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1. Johdanto, aikaisempi tutkimus ja tutkimuskysymykset 

 

1.1. Katse ja kokemus nähdyksi tulemisesta 

”Kaikilla ihmisillä on katselluksi tulemisen tarve”. Näin Milan Kundera aloittaa 

erään luvun klassikkoteoksensa Olemisen sietämätön keveys loppupuolella.
1
 

”Syvällä meissä kaikissa on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Vauvoina 

etsimme äitimme kasvoja ja koko elämämme ajan etsimme kasvoja, jotka 

välittävät, kasvoja, jotka rakastavat, kasvoja jotka näkevät. Ei ihme, että 

Raamatussa puhutaan paljon Jumalan kasvoista, Jumalan katseesta”, arkkipiispa 

emeritus John Wikström toteaa yle areenan aamuhartaudessa.
2
 

Suositun naistenlehden kirjoituksessa eräs tunnettu julkisuudenhenkilö 

tilittää isäsuhteestaan: “Suhde isään on heijastunut myöhempiin miessuhteisiini. 

Olen potenut vanhimman tyttären tarvetta kelvata isän silmissä. Olen etsinyt 

elämässäni isän katsetta. Ei niinkään suuria sanoja, vaan sitä, että isä katsoo 

ihailevasti ja hyväksyvästi. Tyttärelle se on tärkeää.”
3
 

Ihmisen aivot ovat erityisen herkkiä tunnistamaan kasvoja; jo vastasyntynyt 

lapsi suuntaa katseensa automaattisesti kohti ihmiskasvoja ja erityisesti silmiä.
4
 

Toisen ihmisen kasvot ja katsesuunta kiinnostavat meitä luonnostaan.
5
 

Psykoanalyyttikko Erik Erikson viittaa Joan Eriksonin esseeseen Eye to Eye: 

"we began life with this relatedness to eyes - -. It is the eyes that maternal 

concern and love are communicated, and distance and anger as well. 

Growing maturity does not alter this eye- centerness, for all through life our 

visual intercourse with others is eye-focused: the eye that blesses and 

courses.”
6
  

Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa katse on yleensä kaksisuuntainen ilmiö, 

jossa sekä katsotaan että ollaan katseen kohteena. Lajinkehityksessä toisen 

ihmisen katse on ollut niin voimakas sosiaalinen signaali, että se on jättänyt 

jälkensä ihmisen anatomiaan.
7
 Esimerkiksi ihmisen silmä on ulkonäkönsä 

puolesta ainutlaatuinen muihin nisäkkäisiin verrattuna mahdollistaen tarkan 

katsesuunnan arvioinnin; näin voimme tehdä sosiokognitiivisia päätelmiä toisen 

                                                 
1
 Kundera 1984, 341. 

2
 Kevät 2014. 

3
 Eeva, 2014. 

4
 Poeppel & Stroud 2009, 136.  

5
 Hietanen 1999; Hietanen et al. 2008. 

6
 Erikson 1987, 316. 

7
 Nummenmaa 2011, 9.  
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tarkkaavaisuuden suunnasta ja siihen liittyvästä motivaatiosta.
8
 Toisen ihmisen 

katsesuunnan signaalin merkityksestä lajinkehitykselle kertoo myös se, että 

ihmisaivoissa on nimenomaan katseinformaation käsittelyyn erikoistuneita 

hermoverkkoja.
9
 Kasvojen ja katseen perusteella arvioimme toisen ihmisen 

tunteita ja tarkkaavaisuuden suuntautumista; näin voimme ennakoida hänen 

käyttäytymistään. Kasvojen ja katseen perusteella teemme myös päätelmiä toisen 

ihmisen älykkyydestä, hallitsevuudesta ja luotettavuudesta. Nämä vaikutelmat 

syntyvät jo sekunnin kymmenesosassa.
10

  

Katseen luonne määrittää katsojan ja katseen kohteen välistä suhdetta. 

Katseita on monenlaisia; toista voi katsoa halveksuen, pelokkaasti tai 

tuomitsevasti- myös rakastava, palvova ja harras katse kuuluvat katseiden kirjoon. 

Toisen ihmisen tai esineen voi myös jättää kokonaan vaille katsetta. Samalla kun 

katse luo ja määrittää sosiaalista vuorovaikutusta, se myös rakentaa siihen 

osallistuvien yksilöiden minuutta.
11

 Nähdyksi tulemisen kokemuksen kautta 

katseesta muodostuu kaksisuuntainen voima, joka tarkkailee ihmistä sisältä ja 

ulkoa.
12

 

Monissa uskonnollisissa traditioissa silmä on jumalaluuden symboli. Silmä 

on yhtä kuin jumalan läsnäolo, katsojaansa avaava toinen.
13

 Kasvojen ja katseen 

kuvaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota niin pyhissä teksteissä kuin uskonnon 

visuaalisessa ilmaisussa; buddha-patsaiden autuas ilme, heprealaisen raamatun 

toistuvat puheet Jumalan kasvoista
14

 sekä Jumalanäidin ikonin lempeä katse ovat 

koskettaneet ihmisiä tuhansia vuosia ympäri maailmaa. Pyhissä teksteissä kasvot 

ovat ilmaus persoonan läsnäolosta; Jumalan tai jumaluuden kasvoja vuoroin 

etsitään, vuoroin niiltä pyritään piiloutumaan.
15

  

                                                 
8
 Silmän valkuaisen osuus on ihmisillä huomattavan suuri ja iiriksen ja valkean kovakalvon 

välinen kontrastipinta on vahva. Tämä ei vaikuta näkökykyyn, vaan sen arvellaan palvelevan 

pikemmin sosiaalista tehtävää. Tumma ja tarkkarajainen iiris on helppo paikallistaa valkuaisen 

keskellä ja näin ollen ihminen kykenee arvioimaan poikkeuksellisen tarkasti toisen katseen 

suunnan. Nummenmaa 2011, 4.  

Tampreen yliopiston psykologian professori Jari Hietanen viittaa useisiin tutkimuksiin, joissa on 

havaittu, että havaitsijan tarkkaavaisuus siirtyy tahdosta riippumatta samaan suuntaan toisen 

ihmisen katseen kanssa. Tiede, heinäkuu 2015, 21. 
9
 Nummenmaa & Calder 2011, 5-9. Ks. myös Allison et al. 2000; Nummenmaa & Calder 2009. 

10
Tiede, heinäkuu 2015, 20. Viittaa Yorkin yliopiston Pnas-lehdessä ilmestyneeseen tutkimukseen, 

jossa pika-arviot kasvoista oli jaettu kolmeen ulottuvuuteen: viehättävyteen, hallitsevuuteen ja 

lähestyttävyyteen. Kasvoista tehdyt tulkinnat eivät aina välttämättä osu oikeaan. 
11

 Seppänen 2001, 24 & 101. 
12

 Seppänen 2001, 101 & 110. 
13

 Seppälä 2014, 93. 
14

 Vanhassa testamentissa ”kasvot” on yksi seitsemästä yleisimmin esiintyvistä sanoista. Seppälä 

2014, 88. 
15

 Seppälä 2014, 88. 
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Ortodoksinen ikoni on eräs tunnetuimpia ja vanhimpia kristillisen taiteen 

piiriin kuuluvia aarteita. Ikonin teologia on läsnäolon ja kohtaamisen teologiaa; 

ikonissa toisen läsnäolo avautuu katsojalle ja mahdollistaa suuntautumisen toista 

kohti. Selvimmin läsnäolo ilmenee juuri ikonin kasvoissa, joissa syntyy ikonin 

sisällön ja katsojan välinen kohtaaminen. Ikoniset kasvot määrittävät persoonaa ja 

ilmaisevat läsnäoloa; ilman kasvoja ei ole ikonia.
16

 Silmät ovat ikonin kasvojen 

keskus.
17

 Tässä tutkielmassa tarkastelen ikonimaalarien
18

 antamia merkityksiä 

ikonin katseelle ja analysoin nähdyksi tulemisen kokemusta psykoanalyyttisessä 

viitekehyksessä. 

 

1.2. Miten kiinnostuin katseesta? 

Katse on ilmiönä samaan aikaan arkinen ja runollinen. Kiinnostukseni 

tutkimusaihettani kohtaan heräsi alun perin kirjallisuudesta; lukiessani uudestaan 

lapsuudestani tuttua Tove Janssonin Näkymätön lapsi- tarinaa, aloin pohtia 

näkymättömyyden ja nähdyksi tulemisen kokemuksen merkitystä laajemmin. 

Sosiaalisen median jatkuva kuvatulva selfieineen, henkilökohtaisia ajatuksia ja 

elämäntapahtumia julkaisevat blogi-kirjoitukset sekä yhä yleistyvä tosi-tv saivat 

minut kysymään, miksi oma itse halutaan asettaa laajan yleisön katseen kohteeksi. 

Miksi nähdyksi tuleminen on niin tärkeää ja mitä se oikeastaan merkitsee? 

Millaista katsetta ihmiset tavoittelevat? 

Sivuaineeni psykologia tarjoaa joitakin näkökulmia nähdyksi tulemisen 

merkityksen tarkasteluun. Psykoanalyytikko Erik Eriksonin kautta tutustuin 

psykodynaamiseen teoriaan, jossa katse nähdään keskeisenä elementtinä äidin ja 

lapsen välisen varhaisen vuorovaikutuksen rakentumisessa. Eriksonin lisäksi 

minua innoitti taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen palkittu
19

 Voimauttava 

valokuva- menetelmä, jossa tarkoituksena on valokuvausta hyödyntäen kehittää 

”dialogista katsomisen tapaa oman itsen ja toisten korjaavaan katsomiseen.” 

Keskeisintä on kokemus nähdyksi tulemisesta sekä ajatus sen voimauttavasta
20

 

                                                 
16

 Seppälä 2014, 88- 89. 
17

 Seppälä 2014, 92. 
18

 Tässä työssä viittaan ikonimaalareilla tutkittaviini, jotka ovat pääosin luterilaistaustaisia 

harrastelija- maalareita ja maalauskokemukseltaan hyvin eritasoisia. 
19

 Voimauttavan valokuvan menetelmästä sai Suomen Lääkäseura Duodecimin kulttuuripalkinnon 

vuonna 2006. Menetelmästä tehtiin myös moniosainen televisiosarja keväällä 2014. 
20

 Voimaantuminen (empowerment) määritellään menetelmässä näin: ” Voimaantuminen on 

ihmisestä itsestään lähtevä sisäisen voimantunteen kasvamisen prosessi, jota ei voi toinen ihminen 

tehdä toiselle. Voimautuminen edellytyksenä on oikeus itsemäärittelyyn, valta-asetelmien 

purkaminenen ja vastavuoroisuus.” http://www.voimauttavavalokuva.net/menetelma.htm 
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vaikutuksesta.
21

 Savolainen perustelee nähdyksi tulemisen tärkeyttä 

yksilönkehityksen ja varhaisten peilaussuhteiden kautta; näissä suhteissa lapsen 

vanhemmat tai hoitajat peilaavat lapsen sisäistä maailmaa omien kasvojen ja 

katseensa kautta sekä luovat näin lapselle kokemuksen liittymisestä muihin 

ihmisiin sekä tunteen omasta arvokkuudesta. Terapiamuoto pohjaa Savolaisen 

1990-luvun lopulla käynnistyneeseen projektiin Maailman ihanin tyttö, jossa 

Savolainen valokuvasi lastenkodin tyttöjä heidän omilla ehdoillaan; sen sijaan, 

että kuvaaja päätti kuvattavan henkilön näkyvyydestä, sai kuvassa oleva ihminen 

määritellä sen, miten häntä sai katsoa.
22

  

Minun lisäkseni Voimauttava valokuva- menetelmä on innoittanut niin 

psykiatreja, sosiaalityöntekijöitä kuin erilaisia järjestö- ja työyhteisöjäkin. Myös 

työväenopistot ja erilaiset oppilaitokset yliopistoja
23

 myöten järjestävät 

voimauttavan valokuvan kursseja, joissa tavoitteena on oppia katsomaan itseään ja 

muita ihmisiä lempeämmin.
24

 Menetelmä on innoittanut myös lukuisia 

opinnäytetöitä.
25

  

Savolaisen Voimauttavan valokuvan menetelmässä yhdistyvät 

psykodynaamis-vaikutteinen teoria nähdyksi tulemisen merkityksestä sekä sen 

hyödyntäminen käytännön terapiatyössä valokuvataiteen avulla. Omassa 

tutkielmassani halusin yhdistää nämä kaksi näkökulmaa ja tuoda ne 

uskontotieteen kontekstiin. Ikonimaalaus oli minulle entuudestaan melko vierasta 

maaperää, mutta sen pitkä perinne ja elinvoimaisuus kiehtoivat. Ekumeenisen 

ikonimaalauskurssin ei-ortodoksiset maalarit tarjosivat erittäin mielenkiintoisen 

                                                 
21

 Voimauttavan valokuvan nettisivuilla menetelmää luonnehditaan seuraavasti: 

”Kuvausprosessin voima perustuu korjaaviin katseisiin ja nähdyksi tulemiseen. Ihmisen kuva 

itsestä, toisista ihmisistä ja maailmasta syntyy alkujaan aistisessa peilaussuhteessa lapsen 

tärkeiden ihmisten kanssa. - -. Koska valokuvausprosessi perustuu näköaistiin, tavoittaa se hyvin 

juuri ihmisen nähdyksi tulemisen ja näkymättömyyden historiaan liittyvää abstraktia ja 

tunnepitoista, vaikeasti sanallistettavaa ainesta.” 

http://www.voimauttavavalokuva.net/menetelma.htm 
22

 http://www.voimauttavavalokuva.net/menetelma.htm 
23

 Esim. Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto, Stakes, Työpajayhteistyötä eri puolilla Suomea: 

Kameraseura, Turun piirustuskoulu, Stadia, Kulttuurikeskus Stoa; Espoon, Harjavallan ja 

Jyväskylän sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset; Seinäjoen, Vantaan ja Jyväskylän sosiaalialan 

ammattikorkeakoulut; Rauman ja Uudenkaupungin kansalaisopistot, Lahden ja Helsingin 

diakonia-ammattikorkeakoulut, Peijaksen sairaala, Töölön ja Hyvösen lastenkodit 

(http://www2.uiah.fi/projektit/maailman_ihanin/Menetelma.html) 
24

 http://www2.uiah.fi/projektit/maailman_ihanin/Menetelma.html 
25

 Esimerkiksi Satu Välilän vuonna 2009 valmistunut Seinäjoen ammattikorkeakouluun tehty 

opinnäytetyö Voimanainen. Voimauttava valokuva- menetelmän soveltaminen naispuolisille 

mielenterveyskuntoutujille esittää, että tutkittavat kokivat voimautuneensa ja parantaneensa 

itsetuntoaan menetelmän avulla. Johanna Alijoen Helsingin Diakonia- ammattikorkeakouluun 

vuonna 2009 tehty opinnäytetyö Voimauttava valokuva työmenetelmänä lastensuojelutyössä- 

keino minäkuvan tukemiseen. puolestaan tarkastelee menetelmää lastentyön kontekstissa. 
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aineiston, joka herätti paljon kysymyksiä: miksi haastattelemani maalarit halusivat 

maalata juuri ikoneja? Mitä harrastus heille antoi? Voiko ikonimaalaus olla 

jollakin tavoin miellettävissä voimauttavaksi? Käyttämäni psykodynaamisen 

teorian pohjalta nostin aineistoni analyysissä keskeisiksi käsitteiksi katseen ja 

nähdyksi tulemisen kokemuksen, jonka merkitystä perustelen Savolaisen tapaan 

sen voimauttavalla vaikutuksella. 

 

1.3. Aikaisempi tutkimus 

Huomion kiinnittäminen katseeseen ei sinänsä ole mikään uusi ilmiö; monet 

uskonnot ovat käsitelleet jumalan tai jumaluuksien kasvoja ja katsetta jo tuhansia 

vuosia.
26

 Tieteellisenä tutkimuskohteena katse on kiinnostanut niin 

neurotieteilijöitä, visuaalisen kulttuurin tutkijoita, feministejä, 

taidehistorioitsijoita, filosofeja kuin psykologejakin; katsetta on tarkasteltu mm. 

vallan välineenä
27

, identiteetin muokkaajana
28

 sekä sosiaalisten suhteiden 

rakentajana.
29

 On myös pohdittu ulkopuolisen katseen ja toisen kasvojen 

kohtaamisen suhdetta etiikkaan ja moraaliin.
30

 Koska katse on 

monimerkityksellinen ilmiö, jota on tarkasteltu monesta näkökulmasta, tuon 

seuraavaksi esiin eri tieteenalojen käsityksiä katseen merkityksestä. Rajaan 

tarkasteluni lähinnä sellaiseen filosofian, psykologian ja uskontotieteen kenttään 

sijoittuvaan tutkimukseen, jonka koen valaisevan oman työni näkökulmaa 

katseeseen. Lisäksi sivuan myös tuoretta neurotieteellistä tutkimusta katseen 

havaitsemisesta. 

Filosofian saralla katsetta ovat käsitelleet mm. ranskalainen filosofi Jean-

Paul Sartre (1905- 1980) sekä saksalainen sosiologi ja filosofi Georg Simmel 

(1858- 1918). Sartre erottaa katseen konkreettisesta silmästä ja tarkastelee sitä 

osana ”Toisen”
31

-käsitettä; Toinen on meille läsnä joko konkreettisena olentona 

tai abstraktiona ja määrittää olemistamme katseen kautta.
32

 Sartren mukaan 

                                                 
26

 Esim. Morgan 2005 & 2012; Seppänen 2001. 
27

 Esim. Sartre 2000 & 2004; Foucault 1995. 
28

 Esim. Erikson, Lacan, Seppänen 2001  
29

 Esim. Morgan 2005/ 2012, Erikson 1987, Winnicot 1971, Rizzuto 1979. 
30

 Esim.Smith The Theory of Moral Sentiments (1759). Smithin mukaan moraalisen peilin kuva 

katsoo meitä toisten katseella; tämä on itsetutkiskelua toisen positiosta toteutettuna. Toisten katse 

integroituu itseen tietoisuuden perustana: sympatia, toisen kivun tunteminen. Toisen katse on 

sympatian ja yhteiskunnan perusta. 

Lévinas: Etiikka ja äärettömyys: Keskusteluja Philippe Nemon kanssa. Toisen jälki. (1982 

suom.1996) Toisen kasvojen kohtaaminen tekee minusta vastuullinen toisesta.  
31

 Sartre määrittelee Toista mm. näin: sille on ominaista välitön läsnäolo, se ei ole tästä maailmasta 

ja se on olento, joka katsoo minua, mutta johon minä en suuntaa katsettani. Seppänen 2001, 111. 
32

 Frisby 1994, 138. 
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oleminen-Toiselle on yksi keskeinen tietoisuuteemme kuuluva piirre; Toinen on 

välttämätön itsetietoïsuuden syntymisen ehto sillä Toisen läsnäolo synnyttää 

itsetietoisuuden. Toisen katseen kohteena oleminen on yksi Toiselle – olemisen 

tapa.
33

 Katseen avulla katsoja etäännyttää kohteensa oman kokemusmaailmansa 

objektiksi. Tietoisuus Toisen katseesta puolestaan uhkaa katsotun subjektiutta ja 

muuttaa hänet objektiksi, tehden hänet tietoiseksi itsestään.
34

 Toisen katseen 

kohteena oleminen aiheuttaa häpeää.
35

 Sartrelle katse on siis valtaa, joka liittyy 

ihmisen olemassaoloon ja Toisen sille asettamiin ehtoihin.
36

  

Simmelin mukaan vastavuoroinen katse (mutual glance) on yksilöiden 

välisen vuorovaikutuksen ja yhteenliittymisen perusta sekä niiden puhtain ja 

välittömin muoto. Simmel erottaa toisistaan vastavuoroisen, ainutlaatuisen 

yksilöitä yhdistävän katseen ja toisen ihmisen yksipuolisen havainnoinnin; 

vastavuoroisessa katseessa muodostuu yksilöiden välinen sidos, jossa toinen 

ihminen tunnustetaan vuorovaikutuksen osapuoleksi. Tämä sidos mahdollistaa 

välittömän pääsyn toisen kokemusmaailmaan ja olemukseen.
37

 Tälläinen toista 

avaava ja toiselle itsensä paljastava katse on Simmelin mukaan koko yhteiskunnan 

perusta ja päämäärä.
38

  

Siinä missä Simmel käsittää katseen kahden ihmisen yhdistäväksi 

sidokseksi, Sartren mukaan katse luo kanavan katseen kohteena olevan ihmisen 

itsetietoisuuteen. Keskeistä ei olekaan katsojan oma katse, vaan hänen yleinen 

näkyvyytensä muille.
39

 Tässä työssä tarkastelen katsetta molempia näkökulmia 

yhdistäen; miellän katseen yhtäältä perustavanlaatuiseksi sosiaalisia suhteita 

luovaksi sidokseksi
40

, toisaalta itsetietoisuuden
41

 edellytykseksi ja luojaksi.  

                                                 
33

 Seppänen 2001, 111-112. 
34

 Frisby1994,138. 
35

 Frisby1994,141. 
36

 Seppänen 2001, 112- 112. Ks. esim. Kari Kulovaara 2000; Sartre 2000, 295- 296. 
37

 Vastavuoroinen katse myös rakentaa osapuolten subjektiutta eli minuutta; Seppänen käyttää 

tässä esimerkkinä lapsen tarvetta tavoittaa vanhemman katse tehdessään jotain erinomaista. 

Kaappaamalla vanhemman katseen lapsi vahvistaa omaa identiteettiään. Seppänen 2001, 101. 
38

 Frisby 1994, 132- 133. Simmelin vastavuoroinen katse muistuttaa mm. Martin Buberin 

myöhemmin kehittelemää minä-sinä-suhdetta (”I-Thou” relation). Ks lisää Sartren ja Simmelin 

teorioiden eroista ja yhteläisyyksistä esim. Tähtinen, Johanna: Intersubjektiiviset suhteet ja katse. 

2007. Jyväskylän yliopisto. Seppänen huomauttaa, että Simmelin käsitys vastavuoroisesta 

katseesta on kulttuurisidonnainen eikä päde sellaisenaan kaikkialla. Seppänen 2001,102. 
39

 Seppänen 2001, 113. Myös Michel Foucault on teoksessaan Tarkkailla ja rangaista (1975, 

suom. 1980) käsitellyt näkyvyyden, vallan ja hallinnan yhteenkietoutumista, jossa hän erottaa 

toisitaan näkemisen ja näkyvissä olemisen käsitteet. Seppänen 2001, 113- 114 & 125. 
40

 Myös esim. David Morgan reciprocal gaze on käsite, jota hyödynnän aineistoni analyysissä. 
41

 Erik Erikson tarkastelee katsetta ja nähdyksi tulemista yksilönkehityksen ja uskonnon 

näkökulmasta; Erikson on tärkeässä roolissa työni kannalta. 
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Katse psykologisena käsitteenä juontaa ranskalaisen psykoanalyytikko 

Jaques Lacanin (1900- 1981) vuonna 1936 luonnostelemaan peilivaihe- teoriaan, 

joka liittää katseen minuuden muodostamiseen. Peilivaihe-teorian mukaan 

symbioottisesta esioidipaalisesta
42

 tilastaan irroutuessaan 6-8 kuukauden ikäinen 

lapsi havaitsee erillisyytensä äidistään, jonka seurauksena hänen minäkuvansa 

alkaa rakentua. 6-18 kuukauden iässä lapsi oppii tunnistamaan oman peilikuvansa; 

kokemus itsestä on vielä epäyhtenäinen mutta peilikuva sen sijaan on erillinen ja 

kokonainen. Oman yhtenäisen peilikuvan katsominen tuottaa lapselle mielihyvää. 

Ulkopuolinen maailma alkaa toimia peilinä, jolloin lapsi näkee itsensä toisen 

silmin; lapsi samastuu ulkomaailman heijastamaan minäkuvaan.
43

 Lacanin 

mukaan ihmisen minuus jäsentyy siis alusta alkaen toisen katseen kuvitteellisen 

läsnäolon kautta. Kasvaessaan lapsi kohtaa sosiaalisessa elämässä muitakin 

heijastupintoja, joiden kautta hänelle muodostuu ehjän tuntuinen, mutta 

perimmiltään fiktiivinen, minäkuva. Peilivaihe on tärkeä vaihe 

yksilönkehityksessä, sillä sen aikana muodostuu myös ero egon (minä) ja 

ideaaliegon (ihanneminän) välille. Keskeistä tässä on nk. ”väärintunnistaminen”, 

joka tarkoittaa lapsen saamaa eheyden tunnetta hänen identifioituessaan itsensä 

ulkopuoliseen hahmoon, esim. hoitajaansa. 
44

 

Kanadalainen psykoanalyytikko ja psykiatrisen klinikan ylilääkäri Ana 

Maria Rizzuto (s.1932) on tutkinut psykoanalyysin ja uskonnon suhdetta ja ollut 

kiinnostunut katseen ja nähdyksi tulemisen merkityksestä yksilönkehitykselle. 

Rizzuto kiinnitti huomiota potilaiden tapaan hyödyntää jumalakäsitystään 

psyykkisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Hän havaitsi, ettei jumalakäsityksen 

rooli ole vain kompensoiva, vaan sillä voi olla myös hyvin vakauttava ja 

motivoiva merkitys psyyken tasapainolle. Lisäksi Rizzuto erotteli toisistaan 

ihmisen älylliset jumalakäsitykset ja sen, mitä hän tuntee Jumalan edessä; saman 

henkilön jumalarepresentaatio
45

 ja jumalakäsitys voivat siis olla tyystin erilaisia. 

Jumalakäsitys heijastelee tietyssä kulttuurissa ilmeneviä, teologisesti ja 

filosofisesti rakentuneita näkemyksiä, joihin voidaan uskoa tai olla uskomatta.
46

 

Jumalarepresentaatio puolestaan on kaikilla; se rakentuu niistä kokemuksista, joita 

                                                 
42

 Esioidipaadilinen vaihe viittaa psykoanalyysissa oidipuskompleksia (3-4 vuotiaana, fallisessa 

vaiheessa poikalapsi toivoo valloittavansa äidin ja syrjäyttävänsä isän) edeltävään aikaa. Esim. 

Rizzuto 1979, Freud 1935. 
43

 Seppänen 2005, 49- 50. 
44

 Lacan 2001, 2- 4; Seppänen 2005, 50.  
45

 Jumalarepresentaatiolla tarkoitetaan psykoanalyyttisessa viitekehyksessä ykilöllistä ja yksilön 

varhaisiin vuorovaikutussuhteisiin perustuvaa, sisäistettyä kokemusta Jumalasta. Rizzuto 1979. 
46

 Rizzuto 1979, 46-47. 
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yksilöllä on ollut suhteessa varhaisiin hoitajiinsa ja läheisiinsä. Nämä kokemukset 

projisoidaan tunteeseen Jumalasta.
47

 

Rizzuton mukaan yksi merkittävimmistä vaiheista lapsen kehityksessä 

psyykkiseksi olennoksi on varhaisin, lapsen ruokkimisen yhteydessä syntyvä 

katsekontakti, joka muodostuu äidin ja lapsen välille: tässä katsekontaktissa 

luodaan perustavanlaatuinen luottamus.
48

 Aiempiin tutkijoihin nojaten
49

 Rizzuto 

esittää, että äidin silmät ja kasvot ovat lapsen ensimmäinen peili.
50

 Heijastuksessa 

hoitajan silmissä lapsen on nähtävä itsensä puoleensavetävänä, ihmeellisenä ja 

voimakkaana; tämä vaihe on välttämätön, jotta lapsi voisi kehittyä toisiin ja 

itseensä luottavaksi yksilöksi. Ratkaisevaa on lapsen kokemus nähdyksi 

tulemisesta.
51

 Tämän kokemuksen pohjalta yksilö tuottaa myöhemmin 

Jumalarepresentaationsa emotionaalisen puolen, jolla on omat peilaavat 

komponenttinsa.
52

 

Visuaalisen kulttuurin tutkimus on kulttuurintutkimuksen vaikutuspiirissä 

syntynyt tutkimusalue, jonka keskiössä on näköaisti. Tutkimusalan kiinnostuksen 

kohteena on visuaalisten esitysten eli representaatioiden (esimerkiksi elokuvien, 

sarjakuvien, valokuvien tai mainosten) merkitykset, tuotanto ja vastaanotto. Katse 

on keskeinen käsite visuaalisen kulttuurin tutkimuksessa; katsomiseen ja katseen 

kohteena olemiseen liittyvät visuaaliset järjestykset
53

 ovat tutkimusalan ydintä.
54

 

Visuaalisen kulttuurin tutkimus kiinnostui katseen yhteydestä sukupuoleen 1970-

luvulla.
55

 Laura Mulveyn vuonna 1975 Screen-lehdessä ilmestynyt artikkeli 

Visual pleasure and narrative cinema on feministisen elokuvatutkimuksen 

klassikko, jossa Mulvey selittää perinteisen Hollywood-elokuvan katselusta 

saatavaa mielihyvää psykoanalyyttisen teorian
56

 avulla. Mulveyn erottaa toisistaan 

                                                 
47

 Rizzuto 1979, 47. 
48

 Rizzuto viittaa tässä Erik Eriksonin teoriaan perusluottamuksen synnystä. Rizzuto 1979, 184. 
49

 Rizzuto viittaa mm. Winnicottiin (1971) ja Eriksoniin (1959). 
50

 Rizzuto 1979, 186. 
51

 Rizzuto 1979, 184- 185. 
52

 Rizzuto 1979, 187- 188. Tässä työssä hyödynnän psykoanalyysin ihmiskäsitystä (sen teoriaa 

ihmisen psyykestä ja toiminnasta) pääosin käytännön terapiatyöstä erillisenä teoreettisena 

työkaluna, jonka avulla tulkitsen katseen merkitystä niin kuin se ilmenee aineistossani.  
53

 Visuaaliset järjestykset eli eräänlaiset näkyvyyttä ja näkemistä säätelevät kulttuuriset ja 

kontekstisidonnaiset säännöt. Seppänen 2005. 
54

 Seppänen 2005, 35. Lacanin peilivaihe-teoria on ollut hyvin merkittävä visuaalisen kulttuurin 

tutkimukselle (etenkin elokuvatutkimukselle) 1970-luvulta lähtien. Seppänen 2005, 48. 
55

 Seppänen 2005, 52. 
56

 Mulvay nojaa lähinnä Freudin ajatuksiin tiedostamattomasta ja seksuaalisuudesta, mutta 

hyödyntää analyyissään myös Lacanin peilivaihe-teoriaa. 



