia ja ikäviä asioita etsi-

mättäkin. 1970–luvulla tilanne oli toinen, josta on hyvänä esimerkkinä Cruzin haas-

tattelussa paljastamat seikat. ” – En ollut hyvä kirjoittaja. Kirjoitimme tämän yh-

dessä Jamien (Buckingham) kanssa. Muistan, että jouduimme jättämään kirjasta 

seitsemän kohtausta pois. Arvioimme, että ihmiset eivät olisi kestäneet lukea 

niitä.”58 

Sanotaan, että ”Ihmisen halu kertoa itsestään loppuu niihin tekoihin ja ajatuk-

siin, joita hän itsekin pitää anteeksiantamattomina.” Lause herättää kysymyksen 

liittyen Cruzin kertomaan poisjätetyistä kohtauksista. Onko todellinen syy lukijoi-

den suojelemisessa vai Cruzin tai jopa Buckinghamin henkilökohtaisten arvojen 

vastakkaisuudessa tapahtumiin nähden?59  

Elämäkerroissa tärkeiksi aiheiksi koetaan lapsuus, läheiset ihmissuhteet, 

opiskelu, työ, avo- tai avioliitto, perhe ja terveys. Niihin liittyvistä iloista ja suruista 

muodostuu elämänlanka. Omaelämäkerran kirjoittaja pyrkii yleensä totuuteen. To-

tuuden ilmaiseminen kuitenkin vaikeutuu ajan kuluessa. Elämänkokemuksen kas-

vaessa totuudet muuttuvat. Ihminen oppii muotoilemaan asiat ja niiden väliset suh-

teet parhain päin. Ihminen rakentaa kuvaa menneisyydestä myöhempien tapahtu-

mien avulla, mikä väistämättä johtaa asioiden uudelleen tulkintaan. Elämäkerran 

kirjoittaminen voi toimia keinona tehdä sovinto menneisyyden kanssa. Nicky 

Cruzille kirjan tekeminen oli osa sitä prosessia, ja myös keino tuoda oma eheyty-

mistarinansa muiden avuksi. ”Oman elämän määritteleminen elämäkerran konteks-

tissa on vallan ottamista omiin käsiin elettyä paremmassa nykyisyydessä.”60 

Cruzin kirjassa on monia elämään jäävän kertomuksen piirteitä. Siinä on pal-

jon pahaa ja vastoinkäymisiä, mutta niistä lopulta selvitään parempana ihmisenä. 

Sellaiset tapahtumat, joihin liittyy myös kauhua tai voimakkaita pettymyksiä jäävät 

ihmisten muistiin täysin onnellisia kertomuksia paremmin. Myös tarinan kerrotta-

                                                 
57 Lund & Meriläinen 2013, 120. 
58 Nicky Cruz: Satuttaa lähteä Suomesta viimeisen kerran, helluntaiseurakunnat.fi, katsottu 

23.3.2015 
59 Paavolainen 1983, 167. 
60 Hatakka 2007, 43; Paavolainen 1983, 166–167. 
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vuuden ehtoihin kuuluu sen erikoisuus. Elämään jäänyt historia muodostuukin mo-

raalisista tarinoista. Historian tarkoituksena on ollut palvella nykyaikaa ohjeista-

malla oikeanlaiseen olemiseen. Historialla on perusteltu nyky-yhteiskunnan ole-

musta ja siinä vallitsevia olosuhteita. Cruz ohjaa parempaan elämään. Cruz myös 

perustelee toimimistaan katuevankelistana ja huono-osaisten auttajana oman histo-

riansa kautta. Pettymysten täyttämät nuoruusvuodet muuttuivat rakkauden täyttä-

mäksi elämäksi, jolla oli suunta. Eräässä haastattelussa Cruz mainitsi, että häntä 

arvostetaan, koska hän puhuu rehellisesti todellisista tapahtumista. Cruz ja monet 

hänen seuraajansa kokevat hänen toimintansa uskottavaksi ja oikeutetuksi juuri hä-

nen historiansa kautta.61 

3. Karismaattinen helluntailaisuus 

William Joseph Seymour on helluntaiherätyksen isä. Hän saarnasi Los Angelesissa 

ja perusti seuraajiensa kanssa Azusa Streetille kirkon, jossa miehet, naiset, värilliset 

ja valkoiset rukoilivat ja ylistivät yhdessä, rinta rinnan. 1900 – luvun alkupuolella 

rotuerottelun ollessa vielä voimissaan tämän kaltainen toiminta oli tavatonta. Huh-

tikuussa vuonna 1906 Seymourin ja muutaman hänen seuraajansa kerrotaan saneen 

rukoilemalla kielillä puhumisen lahjan. Tiedon tapahtuneesta levitessä uskovaisten 

ja uteliaiden määrä kasvoi nopeasti.62 

Seymour kuoli 1922 tukijoidensa ja kollegoidensa unohtamana. Hänen vai-

monsa Jenny jatkoi toimintaa, mutta ajan myötä se hiipui ja Azusa Streetin kirkko 

hylättiin ja jätettiin rapistumaan. Huolimatta Seymourin surkeasta lopusta, hellun-

tailaisuus oli alkanut jo voimakkaasti levitä ja leviää yhä, sillä sillä on kyky muuttua 

ja mukautua paikallisiin oloihin. Mukautumista helpottaa uskonnon kokemuspoh-

jaisuus. Helluntailaisuus perustuu kokemuksiin ja kertomuksiin, se elää, uskoo ja 

kehittyy niiden kautta. Tämän lisäksi Jumalan Pyhän Hengen johdatukseen usko-

taan vahvasti. Pyhän Hengen toiminta seurakunnassa ja sen yksilöiden kautta on 

erityisen tärkeässä roolissa. Karismaattisiin piirteisiin kuuluu hierarkioiden ja va-

kiintuneen tiedon kyseenalaistaminen sekä kannustus aktiiviseen seurakuntaelä-

mään ja evankelioimistyöhön.63 
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Helluntailaisuus tarjosi vaihtoehdon kirkonmenojen kaavamaisuudelle ja tiu-

kalle opilliselle tyylille. Helluntailaisten parissa sanaa tärkeämpi oli tunne. Kokouk-

sissa oli kovaäänistä musiikkia, äänekästä ylistystä, liikettä, taputusta ja keinuntaa, 

henkilökohtaista todistusta ja rukoilua hengen johdattamana. Kaiken kaikkiaan ko-

koukset olivat täynnä elämää ja yhteishenkeä. Erityisesti kaupunkilaisille, joita oli 

jatkuvasti enemmän, ne olivat tilaisuuksia, joissa sai tuntea itsensä osaksi jotain 

suurempaa ja ylipäänsä olla osa yhteisöä. Helluntailaisuus myös tarjosi elintärkeää 

toivoa ja vaihtoehtoisen näkymän siihen, millainen maailman tulisi olla. Kenties 

samaistuttavuuden ja vaihtoehtoisuuden vuoksi helluntailaisuus oli 1990-luvun 

puolivälissä maailmalla suurin ei-katolinen ryhmittymä, ja joka neljäs kristitty oli 

helluntailainen. Se myös kasvatti suosiotaan islaminuskoa tai fundamentalistista 

kristinuskoa nopeammin.64 

Suomessa kirkolliselle toiminnalle on ollut tyypillistä herätysliikkeiden py-

syminen kirkon sisällä. Ne ovat oman organisaationsa kautta vaikuttaneet seura-

kuntien toimintaan. 1970–luvun alussa vanhojen herätysliikkeiden toiminta jatkui 

vireänä ja Kansanlähetys järjestäytyi ja kasvoi. Usein herätysliikkeiden vaikutus 

seurakunnan ja koko paikkakunnan toimintaan oli maaseudulla suurempaa kuin 

kaupungeissa. Toisaalta kaikkien herätysliikkeiden toiminnasta oli ilmoitettu suh-

teellisesti enemmän kaupungeissa verrattuna maalaiskuntiin.65 

Helluntaiherätyksen toiminta alkoi Suomessa 1910–luvulla. Vuonna 1971 

helluntaiherätys ja ortodoksinen kirkko olivat evankelisluterilaista kirkkoa lukuun 

ottamatta ainoita uskonnollisia yhdyskuntia, joiden jäsenmäärän saattoi laskea 

kymmenissä tuhansissa. Luterilaisen kirkon ulkopuolelta helluntailaisuus oli sel-

västi aktiivisin ryhmä, vain 17 prosenttia kaikista seurakunnista kertoi, että niiden 

alueella ei ollut helluntaiseurakunnan toimintaa. Seuraavaksi aktiivisimpia toimi-

joita olivat Jehovan todistajat. Vuoteen 2010 mennessä Suomessa oli 230 suomen-

kielistä ja 32 ruotsinkielistä seurakuntaa. Yhteensä jäseniä oli noin 48500. Hellun-

taiseurakunnat toimivat paikallisseurakuntien kautta, eivät omana uskonnollisena 

yhdyskuntana. Suomen helluntaiherätyksellä ei ole virallisia yhteyksiä muiden mai-

den helluntailaisuuteen. Helluntaiseurakunnat liittyvät Apostoliseen uskontunnus-

tukseen.66 
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 1970-luvun alussa seurakuntien, joiden alueella oli ilmoitettu olevan hellun-

tailaista toimintaa, osuus prosenteissa oli kaupunkien osalta 94 ja maaseudun osalta 

85 prosenttia. Adventtikirkko, baptistit, Jehovan todistajat, katolinen kirkko, meto-

distit, mormonit, ortodoksinen kirkkokunta, pelastusarmeija ja vapaakirkko toimi-

vat kaikki selvästi enemmän kaupungeissa. Helluntailaisuus on ainoa ryhmä, jonka 

toiminta ulottui suureen enemmistöön myös maalaiskunnista, mikä on myös todis-

tusta sen sopeutuvuudesta.67 

Helluntailaisten uskoontulokertomuksille yhteistä on uudesti syntymisen, 

täyttymyksen ja vapautuksen tunne. Ihminen myös tuntee Jumalan kutsun, jota yrit-

tää ensin vältellä, lopulta kuitenkin antautuen sille. Elämää ennen uskoontuloa ku-

vataan synnin kautta, mutta uusi elämä kuvataan tarkemmin ja omien havaintojen 

avulla, joissa oleellisena osana on Pyhän Hengen toiminta. Myös helluntailaisen 

omaelämäkerran juoni, muoto ja kieli toistaa kyseistä kaavaa, joka on annettu mui-

den uskovien ja Raamatun todistusten kautta. Cruzin kirja noudattaa kaavaa melko 

selkeästi, ja vaikka siinä kuvataankin tarkasti Cruzin elämää ennen uskoontuloa, 

sitä selkeästi leimaa synti. Omaelämäkerta on mahdollisuus todistaa Jumalan 

työstä, siitä miten Pyhä Henki on kirjoittajaan vaikuttanut, ja sen Cruz tuo ilmi. 

Elämäkerrassa on olennaista muutoksen kuvaaminen.68  

1960–luvun loppu Suomessa oli sovinnaisuuden ja konservatiivisten arvojen 

haastamisen aikaa. Helluntailiikkeessä tämä näkyi vanhojen arvojen puolustami-

sena ja sai liikkeen näyttäytymään sen ulkopuolisille vanhanaikaisena ja tuomitse-

vanakin. Liike lähti uuteen nousuun karismaattisuuden jalkauduttua Suomeen 1970 

– luvun alkupuolella. Niilo Yli-Vainion saarnat olivat merkittävä osa suomalaista 

karismaattisuutta ja ne vaikuttivat myös yhteiskuntaan helluntailiikkeen ulkopuo-

lella. Kansainvälisen karismaattisen herätyksen vaikutus ulottui kaikkiin suuriin 

kirkkokuntiin ympäri maailman. Uskoa tulkittiin kokemusperäisesti. Erityisesti ko-

rostettiin Pyhän Hengen voimaa, kielilläpuhumista, rukouksella parantamista, pro-

fetoimista ja muita armolahjoja. Olennaisinta osanottajille oli Jumala-suhteen sy-

ventyminen ja uskovien keskinäinen yhteys.69  

 Karismaattinen liike pyrki vaikuttamaan jo olemassa olevien kirkkokuntien 

sisältä, ei järjestäytymään omaksi yhteisökseen. Suomessa erityisesti helluntailaiset 
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ottivat liikkeen omakseen. 1970–luvun lopulla helluntailaisuus lähti Niilo Yli-Vai-

nion johdolla voimakkaaseen nousuun. Näin syntyneen uushelluntailaisen liikkeen 

kannattajat vähensivät huomattavasti kirkkoon kohdistuvaa kritiikkiä. Kritiikki 

kirkkoa kohtaan väheni karismaattisten oppien uudistaessa sitä sisältäpäin. Arviolta 

karismaattisen liikkeen ja helluntailaisuuden piirissä on maailmanlaajuisesti 

vuonna 2010 ollut 350–500 miljoonaa ihmistä. Kannattajien lukumäärää on vaikea 

laskea luotettavasti, sillä karismaattinen liike ei ole muodostanut omia kirkkojaan. 

Moni helluntailainen tai karismaattisen suunnan kannattaja saattaa virallisesti olla 

Suomessa ainoastaan esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.70  

Helluntaiherätyksellä ei ole keskusjohtoa ja siksi Ristin Voitto-lehden päätoi-

mittaja on ollut Suomessa yhteisöllisestikin merkittävässä asemassa. Lehden pää-

toimittaja on edustanut ja puolustanut helluntailaisuutta Suomessa. Lehden pääteh-

tävä on toimia helluntailaisen yhteisön itseymmärryksen muokkaajana, selittäjänä 

ja yhdistäjänä. Alkuvuosia lukuun ottamatta lehti on ollut seurakuntien omistuk-

sessa ja ne ovat päässeet vaikuttamaan sen linjaan. Ristin Voiton ja herätysliikkeen 

suhde on vuorovaikutteinen, sillä sen julkaisuvalinnat taas ovat vaikuttaneet liik-

keen kehittymiseen. Seuraavassa alaluvussa esittelen 1970-luvun lehdistöstä esiin 

nousseita näkökulmia uushelluntailaisuudesta.71 

Jeesusliike 

Ristin Voitto lehdessä nro 19 6.5.1970 oli aiheena uusi helluntaiherätys. Osmo Haa-

visto kirjoituksesta Uudesta helluntaiherätyksestä II saa kuvan, että vanhoilla ”kun-

non” helluntailaisilla on oikea oppi ja uskon tulkintatapa. Uuden herätyksen saaneet 

ovat kuin lapsia, oikealla tiellä, mutta vielä vailla kunnollista ymmärrystä. ”Hei-

koilla helluntaiveljillä voi olla suuri kiusaus painua kirkkoon tai alkaa yhteistyö ja 

sovittelu heidän kanssaan Raamatun totuuksista tinkien.”72 

Haavisto koki uuden helluntaiherätyksen niin ikään hyvänä asiana, sillä Py-

hän Hengen kosketus on hyväksi ihmiskunnalle. Uuden herätyksen saaneet eivät 

vain vielä osaa toimia kuten Jumala on tarkoittanut, tai kuten Haavisto on tulkinnut 

Jumalan tarkoittaneen. Samaisessa lehdessä on myös artikkeli Mikä oppi on uudella 

helluntaiherätyksellä? Artikkelissa todetaan, ettei ole mitään uutta oppia, vaan 

”vanhojen todellisuuksien uutta kokemista”. On tärkeää uskoa, koska uskovalle an-

netaan hengellä täyttyminen. Hengellä täyttyminen voi näkyä kielillä puhumisena, 
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mutta se ei ole pakollista. Kielillä puhumiseen tarvitaan halua ja vaaditaan ”aktiivia 

yhteistyötä Pyhän Hengen kanssa”. Pyhän Hengen vastaanottamisen ehtona on 

elävä, henkilökohtainen usko Jeesukseen syntien anteeksi saamiseksi.73 

Voimakkaan karismaattisen herätyksen aikana Suomessa kävi useita amerik-

kalaisia evankelistoja, joiden muassa T.L. Osborne. Raimo Mänttäri kirjoittaa Ris-

tin Voitossa hänen vierailustaan. Osborne julisti yhteensä kolme päivää Helsin-

gissä, kaksi Laakson kentällä ja yhden stadionilla 17–19.8.1970. Kokoukset saivat 

suuren suosion, innokkaimmat saapuivat jo puolen päivän aikaan pitämään paikkaa, 

eivätkä kaikki halukkaat mahtuneet Laakson suurtelttaan klo 19 alkanutta kokousta 

kuulemaan. Osbornen tyyli oli temperamenttinen, puhe oli terävää ja ryöpsähtele-

vää, se kiinnitti kuulijan huomion. Hänen sanomansa oli suunnattu erityisesti nuo-

rille ja heidän pelastuksekseen.74 

Kirjailija Sulo Karpio kirjoittaa Kotimaa-lehden numerossa 43 vuodelta 1972 

Jeesus-herätyksen hoitamisesta. Hän on huolissaan ”merien takaa tulleita ikä- ja 

kohtalotovereitaan” kuuntelemaan menneiden nuorten kääntymyksestä, sillä herä-

tyksen jälkeen heidät jätetään seurakunnan hoitoon, eikä virsien laulanta välttä-

mättä vastaa riemullisen ylistyksen kautta uskoon tulleen nuoren odotuksiin.75 

Karismaattinen liike tavoitti erityisesti nuoria. Uskoon tulo tapahtui usein 

suurten massakokousten myötä, joissa oli puhujina mainitun T.L. Osbornen lisäksi 

Billy Grahamin tai Nicky Cruzin kaltaisia ulkomaalaisia henkilöitä. Suomalainen 

seurakuntaelämä oli kuitenkin kovin toisenlaista, kuin kokousten äänekäs julistus. 

