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1 Johdanto 

1.1 Tutkimustehtävä 
Kirkkohistorian pro gradussani tutkin ihmisiä, jotka ovat olleet mukana 

uushenkisyydessä, toisin sanottuna New Age -liikkeessä ja kääntyneet 

kristinuskoon 2000-luvun taitteen Suomessa. Olen tutkimustani varten haastatellut 

kolmeatoista uushenkisyyden eri käytänteissä mukana ollutta ihmistä. Haluan 

tutkimuksessani antaa puheenvuoron ihmisille, jotka ovat olleet mukana 

uushenkisyydessä, mutta päätyneet myöhemmin irtaantumaan siitä ja kääntymään 

kristinuskoon. Tästä näkökulmasta ei ole aiemmin tehty Suomessa tutkimusta.  

Pyrin tutkimuksessani selvittämään vastauksen näihin kysymyksiin: Miten 

ja miksi haastateltavat päätyivät uushenkisyyteen? Missä uushenkisyyden 

käytänteissä haastateltavat olivat mukana ja millainen maailmankuva heille tänä 

aikana muodostui? Mitkä syyt johtivat heidän kääntymiseensä ja miten 

kääntyminen tapahtui? Miten heidän elämänsä ja maailmankuvansa muuttui 

kääntymisen jälkeen? Miten heidän suhtautumisensa kristilliseen kirkkoon1 

muuttui kääntymisen jälkeen. 

Tutkimukseni varsinainen aikarajaus muodostuu vuosista 2002–2012, 

joiden aikana kaikki kääntymiset tapahtuivat. Monet haastateltavista kertoivat 

luonnollisesti myös varhaisemmista kokemuksistaan, joten tutkimuksen aikaväli 

ei siten ole tiukasti rajattu. Tutkimukseni aluksi esittelen New Age-liikkeen 

historiallisia juuria, leviämisen kansainvälisellä tasolla sekä liikkeen tulon 

Suomeen. Esittelen tarkemmin niitä New Age-liikkeen/uushenkisyyden 

suuntauksia, joita esiintyi haastateltavien kertomuksissa. Tarkastelen johdannossa 

myös uskonnollista kääntymistä.  

Lähdeaineistoni koostuu yksinomaan haastatteluista, joita analysoin neljässä 

pääluvussa. Ensimmäisessä pääluvussa luon katsauksen haastateltavien taustoihin 

ja siihen miten he päätyivät mukaan uushenkisyyteen liittyviin käytäntöihin, 

missä käytänteissä he olivat mukana, millainen maailmankuva ja käsitys 

hengellisyydestä heille muodostui, millaiset olivat heidän tuonaikaiset 

elämänodotuksensa, millainen oli heidän uushenkinen jumalakuvansa, kuva 

Jeesuksesta sekä suhde itseensä.  

Toisessa pääluvussa perehdyn syihin, jotka johtivat kääntymiseen sekä 

                                                
1 Kristillisellä kirkolla tarkoitan laajempaa Kristuksen kirkkoa joka jakaa yhteiset 
uskontunnustukset. McGrath 2012, 37–38. 
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siihen miten kääntyminen tapahtui ja kuka tai ketkä siihen vaikuttivat. Taustaksi 

selvitän myös ovatko tutkittavat saaneet kristillisen kasvatuksen tai käyneet 

rippikoulun. Kolmannessa pääluvussa selvitän kääntymisen jälkeistä aikaa ja sitä 

miten tutkittavien elämä, maailmankuva, hengellisyys, suhde itseen, 

elämänodotukset, jumalakuva sekä kuva Jeesuksesta muuttui kääntymisen myötä. 

Neljännessä pääluvussa selvitän päätyivätkö haastateltavat kääntymisen jälkeen 

johonkin tiettyyn kristilliseen kirkkoon ja miten heidän suhteensa kirkkoon 

muuttui.Kysyn myös olisiko kirkko voinut tehdä jotain toisin tavoittaakseen heitä.       

Päälähteeni muodostuvat edellämainituista kolmestatoista haastattelusta, 

jotka tein tammikuu-maaliskuu 2015 välisenä aikana. Yksitoista haastateltavaa 

löysin minulle jo valmiiksi tuttujen ihmisten joukosta. Kaksi haastateltavaa löysin 

erään ystäväni suosituksesta. Muutamat haastateltavista tunsivat toisensa jo siltä 

ajalta jolloin he olivat olleet mukana uushenkisyydessä, mutta ainoastaan 

muutama heistä oli ollut yhtä aikaa mukana jossain tietyssä liikkeessä tai 

käytänteessä. Kahdeksan haastateltaa oli ainakin tavannut toisensa kääntymisen 

yhteydessä tai sen jälkeen. Alun perin haastateltavia oli neljätoista, mutta yksi 

estyi kiireiden vuoksi haastattelusta. Olin asettanut haastateltaville kaksi kriteeriä. 

Valitsin haastateltavat, joiden kääntymisestä on kulunut vähintään 3 vuotta, jotta 

voin paremmin selvittää heidän elämässä tapahtuneita pidemmän aikavälin 

muutoksia. Valitsin haastateltavat myös sillä perusteella, että he olivat kokeneet 

selkeän muutoksen elämässään ja kääntyneet kokonaan kristinuskoon. Kaikkien 

kääntymiset tapahtuivat vuosien 2002–2012 välillä, yhtä lukuunottamatta ennen 

vuotta 2010. Haastateltavat olivat haastatteluhetkellä iältään 30–64 vuotiaita, 

kahdeksan heistä on naisia ja viisi miehiä.   

 Haastatteluista kahdeksan tein internet-puhelinsovellus Skypen kautta, 

yhden puhelimen välityksellä ja neljä kasvotusten. Erilaiset haastatteluolosuhteet 

eivät mainittavasti vaikuttaneet haastattelujen toteutukseen. Tarjosin myös 

haastateltaville mahdollisuutta laittaa myöhemmin mieleen nousseita asioita 

sähköpostilla ja yksi käytti hyväkseen tätä mahdollisuutta. Haastattelu-nauhoja on 

yhteensä yli 13 tuntia. Litteroinnin jälkeen kirjoitettua materiaalia on yhteensä n. 

110 sivua. Sekä haastattelujen äänitykset, että litteroinnit ovat minulla tallessa. 

Haastattelujen kesto vaihteli 45 minuutista neljään tuntiin. Tässä tutkimuksessa 

merkitsen haastateltavat tunnuksin H1–H13. Muutamat haastateltavista toivoivat, 

ettei heitä tunnistettaisi tutkimuksessa, siksi kerron lainausten yhteydessä 

haastateltavista lisäksi vain iän ja sukupuolen enkä paljasta haastattelussa 
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mainittuja paikkakuntia ja tapahtumapaikkoja.   

Haastattelemani ihmiset osallistuivat tutkimukseen mielellään, jokainen 

heistä piti tärkeänä tämän aiheen tutkimista. Tästä johtuen jokainen haastateltava 

kertoi avoimesti myös itselleen vaikeista asioista. Koska haastattelututkimuksen  

tutkija on myös osa tutkimusprosessia on hänen luotettavan tulkinnan 

saavuttamiseksi arvioitava huolellisesti myös oma asema ja perspektiivi.2 Aihe 

kiinnostaa minua henkilökohtaisesti sillä vietin nuorempana muutamia vuosia 

opiskellen ja harjoittaen eräitä uushenkisyyteen kuuluvia toimintoja.  

Olen myös havainnut miten vaikeasti määriteltävä ja laajalle levinnyt 

kyseinen ilmiö on ja miten yllättävistä paikoista nousee esiin uusiin muotoihin 

puettuja vanhoja yliluonnollisia, mystisiä ja okkultistisia aineksia joiden 

todellinen alkuperä on usein hämärän peitossa. Myös länsimaisen viihde- ja 

elokuvakulttuurin piiristä nousee jatkuvasti esiin tällaisia elementtejä, 

esimerkkeinä vaikkapa taikuutta ja okkultismia esiin nostavat Buffy 

vampyyrintappaja sarja; Harry Potter ja Matrix elokuvat sekä esimerkiksi The 

Beatles -yhtye, joka on vaikuttanut itämaisen hengellisyyden kiinnostuksen 

kasvuun.3  

Aiheeseen perehtyneisyyteni ei muodostunut ongelmaksi haastateltaville ja 

sen johdosta kykenin paremmin ymmärtämään haastateltavien käyttämää 

termistöä. Koska sekä aihe pääosin, että useat haastateltavista olivat minulle 

ennestään tuttuja, oli minun säilytettävä erityinen neutraalisuus haastatteluja 

tehdessäni, tässä onnistuin mielestäni hyvin keskittymällä valmiisiin 

kysymyksiini, joita läpikävin teemoittain. Niille haastateltaville, joita en 

ennestään tuntenut kerroin oman taustani siinä vaiheessa, kun kysyin suostuvatko 

he haastateltaviksi. Haastattelujen teossa ei muodostunut merkittäviä ongelmia. 

Kahdessa ensimmäisessä haastattelussa olisin voinut kysyä enemmän tarkentavia 

kysymyksiä muutamista itselleni ennestään tutuista termeistä, mutta myöhemmin 

olin huolellisempi ja tarkensin kysymyksillä haastattelun kannalta välttämättömiä 

minulle tuttujakin termejä yksityiskohtaisesti.  

Koska aineistoni muodostuu pääosin näistä haastatteluista, käytän 

pääluvuissa runsaasti sitaatteja. Tästä on hyötyä myös siksi, että tämä vähän 

tutkittu aihe avautuu kenties paremmin haastateltavien itsensä sanoittamana. 

Kuten mainitsinkin, olen ollut pitkään kiinnostunut uushenkisyydestä ja tämä 

                                                
2 Larsson 2005, 18–20. 
3 Partridge 2004, 132, 137, 138, 142, 152. 
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tutkimus on ensimmäinen osallistumiseni aiheen parissa käytävään keskusteluun 

ja sen on tarkoitus nostaa esiin uusia näkökulmia ihmisten henkilökohtaisista 

kokemuksista uushenkisyyden parissa sekä herättää myös kriittistä keskustelua 

aiheesta. Ennakkokeskustelujen sekä haastetteluaineistojen perusteella huomasin, 

että jokainen haastateltavista koki myös merkitykselliseksi nostaa esiin 

vähemmän puhuttuja näkökulmia uushenkisyyteen liittyen. Esimerkkeinä voisi 

mainita erilaiset sisäiset ristiriidat ja opilliset ongelmakohdat sekä 

uushenkisyyteen liitetyt negatiiviset kokemukset.     

Toteutin haastattelut teemahaastattelun menetelmällä. Teemahaastattelu on 

puolistrukturoidun haastattelun muoto, jossa haastattelun teemat on etukäteen 

määritelty ja ne ovat samat kaikille haastateltaville, vaikka yksittäisten 

kysymysten sisältö, muotoilu ja järjestys voi vaihdella.4 Etenin haastatteluissa 

teemoittain, jolloin kykenin tarvittaessa muokkaamaan haastattelun aikana 

edeltäkäsin miettimieni kysymysten muotoilua haastattelu tilanteeseen paremmin 

sopivaksi.  

Haastattelujen aikana mieleeni nousi myös uusia kysymyksiä ja kykenin 

käyttämään niitä valitsemieni teemojen puitteissa, vaikka se tarkoitti joitain eroja 

kysymyksissä eri haastateltavien välillä. Sain jokaiselta haastateltavalta tarvittavat 

vastaukset antamalla heidän kertoa omin sanoin ajastaan uushenkisyyden parissa; 

kääntymisestä ja siihen johtaneista syistä sekä elämästään kääntymisen jälkeen. 

Haastattelut etenivät luontevasti keskustellen. Muutin kysymysten järjestystä 

tilanteen mukaan ja jätin kysymättä sellaisia kysymyksiä joihin haastateltava oli 

jo antanut vastauksen toisen kysymyksen yhteydessä. Sain käytyä haastateltavien 

kanssa läpi edeltä suunnittelemani teemat alueittain.  
Kääntymistä uushenkisyyden parista kristinuskoon ei ole tutkittu aiemmin 

Suomessa. Lähimmäksi tätä tutkimusta asettuvat kääntymistutkimusta edustavat 

Markus Pekkalan uskontotieteen pro gradu tutkielma “Siinä hetkessä tajusin, että 

Jumala on olemassa” kääntymiskokemukset ja uskonnoliset attribuutiot 

mahdollisuus muutokseen kampanjan muutostarinoissa sekä Antti Karkiaisen 

sosiologian Pro gradu tutkielma Hengellisten elämäntarinoiden tarkastelua: 

uskonnollinen kokemus omaelämänkerrallisissa teksteissä.  

Tutkimuskirjallisuutena New Age -liikkeestä ja sen Suomeen tulosta olen 

käyttänyt pääasiassa teoksia: Mihin Suomi tänään uskoo Harri Heino 1997; 

Uskonnot Suomessa Kimmo Ketola 2008; Vanhat jumalat uudet tulkinnat, 

                                                
4 Hirsjärvi & Hurme 2010, 48; Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2010, 208. 
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näkökulmia uusiin uskontoihin Suomessa. Toim Jussi Niemelä; Moderni 

kirkkokansa, kirkon tutkimuskeskuksen julkaisu; Haastettu kirkko, kirkon 

tutkimuskeskuksen julkaisu. New Age –movement Paul Heelas; uusien uskontojen 

käsikirja: uudet uskonnolliset liikkeet, lahkot ja vaihtoehtoisen henkisyyden 

muodot. Toim. Christopher Partridge; New Religioius Movements and the 

Churches, Brockway, Rajashekar 1986; Re-Enchantment of the West Volume 1-2. 

Partridge 2004- 2005. Kansainvälistä tutkimusta uskonnollisesta kääntymisestä 

edustavat Lewis R. Rambon Understanding Religious Conversion sekä William 

Jamesin Uskonnollinen kokemus 1981. 