11 

 

kaksi keskeistä käsitettä: narsistisen samastumisen
57

 ja eroottisen tirkistelyn, joka 

luo kokemuksen vallasta ja synnyttää eroottisesti latautunutta mielihyvää.
58

 

Näiden lisäksi katsomisen mielihyvää määrittelee Mulveyn mukaan myös 

patriarkaattisen yhteiskunnan sukupuolieroon liittyvät valta-asetelmat: Mies on 

aktiivinen katsoja, nainen passiivinen katseen kohde.
59

 

Katseeseen liittyvät kysymykset ovat askarruttaneet myös taidehistorian 

tutkijoita. Arja Elovirta esittelee katseen ja maalaustaiteen yhteyttä artikkelissaan 

Katseen kuviteltu viattomuus (1998). Keskeisiä taidehistorian saralla esitettyjä 

kysymyksiä ovat esimerkiksi se, miten maalaus ohjailee katsetta. Katsooko 

kuvassa mahdollisesti esitetty henkilö meitä vai väistääkö hän katseemme- entä 

miten tämä katseiden leikki muokkaa käsitystämme omasta identiteetistämme?
60

  

Kognitiivisesta ja neurofysiologisesta näkökulmasta on tutkittu katseen 

havaitsemisen aivomekanismeja. Esimerksi Nummenmaa & Calder ovat vuonna 

2009 julkaistussa tutkimuksessaan tarkastelleen katseen suunnan arvioimisen ja 

sosiaalisen tarkkaavaisuuden välistä yhteyttä. Nummenmaa & Calder esittävät 

tutkimuksessaan, että katseen havaitsemiseen liittyy neljänlaisia sosiokognitiivisia 

prosesseja: katseen visuaalisen suunnan koodaaminen, katsensuunnan tietoinen ja 

automaattinen matkiminen, toisen henkilön katsesuunnan tavoitteellisuuden 

arvioiminen eli mielen teoria sekä katseeseen liittyvien tunneviestien arvioiminen. 

Näillä prosesseilla on selkeä keskushermostollinen perusta, sekä omat prosessien 

suorittamiseen erikoistuneet hermoverkkonsa aivoissa.
61

  

Tampereen yliopiston psykologian professori Jari Hietanen on tutkinut 

katseen havaitsemista 1990- luvulta lähtien. Hietasen mukaan keskeisintä on 

katseen suunta; kohti suunnatun katseen havaitseminen eroaa merkittävästi 

toisaalle suunnatun katseen havaitsemisesta.
62

 Hietanen on esittänyt, että ihmisten 

välinen suora katsekontakti edistää toisen kasvojen havaitsemista. Hän on lisäksi 

tutkimusryhmänsä kanssa mitannut katsekokeissa aivoivasteita, jotka heräävät 

ihmisen pyrkiessä lähestymään tai välttämään jotakin; suora katsekontakti 

synnyttää aivoissa lähestymismotivaatioon liitettyjä aivovasteita, kun taas sivuun 

                                                 
57

 Narsistisessa samastumisessa katsoja identifioi itsensä elokuvan sankariin, joka edustaa hänen 

egoideaaliaan ja saa hänen tuntemaan itsensä kokonaisemmaksi. Tässä Mulvey nojaa vahvasti 

Lacanin peilivaihe-teoriaan. Mulvey 1975, 3; Seppänen 2005, 54.  
58

 Mulvey perustelee näkemystään Freudin teorialla. Mulvey 1975, 3.  
59

 Mulvey 1975, 4- 5. 
60

 Elovirta & Lukkarinen 1998, 77. 
61

 Nummenmaa & Calder 2009, 135–143. 
62

 Suora katse nostaa autonomista vireystilaa, voimistaa kasvosensitiivisiä EEG-herätevasteita ja 

aiheuttaa lähestymismotivaatioon liittyvää asymmetriaa aivojen frontaaliaktiviteetissa. Hietanen et 

al. 2008. 
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käännetty katse saa aikaan välttämismotivaatioon liittyviä vasteita.
63

 Hietanen on 

tutkinut myös autonomisen hermoston säätelemää sydämen sykkeen nopeutta 

erilaisten katseiden esittämisen yhteydessä- tiedetään, että merkitykselliset, 

tarkkaavaisuuden vangitsevat ärsykkeet hidastavat sydämen sykettä hetkeksi. 

Hietanen havaitsi, että sydämen syke hidastui eniten suoran katsekontaktin 

yhteydessä; tämä havaittiin yhtäläisesti niin suomalaisilla kuin japanilaisilla 

koehenkilöillä. Hietasen mukaan fysiologinen vaste voidaan siis tulkita 

universaaliksi, vaikka kulttuuritausta vaikuttaakin kasvoista tehtyihin 

subjektiivisiin arviointeihin.
64

  

Hietanen havaitsi kuitenkin vuonna 2008 tekemässään tutkimuksessa, että 

kuvien katselun ja elävien kasvojen katselussa oli eroa; katsesuunnalla oli 

merkitystä vain silloin, kuin katseen kohteena olivat elävät kasvot. Hietanen arvioi 

tämä liittyvän tietoon siitä, että toista ihmistä katsottaessa myös tämä toinen 

ihminen katsoo meitä ja ajattelee meistä jotakin. Tämä toisen läsnäolon 

tiedostaminen ja itsen kuvitteleminen toisen silmin vaikuttaa aivojen toimintaan. 

Kuvien katselu sen sijaan ei ole lainkaan sosiaalista, jolloin ei ole niin väliä 

katsooko kuvassa oleva henkilö suoraan meihin vai onko hänen katseensa 

suunnattu sivuun.
65

  

Kysymys kuvassa olevien ja elävien kasvojen katseen herättämistä eroista 

aivoissa on oman tutkimukseni kannalta tärkeä, sillä ikoni ei ortodoksisen 

teologian näkökulmasta ole sijoitettavissa suoraan kumpaankaan ryhmään. 

Aineistoni mukaan tutkittavat eivät nähneet ikonia pelkkänä passiivisena pyhän 

henkilön kuvana, vaan ikkunana taivaaseen. Ikonia kuvattiin ajoittain varsin 

inhimillisin sanakääntein: ikoni voi esimerkiksi lohduttaa tai seurata katseellaan. 

Antropologi Alfred Gell tutkii teoksessaan Art and Agency. An anthropological 

theory (2012) uskonnollisten esineiden ja kuvien toimijuutta eli agenssia, joka 

syntyy uskovan ja esineen välisessä kanssakäymisessä. Uskonnollisessa rituaalissa 

jumalaa tai pyhää representoiva artefakti koetaan sosiaalisena toisena (social 

other), jonka olemassaolo ja suhde uskovaan on verattavissa toiseen todelliseen 

ihmiseen. Tätä suhdetta rakennetaan katseessa, koskettamisessa ja esineeseen tai 

kuvaan suunnatussa rukouksesa.
66

 

                                                 
63

 Hietanen et al. 2008.  
64

 Hietanen et al. 2008. 
65

 Hietanen et al. 2008. Ks. myös Pönkänen et al. 2011. 
66

 Gell 2012, 117. 
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Myös Atte Tahvanainen sivuaa vuonna 2008 valmistuneessa pro gradussaan 

Häivähdys Jumalasta. Teologian ylioppilaiden kognitiivinen päättely Jumalasta 

abstraktin taiteen äärellä. kristillisen esittävän taiteen tarkoitusta. Kognitiivisen 

uskontotieteen viitekehykseen sijoittuvassa tutkimuksessaan Tahvanainen käytti 

kymmentä abstraktia kristillistä taideteosta, joiden pohjalta tutkittavat sovelsivat 

käsityksiään Jumalasta. Syntyneitä jumalakäsityksen malleja Tahvanainen 

analysoi kaksijakoisella teoreettisella mallilla, jossa inhimillinen kognitiivinen 

päättely jakautuu yhtäältä spontaaniin automaattisesti tuotettuun intuitiiviseen 

päättelyyn, toisaalta analyyttisempaan ja tietoisemmin tuotettuun reflektiiviseen 

päättelyyn. Tahvanainen huomasi, että Jumalaa koskevissa kysymyksissä 

tutkittavat käyttivät teologisesti oikeaoppista ja sosiaalisesti välittynyttä kieltä 

luonnehtiessaan Jumalaa esimerkiksi äärettömäksi ja kaikkivoipaksi; 

jumalakäsitysten soveltaminen reaaliajassa kuitenkin nosti pintaa intuitiiviset 

uskomukset, joissa Jumalaan liitettiin varsin inhimmillisä ja konkreettisia 

piirteitä.
67

 Tämä johtuu Tahvanaisen mukaan siitä, että Jumala halutaan nähdä 

toimijana, jolla on inhimilliset kognitiiviset ominaisuudet. Tahvanaisen mukaan 

Jumalan tai pyhän henkilön kuvaaminen ihmishahmossa synnyttää kokemuksen 

persoonan läsnäolosta; Jumala koetaan sellaiseksi toimijaksi, jolla on mieli ja 

johon on mahdollista olla yhteydessä. Abstrakteja taideteoksia tulkitessaan 

tutkittavat tekivät niistä intuitiivisen päättelyn keinoin konkreettisempia ja 

ihmismäisiä, antropomorfisia.  

Ikonin katseeseen liittyviä opinnäytetöitä en etsinnästäni huolimatta 

löytänyt. Lähimmäksi osui Niina Kalavaisen vuonna 2014 valmistunut 

uskontotieteen pro gradu-tutkielma ”Sara on meidän pyhimyksemme”. 

Samastuminen ja agenssi Etelä- Ranskan pyhimyskulteissa. Tutkielmassaan 

Kalavainen tarkastelee etelä-ranskalaista Sainte Saran pyhimyskulttiin liittyviä 

materiaalisen uskonnon käytäntöjä sekä pyhimyspatsaiden toimijuutta. 

Kalavainen hyödyntää tutkielmassaan antropologian teorioiden lisäksi David 

Morganin ja muiden visuaalisen kulttuurin tutkijoiden teorioita analysoidessaan 

Sainte Saran patsaalle vuorovaikutuksen- katseen, kosketuksen ja materian kautta 

rakentuvaa- seurauksena muodostuvaa toimijuutta eli agenssia. Lisäksi 

                                                 
67

 Tämän huomasin myös omassa aineistossani: toisaalta ikonimaalarit puhuivat ikoneista 

teologisesti korrektisti, toisaalta joissakin kertomuksissa korostui ikonin ”ihmismäisyys”ja 

aktiivinen toimijuus (ikonin kasvot esim. liikkuivat).  
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tutkielmassa pohditaan etnistä eriarvoisuutta pyhimykseen samastumisen ja 

patsaan käytön kautta. 

Tuula Huittinen pohtii katsetta ja omakuvan voimauttavaa vaikutusta 

psykoanalyyttista traditiota hyödyntäen pro gradu-työssään Paikka peilissä. 

Tutkielma ruumiinkuvaan liittyvän varhaisen trauman käsittelystä Arno Rafael 

Minkkisen omakuvissa (2011). Muun muassa Lacanin peilivaiheteoriaa ja 

Savolaisen Voimauttavan valokuvan teoriaa hyödyntäen Huittinen hahmottaa 

Minkkisen elämää ja teoksia trauman ja taiteen parantavan vaikutuksen kautta. 

Huittinen kysyy: Mitä apua taiteesta voi olla elämäntraumansa kanssa painivalle 

ihmiselle? Mitkä mekanismit vaikuttavat voimauttavan omakuvan taustalla? 

Nämä ovat osittain samoja kysymyksiä, joita pohdiskelen omassa työssäni. 

Seuraavaksi esittelen tutkimustani ohjannutta keskeistä kysymyksenasettelua. 

 

1.4. Tutkimuskysymykset 

Tutkielmani keskiössä ovat suomalaisten ikonimaalausta harrastavien maalareiden 

kokemukset ikonin katseesta sekä se, millaisia merkityksiä he antavat ikonin 

katseelle ja katselemiselle. Tutkimuskysymykseni on kaksiosainen: 

1) Mitä merkityksiä tutkittavat antavat ikonin katseelle? Tämän kysymyksen 

yhteydessä olen kiinnostunut siitä, kokevatko tutkittavat ikonin katseen tärkeäksi 

ja millaisia selityksiä he antavat katseen tärkeydelle. Lisäksi analysoin tutkittavien 

käsityksiä ikonin katseen luonteesta; millainen ikonin katseen tulisi olla ja miksi.  

 

2) Liittävätkö maalarit ikonin katseeseen nähdyksi tulemisen kokemuksia? 

Millaisia nämä kokemukset ovat? 

Lähestyn katseelle annettuja merkityksiä seuraavien teemojen ja niihin liittyvien 

kysymysten kautta. 

Ikonin merkitys ja ikonimaalaus: 

 1. Mikä ikoni on sinulle? 

2. Mikä sai sinut kiinnostumaan ikoneista ja ikonimaalauksesta?  

3. Mitä ikonin maalaaminen sinulle merkitsee? 

 

Erityisestä ikonista: 

1.Onko sinulla suosikki-ikonia? 

2. Miksi se on sinulle tärkeä?  
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Ikonin katseesta: 

1. Miten koet ikonin katseen?  

2. Onko se tärkeä?  

3. Entä mitä asioita ja tuntemuksia ikonin katselu tuo mieleesi?
68

 

 

Tutkielmani on uskontopsykologian kenttään asettuva laadullinen tapaustutkimus. 

Tapaustutkimuksen luonteen mukaisesti tarkoitukseni ei ole pyrkiä laajaan 

yleistettävyyteen, vaan pikemminkin ymmärtää ilmiötä syvällisesti.
69

 Teoreettisen 

viitekehyksensä puolesta yhdistän työssäni kahta näkökulmaa. Ensinnäkin 

tarkastelen katsetta ja nähdyksi tulemista psykodynaamisessa viitekehyksessä; 

erityisesti minua kiinnostavat psykoanalyytikko Erik Eriksonin näkemykset 

nähdyksi tulemisen merkityksestä yksilön varhaiskehitykselle sekä kristillisen 

kuvataiteen eheyttävästä
70

 tehtävästä. Eriksonin teoria ohjaa aineiston analyysiä 

käyttämieni keskeisten käsitteiden kautta sekä muodostaa tärkeän näkökulman 

nähdyksi tulemisen merkityksen arviointiin. Eriksonin lisäksi hyödynnän 

tutkimuksessani taidehistorioitsija ja uskontotieteen professori David Morganin 

uskonnon visuaalisuutta ja katseen tematiikkaa käsitteleviä teoksia; erityistä 

huomiota kiinnitän Morganin käyttämään vastavuoroisen katseen- käsitteeseen. 

Eriksonin ja Morganin teorioiden pohjalta miellän nähdyksi tulemisen 

kokemuksen sosiaalisesti, kulttuurisesti ja yksilönkehityksellisesti 

merkitykselliseksi kokemukseksi, jonka ilmenemistä ikonitaiteen kontekstissa ei 

juurikaan ole aiemmin tutkittu ortodoksisen teologian ulkopuolella.  

Tutkielmani alussa esittelen aineiston keruuta, siihen liittyvää metodologiaa 

sekä aineiston analyysiä. Tämän jälkeen kartoitan tutkimuksen taustaa; ensin 

esittelen ortodoksisen ikonin sekä kuvaan lyhyesti ikonimaalauksen historiaa ja 

teologiaa, minkä jälkeen erittelen ikonin kasvoihin, katseeseen ja niiden 

maalaamiseen liittyviä sääntöjä, tavoitteita ja teologisia perusteita. Ikonin 

tarkastelun jälkeen siirryn teorialuvuissa kartoittamaan David Morganin 

uudempaa uskontotieteellistä näkökulmaa uskonnon visuaalisuuteen ja katseen 

tematiikkaan sekä Erik Eriksonin psykoanalyyttistä teoriaa yksilönkehityksestä ja 

uskonnollisesta taiteesta. 

                                                 
68

 Lisäksi teemahaastattelutilanteissa esitin tarkentavia kysymyksiä, esimerkiksi: millainen ikonin 

katseen tulisi olla/ millaiseksi ikonin katse pyritään maalaamaan? Onko eri ikonien (esim Kristus 

tulinen katse ja Hellyyden Jumalanäiti-ikonien) katseiden välillä eroja?  
69

 Metsämuuronen 2003, 170; Syrjälä 1994,11.  
70

 Tai Savolaisen sanoin ”voimauttavasta” vaikutuksesta. 



16 

 

Analyysiosiossa tarkastelen tutkittavien ikonimaalaukselle sekä ikonin 

katseelle antamia merkityksiä. Olen jakanut analyysiluvut kolmeen osaan, joista 

ensimmäinen käsittelee ikonin ja ikonimaalauksen merkitystä tutkittaville; toinen 

analyysiluku keskittyy ikonin ja katseen tematiikkaan sekä tutkittavien kertomiin 

kuvauksiin nähdyksi tulemisen kokemuksesta. Kolmannen osion analyysissä 

tarkastelen ikonimaalausta voimautumisen näkökulmasta ja erittelen muutamia 

teoreettisen viitekehykseni mahdollistamia näkökulmia voimautumisen 

mahdollisiin selityksiin. Tutkielmani lopuksi esitän yhteenvedon ja pohdin 

katseen merkitystä esitetyn aineiston valossa. 

  

2. Aineistojen ja metodologisen viitekehyksen esittely 

 

2.1. Aineiston kuvaus ja keruu 

Aineistoni koostuu yhteensä 16 vastauksesta, joista puolet on haastatteluja ja 

puolet kerättyjä teemakirjoituksia. Koko aineisto on kerätty samaa 

teemakysymyspohjaa käyttäen keväällä 2014. Tutkittavat ovat kahdelta eri 

ikonimaalauskurssilta; suurin osa (14 hlöä) aineistostani on kerätty Helsingin 

kaupungin työväenopiston ekumeenisen ikonimaaluskurssin tapaamisissa. Tämän 

lisäksi sain kaksi lyhyttä kirjoitettua vastausta Järvenpää-opiston 

ikonimaalauskurssilta, jossa suurin osa maalareista oli ortodokseja. Näiden 

vastausten suppeuden vuoksi aineistoni pääpaino on ekumeenisen 

ikonimaalauksen kurssilla keräämässäni materiaalissa, joka on huomattavasti 

Järvenpään kurssia laajempi. Molempia kursseja ohjasi sama opettaja, jota 

haastattelin hieman muita laajemmin. Tässä tutkimuksessa kutsun häntä 

asiantuntijaksi.
71

 

Haastateltavat ovat pääosin naisia (15/16), iältään 52- 74-vuotiaita ja 

ammattitaustaltaan melko heterogeenisiä. Myös maalauskokemuksen pituuden 

osalta aineistossa esiintyi variaatiota: kaksi tuoreinta ikonimaalaria oli maalannut 

1,5 vuotta, kun taas opettajalla oli maalausvuosia kertynyt 47. Haastateltavien 

maalausvuosien keskiarvo on 10,65 vuotta; hieman vajaa puolet vastanneista 

(7/16) oli maalannut ikoneja yli 10 vuotta. Kaikista vastanneista kaksi oli 

ortodokseja, yksi ei kuulunut kirkkoon lainkaan ja kaikki loput määrittelivät 

uskonnolliseksi vakaumuksekseen evankelis-luterilaiseen kirkon. 

                                                 
71

 Asiantuntija on maalannut ikoneja lähes 50 vuotta, toiminut opettajana lukuisilla 

ikonimaalauskursseilla. Hän on koulutukseltaan mm. teologian maisteri ja taideterapeutti. 
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Aloitin aineiston keruun ilmoittautumalla työnväenopiston ekumeeniselle 

ikonimaalauskurssille (8.1. -12.4.2014). Ennen kurssin alkua keskustelin kurssin 

opettajan kanssa ja kerroin tutkimuksestani sekä kysyin luvan kerätä aineistoa 

kurssilaisilta. Luvan saatuani esittelin itseni kurssilaisille ja kerroin pääpiirteittäin 

tutkimukseni aiheesta ja toteutuksesta, kurssille osallistumisestani sekä ainaiston 

keruusta. Lisäksi tiedotin kuulioita tutkimukseen osallistumisen 

vapaaehtoisuudesta, vastausten luottamuksellisuudesta sekä kerroin jakavani 

myöhemmin tutkimustiedotteen kaikille halukkaille. Muutamaa viikkoa 

myöhemmin jakamassani kirjallisessa tutkimustiedotteessa tiedotin tarkemmin 

tutkimuksesta, aineiston keruun menetelmistä sekä jaoin kaikille omani sekä 

ohjaajani yhteystiedot.
72

  

Alkuperäisen suunnitelmani mukaan minun oli tarkoitus kerätä aineistoni 

teemakirjoituspyynnöillä, joita voisi myöhemmin syventää haastatteluilla. Nämä 

kirjoituspyynnöt jaoin kurssilaisille helmikuun 25.pvä. Kevään kuluessa huomasin 

kuitenkin, että osa kurssilaisista halusi kyllä osallistua tutkimukseen, mutta koki 

haastattelun kirjoittamista mieluisammaksi tavaksi kertoa kokemuksistaan. Tämän 

vuoksi ilmoitin kurssilaisille, että he voisivat halutessaan antaa pelkän 

haastattelun. Näin aineistosta muodostui kaksiosainen; puolet teemakirjoituksia ja 

puolet haastatteluita. Kaikki haastattelut toteutettiin nauhoittamalla 

ikonimaalauskurssin tiloissa ja litteroitiin myöhemmin haastateltavien luvalla. 

Ekumeenisen ikonimaalauskurssin lisäksi kävin kerran myös Järvenpää-

talolla järjestettävällä ikonimaalauskurssilla kertomassa tutkimuksestani sekä 

jakamassa tutkimustiedotteet ja kirjoituspyynnöt. Opettaja toi minulle kaksi 

vastausta Järvenpään kurssilta, joista toinen oli ortodoksisen ja toinen 

ortodoksisuudesta luterilaisuuteen kääntyneen ikonimaalarin kirjoittama. 

Haastatteluiden ja teemakirjoitusten lisäksi osallistuin ekumeeniselle 

ikonimaalauskurssille, maalasin itse ikonin (Kristus tulinen katse) sekä pidin 

päiväkirjaa kurssilla käydyistä keskusteluista, omista ajatuksistani ja yleisistä 

havainnoista liittyen ilmapiiriin, keskustelujen aihepiireihin ja 

maalaustekniikkaan. Kävin myös kahdessa ikoninäyttelyssä, joissa esiteltiin ja 

siunattiin ortodoksisin menoin kurssilaisten töitä. 

Ekumeenisella ikonimaalauskurssilla oli yhteensä 18 ikonimaalaria. Heistä 

kaikki minua lukuunottamatta tunsivat toisensa entuudestaan; osa jopa 

                                                 
72

 ks. liite 
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vuosikymmenen takaa. En ole aiemmin maalannut ikoneja enkä tuntenut ketään 

tutkimukseeni osallistunutta. Olin lisäksi selvästi heitä nuorempi. Oma positioni 

oli hieman haastava senkin vuoksi, että vaikka teinkin aiheesta tutkimusta ja olen 

teologian opiskelija, olivat ikonimaalaus sekä siihen liittyvät tekniset seikat 

minulle melko vieraita, etenkin kurssin alussa. Nämä seikat vaikuttavat varmasti 

siihen, kuinka haastateltavat ja kirjoituspyyntöön vastanneet minua selvästi 

kokeneenpina ikonimaalareina kertoivat kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Pyrin 

olemaan nöyrä ja kyselemään mahdollisimman paljon; mielestäni ainakin vaikutti 

siltä, että kurssilaiset jakoiva mielellään omia kokemuksiaan ja tietojaan.  

Haastattelu on luonteeltaan erityislaatuinen tilanne, jonka onnistumisen 

edellytys on osanottajien välinen luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. 

Keskeistä luottamuksen rakentamisessa on, että tutkija on avoin ja rehellinen 

tutkimuksensa tarkoituksesta ja siihen liittyvistä menetelmistä.
73

 Luottamuksen 

rakentaminen on tärkeää etenkin silloin, kun toivotaan haastateltavan kertovan 

avoimesti henkilökohtaista ajatuksistaan ja kokemuksistaan.
74

 Oma 

osallistumiseni ikonimaalauskurssille yhdessä tutkittavien kanssa asetti haasteita 

tasapainoilulle tutkijan roolin ja kurssille osallistuvan, aloittelevan ikonimaalarin 

roolin välillä; olin tavallaan kahdessa roolissa samanaikaisesti. Kerroin 

opinnoistani, ajatuksistani ja elämästäni ajoittain melko avoimestikin ja toivoin 

sen lisäävän avoimuutta myös suhteessa itseeni. Toisaalta kurssin myötä 

tapahtunut tutustuminen saattoi myös vaikuttaa ikonimaalarien antamiin 

vastauksiin kirjoitus- ja haastattelutilanteissa. 

Minut otettiin lämpimästi vastaan ja ikonimaalauksen lisäksi kurssilla 

keskusteltiin paljon myös henkilökohtaisista asioista, kuten matkustelusta, 

perheestä, lemmikeistä, lapsuudesta, terveydestä sekä rakkaudesta ja kuolemasta. 

Luokassa sai kierrellä vapaasti, toisten töitä kommentoitiin usein ihailevasti ja 

annettiin rohkaisevaa palautetta; ilmapiiri oli lämmin ja yhteisöllinen. Koen, että 

ikonimaalauskurssille osallistuminen oli mielenkiintoinen ja arvokas kokemus. 

 

2.2. Tutkimusmenetelmänä teemakirjoittaminen ja teemahaastattelu 

Tutkimukseni on laadullinen tapaustutkimus, jota voidaan pitää keskeisenä 

kvalitatiivisen eli laadullisen metodologian tiedonhankintastategiana.
75

 

                                                 
73

 Ruusuvuori et al. 2010, 15. 
74

 Ruusuvuori & Tiittula 2005, 41- 42. 
75

 Laadullinen lähestymistapa sopii hyvin tutkimuksiin, joissa pyrkimyksenä on ilmiön 

ymmärtäminen, selittäminen ja tulkitseminen. Esim. Varto 1992, 24. 
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Tapaustutkimuksen tavoitteena on monipuolisia ja monilla tavoilla hankittuja 

tietoja hyödyntäen tutkia tapahtumaa tai toimivaa ihmistä tietyssä ympäristössä. 

Tapaus voi olla yksilö, ryhmä tai esimerkiksi jokin tietty toimintaympäristö. 
76

 

Robert E. Stake korostaa, että tapaustutkimuksen pyrkimys on pikemminkin 

ymmärtää entistä syvällisemmin tutkittavaa ilmiötä kuin sen yleistäminen. Staken 

mukaan tapaustutkimuksessa tutkija pyrkii hahmottamaan toisaalta tapauksen 

yhtenäiset piirteet ja toisaalta sen erityislaatuisuuden. Tapaustutkimus on tietystä 

tapauksesta oppimista.
77

  

Käytin työssäni teemakirjoitusta ja teemahaastattelua, jotka pohjasivat 

molemmat samoille kysymyksille.
78

 Teemahaastattelu sopii käytettäväksi silloin, 

kun kohteena ovat henkilökohtaiset tai arat aiheet tai kun kiinnostuksen kohteena 

oleva ilmiö on heikosti tiedostettu.
79

 Teemahaastattelu toteutetaan tiettyjen 

ennaltamääriteltyjen teemojen mukaisesti, mutta kysymysten muoto ja 

esittämisjärjestys voivat vaihdella.
80

 Kiinnostuksen kohteena olevaa teemaa 

voidaan haastattelutilanteessa syventää tutkimusintressin sekä haastateltavan 

resurssien mukaisesti. Teemahaastattelussa keskeisenä tutkimuskohteena ovat 

ihmisten tekemät tulkinnat, ilmiöille antamat merkitykset sekä merkitysten 

syntyminen vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Tällöin on oleellista, 

että tutkijan lisäksi myös haastateltava on aktiivinen ja toimii tarkentajana ja 

teema-alueiden syventäjänä.
81

  

Tarkoituksena on löytää merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen 

tutkimustehtävän mukaisesti. Valitut teema rakentuvat usein yhteydessä 

tutkimuksen viitekehykseen eli valittuun teoreettiseen näkökulmaan ja 

tutkittavasta ilmiöstä aiemmin tiedettyyn.
82

 Haastattelussa saatava tieto käsitetään 

pikemminkin sosiaalisissa suhteissa rakentuvana kuin olemassa olevana 

tosiasiana; haastateltavan ja haastattelijan välisessä suhteessa, samoin kuin 

tutkimuksen kirjoittajan ja lukijan välisessä kommunikaatiossa syntyy ja rakentuu 

uutta tietoa. Myös haastattelijan persoonaan on kiinnitettävä huomiota; 

                                                 
76

 Metsämuuronen 2003, 167- 171.  
77

 Stake 1994, 236-237. 
78

 Tässä työssä esitelty luvussa 1.4. Tutkimuskysymykset 
79

 Metsämuuronen 2003, 189; Hirsjärvi & Hurme 1985, 36. 
80

 Hirsjärvi & Hurme 2001, 48. 
81

 Hirsjärvi & Hurme 2001, 47- 48, 66- 67. 
82

 Tuomi & Sarajärvi 2003, 77- 78.  
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haastattelijan tausta, esiymmärrys tutkittavasta aiheesta sekä persoonallisuus 

vaikuttavat haastattelutilanteeseen sekä saatavan tiedon luonteeseen.
83

 

Haastattelun etuna teemakirjoitukseen verrattuna on sen joustavuus; 

haastattelija voi tarvittaessa tarkentaa kysymystä, oikaista väärinkäsityksiä, 

vaihtaa kysymysten järjestystä ja selventää käytettyjä sanamuotoja. Haastattelun 

tavoitteena on saada mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta ilmiöstä; näin 

ollen on hyvä antaa haastateltaville jo etukäteen nähtäviksi 

haastattelukysymykset. Jostavuuden lisäksi haastattelun etuna on se, että 

haastattelija voi haastattelutilanteessa myös havainnoida haastateltavaa; mitä 

sanotaan ja miten sanotaan.
84

 Omassa tutkimuksessani jaoin 

teemakirjoituskysymykset ikonimaalusryhmälle helmikuun loppupuolella; 

ryhmäläiset vastailivat hyvin eri tahdissa ja aineistoni viimeiset osat sain 

kesäkuun alussa. Kaikki vastaajat ehtivät siis halutessaan tutustua kysymyksiin 

huolellisesti etukäteen. Kokemukseni mukaan haastattelu oli teemakirjoistusta 

parempi tiedonkeräysmenetelmä; haastatteluissa tutkittavat kertoivat aiheista 

pitkästi ja seikkaperäisesti, jakoivat omia kokemuksiaan ja eksyivät välillä 

aiheesta mahdollistaen sellaisen kiinnostavan infomaation saamisen, jota en ollut 

ymmärtänyt edes kysyä. Haastattelutilanteissa saatoin myös kysyä lisäkysymyksiä 

ja tarkentaa halutessani kysymystä esimerkein. Teemakirjoitus- vastaukset jäivät 

ajoittain lyhyiksi ja olivat kielellisesti lähellä ortodoksisen teologian ilmaisuja ja 

määritelmiä.
85

 

Toteutin tutkimuksessani myös asiantuntijahaastattelun, jossa 

haastateltavana oli ikonimaalauskurssien opettaja. Asiantuntijalla on yleensä 

paljon tietoa tutkittavasta aiheesta ja hän kykenee esittämään siihen analyyttisen ja 

syväluotaavan näkemyksen. Toisaalta asiantuntija voi jossain yhteydessä myös 

antaa subjektiivisia lausuntoja muista tutkittavista ihmisistä; näihin on tutkijana 

suhtauduttava kriittisesti ja ne on pidettävä erillään muista haastatteluista saadusta 

tiedosta. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun kyseessä on tiukan hierakinen 

uskonnollinen yhteisö. Useinmiten asiantuntijahaastattelu suoritetaan tutkimuksen 

alkuvaiheessa, jolloin tutustutaan yleisesti tutkittavaan ilmiöön ja pyritään 

                                                 
83

 Hirsjäsvi & Hurme 2001, 68-69. 
84

 Tuomi & Sarajärvi 2003, 75. 
85

 Tässä voi nähdä yhtymäkohtia esim. Tahvanaisen havaintoihin reflektiivisen ja oikeaoppisen 

teologisen kielen käytöstä vs intuitiiviset käsitykset Jumalasta. Kirjoittaessa tutkittavat kenties 

punnitsivat sanojaan tarkemmin ja pyrkivät käyttämään ortodoksista kieltä enemmän kuin 

spontaanissa haastattelutilanteessa, jolloin mukaan tuli enemmän heidän omia henkilökohtaisia 

käsityksiää ikonista.  
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luomaan siitä yleiskuva.
86

 Omassa tutkimuksessani jätin asiantuntijahaastattelun 

kuitenkin viimeiseksi; tällä halusin varmistaa, ettei asiantuntijan näkemys 

ikonimaalauksesta muodostu omassa ajattelussani yleiseksi totuudeksi ja vaikuta 

näin muihin haastatteluihini. Järjestelyyn vaikuttivat myös käytännön 

aikataululliset syyt sekä se, että tein päätöksen asiantuntijahaastattelusta vasta 

verrattain myöhään. 