Joukkotapahtuman maailmaa syleilevä ilmapiiri vaihtui pienempään piiriin solut-

tautumiseksi. Moni uskoon tullut kokikin seurakunnan toiminnan kylmäksi ja han-

kalasti lähestyttäväksi, eikä vähiten sen oman nuorison vuoksi. Seurakuntanuorten 

keskuudessa oli klikkejä, joihin saattoi olla vaikeaa päästä sisään. Karpio painottaa 

kirjoituksessaan seurakuntanuorten osuutta uusien tervetulleeksi toivottamisen on-

nistumisessa.76 

Jeesus-liike oli seurausta nuorten uskoon tulosta. Lari Junkkari kirjoittaa liik-

keestä Kotimaassa vuonna 1972. Ensin Yhdysvalloissa yleistyneet nuorten muo-

dostamat ryhmät, joiden mukaan Jeesus oli muuttanut heidän elämänsä, olivat ran-

tautumassa myös Suomeen. Liikkeestä oli moni mielipiteitä. Yhdysvalloissa myy-

tiin Jeesus paitoja ja purukumia ynnä muuta, mikä oli omiaan leimaamaan liikkeen 
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täysin kaupalliseksi.  Junkkari syytti liikettä ”yhteiskunnallisesta passiivisuudesta, 

uppoutumisesta uuteen ”Jeesus-huumeeseen”, ja sanoi sen väitetyn olevan ”kan-

sainvälisen imperialismin rahoittama taantumuksen välikappale.”77 

Junkkarin mukaan Jeesus-liikkeen sanomana oli tuoda usko kirkoista kansan 

keskelle. Monet liikkeen edustajat olivat lähtöisin Yhdysvalloista ja pitivät omaa 

hallitustaan rahaa palvovana. Sen edustajat halusivat tavoittaa erityisesti nuoria ja 

valistaa heitä kyseenalaistamaan hallituksen päätöksiä, jotta esimerkiksi Vietnamin 

sodan kaltaisilta konflikteilta voitaisiin tulevaisuudessa välttyä. Jeesuksen ottami-

sen osaksi elämää ajateltiin johtavan kristilliseen elämäntapaan, johon kuuluu lä-

himmäisen huomioonottaminen ja pyrkimys parempaan yhteiskuntaan, jossa kai-

killa on hyvä olla.78  

Aiemmin mainituista karismaattisista puhujista erityisesti Billy Grahamin sa-

noja käytettiin Juokse poika juokse- kirjan markkinoinnissa. Ainakin Kristityn vas-

tuu ja Herättäjä lehdissä uushelluntailaisuuden aaltoa ja hänen sanojaan hyödynnet-

tiin. Billy Graham on amerikkalainen evankelista. Hän on syntynyt vuonna 1918 ja 

kasvanut maatilalla Pohjois-Carolinassa. Hän koki kääntymyksen 16-vuotiaana, 

meni raamattukouluun ja teki suuren läpimurtonsa vuosia myöhemmin vuonna 

1949. Graham on maailmankuulu ja useasti politiikkaankin kosiskeltu taitavakieli-

nen kristinuskon uudistaja. Hän rohkaisi presidenttejä Eisenhower ja Kennedy te-

kemään kaikkensa tuodakseen amerikkalaiset takaisin Jumalan luo.79 

Graham esiintyi usein kotimaisessa lehdistössä 1970–luvulla. Myös Kirkko-

hallituksen arkistossa Kirkon tiedotuskeskuksen keräämien lehtileikkeiden jou-

kossa oli monta Grahamiin liittyvää artikkelia. Graham on siis ollut tuttu 1970–

luvun suomalaiselle lehden lukijalle ja siksi hänen sanoillaan on ollut painoarvoa 

Cruzin kirjan myynnin edistämisessä. Grahamin sanoja käyttäneissä mainoksissa 

painotetaan nuorten tyytymättömyyttä vallitseviin olosuhteisiin, kertomuksen jär-

kyttävyyttä, Kristuksen voimaa ihmisten pelastajana ja toivoa siitä, että lukijat löy-

täisivät kyseisen voiman.80 

Vuokko Lipponen kirjoittaa Kotimaassa Helsingissä perustetusta Jeesus-ase-

masta. Kuusi ruotsinkielistä nuorta halusivat viedä eteenpäin sanomaa Jeesuksesta 

ja perustivat Jeesus-aseman kohtaamispaikaksi. Aseman päivystäjien lisäksi siellä 

työskentelevät vapaaehtoiset liikkuivat kaupungilla nuorten suosimissa paikoissa 
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jakaen lappusia, jotka kertoivat Jeesuksesta ja heidän toiminnastaan. Kadulla aloi-

tettuja keskusteluja jatkettiin usein asemalla, jossa ei saarnattu, vaan laulettiin, juo-

tiin teetä ja kulutettiin aikaa keskustelemalla uskon kysymyksistä. Kävijöitä oli lai-

dasta laitaan, nuorista vanhoihin, erilaisista taloudellisista taustoista.81 

Vaikka 1970–luvulla monet nuoret tulivat uskoon ja liittyivät seurakunnan 

toimintaan, monet kaipasivat yhä johdatusta. Uskonnolliset liikkeet pyrkivät tarjoa-

maan sitä erilaisten yhdistysten avulla. Vuonna 1971 Nuorten Miesten Kristillinen 

Yhdistys toimi 34 paikkakunnalla ja Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys 44 paik-

kakunnalla. Työssään ne painottivat ensisijaisesti paikallista nuorisotyötä. Myös 

erilaiset kaupunkilähetykset toimivat sosiaalisen työn eri kentillä. Niiden piiriin 

kuului eläkeläistoiminta, sosiaalinen nuorisotyö, vammautuneiden toiminta ja kau-

punginosatoiminta. Jeesus-asema oli kuin yhdistelmä ulkomaisia vaikutteita liitet-

tynä kotimaisten kristillisten yhdistysten työhön.82  
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II Juokse poika juokse – kirja-arvostelut  

1. Kirja-arvostelut ja lehdistö 1970 – luvulla 

Tässä luvussa kerron Juokse poika juokse kirja-arvostelujen löytymisestä ja niiden 

kirjoittamisesta yleensä, sekä lehdistöstä ja sen aiheista 1970-luvulla, mutta otsi-

kosta poiketen luvun lopussa kerron myös Cruzin esiintymisestä lehdistössä aina 

2000-luvulle asti. Osuuden avulla hahmottelen ajankuvan muutosta. Toisessa ala-

luvussa käsittelen Cruzin kirjan kritiikkejä 1970–luvulla ja niissä esiintyneitä ai-

heita. Kolmannessa alaluvussa keskityn kirjan kristillisen diskurssin arvosteluissa 

saamaan huomioon. Neljännessä alaluvussa pohdin 2000–luvun kirjoitusten Cruzin 

tarinalle antamaa muotoa. 

Etsin kirja-arvostelut 1970-luvun lehdistä ja internetin avulla. Lehdistä tutkit-

tavaksi valitsin ne, joissa tiesin olevan arvosteluita tai saatoin olettaa sellaisen löy-

tyvän. Tarkasteltavaksi valitsin kristillisiä julkaisuja ja suurimpia päivälehtiä. Ar-

vostelujen kirjoittajat muodostivat näkemyksensä eri lähtökohdista käsin. Suurin 

osa arvosteluista oli uskonnollisissa lehdissä julkaistuja ja kirjan järkyttävyyden li-

säksi painotettiin Pyhän Hengen ja uskon voimaa pelastajana. 

Herättäjä, Kotimaa, Ristin Voitto ja Eteenpäin ovat kristillisiä julkaisuja ja ne 

painottavat Jumalan ja Pyhän Hengen toimintaa maailmassa. Lehtiä selatessa hen-

gellinen näkökulma tuli selvästi esiin. Tosin profaanissakin lehdistössä, kuten koko 

yhteiskunnassa oli toisenlaiset painotukset arvostelujen kirjoittamisen aikaan. 

1970–luvun Helsingin Sanomissa ja Itä-Hämeessä oli käytetty paljon palstatilaa us-

kontoa ja uskonnollisuutta käsitteleviin asioihin. Kristinusko oli näkyvämmin esillä 

myös ei-uskovaisten lehdistössä. 

Ilmestymisajankohtanaan 1970–luvun alussa Cruzin kirja näyttäytyi myös 

pelottavana esimerkkinä tulevasta. Kirja-arvostelujen kirjoittamisen aikaan alkoho-

lijuomien nauttimisen lisääntyminen, kasvava työttömyys ja väkivallanteot nähtiin 

Cruzin elämän varjoina, jotka ulottuivat jo Suomeenkin. Kirja-arvostelu antaa te-

okselle muodon arvostelijan ympäristön kautta. Se kuvaa, millaisen konkreettisen 

hahmon teos on arvostelijan, eli lukijan mielessä saanut. Arvostelu on aina sidon-

nainen kirjoittajaa ympäröiviin olosuhteisiin, ympäristöön ja hänen taustaansa. Te-

oksen arvostelu ja käsittely ylipäänsä tekevät sen eläväksi osaksi kirjallisuutta.83 

Arvostelun kirjoittajalta vaaditaan tietynlaista suhtautumista arvosteltavan te-

oksen lukemiseen. Lukupiiriläisen ja kirjallisuuskriitikon lukeminen muistuttavat 
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toisiaan ja eroavat omaksi ilokseen lukevien lukutavasta. Kirjallisuuskriitikko tark-

kailee ja vertailee koko ajan lukemaansa ja valmistautuu kirjoittamaan teoksesta 

perustellun arvion. Kirjallisuuden eri genrejen arvostelu asettaa arvostelijalle erilai-

sia haasteita. Elämänkatsomuksellista kirjallisuutta, muistelmia tai elämänkertoja 

on proosaa hankalampi arvostella, sillä lukija joutuu paljastamaan arvostelussa 

omia arvojaan ja maailmankatsomustaan. Arvostelijakaan ei elä tyhjiössä, vaan hä-

nen maailmankuvansa on osa arvostelua.84 

Kriitikon työ on kuitenkin turhaa, jos hän ei saa ääntään kuuluviin. Kritiikit 

ovat yleensä kirjoitettuja ja niiden pääasiallinen julkaisukanava on ollut lehdistö. 

1970–luvulla lehdistö kärsi television ja radion kasvattaessa suosiotaan. Lehtien 

kannattavuus laski huomattavan osan mainonnasta siirtyessä lehdistön ulkopuo-

lelle. Lehtikuolemat koskettivat sekä sanoma- että aikakauslehdistöä ja erityisesti 

pieniä lehtiä materiaali-, kuljetus- ja palkkakustannusten vuoksi. Uskonnollisen 

lehdistön kokonaismäärä pysyi kuitenkin suunnilleen samana suurten lehtikuole-

mien aikaan 1970–luvun alussa. Vuodet 1972–1977 taas olivat kristillisen lehdistön 

alamäkeä. Vähintään kerran viikossa ilmestyvien lehtien levikki lähti vuosikymme-

nen lopulla taas kasvuun. Vuosikymmenen lopulla sanomalehdet olivat pärjänneet 

kilpailussa parhaiten. Niiden joukossa keskittyminen oli yleistä ja sitoutumattomien 

lehtien markkinaosuus kasvoi.85  

Vuosina 1968–1971 vasemmistolaiset lehdet arvostelivat porvarillisia lehtiä 

tasaisemmin erityyppisiä kirjoja. Romaaneja ja runokokoelmia arvosteltiin molem-

missa enemmän kuin viihde- ja mielipidekirjoja. Aikakaudella kulttuuri käsitettiin 

yhä vain esteettiseksi, siksi romaanit ja runot saivat enemmän huomiota. Ei-esteet-

tiset arvottamiskriteerit (moraali, politiikka, uskonto) näkyivät lehden puoluekan-

nassa; kristillisliberaalilehdistö painotti moraalista ja uskonnollista laatua, vasem-

mistolainen poliittista laatua.86  

Läpi 1970–luvun lehdistön kirjoittelua leimasi sensaationhakuinen ote, jonka 

myötä perusseurakuntatyö jäi vähälle huomiolle. Vuosikymmenen lopulla julkisten 

tiedotusvälineiden, lehdistö mukaan lukien, kiinnostus kirkkoa kohtaan kasvoi. 

Kirkko sai enemmän palstatilaa kuin aikaisemmin ja hallinnollisten sekä taloudel-

listen teemojen lisäksi paperilla näkyivät uskonnollinen elämä ja seurakunnan toi-
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minta. Lehdet sisälsivät kirkollisia uutisia, hartauskirjoituksia, selostuksia, haastat-

teluita ja toimituksen kannanottoja kirkollisiin tapahtumiin. Jutun aiheina olivat 

kirkko ja valtio, kirkollinen rakentaminen, kirkon sisäinen kehitys, kirkon rooli po-

litiikassa, uskonnonopetus, uskontokasvatus, ekumenia, kehitysapu, kristinusko ja 

kommunismi, kirkon hallinnon kokonaisuudistus, arkipyhäkysymys, papiston 

asema, harhaoppisuus ja karismaattiset liikkeet. Politiikan alalla erityistä huomiota 

sai kysymys kristillisen puolueen perustamisesta. Pelättiin liian suuren vastakkain-

asettelun syntymistä kristillisen ja ei-kristillisen politiikan välille.87 

Karismaattisen liikkeen ohella ylivainiolaisuus, lestadiolaisuus ja itämaisista 

uskonnoista ammentava uususkonnollisuus saivat paljon palstatilaa. Uskonnollis-

ten suuntausten näkyminen lehdistössä oli sekä uuden uskonnollisuuden nousun 

syy että seuraus. Erilaisia ilmiöitä syntyi ja rantautui Suomeen, niistä kirjoitettiin ja 

yhä useamman kiinnostus niitä kohtaan heräsi. Juokse poika juokse oli yksi aihee-

seen liittyvistä kiinnostusta herättäneistä kirjoista.88  

Television, radion ja lehdistön aineisto oli kirjavaa, koska se tuli monesta läh-

teestä, osa kirkolta, osan tiedotusvälineet hankkivat itse. Suomessa oli käynnissä 

informaatiosota eri ryhmien yrittäessä vallata tiedotuskanavat. Valtaosan päivittäi-

sistä tiedotuskanavista koettiin olevan tuotantoa edustavien ryhmien ohjailtavissa. 

Näin ajatellen ihmisiä pyrittiin sopeuttamaan ympäristöönsä kehottamalla heitä ku-

luttamaan enemmän. Samalla ajettiin tuotannon tavoitteita, mihin kasvavalla mai-

nonnalla oli suuri vaikutus. Tätä pidettiin vääryytenä, sillä se koettiin kansan suuren 

enemmistön perinnäisten arvojen horjuttamiseksi. Erityisesti osoittelu kohdistui 

Suomen Yleisradioon, mutta myös kirkko ja uskonto saivat osansa.89  

Cruzin nimi esiintyi kirjan lisäksi lehdistössä muutenkin. Päivälehden arkis-

tossa olevalta hakukoneelta vuodelta 1969 löytyi kolme osumaa Helsingin Sano-

mista ja kaksi Ilta-Sanomista. Neljä osumista oli mainoksia Cruzin tulevasta vierai-

lusta, viidennessä Helsingin Sanomien osumassa kerrottiin Cruzista kertovan elo-

kuvan esittämisestä Helsingin Saalemissa. Vuonna 1971 Juokse poika juokse–kir-

jaa mainostettiin kerran Helsingin Sanomissa. 12.6.1971 Nuorten postiin kirjoitta-

nut suositteli kirjaa muillekin. Sunnuntain numerossa 24.10.1971 Leena Saarinen 

oli kirjoittanut ison artikkelin David Wilkersonista ja vertaillut Risti ja linkkuveitsi 

ja Juokse poika juokse teoksia keskenään. Vuoden 1976 Helsingin Sanomissa kirjaa 
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mainostettiin kolme kertaa ja Cruzin vierailua kaksi kertaa. Vierailuista kerrottiin 

Saalem seurakunnan omilla ilmoituksilla. Myös Ilta-Sanomissa oli kuvallinen mai-

nos Cruzin tulevasta puhumisesta jäähallissa. Vuodelta 1992 Päivälehden arkiston 

hakukone löysi tiedon 14.12. esitetystä televisio-ohjelmasta. Ohjelmatiedoissa sii-

hen viitattiin näin: ”HKI: Tarjolla elämä. Entinen Mau mau-jengin johtaja Nicky 

Cruz pistäytyi Suomessa. Kustannettua ohjelmaa.”90 Vuonna 2007 Helsingin Sano-

missa oli lyhyt artikkeli Cruzin puhumisesta Urbaani unelma tapahtumassa. 

Vuonna 2014 kumpikaan lehdistä, Helsingin Sanomat tai Ilta-Sanomat ei kirjoitta-

nut Cruzista tai hänen vierailustaan mitään, mutta Etelä-Suomen Sanomissa Milla 

Lappalainen kirjoitti artikkelin Cruzin vierailusta Lahden Helluntaiseurakunnan 

puhujana.  Vähäinen mainintojen määrä 2000–luvulla kertoo yhteiskunnan kehityk-

sestä. Karismaattisen liikkeen ja ylipäänsä uskonnon (lukuun ottamatta islamin us-

koa, joka usein kytketään päivän politiikkaan) näkyminen valtalehdistössä muuten 

kuin erikoisten tapahtumien kohdalla on olematonta. Uskonnolliset aiheet esiinty-

vät lähinnä erilaisten uskonnollisten liikkeiden omissa julkaisuissa. Valtamediassa 

uskonto saa palstatilaa, jos se voidaan liittää johonkin pöyristyttävään, järkyttävään 

tai hyvin erityiseen tapahtumaan. Normaalit uskonnonharjoittamiseen liittyvät ta-

pahtumat eivät enää ylitä profaanin lehdistön uutiskynnystä. Otsikkoihin ovat pääs-

seet luterilaisen kirkon opit, niiden uudistaminen ja kirkosta eroaminen. Uskontoon 

suhtaudutaan yleisesti melko välinpitämättömästi, kaikki saavat uskoa mihin halua-

vat ja kaikilla on oikeus kertoa mielipiteensä kaikesta. Mikään ei ole niin pyhää, 

etteikö siitä voisi keskustella. 

2. Todentuntuinen kuvaus ”nuorisolaisista” 

Ristin Voitto lehdessä julkaistiin useita arvosteluita kirjasta. Veikko Ikäheimon ar-

vostelu oli mahtipontisin sanoin kirjoitettu. Hän kirjoittaa Cruzin kertovan kirjas-

saan elämästä ”vihan, pelon ja koston levottomien sydämenlyöntien sävyttäminä 

kumahteluina lähtökuoppien ollessa Puerto Ricossa rakkaudettoman kodin kynnyk-

sellä, jonka takana vanhempien spiritismi jäi ylvästellen nostamaan päätään.”91 

Ainoastaan Risto Tuomisen arvostelussa Eteenpäin-lehdessä mainitaan kirjan 

taustoista muutakin kuin kustantaja. ”Kirjallisen asun tarinalle on antanut amerik-

kalaisen baptistiseurakunnan pastori Jamie Buckingham, sen on suomentanut Tytti 

Vanhala (Träff) ja suomeksi kustantanut Ristin Voitto.” Vanhalan käännös on Run 
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Baby Run–kirjan tulkinta suomeksi. Vanhalan sanavalinnat ovat yhteydessä suoma-

laiseen kirjalliseen traditioon ja sen arvoihin, Cruzin teksti on lähtökohta, joka on 

tulkittu sen hetkisestä suomalisesta kontekstista käsin.92 

K.A. Pohjakallio, luonnontieteiden lehtori ja kirjailija,  nostaa Kouvolan Sa-

nomien arvostelussa esille nuoriso-ongelman aikansa merkittävänä ongelmana. 