Tutkimuksen kannalta on tärkeää määritellä termit uushenkisyys ja New 

Age. New Age -termillä tarkoitetaan alunperin ihmiskunnan ja universumin tuloa 

käännekohtaansa, uuteen henkiseen aikaan josta käytetään myös nimistystä 

vesimiehen aika (Aquarian Age). Tämä astrologinen termi tarkoittaa alun perin 

auringon siirtymistä eläinradalla kalojen tähtimerkistä vesimiehen tähtimerkkiin.5 

New Age on käsitteenä kuitenkin vaikeasti määriteltävä, sillä sen on nähty 

näyttäytyvän ristiriitaisena myös joillekin liikkeessä mukana oleville. Useat 

ihmiset jotka kuuluvat tutkijoiden mielestä New Age -uskonnollisuuden piiriin, 

eivät välttämättä itse koe kuuluvansa siihen. Nykyään termin vastineena käytetään 

jonkin verran sen suomenkielistä termiä uushenkisyys, jota myös itsekin käytän 

tutkimuksessani New Age -termin synonyymina ja ohessa sekä muiden 

tutkijoiden kirjoituksia käsitellessäni, sillä se on terminä neutraalimpi ja 

suomenkielisenä käsitteenä toimivampi. Uushenkisyys termin voi nähdä kuvaavan 

New Age -termiä laajemmin tätä kulttuurillemme uutta uskonnollista ilmiötä.6 

Suomalaisessa kirjallisuudessa on käytetty myös termejä Uusi aikakausi, 

Uusi aika7 sekä Vesimiehen aika. Tehdessäni haastatteluja oli luontevaa puhua 

sekä New Age -liikkeestä, että uushenkisyydestä. Jo muutaman haastattelun 

jälkeen huomasin, että useille haastateltaville termi  New Age oli tutumpi, joskin 

muutama haastateltavista ei kokenut olevansa mukana missään erityisessä 

liikkeessä. Käytän kuitenkin varsinaisessa tutkimuksessani pääosin termiä 

uushenkisyys sillä uskon sen kuvaavan laajemmin tätä Suomessa uutta hengellistä 

ilmiötä. 

 En pyytänyt haastateltavia erikseen määrittelemään New Age tai 

uushenkisyys termejä, mikä olisi jälkikäteen ajateltuna ehkä auttanut 
                                                
5 Heino 1997, 33. 
6 Mikkonen 2001, 180. 
7 Huima 1990, 8. 
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selkeyttämään termejä tutkimuksessani. Toisaalta haastattelujen lähtökohta oli, 

että jokainen haastateltavista koki itse olleensa mukana jossain New Age -

liikkeen/uushenkisyyden käytänteissä. Tutkittavien hengellisestä muutoksesta taas 

käytän tutkimuksessani termiä kääntyminen, vaikka haastateltavat itse puhuivat 

mieluummin uskoontulosta. Monet haastateltavista kuvailivat kääntymisprosessia 

tai osaa siitä myös raamatusta nousevalla sanalla uudestisyntyminen.8  

Tutkimuksen lähtötilanne oli, että vuosituhannen vaihteessa noin 85 % 

suomalaisista kuului luterilaiseen kirkkoon. Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan 

kuitenkin vain 14% suomalaisista osallistui vähintään kerran kuussa 

Jumalanpalvelukseen. Alle puolet suomalaisista (39%) uskoi Jumalaan 

kristinuskon opettamalla tavalla ja vajaa kolmasosa uskoi Jumalaan eri tavalla 

kuin mitä kirkko opettaa. Lähes kolmannes suomalaisista uskoi yhden Jumalan 

asemasta jonkinlaisen hengen tai elämänvoiman olemassaoloon. Joka neljäs uskoi 

elämän loppuvan kuoleman jälkeen ja 14% uskoi ihmisten syntyvän uudelleen 

tähän maailmaan.9  

Myöhäismoderni yksilökeskeisyys ja elämyshakuisuus alkoi näkyä julkisen 

uskonnonharjoituksen vähenemisessä ja yksityisten kokemusten etsinnässä. 

Muutos näkyi myös siinä, että uskonnosta ei enää kaivattu auktoriteetteja tai 

autoritatiivisia vastauksia elämän tärkeisiin kysymyksiin vaan aineksia 

yksilölliseen elämään ja sen tarkoitukseen. Hengellistä aktiivisuutta, kuten 

kirkossa käyntiä mitattaessa Suomi olikin vuosituhannen vaihteessa maailman 

maallistuneimpien maiden joukossa.10 

Uskonnon rooli on muuttunut Suomessa ja länsimaissa yksilöllisempään 

suuntaan. Aiemmin uskonto siirtyi sukupolvelta toiselle, mutta 2000-luvulle 

tultaessa painopiste on siirtynyt enemmän yksilön omaan kokemukseen ja 

sosiaalisin suhteisiin. Instituutioiden vaikutusvalta on vähentynyt, jolloin ihmisen 

elämään liittyvät uskonnolliset valinnat tehdään yhä harvemmin uskonnollisten 

auktoriteettien vaikutuspiirissä. Kyse ei ole kuitenkaan maallistumisesta, sillä 

uskonnollisuus itsessään ei ole häviämässä minnekään, ihmiset kokevat 

esimerkiksi kirkollisten toimitusten olevan edelleen tärkeitä keskeisissä 

elämäntilanteissa, mutta toisaalta Jumalanpalveluksiin osallistuminen ja kirkon 

oppiin sitoutuminen ovat menettäneet merkitystään. Varsinkin nuoret ja nuoret 

                                                
8 Joh 3:3 ”Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään 
Jumalan valtakuntaa.”; Uudestisyntymistä ei pidä sekoittaa termin jälleensyntyminen kanssa.   
9 KMK 2004, 39; Moderni kirkkokansa 2003, 153, 156, 161, 165. 
10 Heino 1997, 11. KMK 2004, 39. 
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aikuiset ovat entistä avoimempia muita uskontoja kohtaan, tästä seuraa uskonnon 

yksityistyminen ja monimuotoistuminen.11  

Tämä monimuotoistuminen näkyy muun muassa siinä, että Suomeen on 

viime vuosina rantautunut kymmeniä uusia uskonnollisiksi luokiteltavia yhteisöjä. 

Esimerkiksi vuonna 2011 Suomessa oli 93 New Age pohjaista liikettä ja 34 

esoteerisia katsomuksia edustavaa yhteisöä sekä yli 100 itämaisiin yhteisöihin 

pohjautuvaa mietiskely- ja joogaliikettä. Monet näistä yhteisöistä eivät kuitenkaan 

katso edustavansa mitään tiettyä uskontoa, vaan ennemminkin löyhästi 

määriteltyä ”henkisyyttä”.12 Uusien uskontojen kirjo on siis lisääntynyt Suomessa 

ja monet ottavat niistä tai taustalla olevista uskomuksista vaikutteita oman 

hengellisyyteensä.  

1.2 Uushenkisyys maailmalla ja Suomessa 2000-luvulle 
tultaessa 

Ajatus uudesta henkisestä aikakaudesta liittyy vanhaan astrologiseen käsitykseen 

2000-vuoden välein tapahtuvasta auringon siirtymisestä eläinradalla uuteen 

tähtijärjestelmään. Tässä tapauksessa kalojen merkistä vesimiehen merkkiin. 

Teosofit puhuivat tästä siirtymisestä jo 1900-luvun vaihteessa. Vesimiehen ajan 

on uskottu tuovan isoja hengellisiä muutoksia ihmiskunnalle ja sellaisen ajan 

koittamista jolloin hengelliset arvot syrjäyttävät aineelliset ja yhä useammat 

alkavat tiedostaa jumalallisen olemuksensa.13  

Alun perin sanapari New Age on lähtöisin 1900-luvun alussa vaikuttaneen 

brittiläisen esoteerikon ja kirjailijan Alice Baileyn (1880-1949) teosofiasta. New 

Age -liikkeen henkinen perintö on löydettävissä idän ikivanhoista uskonnoista ja 

vanhasta länsimaisesta okkultismista. Tässä uudessa vesimiehen aikakaudessa on 

kuitenkin pohjimmiltaan kyse enemmänkin tulevaisuuden utopiasta ja/tai väljästä 

historianfilosofisesta aatteesta kuin yhtenäisestä liikkeestä14 

Nykyisessä merkityksessä termi New Age vakiintui käyttöön 1970-luvulla 

yhdysvalloissa, erityisesti Kaliforniassa, jonne syntyi henkiseen kasvuun, 

vaihtoehtoisiin terapioihin ja tietoisuuden laajentamiseen keskittyviä 

kommuuneita, työpajoja sekä ashrameita15. New Age -liike ei ole yhtenäinen liike, 

sillä se koostuu monenkirjavasta joukosta uskonnollisia, yhteiskunnallisia, 
                                                
11 KMK 2004, 39, 46–48.   
12 Haastettu kirkko 2012, 32–33. 
13 Heino 1997, 33–34. 
14 Heino 1997, 33.  
15 Heino 1997, 34; Ashram on hindulainen hengellinen luostariyhteisö. UUK 2006, 66. 
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elämänkatsomuksellisia ja psykologisterapeuttisia liikkeitä. Sen voi määritellä 

olevan eräänlainen uuden aikakauden vaihtoehto kulttuuri.16 Käytänkin ilmiöstä 

tästä eteenpäin laajempaa termiä uushenkisyys. 

Uushenkisyydestä on löydettävissä tiettyjä perusaihepiirejä, joista ihminen 

usein valikoi itseään kiinnostavat kohteensa, tämän vuoksi tiettyä aineistoa 

tutkittaessa kaikki aihepiirit eivät ole välttämättä edustettuina. Erityisiä aihepiirejä 

ovat itämaiset uskonnot, uuspakanuus, uusshamanismi luonnonkansoilta tulevat 

vaikutteet, ennustaminen, ufot, parapsykologia, täydentävät hoitomuodot, 

parantaminen, sekä psykologia, kanavointi ja erilaiset terapiat.17 Uushenkisyyden 

keskeinen perusajatus on uskonnollinen individualismi, jonka puitteissa yksilö 

valitsee jumalkuvansa ja rituaalielämänsä itsenäisesti yksilölliseen kokemuksensa 

tukeutuen18  

Uushenkisyyttä/New Age -liikettä laajasti tutkinut brittiläinen 

uskontotieteilijä Paul Heelas painottaa, että liikkeen hengelliset opetukset eivät 

ole uusia kuten termi new (uusi) antaa ymmärtää. Vaikka ne ovat uusia lännessä, 

on niiden hengellinen alkuperä löydettävissä monista sekä idän että lännen 

uskonnoista. Monet uushenkisyyteen idästä tulevat opit onkin irrotettu 

alkuperäisestä kontekstistaan, esimerkiksi jälleensyntymäoppi. Buddhalaisuudessa 

ja hindulaisuudessa sen ajatellaan olevan ihmiselle jatkuva pakollinen prosessi, 

jossa pahojen tekojen karma pakottaa ihmisen syntymään uudelleen ja uudelleen 

tähän maailmaan. Lännessä se on saanut uuden merkityksen elämän kouluna, 

jossa ihminen voi vähitellen oppien saavuttaa korkeamman henkisen 

tietoisuuden.19       

Uushenkisyyden taustalla vaikuttavaan esoteeris-okkultistiseen20 traditioon 

on nähty liittyvän myös uusgnostilainen näkemys maailmankaikkeudesta ja 

ihmisestä. Kyseessä on ajatus siitä, että universumi on jumaluuden alullepanema, 

mutta ihminen on unohtanut jumalallisen olemuksensa ja tarvitsee sen uudelleen 

                                                
16 Heino 1997, 34. 
17 Mikkonen 2001, 184. 
18 Moderni kirkkokansa 2003, 67. 
19 Rajojen ylityksiä 2006, 203; Heelas 1996, 16. 
20 Esoteeris-okkultistinen tarkoittaa laajaa joukkoa erilaisia uskomusjärjestelmiä. Termi esoteria 
viittaa salaiseen ja ulkopuolisilta salattuun tietoon. Esoterian katsotaan olevan peräisin 
länsimaisesta perinteestä, jonka juuret ovat kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa sekä 
juutalaiskristillisessä uskontoperinteessä. Okkultismi taas edustaa enemmän maallisen hyödyn 
tavoittelua korostaen tietoa materiaalisen vallan lähteenä. UUK 2006, 304. 
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tiedostamiseen salaisen vihkimyksen, initiaation tai tiettyjen rituaalien 

läpikäymisen.21 

Uushenkisyyttä tutkinut amerikkalainen professori Susan L Brown on 

listannut viisi uushenkisyyden pääpiirrettä. Ensimmäisenä on pyrkimys oman 

itsen, yhteiskunnan ja ympäristön muuttumiseen ja kehittymiseen. Muutos 

pyritään saavuttamaan esimerkiksi erilaisten elämäntaito- oppaiden, 

valaistumiseen liittyvien tekniikoiden tai jumalallisten auttajien avulla. Toiseksi 

uushenkisyys korostaa tiedon lisääntymistä oman kokemuksen kautta. Kokemus 

ja tietoisuuden muutos pyritään saavuttamaan rituaalin, kuten joogan, 

shamanismin harjoittamisen tai meditaation kautta, sen sijaan, että se 

omaksuttaisiin valmiista dogmista tai opinkappaleesta22 

Kolmanneksi uushenkisen maailmankuvan keskiössä on holistinen, 

kokonaisvaltainen ajatus siitä, että sielu, ruumis ja henki ovat yhtä ja että ihminen 

on yhtä sekä luonnon että eläinkunnan, mutta myös itsensä ja Jumalan kanssa. 

Neljänneksi uushenkisyydessä on pyrkimys suorittaa tiettyjä ennalta määrättyjä 

rituaaleja, joiden avulla edesauttaa muutosta parempaan. Tästä syystä 

uushenkisyys omaksuu monia perinteisiä henkisyyden harjoitteita kuten 

kanavointi, astrologia, tarot ja numerologia, joista osalla on vuosisatojen takaiset 

perinteet, mutta jotka on omaksuttu osaksi uudempia uushenkisyyden käytänteitä. 