Teemakirjoituksen ja teemahaastattelun lisäksi hyödynsin tutkimuksessani 

osallistuvaa havainnointia aineistonkeruumenetelmänä. Havainnoinnin ja 

haastattelun yhdistäminen mielletään usein hedelmälliseksi tavaksi kerätä 

monipuolista tietoa tutkimuksen kohteesta; parhaimmillaan havainnointi kytkee 

muut aineistonkeruumenetelmät tiiviimmin saatuun tietoon ja ilmiöiden välisten 

yhteyksien hahmottaminen helpottuu. Myös saatu tieto voi monipuolistua 

ansiokkaan havainnoinnin seurauksena.
87

 Toisaalta havainnointi mielletään 

ainoanakin menetelmänä melko työlääksi tavaksi kerätä aineistoa.
88

 Grönforsin 

(2001) mukaan havainnointi on perusteltu menetelmä mm. silloin, kun 

tutkittavasta ilmiöstä on tarjolla hyvin vähän tietoa tai aiempaa tutkimusta; tällöin 

on perusteltua havainnoida tutkittavaa ryhmää/ilmiötä ennen teemahaastattelun 

luomista.
89

 Koska tutkimukseni aiheesta ei juurikaan ole aiempaa tutkimusta 

saatavilla, koin havainnoinnin erittäin tärkeäksi tiedonkeruumenetelmäksi ennen 

kysmysten teema-alueiden rajaamista. 

Omassa tutkimuksessani suorittamani havainnointi oli nk. osallistuvaa 

havainnointia, jossa tutkija osallistuu aktiivisesti toimintaan yhdessä 

tiedonantajien kanssa. Osallistuvassa havainnoissa sosiaaliset suhteet ovat usein 

keskeinen osa tiedonhankintaa.
90

 Tämän huomasin konkreettisesti 

ikonimaalauskurssin edetessä ja muiden kurssilaisten käydessä tutuiksi; aluksi 

suhtautuminen oli ehkä hieman varauksellista, enkä itsekään ollut aina aivan 

varma siitä, kuinka minun tulisi suhtautua ihmisiin, jotka toisaalta olivat 

tutkittavia ja informantteja mutta samalla kuitenkin kurssikavereita, opettajia tai 

vierustovereita. Tutustumisen myötä kanssakäyminen muuttui avoimemmaksi ja 

ihmiset kertoivat itsestään ja harrastuksestaan enemmän. Tämä saattaa näkyä 

eroavaisuuksina teemakirjoituksissa, joiden palautusajankohdat vaihtelevat 
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 Bremborg 312.  
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 Tuomi & Sarajärvi 2003. 
88

 Tuomi & Sarajärvi 2003, 83. 
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huomattavasti. Myös henkilökohtainen suhteeni vastanneisiin saattoi vaikuttaa 

heidän vastaustyyliinsä ja avoimuuteensa omien henkilökohtaisten kokemusten 

kerronnassa. 

 

2.3. Aineiston analyysi 

Nauhoitin kaikki haastattelut tietokoneelleni, jonka jälkeen litteroin ne 

sanatarkasti. Kirjoitin myös teemakirjoitukset koneelleni ja liitin ne samaan 

tiedostoon haastattelujen litteroinnin kanssa. Tässä vaiheessä häivytin aineistosta 

kaikki nimet sekä muut tunnistetidot ja annoin jokaiselle haastateltavalle oman 

numeron, jotka kuljetan mukana työni analyysi-osiossakin. Asiantuntijan säilytin 

erillisen tunnuksen takana. Litteroinnin jälkeen järjestin aineiston värikoodeittain 

teemakirjoituksen teemojen mukaan niin, että samaa teemaa käsittelevät 

vastaukset oli järjestetty peräkkäin ja merkitty tietyllä värillä. Tämä helpotti 

aineiston jäsentämistä ja asioiden yhdistämistä, sillä etenkin haastatteluissa 

samoihin teemoihin saatettiin palata eri kohdissa haastattelua.  

Kun aineisto oli teemoiteltu, luin sen läpi huolellisesti useaan kertaan, sillä 

aineisto tuttuus on edellytys analyysin onnistumiselle.
91

 Pyrin tarkastelemaan 

valitsemiani teemoja kriittisesti ja muuttamaan aineiston jäsentelyä niin, että se 

tekisi mahdollisimman paljon oikeutta tutkittavan kertomuksen 

kokonaiskontekstille. Laadin myös useita visuaalisia taulukoita, joihin sijoitin 

aineistossani ilmenneitä keskeisiä kohtia; laskin esimerkiki kuinka moni oli 

aineistossa pitänyt ikonin katsetta tärkeänä, kuvannut katsetta tietyillä 

adjektiiveilla tai kokenut ikonin katsoneen itseään.
92

  

Varsinaisessa analyysivaiheessa lisäsin aineistoni teemoihin teoreettisesta 

viitekehyksestäni ja aiemmasta tutkimuksesta nousevia kytkentöjä ja pohdintoja. 

Peilasin tutkittavien käyttämiä käsitteitä aikaisemman tutkimuksen käyttämiin 

teoreettisiin työkaluihin sekä ortodoksiseen kirjallisuuteen. Havaitsin, että 

tutkittavani käyttivät puhuessaan (etenkin teemakirjoitusvastauksissa) varsin 

ortodoksista kieltä. Tämän vuoksi kuljetan ortodoksista teologiaa mukana koko 

analyysin läpi.  

Aineiston teemoittelu, purkaminen ja tulkitseminen ovat prosesseja, joihin 

tutkijan esiymmärrys aiheesta vaikuttaa.
93

 Oma aiempaan tutkimukseen, 
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kaunokirjallisuuteen ja arjen kokemuksiin perustuva käsitykseni katseen 

tärkeydestä ilmeni jo aiheen valinnassa; se vaikutti myös teemakirjoituksen 

kysymysten laatimiseen. Pyrin kuitenkin haastattelutilanteessa välttämään 

tutkittavien ohjailua omaan teoreettiseen viitekehykseeni sopivaksi ja kysymään 

lisäkysymyksiä- Jumalanäidin ja Kristuksen ikonien katseen eroja käsittelevää 

kysymystä lukuunottamatta- vain siinä tapauksessa, että tutkittava sanoi jotakin 

mitä en ymmärtänyt. halusin myös tuoda aineistossani ilmenneet ”poikkeuset” 

vahvasti esiin; tutkittavan vastatessa omien odotusteni vastaisesti kirjoitin sen 

auki analyysissä. Poikkeusten sivuuttaminen aiheuttaa tutkimustuloksen 

vääristymisen eikä tee oikeutta myöskään tutkittavalle.
94

 

 

3. Ikonin taustaa ja teologiaa 

 

3.1. Mikä ikoni on? 

Sana ikoni jountaa juurensa kreikan sanasta eikón, joka merkitsee ”kuvaa” tai 

”samankaltaisuutta”.
95

 Aiemmin termi viittasi kaikkiin uskonnollisten aiheiden 

kuvauksiin mutta nykyään ikonilla tarkoitetaan suppeassa merkityksessä 

ortodoksisen uskonnon kannettavaa kulttikuvaa, joka on joko maalattu puulle, 

painettu tai tehty mosaiikeista.
96

 Ikoni ei ole vain uskontoaiheinen taideteos, vaan 

ortodoksisen jumalapalveluselämän ja kotirukouksen erottomaton osa. Ikoni 

ilmaiseen kuvan muodossa saman, mitä Raamattu ja jumalanpalvelustekstit 

kuvaavat sanoin; molemmat julistavat pelastussanomaa.
97

 Ikonin kaksi 

pääasiallaista tehtävää ovat perinteisesti olleet rukouksen mielen synnyttäminen 

rukoilijassa ja auttaminen rukoukseen keskittymisessä, sekä lukutaidottomien 

opettaminen.
98

 Ikonin tärkein ominaisuus on rukouksellisuus.
99

 Ortodokseille 

ikoni on ennen kaikkea hengellinen käyttöesine, jonka edessä rukoillaan mutta 

jota ei missään tapauksessa palvota.
100

  

Ikonin taustalla vaikuttava keskeinen periaate on, että inkarnaation myötä 

Jumalan kuvaaminen tuli mahdolliseksi. Jumalan kuvaaminen Kristuksen 
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hahmossa on sallittua, Jumalan ihmisiltä salaaman olemuksen kuvaaminen 

ihmishahmossa on sen sijaan kiellettyä.
101

 Ortodoksisen ikonin tulee olla sekä 

muodoltaan ja aiheeltaan että sisällöltään kanoninen.
102

 Ortodoksisen ikonin 

kanonisia aiheita ovat vain ne henkilöt - Kristus, Jumalanäiti, pyhät henkilöt- ja 

tapahtumat, jotka sisältyvät pyhiin kirjoituksiin ja jumalanpalvelusteksteihin. 

Myös kuvaustavan tulee olla niiden kanssa yhteneiväinen.
103

 Ikonin muodolliseen 

kanonisuuteen liittyy luonnon jäljittelyn ja liiallisen realismin karttaminen, sillä 

ikoni ilmentää aistimaailman ylittävää, hengellistä todellisuutta. Ikonin tulee 

tarkasti muistuttaa traditionaalista käsitystä alkukuvastaan
104

 eivätkä taiteilijan 

henkilökohtaiset mieltymykset saisi vaikuttaa kuvaan. 
105

  

Ikoni tulisi ortodoksisen perinteen mukaan aina siunata käyttöön; tähän 

tehtävään sopii ortodoksinen pappi. Ortodoksinen ikoni on väreihin puettua 

teologiaa. Ikoni tulee kunnioittaa uskon ja Kristuksen pelastustyön todistajana 

aivan kuten evankeliumia tai ristiä.
106

  

 

3.2. Ikonimaalauksen historiaa 

Kristillinen taide ei syntynyt tyhjiössä, vaan sai vaikutteita ympäröivistä 

kulttuuripiireistä. 
107

 Eräs keskeinen varhaiseen kristilliseen taiteeseen vaikuttanut 

perinne oli erityisesti egyptiläisten harjoittama kuolleiden muotokuvien 

maalaaminen esimerkiksi sarkofagin pintaan. Myös jumalien kuvaaminen oli 

varsin yleistä muinaisessa Egyptissä.
108

 Kristinuskon syntyaikoihin Välimeren 

alueella vaikutti lisäksi kolme kulttuuria, joiden vaikutuspiirissä kristillinen taide 

syntyi ja muokkautui omanlaisekseen: juutalainen, kreikkalais-hellenistinen sekä 

roomalainen kulttuuri. Juutalaiset suhtautuivat kuviin pääosin kielteisesti 

tukeutuen Vanhan testamentin kuvakieltoon
109

, jossa Jumalan kuvaaminen 

selvästi kielletään. Toisaalta Vanhassa testamentissa on kuvauksia temppelin 

                                                 
101

 Flickenberg-Gluschkoff 2015, 10. 
102

 Nikean kirkolliskokoksesta alkaen kirkkoisät ovat määritelleet ikoneissa kuvattavat aiheet. 

Kaanon merkitsee kuvakielen sisällöllisen ja muodollisen oikeaoppisuuden säännöstöä. 

Flickenberg-Gluschkoff 2015, 10. 
103

 Flickenberg-Gluschkoff 2015, 15. 
104

 Ortodoksisen perimätiedon mukaan Kristus itse jätti kasvojensa kuvan liinaan ja apostoli 

Luukas maalasi ensimmäiset Jumalanäidin, Pietarin ja Paavalin kuvat. Flickenberg-Gluschkoff 

2015, 11. 
105

 Flickenberg-Gluschkoff 2015, 10- 11. 
106

 http://www.ortodoksi.net/tietopankki/esineet/ikonit/ikoni.htm 
107

 Arseni 1995, 11; Sendler 1988, 7. 
108

 Cawthorne 1997, 14. 
109

 2 Moos. 20:4, 2. Moos. 20:23, 40 ja 2. Moos. 27:15 



25 

 

koristamisesta esimerkiksi kerubien ja kasvien kuvin
110

; myös Rooman 

juutalaisten katakombien seinillä esiintyi kuvitusta.
111

 Kristinuskon syntyaikoina 

juutalaisten keskuudessa oli vallalla kuvakiellon kirjaimellisesti tulkitseva 

suuntaus, joka asetti kaikelaisten kuvien tekemisen kyseenalaiseksi. 

Kreikkalaisten asenne kuviin oli varsin erilainen kuin juutalaisten; 

jumalakuvat ja niiden palvonta olivat olennainen osa kreikkalais-hellenististä 

kulttuuria. Kuvaa ja kuvattua henkilöä pidettiin identtisinä ja jumaluuden 

kuvattavuus oli olennainen osa jumaluuden palvontaa. Nämä käsitykset säilyivät 

kansan parissa elinvoimaisina antiikin ajan loppuun saakka.
112

 Roomalaisten 

kuvakultti kehittyi kiinteässä yhteydessä kreikkalaisiin, eikä näin ole juurikaan 

poikkea kreikkalaisista tavoista. Kuvilla oli roomalaisten keskuudessa kuitenkin 

myös erillinen kasvatustehtävänsä, joka näkyi historiallisaiheisissa 

tapahtumakuvissa, kuten voitokkaiden taisteluiden kuvauksissa, sekä kuuluisten 

henkilöiden ja keisarien muotokuvissa.
113

 Keisari Caligulan hallituskaudella astui 

voimaan laki uskonnollisen kunniotuksen osittamisesta keisarille. Keisarin 

astuessa valtaan hänen muotokuviaan lähettiin ympäri valtakuntaa; muotokuvat 

toimivat keisarin sijaisena ja niille tuli osoittaa sen mukaista kunnioitusta. 

Keisarikuvien vahingoittaminen oli vakava majesteettirikos, josta rangaistiin 

ankarasti.
114

  

Ensimmäisinä vuosisatoina kristittyjen pääasiallinen tehtävä oli hengissä 

selviäminen vainoista sekä oman uskon levittäminen- kysymys kristittyjen 

suhteesta kuviin oli luultavasti toissijainen. Vainojen yltyessä kolmannella 

vuosisadalla jKr. kristityt pakenivat maanalaisiin katakombeihin, joita myös 

pakanat käyttivät. Varhaiset kristityt uskoivat vakaasti fyysiseen 

ylösnousemukseen ja roomalaisen polttohaustauksen korvasi maanalainen 

hautaus; hautapaikkoina käytettiin maanalaisia hautaluolia.
115

 Erityisesti 

Roomassa hautaluolia koristeltiin erilaisin henkilökuvin ja symbolein, jolloin ei-

kristittyjen ja kristittyjen kuvat sekoittoivat toisiinsa. Vanhimmat katakombien 

seinämaalauksista ovat peräisin 100-luvulta ja ne esittävät enimmäkseen 

symboleja ja vertauskuvia. Symboleita lainattiin mm. Vanhasta- ja Uudesta 

Testamentista, kreikkalaisesta jumalmytologiasta sekä pakanauskonnoista ja 
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historiasta.
116

 Yleisimpiä käytettyjä symboleita olivat kyyhkynen (Kristuksen 

rauhan symboli), kala ja hyvä paimen (Kristuksen symboleja) sekä riikinkukko 

(ylösnousemuksen symboli).
117

 Katakombeissa esiintyy myös Raamatun 

tapahtumia kuvaavaa taidetta: esimerkiksi Rooman ja Aleksandrian katakombeista 

on löydetty Kristuksen elämästä kertovia kuvia, joiden arvellaan olevan peräisin 

100-luvulta.
118

 Myöhemmin etenkin Rooman katakombeissa yleistyi myös 

kristittyjen vainoissa kuolleiden marttyyrien kuvaus.
119

 Kasvojen maalaus 

muistutti suuresti Egyptistä löydettyjä muumiomuotokuvia: suurten avoimien 

silmien tarkoitus ei ollut vain symbolinen vaan niiden kautta taivaallisen 

valtakunnan valo loisti katsojalle.
120

 

Milanon vuoden 313 ediktin kristityille takaaman uskonnonvapauden - ja 

myöhemmin 300-luvun lopulla kristinuskon korottaminen valtakunnan ainoaksi 

sallituksi uskonnoksi - seurauksena uusi uskonto levisi nopeasti ja kristillinen 

taide sai uusia muotoja kristittyjen voidessa todistaa uskoaan julkisesti. Sitä 

mukaan, kun uusi uskonto levisi ja rikkaat aristokratian edustajat kääntyivät 

kristinuskoon, taiteesta tuli yhä mahtipontisempaa ja se sai uusia muotoja.
121

 

Alettiin rakentaa basilikoja, kastekappeleita ja hautakirkkoja, joita koristeltiin 

mosaiikein ja maalauksin.
122

  

Bysanttilainen taide sai alkunsa 500-luvulla Itä-Rooman keisarikunnan 

pääkaupungissa Konstantinopolissa, josta se levisi Vähä- Aasiaan, Balkanin 

niemimaalle, Italiaan ja Venäjälle.
123

 Bysanttilainen tyyli omaksui vaikutteita 

hellenistisestä ja itämaisesta taiteesta.
124

 Tyylille olivat ominaista siroutta 

korostava mosaiikkitaide, jota käytettiin lattioiden ja seinien koristelussa.
125

 

Bysanttilainen ikonografia ei kuitenkaan ollut vain kaunista taidetta, vaan sillä oli 
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myös vahva teologinen olemus. Taiteesta tuli osa kirkon elämää; hengellisen 

taiteen keinoin julistettiin oikeaa oppia ja valistettiin kansaa.
126

 

Kristillinen taide sai osakseen paljon kritiikkiä ensimmäisinä 

vuosisatoina.
127

 Pakanallisten tapojen, kuten roomalaiseen kulttuuriin kuuluneen 

kuvien palvonnan, pelättiin rantautuvan taiteen mukana kristinuskoon. Kielteistä 

suhtautumista kuviin perusteltiin lisäksi Vanhan testamentin kuvakiellolla. Kuvia 

myös puolustettiin; näissä puolustuksissa hyödynnettiin 300-luvun tunnettujen 

kirkkoisien Basileios Suuren (300- 379), Gregorios Nyssalaisen (k. 394) sekä 

Gregorios Nazianssilaisen (329-390) kirjoituksia, jossa Jeesusta luonnehdittiin 

Jumalan pojaksi ja kuvaksi.
128

 Kuvia koskevien erimielisyyksien taustalla 

vaikuttavaa kysymystä Kristuksen luonnosta ja inkarnaatiosta käsiteltiin 

ekumeenisissa kirkolliskokouksissa. 
129

 Ikonitaiteen kannalta erityisen tärkeänä 

pidetään vuonna 692 jKr. pidettyä Trullon ekumeenista kirkolliskokousta, joka 

antoi ensimmäistä kertaa ikonin maalaamista koskevia ohjeita; Kristus kehotetaan 

aina kuvattavaksi ihmishahmossa eikä vertauskuvin. Tällaisen kuvaamisen 

välttämättömyyttä perusteltiin Kristuksen ihmiseksitulolla.
130

 

Ennen 700-lukua kuvien vastaiset protestit olivat paikallisia eikä niillä ollut 

vaikutusta kirkkoon kokonaisuudessaan.
131

 Kuvia koskevat erimielisyydet 

kärjistyivät kuitenkin vuosina 726- 843 kuvaariitaan eli ikonoklasmiin, joka 

keskeytti ikonografian kehityksen lähes sadaksi vuodeksi Bysantissa.
132

 

Ikonoklasmin taustalla vaikuttivat poliittinen ja henkinen tilanne; kuvakieltoa 

noudattavan islamin leviäminen sekä kirkon sisällä vaikuttavien 

kuvainvastustajien joukko, jotka Raamattuun vedoten halusivat palauttaa henkisen 

Jumalan palvonnan,
133

 saivat aikaan sen, että Vuonna 726 keisari Leo III määräsi 

kaikki kirkot tyhjennettäviksi ikoneista. Hänen poikansa Konstantinus V vainosi 

kuvienkannattajia ja vaati pyhimystenpalvonnan täydellistä kieltämistä.
134

 

Ikonoklasmi tuomittiin keisarinna Irenen vaikutuksesta pidetyssä Nikean 
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seitsemännessä ekumeenisessa kirkolliskokouksessa vuonna 787; kokouksessa 

todettiin, että ikoneja tuli kunnioittaa, mutta ei palvoa. Ikoni oli ikkuna taivaaseen 

ja sen kunnioitus kohdistus alkukuvalle.
135

 Kuitenkin kuvariita sai edelleen jatkoa 

keisari Leo V aloittaessa toisen ikonoklastisen kauden vuonna 813.
136

 

Kuvanvastustajien ja suosijoiden välinen konflikti ratkesi lopullisesti vuonna 842, 

kun kuvia suosiva leskikeisarinna Theodora II palautti kuvien kunnoituksen 

kirkon oikeaksi opiksi patriarkka Methodioksen tuella kutsumalla koolle konsiilin, 

jossa vahvistettiin Nikean ekumeenisen kirkolliskokouksen päätös.
137

 

Ikonoklasmin aikana kuvia tuhottiin järjestelmällisesti ja se onkin yksi syy siihen, 

että varhaisesta Bysanttilaisesta ikonitaiteesta tiedetään niin vähän.
138

 

Kuvariidan päätyttyä alkoi makedonialaisen dynastia aikakausi (867- 1056), 

jolloin Bysanttilainen valta ja kulttuuri kukoistivat; valtakunta vakiintui, lisäsi 

vaikutustaan slaavilaisilla alueilla ja rikastui. Myös mosaiikkitaide kukoisti.
139

 

Taiteessa alettiin suosia hellenismin ihanteita, joka näkyy henkilöhahmojen 

kuvauksen selkeydessä, kuvakoon pienemisessä sekä kuvattavien tapahtumien 

määrän kasvussa verrattuna aikaisempaan tyyliin.
140

 

Idän ja Lännen kiristyneet välit kärjistyivät ristiretkeläisten valloittaessa 

Konstantinopolin vuonna 1204. Ikonitaiteen kehitys keskittyi tänä aikana lähinnä 

provinsseihin (mm. Nikeaan, Makedoniaan, Serbiaan ja Bulgariaan).
141

 

Myöhäisbysanttilaisella kaudella syntyi kaksi merkittävää 

ikonimaalauskoulukuntaa: hellenismistä vaikutteita ammentava ja vaaleita värejä 

suosiva makedonialainen ikonimaalauskoulukunta, sekä kreetalainen 

maalaustraditio, jolle olivat ominaista tummat värit, kapeat ja pitkät muodot sekä 

valon ja varjon jyrkkä vastakkaisuus.
142

 Kreetalainen ja makedonialainen 

koulukunta kilpailivat keskenään ja vaikuttivat Bysantin eri alueilla. Bysantin 

keisakunta kukistui, kun turkkilaiset vuonna 1453 valloittivat Konstantinopolin; 

bysanttilainen taide kuitenkin säilyi ja levisi synnyttäen Balkanilla, Georgiassa, 
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Kreikassa ja Venäjällä uudenlaista Bysantin perinteeseen pohjautuvaa 

ikonitaidetta.
143

  

Venäjästä tuli kristitty maa Kiovan suuriruhtinas Vladimirin kastattaessa 

kansan vuonna 988.
144

 Varhaisesta kristillisestä ikonitaiteesta on Venäjällä on 

säilynyt hyvin vähän teoksia, mutta 1300- 1500- luvuilla ikonografia erkani 

varhaisesta Bysanttilaisesta vaikutuksesta ja sen asema vahvistui.
145

 Venäjä 

koostui tuohon aikaan itsenäisistä ruhtinaskunnista, joista jokaisella oli oma 

ikonimaalauskoulukuntansa. Tunnetuimpia koulukuntia ovat Novgorodilainen 

koulukunta (1200- 1400-luvuilla), Pihkovan koulukunta (1200- 1500- luvuilla) 

sekä Moskovan koulukunta (1300- 1400- luvuilla).
146

  

Venäläinen ikonitaide sai 1600-luvun puolivälissä vaikutteita lännen 

renessanssista; värit tummuivat ja yksinkertaisuus vaihtui yksityskohtien 

kuvaamiseen. Erityisesti renessanssin ihanteiden leviämistä - ja ortodoksisuudessa 

usein sekularisoitumisena pidettyä muutosta- edisti länsimaita ihannoivan Pietari 

Suuren valtaannousu vuonna 1682 sekä Pietarin taideakatemian perustaminen 

vuonna 1757.
147

 Länsimainen kuvakieli kulkeutui kirkkoihin taideakatemian 

oppilaiden kopioimien länsimaisten merkkiteosten myötä. Renessanssitaiteen 

vaikutuksesta öljyvärimaalaus kankaalle yleistyi ja korvasi vanhan 

munatemperatekniikan; myös aiheiden suhteen seurattiin renessanssin esikuvia ja 

niiden kuvaamisessa pyrittiin realismiin perspektiivisen esityksen keinoin.
148

 

Viimeisimpinä vuosisatoina on jälleen pyritty palaamaan vanhaan klassiseen 

ikonografiaan; vanhoja bysanttilaisia ikoneja on restauroitu ja ikonimaalarit 

tukeutuvat työssään vanhoihin malleihin.
149

 

Suomeen ovat tuoneet ikoneja ortodoksisen kirkon lisäksi niin 

taiteenkeräilijät, kauppiaat, salakuljettajat kuin ulkomailta saapuneet 

ikonimaalaritkin. Suomen ortodoksisen kirkon kokelmat noudattavat venäläisen 

ikonitaiteen yleisiä tyylipyrkimyksiä; erityisesti 1800-luvun jälkipuoliskolla 

Pietarin taideakatemiasta Valamoon saapuneet taidemaalarit opastivat 

taiteilijamunkkeja maalaamaan Pietarin taideakatemian oppien mukaisesti. Tämän 
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seurauksena maalaustekniikka modernisoitui, jolloin vanhasta 

temperamaalauksesta siirryttiin öljyvärien käyttöön; myös pietarilainen 

kultaustekniikka sai osakseen suosiota.
150

 

Toisen maailmansodan jälkeinen Karjalan siirtoväen sijoittuminen ympäri 

maata lisäsi tietämystä ortodoksisesta kulttuurista ja ikonitaiteesta. Alettiin 

rakentaa ortodoksisia kirkkoja ja rukoushuoneita, joihin tarvittiin nopeasti uusia 

ikoneja, sillä vanhoja evakuotuja ikoneja ei ollut tarpeeksi eikä uusia tiloja voitu 

vihkiä käyttöön ilman pyhiä kuvia.
151

 Uusien ikonien syntyessä myös tyyli-

ihanteet muuttuivat, jolloin akateemista traditiota painottavasta ikonimaalauksesta 

siirryttiin muinaisen Bysantin ja keskiaikaisen Venäjän esikuviin. Viimeaikaista 

ikonitaiteellista kehitystä pidettiin rappeutuneena ja pyrittiin palaamaaan takaisin 

temparatekniikkaan sekä vanhoihin malleihin. Muutokseen liittyy myös 

kansallisen identiteetin rakentuminen: suomalaisen ikonimaalauksen juuria ei 

enää liitetty Karjalaan vaan ortodoksisen kirkon sisällä alettiin korostaa 

kansalliset rajat ylittävää, eurooppalaista perintöä, joka linkittyi vahvasti 

keskiaikaan, vanhavenäläisyyteen ja Bysantin perinteeseen.
152

  

 

3.3. Väreihin puettua teologiaa  

Ortodoksisessa perinteessä ikoni ei ole vain uskontoaiheinen taideteos, vaan se on 

vahvasti sidoksissa kirkon oppiin ja liturgisiin teksteihin. Kuten Basileois Suuri 

asian ilmaisi ”mitä sana ilmoittaa korvalle, sen maalaus vaieten näyttää 

silmälle”.
153

 Ortodoksisen teologian mukaan keskeistä on 7. ekumeenisen 

kirkolliskokouksen päätös, jonka mukaan ikonia tulee kunnioittaa kuin 

evankeliumia ja ristiä. Ikoni on ortodoksisen kirkon käsityksen mukaan Raamatun 

tekstien täydellinen vastine. Kummankin sisältö, merkitys ja tehtävä ovat 

samat.
154

  

Ortodoksisen ikonin asemaa perustellaan kirkkoisä Johannes Damaskolaisen 

kirjoituksissa sekä 7. ekumeenisen kirkolliskokouksen päätöksissä inkarnaatiolla. 