Pohjakallio kirjoittaa New Yorkin nuoriin kuuluvan myös ”neekereitä, puertorico-

laisia ja meksikolaisia, joten sekarotuisten levottomuus ja kiihkeys antaa siellä ko-

ettavaan vaikeuteen vielä oman lisänsä”. Ikäheimon mukaan ”kirjassa on haluttu 

paljastaa se, mitä tämän yleismaailmallisen nuoriso-ongelman kulissien takana to-

dellisuudessa tapahtuu.” Yksi nuoriso-ongelman aiheuttajista oli työttömyys ja sen 

aiheuttaman turhautumisen myötä väkivaltaisuuden lisääntyminen. Työttömyys ko-

etteli koko Suomea, mutta erityisesti nuoria. Samaan aikaan pohdittiin työn luon-

netta ja merkitystä ja työtä ihmisarvon mittana.93  

Osa nuorisosta lähti etsimään työtä ja parempia yhteiskunnallisia arvoja ul-

komailta. Suurin osa suomalaisista siirtolaisista oli 20–24 vuotiaita. Siirtolaisuuden 

myötä muotivillitykset liikkuivat Suomeen entistä nopeammin. Samalla liikkuivat 

myös huumeet. Varattomuus ja osattomuus voivat ajaa ihmisen moraalinsa vastai-

siin tekoihin. Teoista aiheutunut häpeä saattaa olla kestämätön, jolloin päihteet tun-

tuvat helpolta ratkaisulta. Suomalaisten nuorten runsas ja yleinen alkoholinkäyttö 

ovat puhuttaneet suomalaisia reilut kuusikymmentä vuotta. Koko tältä ajalta on 

myös tutkimustietoa nuorten alkoholinkäytöstä. Vuonna 1960 23 prosenttia 16-

vuotiaista helsinkiläispojista ilmoitti olevansa raittiita. Vuonna 1973 enää neljä pro-

senttia sanoi samaa. Tuolloin pääkaupunkiseudulla oli huomattavasti vähemmän 

raittiita 16-vuotiaita poikia kuin muualla maassa keskimäärin. Yksi suuri syy rait-

tiiden määrän vähentymiseen oli vuoden 1969 alkoholilain muutos, joka mahdol-

listi keskioluen vahvuisen alkoholin myynnin elintarvikeliikkeissä ja alkoholimyy-

mälöiden avaamisen maaseudulla, minkä lisäksi se lisäsi anniskelupaikkojen mää-

rää. Vuonna 2010 ilmestyneen kirjan mukaan viimeisten neljänkymmenen vuoden 

aikana suomalaisten, nuorien ja vanhojen, nauttiman alkoholin määrä on kolmin-

kertaistunut. Alkoholin kulutusta tutkitaan sen toistuvuuden, kertakulutuksen ja yli-

päänsä sen kautta, kuka alkoholia käyttää. Vuonna 1969 alkoholin kulutus lisääntyi 

lähes puolella. Kulutus lisääntyi, kunnes 1970-luvun puoliväliin mennessä kasvu 
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pysähtyi ja määrä vakiintui seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Nuorten 15–29-

vuotiaiden säännöllinen alkoholin käyttö ei ole yleistynyt vuoden 1976 jälkeen. Al-

koholin kulutus kuitenkin lisääntyi merkittävästi 1970–luvun alussa, huoli nuori-

sosta oli siis aiheellinen.94  

Pohjakallion mukaan kodit ja poliisit ovat neuvottomia vallitsevassa tilan-

teessa, eikä tuomioistuinten päätöksillä ole juuri merkitystä sen parantamiseksi. 

”Näiden täysin villiintyneiden ryhmien kuvaukseen sisältyy kaikki mahdollinen: 

ryöstöt kaduilla ja baareissa, autojen ja kalustojen tuhoamiset, pahoinpitelyt ja ta-

pot, väkijuomien ja huumausaineiden käyttö, yksittäis- ja ryhmäseksi sekä prosti-

tuutio rahoituskeinona.” Tuominenkin on kiinnittänyt huomionsa rikolliseen elä-

mäntyyliin. ”Kirja kertoo lukijalleen myös kaikesta siitä rikollisuudesta, alkoholis-

mista, huumausaineista, prostituutiosta, homoseksualismista ja muusta kurjuudesta, 

joka puristaa suurta osaa nuoria ihmisiä, eikä yksinomaan amerikkalaisessa yhteis-

kunnassa.” ”Varkaudet, ryöstöt ja prostituutio olivat heillä tulonlähteinä” kirjoittaa 

myös Ikäheimo. Ikäheimo painottaa nuorten ”vääristynyttä uskollisuutta toisilleen” 

ja kirjan kaunistelematonta tapaa tuoda esiin näitä paheita, kuitenkaan niitä ihan-

noimatta. Ristin Voittoon kirjoittanut helluntailainen saarnaaja ja kirjailija Eino O. 

Ahonen koki kauheana kuvauksen nuorison elämästä jengien ja tappeluiden kes-

kellä. Kauheinta oli kuitenkin, että kaikki oli totta. Uutisista saattoi lukea saman-

kaltaisista kohtaloista New Yorkista, Tukholmasta ja Helsingistäkin. ”Tämä joukko 

kasvaa kasvamistaan myös Suomessa. On aika saada silmät auki tässäkin asiassa.” 

Itä-Häme lehden kirjallisuustoimittajan ja kirjailija Arvo Kippolan arvostelun mu-

kaan kirja sisältää ”järkyttävimmän raportin, mitä olen toistaiseksi joutunut luke-

maan jengeistä ja niiden elämästä, joissa alkoholi, huumausaineet ja sukupuolinen 

hurjastelu ovat ”rauhanomaisena” sisältönä, mutta usein myös syynä kuvattuihin 

taisteluihin ja ryöstöihin”.95 

Ahonen pitää kirjaa niin kovana ja armottomana, että kieltäisi ”kaikkia omaan 

hengelliseen hyvinvointiinsa tyytyväisiä ja vain omiin ongelmiinsa käpertyneitä 

kristittyjä sitä lukemasta.” Mutta hänen mielestään kirja on myös niin hellä, ”että 

kehottaisin kaikkia sellaisia, jotka rakastavat elämän laitapuolelle joutuneita ja syn-
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tiin sortuneita, lukemaan tämän kirjan.” Ahonen tuo esille myös kirjan hyödyllisyy-

den Cruzin kaltaisia henkilöitä työssään kohtaaville, kuten sosiaaliviranomaisille, 

poliiseille, vanginvartijoille ja nuorisotyöntekijöille.96 

Nuorison muodostamaan alakulttuuriin kiinnitettiin huomiota 1970–luvun 

alussa. Kohoava elintaso ja lisääntyvä kaupallisuus synnyttivät alakulttuureja, joilla 

jokaisella oli omat käyttäytymissääntönsä, muotiajattelunsa ja kulutustottumuk-

sensa. Erityisongelman aiheutti sankoin joukoin kehitysalueilta teollisuuskeskuk-

siin työn perässä muuttaneet ja samalla tukiverkostonsa jättäneet nuoret. Nuorison 

tulevaisuuteen haluttiin vaikuttaa. Herättäjä–lehteen arvostelun kirjasta on kirjoit-

tanut P.S.. Herättäjän arvostelu on lyhyt ja selkeästi uskonnollisesti värittynyt. P.S. 

pitää kirjaa järkyttävänä sekä jännittävänä ja toivoo sen saavan paljon lukijoita, sillä 

”Se auttaa todella ymmärtämään muutamia aikamme ilmiöitä, joihin täytyy saada 

parannusta”. ”Kun on tämän kirjan lukenut, ymmärtää hyvin, miksi niin suuri osa 

Amerikan nuorisosta joutuu huumausaineiden käyttäjiksi.” Kippola kirjoittaa kirjan 

alkuosan olevan ”totisesti realistinen, niin Nicky Cruzin omaelämänkertana kuin 

erityisesti nuoren alamaailman kuvauksena.” Tapani Sorsa Karjalainen-lehdessä 

taas toteaa näin: ”Kirja on raakaa, kaunistelematonta kuvausta New Yorkin alamaa-

ilmasta.” Tuominen toteaa Cruzin tarinan olevan niin mielenkiintoinen, että ei 

”luule sen perustarkoituksen häiritsevän sellaistakaan lukijaa, joka ei liiemmin lue 

kristillistä kirjallisuutta.” Leena Saarinen Helsingin Sanomissa kokee samoista ta-

pahtumista kertovien Wilkersonin kirjoittaman Risti ja linkkuveitsi sekä Cruzin 

Juokse poika juokse kirjojen sisältävän kiehtovia tarinoita uskosta ja ala-maailmasta 

ja puoltavan ”hyvin paikkaansa ei-uskovaisenkin kirjahyllyssä seikkailukirjojen, 

agenttitarinoiden ja poliittisten pakolaisten jännittävistä vaiheista kertovien kuvaus-

ten rinnalla”. Tuominen lopettaa arvostelunsa kehotukseen lukea kirjan, oli lukija 

kristillismielinen tai ei. ”Se on kappale meidän aikamme historiaa.”97 

Kirjan punaiseksi langaksi Kippola näkee Cruzin pääsyn pois kaduilta Wil-

kersonin avulla ja palaamisen sinne tekemään työtä toisten epätoivoisessa tilan-

teessa olevien auttamiseksi. Wilkerson ja Cruz tekivät nuorisotyötä, jonka saralla 

1970–luvun Suomessa kunnostautuivat sekä seurakunnat että poliittiset puolueet. 
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Seurakunnan nuorisotyö oli keino vaikuttaa nuorten elämään. Väestön muuttoliik-

keen myötä sen suosio kasvoi kaupungeissa. Nuorisotyö oli yritys toimia nuorison 

elämän parantamiseksi. Kaupunkiseurakuntien nuorisotoimintaan osallistuvien 

määrä oli suurempi kuin maaseutuseurakuntien nuorisotoiminnassa. Kaupungeissa 

leiritoiminta oli erityisen suosittua ja kasvoi nopeasti.98 

1970-luvun alku oli Suomessa voimakkaan järjestäytymisen aikaa. Erilaisia 

erityisryhmien asemaa ja niiden tilannetta parantavia ryhmiä syntyi useita. Haluttiin 

kiinnittää huomio heikompiosaisiin, sekä kotimaassa että ulkomailla. Aluksi toimit-

tiin normaalien poliittisten kanavien ulkopuolella, mutta pian oli lähes jokaisen suo-

malaisen puolueen nuoriso-osastolla oma erityisryhmään liittyvä korostuksensa. 

”Älä luota kehenkään yli 30-vuotiaaseen!” oli eräs nuorisoliikkeiden tunnuksista. 

Sukupolvien välinen kuilu näyttäytyi erityisen suurena uusvasemmistolaiseen ajat-

teluun viehtyneen nuorison piirissä. Ajan kuluessa puoluepoliittiset vastakohtaisuu-

det korostuivat kaikkialla puolueissa, ei vain niiden nuoriso-osastoilla. Virallinen 

nuorisotyö kilpaili poliittisen nuorisotyön sekä kaupallisen nuorisokulttuurin 

kanssa. Nuorisotyöhön haluttiin todella panostaa ja vuonna 1972 annettiin Nuori-

solautakuntalaki. Nuorisolakitoimikunta määritteli nuorisotyön alle 30-vuotiaiden 

nuorten vapaaehtoiseksi toiminnaksi, jonka tavoitteena oli kasvattaa ja ohjata sijoit-

tumaan yhteiskuntaan sekä ohjata toimimaan sen jäsenenä.99 

Huoli Suomen nuorisosta alkoi olla pinnalla jo toisen maailmasodan jälkeen. 

Siitä lähtien nuorisoa tutkittaessa on puhuttu ongelmista. Ensin haluttiin kasvattaa 

raittiita ja siveellisiä isänmaan poikia, sitten huolestuttiin tietyistä nuorison osista, 

niin sanotun lättähattuilmiön piiriin kuuluvista rokkia kuuntelevista ja tupakoivista 

työläispojista. 1970-luvulla suurimpana ongelmana pidettiin nuorison sitoutumista 

yhteiskuntaan, missä ongelmassa auttoi nuorisopolitiikka. 1980-luvulla ongelma-

keskeinen tarkastelutapa alkoi menettää otettaan ja kiinnostuttiin myös nuorten elä-

mäntavasta ja kulttuurista. Vuosien kuluessa huoli ja ongelma-ajattelu muuttui val-

tiollisen yhteiskuntapolitiikan osaksi.100 

3. Kristinuskon voima ja David Wilkerson 

Eräässä Ristin Voiton kirja-arvostelussa Ahonen kirjoittaa lukemastaan. ”Tämä on 

hirvittävä syytöskirja uuspakanuutta ja sen kintereillä kulkevaa moraalista rappeu-
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tumista vastaan. Mutta samalla se on mitä väkevin todistuskappale Jumalan uudis-

tavasta voimasta meidän ajassamme ja vielä lisäksi kaikkein saastaisimmassa ym-

päristössä.” Ahonen esittää kaksi tapaa kuvata syntiä. Toinen tapa kuvaa sen vie-

koittelevasti ja houkuttaa muitakin kokemaan sen. Toinen taas kuvaa synnin ja sen 

seuraukset kauhistuttavina. Cruzin kirja kuvaa ”synnin ja elämän siinä sellaisena, 

että vaistomaisesti alkaa toivoa ja odottaa parannuksen tapahtumista.” Tuominen 

taas pitää tarinaa mahdollisesti helluntaiherätyksen dramaattisimpana. ”Yhdyn täy-

sin sanontaan, että Nickyn tarina on järkyttävä. Niin järkyttävä, että toivoisi mel-

kein, että se ei olisi totta.”101 

Kaksi kirja-arvostelijaa piti kirjaa tuoreena tuulahduksen oman genrensä sa-

ralla. Kotimaa lehteen kirja-arvostelun kirjoittanut Heikki Tervonen yllättyi teok-

sesta positiivisesti. ”Nicky Cruzin kirja Juokse poika juokse antoi enemmän kuin 

osasin odottaa.” Sorsa taas pitää kirjaa loistavana poikkeuksena uskonnollisten jul-

kaisujen saralla. Hän kokee kirjan aiheen ”synnintekijästä Jumalan palvelijaksi” 

kuluneena, mutta ei kuitenkaan teoksen arvoa alentavana. Sorsa määrittelee kirjan 

poikkeukseksi uskonnollisten kirjojen joukossa, se ei ole kuin ”tyypilliset hurskas-

telukirjaset ”salakavaline” käännyttämisyrityksineen”, vaan ”parhaita uskonnollisia 

kirjoja, mitä tällä hetkellä on saatavissa”. Tervonen liitti Cruzin helluntailaiseen 

hengelliseen näkemykseen myös talouspoliittisten uudistusten toivon. Hän esitti 

ratkaisuksi rikollisuuteen ja väkivaltaan yhteisöllisyyttä ja sen kautta ”etenemistä 

sekä yksilöllisen uudistumisen että rakenteellisten muutosten linjalla”.102 

Saarinen vertailee David Wilkersonin kirjoittamaa Risti ja linkkuveitsi sekä 

Cruzin Juokse poika juokse kirjoja. Artikkelissa kerrotaan pääasiallisesti Wilkerso-

nin työstä slummeissa, ”Pastorin seikkailut” ala-otsikon alla keskitytään kirjoihin. 

Saarinen toteaa kirjojen kertovan samoista asioista, mutta kumpikin omasta näkö-

kulmastaan. Wilkersonin kirja päättyy aiemmin kuin Cruzin, eikä siinä tule esiin 

Cruzin auttamistyössään kokemat vaikeudet tai Nickyn ystävän Israelin liittyminen 

auttajiin. Saarisen mielestä kyseiset eroavuudet ”herättävät kuitenkin epäilyksen 

siitä, että suurista voitoista kertovissa kiehtovissa, dramaattisissa jännitystarinoissa 

osa totuutta on jäänyt kulissien taakse”. Saarinen kertoo molempien kirjojen olevan 

                                                 
101 Ahonen Ristin Voitto 19.2.1970 Juokse poika juokse; Tuominen Eteenpäin 10.4.1970 Nicky 

Cruz kertoo kaiken. 
102 Sorsa Karjalainen 15.6.1970 Saatana vastaan saarnamies; Tervonen Kotimaa 18.1.1972 Jengi-

nuoren kääntymys. 
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bestsellereitä ympäri maailmaa. Syyksi hän näkee sen, että ”ne avaavat kristityille 

uusia työnäkyjä ja antavat tukea uskossa rukouksen kaikkivoipaan voimaan”.103 

Artikkelissaan Saarinen toteaa myös näin: ”Mielenkiintoisen piirteen kertoo 

Veli Andreas kirjassaan ”Piikkilangan takana”: sosialististen maiden kristityt ovat 

olleet erityisen ihastuneita näihin kirjoihin.” Suosio sosialismia kannattavien kris-

tittyjen joukossa ei kuulosta yllättävältä, sillä kirjassa kohti parempaa vie uskon 

lisäksi yhteistyö ja yhteisöllisyys, jotka ovat sosialismin tärkeitä arvoja. Kirjan suo-

sio selittyy osin myös sen sallimisella. Sosialistisissa maissa suuria kirkkokuntia, 

kuten katolista ja ortodoksista kirkkoa, valvottiin tarkasti ja niiden toimintaa halut-

tiin ohjailla. Pienet protestanttiset kirkot saattoivat olla jopa etuoikeutetussa ase-

massa, koska niitä ei pidetty suurien kirkkojen kaltaisena uhkana. Juokse poika 

juokse oli mielenkiintoista uutta luettavaa kaukaa Yhdysvalloista, jonka saattoi 

saada myös käsiinsä.104  

Pohjakallion mukaan kirja ”antaa vakuuttavan todistuksen siitä, että kaikkien 

muiden toimenpiteiden osoittautuessa tehottomiksi kristinuskolla on kuitenkin 

hämmästyttävä vaikutusmahdollisuus, jos sen edustajina on uskon ja uhrialttiuden 

täyttämiä henkilöitä.” Hän kokee katuevankelistojen kykyjen ja kestävyyden perus-

tuvan opintojen ja aseman sijasta ”koettuun yhteyteen todelliseksi osoittautuneen 

Jumalan kanssa.” P.S. nostaa esiin uskonnollisen kääntymyksen voiman miltei ai-

noana tienä ulos kamppailusta huumeiden tai alkoholin kanssa. Kääntymyksen to-

detaan olevan ”usein heidän ainoa mahdollisuutensa, kuten alkoholismissakin”. 