Oman itsen fyysinen tai henkinen parantaminen, (healing) tai erilaisten 

terapioiden ja luontaisten tekniikoiden, kuten esimerkiksi visualisoinnin, 

kristallien, akupunktion tai homeopatian avulla saavutettava transformaatio on 

viides merkittävä piirre uushenkisyydessä. Kuudes merkittävä erityispiirre on 

pyrkimys harmoniaan sekä itsensä että kaiken olevan kanssa koko 

universumissa.23  

Heelaksen mukaan uushenkisyyden ytimessä on myös voimakkaana ajatus 

siitä, että kaikilla ihmisillä on omasta menneisyydestä tai yhteiskunnan 

suorittamasta ”aivopesusta”, kuten opituista käytösmalleista ja patoutuneista 

negatiivisista tunteista, johtuvaa ”painolastia” (baggage), josta on välttämätöntä 

vapautua. Saavuttaakseen täydellisyyden on ihmisen vapauduttava 

sosiaalistuneesta itsestään (socialized self), jota kutsutaan myös egoksi, mieleksi 

tai alemmaksi minäksi. (lower self). Vasta tämän jälkeen ihminen voi oivaltaa ja 

kokea todellisen itsensä (self), jonka on osa jumalaa, jumalatarta ja kaiken 
                                                
21 Heino 1997, 37. 
22 INARA 2006, 133, 140–141. 
23 INARA 2006, 133, 141–142. 
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olemisen alkuperää. Tästä sisäisestä olemisen tasosta käytetään myös nimiä 

kristustietoisuus, sisäinen lapsi, sydämen tie, sisäinen hengellisyys ja korkeampi 

minä (higher self). Tämän sisäisen todellisuuden uskotaan olevan lähde, josta 

kumpuavat vaikkapa elämänvoima, rakkaus, viisaus, luovuus ja moni muu 

täydellisen elämän mahdollistava ominaisuus. Heelaksen mukaan uushenkisyyden 

ytimessä onkin juuri tämä itsen henkisyys (self spirituality).24 

Uushenkisyydestä löytyvät lukuisat rituaalit ja harjoitteet, tähtäävätkin tähän 

oman kokemuksen kautta löydettävään totuuteen, tämä aikaansaa sen, että 

uushenkinen ihminen vierastaa perinteistä, dogmeista tai uskonnollisesta 

traditiosta nousevia totuuksia. Millekään, mikä nousee oman todellisen itsen 

ulkopuolelta ei anneta lopullista auktoriteettia ja monien ulkoisten vaikutusten 

kuten karismaattisten johtajien tai hengellisten perinteiden nähdäänkin 

korkeintaan vain vahvistavan ja auttavan ihmisiä kohti heidän omaa kokemustaan. 

Näin ollen totuuden oppiminen väistyy totuuden kokemisen tieltä ja ihmisestä 

tulee oma oppaansa, joka tekee päivittäiset valintansa sisäisen äänensä tai 

intuitionsa avulla. Liikkeen piirissä uskotaankin yleisesti kykyyn löytää sisäisestä 

hengellisyydestä avaimia parantaa esimerkiksi terveyttään, taloudentilaansa ja 

ihmissuhteitaan.25  

Uushenkisyys on laajalle levinnyt liike, joka ammentaa laajasta uskontojen 

ja ajatusmaailmojen kirjosta eikä sillä ole samanlaisia johtohahmoja tai 

perustajahahmoja kuin esimerkiksi monilla maailmanuskonnoilla. Heelaksen 

mukaan liikkeen muodostumiseen voi kuitenkin nähdä vaikuttaneen erityisesti 

kolme henkilöä: Helena Blavatsky (1831–1891), Carl Gustav Jung (1885–1961) 

ja George I. Gurdjieff (1866?–1949). Venäjällä syntynyt Helena Blavatsky perusti 

Teosofisen seuran amerikkalaisen Henry Olcottin (1832–1907) kanssa vuonna 

1875. Monet uushenkisyyden uskomukset tulivat teosofian mukana: idea 

suljetuista seuroista ja henkisistä mestareista, usko henkimaailmaan ja 

yliluonnollisiin voimiin sekä keskeiset käsitteet karma ja inkarnaatio.26  

Psykologi Carl Custaf Jung oli Sveitsiläinen analyyttisen psykologian 

perustaja joka jatkoi Sigmund Freudin jäljissä ja esitteli käsitteet kollektiivisesta 

alitajunnasta ja arkkityypeistä. Jung kehitti individuaatioteorian, jonka mukaan 

ihmisen elämän päämäärä on alitajunnan ja tietoisuuden yhdeksi tulemisen kautta 

tapahtuva itseksi kehittyminen. Armenialainen Gurdjieff toi länsimaihin 
                                                
24 Heelas 1996, 18–19. 
25 Heelas 1996, 20–23. 26. 
26 Mikkonen 2001, 181. 
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sufilaisia27 ideoita ja kehitti niiden pohjalta metodeja joiden tarkoituksena on 

tuoda ihmiset yhteyteen muuttumattoman, todellisen minän kanssa. Hänen 

ajatuksensa ja käytänteensä ovat vaikuttaneet moniin nykyisiin 

terapiamuotoihin.28   

Intialainen uskonnollisuus on herättänyt kiinnostusta Länsi-Euroopassa ja 

Yhdysvalloissa jo 1800-luvun loppupuolelta asti. Sen vaikutukset ovat tulleet 

länteen sekä teosofian, että hindulaisten ja buddhalaisten opettajien välittämänä. 

Erityisesti 1960-luvun lopusta lähtien on idästä länteen tulvinut uusia 

uskonyhteisöjä. Nämä liikkeet ovat välittäneet esimerkiksi buddhalaisuuteen ja 

hindulaisuuteen perustuvia meditaatio- ja joogaperinteitä, tantrismia, zen-

budhalaisia aatteita, taolaisuuden harmonia- ja terapiaoppeja sekä 

jälleensyntymäuskoa. Näiden itämaisten virtauksien seuraaminen ei edellytä 

radikaalia irtisanoutumista vallitsevasta kulttuurista. Tällaiset itämaiset yhteisöt 

voivat antaa esoteeris-okkultistisen tradition tavoin jäsenilleen kokemuksen 

kuulumisesta erityiseen henkiseen eliittiin, joita yhdistää elämän salaisten voimien 

tuntemus.29  

Kirjassaan Re-Enchantment of the West Christopher Partridge käyttää 

läntista maailmaan ravistelevasta hengellisestä muutoksesta termiä Re-

Enchantment, jonka voi kääntää sanalla uudelleen lumoaminen. Partridgen 

mukaan tämän vaihtoehtoisen liikkeen juuria voi nähdä olevan idän vaikutuksen 

lisäksi myös mystiikassa, romantismissa, länsimaisessa esoterismissa ja 

spiritualismissa sekä modernin ajan herättämässä kiinnostuksessa luonnonuskoa 

(nature religion) kohtaan. Myös humanismin ja sekulaarin uskontokritiikin 

järjestäytynyttä uskontoa ja valmiita oppijärjestelmiä kohtaan voi nähdä 

vaikuttaneen uudenlaisen henkisyyden leviämiseen lännessä. Vernon Whiten 

mukaan ”rationaaliset modernismin papit”30 vapauttivat meidät taikauskosta, 

mutta tämän seurauksena elämä on muuttunut liian tylsäksi ja yksiulotteiseksi ja  

muodostaa siten hedelmällisen maaperän uudelleen lumoamiselle.31 

New age liikkeen taustalla vaikuttaneen vastakulttuurin virtaukset alkoivat 

näkyä Suomessa 1970- luvun alussa. Silloin perustettiin esimerkiksi 

Oraansuojelijat yhdistys ja Rajatiedon yhteistyöryhmä.32 Edellä mainittu järjestö 

                                                
27 Sufilaisuus on mystiikkaa korostava islamin suuntaus. 
28 Mikkonen 2001, 181–182. 
29 Heino 1997, 37. 
30 ”(Modernism) With its own priests of rationality, liberated us from supersition.”  
31 Partridge 2004, 43, 53, 87.  
32 Vuonna 1990 yhdistyksen nimeksi tuli Rajatiedon yhteistyö ry. 
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aloitti Hengen ja Tiedon messujen järjestämisen Helsingissä vuonna 1984. 

Kyseessä oli ensimmäinen hengellisille etsijöille suunnattu messutapahtuma 

Suomessa ja sen esikuva oli Lontoon Mind, Body ja Spirit -tapahtuma. Näitä 

messuja järjestetään edelleen vuosittain syksyllä ja niissä kävi 1990-luvun 

huippuvuosina vuosittain noin 6500 ihmistä. Niin ikään uushenkisyyteen liittyviä 

Minä Olen messuja on pidetty vuodesta 1996 alkaen. Suomeen on perustettu 

1980-luvulta lähtien useita erilaisia henkisiä keskuksia, joissa voi osallistua 

erilaisille kursseille, luennoille, joogaharjoituksiin ja meditaatioon sekä erilaisiin 

terapioihin.33  

Suomessa on julkaistu myös muutamia uushenkisiä lehtiä, jotka ovat olleet 

edellämainittujen keskusten ohella merkittäviä tiedon välittäjiä ja luoneet 

yleiskuvaa koko kentästä. Merkittävimpinä Minä Olen, Ultra ja Voi Hyvin -

lehdet. Uudenlaiseen uskonnollisuuteen keskittyviä kirjakauppoja on perustettu 

Suomeen 1980-luvulta alkaen. Näiden valikoimista löytyy esimerkiksi terveyteen, 

henkiseen kasvuun, mietiskelyyn, joogaan, tarot-kortteihin ja liikuntaan liittyvää 

kirjallisuutta, sekä muuta aiheeseen liittyvää kuten rentoutumismusiikkia, 

kukkauutteita, eteerisiä öljyjä ja terapeuttisia kiviä.34   
 

1.3 Merkittävimmät haastatteluissa mainitut liikkeet 
Suomessa on vaikuttanut jo vuosikymmeniä erilaisia liikkeitä joiden alkuperä on 

okkultismissa, länsimaisessa esoteriassa, tai idän uskonnoissa. Näistä muutamia 

merkittävimpiä ovat ruusuristiläisyys eli AMORC, joka tuli Suomeen 1950-

luvulla; teosofia, joka alkoi vaikuttaa suomessa 1800-luvun lopussa sekä 1600-

luvulla perustettu vapaamuurari-aate, joka tuli Suomeen 1759.35 Meedioiden ja 

henkiparannuksen ympärillä liikkuva spiritualismi syntyi 1848 yhdysvalloissa ja 

sai jalansijaa Suomessa 1900-luvun alussa. Muutamassa haastatteluissa nousi 

esiin oppi Urantiakirjasta, joka on tullut Yhdysvalloista Suomeen 1962 

Interplanetistit Ry:n välityksellä.36 Haastatteluissa nousi esiin myös muita 

uususkonnollisiksi määriteltäviä liikkeitä, jotka haastateltavat kokivat liittyvän 

osaksi harjoittamaansa uushenkisyyttä, mutta jotka on perinteisesti määritelty 

itsenäisiksi liikkeiksi, kuten esimerkiksi teosofia ja uussamanismi.37 Esittelen 

                                                
33 Mikkonen 2001, 186–187. 
34 Mikkonen 2001, 186–187; Moderni kirkkokansa 2003, 60–62. 
35 Uskonnot Suomessa 2008, 197–210. 
36 Uskonnot Suomessa 2008, 241–242. 
37 Ketola 2001, 22. 
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seuraavaksi lyhyesti tällaiset liikkeet sekä kaikki merkittävät liikkeet tai 

opinsuunnat. 

 Jo mainittu Blavatskyn ja Olcottin perustama teosofinen liike sai alkunsa 

1875 Yhdysvalloissa. Alunperin liikkeen uskonnonhistoriallinen tausta oli pääosin 

antiikin aikaisessa gnostilaisuudessa, uusplatonismissa, keskiaikaisessa 

okkultismissa sekä jossain määrin juutalais-kristillisessä perinteessä. Teosofisen 

johdon myöhempi siirtyminen Intiaan merkitsi liikkeen siirtymistä huomattavasti 

enemmän hindulaisuuden ja buddhalaisuuden suuntaan. Teosofien mukaan 

ihminen on ikuisuusolento, jonka sisällä on tiedostaja, jumalkipinä, joka käy läpi 

erilaisia tietoisuuden tiloja kunnes se saavuttaa kaikkien korkeimman tason. 

Tämän kehityksen nähdään toteutuvan jälleensyntymien ja karman lain 

myötävaikutuksella. Uskonnollisista liikkeistä teosofia on tuonut todennäköisesti 

eniten hindulaisia oppeja länsimaihin, kuten käsitteet karmasta ja 

jälleensyntymästä, henkisistä mestareista ja suljetuista seuroista. Ensimmäinen 

Suomen osasto perustettiin vuonna 1907. Vuonna 2007 Suomen teosofisessa 

seurassa oli noin 460 jäsentä.38   

 Suomen Ruusu-Risti -seura liittyy kiinteästi Suomen teosofisen seuran 

historiaan ja varhaisvaiheisiin. Pekka Ervastin (1875–1934) toimiessa teosofisen 

seuran ensimmäisenä ylisihteerinä ajautui Ervast kannattajineen eri linjoille 

teosofisen seuran kanssa. Tämän seurauksena syntyi Ruusu-Risti liike. Ervastin 

esimerkin mukaisesti myötä liike pitäytyi joiltain osin teosofian perinnössä, kuten 

esimerkiksi karman ja jälleensyntymän ja ihmisen sisäisen jumaluuden osalta. 

Liikkeessä keskitytään enemmän suomalaisseen ja kristilliseen perinteeseen, 

kuten Jeesuksen opetusten eettiseen merkitykseen ja suomalaiskansallisen 

okkultistisen perinnön, kuten Kalevalan tutkimiseen. Ervast oli myös 

perustamassa yhteisvapaamuurarien Suomen osastoa. Ruusu-Risti ry on 

rekisteröity vuonna 1931.39 
 Teosofiasta alun perin irtaantunut Rudolf Steinerin (1861–1925) 

muotoilema antroposofia on laaja uskonnollis-filosofinen synteesi. Liike 

perustettiin vuosien 1912–1913 taiteessa. Antroposofia eroaa teosofiasta 

esimerkiksi siinä, että se on Steinerin näkemysten myötä suuntautunut enemmän 

kristinuskoon ja länsimaiseen kulttuuriin kuin itämaisiin uskontoihin. Steiner 

opetti niin sanotulla ”kristustietoisuudella” olevan keskeinen merkitys 

                                                
38 Heino 1997, 278; Mikkonen 2001, 182; Uskonnot Suomessa teosofia 2015. 
39 Uskonnot Suomessa Ruusu-risti 2015. 
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ihmiskunnan henkisessä evoluutiossa. Hän uskoi kristinuskon olevan kaikkien 

mysteerikulttien täyttymys ja korosti Golgatan tapahtumien olevan taitekohta 

ihmiskunnan historiassa, mutta hänen näkemyksensä sovitusopista sekä hänen 

kristologiset spekulaationsa poikkeavat perinteisten kirkkojen näkemyksistä. 