Vanhassa testamentissa Jumala oli sanoina; näkymätön Jumala ilmaisee tahtonsa 

äänellä ja vertauskuvin. Näkymätöntä ei voi kuvata ja siitä syystä Mooseksen laki 
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kieltää Jumalan kuvaamisen. Uudessa testamentissa sen sijaan Jumalan poika 

ilmestyi maan päälle ja näkymätön tuli lihaksi; uusi liitto on Jumala 

konkreettisena ja nähtävänä hahmona.
155

 Tämä muuttaa myös jumalan ja ihmisen 

suhteen toisenlaiseksi, konkreettisemmaksi.  

Seppälä kuvaa ikonin merkitystä uskovalle jumalallisen dynamiikan kautta, 

jossa ykseys kuvastuu kolmessa:”Poika on Isän kuva, Pyhä Henki on Pojan kuva; 

Poika kirkastaa Isää ja Henki kirkastaa Poikaa”. Isä itsessään pysyy 

kuvaamattomana mutta inkarnaation myötä Isä on mahdollista nähdä Pojassa, 

samoin kuin Pojan voi nähdä Hengessä. Kristuksen sanat ovat jumalallisen 

läsnäoloa ja Kristus itse on inkarnoitunut Sana.
156

 Ikoni on Jumalan sanan 

kuvallinen ilmaus. Niin kuin poika oli ”Isän helmassa”, samaa olemusta, niin hän 

on olemukseltaan yhtä Isän kanssa myös ihmiseksi tultuaan, hänen yhtälailla 

kunnioitettava kuvansa. Kristillinen esittävä taide perustuu tähän Jumalan 

ihmiseksituloon.
157

  

Ikoni voi kuitenkin olla vain mallinsa persoonan eli hypostaasin kuva; 

olemukseltaan ikoni ja sen malli ovat eri luontoa. Ikoni liittyy alkukuvaansa 

nimeämisen kautta; esittämällä mallinsa persoonaa se nimeää hänet. Nimeäminen 

liittää ikonin sen esittämään henkilöön ja antaa mahdollisuuden olla yhteydessä 

häneen ja tuntea hänet. Basileios Suuri esitti, että yhteyden vuoksi kuvalle 

osoitettu kunnioitus välittyy sen alkukuvalle. Ortodoksi siis ei palvo ikonia vaan 

kunnioittaa ikonissa sen alkukuvaa. 
158

 

Ikoni nähdään todistuksena Jumalan ihmiseksi tulosta, mutta se todistaa 

myös ihmisen mahdollisuudesta jumalallistua, kasvaa Jumalan kaltaisuuteen ja 

kääntyä Hänen puoleensa.
159

 Ikonin tehtävä ei ole herättää luonnollisia 

inhimillisiä tunne-elämyksiä, vaan ohjata ihmisen tunteet ja ymmärrys 

kirkastumisen tielle; ikoni on tie, jota pitkin ihminen voi päästä alkukuvan 

kaltaisuuteen.
160

 Pappismunkki Arsenin mukaan ikoni valmistaa uskovaa siihen 

Jumalan kohtaamiseen, josta puhutaan Raamatussa: ”Sillä nyt me näemme kuin 

kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin”
161

.
162

 Ikoni 

on ortodoksisen teologian mukaan ikkuna ikuisuuteen.
163

 

                                                 
155

 Seppälä 2014, 18. 
156

 Seppälä 2014, 18. 
157

 Ouspensky 1979, 12. 
158

 Ouspensky 1979, 39-40. 
159

 Arseni 1995, 91; Ouspensky 1979, 43, 93. 
160

 Ouspensky 1979, 64. 
161

 1. Kor. 13:12. http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?ref=1.+Kor.+13%3A12 



32 

 

 

3.4. Ikonimaalaus on rukousta 

Ortodoksinen ikonimaalaus on toimituksena rukousta.
164

 Ikonit on maalattu 

Jumalan kunniaksi eikä yksittäisen maalarin pidä korostaa itseään.
165

 

Ikonimaalarin tulee työssään noudattaa ja kunnioittaa ikonimaalauksen perinnettä. 

Ikonimaalaus ei kuitenkaan ole persoonatonta jäljentämistä, vaan taiteellinen 

omaleimaisuus saa hienovaraisen ilmenemismuotonsa kuvan sommittelussa, 

väreinä ja linjoina.
166

 Ikonin maalaminen rinnastettiin varsinkin keskiajalla 

käsityöläisen ammattiin ja ikonien pääasiallisena tehtävänä oli kirkon opin 

ilmaiseminen taiteen keinoin. 
167

 

Ikonien materiaali on melko vapaa. Ikoni voi olla puulle, kivelle, kankaalle, 

posliinille tai paperille maalattu, metallille tai luuhun kaiverrettu kuva; myös 

metallivalos, mosaiikki-, koruommel- ja helmikirjontatyö sopivat ikonien 

valmistustavaksi. Puulle maalatut ikonit ovat kuitenkin arvostetuimpia, sillä 

niiden puuaines nähtiin Kristuksen ristin vertauskuvana. 
168

 Maalaustekniikkana 

käytettiin ensin enkaustekniikkaa, jolloin väriaineiden sideaineena oli vaha. 

Kanonisessa ikonimaalauksesa vallitsevaksi noussut munatemperatekniikka, jossa 

sideaineen toimii kananmunan keltuainen, syntyi varhain enkaustekniikan 

rinnalle. Öljyvärit yleistyivät ikonimaalauksessa 1700-luvulta lähtien.
169

 

Puualustalle munatemperavärein maalattu ortodoksinen ikoni edustaa 

vertauskuvallisesti koko luomakuntaa: puulata ja siihen liimattava kangas edustaa 

kasvikuntaa, kalaliima ja kananmuna eläinkuntaa. Pohjustuksen liitujauho ja 

maaväripigmentit viittaavat puolestaan kivikuntaan. Ikonimaalarin luomistyö 

edustaa toisaalta ihmiskuntaa, mutta siinä on nähtävissä myös Jumalan luomistyön 

vertauskuva.
170

  

Ikonissa tärkeää ovat harmonia ja sopusuhtaisuus, sekä runsas lähes 

yhdensuuntaisten ja toisiaan myötäilevien viivojen käyttö.
171

 Ikonia ei pyritä 
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maalamaan kolmiulotteisesti muotokuvan tapaan, vaan sen tilan tulee rajoittua 

kaksiulotteisesti ikonilaudan pintaan. Kaksiulotteisuus vapauttaa katsojan ajallisen 

todellisuuden rajoituksista. Ikoneissa oleva tilan ja syvyyden vaikutelma ei siis 

liity kolmiuloitteiseen maalaustekniikkaan, vaan käänteiseen perspektiiviin. 

Käänteisessä perspektiivissä kuvan katoamispiste ei ole kuvan syvyyssuunnassa 

vaan sen edessä, ikään kuin katsojassa itsessään. Ikoni pysäyttää katseen eikä 

vedä sitä mukaansa.
172

 Ouspensky kuvaa tätä vaikutelmaa seuraavalla tavalla: 

”ihminen on ikään kuin alkamassa tietä, joka ei etäänny kuvan syvyyteen vaan 

aukeaa hänen eteensä koko rajattomuudessaan.” 
173

 

Valolla on tärkeä merkitys ikonissa; ikonin tausta ilmentää aina valoa, jonka 

kuvaamiseksi käytetään usein lehtikultaa. Valo läpäisee kaiken eikä henkilöiden 

tai rakennusten varjoja maalata lainkaan. Tämä kuvaa Jumalan valoa, joka syntyi 

ennen aikojen alkua. Myös värit ovat erittäin keskeinen osa ikonia; niiden tulee 

olla kirkkaita ja sävyiltään puhtaita, jotta ne kuvaisivat luomakunnan kauneutta. 

Väreillä on omat teologiset merkityksensä ja vastavärien käyttö on yleistä.
174

 

Ikoni kuvaa ajasta riippumatonta todellisuutta; se ei ole kronologisesti realistinen 

esitys joistakin tapahtumista, vaan saattaa sisältää eriaikaisia tilanteita tai saman 

tapahtuman eri jaksoja.
175

  

Pyhät henkilöt kuvataan ulkoisesti tunnistettavina, mutta ajattomassa 

kirkastuneessa olomuodossaan, jota kuvaavat pidennetty vartalo, kasvoja 

hallitsevat silmät sekä askeettinen ilme. Henkilön kirkastunutta olotilaa ja hänen 

saamaansa jumalallisen valon pyhitystä kuvataan ikonissa sädekehällä.
176

 Tärkeää 

on lisäksi kuvattavan asento, jonka tulee kuvastaa ikonin ja katsojan välistä 

yhteyttä. Ikoniin kuuluu myös arvoperspektiivi, jonka tarkoituksena on korostaa 

henkilöiden tai tapahtumien eriarvoisuutta. Suuri koko alleviivaa kuvattavan 

tärkeyttä suhteessa pienenpiin henkilöihin tai tapahtumiin.
177

 Myös henkilöiden 

sijoittelu Kristuksen tai ”keskushenkilön” oikealle (arvokkaammalle) tai 

vasemmalle (vähemmän arvokkaalle) puolelle kertoo henkilöiden keskinäisestä 

tärkeysjärjestyksestä.
178
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Ikonin kauneudella on ortodoksisuudessa suuri merkitys. Ikoni ilmentää 

kauneutta ja kauneus puolestaan on pyhyyttä. Ikoni ei kuvaa pyhän henkilön 

maallisia kasvoja vaan hänen kirkastuneet kasvonsa, joissa pyyhyden säteily on 

luodun olennon osallisuutta jumalalliseen kauneuteen. Kysymyksessä on 

jumalalallinen kauneus, joka esitetään aineellisin keinoin ja joka tulee ikonissa 

ruumiillisin silmin nähtäväksi.
179

  

 

3.5. Ikonin kasvot ja katse 

Ikonin kasvot ovat ikonin tärkein osa. Niiden puoleen rukoilija kääntyy, niitä 

ensisijaisesti katsotaan.
180

 Ikonin kasvoissa on läsnäolo; ne ovat persoonallisen 

läsnäolon selkein ilmaus.
181

  

Keskeistä ikonimaalauksessa on ikonin ja katsojan saattaminen yhteyteen 

keskenään. Tämä yhteys luodaan oikeanlaisella kasvojen asennolla, viivalla ja 

väreillä. Ikonin kasvot suositellaan kuvattaviksi joko suoraan edestäpäin tai nk. 

dynaamisessa frontaaliasennossa, jossa kasvot ovat ¾ osaa katsojaan kääntyneinä. 

182
 Tämä kuvaustapa liittyy ikonin läsnäoloon; koska ikoni ei eristäydy 

maailmasta eikä sulkeudu itseensä, sen kasvot on kuvattava suuntautuneina 

rukoilijaan.
183

 Dynaaminen frontaaliasento eroaa suoraan edestäpäin kuvattavasta 

asennosta (joka on staattinen ja passiivinen) siinä, että sen epäsymmetrinen 

asetelma akselilla luo vaikutelman liikkeestä maalauspinnalta katsojaa kohti. 

Katseella tulee olla päinvastainen liike pään liikkeeseen nähden; kasvot liikkuvat 

vasemmalle päin, mutta ikonin katse suuntautuu oikealle. Tällä tavoin muodostuu 

kaksi vastakkaista voimaa, jotka tasapainottavat toisensa. Liike ja pysähdys 

punoutuvat yhteen. Näin muodostuu nykyhetki, jossa ikoni ja katsoja yhdistyvät. 

Teknisesti yhteys muodostuu siten, että ikonin eteen syntyy näiden vastakkaisten 

voimien seurauksena optinen kartio, johon katsoja asettuu ja muodostuu osaksi 

maalausta yhdistyen kuvattavaan hahmoon. Ikoni seuraa katsojaa kaikkialle ja on 

läsnä paitsi samassa tilassa myös samassa ajassa katsojan kanssa. 
184

  

Sivustapäin kuvatut kasvot ovat ”alkavaa poissaoloa” ja ne rikkovat 

yhteyden. Yleensä vain henkilöt, jotka eivät vielä ole saavuttaneet pyhyyttä, 
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voidaan kuvata sivustapäin.
185

 Seppälä vertaa teoksessaan Ikonin filosofia 

kasvottomuutta helvettiin ja viimeisen tuomioon; helvetti on kasvottomuuden 

valtakunta, jossa kasvot kääntyvät aina poispäin.
186

 Ikoniset kasvot kuvataan 

edestäpäin myös niissä tapauksissa, joissa hahmon rintamasuunta on eri kuin 

katseen suunta. Myös ikonisten hahmojen kirjoittamat ja näyttämät tekstit 

kuvataan frontaalisesi, katsojan suuntaan. Sanoma, sisältö ja kohtaaminen ovat 

näissä tapauksissa luonnollista asettelua tärkeämpiä.
187

  

Läsnäolon lisäksi ikonin kasvoissa on tärkeää niiden ilme. Ikonin kasvojen 

tulee olla vakavat ja liikkumattomat; kasvojen vakavuus viittaa niiden 

ikiaikaisuuteen, liikkumattomuus puolestaan kuvaa niiden suhdetta maailmaan. 

Samalla ikonin kasvot ilmentävät pyhyyttä, yliluonnollista rauhaa ja 

taivaallisuutta.
188

 Ikonimaalauksen alkeita- teoksessa varoitetaan maalaria 

antamasta ikonille liiaksi omia ”tuntemuksiaan ja toiveitaan vastaavia ilmeitä”. 

Ikonin ilme ei saa olla liian hymyilevä tai lempeä, mutta on myös varottava 

liiallista ankaruutta. Kasvojen tulee olla askeettiset, ikiaikaiset ja sisäistä rauhaa 

henkivät pyhät kasvot.
189

  

Ikonin kasvojen kuvaamiseen liittyy myös muita sääntöjä. Ensiksikin ikonin 

kasvot ovat realistiset mutta eivät naturalistiset (liian luonnonmukaiset); ikonin 

kasvot ovat realistisen muotoiset mutta eivät muotokuvamaisen luonnolliset. 

Kuvattavien henkilöiden kasvojenpiirteet tulee kuvata tradition mukaan 

”totuudenmukaisesti” eli niin, että henkilö on tunnistettavissa. Ikonin kasvojen 

maalauksessa tulee välttää kaikkea kiiltokuvamaisuutta, sillä ikonin tarkoitus ei 

ole kuvata ulkoista vaan sisäistä, hengellistä kauneutta. Maalauksessa tulee pyrkiä 

vanhojen ikonien pelkistettyyn kauneuteen. Teknisesti ikonin kasvot maalataan 

niin, että ensin käytetään tummia sävyjä, joita vaalennetaan kerros kerrokselta.
190

 

Kasvojen muoto on korostetun korkeaotsainen, mikä viittaa viisauteen ja 

henkistymiseen; vastaavasti ikonin leuka on kapea. Tämä kasvojen 

kolmiomaisuus tuo mieleen pyhän Kolminaisuuden ihmisen esikuvana.
191

 Myös 
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yksittäisten piirteiden kuten silmien, suun ja nenä muoto on tarkkaan määritelty ja 

niissä on varottava liian luonnonukaista vaikutelmaa.
192

 Huulet kuvaavat 

ihmiskasvojen aistilisinta aluetta, ja ikonisissa kasvoissa ne ovat aina suljetut ja 

kapeat. Tämä muistuttaa hiljaisuuden kielestä ja maallisen vaikenemisesta. 

Ikoninen nenä puolestaan on kapea tuoden kuvaan eleganssia. Nenän merkitys on 

kuitenkin suurempi kuin voisi olettaa ja pitää sisällään tuulahduksen 

myöhäisantiikin maailmaa, jossa tuoksut ja hajut olivat voimakkaasti läsnä niin 

luonnossa kuin uskonelämässäkin. Ikonin nenä ei kuitenkaan ole suuntautunut 

tämän maailman tuoksuihin vaan viittaa Seppälän mukaan ”Kristuksen tuntemisen 

suloiseen tuoksuun”. 

Ikonin kasvojen tärkein kohta ovat silmät. Silmät ovat kirkastuneen sielun ja 

sisäisen näkemisen peili, joka tämän maailman katselemisen lisäksi tavoittelee 

luomattoman valon maailmaa.
193

 Ikonin silmiä maalattaessa jätetään pois 

silmäripset ja kyynelkanavat eivätkö silmäluomien ylä- ja alapuolen viivat 

kosketa toisiaan silmänurkissa. Myös valkuaisen väri sekä sarveiskalvon muoto 

maalataan eri tavalla kuin perinteisessä muotokuvamaalauksessa. Tämä on tärkeää 

liiallisen luonnollisuuden välttämiseksi.
194

 

 

4. Vastavuoroinen katse: David Morgan 

 

4.1. Materiaalinen uskonto ja kuvat 

Yhdysvaltalainen uskontotieteen professori ja taidehistorioitsija David Morgan on 

teoksissaan tarkastellut uskontoa
195

 materiaalisena ja visuaalisena ilmiönä. 

Artikkelissaan The Origin and Mission of Material Religion Morgan pohtii sitä, 

miten uskonto tapahtuu materiaalisesti. Dogmien, ideoiden tai yksilöiden 

korostamisen sijaan Morgan hahmottaa uskonnon laajemmin, arjessa tapahtuvana 

ja näkyvänä, visuaalisena ja sensorisena ilmiönä. Morgan näkee uskonnon eri 

osatekijöiden verkkona, joka rakentuu ihmisistä, yhteisöistä, jumallisista voimista, 

paikoista ja instituutioista. Pyhät kuvat ja tilat, liturgiset esineet sekä 
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massatuotetut tavarat ovat Morganin mukaan yhtälailla osa materiaalista uskontoa 

kuin käytännöt – esimerkiksi seremoniat, liturgiat, propaganda tai 

pyhiinvaellukset - joissa ne valjastetaan käyttöön. Käytäntöjen pohjalle uskonnon 

materiaalinen kulttuuri rakentaa uskon maailmoja, jotka ovat osa sosiaalista 

todellisuutta.
196

  

Teoksessaan Sacreg Gaze. Religious Visual Culture in Theory and Practice 

(2005) Morgan käsittelee visuaalista kulttuuria uskonnon tutkimuksen 

näkökulmasta. Visuaalisella kulttuurilla Morgan tarkoittaa kuvien tai esineiden 

lisäksi näkemisen tapahtumiin liittyviä älyllisiä, emotionaalisia ja sensorisia 

tapahtumia, joilla rakennetaan, pidetään yllä tai muutetaan maailmoja, joissa 

elämämme.
197

  

Yhdeksi keskeisimmäksi materiaaliseksi elementiksi Morgan nostaa kuvan. 

Kuvat vaikuttavat voimakkaasti moniin ihmisiin; kuvien tutkiskelulla on voima 

kiinnittää mielen huomio ja vapauttaa se tietoisuutta haurastuttavista ahdistuksista 

ja huolista. Kuvat näyttäisivät myös täyttävän tietoisuuden kuvatun henkilön tai 

paikan läsnäololla: sellaisen henkilön kuva, jota arvostamme ja rakastamme voi 

saada meidät rentoutumaan ja näin vaikuttaa sekä henkiseen että fyysiseen 

hyvinvointiimme positiivisesti. Tämä helpottaa kenties ymmärtämään kuvien 

laajan merkityksen: sen, miksi perhealbumeja hellitään, mihin taidemuseoiden 

vetovoima perustuu tai miksi kirkot ja temppelit ovat pullollaan ikoneja ja pyhiä 

kuvia. Kaikissa tapauksissa katsoja uppoutuu kuvaan. Morganin mukaan katsojat 

harjoittavat mitä erilaisempia visuaalisia käytäntöjä
198

, jotka liittävät heidät entistä 

voimakkaammin tähän uppoutumiseen.
199

 Visuaalisten käytäntöjen tutkiminen on 

paitsi kuvien tutkimista, myös kuviin liittyvien tapojen ja niiden taustalla 

vaikuttavien asenteiden tarkastelua.
200

  

Ihmiset rakentavat todellisuutensa visuaalisin keinoin, nojaten kuviin, joita 

he ihailevat, kunnoittavat ja asettavat näytille.
201

 Morgan tarkastelee kuvaa 
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197

 Morgan 2005, 32-33. 
198

 Visuaalisilla käytännöillä Morgan tarkoittaa esimerkiksi uskonnollista mietiskelyä Kristuksen 

passiosta kertovan kuvaelman luona ja hartaudenharjoittamista ikonin edessä; visuaalisia 
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Morganin mukaan tunnistettava myös se, miten näkeminen sekoittuu toimintoihin, kuten 

lukemiseen, meditointiin, kärsimykseen, syömiseen, unelmointiin, laulamiseen ja rukoiluun. 

Morgan 2005, 51- 52. 
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200

 Morgan 2005, 30. 
201

 Morgan 2005, 25. 
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sosiaalisena toimijana, osana visuaalisten käytäntöjen kentällä tapahtuvaa 

sosiaalista toimintaa. Morgan alleviivaa katseen, katsomisen ja kuvan 

ilmenemisen sosiaalista ja kulttuurista kontekstia.
202

 Hän on kiinnostunut siitä, 

miten kuvat osallistuvat sosiaalisen todellisuuden
203

 rakentamiseen.
204

 

Visuaalinen kulttuuri on Morganin mukaan merkityksellistä siksi, että se luo 

suhteita sosiaalisten toimijoiden keskuudessa.
205

 Teoksissaan Morgan käyttää 

esimerkkeinä uskontoja ympäri maailmaa.  

 

4.2. Uskonnollisen kuvataiteen tehtävät 

Morgan jakaa uskonnon visuaalisen kulttuurin tehtävät seitsemään osaan, joiden 

hän painottaa olevan osittain päällekkäisiä. Uskonnolliset kuvat
206

 ja visuaaliset 

käytännöt toimivat Moganin mukaan mm. tilan ja ajan järjestäjänä (esim. pyhien 

paikkojen rajaaminen), luovat kuvitteellista yhteisöä, kommunikoivat jumalallisen 

tai yliluonnollisen kanssa sekä ilmentävät jumalallisen yhteyden muotoja. Lisäksi 

ne toimivat yhteistyössä muiden representaatioiden kanssa, vaikuttavat ajatukseen 

ja käyttäytymiseen suostuttelun tai magian keinoin sekä syrjäyttävät kilpailevia 

kuvia ja ideologioita.
207

 Omassa työssäni olen erityisen kiinnostunut 

uskonnollisten kuvien, tässä tapauksessa ikonien, tehtävästä luoda kuvitteellisia 

yhteisöjä, kommunikoida jumalallisen kanssa sekä ilmentää jumalallista yhteyttä. 

Seuraavaksi tarkastelen näitä lähemmin. 

Kuvat luovat yhteistä identiteettiä. Yhteisöllinen oleminen on samaan 

aikaan sekä konkreettisesti koettua että ajan ja etäisyyden ylitse jaettua. 

Morganin mukaan kuvitteellisen yhteisön jäsenet tarvitsevat lauluja, tansseja ja 

kuvia voidakseen osallistua johonkin itseään ajallisesti ja tilallisesti suurempaan 

kokonaisuuteen. Yhteisö tulee visualisoida jäsentensä tekemisissä, jotta he 

voisivat konkreettisesti ja ruumiillisesti käsittää kuuluvansa tiettyyn yhteisöön; 

                                                 
202

 Morgan painottaa, ettei visuaalisen kulttuurin kytkeminen sosiaaliseen ja kulttuuriseen 

kontekstiin merkitse yksilöllisyyden- yksilön kokemuksen, taiteilijan inspiraation tms.- 
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näin he myös ymmärtävät jäsenyyden takaavan heille tiettyjä etuja, kuten tunteen 

tarkoituksesta ja pysyvän identiteetin.
208

 

Monet uskonnolliset kuvat tuottavat kokemuksen jumalallisesta läsnäolostä 

ja yhteydestä tuohon jumaluuteen. Erityisesti sellaiset kuvat, jotka esittävät 

ihmiskasvoja, vaikuttavat katsojaan luoden tunteen kuvatun henkilön 

läsnäolosta.
209

 Morgan ottaa yhdeksi esimerkikseen ortodoksisen ikonin. Hän 

viittaa Johannes Damaskolaisen kuuluisaan pyhien kuvien puolustukseen, jossa on 

lainattu katkelma Johannes Khrysostomoksen elämästä; tässä katkelmassa 

kuvataan kuinka Johannes Khrysostomos katselee intensiivisesti Pyhän Paavalin 

ikonia ja pitelee sitä, ”puhuu sille kuin apostoli itse olisi todella läsnä ja voisi 

puhua hänelle kuvan kautta”.
210

  

Yhteyden lisäksi kuvat mahdollistavat kommunikaation; ihmiset ovat jo 

kauan käyttäneet kuvia kommunikoidakseen elämää hallitsevien tuntemattomien 

ja näkymättömien voimien kanssa. Morgan esittää, että kuvien eteen lasketut 

uhraukset ovat vaihdannan talouden materiaalinen
211

 osa, joka sallii uskovien 

solmia suhteita jumaluuksien kanssa. Kuvassa jumala tai pyhimys on mahdollista 

asettaa vetoomuksen, ylistyksen tai neuvottelun kohteeksi ja osapuoleksi.
212

 

Tämän lisäksi ne voivat ilmaista etsijälle jumalallisen tahdon tai antaa vastauksia 

ongelmiin.
213

 Esimerkiksi ikonin poskea pitkin virtaava kyynel kutsuu Morganin 

mukaan selvittämään itselle tai yhteisölle suunnattua viestiä; se merkitsee, että 

jokin puhuu, ja uskovat yrittävät tulkita pyhän materiaalista kieltä.
214

 

Kuvien kautta on siis mahdollista luoda yhteys jumalalliseen ja 

kommunikoida sen kanssa. Kuvissa abstrakti jumaluus ilmenee materiaalisena, 

nähtävänä ja käsin kosketeltavana todellisuutena, joka on mahdollista jakaa 

konkreettisen tai kuvitellun yhteisön muiden jäsenten kanssa. Nämä tehtävät ovat 

osittain päällekäisiä. Erityisesti yhteys ja kommunikointi ovat Morganin mukaan 
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visuaalisten käytäntöjen erottamattomia elementtejä: pyhän tai jumaluuden 

läsnäolo ja sen suoma siunaus kuuluvat yhteen.
215

 

 

4.3. Katse, näkeminen ja pyhä 

Morgan erottelee toisistaan näkemisen (to see) ja katseen/ katsominen (to gaze
216

). 

Yleiseen näkökykyyn (vision) liittyvä näkeminen on automaattista ja biologisesti 

orientoitunutta, kun taas katse ja katsominen viittaavat sosiaalisessa ja 

historiallisessa kontekstissa tapahtuvaan, tarkoituksenmukaisesti suunnattuun 

toimintaan, näkemisen tapaan (a way of seeing).
217

 Jokainen näkemisen tapa 

rakentaa ja määrittää katsojan, kuvan ja representaation eli kuvan esittämän 

kohteen välistä suhdetta. Lisäksi jokainen näkemisen tapa sisällyttää itseensä 

oletuksia siitä, mikä on näkyvää, millaisia sääntöjä näkyvyyteen liittyy sekä 

siihen, millaisena kuvien voima heijastuu katsojaan. Katsomisen heijastamat 

säännöt ja sopimukset mahdollistavat erilaisten merkitysten ja kokemusten 

muodostumisen.
218

 Morgan korostaa katseen ja näkemisen sosiaalista merkitystä; 

ihmiset eivät vain näe jotakin asiaa, vaan he tuntevat sen, jakavat sen muiden 

kanssa, käyvät sillä kauppa ja suojaavat sitä.
219

  

Morgan painottaa katsomisen olevan sosiaasta ja interaktiivista, vahvasti 

kulttuurisesti sekä historiallisesti kytkeytynyttä; katsominen tapahtuu aina 

jossakin kulttuurisessa ajassa ja tilassa, tehden siitä tietyllä tapaa 

merkityksellisen.
220

 Katsominen on Morganin mukaan myös voimakas sosiaalinen 

väline, jolla valtasuhteet luodaan ja ylläpidetään ihmisten keskuudessa. 

Näkeminen ja nähdyksi tuleminen (tai ei nähdyksituleminen) luovat kehykset 

itsetietoisuudelle, tietoisuudelle muista ja tietoisuudelle sosiaalisesta kehosta, joka 

merkitsee yksilön tunnetta suhteestaan ryhmään ja itseensä.
221
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 Morgan käyttää teoksessaan termiä gaze, joka on usein suomennettu sanoilla katse tai tuijotus. 