Tervosen arvostelussa taas keskityttiin rakkauden parantavaan voimaan. Siinä mai-

nittiin myös, että kirjassa ”helluntailaistyyppinen hengellisyys osoittaa oman erin-

omaisuutensa”. Kirjan sanomaksi Suomen kansalle määriteltiin, ei väkivaltaisen 

nuorisokulttuurin kuvaus, vaan rakkauden puutteen näkeminen ja sen kautta lähim-

mäisen auttaminen.105 

Pohjakallio kirjoittaa David Wilkersonin aloittaneen nuorten kääntymykseen 

johtaneen toiminnan jengien keskuudessa. Mainittua toimintaa on myös Ikäheimon 

kuvaus Wilkersonin ja Cruzin kohtaamisesta suureleiselle tyylilleen uskolliseen ta-

paan: ”Hänen poskensa kääntävä lähimmäisenrakkaus ja Nickyn pelonsokaisema 

                                                 
103 Saarinen Helsingin Sanomat 24.10.1971 Pyhä Henki parantaa huumapotilaat. Helluntaipappi 

kesytti jengit kun muut olivat jo toivottomia. 
104 Saarinen Helsingin Sanomat 24.10.1971 Pyhä Henki parantaa huumapotilaat. Helluntaipappi 

kesytti jengit kun muut olivat jo toivottomia; Turunen 2010, 284. 
105 Pohjakallio Kouvolan Sanomat 12.5.1970 Äärimmäiskuva ajastamme; P.S. Herättäjä 17.4.1970 

Kirjallisuus; Tervonen Kotimaa 18.1.1972 Jenginuoren kääntymys. 



 

 

väkivalta kohtaavat toisensa, jossa viimeksimainitun ruoko musertuu Jeesuksen 

Kristuksen täydellisen rakkauden syleilyssä.”106 

Pohjakallio toteaa, että kirjan sisällön todenmukaisuutta on pyritty vahvista-

maan ”kansilehteen liitetyn tohtori Billy Grahamin ja professori Edward O´Conno-

rin” esittämien vahvistusten avulla. Kirjan 28. painoksen etu- ja takakannessa on 

lainauksia Tuomisen arvostelusta. Hän lainaa arvostelussaan laajasti ”maailman-

maineen saavuttanutta” saarnamiestä Billy Grahamia. Omana mielipiteenään Tuo-

minen esittää kirjan tärkeäksi tehtäväksi kristillisen sanoman levittämisen. Myös 

Ikäheimo mainitsee Grahamin esipuheen sekä Kathryn Kuhlmanin kirjoittaman 

epilogin. ”Näiden tämän päivän tunnetuimpien eri sukupuolta olevien evankelisto-

jen rinnalla menee nyt Nicky Cruz, Wilkersonin ja yliopiston professorien seura-

tessa tuntumassa, taitavan valmentajan Pyhän Hengen innoittavan äänen kuuluessa 

hänen sydämessään: ”Juokse poika, juokse sääntöjen mukaisesti!””107 

Todentuntuisuus ja aito kuvaus New Yorkin jengeistä ja ala-maailmasta mai-

nittiin tavalla tai toisella jokaisessa arvostelussa. Kirjoittajilla tuskin kuitenkaan oli 

omakohtaista kokemusta New Yorkin ala-maailmasta, eli kuvauksen todentuntui-

suus perusteltiin mielikuvilla, joita siitä uutisista ja tarinoista oli saatu. Todentun-

tuisuudella ja todellisuudella on iso ero, minkä kirjoittajatkin ovat varmasti ottaneet 

huomioon arvosteluja tehdessään. Todentuntuinen kuvaus kertoo siitä, että lukija 

voi uskoa tapahtumat todellisiksi, mutta ne eivät välttämättä kuitenkaan ole totta. 

Sanavalinnoista voi siis päätellä arvostelijoiden pitäneen kirjaa uskottavana, ei vält-

tämättä totena, vaikka se yleinen mielipide onkin. 

4. 2000-luvun arvostelut ja tarinan saamat muodot interne-
tissä ja Cruzin vierailujen myötä  

Nicky Cruzin nimen ja Googlen avulla internetistä löytyi kaksi arvostelua Juokse 

poika juokse-kirjasta. Ensimmäinen on Lähiöneidon lokikirjassa, joka on blogi, 

josta löytyy monia kirja-arvosteluja. Toinen on kuopiolaisen koulun äidinkielen ja 

kirjallisuuden verkkolehdessä. Googlen avulla löytyy myös internetkeskusteluja 

Cruzin Suomen vierailuihin liittyen. Kaksplus.fi, Suomi24.fi ja Vauva.fi sivustoilla 

oli aloitettu viestiketju kertomalla Cruzin tulevista vierailuista. Otin internetistä 

                                                 
106 Ikäheimo Ristin Voitto 24.9.1970 Kirjallisuutta; Pohjakallio Kouvolan Sanomat 12.5.1970 Ää-

rimmäiskuva ajastamme. 
107 Ikäheimo Ristin Voitto 24.9.1970 Kirjallisuutta; Pohjakallio Kouvolan Sanomat 12.5.1970 Ää-

rimmäiskuva ajastamme; Tuominen Eteenpäin 10.4.1970 Nicky Cruz kertoo kaiken. 
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löytyneet arviot, keskustelut ja lehtijutut mukaan tähän tutkimukseen, sillä ne edus-

tavat kirjan ja Cruzin tarinan 2000-luvulla Suomessa saamia muotoja.  

Lähiöneidon lokikirjassa on kirjoitettu arvostelu kirjasta vuonna 2011. Kir-

joittajan mielestä kirjan tapahtumat ovat yhtälailla tätä päivää ja hän kovin sana-

kääntein kertoo, miten ihmiset elävät kuin peleissä ja saavat arvonsa itseään koros-

tamalla muista välittämättä. Arvostelu on jyrkkä, se on kirjoitettu proosan tyyliin ja 

korostaa ihmisten heikkouksia ja pahuutta. ”Me elämme yhä samaa 1950-luvun 

maailmaa, jota johtaa viha ja väkivalta. ”Juokse poika juokse” on suoraan tätä päi-

vää, vaikka yritämmekin romantiikan aattein sulkea silmämme siltä totuudelta, 

jonka kohtaamme laitakaupungeilla ja betonilähiöissä. Me tiedämme, että kuolema 

on vähemmän kuin kuolinilmoitus lehdessä. Se on voittomalja, suorastaan jengi-

juhla. Tappamisesta on tullut intohimo, tuhansia yhdistävä tekijä. Mutta miksi? Sii-

hen ei edes ”Juokse poika juokse” anna suoraa vastausta, mutta tekijöitä kyllä löy-

tyy yllin kyllin riveiltä ja niiden välistä.”108 

Lokikirjaan kirjoittanut esitti mielenkiintoisen vertauksen: ”Me suomalaiset 

emme vielä tiedä, että monissa osissa maailmaa perheväkivallasta on tulossa tabu. 

Siitä ei puhuta, siitä ei kerrota eikä sitä ainakaan ääneen syytetä kun mietitään syitä 

kaikille niille nuorisorikollisille, joita maailman sellit ja oikeusistuimet pullistele-

vat. Yhteiskuntamme on kuin 17-lapsinen perhe, jossa Nicky Cruz varttui, mutta 

vauraampi. Se on yhtä väkivaltainen ja vallanhaluinen, mutta välittää pienestäkin 

ihmisestä. Kirjan ensimmäisen kappaleen nimikin jo kertoo, mistä alkaa ihmisen 

putoaminen: siitä kun “Kukaan ei välitä”.” Vertaus ontuu siltä osin, että Cruzin per-

heessä hänestä ei lapsena juuri välitetty ja sisaruksia oli yhteensä 18.109  

Lähiöneidon lokikirjan kirja-arvostelun kirjoittaja piti kirjasta. ”Toisin sanot-

tuna tämä teos on kyllä elämäni vaikuttavimpia ja pääsee kirjasuosikkieni kärkeen 

Niklas Rådströmin Varjojen enkeli -kirjan kanssa. Tätä kirjaa lukiessa itkin vähän 

väliä. Minua pelotti ja ahdisti. En voinut lukea kuin vähän kerrallaan ja sitten taas 

hengittää hetken muita ajatuksia. Se, että kirja saa minut ahdistumaan, on merkki 

siitä, että se on mestariteos.”110 

Toinen internetistä löytynyt arvostelu on lukupäiväkirja vuodelta 2003. Kir-

joittaja on ilmeisesti koululainen, ehkä 6–9 luokkalainen. Kirjoitustyyli on lapse-

kas, lauseet ovat lyhyitä ja puhekielisiä. Kirjoittajalla oli välillä vaikeuksia löytää 

                                                 
108 Lähiöneidon lokikirja 2011, katsottu 21.3.2015. 
109 Lähiöneidon lokikirja 2011, katsottu 21.3.2015. 
110 Lähiöneidon lokikirja 2011, katsottu 21.3.2015. 



 

 

lukuintoa, mutta saatuaan kirjan loppuun suosittelee sitä kovasti muillekin. Kirjoit-

taja selvittää kirjan rakennetta äidinkielentunneilta tutuin termein ja kertoo oliko 

kirjassa takaumia tai dialogia. Seuraava lainaus kertoo kirjan kuvailusta ja lukupäi-

väkirjan kirjoittajaan vaikuttaneista kohdista. ”Kirjassa minua ärsyttää se, että en 

yhtään voi keksiä minkälaisia vaatteita heillä on. Kyllä Nicky kertoo jonkin verran, 

mutta se on todella vähäistä. Minua harmittaa myös se mitenkä naiset, tai siis nuoret 

tytöt alistuvat olemaan jotain kiertopalkintoja. Pojat käyttävät tyttöjä todella törke-

ästi hyväksi.”111 

Lähiöneidon lokikirjan arvostelussa ei mainita huumeita, alkoholia tai seksiä, 

kuten 1970–luvun arvosteluissa. Vuonna 2011 ne olivat arkipäiväistyneet huomat-

tavasti 1970–luvun tilanteeseen verrattuna. Arvostelussa korostettiin väkivaltaa ja 

keskityttiin ihmisen kylmyyteen. Rikosten ja väkivallantekojen raakuus ja tunteet-

tomuus on ollut 2000–luvulla esillä lehdistössä. Vuoden 2003 lukupäiväkirjassa 

kiinnitettiin huomiota tyttöjen tai naisten asemaan kirjassa. Lukupäiväkirjan kirjoit-

taja koki kirjan jengiaikoihin liittyvien naisten tilanteen surulliseksi. Kirja-arvos-

telu niin 2000- kuin 1970–luvulla on kirjoitettu ajan henkeen, kirjoitusajankohtana 

yleisesti ja kirjoittajaa puhuttaviin asioihin keskittyen. 

Suomi24 internetsivustolla on kirjoittelua Cruzin vuoden 2007 Suomen vie-

railuun liittyen. Keskustelussa todetaan Cruzin olevan elävä legenda ja häntä halu-

taan mennä kuulemaan. Vuonna 2007 Cruz vieraili Urbaani Unelma-tapahtumassa 

Helsingissä, keskustelussa sen järjestäjiä yritetään saada selville. Cruzin vierailun 

motiiveja kyseenalaistettiin. ”Rahastusta kuten uskovaisten touhut muutenkin.” Ra-

hastussyytteeseen osattiin myös vastata: ” Mikä? Sekö että Jeesus Kristus haluaa 

muuttaa ihmisen elämän, kun ihminen on valmis vastaanottamaan Hänet elä-

määnsä.” Myös Cruzin tarinaa kyseenalaistettiin vahvasti: ”Keksittyä valehtelua 

koko kirja, näillä "kasteilla" ei ollut mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Tätä 

asiaa on puitu maailman foorumeilla jo ajat sitten. Tarkoituksena oli tehdä valheilla 

itselle julkisuutta, ura ja mammonaa. Samaa sarjaa näiden muiden satusetien 

kanssa. Itse luin aikoinaan osan kirjasta, ja kun jeesustelu alkoi, lensi kirja roskiin 

(koulun kirja). Tuumin, ettei moista roskaa kannata muiden lukea, ja siksi kirja sai 

kyytiä. (Läjä muitakin kristittyjen kirjoja lensi sitten myöhemmin, muttei siitä sen 

enempää, niitä oli aikamoinen läjä nimittäin...)”. ”Nicky oli jengipomo. Nicky näki 

mahdollisuuden jengin ulkopuolella. David oli tuo mahdollisuus. Uraputki huuhaa 

                                                 
111 Lukupäiväkirja 2003. 
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yhteisön sisäpuolella. Entisen jengipomon maineella ratsastaminen toi Nickylle 

perheen mammonaa ja lisää kunniaa. Jos Nicky olisi ollut tavallinen rivijengiläinen 

ei niin olisi käynyt, mutta kun oli jengipomo.”112 

Monet myös puolustivat kirjan paikkaa suomalaisten kirjahyllyssä: ”Itekki 

olen ei-uskova ja klassikkona pidän minäki! Olen lukenut kirjan joka kesä,viimei-

senä 15v:na, mökillä, ja aina sillä kirjalla on jotakin uutta annettavaa. Nyt poika 

15v seuraa jalanjälkiä ja pitää kirjaa ainoana lukemisen arvoisena, sit akujen jäl-

keen!” ”Käsittämätön elämäntarina. Kertomus siitä kuinka Jumala voi nostaa ihmi-

sen toivottomasta tilanteesta ja muuttaa ihmisen elämän ja sydämen täysin uu-

deksi.”113 

Puolesta ja vastaan keskusteluja on tämän tyyppisistä aiheista paljon. Suvait-

sematon-blogissa on erilainen teema. Blogissa kirjoittaja pohtii suhtautumistaan 

maahanmuuttajiin kristittynä ja käyttää Cruzin tarinaa vertailukohtana. ”Nicky 

Cruz edusti kaikkea sitä pahaa, mitä väärä ja sinisilmäinen maahanmuuttopolitiikka 

aiheuttaa. Nicky tuli Puerto Ricosta ja "rikasti" New Yorkia linkkuveitsellään. 

Linkkari vaihtui Ristiin. Hän ehti ennen uskoon tuloaan kylvää väkivaltaa, kauhua 

ja kuolemaa. Kansa olisi karjunut suu vaahdossa minun laillani siitä kuinka tuollai-

nen väkivaltainen peto pitäisi karkottaa. Kristittynä ymmärrän, että Nicky Crutzia 

ei enää tarvitse pelätä. Ainoa "paha", mitä Nicky enää levittää on se "original" kris-

tinusko. Jos Nicky tulisi ja tekisi lapsistani ja vaimostani "hihhuleita", minä kiittäi-

sin Jumalaa! Olenko puolueellinen, kun kristittynä käännynnäisenä Nicky kelpaa ja 

okkultistien lapsena, väkivaltaisena, harhaisena puukottajana hän ei Suomeen mie-

lestäni kelpaisi? Jumalani ei ole puolueellinen.”114 

Internetin keskustelupalstoilla Nicky Cruzia koskevat keskustelut ovat pää-

asiassa joko häntä ihailevia, tai hänen toimintansa kyseenalaistavia. Keskusteluissa 

ei ole mitään poikkeuksellista muihin keskustelunaiheisiin verrattuna, sillä aina on 

eriäviä mielipiteitä ja henkilöitä, jotka haluavat tuoda ne julki ja herättää keskuste-

lua. Suvaitsematon-blogin teksti on virkistävä poikkeus, siinä Cruzin tarinaa on 

käytetty vertauskuvana kyseenalaistamatta tai ihailematta sen sisältöä. Jokaisesta 

kommentista ja tekstistä voi rivien välistä arvailla jotain kirjoittajan taustasta, siitä 

kontekstista, jonka perusteella hän ilmaisee mielipiteensä.  

                                                 
112 Nicky Cruz Helsinkiin Elokuussa, Suomi24, katsottu 19.3.2015; Nicky Cruz Suomen vierai-

lulla, kaksplus.fi, katsottu 23.3.2015. 
113 Nicky Cruz Helsinkiin Elokuussa. Suomi24, katsottu 19.3.2015; Nicky Cruz Suomeen 17 – 

18.52014, vauva.fi, katsottu 23.3.2015. 
114 Nicky Cruz, entinen ongelmamamu, suvaitsematon.blogspot.fi, katsottu 23.3.2015 



 

 

Nicky Cruz on käynyt Suomessa vuosina 1969, 1976, 1990–luvun alkupuo-

lella, 2007 ja 2014. Hänestä kirjoitettiin myös profaanissa lehdistössä erityisesti en-

simmäisten vierailuiden kohdalla. Osa syy suurempaan huomioon oli sekä Cruzin 

oman kirjan ilmestyminen suomeksi vuonna 1970 että myös hänen tarinansa kerto-

van David Wilkersonin Risti ja linkkuveitsi kirjan ilmestyminen Suomessa vuonna 

1969. Cruzin mukaan viimeiseksi jäävä vierailu tapahtui toukokuussa 2014. 

Elokuussa 2007 Cruz oli pääpuhujana Helsingin Jäähallissa Urbaani Unelma-

tapahtumassa. Sana.fi-verkkosivuilla Teemu Holmin kirjoittamassa artikkelissa 

Cruz kertoo pärjäävänsä, koska hänellä on rakkaussuhde ihmisiin ja hän kykenee 

ymmärtämään tuskan. Cruz sanoo hänen rehellisesti ja aidosti kertomiensa koke-

muksien herättävän kunnioitusta ja toivoa, sillä se ”mikä muutti minut, voi muuttaa 

myös heidät”. Sana.fi on Kansan Raamattuseuran Säätiön (KRS) ylläpitämä verk-

kosivu, joka noudattaa KRS:n periaatteita. Sen toiminnan tarkoituksena on ”roh-

kaista ihmisiä uskomaan Jeesukseen Kristukseen omana Vapahtajanaan ja tuomaan 

toisiakin hänen yhteyteensä”. Cruzin sanoma sopii sivun imagoon hyvin.115  

Vuonna 2014 Milla Lappalainen kirjoitti Etelä-Suomen Sanomiin artikkelin 

Cruzin vierailusta Lahden Helluntaiseurakunnan puhujana. Artikkelissa kerrotaan 

Cruzin elämästä ja Juokse poika juokse-kirjasta. ”Puoli vuosisataa lähetystyötä on 

koulinut Nicky Cruzista oman elämänsä asiantuntijan. Hänen tunnetuin teoksensa, 

kulttiasemaan noussut Juokse poika juokse on kiihkeä kasvukertomus, jossa paatu-

neesta nuorisorikollisesta kehkeytyy uskon mies.” Lappalainen summaa Cruzin elä-

män ja elämäntyön näin: ”Tie on uskon viitoittama ja vie taivaaseen, missä on en-

tisen gangsterin viimeinen leposija. Mutta ensin autetaan muutamaa nuorta välttä-

mään elämä kaduilla.”116 

Studio55 internetsivulla on kertomus siitä, miten Cruzin kirja ja toiminta ovat 

todella auttaneet suomalaisiakin päihteiden käyttäjiä. ”Nicky Cruz oli sattumalta 

lähistöllä pitämässä hengellistä tilaisuutta. Uskossa oleva serkkuni houkutteli minut 

paikalle. Tilaisuus teki vaikutuksen. Tajusin, että vain Jumala voi pelastaa minut, 

Markus muistelee uskoontuloaan.” Artikkelissa esiintyvä Markus oli aikaisemmin 

armeijan putkassa lukenut Juokse poika juokse - kirjan ja hetkeksi jäänyt mietti-

mään hengenasioita.117 

                                                 
115 Entinen jengijohtaja, sana.fi, katsottu 5.3.2015; KRS lyhyesti katsottu 5.3.2015. 
116 Lappalainen ESS 16.5.2014 Jeesus paransi pyssymiehen: ”Juoksin ennen luotisateiden lävitse” 
117 Entinen alkoholisti: Lopulta halusin vain kuolla, Studio55, katsottu 23.3.2015 
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Helluntaiseurakunnat.fi internetsivustolla kirjoitettiin Cruzin viimeisestä vie-

railusta keväällä 2014. Cruzin todettiin olevan ”lajinsa viimeinen tietyistä suoma-

laisten rakastamista vanhan kaartin amerikkalaisista puhujista, jotka ovat pystyneet 

vetämään isoja saleja täyteen monena iltana peräkkäin. Lahden ja Helsingin yleisö-

rynnistysten jälkeen kokousjärjestäjien pohdittavaksi jäi, olisiko sittenkin pitänyt 

vuokrata se isompi tila.”118 

Tosimies- lehdessä, Euroopan vanhimmassa kristillisessä miestenlehdessä, ja 

helluntaiseurakunnat.fi artikkeleissa nostettiin esiin Cruzin äitisuhde. ”Nicky Cruz 

myöntää, ettei vieläkään ymmärrä, miksi äiti vihasi häntä ja pahoinpiteli poikaansa 

jatkuvasti. 21-vuotiaana Nicky sai kuitenkin johdattaa äitinsä uskon tielle. – Sain 

äidiltäni tuolloin ensimmäisen kerran suukon, ja se tuntui kuin silkin kosketuk-

selta.” ”Minulla on muisto herttaisesta naisesta, joka oli ystävällinen isoäiti lapsil-

leni. Äidin ja pojan välit eivät koskaan kehittyneet sellaisiksi, joista Nicky unelmoi. 