Steiner hahmotteli myös antroposofista lääketiedettä ja Steiner-pedagogiikkaa 

joka ilmenee varsinkin Steinerkoulu järjestelmässä. Suomen ensimmäinen 

antroposofinen järjestö perustettiin vuonna 1923. Vuonna 2011 nykyisessä 

antroposofisessa liitossa oli 780 jäsentä.40 

 Spiritualismi juontaa juurensa spiritismistä, jolla tarkoitetaan 1800-luvun 

puolessa välissä syntynyttä uskomusta siitä, että henkimaailmaan siirtyneisiin 

kuolleisiin on mahdollista pitää yhteyttä. Tämä tapahtuu yleensä meedioiden 

välityksellä. Spiritualismi ja spiritismi sanat tulevat latinan spiritus sanasta, joka 

tarkoittaa henkeä. Spiritualismin korostetaan eroavan spiritismistä siten, että se on 

vakavasti otettava ja eettinen elämänkatsomus, jonka perusajatuksena on, että 

ruumiillinen kuolema merkitsee vain siirtymistä toiselle elämän tasolle. 

Spiritualistit eivät usko helvettiin tai iankaikkiseen rangaistukseen ja heillä on 

usein panteistinen jumalakäsitys ja monet liikkeessä uskovat myös 

jälleensyntymiseen.41  

Spiritualismin ytimessä ovat erilaiset parapsykologiset ilmiöt, kuten 

esimerkiksi transsitilassa puhuminen, hengen ruumiillistuminen meedioon, 

henkien materialisaatiot ja erilaiset ilmestykset sekä automaattikirjoitus, jossa 

meedion käsi kirjoittaa ilman hänen tietoista ohjaustaan. Niin sanottu 

henkiparannus (healing) muodostaa oman ulottuvuutensa ja se on myös keskeistä 

spiritualistien toiminnassa. Sen uskotaan olevan suoraa jatkoa eri kulttuureissa jo 

varhain esiintyneille hengellisille ja henkisille parantamismenetelmille. 

Parantumisen uskotaan tulevan Jumalalta ja sen välittäjänä toimii henkiparantaja 

ja tämän apuna oleva parantajahenki. Erilaisia menetelmiä ovat esimerkiksi 

parantaminen koskettamalla tai auraa42 parantamalla poistamalla siitä väärää 

energiaa ja sen aiheuttamaa sairauksia.43  

 Kirjoitusmeedioiden toiminnasta ovat kehittyneet ilmestysspiritismi, jonka 

avulla on vastaanotettu ilmestyksiä esimerkiksi enkeleiltä tai kosmisen hierarkian 

korkeimmilla tasoilla olevilta mestareilta, sekä kanavointi, joissa ollaan henkien 

                                                
40 Uskonnot Suomessa antroposofia 2015. 
41 Heino 1997, 351, 357. 
42 Aura liittyy uskomukseen ihmisen näkymättömästä energiakehosta. 
43 Heino 1997, 351–354. 
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sijaan yhteydessä toisiin oloihin kuten ufojen miehistöihin. Urantia-kirja on laajin 

kanavoitu kirja ja esimerkiksi Blavatsky kirjoitti monia teoksia käyttäen 

automaattikirjoitusta.44 Näyttää siltä, että monet uushenkisyyteen vaikuttaneet 

kirjat ja opetukset ovat syntyneet kanavoinnin tai automaattikirjoituksen 

välityksellä. Suomessa on vieraillut meedioita ja ollut kiinnostusta 

parapsykologiaan jo 1800-luvun lopulta lähtien. Suomen ensimmäinen 

spiritualistinen seura perustettiin vuonna 1946. Suomen spiritualistisiin seuroihin 

kuuluu kaikkiaan noin 1500 jäsentä (2007). Seura järjestää esimerkiksi esitelmä ja 

meediotilaisuuksia.45     

 Hindulaisuuden uskotaan syntyneen Indusjoen varrella kehittyneesssä 

Induskulttuurissa, joka sijoittui nykyisen Pakistanin ja Luoteis-Intian alueella. 

Hindulaisuus on  perinteisesti jaettu viiteen kulttuurikauteen: Indus-kulttuuri 1. 

(2600–1900 Ekr.) 2. Veda-kausi (1600–550 eKr.) 3. Klassinen aika (550 eKr –550 

jKr.) 4. Keskiaika (550–1500 jKr.) 5. Uusi aika (1500– .) Hindujen pyhän 

kirjallisuuden keskiössä on 1000 hymniä sisältävä Rigveda teos. Hindulaisuudessa 

palvotaan lukuisia jumalaolentoja, vaikka pohjalla on myös ajatus siitä, että 

jumaluus on pohjimmiltaan ykseys. Hindulaisuus koostuu lukuisista 

uskonnollisista perinteistä, joilla on omat perustaja-gurunsa ja jotka korostavat 

tiettyjä pyhiä tekstejä ja painottavat omanlaisia teologioita ja pelastusteitä 

käytäntöineen.46   

 Klassiselta ajalta on peräisin kolme ydinkäsitettä: dharma, jolla tarkoitetaan 

velvollisuutta ja elämänohjetta, karma, jolla tarkoitetaan yksilön hyvien ja 

pahojen tekojen kokonaisuutta, joka määrittää ihmisen kohtaloa. Tähän liittyy 

ajatus jälleensyntymäuskosta, joka perustuu siihen, että ihminen kantaa mukanaan 

tekojensa vaikutuksia ja saavuttaa hyvillä teoilla hyvän ja pahoilla teoilla huonon 

jälleensyntymän. Kolmas ydin käsite on moksha, joka kuvaa yksilön saavuttamaa 

potentiaalista vapautusta karman ja jälleensyntymän kahleista. Hinduista suurin 

osa on kasvissyöjiä. Hindut ovatkin perinteisesti välttäneet lihansyöntiä, tupakkaa 

ja alkoholia, vaikka kaksi jälkimmäistä ovatkin nyky-Intiassa sallittuja. 

Askeettisen hindulaisuuden piirissä esimerkiksi kannabiksen käytölle on pitkät 

perinteet.47  

                                                
44 Heino 1997, 354. 
45 Heino 1997, 355; Uskonnot Suomessa spiritualismi 2015. 
46 Uskonnot Suomessa 2008, 250–253. 
47 Uskonnot Suomessa 2008, 250–251; Uskonnot Suomessa hindulaisuus 2015. 
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Niin sanotun uushindulaisuuden nähdään muotoutuneen aina 1700-luvulta 

lähtien ja sen voi nähdä saaneen vaikutteita muistakin uskonnoista. Swami 

Vivekanandan (1863–1892) voidaan nähdä olevan uushindulaisuuden pääideologi 

ja hänen muotoilemansa uushindulaisuus on tiivistettävissä viiteen keskeiseen 

ajatukseen: 1. Hindulaisuuden perustana ovat universaalit ja ikuisen henkisen 

elämän lait. 2. Kaikki uskonnot ovat näiden samojen peruslakien ilmaisuja. 3. 

Omakohtainen jumalakokemus on uskonnonharjoituksen ylin päämäärä. 4. Tämän 

saavuttamiseksi on tehtävä henkisiä harjoituksia ja epäitsekästä palvelutyötä. 5. 

Tähän tarvittavat menetelmät voi parhaiten oppia henkiseltä opettajalta, joka on jo 

itse saavuttanut päämäärän.48         

  Hindulaisuuteen perustuvista kulttuurin muodoista jooga on länsimaissa 

tunnetuimpia. Harrastajien keskuudessa ajatellaan usein, että jooga ei ole uskonto, 

mutta on kiistatonta, että alun perin joogaliikkeet ovat syntyneet hindulaisen 

kulttuurin vaikutuspiirissä. Tuhansia vuosien aikana joogaperinne on jakautunut 

useisiin suuntauksiin, joissa kaikissa on ollut pohjimmiltaan kyse ruumiin ja 

mielen hallinnasta, tavoitteena vapautua aineellisesta maailmasta askeettisten 

harjoitusten avulla.49  

Fyysisiin harjoitteisiin keskittyvä moderni jooga kehittyi perinteisen 

intialaisen Hathajoogan ja länsimaisen liikunta- ja terveyskulttuuriin synteesiinä 

1920-luvulla. Yhdistelmän tärkeimpiä luojia olivat Sami Sivananda (1887–1963) 

sekä Tirumalai Krishnamacharya (1888–1989), jotka irrottivat joogan sen 

perinteisestä askeettisesta kontekstista tuoden sen näin ollen osaksi tavallisen 

ihmisen elämää. He asettivat suuren painon fyysiselle asentoharjoittelulle (asanat). 

Länsimaissa nykyisin harjoitettava jooga on periytyy valtaosin Sivanandan tai 

Krishnamacrayan ja heidän oppilaidensa kehittämiin  koulukuntiin. Suomessa 

joogaa alettiin harrastaa laajamittaisemmin 1960-luvulla. Vuonna 2005 suomessa 

arvioitiin olevan vähintään 20 000 joogaharjoittajaa. Heistä noin yhdeksän 

kymmenestä harjoittaa joogaa ei-uskonnollisessa muodossa. Useimmille kyse on 

pelkästä terveysliikunnasta.50 

 Astrologialla tarkoitetaan tähdistä ennustamista ja sen keskiössä on 

uskomus siitä, että taivaankappaleet ja planeetat vaikuttavat ihmisten ja 

luomakunnan elämään ja kohtaloihin. Uskomus kehittyi alunperin hellenistisessä 

kulttuuripiirissä ja levisi sieltä Intiaan, Kiinaan ja arabimaihin, josta sitä välitettiin 
                                                
48 Uskonnot Suomessa 2008, 255–257, 260–262. 
49 Uskonnot Suomessa 2008, 263–264. 
50 Uskonnot Suomessa 2008, 263–264. 
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takaisin Eurooppaan keskiajalla. Taustalla on myös joissain vanhoissa 

kulttuureissa ollut uskomus siitä, että taivaankappaleet ovat jumalia, jotka 

säätelevät ihmisten elämänkohtaloita. Osa astrologeista uskoo edelleen, että 

taivaankappaleiden liikkeet vaikuttavat ihmisten elämään mekaanisesti ja 

kohtalonomaisesti. Suurempi osa uskoo, että horoskoopit kertovat tietyistä 

taipumuksista tai luonteenpiirteistä, joilla on vaikutusta ihmisten elämään, mutta 

ne eivät ohjaa sitä vääjäämättömästi. Viime vuosikymmeninä on myös noussut 

uudenlaisia astrologeja, jotka pitävät itseään eräänlaisina terapeutteina ja ohjaavat 

asiakkaitaan kohti syvempää itseymmärrystä. Myös uushenkisyyden pohjalla 

oleva ajatus tulevasta vesimiehen ajasta nousee astrologisista ennustuksista.  

Suomen astrologinen seura perustettiin vuonna 1964 ja siinä oli vuonna 1997 yli 

500 jäsentä.51    

 Summit Lighthouse -järjestön perusti vuonna 1958 Mark L. Prophet (1918-

1973). Omien sanojensa mukaan ylösnousseen52 mestarin El Moryan 

kehoituksesta. Hän oli aiemmin ollut mukana teosofisessa I AM liikkeessä, jossa 

oli näkyvissä myöhemmin Summit Lighthousessa näkyvät teosofiset ja 

spiritualistiset näkemykset, kuten käsitykset jälleensyntymästä, karmasta sekä 

maapalloa henkisestä maailmasta käsin ohjaavasta ”suuresta valkoisesta 

veljeskunnasta”, ylösnousseista mestareista ja kadonneesta Atlantiksesta. Prophet 

oli aiemmin omaksunut aineksia myös intialaisesta uskonnonfilosofiasta ja 

okkultismista. Myöhemmin Prophetin vaimon Elizabethin uskottiin antavan 

Pyhän Hengen valtuuttamana ylösnousseitten mestarien sanelemia ilmoituksia ja 

pariskunta antoi ymmärtää olevansa suuren valkoisen veljeskunnan jumalallisia 

lähettiläitä. Vuonna 1974 liikkeessä alettiin uskoa Jeesuksen kutsuneen Elizabeth 

Claire Prophetin perustamaan Church of Universal and Triumphent –kirkon. Mark 

Prophetin kuoleman jälkeen 1973 liikkeessä alettiin uskoa hänen jatkavan 

tehtäväänsä yhtenä ylösnousseista mestareista. Liikkeen opetukset perustuvat 

pääosin uskomukseen ylösnousseiden mestareiden antamasta opetuksesta, jota 

järjestön tulisi levittää.53 

Järjestön uskontulkinnan mukaan jokaisen ihmisen on tiettyjen ehtojen 

täytyttyä mahdollista vapautua jälleensyntymän kiertokulusta, kokea 

ylösnousemuksen vihkimys ja nousu Kristuksen tavoin Jumalan luo. Liikkeessä 

                                                
51 Heino 1997, 363–366; UUK 2006, 339. 
52 Ascended master – ascencion tarkoittaa itse asiassa taivaaseenastumista  esimerkiksi 
Raamatussa, eikä ylösnousemusta, resurrection. 
53 Heino 1997, 298–299. 
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uskotaan, että planeetan kehitystä johtavaan suureen valkoiseen veljeskuntaan 

kuuluvat mm. Jeesus, Konfutse, Maytreya Buddha, sekä Mark Prophet. Elizabeth 

Claire Prophetin mukaan Jeesus oli alun perin tavallinen ihminen, joka kehittyi 

lopulta suureksi suureksi adeptiksi54, jonka välityksellä jokainen voi saavuttaa 

”Kristus-itsensä” ja sen kautta Jumalan. Järjestön opetuksissa Pyhä Henki on 

”violetti liekki”, johon liittyvää lausetta mantran tavoin toistamalla saavuttaa 

vapautusta karmasta ja voi vetää itseensä ”vesimiehen ajan energiaa”. Järjestö on 

vaikuttanut Suomessa vuodesta 1976 lähtien. Liikkeen säännölliseen toimintaan 

kuuluu muunmuassa jumalanpalvelusten järjestäminen.55 

 Urantia-kirja on Yhdysvalloissa vuonna 1950 perustetun Urantia-

Foundationin julkaisema kirja. Liikkeen mukaan kirjan sisällön on vastaanottanut 

tietty ihmisryhmä (kontaktikomissio) 1900-luvun alkupuolella Chicagossa. 

Urantia-kirja sisältää neljä yhteen nivottua kirjaa, joissa on yhteensä 196 lukua. 

Luvut kertovat maailmankaikkeuden rakenteesta, jumaluudesta, ihmisen 

alkuperästä ja suhteesta kosmokseen. Kirjan opillinen perussanoma on, että kaikki 

ihmiset ovat yhtä perhettä, universaalin isän, yhden Jumalan tyttäriä ja poikia. 

Kirja kuvaa maailman, joka koostuu 700 000:sta paikallisuniversumista, joita 

jokaista johtaa Mikael-persoona. Tätä paikallisuniversumia johon maa kuuluu, 

johtaa Kristus-Mikael. Urantia-kirjassa on paljon kristillisiä termejä, liikkeessä 

uskotaan, että kirja tuo esiin Jeesuksen opetuksia alkuperäisessä muodossa.  