Morgan käyttää termiä viittaamaan paljon laajempaan kokonaisuuteen; hän osoittaa sillä 
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Morgan käyttää termiä Pyhä katse (sacred gaze) viittaamaan 

tietyntyyppisiin ideoihin, tapoihin ja ajatuksiin ankkuroituvaan katsomisen tapaan, 

joka viestii tietyssä kulttuurisessa ja historiallisessa kontekstissa ilmenevästä 

uskonnollisesta toiminnasta. Pyhä katse tarkoittaa tapaa, jolla näkeminen käyttää 

kuvaa, katsojaa tai katsomista uskonnollisessa merkityksessä.
222

 Pyhän katseen 

ymmärtäminen näköaistimuksen määrittäjänä on tärkeä osa uskontojen 

tutkimusta, sillä katseeseen liittyvät säännöt sekä katsojan ja katseen kohteen 

välinen suhde osallistuvat sosiaaliseen ja historialliseen pyhän rakentamiseen.
223

 

Morgan esittää, että pyhä on kokemus näkemisestä ja nähdyksi tulemisesta; kuvat 

ja katsominen kuuluvat näkemisen tapoihin, jotka esittävät sosiaalisen 

rakennelman pyhästä. Erilaiset visuaaliset käytännöt rakentavat suhteita, jotka 

ovat pyhiä koska ne kehollistavat merkitykselliset suhteet.
224

 Pyhän visuaalinen 

konstruktio (esimerkiksi ikoni) merkitsee siis kehollistuneen suhteen esiin 

tuomista- suhteen, jonka osapuolina ovat uskova ja jumaluus, esi-isä tai pyhä. 

Tämän suhteen väline on näkeminen (seeing). Näkemisen tutkiminen on 

kehollistumisen tutkimusta näkyvän ja näkymättömän välittäjänä.
225

  

Morgan erottelee toisistaan kahdeksan erilaista katsetta, jotka eroavat 

toisistaan mm. sen mukaan, miten ne määrittävät katsojan ja katseen kohteen 

välisen suhteen sekä kuinka ne luovat näkyvän ja näkymättömän erottavan 

rajan.
226

 Katseet voivat alistaa, suojata pahalta, rajata sisäänsä tiettyjä ryhmiä, 

luoda suhteita tai määrittää yksilön suhdetta yhteisöönsä.
227

 Tässä työssä keskityn 

Morganin kolmanteen katsetyyppiin, vastavuoroisen katseen käsitteeseen 

(reciprocal gaze), jonka hän esittää yksipuolisen katseen (unilateral gaze)
228

 

vastakohtana. Vastavuoroinen katse rakentaa kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen 

katsojien- ihmisen ja jumalallisen- välille. Erityisesti ikonit ovat Morganin 

mukaan malliesimerkkejä vastavuroisesta katseesta
229

; ne katsovat kohti katsojaa, 
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etsien tämän katsetta astuakseen sisään pyhään suhteeseen hänen kanssaan. Tässä 

katseiden vaihdossa näkemisen ja nähdyksitulemisen vuorottelu luo 

hartaudenharjoittamisen, joka perustuu kokemukseen yhteydestä katsojan ja 

ikonin välillä.
230

 Katsoja ei vain näe ikonia, vaan kokee itse tulevansa nähdyksi 

ikonin katseessa.
231

 

Tässä tutkielmassa hyödynnän Morganin käsityksiä uskonnollisten kuvien 

tarkoituksesta. Erityisesti pohdin sitä, kuinka ikonit aineistoni valossa 

kehollistavat yhteyttä pyhään sekä kuinka ne mahdollistavat kommunikoinnin sen 

kanssa. Lisäksi vertaan Morganin vastavuoroisen katseen käsitettä aineistossani 

ilmenneisiin kokemuksiin ikonin katseesta ja arvioin näkemisen ja nähdyksi 

tulemisen merkitystä tutkittavilleni. Pyhä katse toimii analyysissani laajempana 

kontekstina, johon sijoitan ikonin katsomisen ja katseen yleisemmin. 

 

5. Kasvoista kasvoihin: Erik Erikson 

 

5.1. Erikson ja kehityksen epigenesis 

Erik H. Erikson (1902- 1994) on yksi merkittävimmistä Freudin jälkeisen 

psykodynaamisen teorian kehitykseen vaikuttaneista psykoanalyytikoista.
232

 

Freudin psykoanalyyttisen teorian pohjalta ponnistaen Erikson on tutkinut egon
233

 

toimintaa sekä selvittänyt sosiaalisen ympäristön vaikutusta yksilön kehitykseen. 

Hän on laajentanut Freudin psykoseksuaalisen kehityksen teoriaa ja luonut koko 

elämän mittaisen kahdeksanvaiheisen elämänkaariteorian, jossa esiintyvät 

kahdeksan kriisivaihetta ovat ratkaisevia egon eheyden kannalta.
234

 Erikson 

tunnetaan erityisesti identiteetin muodostumiseen liittyvästä teoriastaan.
235

 Lisäksi 

Erikson nähdään merkityksellisenä henkilökohtaisen uskonnollisuuden 

ymmärtämiseen pyrkivän psykologian saralla.
236

  

Erikson näkee inhimillisen olemassaolon koostuvan kolmesta- somaattinen 

(biologinen), psykologinen sekä sosiaalinen- prosessista; biologiset prosessit 
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luovat pohjan sosiaaliselle ja psykologiselle kehitykselle. Kaikki nämä prosessit 

on otettava huomioon yritettäessä ymmärtää inhimillisiä ilmiöitä.
237

 Eriksonin 

mukaan yksilön identiteetin kehitys on paitsi dynaaminen ja subjektiivinen 

kokemus myös erottamattomasti sosiaalinen ilmiö.
238

 

Erikson kuvaa ihmisen kehitystä käyttäen siitä termiä epigenesis
239

. 

Fyysisen kehityksen tavoin myös psykologinen kehitys on sidoksissa tiettyihin 

herkkyyskausiin, jolloin kehittymisvuorossa oleva osa dominoi koko kehitystä. 

Yksittäisen vaiheen häiriintyminen voi uhata koko kehitystä.
240

 Eriksonin 

teoriassa egon epigenesis ei tosin rajoitu sikiönkehityksen tavoin vain syntymää 

edeltävään vaiheeseen, vaan kattaa koko ihmisen elinkaaren.
241

 

Eriksonin teorian mukaan sekä sosiaalinen kehitys että egon kehitys
242

 

tapahtuvat vaiheittain, linkittyen vahvasti toisiinsa. Jokaista kehistyvaihetta 

luonnehtii eritynen kehitystehtävä tai psykososiaalinen kriisi, jonka on ratkaistava 

omana kriittisenä aikanaan; tosin ratkaisua valmistellaan edellisissä vaiheissa ja 

sitä vahvistetaan edelleen seuraavissa kehitystehtävissä. 
243

Jokaiseen 

kehitystehtävään sisältyy sekä positiivisia että negatiivisia mahdollisuuksia. 

Kriisin onnistuneesta ratkaisusta syntyy myönteinen perustunne, joka muodostuu 

osaksi persoonallisuutta ja jää värittämään merkityksenmuodostusprosessia. 

Mikäli konflikti ratkeaa kielteisesti, voi negatiivinen perustunne sulautua egon 

hallitsevaksi tunteeksi.
244

 Tällöin selvittämättömät ongelmat heijastuvat 

myöhempiin vaiheisiin. Kehityksen kuluessa muodostuvat myös kehittyvien 

ominaisuuksien väliset suhteet.
245

 Kehityksen aikana egon tehtävä on rakentaa 

yksilöllinen egoidentiteetti, olemassaolon tapa, joka merkitsee jatkuvuuden ja 

samuuden tunnetta sekä yksilön kokemuksessa itsestään että muiden 

kokemuksessa hänestä.
246

 

Psykoanalyyttisen teorian mukaan ihmisen käyttäytymisen perusta on 

biologispohjainen ja synnynnäinen viettienergia, josta perusvietit, libido ja 

aggressio, syntyvät. Erikson käsittää aggressiolla ihmisen luontaisen taipumuksen 
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lähestyä asioita tavalla, joka kutsuu vastavuoroiseen toimintaan; libido puolestaa 

merkitsee seksuaalista energiaa. Psykoseksuaalisen kehityksen kuluessa ruumiin 

eri vyöhykkeet varustautuvat vuorollaan libidon energialla, joka tarjoaa 

mielihyvää perustaville elintoiminnoille, kuten syömiselle, ulostamiselle ja 

liikkumiselle. Freudin teoriaan
247

 nojaten Erikson erottaa psykoseksuaalisessa 

kehityksessä kolme vyöhykettä: oraalis-sensorinen, anaalinen sekä genitaalinen 

vyöhyke.
248

 Jokaiseen vyöhykkeeseen liittyy yksi tai useampi moodi (organ 

mode); moodi merkitsee vyöhykkeen tyypillistä toimintaa, tapaa, jolla se 

suuntautuu kohti toista elimistöä ja sen osia, sekä kohti maailmaa 

kokonaisuudessaan. Moodeja on viisi: sisäänottava 1 ja 2 (passiivisesti 

sisäänottava ja aktiivisesti sisäänottava), pidättävä, ulostava tai poistava sekä 

tunkeutuva tai sisältävä.
249

 Kehityksen edetessä eri ruumiin vyöhykkeet 

varustautuvat vuorollaan libidolla; kehityksen dominoivassa, mielihyvää eniten 

tarjoavassa vaiheessa oleva vyöhyke saa osakseen sille ominaisen moodin tai 

moodiparin.
250

 Tänä aikana muut moodit ovat alisteisia dominoivalle moodille, 

joka hallitsee lapsen kaikkea käyttäytymistä.
251

  

Moodit ovat ensimmäisiä sosiaalisen kontaktin hakemisen tapoja ja 

muodostavat pohjan sosiaaliselle kanssakäymiselle.
252

 Varhaisessa 

vuorovaikutuksessa moodit muunnetaan sosiaalisen elämän modaliteeteiksi 

(social modality); psykososiaalisilla modaliteeteilla Erikson tarkoittaa sosiaalisen 

vuorovaikutuksen perussuhteutumistapoja, jotka toimivat synnynnäisten 

lähestymistapojen ja sosiaalisten organisaatioiden välittäjinä.
253

 

 

5.2. Perusluottamus vs. perustava epäluottamus 

Eriksonin kahdeksaa psykososiaalista kehitystehtävää kuvataan kaksinapaisen 

jaoittelun kautta: toisessa päässä esitetään onnistuneen ratkaisun aikaansaama 

egon voima (ego quality), toisessa taas on tämän voiman vastapari, joka seuraa 

epäonnistuneesta kriisin selvittämisestä.
254

 Käytännössä on kyse tasapainosta, 
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jossa molemmat perustunteet ovat edustettuina välttämättöminä osina 

egoidentiteettiä. Egoon syntyy jännite, joka huomioi molemmat tunteet.
255

 

Oman työni kannalta olennaisin kehitysvaihe on ensimmäinen kriisi, 

perustavan luottamuksen ja epäluottamuksen (basic trust vs. basic mistrust) 

välinen ristiriita. Seuraavaksi esittelen ensimmäisen kehitysvaiheen ja tarkastelen 

sen yhteyttä uskontoon Eriksonin teorin näkökulmasta. Lopuksi esittelen 

Eriksonin käsityksiä uskonnollisen kuvataiteen ja erityisesti kasvokuvien 

merkityksestä yksilönkehitykselle. 

Varhaislapsuus pohjaa Eriksonin mukaan myöhäisemmän lapsuuden 

vaiheiden tavoin erityiseen keholliseen kokemukseen. Psykoseksuaalisen 

kehityksen ensimmäisessä vaiheessa oraalinen vyöhyke on varustettu libidolla; 

tällöin lapsen pääasialliset mielihyvän kokemukset syntyvät oraalisella alueella. 

Suu on myös ensisijainen vuorovaikutuksen vyöhyke, ja sitä hallitseva moodi on 

sisäänottaminen eli imeminen. Imeminen on lapsen ainoa keino lähestyä 

ympäristöään ja ensimmäisinä viikkoina lapsi onkin mitä suuremmassa määrin 

riippuvainen siitä, että ravinto tuodaan hänen ulottuvilleen. Jatkuvan hellän 

hoidon ja päivittäisten rutiinien kautta lapselle kehittyy luottamus siihen, että 

häntä ympäröivä maailma on hyväntahtoinen ja ennustettavissa oleva. Samalla 

lapsi oppii ensimmäisen sosiaalisen modaliteetin, saamisen (getting), joka 

merkitsee annetun vastaanottamista ja hyväksymistä.
256

  

Molemminpuolisen säätelyn kokemuksessa (experience of mutual 

regulation), jossa hoitaja vastaa hänen tarpeisiinsa, lapsi kehittää luottamuksen 

sekä suhteessa itseensä että ympäröivään maailmaan. Kehityksen jatkuessa 

saamisen modaliteetti vaihtuu aktiivisemmaksi puremalla sisäänottamiseksi, jota 

Erikson kutsuu ottamisen (taking) modaliteetiksi. Ottamisen sosiaalinen 

modaliteetti alkaa hallita myös lapsen katsetta ja ihoa; hän kykenee ottamaan 

silmillään sisäänsä kaiken sen, mitä hänen näkökenttäänsä tuodaan, seuraamaan 

yksittäisiä kohteita sekä eristämään niitä taustastaan. 
257

 Näkökyvyllä on 

Eriksonin mukaan suuri merkitys muiden aistiärsykkeiden integroijana. 

Näkökyvyn ansiosta lapselle syntyy kyky hahmottaa ajallista jatkuvuutta ja tilan 

johdonmukaisuutta, havaita objektien pysyvyyttä sekä liikettä. Tämä muodostaa 

mallin sille, mikä koetaan myöhemminki ”todella todellisena”.
258
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Ensimmäisen ikävuoden kehitysvaiheessa on kysymys pikkulapsen 

tarpeesta saavuttaa perustava luottamus perustavan epäluottamuksen sijaan. 

Perusluottamuksen tausta on fysiologisessa tasapainossa, jota äidin ja lapsen 

toiminnan vuorovaikutus ylläpitää. Äidin tehtävä on vakuuttaa lapsi siitä, että äiti 

(lapsen ensimmäinen ”maailma”) on luotettava ja täyttää hänen tarpeensa; näin 

äiti välittää lapselleen tunteen jatkuvuudesta ja samuudesta, jossa somaattiset 

tuntemukset ja sosiaalisen elämän kokemukset muodostavat luotettavan 

kokonaisuuden.
259

 Lapsi kokee kuitenkin välttämättä myös turhautumisen ja 

menetyksen tunteita suhteessa hoivaaviin vanhempiinsa. Nämä kokemukset 

menetyksestä luovat perustan epäluottamuksen tunteille. Luottamuksen ja 

epäluottamuksen välinen ristiriita ohjaa egon merkityksenmuodostusta ja 

vaikuttaa seuraaviin kehitysvaiheisiin ja niiden ristiriitoihin.
260

 Minäidentiteetti 

pohjaa Eriksonin mukaan ennen kaikkea oraalisessa vaiheessa saavutettuun 

luottamukseen.
261

  

Mikäli ego onnistuu integraatioprosessissaan, syntyy perushyve: kyky 

toivoa. Tällä kehityskaudella luodaan perusta ihmisen kyvylle tehdä suunnitelmia, 

kuvitella tulevaisuutta ja toimia omista toiveista käsin. Erikson määrittelee 

toivomisen kaikken perustavimmaksi ja tärkeimmäksi egon voimaksi. Hän lisää, 

että ihmisen kypsyessä se vaihtuu lapsellisesta toiveikkuudesta kypsään uskoon, 

joka merkitsee sisäistettyä tunnetta maailmankaikkeuden luotettavuudesta.
262

 

 

5.3. Uskonto minuuden palveluksessa 

Eriksonin mukaan kaikissa kulttuureissa on syntynyt instituutioita ja traditioita, 

jotka mahdollistavat perustavanlaatuisista ongelmista selviämisen vastaamalla 

yksilöiden tarpeisiin kehityksen eri vaiheissa. Nämä sosiaaliset instituutiot 

edesauttavan ihmisen sopeutumista ympäristöönsä ja linkittävät hänet osaksi 

yhteisöä; sosiaalisten instituutioiden kautta lapsen varhaisille kokemuksille 

annetaan syvällinen ja kestävä kulttuurinen merkitys.
263

 Erikson käyttää termiä 

ritualisaatio
264

 havainnollistaessaan lapsuuden, instituutioiden, sopeutumisen ja 
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rituaalin tarkoituksen välisiä yhteyksiä. Ritualisaatio ilmenee niin päivittäisissä, 

arjessa samanlaisina toistuvina toimintoina kuin tietyn yhteisön jakamassa, 

tarkasti säädellyssä rituaalissa.
265

 Jokapäiväisen elämän ritualisoimisella ohjataan 

yksilön sopeutumista ympäristöönsä ja välitetään hänelle yhteisön 

maailmankuvaa. Eriksonin mukaan jokainen tietylle elämänvaiheelle ominainen 

ritualisaatio vastaa jotakin yhteiskunnan rakenteissa toimivaa instituutiota ja sen 

rituaaleja, toistuen niissä. Yksi vanhimmista ja tärkeimmistä ihmisen kehitystä 

tukevista instituutioista on Eriksonin mukaan uskonto.
266

  

Erikson alleviivaa uskonnon merkitystä erityisesti suhteessa ensimmäiseen 

kehitysvaiheeseen, jolloin keskeisin kehityksellinen perushyve on toivo.
267

 

Uskonnolla on Eriksonin mukaan erityinen kyky työstää ensimmäiseen 

kehitysvaiheeseen liittyvää konfliktia; se on samalla kertaa universaalistanut 

henkilökohtaisen kokemuksen luottamuksesta ja epäluottamuksesta, luoden 

yhteisesti jaetun uskon sekä yleisen käsityksen pahasta.
268

 Uskonto tarjoaa toivoa. 

Erikson näkee uskonnollisuudessa paljon positiivisia mahdollisuuksia yksilön ja 

yhteisön hyvinvoinnin kannalta ja kutsuukin uskontoa ”regressioksi
269

 minuuden 

palveluksessa”.
270

 

Erikson nostaa esiin kolme keskeistä kehitysvaihetta, jotka vaikuttavat 

ihmisen jumalasuhteen syntymiseen.
271

 Ensimmäinen vaihe on äitiin liittyvä 

tunneside ja symbioottinen yhteys, toinen on lapsen varhainen kokemus 

molemminpuolisesta tunnistamisesta ja kolmas on äidin poissaolo.
272

 Uskonto 
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sulkee sisäänsä nämä kaikki kokemukset, joita lapsella on äidistään, ja 

mahdollistaa niihin palaamisen rituaaleissaan ja taiteellisessa ilmaisussaan.
273

  

Lapsella ei ensimmäisinä elinkuukausinaan ole kokemusta itsestään 

erillisenä olentona, vaan hän on symbioosisssa äitinsä kanssa.
274

 Äitikään ei ole 

olemassa objektina, vaan lapsi mieltää äidin osaksi itseään; minän rajat ovat 

häilyviä ja lapsi kokee itsensä kaikkivoipana. Tämä varhainen 

kaikkeudenkokemus jää ihmisen ruumiilliseen ja emotionaaliseen muistiin; se 

edustaa tilaa, jossa kaikki on hyvää, puhdasta ja vailla vaatimuksia. 

Ensimmäisessä vaiheessa tärkeää on myös lapsen tunneyhteys äitiin ja äidin 

läsnäolo, jota Erikson kuvaa termillä ”pyhitetty läsnäolo” (”hallowed presence”). 

Eriksonin mukaan tämä tunne pyhän läsnäolosta on kaikissa ihmisissä 

numinoosina potentiaalina, joka saa ilmenemismuotonsa aikuisen uskonnollisissa 

kokemuksissa ”toisen” läsnäolosta.
275

 Erityisesti uskonnolliset tunteisiin vetoavat 

rituaalit kuvineen ja lauluineen luovat uudelleen tämän läsnäolon.
276

  

Toinen merkityksellinen vaihe liittyy symbioosista irrottautumiseen, 

eriytymisvaiheeseen, jonka lapsi käy läpi noin 5- 10 kuukauden iässä. 

Eriytymisvaiheessa ulkoinen maailma alkaa erottautua sisäisestä. Samalla lapsi 

alkaa erottaa äidin muista ihmisista; tärkein tunnistamisen tapa on näköaisti.
277

 

Erikson käyttää ritualisaation käsitettä puhuessaan äidin ja lapsen aamuisesta 

tervehtimis-seremoniasta; jatkuvasti toistuva toinen toisensa tunnistaminen 

kasvoista kasvoihin on ritualisoitu tapahtuma, jossa äiti toistaa tietyn 

performanssin (ilmeet, eleet, lapsen nimen toistaminen) ja lapsi vastaa niihin 

ennalta-arvattavin elein, rohkaisemalla äitiä jatkamaan. Molemminpuolinen toisen 

tunnistaminen ”kasvoista kasvoihin” luo kohtaamisen, jossa lapsi kokee itsensä 

nähtynä äidin katseessa.
278

 Eriksonin mukaan katseen kohteena oleminen on 

erittäin keskeinen vaihe identiteettitunteen
279

 synnylle: lapsi näkee oman 

olemassaolonsa äidin häneen kohdistamassa rakastavassa katseessa.
280

 Tässä 
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syntyy kokemus siitä, että on suhteessa toiseen. Erossaoleminen äidistä ja paluu 

hänen tuttujen kasvojensa eteen vahvistavat lasta.
281

  

Samalla kun lapsi eriytyy äidistään ja oppii erottamaan äitinsä 

ympäristöstään, se saa ensimmäiset kauhistuttavat kokemuksensa äidin 

poissaolosta. Tässä kolmannessa vaiheessa lapsi menettää kaikkivoivan 

hallinnantunteen ja joutuu siirtämään kaikkivoipuusfantasiansa äitiin. Kokemus 

äidistä poissaolevana synnyttää varhaisen identiteettikokemuksen rinnalle 

kokemuksen hyläksitulemisesta.
282

 Eriksonin mukaan tämä konflikti, jossa lapsi 

sekä löytää identiteettinsä että kokee hylätyksitulemisen, luo nk. hengellisen 

tarpeen.
283

  

 

5.4. Uskonnollinen taide ja kasvot 

Erikson esittää, että uskonto myytteineen, symboleineen ja pyhine hahmoineen 

tarjoaa sosiaalisesti hyväksytyn tavan varhaisen ristiriidan työstämiselle; 

turvallisessa yhteisössä koettu rituaali vastaa kaipuuseen, joka liittyy alkuperäisen 

yhteyden tilaan ja sitä uhkaavaan eroon.
284

 Varhainen kokemus pyhitetystä 

läsnäolosta ja äidin vuorovaikutteisen katseen kohtaamisesta muodostaa 

ensimmäisen vaiheen ritualisaation, jota Erikson nimittää ”numinoosiksi”. 

Numinoosia Erikson kuvaa seuraavasti: 

“I submit that this first and dimmest affirmation of the described polarity of ”I” 

and “Other” is basic to a human being’s ritual and esthetic needs for a pervasive 

quality which we call numinous: the aura of the hallowed presence.”
285

 

Erikson painottaa uskonnon ja taiteen merkitystä niinä instituutioina, jotka 

perinteisesti vahvimmin ilmentävät numinoosia. Etenkin uskonnolliset rituaalit, 

joissa uskova tunnustaa riippuvuutensa ja lapsenkaltaisen uskonsa sopivin elein 

pyrkien sovituin uhrein takaamaan oikeuden tulla jumalallisesti tunnistetuksi ja 

kutsutuksi, pitävät sisällään numinoosin elementin.
286

 Numinoosi eli 

perustavanlaatuinen tunne pyhän läsnäolosta ja hyväntahtoisuudesta vakuuttaa 

yksilön siitä, että hylättynä oleminen on voitettu sekä vahvistaa hänen 
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kokemustaan itsestään hyväksyttynä ja ainutlaatuisena olentona.
287

 Erikson 

yhdistää uskonnon siihen eksistentiaaliseen kokemukseen, että yksilö on muista 

erottuva itse.
288

 Hän esittää, että yksilön minätunne (”the sense of I”) uudistuu 

pyhän läsnäolon kokemuksessa; tässä tärkeässä roolissa ovat uskovien joukon 

minät, jotka tunnistaen toinen toisensa liittyvät joukkoon, joka jakaa 

perustavanlaatuisen ”minä olen”- kokemuksen, Jumalan.
289

  

Uskonnollisissa rituaaleissa esiintyvät kosmiset ja jumalalliset kasvot, jotka 

luovat katseensa ihmiseen ja ovat vuorovaikutuksessa hänen kanssaan, ovat 

Eriksonin mukaan aivan perustavan tärkeät.
290

 Uskonnolliset kasvokuvat 

synnyttävät kokemuksen armollisista, kaikessa lohduttavista kasvoista; samalla ne 

luovat yhteyden varhaisen eroonjoutumisen kokemuksen ja yhteisössä jaetun 

symbolisen ilmauksen välille.
291

 Tämä mahdollistaa varhaisen ristiriidan 

työstämisen ja perustavan luottamuksen epäsuoran vahvistamisen.
292

  

 

5.5. Eriksonin teorian arviointia  

Kuten muutkin psykodynaamisen teorian edustajat, myös Erikson on saanut 

osakseen runsaasti kritiikkiä. Erityisesti Eriksonia on kritisoitu hänen 

käyttämiensä käsitteiden epämääräisyydestä ja vaikeaselkoisuudesta; esimerkiksi 

Rapaport kritisoi Eriksonia siitä, ettei hän tee systemaattista erottelua kliiniseen 

psykoanalyysiin viittaavien ja yleisten psykoanalyyttis-psykologisten esitysten 

välillä. Tästä syystä hänen teoriansa konseptuaalinen asema jää epäselväksi.
293

 

Myös ikävaiheisiin sidottu käsitys kehityksestä on herättynyt keskustelua - 

kehityksen kuvaamista pidetään nykyään mielekkäämpänä esimerkiksi roolien 

kautta.
294

 Lisäksi Eriksonia on kritisoitu hänen teoriansa epämääräisestä suhteesta 

uskontoon; Erikson torjuu Freudin käsityksen uskonnosta pelkkänä psykologisen 

tarpeen projektiona, mutta ei kerro mitä uskontoon ja yksilön Jumalakäsitykseen 

oikeastaan liittyy.
295 

 

Joka tapauksessa Eriksonin elämänkaariteorialla on jo vuosikymmeniä ollut 

valtaisa vaikutus psykologian saralla. Paitsi että Eriksonin teoriat itsessään ovat 
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laajasti luettuja, ne ovat myös inspiroineet monia muita; psykologit ovat omineet 

perusluottamuksen ja identiteettikriisin käsitteet tärkeäksi osaksi ihmisen 

kehitystä koskevassa työssä. Erikson laajensi Freudin psykoseksuaalisen teorian 

kattamaan koko elämänkaaren, millä on ollut valtava merkitys psykologian 

ihmiskuvalle ja käsitykselle kehityksestä. Lisäksi hänen panoksensa 

egopsykologialle on ollut varsin hyödyllistä kliinisessä psykoterapiassa. Ennen 

kaikkea Eriksonilla on ollut merkittävä rooli pyrittäessä hahmottamaan uskonnon 

psykologiaa; hän on käsitellyt sekä tunnettuja uskonnollisia henkilöitä (Gandhi, 

Luther) että keskittynyt tavallisten ihmisten uskonnollisuuden kehitykseen.
296

 

 Eriksonin varhaislapsuuden kokemuksia ja vuorovaikutusta painottava 

teoria saa tukea 2000-luvun kiintymyssuhdetta koskevista tutkimustuloksista. 

Kiintymyssuhdeteorian
297

 mukaan lapsi muodostaa ensimmäisten elinvuosiensa 

aikana läheisimpiin hoivaajiinsa erityisen kiintymyssuhteen, jolla on suuri 

merkitys lapsen myöhemmän kehityksen kannalta. Teorian mukaan lapselle 

muodostuu varhaisten kokemusten pohjalta sisäinen toimintamalli, joka ohjaa 

hänen suhtautumistaan itseensä, muihin ihmisiin ja maailmaan yleensä. 

Kiintymyssuhteen luoma toimintamalli nähdään nykytiedon valossa melko 

pysyvänä, vaikka se voikin muuttua myöhempien kokemusten myötä.
298

 

Kiintymyssuhteista on kuluneena vuosikymmenenä kirjoitettu paljon. On 

mm. tarkasteltu varhaisen kiintymyssuhteen pysyvyyttä
299

, sen vaikutusta 

ystävyyssuhteiden laatuun
300

 sekä tyytyväisyyteen parisuhteessa
301

. 

Kiintymyssuhteen muodostuminen nähdään ensiarvoisen tärkeänä terveen 

persoonallisuuden muodostumiselle; lisäksi se vaikuttaa kognitiivisiin kykyihin, 

loogiseen ajatteluun, stressin hallintaan sekä itsesäätelyyn ja sosiaalisiin 

                                                 
296

 Wulff 1997, 398. Wikström & Geels puolustavat psykoanalyysiä teoksessaan Uskonnollinen 

ihminen (2009). Heidän mukaansa psykoanalyysi on ainoa läpityöstetyn psyyken mallin tarjonnut 

psykologinen suuntaus, joka mahdollistaa uskonnollisuuden merkityksen ymmärtämisen. He 

nostavat esiin psykoanalyysin merkityksen juuri uskontopsykologille tärkeänä työkaluna; 

uskontotieteen empiirinen tutkimus ja soveltava uskontopsykologia (esim. sielunhoito) tarvitsevat 

tuekseen kliinisessä psykologiassa hyödynnettyjä malleja. Psykoanalyysi omaa vuosikymmenten 

kokemuksen kliinisestä työstä ja tapauskertomuksista. 162. 
297

 Kiintymyssuhdeteoria perustuu psykiatrin ja psykoanalyytikko John Bowlbyn 1950- 1960-

luvuille ajoittuviin tutkimuksiin. 
298

 Waters et al. 2000a; Waters et al. 2000b 
299

 Waters et al. pitkittäistutkimus v. 2000b. Tutkimuksessa todettiin, että yksivuotiaana mitattu 

kiintymyssuhdetyyppi pysyi samana 20 vuotta myöhemmin tehdyssä mittauksessa 72 % otoksesta 

(N=50) 
300

 McElwain et al. 2009; Allen et al. 2007. 
301

 Esim. Holland & Roisman 2010. 
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suhteisiin.
302

 Moderni kiintymyssuhde-tutkimus käyttää usein hyväkseen 

aivokuvantamisen tarjoamia apukeinoja ilmiön kokonaisvaltaiseksi 

hahmottamiseksi. Tutkimukset ovat osoittaneet, että virittynyt, turvallinen ja 

vakaa vuorovaikutus äidin (tai muun hoitajan) ja lapsen välillä johtaa turvalliseen 

kiintymyssuhteeseen
303

, kykyyn säädellä tunteita ja toimintaa sekä positiivisiin 

sisäisiin malleihin liittyen itseen sekä ulkomaailmaan.
304

  

Katsekontaktin tärkeyttä korostetaan lukuisissa varhaisen vuorovaikutuksen 

ja kiintymyssuhteen laatua tarkastelevissa tutkimuksissa
305

 sekä käytännön 

neuvolatyössä
306

. Esimerkiksi lastenpsyiatrian erikoislääkärin Jari Sinkkosen 

mukaan katsekontaktin valtava merkitys lapsen kiintymyssuhteen kehityksessä on 

kiistämätön.
307

 Jo kahdeksan viikon iästä alkaen äidin kasvot merkitsevät lapselle 

elämän voimakkainta tunneärsykettä. Vastavuoroinen katsekontakti merkitsee 

lapselle koko elämää; se houkuttelee toimimaan ja sosiaalisen kommunikaation 

kautta kehittää lapsen tunnetta itsestään aktiivisena toimijana. Äidin peilaavassa 

katseessa lapsi näkee itsensä ja oman olemassolonsa.
308

 Vanhemman taito peilata 

lasta kasvoillaan edesauttaa lapsen kehitystä ja vahvistaa tätä; vanhemman 

ilmeettömyys sen sijaan tuottaa lapselle tuskaa.
309

 

Tässä työssä rajoitan Eriksonin elämänkaariteorian yksilön ensimmäisen 

kehitysvaiheen tarkasteluun. Keskeisiksi käsitteiksi analyysissani nousevat 

Eriksonin käyttämät kohtaaminen kasvojen kanssa, nähdyksi tuleminen ja 

numinoosi. Työssäni analysoin tutkittavien kokemusta ikonin vastavuoroisesta 

katseesta ja sen merkityksestä Eriksonin teorian valossa. Lisäksi nojaan 

analyysissäni Eriksonin käsitykseen uskonnollisen taiteen eheyttävästä 

merkityksestä; tämä ilmenee etenkin kolmannen luvun viimeisessä osiossa, jossa 

tarkastelen ikonin maalaamista voimauttavana tapahtumana. 