Anteeksi hän halusi kuitenkin antaa. Ja anteeksiantamisen sanoma on kulkenut nyt 

jo ikääntyneen miehen mukana läpi elämän.”119 

Cruzin vierailuja käsitteleville kirjoituksille oli yhteistä lyhyt kertomus kirjan 

sisällöstä ja Cruzin vierailusta, sekä muutama sana Cruzilta itseltään. Studio55 kes-

kittyi entisen alkoholistin tarinaan, jossa Cruz oli suurena vaikuttajana, mutta sivu-

roolissa. Juokse poika juokse on oleellisessa osassa, kun Cruzista kirjoitetaan suo-

malaisessa mediassa. 

Sekä 1970-luvun että 2000-luvun arvosteluille sekä internetin jutuille ja kes-

kusteluilla on yhteistä konkretisaatio, eli muodon antaminen. Kirjailija ei pysty ker-

tomaan kaikesta kaikkea, jolloin teokseen jää aukkoja, jotka lukija mielessään täy-

dentää. Täydennyksen kautta lukija antaa teokselle muodon ja eheyttää kokonai-

suuden. Annettu muoto on sidonnainen lukijan lähtökohtiin, hänen historiaansa ja 

tietoihinsa. Toisaalta jokaisena ajankohtana vallitsee tietty yhdensuuntaisuus, sillä 

lukijoiden viitekehys on silloin sama. Arvosteluista on siis mahdollista löytää ajalle 

ominainen rakenne.120 

Kirjoituksissa Cruzin tarinalle annettiin monia muotoja. Tarina nähtiin val-

heena ja rahastuksena, ainoastaan oman edun tavoitteluna. Cruz koettiin sekä pa-

                                                 
118 Nicky Cruz: Satuttaa lähteä Suomesta viimeisen kerran, helluntaiseurkunnat.fi, katsottu 
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119 Nicky Cruz: Satuttaa lähteä Suomesta viimeisen kerran, helluntaiseurkunnat.fi, katsottu 
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han/tuntemattoman että kristinuskon edustajana. Joillekin tarina näyttäytyi kuvauk-

sena äitisuhteesta ja sen vaikutuksesta elämään. Cruzia myös pidettiin lajinsa vii-

meisenä, ikään kuin kuolevan suuntauksen edustajana. Cruzin tarinaa käytettiin 

myös imagon vahvistajana. Sen aiheuttama ahdistus ja jännitys sekä hyvän voitto 

tekivät siitä monelle elävän legendan, klassikon, jonka paikka on jokaisen kirjahyl-

lyssä. 

Cruzin kirjasta, tai hänestä itsestään kirjoittaneet ihmiset toivat esiin muodon, 

jonka hänen tarinansa heidän konteksteissaan oli saanut. Samalla kirjoittajat paljas-

tivat omia ajatuksiaan, osa tietoisesti ja provosoivasti, osa tiedostamattaan, kuten 

aiemmin mainitut kirja-arvostelijatkin.  
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III Lukukokemukset 

1. Kokemuksien keruu ja vastaajien profiili 

Lukukokemuksien keruun tavoitteena oli selvittää, miten Juokse poika juokse on 

vaikuttanut lukijoihinsa, sekä miten ja miksi kirjaa on luettu. Keruu tapahtui inter-

netin välityksellä sosiaalisen median ja lumipallomenetelmän avulla. Lumipallo-

menetelmällä tietoa tutkimuksestani jaettiin tuntemieni ihmisten kautta erilaisille 

foorumeille ja suoraan henkilöille, jotka olivat todennäköisesti kirjan lukeneet, ja 

heidän kauttaan vielä eteenpäin. 

Sosiaalisessa mediassa laitoin ilmoituksen Suomi24-sivustolle ja Faceboo-

kiin. Laitoin myös ilmoituksen Kiiltomadon, eli Kirjallisuuskritiikin verkkolehden 

ilmoitustaululle. Lisäksi Helsingin Saalem- seurakunnan ilmoitustaululla oli ilmoi-

tus, jonka kautta tiedetysti tuli ainakin yksi vastaus. Kyselyssä kerroin tekeväni pro 

gradu työtä liittyen Nicky Cruzin kirjan Juokse poika juokse vastaanottoon ja luki-

jakokemuksiin Suomessa. Pyysin vastaajia kertomaan vastauksessaan ikänsä, su-

kupuolensa ja sen, mitä kautta he ovat kirjaan tutustuneet. Muuten vastaus sai olla 

vapaamuotoinen kuvaus siitä, miten kirja on heihin vaikuttanut tai mitä siitä yli-

päänsä jäi mieleen. Internetin avulla tehdyn kyselyn selvänä hyötynä oli se, että 

kaikki vastaukset tulivat suoraan sähköisessä muodossa, jolloin niiden käsittelemi-

nen oli helpompaa. Litterointia ei tarvinnut tehdä, mikä vähensi virheiden mahdol-

lisuutta ja helpotti työtä.121 

Kyselyyn tuli yhteensä 18 vastausta. Yhdeksän Facebookin kautta, kahdeksan 

sähköpostiin muiden kontaktien kautta ja yksi Suomi24 sivustolle kommenttina ky-

selyyni. Kyselyssä luvattiin, etteivät vastaajien nimet tule tutkimuksessa näkyviin 

ja siksi vastaukset on yksilöity sen perusteella, mitä kautta ne ovat tulleet. Faceboo-

kin kautta tulleet vastaukset on eritelty kirjaimilla FB ja numeroilla 1-9. Sähköpos-

tin kautta tulleet vastaukset on eritelty kirjaimilla SP ja numeroilla 1-8. Suomi24 

sivuston kautta tullutta vastausta käsitellään tunnuksella S24. Vastaajien sukupuoli 

ja ikä on kerrottu lähdeluettelossa, sekä vastauksien analysoinnissa niissä kohdissa, 

joissa koin tarpeelliseksi tuoda ne esiin. Vastaajista kolmetoista oli naisia ja loput 

viisi miehiä. Kaksi vastaajaa kertoi vastauksessaan sukupuolensa lisäksi sen, että 

on aina ollut kyseistä sukupuolta. Tarkennukset kuvaavat hyvin yhteiskunnallista 

ilmapiiriä 2010 luvulla.122  
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Suurin osa, eli kolmetoista vastaajaa oli lukenut kirjan teini-iässä, kaksi nuo-

rena aikuisena ja kolme aikuisena. Yksi vastaajista oli lukenut teoksen englannin 

kielellä vuonna 1968. Kolme vastaajaa oli lukenut kirjan 1970–luvulla, kolme 

1990–luvulla, kolme 2010–luvulla ja seitsemän 1980–luvulla. Yksi vastaajista ei 

osannut sanoa milloin on kirjan lukenut. Lukutilanne, vaikuttaa paljon kirjan sano-

man hahmottamiseen. Ympäristötekijät (kansallinen ympäristö, historiallinen ajan-

kohta, asema, syntyperä, sivistystaso, perintötekijät, maantieteellinen sijainti, vuo-

denaika ja sää), yksilölliset tekijät (psyykkinen kunto, älykkyys, fyysinen kunto, 

kirjallisuudentuntemus, ikä ja sukupuoli) ja tilapäiset tekijät (lukunopeus, keskitty-

minen ja lukutilanne) vaikuttavat kaikki sanoman muodostumiseen. Lukija ei kui-

tenkaan pelkästään muokkaa teosta omaan kontekstiinsa nähden, vaan myös teos 

opettaa lukijaa. Vaikutussuhde on siis molemminpuolinen.123 

Kaikki vastaajat olivat aikuisia, ikähaarukassa 25–70, vain yksi vastaaja oli 

alle 30-vuotias. Tämä johtunee suurimmaksi osaksi kirjan iästä, mutta myös kysy-

mysten asettelusta ja käyttämistäni kontakteista. Kysymysten asettelu vaikuttaa 

vastaajiin, sillä eri tavoin kirjoitetut tekstit vetoavat erilaisiin lukijoihin. Se, mikä 

on toisen mielestä vetävästi ja hyvin kirjoitettu on toisen mielestä tylsää ja sisällö-

töntä. 

Vastaajista viisi oli tutustunut kirjaan koulussa. Osa kertoi sen kuuluneen äi-

dinkielentunnilla pakollisiin luettaviin, joku taas sanoi sen kuuluneen luokkansa 

tyttöjen keskuudessa ”vähän niin kuin initaatioriittiin” aikuisuuden kynnyksellä. 

Koulussa kirjaan tutustuneet olivat lukeneet sen yläasteikäisinä (13–16-vuotiaina). 

Kolme vastaajaa oli kuullut kirjasta sukulaisensa kautta. Yhdestä vastauksesta sel-

visi sukulaisen olleen syvästi uskonnollinen ja siksi suositelleen kirjaa. Kahdesta 

muusta selvisi vain, että lukija oli kuullut kirjasta tätinsä tai tyttärensä kautta. Kaksi 

vastaajaa oli kuullut kirjasta jostain, kuten ”eräs vanhempi naishenkilö kehotti lu-

kemaan kirjan” ja ”olin jostain kuullut, että sitä suositellaan rajuna nuorisokuvauk-

sena”124. 

Kolme vastaajaa oli kuullut kirjasta jonkin uskonnollisen ryhmän kautta 

muilta nuorilta. Vastaajista kolme kertoi kuulleensa kirjasta kavereiltaan. Kaverit 

olivat suositelleet kirjaa tai puhuneet siitä. ”Kuulin kirjasta vanhemmilta pojilta ja 

toki kiinnostuin heti”, ”koulutoverini, joka oli juuri tullut uskoon—kertoi minulle 
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kirjasta”. Yksi vastaajista kertoi sen enempää erittelemättä lainanneensa kirjan kir-

jastosta. Yhdestä vastauksesta puuttui tieto siitä, mitä kautta oli kuullut kirjasta. 

Koulu, uskonnollisen ryhmän muut nuoret, kaverit, kirjasto ja sukulaiset toimivat 

tässä tapauksessa kirjan välitysorganisaatioina. Välitysorganisaatio on taho, joka 

tuo kirjan lukijan ulottuville. Välittäjiä ovat kustantajat, kriitikot, kirjakaupat, kir-

jastot, koulut, kirjallisuustiede, sosiaalinen media, mainostajat ja kaikki, jotka tuo-

vat kirjan lukijan tietoisuuteen. Kirja on niin ikään esiluettu ja jonkun toisen toi-

mesta asetettu lukijan eteen. Sillä, mitä kautta lukija on kuullut teoksesta, on vai-

kutusta myös lukukokemuksen muodostumiseen.125 

Monet vastaajat kokivat samaistuneensa Cruzin tarinaan. He ahdistuivat, it-

kivät ja nauroivat tapahtumista lukiessaan. Lukijat pääsivät osallisiksi Cruzin tun-

neperäisistä kokemuksista ja osallisuudesta tuli molemminpuolista. H. Porter Ab-

botin teorian mukaan lukija solmii omaelämäkertasopimuksen lukemansa omaelä-

mäkerran kanssa. Omaelämäkertasopimuksella tarkoitetaan teoksen lukemista juuri 

omaelämäkertana, tiedostaen sen olevan kirjoittamisen teko jäsentäen elämää jos-

tain kirjoittajan valitsemasta näkökulmasta käsin.126 

Suurimmalla osalla vastaajista kirjan lukemisesta oli kulunut ainakin viisi-

toista vuotta. Vastausaineistoa tuli käsitellä muisteluaineistona, jolloin sitä ei voi 

luontevasti erottaa muistin ja muistelijan kontekstista. Jokaisen vastaajan tulkinta 

kirjasta on yhdistelmä vastaajan elämää kirjan lukuaikana ja muisteltuna myöhem-

pien kokemusten kautta. Tämän tutkimuksen taustakysymysten valossa vastaajien 

lukukontekstista ei voi tehdä kattavia päätelmiä, sillä taustoituskysymyksiä oli vain 

kaksi, milloin vastaaja on kirjan lukenut ja mitä kautta siihen tutustunut. Muut lu-

kutilanteeseen liittyvät kommentit ovat vastaajien muun lukukokemuksen kuvauk-

sen lomassa satunnaisesti kertomia.127 

Muistot kertovat kuinka olemme kokeneet tilanteen, mitä olemme tunteneet, 

eivät aitoa tilannetta. Erilaiset asiat koskettavat eri ihmisiä. Tapahtuman herättäessä 

tavanomaisesta poikkeavia tunteita, sen luultavasti tulee muistamaan. Muistin yh-

teys kulttuurisiin, poliittisiin, sosiaalisiin ja henkilökohtaisiin arvoihin tulee selke-

ästi esille myös Juokse poika juokse kirjan muistelussa. Kirjaa lukiessa eniten ovat 

vaikuttaneet ne asiat, jotka on koettu tärkeiksi, pelottaviksi tai omaan elämänpiiriin 
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kuuluviksi. Myös kirjaa muistellessa ne on tuotu esiin. Ihmisen arvojen muuttumi-

nen muuttaa muistoihin suhtautumista, asettaa niiden palaset erilaisiin arvoasemiin 

ja ajan kuluessa myös muistot itsessään muuttuvat.128  

2. Lukukokemuksien sisältö 

Vastauksia tuli karkeasti kahdenlaisia, niitä joissa vastataan vain kysyttyyn ja niitä, 

joissa kerrotaan enemmänkin lukijan elämänpiiristä kirjan lukuaikana. Vastauksien 

pituus vaihteli muutamasta rivistä sivun mittaisiin. Osa vastaajista kertoi mitä kir-

jasta sattui muistamaan, osa pohti kirjan sisältöä ja sen merkitystä laajemmin sekä 

lukuaikana, että nyt myöhemmin sitä muistellessaan. Monet toivat esiin kirjan ta-

pahtumien yhteneväisyydet heitä vastaushetkellä ympäröivän maailman tapahtu-

miin. Kirjan selviytymistarinasta on mahdollista löytää samaistumiskohtia ajassa 

kuin ajassa.  

Vastausten tulkinta tapahtui muisteluaineiston analysoinnin kautta. Vastauk-

set tuli käsitellä vastaajien muistamana, heidän kirjoittamanaan ja samalla heidän 

rakentamanaan, esittämänään ja tulkitsemanaan kokonaisuutena. Muistinvarainen 

tieto sisältää tiedonantoja kokijan elämästä ja maailmasta. Vastaajien rakentamissa 

kokonaisuuksissa oli usein näkyvissä viitteitä heidän omasta taustastaan, kuten 

heille tärkeistä tai aroista asioista. Henkilökohtaistenkin tapahtumien paljastaminen 

kirjan muistelun yhteydessä kertoo muistin rakentumisesta, miten asiat liittyvät toi-

siinsa. Siitä, miten ääni, haju tai kuva saa aina aikaan saman tunteen ja muistamaan 

saman tilanteen. Myös kirja, tai pelkästään sen nimi voi laukaista muistoja ja joh-

dattaa niiden ääreen uudelleen.129  

 Vastaukset perustuvat henkilökohtaiseen, eli ajankohtaistuvaan yksilölliseen 

muistiin, jolloin niiden perustana ovat omaelämäkerralliset tapahtumat. Henkilö-

kohtainen muisti muuttuu ajan kuluessa uusien kokemuksien myötä. Kyseessä on 

vastauksen kirjoittajalle kokemuksellisesti tärkeä kirja. Kollektiivisella muistilla 

tarkoitetaan muiden kanssa kommunikoimalla elävöitettyjä muistoja. Sosiaalinen 

muisti on muistoja, jotka voidaan jakaa jonkin itselle läheisen ryhmän kanssa. Vas-

tauksiin on todennäköisesti sekoittunut myös kollektiivista ja sosiaalista muistia, 

sillä menneitä tilanteita ja ihmissuhteita on muisteltu kirjan lukemisen jälkeen.130 
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 Muisti ei ole kertomus, mutta kertomus voi muokata muistia. Puhdas kerronta 

hakee selitystä, jäljittely yrittää luoda tilanteen uudelleen kaikkine tunteineen. Ker-

tomus on usein väline muistin elvyttämiseksi. Juokse poika juokse -kyselyyn vas-

tanneet kirjoittivat kertomuksen lukuhetkestä, lukuajasta ja – paikasta. Kertomuk-

sen avulla he elvyttivät muistiaan, mutta samalla lisäsivät tulkintaan elämänkoke-

mustaan.131 

Monille ihmisille kirjojen lukeminen on portti toiseen maailmaan. Kirjoja, 

jotka tempaavat kunnolla mukaansa, ja vaikuttavat lukijan tunteisiin, halutaan usein 

lukea yhä uudelleen. Myös kolme Juokse poika juokse-kirjan lukenutta kertoi luke-

neensa kirjan useasti. Kirja koettiin hyvin kirjoitetuksi ja mukaansatempaavaksi, 

”niin että sitä oikein ahmi”132. 