Urantia-kirja ei kuitenkaan tue esimerkiksi kristinuskon käsityksiä sovitusopista ja 

helvetistä.56  

Toisin kuin monet uudet uskonnolliset liikkeet, joiden pohja on teosofiassa 

Urantia-kirja ei tue ajatusta jälleensyntymisestä. Sen sijaan kirjassa kuvaillaan 

systemaattisesti erilaisia henkimaailmoja ja henkisiä tasoja, joiden huipulla on 

Jumala, ”universaali isä” ja muita jumalolentoja, joita kohti ihminen voi kehittyä 

tuhansien vuosien aikana. Tutkija Timo Eskolan mukaan Urantia-kirjassa voi 

kuitenkin nähdä olevan teosofiasta ja gnostilaisuudesta tutun asetelma, jossa 

tavalliset ihmiset saavat jumalallistumiseen johtavan tiedon korkeammalla tasolla 

olevilta olennoilta. Eskolan mukaan lopputuloksena on eräänlainen 

uudelleenkirjoitettu New Age -raamattu, joka esittelee kristiuskon ilman 

vapahtajaa, sovitusta ja anteeksiantoa. Suomen Urantia-Seura ry perustettiin 

                                                
54 Adeptilla tarkoitetaan teosofiassa sellaista ihmistä joka on saavuttanut vihkimyksen ja tullut 
salaisen tiedon mestariksi.  
55 Heino 1997, 298–301. 
56 Uskonnot Suomessa urantia, 2015. 
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vuonna 1989. Seura järjestää mm. opetustilaisuuksia, seminaareja ja 

lukupiiritoimintaa eri paikkakunnilla.57  

 Reiki on vaihtoehtoinen hoitomuoto, jonka perustaja on Japanilainen Mikao 

Usui (1865–1926). Reiki hoito perustuu ”ki”-energian siirtämiseen ja 

voimistamiseen reikihoitajan käsien kautta. Reikin avulla hoidetaan sekä fyysistä 

ruumista, että ihmisen henkistä olemusta ja siihen kuuluu olennaisena henkisen 

kasvun ajatus. Reikiä käytetään myös terapeuttisessa mielessä erilaisten traumojen 

ja stressin purkamiseen. Ensimmäinen reiki-koulu perustettiin Tokioon vuonna 

1922. Ensimmäiset suomenkieliset reiki-kurssit järjestettiin vuonna 1985. Tällöin 

koulutettiin ensimmäiset suomalaiset reiki-opettajat.58 

 Samanismi on vanha luonnonkansojen traditio. Samaani-sana on peräisin 

Siperiasta ja sillä tarkoitetaan henkilöä, joka hoitaa heimojen maagis-

uskonnollisia tehtäviä. Perinteisesti samanismissa oli kyse yksilön tai yhteisön 

elämästä ja kuolemasta ja se kukoisti aikana, jolloin ihmiset elivät kiinteästi osana 

luonnon kiertokulkua. Samanismissa maailmankuva on kolmikerroksinen ja se 

jakautuu yliseen, aliseen ja keskiseen maailmaan. Yliseen ja aliseen maailmaan 

päästäkseen samaani käyttää apunaan tanssia, laulua, rummutusta, paastoa, jopa 

huumeita. Uussamanismissa samanismi on erotettu alkuperäisestä kulttuurisesta 

yhteydestään ja muutettu yksilön kehittymisen välineeksi. Uussamanismissa 

perinteisiä salaisia ja yhteisön identiteettiä vahvistamaan tarkoitettuja ekstaasi-, 

transsi- ja rumputekniikoita käytetään itsensä kehittämiseen ja terapeuttisiin 

tarkoituksiin. Uussamanismin pioneereja ovat Carlos Castaneda (1925–1998) sekä 

Michael Harner (1929-), joka on perustanut Foundation for Shamanic studies-

säätiön. Suomessa on ollut 1980-luvun puolivälistä lähtien tarjolla erilaisia 

samaanikursseja.59 

 Psykedeeliseen henkisyyteen kuuluvat olennaisesti hallusinogeenit. 

Hallusinogeenit aiheuttavat pieninä annoksina nautittuna aivoissa kemiallisen 

reaktion, josta seuraa muutoksia käyttäjän aistihavaintoihin, mielialaan ja 

ajatuksenkulkuun. Tämän myötä tietoisuuden uskotaan olevan korostuneempi ja 

havaintokyvyn terävämpi. Psykedeelisten huumeiden käyttäjä pysyy useimmiten 

tietoisena ympäristön tapahtumista kyeten näin palauttamaan muistiin, jopa 

yksityiskohtaisia kokemuksia. Hallusinogeeneja on käytetty uskonnollisissa 

tarkoituksissa eri kulttuureissa kautta historian. Esimerkiksi hindulaisuuden 
                                                
57 Eskola 2000, 36, 42–43; Uskonnot Suomessa 2015. 
58 Uskonnot Suomessa Reiki, 2015. 
59 Heino 1997, 368–369. 
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varhaisimman pyhän tekstin Rigvedan (1200–900 eKr) 120 hymniä on omistettu 

jumalalliseksi koetulle soma nimiselle psykoaktiiviselle kasville.60  

Länsimaisen psykedelian tarina alkoi vuonna 1938 jolloin LSD kehitettiin. 

Meskaliinin käyttökokemuksistaan kirjoittanut psykedeelisen henkisyyden 

pioneeri Aldous Huxley (1894–1963) vakuuttui omien kokemustensa pohjalta 

siitä, että psykedeelisten aineiden aikaansaamat tietoisuuden tilat ovatkin mystisiä 

kokemuksia, jotka raivaavat tietä aidommalle todellisuuskäsitykselle. Hän yhdisti 

aineiden tuottamat mystiset kokemukset intialaisvaikutteiseen mystiikkaan.61 

Myös The Aquarian Conspiracy kirjan kirjoittaja Marilyn Ferguson uskoo 

kuusikymmenluvulla syntyneellä psykedeelisellä liikkeellä olleen elintärkeä rooli 

uushenkisyyden myöhemmälle kehitykselle. Fergusonin mielestä on mahdotonta 

yliarvioida psykedeelisyyden historiallista roolia yhtenä sisäänpääsykohtana, joka 

vetää ihmisiä muiden muuttumistekniikoiden piiriin. Psykedeelisillä huumeilla on 

kiistämättä ollut merkittävä osa joidenkin suurten kulttuurien mystisiä 

harjoitteita.62   

Vaikka monet uushenkisen liikkeen opetukset eroavat ainakin jossain 

määrin kristinuskon opetuksista, on käsitys Jeesuksesta sisällytetty melkein 

jokaisen edellä mainitun liikkeen uskomuksiin ja siksi on tarpeen määritellä miten 

uushenkinen Jeesus-kuva eroaa kristillisestä Jeesus-kuvasta. Uushenkisyydestä 

löytyy rinnakkain monenlaisia Jeesus-kuvia, jotka ovat sukua enemmän 

gnostilaisuudelle kuin klassiselle kristologialle. Jeesuksen uskotaan olevan 

samanlainen ikiaikiasen viisauden opettaja, tai ylösnoussut mestari kuin vaikkapa 

Buddha, Khrisna tai Sokrates. Joissakin opetuksissa Jeesuksen uskotaan 

vierailleen nuoruudessaan intiassa henkisyyttä oppimassa. Toisaalla hänen 

uskotaan uudelleensyntynyt Atlantiksen asukas tai jonkun ulkoavaruuden 

sivilisaation lähettämä profeetta.63  

Teosofisen opetuksen mukaan Jeesus oli vain ihminen, johon Kristus, tai 

kristus-tietoisuus laskeutui kasteen hetkellä ja poistui ennen ristiinnaulitsemista. 

Liikkeessä ei uskota ajatukseen jumalallisesta kärsimyksestä. Nykyisen 

uushenkisen käsityksen mukaan tämä sama ”yhteys kristukseen” on tarjolla 

kaikille henkisyyden harjoittajille. Huomattavaa on, että uushenkisyyteen suuresti 

vaikuttaneen teosofisen liikkeen ensimmäisten johtajien suhtautuminen 

                                                
60 UUK 2006, 370–371. 
61 UUK 2006, 370–371 
62 Ferguson 1980, 76; Partridge 2005, 83. 
63 Komulainen 2010, 110, 111–112, 116. 
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kristilliseen kirkkoon oli vihamielinen ja tämä ajattelu on periytynyt, joskin 

miedompana, uushenkisyyteen.64  

Kristillisen Jeesus-kuvan voi jakaa viiteen osaan. 1. Kristillisen teologian 

keskuksessa on ajatus siitä, että Jeesus toi tiedon siihen asti tuntemattomasta 

uudenlaisesta suhteesta Jumalaan. 2. Iänkaikkisen elämän mahdollistava pelastus, 

sen kristillisessä merkityksessä perustuu Jeesuksen elämään, kuolemaan ja 

ylösnousemukseen. Pelastus on lahja, jota ihminen ei voi saavuttaa omilla 

teoillaan. 3. Jeesuksen lunastaessa ihmisen elämän hän myös tekee uuden elämän 

mahdolliseksi ja antaa sille hahmon niin, että ihminen tehdään kristuksen 

kaltaiseksi. 4. Jeesus on yhtä aikaa kokonaan Jumala ja kokonaan ihminen. 5. 

Jeesus on Isä Jumalan poika ja häneen uskovat pääsevät samankaltaiseen 

suhteeseen Isä Jumalan kanssa.65  

 

1.4 Uskonnollinen kääntyminen 
Useimmilla maailman ihmisillä on tietty uskonnollinen vakaumuksensa ja 

useimmat säilyttävät kotikasvatuksestaan omaksumansa uskontokunnan. Tietty 

osa ihmisistä omaksuu kuitenkin kokonaan uuden uskonnollisen vakaumuksen ja 

kääntyy toiseen uskontoon. Termi kääntyminen viittaa ihmisen yksilölliseen, 

sisäiseen ja psygologiseen kokemukseen, hänen hengelliseen taipumukseensa tai 

julkiseen liittymiseensä.66 Lewis R. Rambon mukaan kääntyminen on 

vaiheittainen uskonnollinen muutosprosessi, joka tapahtuu ihmisten, 

ideologioiden, instituutioiden, odotusten ja orientaatioiden dynaamisessa 

voimakentässä. Hänen mukaansa kääntymiset ovat välittyneet ihmisten, 

instituutioiden, odotusten yhteisöjen ja ryhmien kautta. Rambo on muotoillut 

uskonnollisen kääntymisen kokonaisvaltaisen tasomallin, joka mahdollistaa 

systemaattisesti joitakin kääntymisen tutkimisessa esiintyviä ongelmien 

järjestämisen. Hänen tasomallinsa sisältää seuraavat tasot: konteksti, kriisi, 

etsintä, kohtaaminen, vuorovaikutus, sitoutuminen ja seuraukset.67  

 Konteksti muodostaa puitteet kääntymiselle ja se sisältää sosiaalisen, 

kulttuurillisen, uskonnollisen ja henkilökohtaisen ulottuvuuden. Kontekstuaaliset 

tekijät määrittelevät puitteet kommunikaatiolle, uskonnolliselle tarjonnalle, sekä  

ihmisten liikkuvuudelle, mahdollisuuksille ja resursseille. Näillä ulkoisilla 
                                                
64 Komulainen 2010, 116–118.  
65 McGrath 2012, 38, 374–377, 379, 383, 449, 452, 501. 
66 Karppinen 1994, 47; Smith & Steward 2011, 1. 
67 Rambo 1993, 17. 
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voimilla on suora vaikutus siihen kuka kääntyy ja miten kääntyminen tapahtuu. 

Kääntymistä edeltää yleensä jonkinlainen kriisi. Se voi olla pohjimmiltaan 

uskonnollinen,  poliittinen, psykologinen, tai kulttuurillinen. Erityisesti 

kahdenlaiset kriisit ovat merkityksellisiä kääntymisen kannalta: Kriisit, jotka 

kyseenalaistavat yksilön elämän suunnan ja kriisit jotka ovat itsessään pienempiä 

mutta toimivat ikään kuin kortena, joka lopullisesti murtaa kamelin selän. 

Tällaisia kriisejä voivat olla esimerkiksi äkillinen mystinen kokemus, 

kuolemanrajakokemus tai vakava sairaus.68   

 Usein kääntymistä edeltää etsintä. Ihmiselle on luontaista etsiä elämän 

tarkoitusta, vähentää tietämättömyyttä ja ratkaista ristiriitoja. Kriisi tai 

normaalista poikkeava elämänvaihe johtaa siihen, että ihminen alkaa tavallista 

aktiivisemmin etsimään kasvun mahdollisuuksia, tyhjiön täyttymistä, ”fill the 

void”, ratkaisun löytymistä tai rikkaampaa elämää.  Rambon mukaan etsivä 

ihminen on usein itse aktiivinen tekijä matkalla kohti kääntymystä. Myös 

Kohtaaminen ihmisen kanssa, joka on jo osa uskonnollista yhteisöä voi aloittaa 

kääntymisen kannalta merkittävän prosessin. Näiden kahden välille muodostuu 

dynaamista ja elintärkeää kanssakäymistä. Kohtaamisessa molemmilla voi nähdä 

olevan omat intressinsä, uskontoaan välittävä tavoittelee toisen käännyttämistä ja 

toisaalta käännytettävä on myös kiinnostunut saavuttamaan parhaaksi 

havaitsemiaan asioita.69    

 Seuraava Rambon kuvaama taso on vuorovaikutus, joka tapahtuu 

potentiaalinen käännynnäisen ja hänen adoptoimansa uskonnollisen yhteisön 

välillä. Yksilö  perehtyy ryhmän opetukseen, elämäntapaan ja tulevaisuuden 

odotuksiin ja päättää jatkaako hän syvempään yhteyteen. Rambon 

kääntymismallin kuudes taso on sitoutuminen, joka on tärkeä vaihe muutoksessa 

ja seurausta intensiivisestä kohtaamisesta. Tähän liittyy usein selkeä käännekohta 

tai päätös, joka voi perustua myös kokemuksellisuuteen. Sitoutumispäätös 

tuodaan usein jälkeenpäin esille yhteisön piirissä ja siihen voi  yhteisöstä riippuen 

liittyä joku rituaali kuten kaste tai yhteisön edessä tehtävä todistus. Tietynlainen 

rituaali antaa yksilölle mahdollisuuden läpikäydä muutoksen ja toisaalta näyttää 

muutoksen julki laajemmin.70 

 Kääntymisen seuraukset ovat monimutkaisia ja monipuolisia. Rambo tutkii 

seurauksia viiden lähestymistavan avulla: henkilökohtaisten ennakkoluulojen 
                                                
68 Rambo 1993 20–22, 44–46, 48–50. 
69 Rambo 1993 56–58, 66–67. 
70 Rambo 1993 102, 124. 
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arviointi; yleiset havainnoinnit; syväluotaava sosiokulttuurillisten ja historiallisten 

seurauksien tutkiminen; kääntymisen psykologiset ja teologiset seuraukset. 