 

                                                 
302

 Esim. lastenpsykiatri ja kirjailija Daniel Siegel korostaa teoksessaan The Developing Mind 

(2012) varhaisen kiintymyssuhteen vaikutusta aivojen kehitykseen.  
303

 NICHD 2006. Erityisesti äidin sensitiivisyydellä näyttäisi tutkimuksen valossa olevan suuri 

merkitys lapsen myöhemmälle hyvinvoinnille, käyttäytymiselle sekä sosiaalisissa suhteissa 

pärjäämiselle. Tutkimuksia äidin herkkyyden tarpeellisuudesta varhaisessa vuorovaikutuksessa ks. 

esim. Ainsworth et al. 1978; Kivijärvi et al. 2001; Meins et al. 2001, Oppenheim & Koren-Karie 

2002. Mäntymaa 2006. 
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 Esim. Allen et al. 2007. 
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 Esim. Cohn et al. 1990;Kobayashi 1999. 
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 Esim. Mäki et al. 2011, 97. 
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 Sinkkonen 2003, 35. 
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 Sinkkonen 1995, 33- 35. 
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  Salo 2003, 55. Katseen tärkeyden puolesta puhuvat myös aikaisempi tutkimus-osiossa 

esittelemäni Hietasen et al. tuoreet tutkimukset suoraan itseen kohdistuvat katseen herättämistä 

vastaista niin aivovasteissa kuin autonomisessa hermostossakin. 
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6. Ikonimaalauksen ja ikonin merkitys 

 

6.1. ”Ikoni on ikkuna taivaaseen” 

Teemakirjoituksen ja – haastattelun aluksi tutkittavat kertoivat mikä ikoni heille 

on. Vastauksissa korostui uskonnollinen ja etenkin ortodoksinen merkitys; ikonia 

ja sen merkitystä luonnehdittiin pitkälti ortodoksisen opin mukaisesti ja 

ortodoksisin termein. Monelle ikoni on pyhä kuva, joka antaa ”pyhyyttä 

arkeen”
310

, luo ”yhteyttä Raamattuun”
311

 ja ”kertoo jotakin keskeistä 

kristinuskosta”
312

. Ikoni ja ikonimaalaus koettiin merkitykselliseksi osaksi 

uskonnonharjoittamista ja hengellisyyttä: ikoni on rukouksen väline ja 

ikonimaalaus on rukousta, ”piirretty rukous”
313

. Eräs ikonimaalari puki 

ortodoksisuuden merkityksen itselleen seuraavin sanoin: 

 ”Ikonimaalus vie ihan selvästi tonne ortodoksisuuden suuntaan. - -. vaikka mä en 

haluu kääntyy ortodoksisuuteen niin siinä on joku sellainen pyhyyden tunne, joka 

täs ikonimaaluksessa on.”
314

 

Ikonimaalauksen kautta haetaan yhteyttä niin jumalaan kuin ortodoksiseen 

perinteeseenkin. Erään ikonimaalarin sanoin: 

 ”Niin siinä tulee semmonen harras tunne kuitenkin, et sä teet jotain sellasta mitä 

on vuosituhansia ne munkit siellä jossakin luostareissa tehny, ja kun ne on ne 

alkuperäiset tai samat tavat joilla tehdään, niin siinä tulee se semmonen 

käsityöläisen tunne, semmonen rauha”.
315

 

Ikonimaalauksessa perinne ja oikeaoppisten sääntöjen noudattaminen oli 

monelle tärkeää, vaikka vastaajista suurin osa oli luterilaisia (14/16). Teknisen 

osaamisen, sääntöjen noudattamisen ja kuvattavan henkilön tarinan tunteminen 

koettiin oman hiljentymisen ja keskittymisen ohella olennaiseksi osaksi ikonin 

onnistumista. Perinteen tärkeyttä kuvattiin esimerkiksi seuraavasti: 

”Perinne on tärkeä ja sitä haluaa toteuttaa sitä ihan ortodoksista mitä meille 

opetetaan, että vaikka tää nyt onkin ekumeeninen ikonimaalaus, mutta haluaa 

toteuttaa sitä perinnettä että se tulee oikein tehtyä, että värit on oikein ja näin, et 

se tulee tehtyä niin kuin asiaan kuuluu.”
316
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 IM14 
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315
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316
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Vastaavasti omaa persoonallista tyyliä tai kädenjälkeä ei tulisi erityisesti 

korostaa, vaikka se on jokaisessa työssä jollakin olennaisella tavalla läsnä. Eräs 

ikonimaalari kuvaa sääntöjen noudattamisen ja harjoittelun merkitystä ikonin 

onnistumiselle näin: 

 ”On nää melko tarkat säännöt, et ei oo tarkotus et se maalarin kädenjälki näkyy, 

vaikka ainahan se näkyy mut se ei oo se juttu. Vaan se juttu on se, tuoda esiin se 

hohde ja valo sieltä takaa, sieltä ikonin sisältä. Se on todella vaikeeta oppia. - -. 

se syntyy tekemällä, varmaan vaan harjottelemalla. ”
317

  

Hohdetta samainen maalari kuvaa seuraavasti: ”se mikä on se ikonin tarkoitus eli 

siis et jos sä oot kattunu ikonia niin sehän on hyvin rauhallinen ja aika ilmeetön 

niin se kuvastaa sellasta sisästä rauhaa, semmosta täydellistä hiljasuutta, et 

maailma ei merkitse mitään vaan se on tää jumalayhteys on siinä niinku se hohde 

mikä siinä on.” 
318

 

Useimmille tutkittaville ikonimaalaus oli ennen kaikkea 

uskonnonharjoittamista. Maalatessa rukoillaan, hiljennytään ja haetaan yhteyttä 

pyhään. Oman uskonnollisuuden tai henkisyyden toteuttaminen nousi tärkeäksi 

myös asiantuntijahaastattelussa; asiantuntija arveli sen olevan eräs keskeinen 

motiivi, jonka vuoksi luterilaiset harrastavat ikonimaalausta:  

”Joku sellanen uskonnollinen, hengellinen puoli, joka ei aina ehkä muuten tuu 

näkyviin. Et se on sitä heidän hengellisyyttään.”
319

  

Ortodoksisen ikonimaalauksen pitkä perinne myös tavallaan ”uskonnollistaa” 

maalaajan: 

”Kyllä se on uskonnonharjoittamista ja kyllä se useimmmille ihmisille muodostuu 

siksi vaikkei se sitä alussa olisi ollukaan, eikä siihen tarvii mitenkään kehottaa tai 

pakottaa tai luoda väkisin sellaisia tiettyjä kaavoja, et kyllä se itsessään toimii, 

siinä on kuitenkin niin pitkäaikainen perinne.”
320

 Ikonimaalauksen myötä 

tutkittavat ovat alkaneet myös vierailla Valamossa, tutustuneet ikoninnäyttelyihin 

ja muutenkin kiinnostuneet ortodoksisesta perinteestä. 

                                                 
317

 IM5 
318

 IM5. Maalari käyttää kuvauksessaan hohteesta varsin ortodoksista kieltä; esimerkiksi 

Ouspenskyn teoksessa Ikoni ja sen sanoma hohdetta kuvaillaan seuraavasti:”ikoni ilmentää 

ihmisen kirkastunutta olotilaa, hänen saamaansa luomattoman, jumalallisen valon pyhitystä. Se on 

eräälaista pyhän ihmisen kasvojen sisäistä, auringontapaista säteilyä hänen henkensä 

elävöitymisen ja kirkastumisen pyhimpinä hetkinä.- -.Pyhittymisen olotilaa on luonnehdittu 

täydellisenä hiljaisuutena, se kun on sanoin selittämätön. ” Ouspensky, 1979, 71. 
319

 IM1-A 
320

 IM1-A 
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Toisaalta jotkut tutkittavat halusivat erottautua ortodoksisuudesta ja 

korostivat olevansa luterialisia. Myös ikonin merkitystä kuvattiin ajoittain 

ortodoksisesta perinteestä erottautuen:  

”ei se uskonnon kautta tietenkään sillai kun mä oon luterilainen”
321

;  

ikonin merkitys ”on tavallaan uskonnollinenkin, vaikka mä oon luterilainen.”
322

.  

Myös aiheen valinnassa tuli ilmi oma henkilökohtainen suhde ortodoksisuuteen: 

”Kun mä oon luterilainen niin mä maalaan vaan enkeleitä... tai siis luterilaisia, 

en mitään pyhimyksiä enkä mitään semmosia. ”
323

 

”Näin luterilaisena vois sanoo että nää Jeesuksen ikonit on hirveen tärkeitä, et 

kuitenkin mun mielestä se kuvastaa sitä omaa uskoa ja uskonnollisuutta”
324

  

Ortodoksisessa perinteessä ikonin siunaaminen ja käyttöön vihkiminen on 

tärkeää; ortodoksinen pappi siunaa ikonin tehtäväänsä yleensä kirkossa juhlallisin 

menoin. Myös osallistumallani ekumeenisella ikonimaalauskurssilla oli tapana 

siunata ikonit. Siunaamisessa olivat läsnä sekä ortodoksinen että luterilainen pappi 

ja useiden kurssilaisten ikoneja vihittiin käyttöön samanaikaisesti. Tästä alun 

perin ortodoksisesta perinteestä halusivat useimmat luterilaiset tutkittavani pitää 

kiinni; ikonien siunaaminen koettiin tärkeäksi perinteeksi ja ennen 

siunaamistilaisuutta monet pyrkivät saamaan ikoninsa valmiiksi ja osallistumaan 

tilaisuuteen. 

 

6.2. ”Ikonit ovat kiehtoneet mieltäni jo lapsuudestani saakka” 

Uskonnollisuuden lisäksi henkilökohtaisuus ja yksilöllisyys nousivat keskeisiksi 

teemoiksi pohdittaessa ikonin ja ikonimaaluksen merkitystä tutkittaville. 

Tutkittavat liittivät ikonimaaluksen aloittamisen osaksi omaa elämäntarinaansa. 

Osa tutkittavista määritteli ikonimaalauksen itselle sopivaksi harrastukseksi 

uskonnonharjoittamisen lisäksi tai sen sijaan; myös valitun aiheen 

henkilökohtaisuutta ja koskettavuutta korostettiin. Henkilökohtaisuus liittyy 

osittain tiiviisti aiempaan uskonnollista merkitystä kuuvaavaan lukuun; ikonin 

edessä rukoillaan, pyydetään apua huolen hetkellä ja se ripustetaan näkyville 

omiin tärkeisiin paikkoihin tai viedään mukana kesämökille.
325
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Kysyessäni mikä sai kiinnostumaan ikonimaalauksesta, tutkittavat toivat 

usein esiin lapsuuden muistoja, joissa vanhemmat, sukulaiset tai tuttavat olivat 

avanneet oven ikonien maailmaan. Monelle tutkitavalle ikonimaalaus oli 

pitkäaikainen haave, joka syntyi jo lapsena: 

”Ikonit olivat kiehtoneet mieltäni jo lapsuudesta saakka. Maalasin ikonin 

öljyväreillä tuolloin ilman opettajaa, sillä kaipasin yhteyttä maailmaan, joka ei 

ole käsinkosketeltavaa. ”
326

  

 Näissä vastauksissa ikonimaalauksen pariin löytäminen kuvattiin usein suhteessa 

koko elämäntarinaan
327

, jolloin yksittäiset tapahtumat, esineet ja aikakaudet saivat 

merkityksensä osana nykyhetkeä, kuten esimerkiksi seuraavassa vastauksessa: 

”- - mä oon aina halunnu oppia maalaamaan enkeleitä koska mä oon tälläinen 

enkelihoitaja- -. En oo koskaan ollu tyytyväinen siihen mitä mä oon saanu aikaan 

ja niin mä vaan huomasin ton katalogin ja mun silmiin sattu tämä 

ikonimaalauskurssi ja päätin et sinnehän mä haen – mut mä en yhtään tienny 

miks. Kunnes mulle valkeni sitte kun mä rupesin tätä harrastamaan että ahaa, 

nythän mä maalaan enkeleitä! Et se oli niin kuin johdatus. Mä olen sitä mieltä 

ettei mitään sattumaa ole olemassakaan. Mä olin oikein sitä toivonu et mä saisin 

maalata enkeleitä niin kyllä niitä nyt rupes tulemaan.”
328

 

  Joillekin ensi kosketus oli vanha valokuva, tarina retkestä Valamoon tai 

naapurin omistama ikoni. Monet olivat kuitenkin aloittaneet varsinaisen 

harrastuksen vasta lasten aikuistumisen jälkeen, jolloin ikonimaalauksen kerrottiin 

merkitsevät itselle omistautumista, rauhoittumista ja eroa arjesta sekä työkiireistä. 

Lisäksi tutkittavat korostivat monessa kohtaa ikonimaalauksen rauhoittavaa 

vaikutusta. Eräs maalari kuvasi maalauksen merkitystä seuraavasti: 

”Se on vastapainoa mun työlle - - et joku ei käske jonnekin ja voi ihan rauhottua 

ja olla vain se ikonin kanssa.”
329

 

Myös aiheen valinnassa pohditaan aiheen merkitystä itselle. Varsinaisen 

maalausprosessin aloittamista edeltää vaihe, jossa maalari tutustuu itseään 

kiinnostaviin malleihin ja niiden historiaan. Aiheen valinnassa on tärkeää, että 

taustalla oleva tarina koskettaa ja puhuttelee. Itselle tärkeimpien ikonien 

merkitystä pohdittiin hyvin henkilökohtaisesti mm. omien äitiyteen liittyvien 

kokemuksien ja tuntemusten kautta sekä suhteessa omaan elämäntarinaan:  
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”Kaikki Maria-ikonit ovat lemppareitani. Äidin ja lapsen välinen lämmin suhde 

puhuttelee, herättää rakkautta. Kun murehdin poikani asioita minua lohdutti ”Älä 

itke, Äiti”- ikoni. Mieheni kuolinvuoteella asetin hänen vierelleen ”Aina valvona 

Kristus”-ikonin, joka kuvaa Kristusta lepäämässä paratiisissa pitkäperjantain 

jälkeen. Kun sain 1. lapsenlapseni, halusin maalata enkeli Gabrielin (joka kertoi 

Marialle lapsen syntymästä). Siis suosikkini vaihtele elämäntilanteeni 

mukaan.”
330

  

Henkilökohtaisuus ilmenee myös itse maalausprosessissa sekä värien 

valinnassa. Ikonin pitäisi olla ”itsen näköinen”; tämän vuoksi moni tutkittava 

korosti haluaan maalata ikoninsa alusta loppuun itse, ilman muiden silveltimen 

jälkeä.
331

 Ikoni myös edustaa itseä. Tästä kertovat haastateltavien kommentit siitä, 

että ikonin tulee olla ”minun näköinen”
332

. Muutama tutkittava toi esiin oman 

lempivärinsä, jolla haluaisi maalata, ajoittain jopa vastoin opettajan ohjetta ja 

ortodoksisia sääntöjä: 

”Se on ehkä ongelma mun opettajalle ja tälle ikonille, näille säännöille et kun 

tietyllä lailla värit on mulle kauheen tärkeitä, et siinä mä sain toteuttaa siinä 

Jumalanäidin ikonissa sitä mun värimaailmaa”
333

  

”Tein sen yhdelle mun ystävättärelle 50v lahjaks ja sen lempiväri on sininen. Mä 

kysyin opettajalta et voiko tän tehdä sinisellä ja sain luvan, ja sit se vietiin 

siunattavaks ja se ortodoksipappi oli vähän ihmeissään”
334

  

Useissa vastauksissa tuli ilmi ikonimaalauksen sopivuus tai vaativuus 

suhteessa omaan temperamenttiin ja käsityksee itsestä; jotkut tutkittavista 

korostivat ikonimaalauksen merkitystä elämässään ennen kaikkea harrastuksena, 

jota voi verrata muihin vapaa-ajanviettotapoihin:  

”Se sopii mun tempperamentille, et mä oon kuitenkin semmonen vähän 

flegmaattinen ja sen takia mä tykkään joogastakin”
335

 

Toinen tutkittava kuvasi ikonimaalausta näin: 

”Paikallaan pysyminen ja keskittyminen ovat minulle vaikeita, joten rauha löytyy 

tästä harrastuksesta.”
336

 

                                                 
330

 IM9. Henkilökohtaisuuden merkityksestä taiteen kokemisessa ks. esim. Hans Alma teoksessa 

At the Crossroads of Art and Religion (2008) Esteettisen kokemuksen edellytys näyttäisi olevan, 

että yksilö voi liittyä kokemuksellisesti taideteoksessa esitettyyn eksistentiaaliseen teemaan. Zock 

2008, 26. 
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Jotkut tutkittavista olivat harrastaneet maalamista tai piirtämistä aiemmin, 

ennen ikonimaalauksen aloittamista. Silloin ikonimaalaus nähtii osana laajempaa 

taiteenharrastamista.
337

 Ikonin taiteellinen ja ortodoksinen merkitys saatettiin 

myös erottaa toisistaan pohdittaessa ikonin merkitystä itselle; tuotiin esiin 

tietoisuus ikonin ortodoksisesta merkityksestä pyhänä kuvana, mutta itselle sen 

kerrottiin edustavan lähinnä taidetta.
338

  

Itsensä kehittäminen, oppiminen ja kehittyminen olivat ikonimaalaukselle 

usein asetettuja tavoitteita. Ikonimaalauksen haastavuus mainittiin osasyynä sen 

kiinnostavuuteen; tämä liittyy myös perinteeseen, sillä ikonimaalaukselle on 

säädetty tarkat säännöt, munatempera on tekniikkana vaativa ja maalaminen on 

pitkä prosessi, jonka on tarkoituskin edetä rauhalliseen tahtiin. Tutkittavat 

kuvasivat ikonimaalauksen haastavuutta mm. seuraavasti: 

”Mä haluan kokeilla rajojani… Rajojen ylittämisestä on nyt kysymys”
339

 

”Munatemppera on materiaalina vaikea hallita ja haastetta riittää. Nuorempana 

en olisi pystynyt näin määrämuotoiseen maalaamiseen, nyt se sopii hyvin.”
340

  

Halu kehittyä koko ajan paremmaksi näkyy myös seuraavien tutkittavien 

kommenteissa: 

”Et mä oon huomannu et aina se mikä on työn alla.. et mihin niinku panostaa et 

se on aina sit se tärkein. Et aina haluais se siit tulis niinku parempi ku se 

edellinen kun tää vielä on tämmöstä harjottelua.”
341

 

”Ennen kaikkea se mikä jokaisen ikonimaalarin ainakin mun mielestä pitäis 

pystyy tuntemaan et mä oon pystynyt tollaseen. Se kun pystyy tollaseen niin se on 

niin kuin se nautinto ja se palkkio, mitä siitä saa.”
342

  

 

6.3. ”Tunnen suurta iloa ja antamisen odotusta maalatessani läheisilleni” 

Ikonimaalaus koettiin tärkeäksi paitsi henkilökohtaisista ja yksilöllisyyttä 

painottavista syistä, myös sosiaalisesti. Ikoneja lahjoitettiin, myytiin ja vertailtiin 

keskenään; ikoneja maalaamaalla juhlistettiin häitä, ristiäisiä ja rippijuhlia mutta 

ne muistuttivat myös edesmenneistä läheisistä.
343

 Joskus ikonit näyttelivät aivan 
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keskeistä osaa läheisen elämänmuutoksessa tai saivat jopa itse aktiivisen toimijan 

roolin. 

Erittäin tärkeäksi osaksi ikonimaalusta koettiin ikonien lahjoittaminen. Se 

ilmeni mm. seuraavissa kommenteissa: 

 ”Jokaisen ikonin aihe tulee minulle niin, että yleensä se on joku läheinen, jolle 

teen. - -.Tunnen suurta iloa ja antamisen odotusta maalatessani läheisilleni. 

Juhlahetki on ”henkeäsalpaavan” ihana, kun on tilanne, jossa pidän pienen 

puheen ja saan antaa ikonin rakastamalleni ihmiselle.”
344

 

 

”Mulla on viis sisarusta ja mä oon tehny heille kaikille ikonit, ja heillekin mä oon 

kattonu hyvin tarkkaan et minkälaisen mä kenellekin laitan. Se pohjautuu 

perinteeseen ja siihen tarinaan ja siihen että minkälainen käsitys mulla on siitä 

ihmisestä, et mitä se osais niinku missäkin arvostaa.”
345

  

Eräs ikonimaalari kertoi useita tarinoita maalaamistaan ikoneista, jotka 

olivat olleet keskeisessä osassa perheriitojen selvityksessä ja ystävän 

elämänmuutoksessa; sisarelle maalattu Jumalanäidin ikoni oli tuonut 

vuosikymmenen riidan tiensä päähän ja ystävä oli pyytänyt ikonia rohkaisuksi 

vaikean päätöksen teossa. Keskeiseksi hahmoksi tutkittavan tarinassaan nousi 

Fransiskus Assisilainen, joka kertomuksen mukaan puuttui aviomiehen 

lomamatkaan ja johdatti tätä omissa jalanjäljissään pitkin Italiaa opetuksena 

aviomiehen epäilyksestä pyhän ihmetekoja kohtaan. Tutkittava maalasi 

Fransiskuksen ikonin lahjaksi miehelleen, ja eräänä iltana kesämökillä he kokivat 

nähneensä ikonin kasvojen liikkuneen hämärässä valaistuksessa. 
346

 

Ikonit siis osallistuvat myös sosiaalisten suhteiden rakentamiseen. Ikonit 

ovat henkilökohtaisia lahjoja läheisten merkkipäivinä
347

; ne viestivät rakkaudesta, 

muistuttavat perhesiteistä ja rakentavat sovintoa. Ikonit toimivat myös yhteisön 

rakentajina; monelle maalarille ikonimaalauskurssi oli erittäin tärkeä sosiaalisten 

kohtaamisten paikka, jossa ystävykset saattoivat käydä yhdessä vuosikymmeniä. 

Morgan painottaa kuvien roolia sosiaalisina toimijoina; esimerkiksi 

uskonnollisten esineiden lahjoittaminen rakentaa ja materialisoi ihmisen välisiä 

sosiaalisia suhteita. Morganin mukaan ihmiset eivät vain katso kuvia vaan myös 
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 Ortodoksisessa perinteessä ikoni seuraa ihmistä kehdosta hautaan ja on läsnä niin kasteessa, 

kristinoppikoulun päätöslahjana, vihkimisessä ja hauajaisissa. Flickenberg- Gluschkoff 2015, 168-

169. 
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käyttävät niitä aktiivisesti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
348

 Morgan esittää, 

että myös uskonnollinen visuaalinen kulttuuri laajemmassa mielessä luo 

kuvitteellisia yhteisöjä, jotka sallivat jäsentensä osallistua johonkin heidän 

välitöntä ympäristöään ajallisesti ja tilallisesti suurempaan.
349

 Omassa 

aineistoissani ikonimaalauksen voi nähdä sosiaalisia yhteisöjä luovana. 

Ikoninäyttelyt, ikonien siunaamistilaisuudet sekä Valamossa käynti rakensivat ja 

ilmensivät yhteenkuuluuvuutta niin muiden kurssilaisten
350

 kuin koko 

ikonimaalarien tradition kanssa, kuten seuraavassa kommentissa ilmenee: 

 ”Sitä ajattelee aina sitä korkeampaa voimaa siihen, että tulee aina pyydettyä niin 

kuin apua, että entiset ikonimaalarit tulkaa nyt toteuttamaan mun ajatuksia”.
351

  

 

7. Ikoni ja katse 

 

7.1. Ikoni katseen kohteena 

Tässä luvussa pohdin ikonin ja katseen suhdetta. Hyödynnän tarkastelussani 

Morganin luonnehtimaa vastavuoroisen katseen (recoprocal gaze
352

) käsitettä, 

jossa ikoni on yhtäältä katseen kohde ja toisaalta sen subjekti, sekä Eriksonin 

näkökulmaa nähdyksi tulemisen merkitykseen. Aluksi tuon esiin tutkittavien 

ajatuksia ja tuntemuksia ikonin katselusta, jonka jälkeen siirryn pohtimaan ikonin 

katseelle annettuja merkityksiä aineistossani. 

Ikonin katselu oli kaikkien tutkittavien mukaan vaikuttava ja erittäin 

positiivinen kokemus. Ikonin katselemista kuvailtiin hyvin rauhoittavaksi; se toi 

mieleen ennen kaikkea rauhaa, levollisuutta ja hiljentymistä
353

. Myös sellaiset 

tuntemukset, kuin nöyryys, onni ja ilo liitettiin ikonin katseluun.
354

 Yksi 

tutkittavista kuvaili merkityksellistä hetkeä ikonin edessä seuraavasti: 

”mä olin ihan yksin siinä hiljasuudessa, et kun mä oon sellanen ihminen et mä 

tarviin paljon ihmisiä ympärilleni, niin se oli niin uskomattoman ihanaa!”
355
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350

 Tämä ilmeni osallistuvan havainnointini yhteydessä. Ikonimaalarit jakoivat kurssilla ollessaan 

ortodoksisen kielen, kertoivat matkoistaan Valamoon sekä näkemistään ikoninäyttelyistä. 
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 Morgan 2012, 73. 
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Ikonin katseleminen ilmeni aineistossa monelle tutkittavalle 

merkityksellisenä tapahtumana, joka vaikutti heidän mielialaansa ja ajatuksiinsa. 

Näitä vaikutuksia kuvailtiin ajoittain ortodoksisin käsittein; ikonin katselun 

nähtiin havainnollistavan konkreettisesti kristillistä maailmankuvaa, jossa ikoni 

toimii ikkunana tämän maailman ja tuonpuoleisen välillä.
356

 Toinen tutkittava 

puolestaan vertasi ikonin katselua joogaan; mietiskelyn ja joogan tavoin myös 

ikoni ”vangitsee ja rauhoittaa” mielen, tyhjentäen sen spesifeistä ihmisiin ja 

asioihin liittyvistä ajatuksista.
357

 Kolmas tutkittava totesi ikonin katselun liittyvän 

keskittymiseen ja toimivan samoin kuin muutkin materiaaliset esineet eri 

uskonnoissa.
358

 Ikonin katsominen antoi monelle rauhaa, levollisuutta ja 

hartautta.
359

. Myös hyväksytyksi tuleminen ja lempeys olivat aineistossani yleisiä 

ikonin katseluun liitettyjä tuntemuksia.
360

 Asiantuntija totesi ikonin katselun 

tuovan mieleen ikonin tehtävän ”kaikki ihmiset näkevänä”.
361

 

Näkeminen on Morganin mukaan uskon ensisijainen väline, käytäntö, joka 

tuo katsojat tietoisuuteen heidän olemassaoloaan tukevasta todellisuudesta.
362

 

Pyhän näkeminen esimerkiksi ikonissa tuo uskovat heidän kunnioituksen ja 

palvonnan kohteensa läsnäoloon, saattaa heidät osaksi sitä, minkä he toivovat 

näkevänsä.
363

 Ikoniin suuntautuvassa pyhässä katseessa katsojan sisäinen 

kokemus rakentuu materiaalisen kuvan yllä.
364

  

Morganin mukaan ikonin voima perustuu siihen, että siinä kuvattu pyhä 

koetaan läsnäolevaksi
365

; pyhän henkilön tarkkaan määritelty yhdennäköisyys 

alkukuvansa kanssa liittää ikonissa kuvatun hahmon pyhän henkilön olemukseen. 

Uskova ei ajattele katsovansa naamiota tai mielivaltaista merkkiä, vaan pyhää 

henkilöä itseään.
366

 Ikoni materialisoi abstraktin ja näkymättömän pyhän, tehden 

sen näkyväksi ja läsnäolevaksi, täyttäen katsojan tietoisuuden läsnäolollaan.
367
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Läsnäolon kannalta tärkeintä on ikonin ja katsojan välinen vastavuoroinen 

katse.
368

  

 

7.2. Ikonin kasvot ja katse  

 

7.2.1. Katse on tärkeä 

Suurin osa tutkittavista koki ikonin katseen hyvin merkitykselliseksi; seitsemän 

haastateltavaa kahdeksasta kuvasi ikonin katsetta erittäin tärkeäksi
369

 ja 

teemakirjoitukseen vastanneista kuusi toi esiin ikonin katseen olevan tärkeä. 

Kaikkiaan siis 13/16 vastanneista kuvasi ikonin katsetta tärkeäksi. Haastattelussa 

ja kirjoituspyynnössä lähestyin katseen merkitystä kysymällä tutkittavilta: 

 1) Miten koet ikonin katseen? 