Viidessä vastauksessa tuotiin esiin Cruzin tarinan yhteys tähän päivään, eli 

loppuvuoteen 2014 ja alkuvuoteen 2015. Eräässä vastauksessa luki: ”Vaikka kirja 

on kirjoitettu viiskyt’ luvulla sen tapahtumilla on varsin hyvä yhteys nykypäivään-

kin”, nykypäivänyhteyttä sen enempää selventämättä. Toisessa vastauksessa kirja 

koettiin ajattomaksi, sillä Jumalan antamat neuvot eivät muutu. Yhdessä vastauk-

sessa kiinnitettiin huomiota erityisesti Cruzin lapsuusajan tapahtumien vaikutuk-

seen myöhempiin tekoihin nähden. ”Olen sitä mieltä, että nytkin löytyy hyljeksit-

tyjä, vanhempiensa kaltoin kohtelemia pikku-Nickyjä. Lapsen ensimmäiset vuodet 

tärkeitä hyvän itsetunnon kehitykselle.” Eräs vastaaja pohti sitä, miten ”helposti 

rikkinäiset ja rakkautta vaille jääneet ihmiset ajautuvat ja luisuvat väärille po-

luille—vain saadakseen hyväksyntää ja huomiota.” Eräässä vastauksessa tuotiin 

yhteys nykypäivään esille huono-osaisuuden kautta: ”Huono-osaisuus ei ole siis 

muuttunut Cruzin ajoista, vaan edelleen huono-osaiset nuoret liittyvät yhteen ja toi-

mivat yhteiskunnan sääntöjä vastaan”.133 

Kahdessa vastauksessa tuotiin esille hylkäyskokemukset Cruzin vanhempien 

taholta. ”Ensimmäiseksi, kuinka vanhemmat voivat kohdella lastaan kuin ilmaa” ja 

”antaa nuorena aikuisena äidilleen anteeksi ne syvät hylkäävät kokemukset”. Yh-

dessä vastauksessa todettiin yleisesti, että ”mikäli lapsuudessa on jäänyt vaille rak-

kautta ja hyväksyntää, on vaikea luottaa siihen, että elämä kantaa.”134  

Kaksi vastaajaa muisti Cruzin perheen olleen tekemisissä voodoon kanssa, 

johon liittyvät pahat henget olivat kiinnostavina jääneet mieleen. Yksi vastaaja 
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muisti kohdan, jossa Cruzin isä yritti auttaa poikaansa voodoo-keinoilla ja ajaa rii-

vaajat pois pojastaan. Kyseisessä vastauksessa riivaajien pois ajaminen nähtiin kos-

kettavana kohtauksena, eikä keinoon kiinnitetty niinkään huomiota, vaan isän yri-

tykseen pelastaa poikansa.135  

Kahdessa vastauksessa tuotiin esille päähenkilön matka ”pimeydestä va-

loon”. ”Hyvä ja paha taistelussa pojan sielusta, en tiedä.” Cruzin tie valoon, tai toi-

sin sanoen uskoon tuleminen ei kuitenkaan miellyttänyt kaikkia lukijoita: ”Muistan, 

että uskovaiseksi kääntymisen osuus oli kurja pettymys”, ”—se oli jotenkin aivan 

liioiteltua, jopa noloa”, ”kirja muuttui jännittävästä nössöksi ja tylsemmäksi”136, 

”—tunnelma mielestäni lässähti ja mielenkiintoni loppui siihen”. Toisaalta uskoon 

tulo koettiin myös helpotuksena kirjan ahdistavuuden jälkeen. Omaelämäkerrallista 

teosta lukiessa lukija on osallinen, sitoutunut ja tunneperäisesti alttiina kertojan ko-

kemuksille. Kirjoittaja avaa lukijalle oven intiimeihin elämäntapahtumiinsa ja lu-

kija sitoutuneesti pyrkii ymmärtämään, mitä kirjoittaja yrittää sanoa. Lukijat, jotka 

kokivat uskoontulon tylsänä, ovat luultavasti ajatelleet kirjaa ennemmin jännitysta-

rinana kuin omaelämäkertana. Kirjan jännitys hävisi, mutta päähenkilö sai elämäl-

leen paremman suunnan. Jännityksen kannalta huono käänne, mutta Cruzin elämän 

kannalta erinomainen.137 

Ahdistavaksi kirjassa koettiin väkivallankuvaukset, huumeet ja kokonaisuu-

dessaan aivan toisenlainen elämänpiiri kuin missä lukija itse eli. Eräs vastaaja koki 

myös uskonnollisen ulottuvuuden jääneen etäiseksi väkivallankuvausten vuoksi. 

Yksi vastaaja taas samaistui Cruzin tarinaan. Vastaaja oli elänyt 80-luvun alkua 

pääkaupunkiseudulla, missä ”oli erilaisia jengiytymisiä alueellisesti", eikä ”kovilta 

yhteenotoiltakaan” vältytty. Samassa vastauksessa tuotiin esiin myös näkökulma, 

jonka mukaan kirjaa olisi saatettu pitää Suomessakin ”oppikirjana” nuorten jengi-

läisten keskuudessa.138 

Saarnamies David Wilkersonin sitkeys ja rohkeus tulivat esiin kuudessa vas-

tauksessa. ”Ihailin myös David Wilkersonin rohkeutta—”, ”Se kai auttoi, kun saar-

naaja ei antanut periksi Nickyn suhteen”, ”Saarnamies puolestaan sitkeydellään ja 

rakkaudenosoituksillaan antoi luottamuksen tunteen, että juoksemisen voi myös lo-

pettaa ja aloittaa uuden elämän”. Edelliset vastaukset ovat melko neutraaleja, niissä 
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vain todetaan Wilkersonin osuus Cruzin elämänmuutokseen. Seuraavassa lainauk-

sessa vastaaja tuntuu osoittavan kunnioitusta uskoa kohtaan:”—pastori meni aina 

vain uudestaan sinne jengityyppien luo, se oli mielestäni silloin osoitus vahvasta 

luottamuksesta Jumalaan”. Kahdessa viimeisessä lainauksessa tulee mielestäni 

esiin myös vastaajien oma uskonnollinen kanta: ”Nickyn tarina limittyy muihin sa-

maan aikaan tapahtuneisiin kääntymisiin, kun Jumala käytti maalaissaarnaaja Wil-

kersonia jengien murtamiseen evankeliumilla—”, ”Nicky oli kova poika, mutta hä-

nen elämäänsä astu David Wilkerson Jumalan lähettämänä ja Nicky pääsi pois ka-

dulta”139. 

Neljässä vastauksessa kerrottiin kirjan viehättäneen sen kapinahenkisyyden 

vuoksi. Kirjassa maistui ”—nuoruuden intohimoiset tunteet, (mielestäni romantti-

set) ristiriidat aikuisten yhteisön kanssa, oikeudenmukaisuuden etsiminen, hyvä sy-

dän rajussa ulkokuoressa.” ”Nuoren oli helppo löytää itsensä Nickyn hahmosta, 

vaikka kotiolot olisivatkin olleet kunnossa. Nuorelle pojalle Nicky Cruz esiintyi 

sankarina, jota ei mitkään maailman mahdit kaada.” ”—minua viehätti tietynlainen 

vapaus ja säännöistä ja systeemistä irrallaan olo, sekä myös väkivalta”. ”Nuorena 

teininä kirjaa lukiessa salaa enemmän jopa ihaili päähenkilön rohkeutta ja kapinaa, 

samaten kokeiluja ja kokemuksia kohtaan.” Kaikki lainaukset tuovat esille tyypil-

lisiä nuorisokirjan piirteitä. Erityisesti aikuisten maailmassa selviäminen ja yhteis-

kunnan sekä omien rajojen kokeilu ovat aiheita, joihin monen nuoren on helppo 

samaistua. Kirjan suomenkielisen käännöksen ilmestymisaikoihin, 1970-luvulla, 

kirjastoihin tuli nuorten aikuisten hyllyt, joista löytyi Juokse poika juokse-kirjan 

kaltaisia rankempia aiheita. Niissä kirjoitettiin nuoria kiinnostavista aiheista, jotka 

liittyivät kasvamiseen. Eräs vastaaja tiivisti asian hyvin ”—nuorisossa on samaa 

epävarmuutta ja itsensä etsimistä oltiin sitten New Yorkissa, Berliinissä tai Tervo-

lassa”.140 

Kahdessa vastauksessa puhuttiin kirjan todistusvoimasta. Toisessa vastaaja 

piti tärkeänä Cruzin äidin uskoontuloa ja totesi, että toivon näköala on kirjassa 

vahva eikä ”jää epäilystäkään siitä, etteikö Jumala voisi tai haluaisi voida”. Toisessa 

vastaaja toteaa, että ”kuvaus evankeliumista ja sen muutosvoimasta tuntui vakuut-

tavalta”.141 
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Kolmessa vastauksessa tuli esille Cruzin myöhempi toiminta. ”Nicky Cruz 

on paljolti paikannut pahoja tekojaan sittemmin, kiertämällä ympäri maailmaa lu-

ennoimassa oman kaltaista nuoruuttaan vastaan.” ”Kirjan todistusvoima on valtava 

myös siksi, että Nicky Cruz kiertää maailmaa edelleen vielä tänäänkin, seitsemän-

kymppisenä, kertomassa tarinaansa ja rohkaisemassa ihmisiä luottamaan Juma-

laan.” Molemmat esittävät toiminnan syyksi uskon Jumalaan, mutta lähtökohta on 

erilainen. Ensimmäinen lainaus esittää Cruzin toiminnan hänen omien syntiensä so-

vittamisena, toinen taas pitää toimintaa esimerkkinä Jumalan työstä ihmisten pa-

rissa. Kolmannessa vastauksessa vain todettiin, että hänestä tuli ”ns. palavasielui-

nen puhuja”142. 

Parrasvalot ja halu tulla kuulluksi tulivat esille kahdessa vastauksessa. Vas-

taajat tulkitsivat Cruzin saaneen Mau Maun johtajana kaipaamaansa huomiota, 

mutta ”mikä kurja hinta, mieletön väkivallan ja tunteettomuuden kausi”. Cruz ko-

ettiin myös samaistumisen kohteena, sillä ”kukapa nuori, itseään etsivä poika ei 

kunniapaikalle haluaisi”.143 

Vastausten joukossa oli myös yksittäisiä kiinnostavia näkökulmia. Eräässä 

vastauksessa pohdittiin länsimaista oikeuskäsitystä suhteessa kirjan tapahtumiin. 

”—MauMau- jengin johtaja selviää käytännössä kuin koira veräjästä tekemistään 

rikoksista ja on lopulta tilivelvollinen vain Jumalalle hieman vääristää länsimaista 

oikeuskäsitystä.” Vastaaja lisää, että kyseinen näkökulma aiheeseen on muotoutu-

nut vasta aikuisiällä, ei kirjan lukuaikaan. Näkökulma on mielenkiintoinen ja sa-

malla tyypillinen helluntailaiselle todistukselle, jota kirja sisältää.144 

Yhdessä vastauksessa ajateltiin kirjan sopivan oppaaksi hoito- ja sosiaa-

lialalla työskenteleville. Ajatusta perusteltiin sillä, että huonoon jamaan ajavat pe-

rusongelmat ovat melko lailla samoja tänäkin päivänä. ”Paras hoitokeino voisi siis 

olla niiden kokemusten läpikäynti ja ihmisen luottamuksen kasvattaminen hyväk-

symällä ja huolehtimalla”. Samaisessa vastauksessa tuotiin esiin myös näkökulma 

Cruzin villeydestä lapsena ja pohdittiin, olisiko hänellä voinut olla taustalla muukin 

häiriö, kuten ADHD tai muu vastaava. Tämäkin näkökulma saattaa kirjan tapahtu-

mat aivan uuteen valoon. Keskittymisvaikeudet selittäisivät Cruzin käyttäytymistä 

synnynnäisten ominaisuuksien mukaan, eikä kasvuympäristön kautta.145 
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Eräs vastaaja kertoi avoimesti lapsuudestaan ja rankoista kokemuksistaan ai-

kuisten alkoholinkäytöstä ja perheväkivallasta. Vastaaja kertoi pystyneensä samais-

tumaan kirjan tapahtumiin ja saaneensa siitä jollain lailla voimaa. Kirjassa myös 

puhuttiin asioista, joista muuten vaiettiin. ”Se oli aito, raaka, julma, ja positiivinen 

koska kaikesta voi selvitä. Apu ei löydy sieltä, mistä sitä odottaa tulevan.”146 

Yhdessä vastauksessa tuli ilmi miten suhtautuminen kirjaan muuttui kun vas-

taaja tuli uskoon. Lässähtäneestä kertomuksesta tuli osoitus Jumalan toiminnasta. 

Vastaaja alkoi pitää uskoontulokertomuksia todellisina; ”—tunnistin niissä Juma-

lan kutsuvan ja parantavan työn.” Suhtautumisen muutos kuulostaa järkevältä, sillä 

lukijan on sitä helpompi hyväksyä teos, mitä lähempänä sen eettiset, moraaliset ja 

poliittiset katsomukset ovat hänen omiaan. 147 

Eräs vastaaja muisti kirjasta kohtauksen, jossa ”Jumala lähetti muurahaiset 

asialle, kun vasta uskoontullut ja rakastunut nuori mies ei vielä itse osannut toppuu-

tella itseään vaan pyrki liian läheiseen kontaktiin silloin vielä tulevan vaimonsa 

kanssa”. Vastaaja piti kohtausta tärkeänä opetuksena siitä, miten Jumala kannustaa 

nuoria pidättäytymään avioliiton solmimiseen asti. ”Kirja on tärkeä siis myös ajat-

tomuutensa vuoksi; Jumalan elämää suojelevat neuvothan eivät aikojen saatossa 

miksikään muutu.”148 

Yhdessä vastauksista kerrottiin, kuinka vastaaja oli kuullut koulussa erään 

pojan sanoneen kirjasta, että ”eihän sitä uskalla lukea, jos siitä vaikka tulee us-

koon”.  Sanat olivat jääneet vastaajan mieleen, juuri siksi, ettei vastaaja ollut vielä 

lukenut kirjaa. Kirja sai jännittäviä ulottuvuuksia, kun (ehkä ihailun kohteena ollut) 

poikakin puhui siitä kavereilleen. Usein asiat muodostuvat merkityksellisiksi ei 

vain sen kautta mitä niistä puhutaan, vaan sen kautta kuka niistä puhuu. 149 

Osa niistä vastaajista, jotka olivat lukeneet kirjan nuorena, mainitsivat myös 

muita lukemiaan kirjoja. Esille tuli Huumeasema Zoo, Nancy, Luolakarhun klaani, 

Sieppari ruispellossa, Me kolme ja jengi, Lotta ja Viisikot. 

3. Erilaiset lukijat, erilaiset tulkinnat 

Suhtautuminen luettuun kirjallisuuteen muuttuu lukijan elämänkokemuksien 

myötä. Mitä vanhempana lukuharrastus aloitetaan, sitä todennäköisemmin lukemi-
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seen myös suhtaudutaan vakavammin ja sen avulla halutaan sivistyä ja avartaa maa-

ilmankuvaa. Nuoresta pitäen paljon ja erilaista kirjallisuutta lukenut henkilö toden-

näköisesti suhtautuu lukemiseen ja kirjallisuuteen niukasti lukenutta joustavam-

min.150  

Lukijoita on erilaisia. Ajatteleva lukija etsii teksteistä merkittäviä asioita, ku-

ten elämänfilosofioita, joita joko kannattaa tai vastustaa. Ajattelevalle lukijalle on 

tärkeää löytää kirjojen arvomaailma. Jumalan muuttumattomista neuvoista kirjoit-

tanut lukija vaikuttaa ajattelevalta lukijalta. Tulkitseva lukija kiinnittää huomiota 

myös tekstin rakenteeseen, vertailee sitä muuhun lukemaansa ja tulosten perusteella 

sijoittaa tietylle paikalle. Käytännöllinen lukija lähestyy kirjaa oman elämäntilan-

teensa tarpeiden mukaan.151  

Empaattinen lukeminen hyödyntää kirjan viestiä tavoitellessaan tunnepe-

räistä vastakaikua. Lukija kokee asiat kirjoittajan kanssa, mikä antaa mahdollisuu-

den sekä samankaltaisuuden, että erityisesti erilaisuuden havaitsemiselle. Lukija ei 

kuitenkaan aina onnistu kohtaamaan kirjoittajaa jolloin kokemus jää valjuksi. Em-

paattinen lukeminen vaatii omien ennakkoluulojen ja oletusten tiedostamista ja uu-

delleenarviointia, sekä kirjoittajan lähtökohtaolettamuksien vertaamista omaan lu-

enta-asemaan. Näillä keinoin on mahdollista päästä lähelle ja samalla säilyttää etäi-

syys teokseen.152 

Erilaiset kirjat vaikuttavat lukijoihin eri tavoin. Lukijan ikä ja elämänkoke-

mukset vaikuttavat oleellisesti siihen, miten lukija suhtautuu kirjaan. Lukijan suh-

tautuminen kirjoihin muuttuu tiedon ja omien kokemuksien karttuessa, eikä var-

haista lukukokemusta voi enää uudestaan tavoittaa. Objektiivisen arvokäsityksen 

mukaan lukijan yhteiskunnallisesta asemasta johtuva kokemustausta on sidoksissa 

kirjallisten arvojen kokemiseen. Esimerkiksi George Orwellin Eläinten vallanku-

mous näyttäytyy lapselle outona ja pelottavana, mutta länsimainen aikuinen, tai 

kansainväliseen politiikkaan ja historiaan tutustunut henkilö näkee kirjassa satiirin 

aineksia.153  

Kirjasta täytyy löytyä samaistumiskohtia, jotta lukija voi luoda kirjaan yhtey-

den. Cruzin kirjan lukijoista moni kertoi eläytyneensä ja samaistuneensa sen tapah-

tumiin. Samaistumiskohteita voi olla hyvin erilaisia, jopa niin, ettei toinen saman 