Ennakkoluuloja ja voi löytyä siitä uskonnollisesta yhteisöstä johon yksilö 

kääntyy, mutta myös kääntymistä tutkivilta, joiden omat uskomukset vaikuttavat 

heidän ennakkokäsityksiinsä. Kääntymisellä voi olla yksilöllisten seurauksien 

lisäksi myös sosiokulttuurisia ja kumulatiivisia seurauksia esimerkiksi silloin kun 

merkittävä määrä samasta ihmisryhmästä kääntyy. Seurausten psykologinen 

arviointi havainnoi sitä onko kääntymisen seurauksena tapahtunut vaikkapa 

kehitystä, taantumista, tai pakkomielteisyyttä. Kääntymisen arviointi 

uskonnollisesta traditiosta käsin on olennaista tutkittaessa kääntymisen 

seurauksia. Tähän on olemassa kahdenlaista arviointi tapaa, Ensimmäisenä 

tutkitaan onko kääntymiskandidaatti täyttänyt rituaaliset tai käyttäytymiseen 

liittyvät vaatimukset. Esimerkiksi juutalaisilla ympärileikkauksen. Toinen 

vaikeammin tavoitettava kysymys arvioi sitä onko kääntymiskandidaatti oikeasti 

vilpitön etsinnässään ja liikkeellä puhtain motiivein. Etsiikö hän todella 

Jumalaa.71        

Kääntymistutkimuksen pioneeri 1900-luvun alussa vaikuttanut 

uskonnontutkija William James kuvaa kääntymys kokemuksen keskeisinä 

kokemuksina ahdistuneisuuden häviämistä, sisäistä rauhaa ja sopusoinnun 

tuntemista, tunnetta siitä, että asiat ovat kunnossa, sekä halua olla olemassa 

vaikka ulkoisissa asioissa ei olisi tapahtunut mitään muutosta. Hänen mukaansa 

kääntyminen, armon vastaanottaminen, uudestisyntyminen, uskonnon kokeminen, 

varmuuteen pääseminen ja monet muut ilmaisut merkitsevät sitä vähitellen tai 

äkillisesti tapahtuvaa prosessia, joka johtaa tähän asti jakaantuneeseen, tietoisesti 

väärässä olevan, alemmuudentuntoisen, onnettoman minuuden ehjäksi, tietoisesti 

aidoksi, paremmaksi, onnelliseksi minuudeksi seurauksena hänen lujemmasta 

otteestaan uskonnollisiin realiteetteihin. Tätä kääntyminen merkitsee yleisesti 

käsitettynä riippumatta siitä uskooko tällaisen moraalisen muutoksen olevan 

Jumalan toimintaa vai eikö usko. Jamesin mukaan kristityiksi kääntyvillä varmuus 

Jumalan armosta, vanhurskauttamisesta ja pelastuksesta muodostuvat uskon 

kohteiksi. Hyvin usein kääntymiskokemuksessa on mukana myös hallitsevana 

tunteena korkeamman kontrolloivan tekijän mukanaolo.72  

 E.T.Clarkin kehittämän klassisen kolmijaon mukaan kääntyminen on 

                                                
71 Rambo 1993, 142–144, 148–150, 156, 159.     
72 James 1981, 147, 184, 187. 
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mahdollista jakaa herätyskääntymiseen, ratkaisukääntymiseen ja 

kehityskonversioon. Herätyskääntyminen on dramaattinen ja äkillinen. 

Ratkaisukääntyminen taas on vaiheittaista kääntyminen jonka kuluessa ihminen 

tekee tietoisen valinnan jonkin tunnepitoisen herätteen vaikutuksesta. 

Kehityskonversio on myös vaiheittaista kääntymistä jossa ihminen kypsyy 

hengellisesti vailla järisyttäviä kokemuksia.73  

Uskontopsykologi Kenneth Pargament taas määrittelee kääntymisen 

radikaaliksi tavaksi etsiä uskonnon kautta apua ja merkitystä silloin, kun aiemmat 

elämän päämäärät ja niiden tavoittelemisen keinot osoittautuvat toimimattomiksi. 

Pargament kuvaa kääntymystä ydinpersoonassa tapahtuvaksi muutokseksi, johon 

kuuluu kaksi vaihetta: 1. oman itsen rajallisuuden/riittämättömyyden 

tiedostaminen ja 2. pyhän, itseä suuremman voiman yhdistyminen itseen ja uuden 

identiteetin muodostuminen. Kääntymyksessä identifioituminen tapahtuu 

hengelliseen voimaan (hengellinen kääntymys), uskonnolliseen ryhmään tai 

ihmiskuntaan (universaali kääntymys). Se, mihin identifioidutaan, vaikuttaa 

kääntymyksen laatuun ja seuraamuksiin.74  

 Pargament mukaan kääntymiskuvauksissa on vaarana se, että jälkeenpäin 

katsottuna liioitellaan aiempaa ahdinkoa ja kääntymisen myötä tapahtunutta 

muutosta. James Nelson taas on huomannut, että nopean uskonnollisen 

kääntymyksen läpikäyvissä ihmisissä hyvin monella on lapsuudessa taustalla 

epäonnistunut tai turvaton kiintymyssuhde vanhempiin, jolloin korostunut tarve 

etsiä Jumalasta korvaavia kokemuksia, kohde kiintymyksen tarpeelle.75  

 

2. Haastateltavien uushenkiset uskomukset ja 
käytänteet  

2.1 Haastateltavien matka uushenkisyyteen 
Tässä luvussa tutkin sitä missä uushenkisyyden käytänteissä haastateltavat ovat 

olleet mukana ja mikä on ollut uushenkisen ajattelun rooli heidän elämässään. 

Taustaksi selvitän tärkeimmät syyt siihen miksi he päätyivät uushenkisyyden 

pariin. Kysyin haastateltavilta myös heidän tuonaikaisesta maailmankuvasta, 

hengellisistä käsityksistä, jumalakuvasta, Jeesus-kuvasta, elämän odotuksistaan ja 
                                                
73 Hovi 1993; 39; Clark 1929, 47–50.        
74 Pargament 1997, 247 
75 Pargament 1997, 247; Nelson 2009, 249-251 
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suhteestaan itseen. Haastattelujen perusteella suurimmat yksittäiset syyt 

uushenkisyyden kiinnostuksen lisääntymiselle olivat oman itsen, hengellisen 

todellisuuden, hengellisten tai yliluonnollisten kokemusten etsintä. Monet etsivät 

samanaikaisesti sekä itseään että syvempää merkitystä elämälleen, kuten nainen, 

jonka 5 vuotta kestänyt avioliitto päättyi:  
 
Olin kadottanut itseni siinä vaiheessa. Olin elänyt ihan sen miehen mukaan, että mitä se 
halusi tehdä ja kun parisuhde päättyi, niin lähdin etsimään itseäni ja kun muutenkin oli aika 
kipeätä aikaa, niin halusin etsiä jotain toivoa ja jotain sisältöä ja merkitystä elämään. Aluksi 
aloitin astanga-joogalla ja sitten lähdin opiskelemaan kaikkea vaihtoehtohoitoja, kun mua 
kiinnosti hirveästi yliluonnollinen ja jotenkin aina tiesin, että henkimaailma on olemassa 
mutta en tiennyt, että mitä se pitää sisällään. (Nainen 40) 76 
 

 

Useille haastateltavista arkitodellisuuden rajat olivat tulleet vastaan haastavan 

elämänmuutoksen, kuten kahdessa tapauksessa avioeron myötä, tai vahvistuvana 

kaipuuna ymmärtää ja kokea elämää mahdollisimman kokonaisvaltaisesti tai 

löytää yhteys ”kaikista korkeimpaan”. Monella, niin sanottu normaali elämä, ei 

ollut tyydyttänyt tarpeeksi, tai se oli ollut liian haastavaa johtuen isoista 

nykyhetkeen ja tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä joihin ei ollut löytynyt 

vastausta, tai lapsuuden käsittelemättömistä traumoista, jotka olivat pakottaneet 

tarkastelemaan omaa elämää pintaa syvemmältä. Esimerkiksi 43-vuotias nainen, 

joka oli aiemmin kokenut itsensä ateistiksi kertoi kiinnostuksen uushenkisyyteen 

alkaneen siitä, kun hän oli hieman alle kolmekymppisenä saavuttanut kaiken 

mahdollisen, kuten perheen, talon, auton ja työn televisiossa ja alkanut sitten 

miettimään, että oliko tässä kaikki mitä elämässä voi saavuttaa: 

 

Että tietyllä tavalla se, että silloin kun ihminen unelmoi, niin sitä ajattelee että wow, sitten 
kun mä pääsen sinne televisioon ja sitten kun mä saan sitä tai tätä tai tuota ja 
todellisuudessa se ei olekaan niin hienoa. Se on siinä hetkessä hieno asia, sitä pitää muistaa 
siinä hetkessä nauttia, mutta se ei voi olla koko elämän sisältö. Eikä se ollutkaan ja se oli se 
mun suurin kysymys että oliko tää nyt tässä, että nyt se on eletty, mitäs mä teen nyt koko 
loppu elämäni. Eli sellaiset asiat oli oikeastaan isoja juttuja ennenkö lähdin. (Nainen 43)77  

 

Melkein kaikkien haastateltavien kohdalla uushenkisyys alkoi kiinnostaa 

useamman kuin yhden syyn vuoksi. Usein henkiseen etsintään liittyivät omat 

henkilökohtaiset haasteet ja epävarmuus sekä vaikeus löytää paikkaansa 

maailmassa. Moni kertoi alkaneensa kiinnostua uushenkisestä ja mystis-

filosofisesta ajatusmaailmasta kirjallisuuden kautta. Erilaiset vaihtoehtoterapiat ja 

käytänteet kuten selvännäköiset lukemukset, tarot-tulkinnat, energiahoidot sekä 
                                                
76 H6.  
77 H7. 
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henkiseen kasvuun tähtäävät jooga- ja meditaatioharjoitteet olivat useassa 

tapauksessa ensimmäinen askel kohti uushenkistä ajatus- ja kokemusmaailmaa. 

Eräässä tapauksessa 34-vuotias mies oli saanut helpotusta stressiinsä 

energiahoidosta joten hän lähti myöhemmin itsekin opiskelemaan kyseistä 

energiahoitoa. Neljä haastateltavista kertoi alkaneensa jossain vaiheessa käyttää 

psykedeelisiä huumeita. Kolmessa tapauksessa neljästä psykedeelisten 

huumeiden78 avaama kokemusmaailma vahvisti merkittävästi heidän 

kiinnostustaan mystiikkaan ja uushenkisyyteen: 
 
Olen ollut ateisti parikymppiseksi asti ja sitten koin tämmöisten psykedeelisten 
huumeitten kautta jonkinlaisen henkisen heräämisen tai sellaisen kokemuksen, että 
mä koin sellaisia yliluonnollisia asioita, jotka aika voimakkaasti muutti mun 
maailmankuvaa ja käsitystä todellisuudesta ja ne laittoivat niinkö miettimään jotain 
semmoista tietoa tai ymmärrystä näihin kokemuksiin liittyen. Tästä alkoi 7 vuoden 
jakso johon liittyy New Age juttuja, myöskin niinkö itämaisiin filosofioihin, 
uskontoihin ja alkuperäiskansan uskontoihin kuten samanismiin ja muihin 
vastaaviin. (Mies 35)79 
 
Niissä porukoissa missä  pyörin, niin huumeiden kautta tai niiden avulla, saavutettiin 
tietynlaisia tiloja jotka tuntui yliluonnolliselta ja totta kai, se on aivan luonnollista, 
että sellaista porukkaa viehättää kaikki yliluonnollinen ja sitten siellä porukassa 
jollain oli tapana sitten etsiä sitä totuutta Carlos Castanedan kirjojen kautta, joita 
minäkin luin, pari kirjaa tästä totuuden soturista, sellaisesta intiaani peyote henkistä 
ja hengellistä opetusta, jota Don Juan, intiaanipäällikkö näissä kirjoissansa tarjoili ja 
sitten kun kaikkia kiinnosti tällaiset okkultistiset jutut, niin oli ihan kiva sitten 
vaihtaa mielipiteitä näistä.(Mies 33)80 

 

Christopher Partridge kertoo Re-enchntment of the west kirjassaan tutkimuksesta, 

jonka mukaan psykedeeliset kokemukset tulkitaan usein mystisinä. 