 2) Onko se tärkeä? 

Osa vastanneista kuvaili katseen merkitystä pitkästi, toiset jättivät sen lähinnä 

maininnan tasolle korostaen kuitenkin sen tärkeyttä.
370

 Eräs maalari kuvasi 

katsetta seuraavasti: 

 ”Monimutkaisissakin ikoneissa huomio kiinnittyy ikonin kasvoihin ja erityisesti 

silmiin”.
371

  

Tutkittavat kuvailivat ikonin katsetta usein ortodoksisin termein. Tämä 

liittyi sekä kuvauksiin ikonin katseen maalaamisesta, että valmiin ikonin katseen 

havainnoimiseen; katseen tulee olla sopusoinnussa ikonissa kuvatun aiheen 

kanssa, sen tulee palvella ikonin sanomaa ja olla oikeaoppisesti maalattu. Katseen 

ja silmien maalaustekniikka oli maalareilla hyvin hallussa ja osa haastateltavista 

kuvaisi sitä vastauksissaan tarkasti.
372

  

Kaikki ikonin katseen maininneet tutkittavat osasivat kuvailla millainen 

ikonin katseen tulisi olla ja kuvaukset olivat varsin yhteneväisiä paitsi keskenään, 

myös ortodoksisen ikonikirjallisuuden kuvausten kanssa.
373

 Keskisimmiksi ikonin 
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 Morgan 2012, 90. 
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 Eräs haastateltava ei pitänyt katsetta kovin merkityksellisenä ja totesi perinteen katsetta 
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katsetta luonnehtiviksi määreiksi nousivat lempeys, hyväksyntä ja rakkaus. Myös 

ikonin katseen merkitystä kuvailtiin vastanneiden kesken samankaltaisin termein. 

Seuraavissa luvuissa käsittelen tarkemmin sitä, mitä tutkittavat kertoivat ikonin 

katseesta. Lähden liikkeelle katseen kuvailusta; millainen ikonin katseen tulisi 

olla? Mikä ikonin katseessa on keskeisintä? Katseen esittelyn jälkeen pohdin 

ikonin katseelle annettuja merkityksiä ja tehtäviä. Keskeisiksi teemoiksi nousevat 

yhteys pyhään, nähdyksi tuleminen sekä rauhan ja harmonia kokemukset. Luvun 

viimeisessä osiossa tarkastelen erityisen ikonin katsetta. 

 

7.2.2. Ikonin katseen tulee olla lempeä ja hyväksyvä 

Tutkittavien mukaan katseen tärkeimmät piirteet olivat lempeys, hyväksyntä ja 

lohduttavuus. Miltei kaikki tutkittavat kuvailivat näillä sanoilla ikonin katsetta. 

Näiden lisäksi keskeisiksi nousivat rauha, rakkaus, syvyys ja puhutteluvuus.  

Katseessa ilmenevä hyväksyntä ja lempeys saivat merkityksensä katsojan 

kokemuksen kautta; katsellessaan lempeän ikonin hyväksyvää katsetta katsoja 

saattoi itse kokea tulleensa hyväksytyksi. Tätä kokemusta tutkittavat kuvasin mm. 

seuraavasti: 

”Itseä koskettavan ikonin katse on lempeä, hyväksyvä. Mistä syystä ikonin 

edessä on turvallista rukoilla, kiittää tai vain olla.”
374

  

 

”Sen kuuluu olla rauhallinen, semmonen hyväksyvä - - että minä hyväksyn 

sinut sellaisena kuin olet.”
375

 

 

”Että kaikki omat tekemiset ja teot saattaa tulla hyväksytyksi ihan niinku 

silleen sitä ikonia katsellessa ja miettiessä.”
376

  

 

Tutkittavat korostivat, että lempeys ja hyväksyntä ovat luovuttamattomia ikonin 

katseelle. Vastaavasti julmuus
377

, manipulaatio, äkäisyys
378

 ja syyttäminen
379

 eivät 

tutkittavien mukaan kuulu ikonin katseeseen. Asiantuntija vertaa ikonin katsetta 

renessanssin luomaan läntiseen maalaustaiteeseen, jossa alttaritaulut ovat usein 

”kammottavia”; ”ne pelotti ihmisiä, ja syytti.--. Niiden pitäis olla ihan 
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päinvastaisia.”
380

 Asiantuntijan mukaan ikonissa tulee olla ikiainen katse, joka 

”antaa elämälle merkitystä”.
381

  

 

7.3. Ikonin katseessa on kohtaaminen 

 

7.3.1. ”Ikoni kutsuu katsomaan” 

Moni tutkittava kuvaili ikonin katsetta vuorovaikutteiseksi. Ikonin katse kutsuu 

katselemaan, vetää puoleensa ja seuraa ohikulkevaa.
382

 Ikonin katsetta kuvattiin 

myös lumoavaksi ja vangitsevaksi.
383

 Ikonin katseen tulee suuntautua katsojaan 

tämän sijainnista riippumatta ja se tulisi voida tavoittaa kaikkialta.
384

 Erään 

maalarin sanoin ”Katseen kautta ikoni tulee katsojaa lähelle”.
385

 Katse siis ikään 

kuin pysäyttää katsojan ja kutsuu yhteyteen kanssaan.
386

 

Ortodoksisen teologian mukaan ikoni on ikkuna taivaaseen ja avoin 

kaksisuuntaiseen kommunikointiin; ikoni puhuu meille johdattaen rukoukseen ja 

me vastaamme suuntaamalla rukouksemme ikonissa kuvatulle pyhälle.
387

 Ikoni 

määritetään ortodoksisuudessa paitsi pyhäksi kuvaksi, myös uskonnon 

harjoittamiseen käytettäväksi esineeksi.
388

 Ikonin edessä rukoillaan, tehdään 

ristinmerkkejä, pyydetää apua ja kiitetään; ikonia myös kunnioitetaan suudelmin, 

sitä kannetaan saattueissa ihmisten nähtäväksi ja sen edessä poltetaan 

tuohuksia.
389

 Ikoni on siis varsin kommunikatiivinen kuva. Seppälä huomauttaa, 

että kohtaaminen ja kommunikointi ovat jopa syy ikonin olemassaoloon.
390

  

Ortodoksiseen perinteeseen vedoten Morgan esittää, että ikoni on pyhän ja 

profaanin kohtaamispaikka, eräänlainen rajapinta tämän- ja tuonpuoleisen välillä, 

jossa yhteyden luominen tapahtuu pyhän kasvoissa.
391

 Morganin näkemys 

uskonnon visuaalisen kulttuurin tehtävistä ilmenee ikonissa selkeästi; ikoni paitsi 

luo yhteyden pyhään henkilöön, myös mahdollistaa kommunikoinnin pyhän 
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kanssa.
392

 Ikonin kasvojen edessä rukoilemalla pyhä henkilö on mahdollista 

asettaa vetoomuksen tai kiitoksen kohteeksi, osaksi vaihdannan taloutta, jossa 

rukouksen kautta käydään vuoropuhelua kuvatun pyhän kanssa. Ikoni toimii 

välittäjänä rukoilijan ja pyhän välillä.
393

 Aineistossani tämä ilmeni mm. ikonin 

pyhälle osoitettuna esirukouspyyntönä
394

 ja ikonin puoleen kääntymisenä 

henkilökohtaisten huolien ilmetessä.
395

 Tällöin ikonilta pyydettiin apua ja 

lohdutusta. Eräs tutkittava kertoi myös vievänsä ikoneja mukanaan mökille ja 

”juttelevansa” niille.
396

 Ikoneja kuvattiin monessa vastauksessa ajoittain 

aktiivisena toimijana.
397

 

 

7.3.2. ”Ikoni katsoo minua ja näkee minut” 

Visuaalinen taideteos ei kaikissa tapauksissa ole vain näkemisen objekti; katseen 

kohde voi myös vastata katseeseen, jolloin visuaalisesta tapahtumasta tulee 

kaksisuuntainen. Tällöin läsnäolon vakutelma on Seppälän mukaan 

”vastustamattoman voimakas”.
398

 Arseni ja Flickenberg- Gluschkoff lainaavat 

molemmat teoksissaan venäläistä filosofi Jevgeni Trubetskoita, jonka mukaan me 

emme katso ikonia vaan ikoni katsoo meitä.
399

  

Toinen tutkimuskysymykseni liittyi nähdyksi tulemisen kokemukseen. Olin 

kiinnostunut ikonin katseen vuorovaikutuksellisuudesta eli siitä, kokevatko 

tutkittavat ikonin vastaavan heidän katseeseensa. Kertovatko tutkittavat tulevansa 

nähdyksi ikonin katseessa? 

Tutkittavistani 10 toi esiin kokeneensa kerran tai useammin ikonin katsoneen 

itseään.
400

 Joillekin kokemus oli itsestään selvä, luonnollinen osa ikonia; toiset 
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taas kuvasivat nähdyksi tulemisen kokemusta erikoisena ja ihmeellisenä 

tapahtumana: 

”Joskus tuntee selvästi, että ikonin katsoo sinua. Olen kokenut sen 

Pantokrator-ikonin kohdalla konkreettisesti. Ikonin katse seurasi 

ohikulkevaa katsojaa. Tunne oli hätkähdyttävä ja ylimaallinen. ”
401

 

Ikonin katsetta ja nähdyksi tulemista kuvailtiin myös vertaamalla sitä kahden 

ihmisen väliseen katsekontaktiin
402

: 

 ”se katsehan on hyvin paljon niin kuin me katsotaan nyt toisiamme.”
403

  

  

Samainen tutkittava kuvaili nähdyksi tulemisen tärkeyttä ikonin edessä 

rukoilemisen näkökulmasta: 

”et mä voin rukoilla sen edessä niin se että mä tunnen et minua katsotaan.. et 

vaikka se on kuva mutta siitä huolimatta.”
404

 

Seppälän toteaa teoksessaan, että ikoni on rakkaudellinen kuva, sillä se 

kutsuu aina persoonalliseen suhteeseen.
405

 Persoonallisesta suhteesta ja 

rakkaudesta kertoo myös erään tutkittavan kommentti: 

”On totta, että ikoni katselee meitä. Ikonin katse herättää pyhän läsnäolon tuntua. 

Se lämmittää, lohduttaa, rohkaisee. Katse on tärkeä. - -. Ikonin katse muistuttaa 

siitä, että on olemassa näkymätön todellisuus, josta käsin meitä hoivataan, 

rakastetaan.”
406

  

Eriksonin mukaan tämä kohtaaminen kasvojen kanssa ja kokemus nähdyksi 

tulemisesta ovat perustavan tärkeitä. Hän palauttaa ne yksilön varhaiskehityksen 

alkuaikaan, äidistä eriytymisen ja samaan aikaan tapahtuvan hylätyksi tulemisen 

väliseen ristiriitaan. Erikson esittää, että lapsen eriytyessä eroon symbioottisesta 

suhteestaan äitiin hän saa kokemuksen suhteesta toiseen; tämä tapahtuu kasvojen 

kohtaamisen ja vastavuoroisen tunnistamisen kautta. Äidin rakastavan katseen 

kohteena lapsi saa kokea olevansa keskiö, ”minä”, jonka jumalallinen hyväksyy; 

tämä tapahtuu sen peilautumisen kautta, jossa lapsi näkee oman olemassolonsa 

äitinsä katseessa.
407

 Katseen kohteena oleminen siis vahvistaa yksilön minää ja 

luo tunteen vuorovaikutteisesta suhteesta, jossa varhaista konfliktia on 
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mahdollista työstää.
408

 Tämä kasvojen kohtaaminen ja nähtynä olemisen kokemus 

muodostaa Eriksonin teoriassa ensimmäisen kehitysvaiheen ritualisaation, 

numinoosin, jossa käsitys ”Minästä” vahvistuu samalla kun syntyy suhde 

”Toiseen”.
409

  

Ikonin merkitys perustuu siis Eriksonin mukaan siihen, että ne ovat 

uskovalle jatkuvuutta edustavia lupauksia siitä, että häntä rakastetaan ja hänet 

nähdään. Katsoja ei ole enää äiti vaan Jumala.
410

 Kenties tämä on yksi selitys sille, 

että katseen tulee tutkittavien mukaan olla lempeä, hyväksyvä ja rakastava. 

Myös Morgan painottaa katseen sosiaalista ulottuvuutta; nähdyksi tuleminen 

luo kehyksen itsetietoisuudelle, tietoisuudelle muista sekä sosiaalisesta kehosta, 

joka merkitsee tunnetta yksilön suhteesta ryhmään sekä itseensä.
411

 Hänen 

mukaansa ikoni on kenties selkein esimerkki vastavuoroisesta katseesta, jossa 

näkeminen ja nähdyksi tuleminen vuorottelevat luoden kokemuksen 

kehollistuneesta suhteesta katsojan ja pyhän välille.
412

 

 

7.4. Erityisen ikonin katse 

Suosituimmiksi aiheiksi tutkittavat nimesivät Kristuksen, Jumalanäidin sekä 

enkelien ikonit. Yksittäisen ikonin tai aiheen erityinen merkitys tutkittavalle liittyi 

usein kuvatun henkilön taustalla olevaan tarinaan ja sen kokemiseen jollakin tapaa 

henkilökohtaisena. Henkilökohtaisuus saattoi liittyä pelkästään pyhän nimeen 

(nimikkoikonit ortodoksisuudessa), hänen tarinaansa tai johonkin tutkittavan 

omaan muistoon tai kokemukseen. Suosikki-ikonin erityisyyttä kuvattiin myös 

katseen kautta. 

Kaikkein suosituimpia ikoneja aineistoni valossa olivat Jumalanäidin ikonit; 

kaikkiaan seitsemän tutkittavaa mainitsi suosikikseen Jumalanäidin.
413

 

Esimerkiksi asiantuntija kertoi Jumalanäidin ikonien olevan suosikkejaan. Hänen 

mukaansa erityisiä niistä teki elämän merkityksen välittyminen jokaiselle, 

kaikesta mahdollisesta koetusta kärsimyksestä huolimatta; Jumalanäidin ikonit 

välittävät lohdutusta ja elämän merkityksellisyyttä katsojalle. Tämän ne tekevät 

juuri kasvojen kautta. Asiantuntijan mukaan juuri rintakuvat, joissa kasvot ovat 
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hallisevimmat, välittävät parhaiten lohtua ja elämän merkityksen antamista.
414

 

Toinen tutkittava, joka kuvasi Marian ikonin suosikikseen (hellyyden 

Jumalanäiti), kertoi perusteluikseen värit sekä rintakuvan asettelun, jossa kasvot 

olivat selkeästi esillä.
415

  

Eräs maalari kertoi toistavansa usein samoja ikoneita; ne olivat useinmiten 

juuri Jumalanäitiä esittäviä. Niissä tutkittavaa puhutteli Marian ja Kristuksen 

välisen suhteen hellyys sekä aiheen tuttuus ja turvallisuus maalausprosessissa.
416

 

Marian ja lapsen suhteen rakkaudellisuus puhutteli monia muitakin tutkittavia, 

kuten esimerkiksi seuraavassa todetaan: 

”Hellyyden Jumalanäiti” ikonit ovat lähimpiä minulle. Yksi maalamistani on 

seinälläni. Lähinnä sen merkitys minulle on sen kuvaus äidin rakkaudesta”.
417

 

 ”Kaikki Maria-ikonit ovat lemppareitani. Äidin ja lapsen välinen lämmin suhde 

puhuttelee, herättää rakkautta.”
418

 

Tutkittavat korostivat hellyyden syntyvän Marian ja Lapsen kasvojen asennosta, 

katseesta sekä siitä hellästä tavasta, jolla heidän poskensa koskettavat toisiaan. 

Morgan ja Erikson pitävät molemmat Jumalaäidin ikoneja erityisen 

merkityksellisinä kristillisen taiteen kuvastossa. Morganin mukaan kaikkein 

vaalituin kuvaus äidin ja lapsen kasvoista kasvoihin-suhteesta (face to face-

realation) esiintyy juuri Bysanttilaisessa ikonitaiteessa. Morgan ottaa esimerkiksi 

rakastetun Vladimirin Jumalanäidin
419

 ikonin; Maria katsoo suoraan katsojan 

silmiin, mutta ohjaa samalla kädellään
420

 katsojan katseen kiintymyksensä 

kohteeseen, Kristus-lapseen, joka katsoo vakaasti äitiään silmiin. Näin katsojan 

katse risteää Kristuksen katseen kanssa Jumalanäidin silmissä, tehden tästä 

jumalallisen kohtaamisen välineen, kehollistuneen pääsyn Jumalan luo. Hellän 

suhteen kuvauksen vuosisatainen suosio hartauskuvana johtuu siitä, että tämä 

hellyys takaa uskoville toivon; toivon siitä, että heidän Jumalanäidille suuntaamat 
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vetoomuksensa saavat hänet toimimaan heidän voimakkaana 

puolestapuhujanaan
421

 Krituksen edessä.
422

 

Eriksonin mukaan Jumalanäidin ja Kristus-lapsen yhteyttä korostava ikoni 

herättää voimakkaita tunteja sen vuoksi, että se muistuttaa lapsen ja äidin 

symbioosin paratiisillisesta tilasta ja siitä yhteenkuuluvuudesta, jota jokainen 

ihminen on kerran kokenut suhteessa äitiinsä. Samalla ilmaistaan tiedostamaton 

halu olla tuo loputonta äidillistä rakkautta osakseen saava lapsi. Jumalanäidin-

ikonin kautta on mahdollista luoda uudestaan suhde äidillisiin, lohduttaviin 

kasvoihin.
423

 Morganin esittämä toivo esiintyy myös Eriksonilla; toivo on 

ensimmäisen kehitysvaiheen perusluottamuksen myötä syntyvä egon voima. 

Uskonto luo toivoa juuri sellaisten kuvien kautta, joissa lempeät kasvot kääntyvät 

katsojaan luoden tunteen luottamuksesta ja siitä, että maailma on sittenkin 

hyvä.
424

  

Ortodoksisen teologian näkökulmasta Seppälä toteaa Jumalansynnyttäjän 

kasvojen olevan aivan erityislaatuiset suhteessa muihin ikoneihin; äidin ja 

Kaikkivaltiaan katsekontaktissa voi nähdä ihmisen ja Jumalan suhteen. Marian 

suhde lapseen on Jumalansynnyttäjän ikoneissa äärimmäisen inhimillinen, lämmin 

ja kaunis. Niissä ilmenee Seppälän mukaan kaikki se, ”mikä on arvokasta ja 

pysyvää äidin ja lapsen suhteessa- samoin kuin ihmisen ja Jumalan suhteessa.”
425

 

Myös Kristus oli monelle erityisen rakas ikonin aihe. Eräs 

tutkittava mainitsi suosikikseen Kristus Tulinen katse-ikonin, jolla oli erityinen 

asema hänen kodissaan: 

”Kristus Tulinen katse ainoa mikä mulla on kotona, se on mulla makuuhuoneen 

seinällä.”
426

 

Sanoman keskeisyyden lisäksi Kristuksen ikonin erityislaatisuutta kuvattiin 

osittain katseen kautta. Seppälä toteaa, että ”Kristuksen kasvoikonissa silmät ovat 
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itsestään selvästi jumalallisen läsnäolon avaavassa roolissa”.
427

 Tiedustellessani 

eräältä tutkittavalta katseen merkityksestä yleensä ikonissa, hän vastasi katseen 

olevan erityisen merkittävä juuri Kristus Tulinen katse-ikonissa; Tulisen katseen 

katse sävähdyttää ohikulkijan lumollaan, herkkyydellään ja pistävyydellään.
428

 

Yleensäkin Kristuksen ikoneissa katseen tulee olla herättelevä mutta lempeä.
429

 

Näin todetaan myös seuraavassa lainauksessa: 

”1. Ikoni, jonka ostin itselleni oli Kristus Kaikkivaltias. Pidän siitä, siinä 

Kristuksella on lempeä katse, ei tulinen.- -. Katse on tärkeä (en halua maalata 

tulista katsetta).”
430

 

Toinen tutkittava puolestaan kuvaili Kristuksen katsetta seuraavasti: 

”Se tulinen katsehan ei tarkota sitä että se napittaa, että vaikka se on tulinen 

katse, - -, niin sehän on kuitenkin hellyyttävä vaikka se oli tiukka katse.”
431

 

Kysyessäni tutkittavilta sitä, eroavatko Jumalanäidin ja Kristuksen katseet 

toisistaan
432

, monet tutkittavat myönsivät eron; Jumalanäidin katse koettiin 

hellemmäksi ja lohduttavammaksi kuin Kristuksen, jonka katse oli 

läpitunkevampi ja suorempi.
433

 Myös tutkittava, joka ei pitänyt katsetta ikonin 

kannalta kovinkaan merkityksellisenä, nosti esiin katseen voiman osana 

epämiellyttävää ikonia: 

”Venäläiset Kristus-ikonit usein on pelottavan näköisiä, kun ne katsoo suoraan, 

niin se on oikeastaan pelottava se katse, sen takia en oo niistä tykkänny. 

Enemmän puhuttelee nää hellyyden jumalanäidin ikonit, niitä mä voisin maalata 

vaikka kuinka.”
434

  

Toisaalta tutkittavat asiantuntijaa myöten kuitenkin korostivat, että kaikkien 

ikonin katseen tulisi olla lempeä ja hyväksyvä.
435
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8. Voimauttava ikonimaalaus 

 

8.1. ”Ikonit ovat puhuttelevia, syvällisiä, hoitavia” 
436

  

Kuten edellisessä luvuissa havaittiin, ikonin katse on tärkeä. Katseen tärkeimpiä 

ominaisuuksia olivat lempeys, hyväksyntä ja vastavuoroisuus. Ikonin kasvojen 

kohtaamisen herättämiä tunteita tutkittavat kuvailivat positiivisin sanoin; 

esimerkiksi rauhoittuminen, onni ja ilo, sekä hyväksytyksi ja rakastetutuksi 

tulemisen tunne mainittiin monessa vastauksessa. Asiantuntija määritteli ikonin 

merkityksen perustavan sen kasvojen kykyyn välittää katsojalle ”lohtua, rauhaa ja 

elämälle merkityksen antamista”.
437

 Ikonimaalaus vaikuttaisi aineistoni 

perusteella edistävän tutkittavien hyvinvointia ja luovan positiivisia kokemuksia. 

Seuraavaksi analysoin ortodoksisen teologian, Morganin ja Eriksonin antamia 

selityksiä ikonin voimauttavaan
438

 vaikutukseen
439

.  

Ortodoksisen teologian mukaan ikonit ovat monella tapaa tärkeitä: ne 

kertovat keskeisistä henkilöistä ja tapahtumista, julistavat oikeaa oppia sekä 

johdattavat rukoukseen.
440

 Ikoneja luonnehditaan myös hoitaviksi ja lohduttaviksi; 

ikonit puhuvat, tuovat turvaa ja tekevät jopa ihmeitä.
441

 Seppälän mukaan ikonit 

vaikuttavat mieleen harmonisoivasti ja kaunistavasti. Syynä tähän on ikonissa 

tapahtuva Jumalan maailman ja ihmisen sisäisen maailman kohtaaminen ja 

yhteenliittyminen.
442

 Eräs tutkittava kuvaili ikonimaalauksen merkitystä itselleen 

seuraavasti: 

”Ikonin maalaaminen merkitsee minulle pysähtymistä, hiljentymistä ja ennen 

kaikkea rukousta. Se on paikka jossa saan levätä, koota ajatukseni, tunteeni ja 

intuitioni. Se antaa voimaa ja tarkoitusta olemassaolooni. Olen ikään kuin 

ajattomuudessa ja paikattomuudessa, jossa näkymätön maailma ja sen 

olemassaolo tulee minulle todelliseksi.” 
443
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Seppälä toteaa, että ikoni kuvaa yhteyttä olevaisen alkulähteeseen ja ohjaa 

katsojansa kohti tämän kaipauksen perimmäistä kohdetta. Seppälä kirjoittaa, että 

”ihmisyyden syvin kaipuu on suuntautunut kohti sellaista olemisen tapaa, missä 

kaikki on harmonista ja kaunista, pyhää ja puhdasta”.
444

 Tuon maailman 

olemisen tapaa on mahdollista aistia ikonissa: ikoni ilmentää kaipausta 

korkeimpaan, mutta siinä on samaan aikaan läsnä voimakkaasti myös kaipauksen 

täyttymys. Ikoni heijastaa inkarnaation maailmaa; siksi ikonin maailma on 

Seppälän mukaan tärkeä jokaiselle, joka ”kaipaa yhteyttä olevaisen 

alkulähteeseen”.
445

  

Erikson hahmottaa uskonnolla olevan parhaimmillaan varsin positiivinen 

vaikutus yksilön hyvinvointiin; hän kutsuu uskontoa ”regressioksi minuuden 

palveluksesssa”.
446

 Myös Erikson puhuu kaipuusta kadotettuun olemisen tapaan, 

jossa kaikki on hyvää. Psykoanalyyttiseen tulkintaan nojaten Erikson tulkitsee 

kaipuun juontavan yksilönkehityksen varhaisvaiheesta, jossa pieni lapsi on 

paratiisillisessa symbioottisessa suhteessa omaan äitiinsä. Samoin kuin Seppälä, 

myös Erikson toteaa ikonin ilmentävän tätä olemisen tapaa; hän liittää sen 

varhaisen symbioosin tilassa koettuun pyhän läsnäoloon, aikaan, jolloin minän 

rajat olivat häilyviä.
447

  

Symbioosin tila ajoittuu yksilönkehityksessä oraaliseen vaiheeseen, jolloin 

suu on pääasiallinen mielihyvän lähde. Hampaiden puhkeaminen saa aikaan 

muutoksen sisäänottamisen moodissa; aikaisempi passiivinen imeminen vaihtuu 

aktiiviseksi sisäänottamiseksi pureskelemalla. Samalla myös aiempi mielihyvän 

lähde muuttuukin kivun aiheuttajaksi. Lapsen purkaessa hampaiden puhkeamisen 

aiheuttamaa tuskaansa puremalla äitiä, tämä saattaa reagoida vetäytymällä pois 

lapsen luota. Tämä hylkäämisen traumaattinen kokemus liittyy usein myös muihin 

suuriin mullistuksiin lapsen elämässä, kuten äidin palaamiseen töihin tai uuteen 

raskauteen. Tämä ensimmäinen katastrofi saattaa Eriksonin mukaan saada aikaan 

kokemuksen kauan sitten menetetystä paratiisillisesta ajasta, symbioottisesta 

yhteydestä äitiin.
448

 Jokaisessa ihmisessä on tiedostamattomana toive itsensä 
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liittämisestä takaisin alkuperäänsä- tämä toive iäksi menetetyn yhteyden takaisin 

valloittamisesta muodostaa uskonnollisen tarpeen perustan.
449

  

Eriksonin mukaan uskonnollisella kuvataiteella voi olla yksilöön eheyttävä 

vaikutus; kuvat työstävät ja yhdistävät varhaisia kokemuksia antaen havaittavan 

muodon tunteelle toivon alkuperästä.
450

 Varhaislapsuudessa minän eriytymisen ja 

hylätyksi tulemisen välinen ristiriita uhkaa perustavaa luottamusta. Varhaiseen 

ristiriitaan on kuitenkin mahdollista osittain palata esimerkiksi ikonien kautta. 

Jumalakuva tai ortodoksinen ikoni muistuttaa yksilöä eri elämänvaiheissa siitä 

ensimmäisestä ”Toisesta”, jonka hän sai kokea varhaisen kehityksensä aikana.
451

 

Erikson toteaa uskonnollisen kuvataiteen merkityksestä: ”Jos kasvoista kasvoihin-

ilmiö liitetään yhteen uskonnollisten kuvien kanssa (Madonna rakastavasti 

nojautuu kohti lasta päänsä ympärillä sädekehä, joka korostaa hänen ykseyttään 

lapsen kanssa), tässä voi hyvinkin olla kysymys uskon ontogeneettisestä 

perustasta- siitä, että ihminen voi kokea olevansa ”keskiö”, jonka jokin 

jumalallinen hyväksyy; jokin, joka ilmaisee olevansa ”minä”."
452 

  

Ensimmäisen kehitysvaiheen perushyve, toivo, saa alkunsa yksilönkehitysen 

varhaisvaiheessa voimistuen myöhemmin kaikissa rituaaleissa, jotka lyövät 

hylätyksitulemisen ja toivottomuuden tunteet luvaten niiden sijaan vastavuoroisen 

kasvoista kasvoihin tunnistamisen.
453

 Vastavuoroinen tunnistamisen tarve ilmenee 

ihmisen jokaisessa kehitysvaiheessa pyrkimyksenä aina formaluoidumpiin ja 

laajemmin jaettuihin rituaaleihin, jotka toistavat kokemuksen kohtaamisesta 

kasvoista-kasvoihin.
454

 Kohdatessaan ikonin lempeät kasvot uskovalle syntyy 

kokemus suhteesta toiseen, joka samalla vahvistaa katsojan minää; oma 

olemassaolo ja arvo nähdään ikonin hyväksyvässä katseessa.
455

 Tässä 

kohtaamisessa luodaan yhä uudestaan luottamusta suhteessa maailmaan. Toinen 

toisensa tunnistaminen kasvoista kasvoihin muodostaa numinoosin elementin, 

jossa yksilön tarpeet, uskonnollinen yhteisö ja instituutio sekä rituaalit punoutuvat 
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yhteen.
456

Ikonin armahtavat ja lempeät kasvot sallivat rituaalisesti toistuvan 

suhteen, jonka osapuolena on mahdollista tuntea itsensä rakastetuksi ja hyväksi; 

ikoni katsoo juuri minua, näkee minun sisimpääni ja hyväksyy sen. Näin hylättynä 

oleminen on hetkellisesti voitettu ja yksilön erityisyys vahvistettu.
457

   

Morganin mukaan kuvien voima perustuu siihen, että ne kiinnittävät 

tarkkaavaisuuden ja saattavat vapauttaa mielen sitä painavista huolista. Erityisesti 

rakastamme tai kunnioittamamme henkilön kasvokuva rentouttaa ja täyttää 

tietoisuuden kuvatun henkilön läsnäololla. Hartaudenharjoittamisella kuvan tai 

esineen edessä on kiehtova vaikutus ihmisen tietoisuuteen; samalla kun se suuntaa 

ajatuksia kohti kuvattua pyhää, se myös vähentää itsetietoisuuden häiritsevää 

vaikutusta. Tässä mahdollistuu kokemus oman olemassaolon rajojen 

heikkenemisestä ja yhteydestä maailmankaikkeuteen. 
458

 Erään ikonimaalarin 

sanoin: ”Ikonin katseleminen on sen tajuamista että olemassaololla ei ole rajoja 

vaan elämme maailmassa, joka jakautuu näkyvään ja näkymättömään. Aika 

menettää merkityksensä ja kuva saa puhua ikään kuin ikuisena ja ainoana 

totuutena. Se verhoutuu symboleihin, joiden merkityksen vain rukous voi 

avata.”
459

 

Myös näkyvän ja näkymättömän välinen suhde on Morganin mukaan oleellinen 

syy ikonien olemassaoloon; ne materialisoivat pyhän, tekevät näkymättömästä 

näkyvää mahdollistaen pyhän kanssa kommunikoinnin ja kehollistuneen suhteen 

luomisen.  