                                                 
150 Ahola 2013, 127–128. 
151 Ahola 2013, 127. 
152 Vilkko 1995, 163–165. 
153 Ahola 2013, 128; Varpio 1977, 59–61. 
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kirjan lukenut edes näe yhteyttä sitä selittämättä.  Tekstin maailma ja lukijan maa-

ilma kohtaavat hyvin eri tavoin riippuen lukijan taustoista. Yhtymäkohdan voi löy-

tää kirjan henkilöistä, miljööstä, mahdollisen kertojan tyylistä, henkilöiden sosiaa-

lisesta asemasta, kielestä tai elämäntavoista. Samaistuminen tapahtuu vertaamalla 

tapahtumia lukijalle tuttuihin asioihin tai tilanteisiin.154  

Samaistumisen kautta voi hoitaa myös eri puolia itsessään. Hengellistä puolta 

voi etsiä esimerkiksi kirjallisuuden avulla. Spiritualiteetin eli hengellisen elämän 

tutkiminen on tärkeä osa teologista tutkimuskenttää. Spiritualiteettiä voi tutkia 

myös kirjahistorian kautta, sillä kirjahistoria tutkii kirjan fyysisten ominaisuuksien 

lisäksi kirjan asemaa ihmisten keskuudessa ja monilla spiritualiteettiä tukevilla kir-

joilla on vahva asema jonkin uskonnon tai uskonnollisen liikkeen parissa. Juokse 

poika juokse on toiminut uskoville spiritualiteetin tukijana, sillä se todistaa Jumalan 

pystyvyyden puolesta, ehkä omienkin kokemusten valossa. Relativistisen käsityk-

sen mukaan kirjallisuuden arvo syntyy lukijan mielessä. Omiin kokemuksiin ver-

taaminen asettaa kirjan tapahtumat lukijalle ymmärrettäviin mittasuhteisiin. Tämän 

vuoksi kirjat vaikuttavat lukijoihin hyvin eri tavalla ja tapahtumat saatetaan nähdä 

aivan eri valossa. Arvoelämys on historiasidonnainen, sillä lukija jäsentää tekstin 

aikakaudelleen tyypillisellä tavalla. Lukukokemuksien tutkiminen on mielenkiin-

toista tästäkin syystä, sillä niiden kautta voi arvailla palasen lukijan historiaa ja poh-

tia miten kyseessä oleva suhtautuminen on syntynyt.155 

Kotoistaminen ja henkilökohtaistaminen ovat keinoja ymmärtää paremmin 

lukemaansa, eli lukemisen strategioita. Kotoistamisella tarkoitetaan tekstin tapah-

tumien tai henkilöiden muokkaamista itselle ymmärrettäviksi, kuten siirtämällä ta-

pahtumia nykyaikaan tai antamalla henkilöille piirteitä omasta lähipiiristä. Kotois-

tavalla lukijalle on samoja piirteitä ajattelevan ja tulkitsevan lukijan kanssa. Henki-

lökohtaistava lukija löytää kirjasta yhtymäkohtia omaan nykyiseen elämäänsä tai 

nuoruuteensa. Henkilökohtaistava lukija on yhdistelmä empaattista ja käytännöl-

listä lukijaa. Esimerkiksi lukija, joka kertoi lapsuutensa perhehelvetistä kotoisti ja 

henkilökohtaisti kirjan tapahtumia. Lukustrategiana voi olla myös tiedon keräämi-

nen tai tekstin täydentäminen ja korjaaminen lukijan päänsisäisen käsityksen mu-

kaiseksi. ”Vasta odotusten täyttyminen antaa vastaanottajalle esteettisen elämyk-

sen—”.156 
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Suomalaisten lukutottumukset ovat muuttuneet aikojen saatossa, ensin teol-

listumisen ja sitten informaatioyhteiskunnan myötä. Suurin muutos tapahtui moder-

nin keskiluokan, nuorten kaupunkilaisten ja opiskelijoiden mielikirjoissa, niissä ei 

katsottu enää maalle, vaan maailmalle.  Monet lukijat pitävät hyvän kirjan merkkinä 

kaunista kieltä ja sitä miten kirjailija kirjoittaa tapahtumista, ei sitä, mitä hän kir-

joittaa. Huonossa kirjassa taas sillä, miten kirjailija kirjoittaa ei ole niin suurta mer-

kitystä kuin sillä, mitä hän kirjoittaa.  Tästä voi päätellä, että hyvä kieli on mielen-

kiintoisen tarinan kruunu, eikä huono tarina ei parane kauniilla kielelläkään. Se 

taas, mikä tekee kirjasta kenellekin hyvän tai huonon, on aivan toinen asia. Lukijalle 

liki tärkeintä on saada muodostettua tekstistä itselleen ymmärrettävä kuva, sillä 

muuten sitä ei osaa arvostaa. ”Jos tekstiä ei millään saa sovitettua omaan kokemus-

piiriin eikä informaatiokaan näytä houkuttelevalta, sen arvoa on hyvin vaikea todeta 

ja ymmärtää.”157  

 

 

                                                 
157 Ahola 2013, 133, 139 – 142. 
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Tekijänsä muotoinen tulkinta 
Omaelämäkerran kirjoittaja sortuu helposti lukijoiden miellyttämiseen sanavalinto-

jen tai kuvausten muodossa. Sanomaa kaunistellaan tai tyyliä muutetaan oletetun 

vastaanottajan mukaan. Kirjoittaja haluaa tulla hyväksytyksi, mikä pyritään saavut-

tamaan riittävän samanlaisuuden ja sopivan erilaisuuden turvin. Jaettu ihannekuva 

on yhteisön tai yksilön elämänpiiriin kuuluvien henkilöiden yhteisesti tunnustama 

ajatus parhaasta mahdollisesta tavasta elää ja olla. Useimmalla ihmisellä on sisäsyn-

tyinen tarve miellyttää muita, mikä saattaa johtaa oman tarinan uudelleen sanoitta-

miseen. Myös Cruz ajatteli lukijoitaan ja yritti miellyttää heitä jättäessään kirjastaan 

kohtauksia pois. Kirjan saama muoto on kuitenkin aina henkilökohtainen, lukijan 

oman kokemusmaailman varaan rakennettu. Toisen antamaa muotoa ei voi koskaan 

täysin käsittää, mutta lähimmäs käsitystä pääsee tutustumalla muodon antajan an-

tamishetken kontekstiin. 

Juokse poika juokse-kirja on selkeästi helluntailaiseen tyyliin kirjoitettu. Se 

on todistusta Jumalan ja Pyhän Hengen puolesta. Kirja seuraa totuttua kaavaa, joka 

toistuu myös profaaneissa teoksissa; vaikeuksien ja kieltämisen kautta voittoon. 

Kirjan tapauksessa usko on voitto, joka korjaa kaiken. Ja vaikka ongelmia tulee, 

Jumala antaa kaikkeen vastauksen. Helluntailaisena todistuksena ajateltuna Cruzin 

kirja vaikuttaa jopa tylsältä, mutta hänen elämäntarinanaan se on kiinnostava ja jän-

nittävä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten kirjan sisällön luokittelu voi varastaa 

huomion sen sanomalta ja kokonaisuudelta. Kaikki lukijat luokittelevat luke-

maansa, sillä kukaan ei elä tyhjiössä, vaan aina tulee eteen asioita, jotka muistutta-

vat jostakin toisesta tapahtumasta. Täysin neutraalisti suhtautuvaa lukijaa ei siis 

olekaan. Tutkija, kirjallisuuskriitikko ja lukija paljastavat teoksesta puhuessaan 

aina piirteitä itsestään. Erityisesti omaelämäkerran kohdalla arvostelijan henkilö-

historia raottuu väkisin. 

Kirja-arvosteluissa nousi esiin kirjan kuohuttavat kohdat, kuten ala-maailma, 

huumeet, alkoholi ja seksi, sekä kristinuskon voima. Kirjan juoni kuvailtiin tyypil-

liseksi uskonnolliselle kirjallisuudelle, mutta kirjan tyyliä ei pidetty tuputtavana, 

vaan hyvin myös ei-uskovaisille sopivana. Kirja muodostui joidenkin lukijoiden 

kohdalla merkitykselliseksi sen vuoksi, että se on nähty todistuksena Jumalan 

työstä. Cruzin tarinaa on pidetty arvokkaana osoituksena Jumalan vaikutuksesta 

maailmassa. Kukaan vastaajista ei nostanut kirjaa erityiselle jalustalle, mutta muu-

tamat toivat esille siinä heidän mielestään todistusvoimaisesti näkyvän osoituksen 

Jumalan voipaisuudesta. Jokainen aika tarttuu sitä uudistaviin ja kummastuttaviin 



 

 

aiheisiin. Kirja-arvosteluissa esiin nostetut asiat kuitenkin kestosuosikkeja, lukuun 

ottamatta kristinuskon pelastavaa voimaa, jota sitäkin ylläpitää uskonnollinen me-

dia. 

Kaikissa vastauksissa ei kerrottu lukija ikää, vaikka sitä kyselyssä pyydettiin. 

Toisaalta monet vastaajat olivat laittaneet sekä ikänsä kirjaa lukiessa, että ikänsä 

vastaushetkellä, vaikka sitä ei kyselyssä ollut eritelty, mikä toki olisi ollut tarkoi-

tuksenmukaista. Kysymysten asettelua olisi voinut hioa vielä tarkemmin. Tutkijan 

käyttämät kontaktit ovat oleellinen osa tutkimustulosta. Tässä tapauksessa Face-

book ja sähköposti olivat pääasialliset keinot kartuttaa vastaajaverkostoa. Toisen-

laisella suunnittelulla verkosto olisi voinut laajentua. 

Monet vastaajat tuntuivat pohtivan Cruzin lapsuuden tapahtumien yhteyttä 

hänen myöhempään käyttäytymiseensä. Vastaajat kiinnittivät huomiota siihen, mi-

ten rakkautta vaille jääminen ja ulkopuoliseksi itsensä tunteminen voivat vaikuttaa 

lapsen ja nuoren kehitykseen. Uskon, että tähän on osaltaan syynä ajan henki ja 

lööpit. Vuonna 2016 lähes jokaisella suomalaisella on pääsy valtaviin määriin tie-

toa. Tietoa tulvii radion, television, internetin. lehtien, kirjallisuuden ja erilaisten 

mainostaulujen kautta. Siitä, miten asiat tehdään oikein, on myös erityisen paljon 

niin kutsuttua tietoa. Tämäkin varmasti vaikuttaa siihen, miksi vastaajat kiinnittivät 

huomiota Cruzin vanhempien toimintaan. Vastaajat ovat tai ovat olleet ehkä myös 

itse kasvattajan asemassa ja siksi reagoivat vahvasti kirjan erilaisiin kasvatustapoi-

hin. 

Juokse poika juokse herätti ilmestyessään kiinnostusta Suomessa. Se oli jän-

nittävä kuvaus suuren maailman tapahtumista, jotka tuntuivat monista lukijoista 

melko kaukaisilta. Nyt 2010-luvulla kirjan tapahtumat eivät juuri hetkauta lukijaa, 

sillä median kautta näkee päivittäin yhtä raakoja ja raaempia kuvitteellisia ja todel-

lisia tapahtumia elämästä. Olisikin hyvin mielenkiintoista luetuttaa kirja 2010-lu-

vun teini-ikäisillä ja kerätä kommentit kirjan vaikutuksista lukijaan. Luultavasti 

tunnelmat olisivat aivan toiset ja näkökulmat muuttuneet. 

Kirja-arvostelujen ja Cruziin liittyvien lehtijuttujen etsiminen oli mielenkiin-

toista. Ensin selvitin milloin Cruz on vieraillut Suomessa, jotta tiesin, minkä vuo-

sien lehtiin minun kannattaisi todennäköisesti keskittyä. Selvittely hoitui sähköpos-

tilla. Sen jälkeen paikansin lehtiä kyseisiltä vuosilta. 1970–luku on lähihistoriaa, 

eikä sitä käsittelevää aineistoa ole vielä juuri digitoitu, joten lehdet valikoituivat sen 

perusteella, miten niitä oli saatavilla. Etsin aineistoa pääasiallisesti mikrofilmeiltä, 
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vanhoista painetuista lehdistä ja muista painatteista arkistoista tai kirjastoista. Leh-

tien selailu avarsi suhtautumistani moniin asioihin, sillä näin miten niihin oli aika-

naan reagoitu. 

Nicky Cruz ja Juokse poika juokse ovat herättäneet tunteita laidasta laitaan. 

Sekä Cruziin että kirjaan uskotaan syvästi ja niiden merkitystä pidetään suurena. 

Toisaalta Cruz on leimattu huijariksi, joka haluaa vain ansaita rahaa, mihin hänen 

kirjansa koettiin hyväksi keinoksi. Tämän tutkimuksen perusteella ei voi sanoa, 

kumpi katsantokanta on oikeassa, mutta Juokse poika juokse–kirjan tapahtumat voi 

lähteiden avulla todistaa todellisiksi. Lukijapalautteiden ja kirja-arvostelujen perus-

teella kirja on koskettanut monia. Nicky Cruz myös toimii oikeasti nuorison hy-

väksi, minkä perusteella voidaan olettaa myös kirjan ainakin kirjoitetun hyvässä 

tarkoituksessa, eikä vain kirjoittajan itsensä, vaan erityisesti sen lukijoiden kan-

nalta. Syrjäytyminen ja rasismi ovat myös tämän päivän ongelmia, jotka näyttävät 

vain kärjistyvän. Ehkäpä Cruzin kirjan kaltaisille teoksille koittaa uusi nousu. 

Lukukokemuksien analysointi oli mielenkiintoista, sillä monissa teksteissä 

kerrottiin henkilökohtaisella tasolla myös muista elämäntapahtumista ja rankoista-

kin aiheista. Tutkimukseni luonteesta johtuen minulla ei ole kokonaisvaltaista ku-

vaa vastaajista, sillä suurinta osaa en ole tavannut henkilökohtaisesti ja kaikki vas-

taukset sain internetin kautta. Tämä varmasti vaikutti vastausten analysointiin, 

mutta neutraalilla tai tutkimuksen sisällön kannalta merkityksettömällä tavalla. Jos 

olisin tavannut vastaajat kasvotusten, tai edes puhelimen välityksellä, olisi heidän 

tapansa puhua, olla ja elehtiä vaikuttanut vastausten tulkintaan ja kenties myös sii-

hen, miten olisin ne litteroinut. Nyt vastausten analysointiin vaikutti ainoastaan nii-

den kielellinen tyyli. Ilman fyysistä kohtaamista saatujen vastausten analysointi on 

hieman ennakkoluulottomampaa, kuin se olisi kasvotusten tehtyjen haastattelujen 

kanssa. Vieraan ihmisen eleet, ilmeet ja ulkonäkö voivat asettaa hänen puheilleen 

vääriä ennakko-odotuksia. Tutkimusta tehtäessä on tärkeää pyrkiä avoimuuteen ja 

sen vuoksi niin sanotusti anonyymit vastaukset antavat paremmin tilaa vain niiden 

sisällön tarkastelulle. Toki myös kirjoitustyylistä ja sanavalinnoista tulee mielleyh-

tymiä, mutta ne eivät ole niin kokonaisvaltaisia kuin todellisissa kasvokkain koh-

taamisissa syntyvät. Tutkimusta tehtäessä on aina pyrittävä hävittämään henkilö-

kohtaiset tuntemuksensa ja pysyttävä todennettavissa totuuksissa. Pelkkää tekstiä 

tarkastelemalla se on helpompaa, sillä siitä ei (välttämättä) välity niin selvää kuvaa 

kirjoittajan ulkomuodosta tai eleistä. 



 

 

Cruzin kirjan lukijoista löytyy jokaiseen lukijakuvaukseen sopivia henkilöitä. 

Useimmat vastaukset sisälsivät useampaa eri lukijatyyppiä, sillä harva ihminen pys-

tyy edustamaan vain yhtä ja tiettyä suuntausta. Eri tutkijat ovat myös kuvanneet 

erilaisia lukijoita eri tavoin, siispä kuvauksissa on päällekkäisyyksiä. Ihminen myös 

vaihtelee lukutyyliään luettavan tekstin mukaan ja ennakkotietojensa perusteella. 

Lukijoita ei voi määritellä vain yhden suuntauksen edustajiksi. 

Jokainen lukija antaa teokselle muodon. Juokse poika juokse on vaikuttanut 

eri tavalla 1970-luvun suomalaiseen, kuin amerikkalaiseen. Ihminen on osa ympä-

ristöään ja välittää sen ilmapiiriä oman kontekstinsa läpi. Kirjalliset teokset ovat 

aikansa tuotteita, jonkin tietyn historiallisen ympäristön vaikutuksesta syntyneitä. 

Kukaan ei voi todella jäljittää teoksen alkuperäistä sanomaa, ei edes tekijä itse, sillä 

hänenkin muistonsa tekohetkestä muokkautuvat jatkuvasti. Alkuperäisen tilanteen 

mahdollisimman täydellinen rekonstruointi johtaa tunnelman jäljille, mutta on lo-

pulta vain pintaraapaisu ja sinnepäin kuvaus. 

Sen tiedostaminen, ettei mitään hetkiä voi säilyttää sellaisina kuin ne todelli-

suudessa tapahtuvat on hämmentävää. Tuntuu mahdottomalta tietää, mitä todella 

tapahtui. Lopulta sillä tuskin onkaan merkitystä, vaan tärkeintä on tietää mitä ta-

pahtuu nyt ja osata elää menneiden hetkien kanssa aivojemme niitä muistin rajalli-

suuden vuoksi jatkuvasti täydentäessä. 

Juokse poika juokse on sekä kaunokirjallinen että omaelämäkerrallinen teos, 

vaikka tässä tutkimuksessa käsittelin sitä lähinnä omaeläkerrallisena. Se on herät-

tänyt lukijoissaan syviä tunteita, jotka ovat pysyneet mielessä, vaikka lukukoke-

muksesta olisi jo tovi, ja muisti rakentuu koko ajan. Tärkeintä on, että Cruzin kir-

jalle on annettu muoto, sillä se on ajankuvaa. Tämäkin tutkimus antaa teokselle 

uuden muodon, samalla puhaltaen siihen henkeä. Kirjallisuus ei pysy elossa, ellei 

sitä nosteta esiin. Samalla jokainen tekijä antaa sille omanmuotoisensa tulkinnan. 

Hyvä kaunokirjallinen teos koskettaa niin, että siitä jää ikuinen jälki. Aikanaan 

Nicky Cruzin tarina oli monelle sellainen. Mutta mikä hienointa, se koskettaa yhä 

ja kenties palvelee syvempääkin tarkoitusta. 



61 

 

Lähteet ja kirjallisuus 

Lähteet 

Buckingham, Jamie ja Cruz, Nicky 

1983 Juokse poika juokse. Vantaa: RV-KIRJAT. 

 

Haavisto, Osmo 

1970 Uudesta helluntaiherätyksestä II. Filistealaisten tukkimat kaivot – Ristin 

Voitto. Nro 19. 6.5.1970. s.6 

 

Janhonen, Anneli 

1972 Kirkkojen työryhmä pohtii Euroopan turvallisuutta – Kotimaa. 

 

Junkkari, Lari 

1972a Kirkon vakavin kriisi on sen omassa keskuudessa. Luottamushenkilöt 

pohtivat vastuutaan muuttuvan ajan keskellä – Kotimaa. 

1972b Kristityt eivät saa muodostaa ”hiljaista enemmistöä” – Kotimaa. 