Tutkimuksessa 32-75% ei-uskonnollisista ihmisistä kuvasi psykedeelisiä 

kokemuksiaan uskonnollisiksi tätä suosivissa olosuhteissa. Olosuhteissa, jotka 

tarjosivat erityistä uskonnollista stimulaatiota 75-90 % kuvaili saaneensa 

uskonnollisia tai jopa mystisiä kokemuksia. Partridgen mukaan vain pieni osa 

psykedeelisiä huumeita käyttävistä ihmisistä ei ole kokenut mystis-uskonnollisia 

kokemuksia eikä ole tavatonta että psykedeeliset aineet ovat saaneet ihmiset 

etsimään vastaavia kokemuksia hengellisistä harjoituksista.81  

Myös kristinuskoon kääntynyt hinduguru Rabindranath R. Maharaj 

kirjoittaa omaelämänkerrallisessa kirjassaan Gurun kuolema huomanneensa 

lukuisten huumeidenkäyttäjien alkaneen kiinnostua hindumystiikasta, joogasta ja 

                                                
78 Neljä haastateltavaa kertoivat käyttäneensä tai kokeilleensa useita psykedeeleihin kuuluvia 
aineita kuten LSD:tä (3) sekä psykoaktiivisia sieniä kuten kärpässientä (3). Muut heidän 
kohdallaan esille nousseet huumeet olivat kannabis (3), ekstaasi (1) ja amfetamiini (1). 
79 H2. 
80 H11. 
81 Partridge 2005, 129–130. 
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meditaatiosta huumeiden käytön seurauksena. Hän kertoo saavuttaneensa 

samanlaisia kokemuksia syvällisen mietiskelyn avulla kuin mitä monet 

huumeiden avulla82   

Muutamat haastateltavista kertoivat uushenkisyyden alkaneen kiinnostaa 

osittain siitä syystä koska kristillinen kotikasvatus tai myöhemmät kokemukset 

seurakunnasta eivät olleet tyydyttäneet heidän hengellisyyden kaipuutaan. 38-

vuotias mies kertoi olleensa lähetystyöntekijöiden lapsi. 61-vuotias nainen taas 

kertoi Jeesuksen auttaneen hänet pois huumeiden käytöstä, mutta hän ei 

kuitenkaan onnistunut löytämään oikeanlaista seurakuntaa, joten hän lähti 

etsimään Jeesusta ruusuristiläisyydestä ja teosofiasta:  

 
Se kristillisyys mitä vanhemmat mulle opetti, ei tyydyttänyt. Huomasin niistä, että jollain 
tavalla mun vanhemmat oli, ne ei niin hyvin eläneet sitä niinkö Jeesuksenkaan sanomaa ja 
usein kristillisyys vaikutti niinku ahdasmieliseltä. (Mies 38)83 
 
Se oli se vaihe jolloin Jeesus ilmesty mun elämääni ja mä täysin vapauduin kaikista niistä 
riippuvaisuuksista ja jonkun ajan päästä erosin sitten siitä miehestäkin, jonka kanssa mä 
tota olin ja se oli kyllä se vaihe jolloin lähdin etsimään sitä Jeesusta, joka pelasti mut niistä 
huumeista ja vapautti ja siinä vaiheessa mä menin Suomessa näihin seurakuntiin ja etsin 
sitä rakastavaa Jumalaa, vapahtavaa Jeesusta, joka mut pelasti siitä huumekierteestä, mutta 
valitettavasti en löytänyt häntä, en löytänyt sitä Jeesusta koska siihen aikaan vielä 
(seurakunnassa) Jumala oli hyvin tuomitsevainen ja rankaiseva, se oli sellainen Vanhan 
Testamentin Jumala. (Nainen 61)84 
 

Yhdistävänä tekijänä voi sanoa myös, että yhtä vaille jokainen haastateltavista 

alkoi myös jossain vaiheessa kiinnostua itsensä kehittämisestä hengellisessä 

mielessä ja muutamat haastatelluista päätyivät uushenkisyyteen nimenomaan 

etsiessään vaihtoehtohoitojen ja vaihtoehtoterapioiden kautta mielenterveydellistä 

parantumista, tai henkistä kasvua. Erityisesti muutamat vanhemmista 

naishaastateltavista kertoivat etsintänsä pohjalla olleen myös jonkinlaisen, joskin 

epämääräisen halun löytää työkaluja auttaa toisia ihmisiä jollain tavalla.  

 Kaikkien haastateltavien kohdalla olennaiseksi syyksi kiinnostuksen 

lisäntymiseen uushenkisyyttä kohtaan muodostui jonkinasteinen uuden etsintä. 

Jokaisella haastateltavista näytti olleen elämässään iso tyhjiö odottamassa 

uudenlaisia ajatuksia ja kokemuksia. Tämä tyhjiö oli muodostunut jokaisella 

hieman eri syistä. Toisilla se oli elämänmuutoksen aikaansaamaa, toisia kiinnosti 

ymmärtää elämää paremmin ja saada uusia kokemuksia tai hengellistä kasvua. 

Monessa tapauksessa myös oma sisäinen epävarmuus, ihmisistä ja yhteisöistä 

johtuvat pettymykset ja tietynlainen voimattomuus elämän suurten voimien 
                                                
82 Maharaj & Hunt 1977, 162–163. 
83 H5. 
84 H8. 
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edessä saivat heidät vastaanottavimmiksi uusille ajatuksille ja uudenlaiselle 

henkisyydelle.  

Kysyessäni haastateltavilta ihmisiä, jotka ovat tavalla tai toisella 

kannustaneet tai inspiroineet heitä kohti uushenkiä käytänteitä, esiin nousi 

erilaisia opettajia, kirjailijoita ja julkisuuden henkilöitä kuten Pablo Aleman,  

Richard Bach, Paul Brunton, Carlos Castaneda, David Ikke, Maya Intiaanivanhin, 

Anthony Robbins, Jari Sarasvuo, Ravi Shankar. Myös Neal Donald Walchin 

Keskusteluja Jumalan kanssa kirjat sekä James Redfieldin yhdeksän oivalluksen 

tie kirja mainittiin kahdessa haastattelussa. Kolmestatoista haastateltavista kuusi 

kertoi kiinnostuksen uushenkisyyteen syntyneen jonkun perheenjäsenen tai 

ystävän kautta. Kaksi haastateltavista kertoi toisen tai molempien vanhemmistaan 

olleen mukana ruusu-ristiäisyydessä tai teosofisessa liikkeessä. Koko ikänsä 

uushenkisyydessä mukana ollut 36-vuotias nainen siunattiin lapsena teosofisen 

liikkeen käytäntöjen mukaan ja hänelle opetettiin ensimmäinen meditaatio 

tekniikka jo lapsena:  
 

Mulle opetettiin 6-vuotiaana sellainen TM- meditaatiotekniikka, niinkö lapsille suunnattu, 
ja sitä sitten tein, mutta en oikeasti kauheasti ymmärtänyt siitä, että (se) oli ulkokultaista ja 
sitä tein ehkä 11-12-vuotiaaksi asti ja siitä alkoi sitten sellainen vaihe, että halusin itse 
tutkia tai löytää asioita. ja joskus 18-vuotiaana ehkä aloin sitten lukemaan erilaisia kirjoja ja 
etsimään niinku, että mikä on totuus. Sitten törmättiin vanhaan joogaopettajaan, joka oli 
opettanut mua ja mun siskoa lapsena ja mentiin sitten takaisin niihin ympyröihin. (Nainen 
36)85 

 

2.2 Liitteet ja käytänteet missä he olivat mukana  
Erilaisten liikkeiden ja käytäntöjen kirjo oli melkoinen ja sisälsi yhteensä yli 60 

eri opetussuuntausta ja liikettä. Näiden lisäksi on mahdollista vielä laskea 

esimerkiksi useita erilaisia jooga-, meditaatio- ja energiahoitosuuntauksia. Lisäksi 

monessa uushenkisyyden suuntauksessa yhdistyy monta erilaista käytäntöä, kuten 

esimerkiksi amerikkalaisessa Summit Lighthouse järjestössa, jonka käytänteisiin 

ja uskomuksiin kuuluuvat meditaatio, henkien kanavointi, parantavat energiat, 

oppi ylösnousseista mestareista, rukoukset enkeleiden kanssa sekä opetus 

vesimiehen ajan odotuksesta. Haastateltavat mainitsivat laajan kirjon liikkeitä ja 

toimintoja, joista osassa he olivat mukana pintapuolisesti esimerkiksi muutaman 

viikonloppukurssin verran ja osassa taas hyvinkin intensiivisesti:  

 
Aloitin astanga-joogalla ja sitten lähdin opiskelemaan kaikkea vaihtoehtohoitoja, kun mua 
kiinnosti hirveästi yliluonnollinen ja jotenkin aina tiesin, että henkimaailma on olemassa 

                                                
85 H3. 
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mutta en tiennyt, että mitä se pitää sisällään. Ihan hirveästi kiinnosti myös se, että miten voi 
ihminen parantua ilman lääkkeitä -- Reikihoitajaksi ryhdyin, aloin opiskelemaan shiatsua, 
se oli vuoden opiskelu. Kävin pienempiä kursseja: vyöhyketerapia, aromaterapia, 
kiviterapia ym. Sitten myös sellaista kuin sahaja-jooga, joka on enemmän sellaista 
meditatiivista. Seitsemän vuotta kaiken kaikkiaan ehdin olemaan noissa, koko ajan tuli lisää 
ja koko ajan piti mennä syvemmälle. Sitten tuli selvännäkijä, tarot-kortit tuli jossain 
vaiheessa mukaan ja meediot ihan siinä loppuvaiheessa. (Nainen 40)86 

 
Monenlaista on tullut tutkittua, mutta varsinaisesti olin mukana syvemmin ainakin 
sellaisessa tietyissä hindulaisuuden suuntauksissa esimerkiksi äiti Amman jutuissa olin 
Intiassa. Sitten tota, olen ollut mukana tällaisessa henkiparannus jutuissa, joihin liittyen mä 
olen käynyt reikikurssin ja ihan tällaisen niinkö legacy-hoidossa ja sitten 
energiahoitokoulussa ja sitten olin pidempään tällaisessa Nousevan Auringon New Age -
koulussa. (Mies 35)87 
 
Mun ensimmäinen kurssi oli tällainen Whole- self –seminaari, sellainen amerikkalais-
hollantilais-pariskunta piti ja se oli sellainen, joka mua kosketti hirveen syvälle, huomasin, 
että okei, mulla on tällaisia omia työstämättömiä juttuja, ehkä näitä kannattais työstää -- 
Siitä jotenkin mä rupesin sitte hakeutumaan muille kursseille ja siinä samalla huomasin 
sitten, että mun käsistä rupesi virtaan energiaa ja siihen aikaan ajattelin sitten, että 
pitäisiköhän mun tehdä jotain näillä käsillä. Ensin mä menin hierontakurssille, ihan 
sellaiselle normaalille, se ei ollut New Agea ja sitten mä ajattelin että, siis se oli sellainen 
vain tutustumisviikonloppu ja sitten ajattelin että ei, ei se ole tämä näin että sen täytyy olla 
jotenkin henkisempi juttu ja sitten mä lähdin jollekin Healing, Aura-healing kurssille ja 
siitä se jatkui koko pitkä matka. (Nainen 64)88  
 
 

Meditaatio ja/tai jooga avasi monelle tien uushenkisyyden maailmaan. 

Haastateltavista 10 kertoi harrastaneensa jonkinlaista meditaatiota jossain 

vaiheessa.89 Melkein jokaiselle heistä siihen liittyi ainakin jossain vaiheessa 

selkeitä hengellisiä tavoitteita kuten sisäisen rauhan etsintää, itsensä oivaltamista, 

valaistumisen tavoittelua tai vapautuminen ”egon erillisyyden harhasta”:   

 
No mä uskoin siihen, että elämän tarkoituksena on semmonen valaistuminen, että jotenkin 
pääsee näistä tän maailman kahleista, että tämä maailma on vähän kuin sellainen vankila ja 
haluu niinku päästä sinne oikeeseen todellisuuteen, joka on se hengen maailma. Mä uskoin 
myös jälleensyntymään, mihinkäs muuhun. Mä luulen, että se ei toisaalta edes ollut niin 
jäsentynyttä, että sitä vois selittää niinkö silleen tiedollisesti. (Nainen 30)90 

 
Paul Bruntonin kirjoista opin paljon itämaisesta ajattelusta ja siitä, että meissä on sellainen 
jumalallinen itse tai  korkeampi mieli joka on ikuinen osa Jumalaa ja me voidaan oivaltaa 
se ja yhdistyä siihen jumaluuteen. Sitä kautta tuli sellainen maailmankuva ja vastasi siihen 
mitä olin kokenut -- että myöskään ei ole erillistä minua vaan lopulta se minuus on niinkö 
jumalaa. Tämä johti pahimmillaan siihen että ei välittänyt itsestään koska oli voimakas 
ajattelu että se (itse) on harhaa. Uskoin, että todellisen itse oivaltamisen kautta voi tulla 
mestariksi, joka on tietyllä tavalla niinkö riippumaton. (Mies 35)91 

 

                                                
86 H6. 
87 H2. 
88 H10. 
89 En kysynyt haastateltavilta erikseen minkälaista meditaatiota he olivat harjoittaneet. 
Haastatteluissa mainittiin ainakin TM-meditaatio ja sydänmeditaatio. 
90 H13. 
91 H2. 
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Yhtä moni (10) mainitsi harrastaneensa joogaa92 jossain vaiheessa. Jokaiselle 

heistä joogaharjoitukset olivat ainakin jossain kohtaa osa hengellisen kasvun 

tavoittelua. Yksi haastateltavista kertoi opiskelleensa myös joogaohjaajaksi ja 

opettaneensa joogaa.93 Lähestulkoon jokaisen tapauksessa jooga oli kuitenkin vain 

yksi työkaluista henkiseen kasvuun. Yhtälailla kymmenen haastateltavaa mainitsi 

spiritistiset istunnot, meedioiden tilaisuudet ja/tai muut eriasteiset tilaisuudet ja 

käytänteet, joissa kanavoitiin viestejä henkiolennoilta. Jokainen haastateltavista 

kertoi lukeneensa ja uskoneensa johonkin osittain tai kokonaan johonkin 

henkiolennoilta kanavoituun kirjaan tai opetukseen kuten Urantia-kirjaan ja 

ylösnousseiden mestarien opetuksiin.  

Haastateltavista kahdeksan mainitsi saaneensa tai tehneensä jonkinasteisia 

energiahoitoja.94 Heistä viisi kertoi opiskelleensa reikihoitajaksi yhden tai 

useamman viikonloppukurssin aikana. Yksi kertoi opiskelleensa äänihoitajaksi ja 

yksi kertoi pitäneensä itse useita reikikursseja.95 Kaksi haastateltavista kertoi 

opiskelleensa muutaman vuoden ajan energiahoitokoulussa, jossa tehtiin sekä 

energiahoitoja, että selvännäköisiä lukemuksia. Seuraavaksi useimmiten esiin 

noussut liike, tai opinsuunta oli astrologia96, jonka mainitsi seitsemän 

haastateltavaa, heistä kaksi oli tehnyt astrologisia tulkintoja myös muille, muut 

viisi olivat lähinnä lukeneet kirjallisuutta astrologiasta ja horoskoopeista. Eräs 

haastateltava oli kertomansa mukaan uskonut vahvasti astrologiaan:  
 
Siinä 20 vuoden korvilla tuota kavereitten kanssa sellaisessa hippihengessä nautittiin 
psykedeelisiä päihdyttäviä aineita LSD:tä ja taikasieniä ja sitten samaan aikaan kun tunsin 
näitä ns. kosmisia värähtelyjä niin mä tunsin jonkun niinkuin violetin liekin palavan 
minussa, joka on New Age ortodoksiaa ja johon kuuluu vielä enkelten kutsuminen 
sanallisesti paikalle sekä sitten astrologia oli mukana, noihin aikoihin mä luin tosi monta 
kirjaa astrologiasta, mihinkään lehtihoroskooppeihin tai tämmösiin pikku juttuihin en ole 
ollenkaan uskonut, vain oikeata astrologiaa. (Mies 33)97  

 

Viisi haastateltavaa mainitsi perehtyneensä antroposofiaan, heistä kolme oli 

opiskellut steinerpedagogisesti suuntautuneessa aikuisoppilaitoksessa ja yksi oli 

työskennellyt yli 20 vuotta steinerkoulun opettajana. Neljä haastateltavaa mainitsi 

samanismin ja alkuperäiskansojen mytologiat. Heistä yksi kertoi tehneensä 

                                                
92 En kysynyt haastateltavilta, että missä joogasuuntauksissa he olivat mukana. Haastatteluissa 
mainittiin ainakin astanga-, hatha- ja sahajajooga. 
93 H10. 
94 Reikihoidon lisäksi haastatteluissa mainittiin Bioenergiahoito, Aura-healing, Ääni-hoito, Pranic-
healing ja Legacy-hoito. 
95 H3. 
96 Haastateluissa mainittiin sekä perinteinen itämainen astrologia että Maya kalenteriin viittava 
Maya astrologia. 
97 H11. 