8.2. ”Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa”
460

  

Ortodoksinen teologia perustelee ikonien olemassaoloa ja voimaa inkarnaatiolla: 

ikoni ilmentää näkymättömän Jumalan lihaksituloa Kristuksessa. Ikoni on todistus 

Jumalan ihmiseksi tulosta.
461

 Samalla se ilmentää myös ihmisen 

jumalallistumista; Jumala tuli ihmiseksi jotta ihminen jumaloituisi. 
462

  

Ortodoksiseen ihmiskäsitykseen sisältyy voimakkaasti ajatus siitä, että 

ihmisyys kantaa itsessään Jumalan kuvaa; ihmisyys on siis pohjimmiltaan 
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458

 Morgan 2005, 62. Itsetietoisuuden hämärtymisestä esim. meditaation yhteydessä ks. myös A. 

Newberg: why God won´t go away: Brain Science and the Biology of Belief. (2002) 
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 Ouspensky 1979, 41. 
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Jumalan ikoninen heijastuma.
463

 Seppälä kirjoittaa Kristuksen tulleen maailmaan 

uudistaakseen ihmisessä olevan Jumalan kuvan.
464

 Haastattelemani asiantuntija 

määritteli ikonin keskeiseksi tehtäväksi ”Että Ikoni katsois heitä
465

 ja näkis heidät 

jumalan kuvina ja hyväksyttyinä.”
466

  

Ouspenskyn mukaan ”ikoni on todistus ihmisruumiin todellisesta, 

kokemukseen perustuvasta pyhityksestä”.
467

 Ikonien tarkoitus on auttaa ihmistä 

pyhittymään; tämä perustuu ajatukseen, jonka mukaan ihminen muuttuu sen 

kaltaiseksi, jota hän jatkuvasti mietiskelee. Jumaloitumisella tarkoitetaan ihmisen 

pyrkimystä ja kasvua Jumalan kaltaisuuteen, täydellisyyteen ja kauneuteen. 

Korkein kauneus on Jumala.
468

 

Ikonin ilmentämä hengellinen kauneus on pyhyyttä. Ikonin kauneus on 

jumalankaltaisuuden kauneutta, joka esitetään aineellisin keinoin ja joka tulee 

nähtäväksi ikonissa. Jumalan kuvassa- ikonissa ja jokaisessa ihmisessä- ilmenevä 

kauneus on luodun olennon osallisuutta jumalalliseen kauneuteen.
469

  

Ikonimaalauksen voimauttavasta vaikutuksesta kysyessäni asiantuntija totesi 

seuraavasti: 

”Se perustuu siihen, että ihminen joka on rikki ja on tapahtunu jotain kauheuksia, 

- -, et ajatellaa et ihminenhän on jumalan kuva, niin hän on siinä mielessä myös 

kaunis. Niin itsensä näkeminen kauniina. Meillä taideterapiassa oli tuolla - - 

vankien omakuvanäyttely, maalattiin suurille lakanoille - - ja nehän oli kaikki 

aivan hirveän näkösiä! Ei kukaan maalannu itseään kauniiksi vaikka olis ollu 

kuinka kaunis. Se kuva siitä omasta itsestä oli todella pahan näkönen. Niin sillon 

mä just ajattelin sitä, että kuinka se semmonen harmonian ja rauhan näkeminen 

itsessä- heille se nimenomaan on tärkeää.”
470

  

Psykodynaamisessa perinteessa on ajateltu, että varhaisessa peilaussuhteessa 

koettu toisen katse sisäistyy osaksi kehittyvän lapsen minäkuvaa; varhainen 

identiteetti muodostuu siitä toisen (useimmiten äidin) esittämästä kuvasta, jonka 

lapsi sisäistää ja joka muodostaa perustan minälle.
471

 Peilautumisen tarve muuttuu 
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ja kehittyy iän myötä, mutta ei koskaan katoa lopulliseti.
472

 Lacanin teoriassa 

peilivaihe luo perustan lapsen egon muotoutumiselle; peilistä heijastuva kuva 

integroi lapsen aiemmin vain sensomotorisista ärsykkeistä rakentuneen 

epäyhtenäisen käsityksen itsestään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, kuvaksi, jonka 

lapsi tunnistaa omakseen. Tässä vaiheessa ulkopuolinen maailma alkaa toimia 

peilinä ja lapsi hahmottaa itseään ulkopuolisen katseen kautta, muodostaen 

samalla minäkuvansa; oma katse suuntautuu itseen ikään kuin ulkopäin. Peili ja 

omaan kuvaan samastuminen muodostaa perustan sille, että ihminen kykenee 

erottamaan sisäisen maailman ja ulkoisen todellisuuden toisistaan. Lacanin 

mukaan ihmisen minuus jäsentyy siis alusta alkaen toisen katseen kuvitteellisen 

läsnäolon kautta, jossa minä onkin toinen. Väärintunnistamisen kautta lapsi, ja 

myöhemmin aikuinen, identifioi itsensä minän ulkopuolella oleviin hahmoihin.
473

  

Mikäli vanhemmat eivät ole luoneet lapselle kokemusta rakastavan ja 

hyväksyvän katseen kohteena olemisesta ja nähdyksi tulemisesta, omaan itseen 

ulkopäin suuntautuva- ja itsen arvottava- katse voi muodostua väheksyväksi, 

arvottomuutta ja näkymättömyyttä luovaksi sekä häpeän tunnetta aiheuttavaksi.
474

 

Ennen kuin ihminen voi olla arvokas itselleen, hänen on oltava sitä jonkun toisen 

silmissä.
475

 Näkyvyytemme muille on ensisijaisen tärkeää; olemme olemassa vain 

toisen katseen kautta. Toisen katseessa määrittelemme olemmeko rakkauden 

arvoisia vai emme.
476

 Uskonnollisessa taiteessa peilautumisen ja nähdyksi 

tulemisen tarve ilmenee eri tavoin: esimerkiksi Alfred Gell kirjoittaa teoksessaan 

Art and Agency jainalaisista temppeleistä, joissa jumaluuden kanssa koettua 

yhteenkuuluvuutta, dialogia ja vuorovaikutusta pyritään vahvistamaan 

upottamalla jumalan kuvan silmiin peilit. Näin jumalan silmiin katsova näkee 

itsensä jumalan silmin.
477

 Ikonimaalauksen voimauttava vaikutus voisi näiden 

teorioiden valossa perustua siihen, että siinä paitsi luodaan uudelleen itseen 

kohdistuva lempeä katse ja koetaan numinoosi, myös maalataan itse ikoniin.
478
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Haastattelemani asiantuntijan mukaan jokainen ikonia maalaava maalaa siihen 

tavallaan myös itsensä, oman kuvansa.
479

 Eräs tutkittava kertoi kuvaillessaan yhtä 

itselleen erityisen rakasta ikonia seuraavasti: 

”se edustaa minua, minun ajatusmaailmaa ja se on sellanen symbolinen olemus 

minusta itsestäni”
480

 

Kuten Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, ihminen luo ikonia 

maalatessaan Jumalan, joka on myös maalarin omakuva.
481

 Koska jokainen 

ihminen on Jumalan kuva ja osallinen jumalallisesta kauneudesta, ikonia 

maalatessa itse voidaan nähdä kauniina. Omakuvaan suuntautuva katse 

suuntautuu itseen ikään kuin ulkopuolelta, muodostaen toisen katseen. Tässä voisi 

siis ajatella olevan kyse samankaltaisesta ilmiöstä, kuin Savolaisen Voimauttavan 

valokuvan menetelmässä; omakuvan kautta omaa itseää opetellaan katsomaan 

lempeästi ja hyväksyvästi, korjaavan ja dialogisen katseen kautta, jossa itse 

nähdään kauniina, rakastettuna ja hyväksyttynä.  

Tove Janssonin Näkymätön lapsi- tarinassa toisen katseen jatkuva ironinen 

ilkeys ja halveksunta saivat Ninni-tytön katoamaan kokonaan näkyvistä- vasta 

Muumimamman hyväksyvän katseen ja rakkauden kohteena oleminen palautti 

Ninnin näkyvyyden. Erikson ja Morganin teorioiden pohjalta esitän, että 

ikonimaalaus on voimauttavaa, koska ikonin katseessa kehollistuu kristinuskon 

keskeinen sanoma anteeksiannosta ja hyväksynnästä, jonka lisäksi se palvelee 

yksilönkehitykseen pohjautuvaa tarvetta nähdyksi tulemisesta ja rakastavan 

katseen kohteena olemisesta. 

 

                                                                                                                                      
on, että tarkkaileva silmä näkee itsensä siinä mitä tarkkailee. Vieraassa meitä kiehtoo se mikä 

alitajuisesti on meille syvästi tuttua.” Enckell 2015.  
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9. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

9.1. Millaisia merkityksiä löysin? 

Tutkimukseni sai alkunsa kiinnostuksestani nähdyksi tulemisen ja 

näkymättömyyden kokemukseen. Perehdyttyäni aihetta käsittelevään 

tutkimukseen kiinnostuin katseesta laajempana ilmiönä ja erityisesti sen 

merkityksestä uskontojen visuaalisessa ilmaisussa. Tutkimuskysymyksekseni 

muodostui ikonimaalausta harrastavien antamat merkitykset ikonin katseelle sekä 

heidän kokemuksensa ikonin katseen vastavuoroisuudesta. Erityisen kiinnostunut 

olin siitä, että liittävätkö ikonimaalarit ikoniin nähdyksi tulemisen kokemuksia. 

Tutkimuksen ensimmäisessä analyysiluvussa käsittelin ikonin ja 

ikonimaalauksen merkitystä tutkittaville. Aineistoni perusteella jaoin nämä 

merkitykset uskonnolliseen, henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen merkitykseen. 

Ikonin uskonnollinen merkitys oli varsin selkeä; se ilmeni ortodoksisen kielen 

käyttönä ikonia määriteltäessä, ortodoksisen perinteen ja oikeaoppisten sääntöjen 

noudattamisena ikonia maalatessa sekä näkemyksenä ikonista uskonnollisena 

käyttöesineenä, jolla on merkittävä rooli sekä jumalanpalveluksessa että yksilön 

hartauselämässä. Tutkittavieni suhde ortodoksisuuteen ja ortodoksiseen 

ikonimaalausperinteeseen ilmeni usean kohdalla kaksijakoisena; yhtäältä perinne 

ja oikeaoppiset säännöt olivat niin tärkeitä, että maalari halusi asemoida itsensä 

osaksi ikonimaaluksen pitkää historiaa, toisaalta osa tutkittavista halusi selkeästi 

erottautua ortodoksisesta perinteestä ja korosti olevansa luterilaisia. Tällöin 

henkilökohtaiset mieltymykset esimerkiksi värien valinnassa koettiin ortodoksista 

oikeaoppisuutta tärkeämmiksi.
482

 Ikonimaalauksen henkilökohtainen merkitys 

näkyi värien ja aiheen valinnan lisäksi osana maalarien elämäntarinaa ja 

persoonaa. Monet toivat esiin ikoniin liittyviä lapsuuden kokemuksia ja muistoja 

sekä ikonimaalauksen merkityksen itselle omistettuna ”omana” aikana. Tällöin 

saatettiin mainita ikonimaalauksen rauhoittava vaikutus, sopivuus suhteessa 

omaan temperamenttiin tai tehtävä itsen kehittämisessä.
483

 

 Tutkittavat toivat haastatteluissaan ja kirjoituksissaan esiin myös ikonin 

sosiaalisen merkityksen. Ikoneja maalattiin lahjaksi, jolloin koko maalausprosessi 

aiheen valinnasta varsinaiseen lahjoittamishetkeen oli sosiaalisesti värittynyt. 
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Ikonit luovat yhteisöjä ja materialisoivat sosiaalisia suhteita.
484

 Ne rakentavat 

sovintoa, sitovat perheitä yhteen ja muistuttavat edesmenneistä rakkaista. Jotkut 

tutkittavat toivat esiin kurssilla tapahtuvan sosiaalisen kanssakäymisen 

merkityksen itselleen, toiset kertoivat hakevansa yhteyttä ikonimaalarien pitkään 

perinteeseen.
485

 

 Toisessa luvussa tarkastelin ikonin katseen ja nähdyksi tulemisen 

tematiikkaa. Tutkittavat kertoivat ensin mitä ikonin katselu tuo heille mieleen, 

minkä jälkeen siirryin käsittelemään ikonin katsetta. Kaikki tutkittavat kuvasivat 

ikonin katselua hyvin postiiviseksi kokemukseksi; ikonin katsominen merkitsi 

monelle rauhaa, levollisuutta ja hartautta.
486

 Myös ilo, nöyryys ja onni mainittiin 

keskeisiksi kokemuksiksi ikonin edessä. Morganin mukaan ikonin edessä 

koettujen postiivisten tuntemusten taustalla on ajatus siitä, että ikonissa kuvattu 

pyhä koetaan todella läsnäolevaksi ikonissa. Ikoni materialisoi näkymättömän ja 

saattaa sen katsojan silmien eteen.
487

 

 Aineistoni perusteella ikoni on tärkeä paitsi katseen kohteena, myös 

katsojana. Kaikkiaan 13/16 tutkittavista piti ikonin katsetta erittäin tärkeänä tai 

tärkeänä. Tutkittavien mukaan katseen tärkeimmät piirteet olivat lempeys, 

hyväksyntä ja lohduttavuus. Näiden lisäksi keskeisiksi katsetta määrittäviksi 

termeiksi nousivat rauha, rakkaus, syvyys ja puhutteluvuus.
488

 Vastaavasti ikonin 

katseeseen ei tutkittavien mukaan kuulu julmuus, syyttäminen tai äkäisyys.
489

  

Ikonin katsetta kuvattiin vastavuoroiseksi
490

; katse herättää pyhän läsnäolon 

tuntua, katseen kautta ikoni tulee katsojaa lähelle ja katse seuraa katsojaa.
491

 

Ikonin katseen koettiin myös tuovan lohtua sekä välittävän elämä 

merkityksellisyyttä kaikesta katsojan kokemasta surusta ja tuskasta huolimatta.
492

 

Ikonin vastavuoroinen katse mahdollistaa yhteyden luomisen ja kommunikoinnin 

ikonissa kuvatun pyhän kanssa.
493

 Tutkittavat ilmaisivat tätä yhteyttä 

kuvauksissaan ikonin edessä esittämistään rukouksista
494

, kiitoksista ja 
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pyynnöistä; eräs tutkittava koki myös ikonin kasvojen liikkuneen hämärässä 

valaistuksessa.
495

  

Toinen tutkimuskysymykseni liittyi nähdyksi tulemiseen ikonimaalauksen 

kontekstissa; kysyin, kokevatko maalarit tulevansa nähdyksi ikonin katseessa. 

Aineistossani 10 tutkittavaa toi esiin kokeneensa ikonin katselleen itseään. Tätä 

kokemusta kuvattiin tärkeäksi; joillekin nähdyksi tuleminen ikonin katseessa oli 

itsestään selvä, toisille taas voimakas yksittäinen kokemus. Asiantuntijan mukaan 

ikonin tärkein tehtävä on luoda jokaiselle kokemus nähtynä olemisesta. Tässä 

työssä tarkastelin nähdyksi tulemisen kokemusta psykoanalyytikko Erik Eriksonin 

kehityspsykologian teorian valossa. Erikson liittää nähdyksi tulemisen 

yksilönkehityksen varhaisaikana tapahtuvaa kohtaamisen kasvojen kanssa, jossa 

lapsi näkee oman olemassaolonsa ja erityisyytensä äidin katseessa. Eriksonin 

teorian näkökulmasta ikonin katseessa koetun nähdyksi tulemisen kokemuksen 

taustalla vaikuttaa tämä varhainen vastavuoroinen kohtaaminen; juuri tämän 

vuoksi ”ikonin katse lämmittää, lohduttaa, rohkaisee”
496

. Katse muodostui 

tärkeäksi myös erityistä ikonia kuvailtaessa. Tutkittavat nimesivät suosikki-

ikoneikseen Jumalanäidin ja Kristuksen ikonit; vaikka niiden katseiden nähtiin 

olevan erilaisia ja kommunikoivat jossain määrin eri asioita
497

, tuli niiden silti 

tutkittavien mukaan kuvastaa lempeyttä ja hyväksyntää. 

Tutkimuksen kolmannessa luvussa pohdin voimauttavan ikonimaalauksen 

teemaa. Tutkittavien kertomuksissa korostui ikonimaalauksen yhteydessä koetut 

positiiviset kokeukset ja mielikuvat; ikonin maalaaminen antaa tarkoitusta 

olemassaoloon
498

, rauhoittaa mielen sekä luo yhteyttä itseen ja Jumalaan.
499

 

Eriksonin mukaan ikoni on esimerkki eheyttävästä taiteesta, koska sen katseessa 

koettu numinoosi eli tunne pyhän läsnäolosta ja nähdyksi tulemisesta työstää 

varhaista eroon joutumisen kokemusta ja antaa toivon alkuperälle näkyvän 

hahmon.
500

 Vastavuoroinen kasvoista kasvoihin kohtaamisen tarve seuraa ihmistä 

läpi elämän; ikonin lempeät kasvot ja armahtava katse sallivat rituaalisesti 

toistuvan suhteen, jossa hylättynä oleminen voitetaan ja kokemus omasta 
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erityislaatuisuudesta vahvistetaan.
501

 Oma olemassolo ja arvo määrittyy toisen 

peilaavassa katseessa.
502

 Tämän voisi ajatella olevan yksi syy siihen, että 

tutkittavat (ja ortodoksinen perinne) määrittelevät niin yksimielisesti ikoni katseen 

lempeäksi, hyväksyväksi ja lohduttavaksi.  

Kolmannen luvun viimeisen osion tarkoituksena oli tarkastella 

ikonimaalausta Voimauttavan valokuvan kontekstissa. Tässä keskeiseksi nousivat 

ortodoksisen teologian näkemys ihmisestä Jumalan kuvana ja jumalalliseen 

kauneuteen osallisena sekä asiantuntijan näkemykset ikonin maalaamisen ja 

omakuvan yhteenkietoutumisesta. Ikonin tehtävä on auttaa ihmistä 

pyrkimyksessään kohti jumaloitumista, täydellisyyteen ja kauneuteen kasvamista; 

ikonia katsellessa ja miettiessä ihminen muuttuu katseensa kohteen kaltaiseksi.
503

 

Voimauttavan valokuvan tavoin ikonissa voidaan luoda armahtavampaa itsensä 

näkemisen tapaa, jossa ikoni muodostaa varhaisen pelikuvan tavoin täydellisen ja 

yhtenäisen omakuvan.
504

  

 

9.2. ”Vain eräs tarkastelun tapa” 

Kaikkiaan tutkittavat käyttivät runsaasti ortodoksista kieltä ja olivat hyvin 

perehtyneitä ortodoksiseen teologiaan ja ikonimaalauksen sääntöihin. Tämän 

vuoksi aineistoni saattaa paikoitellen heijastella enemmän tutkittavien lukemaa 

ortodoksikirjallisuutta, kuin heidän omia henkilökohtaisia kokemuksiaan. Lisäksi 

teoreettinen viitekehykseni ohjasi kysymyksenasetteluani ja vaikutti näin jossain 

määrin tutkittavien vastauksiin esittämieni kysymysten kautta. Myös vastausten 

keskinäinen vertailtavuus on melko huono; teemahaastattelu ja 

teemakirjoittaminen ovat vastausmenetelminä erilaisia ja esimerkiksi vastausten 

pituus vaihteli niiden välillä suuresti. Vastaukset olivat erilaisia myös 

luonteeltaan; teemakirjoituksissa tutkittavat vastasivat enemmän teologisesti 

”oikeaoppisesti” ja ortodoksista kieltä käyttäen, kun haastatteluissa sitä vastoin 

tuotiin enemmän esiin omia henkilökohtaisia kokemuksia ja tulkintoja. 

Omakohtaisten kokemusten kerrontaan saattoi vaikuttaa myös vastauksen 

ajankohta ja se, miten hyvin tutkittava oli ehtinyt minuun tutustua 

ikonimaalauskurssilla. 
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 Erikson 1987, 578. Suhteen luomisesta kasvojen kautta myös Morgan 2012. 
502

 Esim. Lacan 2001/1966, Erikson 1987, Rizzuto 1979, Sinkkonen 1995, Savolainen 

(Voimauttava valokuva) 
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 Kavarnos 1987, 31. 
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 Vertaa Lacan 2001, 2- 4. 
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Teoreettisena viitekehyksenä käyttämäni Eriksonin psykoanalyyttinen teoria 

on laajalti kritisoitu käsitteellisen epämääräisyytensä ja konkreettisen 

todistusaineiston puutteen vuoksi.
505

 Tiedostamattomista haluista ja varhaisten 

kokemusten merkityksistä puhuttaessa liikutaan tietenkin hyvin epävarmalla 

maaperällä; esittämäni selitysmalli ikonin katseesta ja nähdyksi tulemisen 

kokemuksen varhaislapsuuteen kytkeytyvästä merkityksestä muodostaa vain 

yhden mahdollisen näkökulman aiheeseen. Eriksonia lainatakseni esitän, että 

tajoamani näkökulma on ”vain eräs tapa tarkastella asioita”.
506

 Eriksonia 

mukaillen en redusoi uskontoa pelkäksi infantiiliksi tarpeeksi enkä ota kantaa 

ortodoksisen teologian totuudellisuuteen.  

Töttö (2004) esittää, että kaikki tutkimus on itse asiassa vain pinnan 

raapimista eikä tutkimuksella voida koskaan tavoittaa ilmiötä kokonaisuudessaan 

ja kaikessa syvällisyydessään. Perusteellisella tutkimuksella ja lähestymällä 

tutkittavaa ilmiötä monista erilaisista näkökulmista voidaan kuitenkin tavoittaa 

uutta tietoa ja lisätä siten ymmärrystä niin ilmiöön liittyvistä syy-seuraussuhteista 

kuin ilmiön luonteestakin.
507

 Työssäni esiintuotu tulkinta ei pyri yleistettävyyteen, 

vaan tarkastelemani ilmiön syvälliseen ymmärtämiseen yhdestä näkökulmasta 

käsin. 

Katsetta on tutkittu paljon monen eri tieteenalan piirissä
508

 mutta nähdyksi 

tulemisen kokemusta käsittelevää tutkimusta uskonnollisen taiteen kontekstissa on 

vähemmän. Tulevaisuudessa voisi olla kiinnostavaa esimerkiksi verrata 

ortodoksisen ja katolisen kuvataiteen käsityksiä katseesta keskenään, tai arvioida 

muiden uskontojen kuvataiteen kentässä ilmeneviä kokemuksia nähdyksi 

tulemisesta. Hietasen (2008) tutkimusta mukaillen olisi kiinnostavaa tutkia ikonin 

katselemisen herättämiä fysiologisia vasteita ja verrata näitä valokuvaan tai 

elävien ihmiskasvojen näkemiseen. Erityisesti ikonimaalauksen harrastajien 

keskuudessa voitaisiin pohtia sitä, mihin ikonin kasvot asettuvat sosiaalisen 

kognition prosessoinnissa; onko ikonin katsesuunnalla väliä ja kuinka 

katsesuunnan tulkinta eroaa valokuvasta tai todellisesta sosiaalisesta tilanteesta?  
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 Esim Rapaport 1967; Wulff 1997, 403-405. 
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 Erikson: “I have nothing else to offer except a way of looking at things.” Erikson 1950. 
507

 Töttö 2004. 
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 Ks. Aiempi tutkimus- luku. 
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11. Liitteet 

 
Liite 1. 

 

Teemakirjoituspyyntö: kirjoita ikonista 

Teen Helsingin yliopistoon pro gradu –tutkimusta ikonin merkityksestä 

suomalaisille ikonimaalaajille ja kerään tutkimusta varten aiheeseen liittyviä 

kirjoituksia.  

Kirjoituspyyntö koostuu kahdesta osasta: vastaajien taustatiedoista (sivu 1.) sekä 

vapaamuotoisesta ns.  teemakirjoituksesta (sivu 2.). Taustatietolomakkeen tiedot 

säilytetään ja käsitellään erillään teemakirjoitusosasta anonymiteetin 

turvaamiseksi. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista eivätkä 

vastaajien henkilötiedot tule esille tutkimuksen missään vaiheessa. 

Pyydän sinua kirjoittamaan mahdollisimman omakohtaisesti kokemuksistasi ja 

ajatuksistasi. Voit laatia kirjoituksesi kotona omalla ajallasi ja palauttaa sen  

minulle joko ikonimaalauskurssilla tai postitse alla mainittuun osoitteeseen. On 

tärkeää, että taustatietolomake palautetaan yhdessä laaditun kirjoituksen 

kanssa. Kirjoituksen voi palauttaa myös sähköpostiini, jolloin siihen tulee liittää 

tarvittavat henkilötiedot. Toivon saavani kaikilta tutkimukseen osallistuvilta 

valmiit kirjoitukset viimeistään tiistaina 18.3.2014. 

Kiitän kaikkia tutkimukseen osallistuvia. Jokainen vastaus on minulle arvokas. 

Voit ottaa yhteyttä minuun missä hyvänsä tähän tutkimukseen liittyvässä asiassa. 

Ystävällisin terveisin, 

Yhteystiedot 

Helsingin yliopisto 

Teologinen tiedekunta, uskontotieteen oppiaine 

Katarina Andersson 

katarina.a.andersson@helsinki.fi 

puh. 040 7039844 

Rautiontie 3F 21 00640 Helsinki 

Ohjaaja 

Terhi Utriainen (terhi.utriainen@helsinki.fi) 

Yliopistolehtori, dosentti 

Uskontotieteen oppiaine 

mailto:katarina.a.andersson@helsinki.fi
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1. Taustatietolomake 

Etu- ja sukunimi: 

Ikä: 

Sukupuoli: 

Uskonnollinen vakaumus:  

Ammatti/ koulutustausta: 

Kuinka kauan olet harrastanut ikonimaalausta? 

 

2. Teemakirjoituspyyntö 

Kerro omin sanoin ja mahdollisimman väljästi suhteestasi ikoneihin ja 

ikonimaalaukseen. Kirjoituksen laajuus ja muoto on vapaa. Mikäli mahdollista, 

laadi kirjoituksesi tietokoneella. Pyri kertomaan erityisesti seuraavista aiheista:  

 

A) Mikä ikoni on sinulle? Mikä sai sinut kiinnostumaan ikoneista ja 

ikonimaalauksesta? Mitä ikonin maalaaminen sinulle merkitsee? 

 

B) Erityinen ikoni. Onko sinulla suosikki-ikonia? Miksi se on sinulle tärkeä?  

 

C) Ikonin katse ja ikonin katseleminen. Miten koet ikonin katseen? Onko se 

tärkeä? Entä mitä asioita ja tuntemuksia ikonin katselu tuo mieleesi? 

 



92 

 

Liite 2.  

Tutkimustiedote 

Maisterintutkielmani tarkoituksena on tutkia suomalaisten ikonimaalausta 

harrastavien henkilökohtaisia kokemuksia ikonimaalauksesta. Olen kiinnostunut 

siitä, millainen merkitys ikonimaalauksella sekä valmiilla ikonilla on maalaajalle, 

millaisia kokemuksia maalaaminen tarjoaa ja mikä siihen motivoi. Tavoitteenani 

ei ole saada tilastollisesti yleistettävää tietoa, vaan pikemminkin pyrkiä 

ymmärtämään ilmiötä. 

Tutkimukseni ensisijaisena aineistona toimii teemakirjoituspyynnöllä kerätty 

materiaali, jonka ikonimaalaaja tuottaa. Teemakirjoittaminen on suhteellisen 

väljä, avointa haastattelua muistuttava kirjoitustapa, joka perustuu vastaajan 

vapauteen kirjoittaa laveasti tutkijan esittelemistä teemoista. Kirjoituspyyntö ja 

siihen liittyvä ohjeistus jaetaan halukkaille muutaman viikon kuluessa. 

Lisämateriaalina käytän mahdollisesti myös haastatteluja, joiden tarkoitus on 

syventää teemakirjoituksessa esiin tulleita kokemuksia ja ajatuksia. Haastattelujen 

käyttö on tutkimuksen tässä vaiheessa vielä epävarmaa. 

Osallistun myös itse ekumeeniselle ikonimaalauskurssille. En pyri millään tavalla 

vaikuttamaan kurssin kulkuun ja teen vain hyvin yleisluontoisia muistiinpanoja 

kurssin aikana. Koen, että tutkimuksestani tulee luotettavampi osallistuessani 

kurssille itse pelkän ulkopuolisen aineistonkeruun sijaan. 

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Vastaukset ovat 

luottamuksellisia ja ne käsitellään ja raportoidaan siten, että yksittäisiä vastaajia ei 

voi tunnistaa. Jokainen vastaus on minulle arvokas.  

Minuun saa olla yhteydessä koko kevään ajan mikäli jotakin kysyttävää ilmenee. 

Ystävällisin terveisin, 

Yhteystiedot 

Helsingin yliopisto 

Teologinen tiedekunta, uskontotieteen oppiaine 

Katarina Andersson 

katarina.a.andersson@helsinki.fi 

puh. 040 7039844 

Ohjaaja 

Terhi Utriainen 

Yliopistolehtori, dosentti 

Uskontotieteen oppiaine 

terhi.utriainen@helsinki.fi 
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