 

Karpio, Sulo 

1972 Jeesus-herätystä olisi nyt hoidettava – Kotimaa. 

 

Lappalainen, Milla 

2014 Jeesus paransi pyssymiehen: Juoksin ennen luotisateiden lävitse. – Etelä-

Suomen Sanomat. 

 

Lassila, Olli-Pekka 

1972 Yhdessäasuminen ilman vihkimistä – Kotimaa. 

 

Lipponen, Vuokko 

1972 Jeesus-asemalla on tunnelmaa – Kotimaa. 

 

Mikä oppi on uudella helluntaiherätyksellä? 

1970 Ristin Voitto 6.5.1970 s.10 

 

Mänttäri, Raimo 

1970 Maailmanympäripuhuja Helsingissä – Ristin Voitto. Nro 35. 27.8.1970 

s.8 - 10 

 

Kirja-arvostelut 

Ahonen, Eino O. 

1970 Juokse poika juokse – Ristin Voitto. 

 

Ikäheimo, Veikko 

1970 Kirjallisuutta – Ristin Voitto. 

 

Kippola, Arvo 

1970 Viikkonurkka – Itä-Häme. 

 

Mainos 1. 

1970 Juokse poika juokse-mainos 9.3. – Kristityn vastuu. 



 

 

Mainos 2. 

1970 Juokse poika juokse-mainos 9.5. – Herättäjä. 

 

Pohjakallio, K. A. 

1970 Äärimmäiskuva ajastamme – Kouvolan Sanomat. 

 

P.S. 

1970 Kirjallisuus – Herättäjä. 

 

Saarinen, Leena 

1971 Pyhä Henki parantaa huumapotilaat. Helluntaipappi kesytti jengit kun 

muut olivat jo toivottomia. – Helsingin Sanomat. 

 

Sorsa, Tapani 

1970 Saatana vastaan saarnamies – Karjalainen. 

 

Tervonen, Heikki 

1972 Jenginuoren kääntymys – Kotimaa. 

 

Tuominen, Risto 

1970 Nicky Cruz kertoo kaiken – Eteenpäin. 

 

Lukukokemukset 

Sähköposti-vastaukset 

SP 1. Nainen. Ikää ei kerrottu. Lukenut aikuisena. 

 SP 2. Nainen. ”Keski-ikään ehtinyt”. Lukenut aikuisena. 

SP 3. Nainen. 50 - 55-vuotias. Lukenut aikuisena. 

SP 4. Nainen. 55 - 60-vuotias. Lukenut 18-vuotianana. 

SP 5. Nainen. 45 - 50-vuotias. Lukenut 12–13 vuotiaana. 

SP 6. Nainen. 65 - 70-vuotias. Lukenut aikuisena. 

SP 7. Mies. 60 - 65-vuotias. Lukenut noin 20-vuotiaana. 

SP 8. Mies. 45 - 50-vuotias. Lukenut noin 15-vuotiaana. 

 

Facebook-vastaukset  

 FB 1. Mies. 45 - 50-vuotias. Lukenut 12–15-vuotiaana. 

 FB 2. Nainen. Ikää ei kerrottu. Lukenut 80-luvulla. 

 FB 3. Nainen. 45 - 50-vuotias. Lukenut 14-vuotiaana. 

 FB 4. Nainen. 40 - 45-vuotias. Lukenut 12-vuotiaana. 

 FB 5. Nainen. 30 - 35-vuotias. Lukenut 13-vuotiaana. 

 FB 6. Nainen. 40 - 45-vuotias. Lukenut 15-vuotiaana. 

 FB 7. Nainen. 35 - 40-vuotias. Lukenut 15–17-vuotiaana. 

 FB 8. Mies. 25 - 30-vuotias. Lukenut 12–16-vuotiaana. 

 FB 9. Nainen. 45 - 50-vuotias. Lukenut 13–15-vuotiaana. 

 

Suomi24-vastaus 

 S24. Mies. 40 - 45-vuotias. Lukenut noin 13-vuotiaana. 

  



63 

 

Internet-lähteet 

Satuttaa lähteä Suomesta viimeisen kerran 

http://www.helluntaiseurakunnat.fi/uutiset/2014/6/3423/nicky_cruz_satut-

taa_lahtea_suomesta_viimeisen_kerran  katsottu 23.3.2015 

 

Entinen alkoholisti: Lopulta halusin vain kuolla. http://www.studio55.fi/ter-

veys/article/entinen-alkoholisti-lopulta-halusin-vain-kuolla/126226  Kat-

sottu 23.3.2015 

 

Entinen jengijohtaja 

2007 Entinen jengijohtaja Nicky Cruz: Ymmärrän tuskan. 

http://www.sana.fi/sana/viihde/arkisto/entinen_jengijoh-

taja_nicky_cruz_ymmarran_tuskan. Katsottu 5.3.2015. 

 

Anhava, Jaakko  

2004 Suomen kieli, englannin mieli. – Kielikello. http://www.kielikello.fi/in-

dex.php?mid=2&pid=11&aid=1498  Katsottu 23.3.2015. 

 

Lukupäiväkirja 

2003 Nicky Cruz: Juokse poika juokse. http://www.peda.net/verkkolehti/kuo-

pio/51/kuopionaikkaa?m=content&a_id=112 Katsottu 21.3.2015. 

 

Lähiöneidon lokikirja 

2011 Nicky Cruz: Juokse poika juokse. http://lahioneidonlokikirja.blogs-

pot.fi/2011/05/nicky-cruz-juokse-poika-juokse.html  Katsottu 21.3.2015. 

 

Nicky Cruz, entinen ongelmamamu. http://suvaitsematon.blogs-

pot.fi/2010/06/nicky-cruz-entinen-ongelmamamu.html  Katsottu 

23.3.2015. 

 

Nicky Cruz suomeen 17–18.5.2014. http://www.vauva.fi/keskus-

telu/3962336/ketju/nicky_cruz_suomeen_17_18_5_2014 Katsottu 

23.3.2015. 

 

Nicky Cruz Suomen vierailulla. http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-

nyt/2382363-nicky-cruz-suomen-vierailulla/  Katsottu 23.3.2015. 

 

KRS lyhyesti 

http://www.sana.fi/sinulle/uutishuone/kansan_raamattuseura_lyhyesti  katsottu 

5.3.2015. 

 

Kirjallisuus 

Ahlström, Salme ja Karvonen, Sakari 

2010 Miten nuoret juovat? – Suomi juo. Toim. Pia Mäkelä, Heli Mustonen ja 

Christoffer Tigerstedt. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

 

Ahola, Suvi 

2013 Lukupiirien Suomi. Yhteisöllistä lukemista 149 suomalaisessa lukupii-

rissä 2009. Helsinki: Unigrafia. 

 

http://www.helluntaiseurakunnat.fi/uutiset/2014/6/3423/nicky_cruz_satuttaa_lahtea_suomesta_viimeisen_kerran
http://www.helluntaiseurakunnat.fi/uutiset/2014/6/3423/nicky_cruz_satuttaa_lahtea_suomesta_viimeisen_kerran
http://www.studio55.fi/terveys/article/entinen-alkoholisti-lopulta-halusin-vain-kuolla/126226
http://www.studio55.fi/terveys/article/entinen-alkoholisti-lopulta-halusin-vain-kuolla/126226
http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=1498
http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=1498
http://www.peda.net/verkkolehti/kuopio/51/kuopionaikkaa?m=content&a_id=112
http://www.peda.net/verkkolehti/kuopio/51/kuopionaikkaa?m=content&a_id=112
http://suvaitsematon.blogspot.fi/2010/06/nicky-cruz-entinen-ongelmamamu.html
http://suvaitsematon.blogspot.fi/2010/06/nicky-cruz-entinen-ongelmamamu.html
http://www.vauva.fi/keskustelu/3962336/ketju/nicky_cruz_suomeen_17_18_5_2014
http://www.vauva.fi/keskustelu/3962336/ketju/nicky_cruz_suomeen_17_18_5_2014
http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-nyt/2382363-nicky-cruz-suomen-vierailulla/
http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/mitas-nyt/2382363-nicky-cruz-suomen-vierailulla/
http://www.sana.fi/sinulle/uutishuone/kansan_raamattuseura_lyhyesti


 

 

Ala-Ketola, Marja 

1985 Hippejä, jippejä, beatnikkejä. Amerikan 1960-luvun vastakulttuuriliik-

keiden historiaa. Oulu: Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen. 

 

Apunen, Osmo 

1980 Liennytys vai kylmä sota? – Kansainvälisten suhteiden kehityspiirteitä. 

Tampere: Tampereen yliopiston keskusmonistamo. 

 

Burns, Stewart 

1990 Social movements of the 1960s. Searching for democracy. Boston: 

Twayne Publishers. 

 

Cox, Harvey 

1995 Fire from heaven. The rise of pentecostal spirituality and the reshaping 

of religion in the twenty-first century. Cambridge: Da Capo Press. 

 

D’Epinay, Christian Lalive 

1995 Mikä kertomus? – Kerro vain totuus. Elämäkertatutkimuksen omaelämä-

kerrallisuus. Toim. Elina Haavio-Mannila, Tommi Hoikkala, Eeva Pelto-

nen ja Anni Vilkko. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Hanks, Geoffrey 

1992 70 Great Christians Changing the World. Iso-Britannia: Christian Focus 

Publicatons. 

 

Hatakka, Mari 

2007 Elämäkerrallinen sovinto – Menneisyys on toista maata. Toim. Seppo 

Knuuttila ja Ulla Piela. Jyväskylä: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

 

Hartikainen, Seppo J. 

1998 Ristin Voitto-kustannusliikkeen kustannuspolitiikka helluntaiherätyksen 

hengellisen elämän kuvaajana vuosina 1911 – 1994. Hc. 

 

Hietamäki, Antti ja Hyvönen, Väinö A 

2001 Vapaa kristillisyys vuosituhannen vaihteessa. Seurakuntatutkimus 2000. 

Saarijärvi: Suomen vapaan kristillisyyden neuvosto SVKN ry. 

 

Howat, Irene 

2001 Ten Boys Who Changed The World. Norhaven, Denmark: Christian Fo-

cus Publications. 

 

Huotari, Markku 

1979 Mistä ja miten kriitikot kirjoittavat. Malli kirjallisuuskritiikin sisältöjen 

analysoimiseksi. – Kirjallisuuskritiikki Suomessa. 1. Johdatusta kirjalli-

suuskritiikin tutkimiseen. Tampereen yliopisto. Monistesarja nro 17. 

Tampere: Tampereen yliopisto. 

 

Huotari, Voitto 

1981 Kirkkomme herätysliikkeet tänään. Pieksämäki: Kirjapaja. 

 

 

 



65 

 

Hyvärinen, Matti 

1995 Rajatiloja. – Kerro vain totuus. Elämänkertatutkimuksen omaelämäker-

rallisuus. Toim. Elina Haavio-Mannila, Tommi Hoikkala, Eeva Peltonen 

ja Anni Vilkko. Helsinki: Gaudeamus. 

2014 Muisti, kertomus ja kerronnallisuus. – Muisti. Toim. Jani Hakkarainen, 

Mirja Hartimo ja Jaana Virta. Acta Philosophica Tamperensia; vol. 6. 

Tampere: Tampere University Press. 

 

Ihonen, Markku 

1998 Uskonnollinen kaunokirjallisuus. – Missä mennään? Kirjallisuuden la-

jeja ja ilmiöitä. Toim. Kanerva Eskola, Antti Granlund ja Markku Iho-

nen. Tampere: Tampereen yliopiston jäljennepalvelu. 

 

Jokinen, Kimmo ja Saaristo, Kimmo 

2006 Suomalainen yhteiskunta. Porvoo; Helsinki: WSOY. 

 

Juntto, Anneli 

2000 Asuminen. – Suomen vuosisata. Toim. Kristiina Andreasson ja Vesa He-

lin. Helsinki: Tilastokeskus. 

 

Juntunen, Leena 

1982 Suomen lehdistön kirjallisuusaineiston kehitys vuosina 1800 – 1980. –  

Kirjallisuuskritiikki Suomessa. II kirjallisuuskritiikin väyliä ja raken-

teita. Helsinki: Kirjastopalvelu Oy. 

 

Kartovaara, Leena 

2000 Perheet. – Suomen vuosisata. Toim. Kristiina Andreasson ja Vesa Helin. 

Helsinki: Tilastokeskus. 

 

Keinänen, Päivi 

2000 Työttömyys. – Suomen vuosisata. Toim. Kristiina Andreasson ja Vesa 

Helin. Helsinki: Tilastokeskus. 

 

Kivimäki, Sanna 

1998 Kangasalan nuorten suosikit. Missä mennään? Kirjallisuuden lajeja ja il-

miöitä. Toim. Kanerva Eskola, Antti Granlund ja Markku Ihonen. Tam-

pere: TAJU. 

 

Korkiakangas, Pirjo 

2005 Muistoista tulkintaan – Muisti ja muisteluaineistot etnologian tutkimuk-

sessa. – Polkuja etnologian menetelmiin. Toim. Pirjo Korkiakangas, Pia 

Olsson ja Helena Ruotsala. Helsinki: Ethnos ry. 

 

Kuula, Arja 

2011 Tutkimusetiikka. Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Jyväskylä: 

Vastapaino. 

 

Laine, Tuija 

2013 Kirjahistoria ja spiritualiteetti. – Kristinuskon historian tutkimusalat ja 

metodit. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 226. Toim. 

Jaakko Olavi Antila, Esko M. Laine ja Juha Meriläinen. Helsinki: Suo-

men kirkkohistoriallinen seura. 



 

 

Lund, Pekka ja Meriläinen, Juha 

2013 Tarinat historiantutkimuksessa. – Kristinuskon historian tutkimusalat ja 

metodit. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 226.Toim. 

Jaakko Olavi Antila, Esko M. Laine ja Juha Meriläinen. Helsinki: Suo-

men kirkkohistoriallinen seura. 

 

Löija, Pauli 

2011 Kun torjunnan muuri murtuu ja oikea diagnoosi löytyy. – Saanko olla 

totta? Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus. Toim. Liisa Tuovi-

nen, Olli Stålström, Jussi Nissinen ja Jorma Hentilä. Helsinki: Gaudea-

mus. 

Mikkola, Marja-Leena 

2010 Mitä sanottavaa minulla on pahasta 70-luvusta – 1970-luku suomalai-

sessa kirjallisuudessa: Poliittisen vuosikymmenen ilmiöitä. Toim. Kaisa 

Hypén. Helsinki: Avain. 

 

Mäkelä, Pia, Mustonen, Heli ja Huhtanen, Petri 

2010 Miten Suomi juo? Alkoholinkäyttötapojen muutoksen 1968 – 2008. – 

Suomi juo. Toim. Pia Mäkelä, Heli Mustonen ja Christoffer Tigerstedt. 

Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

 

Mäkeläinen, Heikki, Heino, Harri ja Bäckman, Eero 

1981 Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1976 – 1979. Tampere: 

Kirkon tutkimuslaitos. 

 

Mäkilä, Petri 

2010 Helluntailainen. Klassisen helluntailaisuuden teologinen ihmiskäsitys. 

Keuruu: Kuva ja sana. 

 

Mäki-Kulmala, Airi 

1989 Nuoriso muutoksen ja järjestyksen kourissa. – Suomi muutosten yhteis-

kunta. Toim. Petri Suhonen. Juva: WSOY. 

 

Nieminen, Mauri 

2000a Avioerot. – Suomen vuosisata. Toim. Kristiina Andreasson ja Vesa He-

lin. Helsinki: Tilastokeskus. 

2000b Maastamuutto. – Suomen vuosisata. Toim. Kristiina Andreasson ja Vesa 

Helin. Helsinki: Tilastokeskus. 

2000c Maahanmuutto. – Suomen vuosisata. Toim. Kristiina Andreasson ja 

Vesa Helin. Helsinki: Tilastokeskus. 

 

Nummila, Harri 

2000 Työtaistelut. – Suomen vuosisata. Toim. Kristiina Andreasson ja Vesa 

Helin. Helsinki: Tilastokeskus. 

 

Owen, R.J. 

2000 The Gangster Who Cried. The Story of Nicky Cruz. Faith in Action Se-

ries. Great Britain, Brightsea Press, Exeter: Religious and Moral Educa-

tion Press. 

 

Paavolainen, Jaakko 



67 

 

1983 Biografisen tutkimuksen ongelmia. – Kirjallisuuden tutkimuksen mene-

telmiä. Toim. Marja-Liisa Nevala. Juva: Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seura. 

 

Ruohomäki, Jouko, Ruohomäki, Samuel & Sopanen, Tapio 

2012 Esipuhe – Yhteyttä sadan vuoden ajan. Ristin Voitto – lehti 1912 – 2012. 

Keuruu: Aikamedia. 

 

Ruohomäki, Samuel 

2012 Luku 4. Ristin Voitto 1970 – 1989. Ristin Voitto avaa helluntaiherätyk-

sen ovet ulospäin ja vastaa kulttuurinmuutokseen – Yhteyttä sadan vuo-

den ajan. Ristin Voitto – lehti 1912 – 2012. Keuruu: Aikamedia. 

 

Saarinen, Kaija 

1982 Reseptiotutkimuksen perusteita – Kirjallisuuskritiikki Suomessa. II kir-

jallisuuskritiikin väyliä ja rakenteita. Toim. Yrjö Varpio. Helsinki: Kir-

jastopalvelut Oy. 

 

Sihvo, Jouko, Mäkeläinen, Heikki ja Lindqvist, Martti 

1973 Suomen evankelisluterilainen kirkko vuosina 1967 – 1971. Pieksämäki: 

Sisälähetysseuran Raamattutalon kirjapaino. 

 

Smith, Sidonie ja Watson, Julia 

2001 Reading Autobiography. A Guide for Interpreting Life Narratives. Min-

neapolis, MN: University of Minnesota Press. 

 

Turunen, Maija 

2010 Vapaakristilliset kirkot. – Kirkot ja uskonnot itäisessä Euroopassa. 

Toim. Maija Turunen. Helsinki: Edita. 

 

Varpio, Yrjö 

1981 Käyttökirjallisuus. Kaunokirjallisuuden rajankäyntiä ja rajatapausten es-

tetiikkaa. Tampere: Tampereen yliopiston Jäljennepalvelu. 

 

Vilkko, Anni 

1995 Lukijaelämää. – Kerro vain totuus. Elämänkertatutkimuksen omaelämä-

kerrallisuus. Toim. Elina Haavio-Mannila, Tommi Hoikkala, Eeva Pelto-

nen ja Anni Vilkko. Helsinki: Gaudeamus. 

 

Vilkuna, Kustaa H.J. 

2007 Mielekäs menneisyys – Menneisyys on toista maata. Toim. Seppo 

Knuuttila ja Ulla Piela. Jyväskylä: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 