 31 

samaanimatkoja psykedeelisten huumeiden avulla. Yhden haastateltavan 

kiinnostus henkisiin asioihin syttyi Maya-intiaanivanhimman kanssa käytyjen 

keskustelujen jälkeen. Kuten muissakin tapauksissa haastateltavat kokivat 

jälkikäteen myös samanismin osaksi uushenkistä maailmankuvaansa. Neljä 

haastateltavaa mainitsi henkiolennoilta kanavoidun Urantiakirjan muodostuneen 

merkittäväksi osaksi heidän uskomusmaailmaansa  

Neljä haastateltavaa mainitsi uushenkiseen elämäntapaansa liittyneen 

erottamattomana osana kiinnostuksen omaa terveyttä kohtaan, se näkyi heillä 

esimerkiksi kasvissyöntinä ja kiinnostuksena elävään ravintoon ja luontaiseen 

terveyteen. Yhtä moni (4) mainitsi jo aiemmin esille nousseen psykedeelisen 

hengellisyyden. Ufousko ja avaruusolennot nousivat esiin kolmessa 

haastattelussa. Myös teosofia ja teosofiasta vaikutteita saanut Summit Lighthouse 

mainittiin kolmessa haastattelussa. Yksi haastateltavista kertoi olleensa yli 

kaksitoista vuotta tässä ”Summitissa”, jossa opiskeltiin ylösnousseilta mestareilta 

tulleita viestejä ja tekniikoita.98  Oppi ylösnousseista mestareista kuuluu monen 

liikkeen opetuksiin ja haastateltavista yli puolet kertoikin uskoneensa 

ylösnousseisiin mestareihin ja siihen, että Jeesus on yksi heistä. Tarot-korteista 

ennustamisen sekä lapsuutta ja edellisiä elämiä luotaavan regressioterapian 

mainitsivat kolme haastateltavista.  

Muutama haastateltavista kertoi tutustuneensa intialaiseen hengellisyyteen 

paikan päällä Intiassa. Toinen heistä oli viettänyt aikaa intialaisen hengellisen 

opettajan Äiti Amman ashramissa. Äiti Amma mainittiin toisessakin 

haastattelussa ja niin ikään muutamissa haastatteluissa nousivat esiin Intialainen 

opettaja Maharishi, sekä Hindulaisuuteen pohjautuvat Veda-taide, Ayrveda 

lääketiede sekä chakraoppi. Melkein jokainen haastateltavista mainitsi, että ei 

edes muista missä kaikissa käytänteissä on ollut mukana tai mitä kaikkia kirjoja 

on lukenut tai missä kaikissa kursseilla on käynyt.  

Muutamaan otteeseen haastatteluissa mainittiin myös kiinalainen lääketiede, 

akupunktio, vyöhyketerapia, shiatsu, positiivisuusajattelu, idän filosofiat, 

Merkaba valokeho opetus, Ravi Shankar ja Art of living, psykosynteesi, ihmeiden 

oppikurssi, Legacy hoidot, enkeliusko, parapsykologia, noituus, wicca sekä 

ruusuristiläisyys. Ainakin yhden kerran mainittiin myös aromaterapia, aurasoma, 

kiviterapia, Sanandra Kumara, Joseph Stone, Jin & Jang -ajattelu, makrobiotiikka, 

Gi gong, yrttilääketiede, visualisaatiotekniikat, buddhalaisuus, Whole-self kurssi, 

                                                
98 H3. 
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Maitreya, Marko Pogacnik, ”ylösnoussut mestari” St.Germain, Jose Stevens, 

pyramidivihkimys, bhagavagita, homeopatia, Esa Saarinen, Tai Chi, 

astraalimatkat, fotoreading, silvamenetelmä, NLP (neuro linquistic programming), 

sekä kädestä tulkitseminen. Muutamat haastateltavista mainitsivat käyneensä 

Helsingissä ja Espoossa järjestettävillä Hengen ja Tiedon messuilla sekä Minä 

olen - messuilla. Ainakin kaksi haastateltavaa oli tehnyt näillä messuilla 

energiahoitoja ja selvännäköisiä lukemuksia. Eräs toinen haastateltavista kertoi 

työskennelleensä jonkin aikaa Minäolen messujen taustalla vaikuttavassa 

Minäolen lehdessä.  

Haastateltavat olivat siis olleet monessa mukana. Muutama haastateltavista 

mainitsi, ettei ollut kokenut olleensa mukana tai osana jotain erityistä 

uushenkistä/New Age –liikettä. Jokainen kuitenkin määritteli mainitsemiensa 

liikkeiden, opettajien ja käytänteiden liittyneen jollain tavalla heidän 

uushenkiseen ajatusmaailmaansa. Muutama haastateltavista ei osannut määritellä 

kuuluvatko esimerkiksi antroposofia, NLP, kiinalainen lääketiede tai pelkästään 

keholliseen venyttelyyn tähtäävät joogaharjoitukset osaksi uushenkisyyttä.99 

Patrtridgen mukaan monet voivat omaksua uushenkisyyden synnyttämiä ideoita 

tai harjoituksia tai jopa välittää niitä eteenpäin, kokematta silti olevansa jäsenenä 

missään tietyssä liikkeessä.100  

Kuinka kauan ja kuinka intensiivisesti haastateltavat sitten olivat mukana 

uushenkisyydessä. Haastateltavista 11 kertoi olleensa mukana yli kuusi vuotta 

heistä yksi yli 16 vuotta ja 36-vuotias nainen koko elämänsä.101 Kaksi oli ollut 

mukana alle 5 vuotta ja yksi alle puolitoista vuotta. Suurimmalle osalle 

uushenkisyydestä muodostui elämäntapa ja sen moninaisesta uskomusmaailmasta 

linssi, jonka läpi he katsoivat maailmaa. Käytänteet ja aktiivisuus vaihtelivat eri 

haastateltavien kohdalla, siinä missä toinen kävi työnsä ohella viikonloppu 

kursseilla oli toinen jokaisena iltana meditoimassa tai tekemässä ”energiatyötä ” 

vähintään kaksi tuntia päivässä.  

Psykedeelisiä huumeita käyttänyt 33-vuotias mies kertoi, että pahimmassa 

vaiheessa pääosissa olivat suonensisäiset huumeet ja siinä mukana kulki 

astrologinen maailmankuva, vaikka samaan aikaan hän kristityn perheen lapsena 

uskoi myös Jumalaan, joskin etäisesti, ja eri tavalla mitä kristitinusko opettaa.102 

                                                
99 H10. 
100 Partridge 2004, 50.  
101 H3. 
102 H11.  
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30-vuotias nainen taas kertoi asuneensa muutaman vuoden kommuunissa ja tuona 

aikana hänen elämässään olivat vain psykedeelit ja astangajooga, joiden avulla 

hän tavoitteli valaistumista.103  

Haastattelujen perusteella yhtenä uushenkisyyden mittarina voidaan pitää 

sitä, että uushenkisyys edustaa sellaista henkisyyttä tai ajatusmallia, joka on uutta 

Suomessa ja länsimaissa ylipäätään, tai vanhempien liikkeiden kuten 

ruusuristiläisyyden, teosofian ja antroposofian tapauksessa eroaa kristinuskon 

opetuksista. Esimerkiksi kaikissa näissä kolmessa liikkeessä on usko 

jälleensyntymään, joka eroaa näin ollen kristinuskon käsityksestä kuoleman 

jälkeisestä elämästä. 

 

2.3 Haastateltavien uushenkinen maailmankuva  
Millainen sitten oli heidän maailmankuvansa ja kuvansa todellisuudesta noihin 

aikoihin. Merkittävin yhteneväisyys oli se, että uushenkisyyden pohjavirroissa 

vahvasti vaikuttavan teosofisen liikkeen uudelleen muotoilemaan 

jälleensyntymäoppiin uskoi tai piti sitä merkittävänä vaihtoehtona suurin osa (11) 

haastateltavista. Muutama heistä kertoi konkreettisista ”edellisiin elämiin” 

liittyvistä mielikuvista. Myös oppi menneiden elämien tekojen vuoksi 

hyvitettävästä karmasta nousi esille yli puolessa haastatteluista. Monet pitivät sitä 

itsestään selvänä osana jälleensyntymäoppia, tosin karmaan uskominen oli 

selkeästi vaikeampaa ja muutamat haastateltavat suhtautuivat siihen selkeästi 

kriittisemmin siinä missä moni jätti sen kysymyksen enemmän taustalle: 
   
No se oli mulle vaikeampi paikka, koska en pystynyt ymmärtämään sitä, että miten joku 
lapsi, joka joutuu pahoinpidellyksi tai raiskatuksi tai jotain muuta, että mitä se on voinut 
tehdä niin pahaa edellisessä elämässä, että se nyt joutuisi niin kauheaan kohtaloon ja se oli 
mulle niin, että sitä oppia en pystynyt kunnolla koskaan sisäistämään. (Nainen 43)104  
 

Yli puolet (7) haastateltavista uskoi oppiin ylösnousseista mestareista, jollainen he 

uskoivat myös Jeesuksen olevan. Kaikkia haastateltavia yhdisti myös käsitys siitä, 

että näkyvän maailman lisäksi on olemassa näkymätön ”hengen” tai 

”energioiden” maailma. Jotkut haastateltavista kertoivat alkaneensa uskoa 

näkymättömän maailman olevan näkyvää maailmaa tärkeämpi ja ainakin viisi 

haastateltavista kertoi tavoitelleensa joko valaistumista, omaan ”korkeampaan 

mieleen” yhtymistä, itsensä tiedostamista tai vapautumista, ”erillisyydestä” tai 
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104 H7. 
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”tämän maailman kahleista” kuten eräs mieshaastateltava kertoi sen aikaisesta 

todellisuuskuvastaan: 

 
Se oli sellainen moniulotteinen, aina kun mennään korkeammalle tasolle niin se taajuus 
nousee, värähtelytaso nousee. Positiviset tunteet oli korkeaa värähtelyä ja negatiiviset 
matalaa värähtelyä. Matalan värähtelyn energiat veti puoleensa pimeä, niinku pahuutta ja 
positiiviset sai yhtymään korkeampii energiakenttiin. Oli ajatus, että kaikki on yhtä ja 
erillisyys on illuusio ja pitää pyrkiä löytämään se valaistuminen ja yhtyminen korkeampiin 
energiakenttiin ja harmonisoimaan eri vibat mitä itsessä menee ja vapautumaan 
negatiivisuudesta. (Mies 32)105 

 

Tässä nousi esiin ajatus siitä, että oma henkinen kasvu riippuu osittain tai 

kokonaan omasta yrityksestä tai aktiivisuudesta. Monet haastateltavista jakoivat 

tämän ajatuksen. Joissakin haastatteluissa näkyi selvästi myös uushenkiseen 

maailmankuvaan liittyvä tarve kehittyä ja löytää jatkuvasti jotain uutta. Jokainen 

haastateltavista kertoi uskoneensa yhteen tai useampaan seuraavista 

uskomuksista: elämässä ei ole olemassa hyvää ja pahaa vaan kaikki on hyvää, 

”kaikki on energiaa”; jumala on kaikkialla, esimerkiksi luonnossa; ihminen on 

jumalasta lähtenyt henki, joka kehityttyään, vapauduttuaan egosta, monien 

elämien aikana, palaa takaisin Jumalan luo. Tähän liittyi myös ajatus siitä, että 

pohjimmiltaan ihminen on yhtä kuin Jumala:  
 
Kaikki on energiaa ja kaikki on liikkeessä ja kaikki on Jumalaa ja sitten semmonen, että 
ihminen on kehittymässä ja jatkuvasti kehittyy ja on niinkö kiertokulussa, että on monta 
elämää ja karmaa mitä pitää tasapainottaa ja silleen, että jumaluus asuu kaikissa sisällä ja 
kaikkien on mahdollista kasvaa Jumalaksi suurin piirtein. (Nainen 36)106 

 

Tähän liittyen yksi yleinen uskomus, jonka sanoitti neljä haastateltavaa ja johon 

vastausten perusteella moni muukin uskoi, oli monessa uushenkisessä liikkeessä 

hyväksytty näkemys siitä, että kaikkien uskontojen taustalla on sama Jumala ja 

että on olemassa lukemattomia erilaisia reittejä saman Jumalan, tai ”korkeimman 

voiman” luo ja niistä jokainen vie perille: 
 

Jossain vaiheessa mä väitin kyllä jollekkin mun tuttavalle, että eihän tässä ole mitään, että 
nämä kaikki polut vievät sinne samalle vuorelle ja joku väitti, että älä nyt -- viitsi ja mä olin 
vähän niin kuin loukkaantunut, että etkö sä nyt tajua, nämä kaikki uskonnot menee 
kuitenkin samaan paikkaan. Silloin oli se mun käsitykseni asiasta. Saman Jumalan luokse. 
(Nainen 56)107 
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Myös kirkon tutkimuskeskuksen vuonna 2011 teettämän kysely perusteella 

havaittiin, että 60% suomalaisista oli ainakin osittain sitä mieltä, että kaikkien 

uskontojen alkuperän voi löytää samasta sisäisestä ja henkisestä kokemuksesta.108 

Haastattelujen perusteella muita uushenkiseen maailmankuvaan liittyviä 

uskomuksia olivat usko näkymättömiin olentoihin, kuten enkeleihin, korkeisiin 

henkiolentoihin ja avaruusolentoihin. 32-vuotias mies kertoi, uskoneensa olevansa 

itsekin alun perin kotoisin muista tähtijärjestelmistä. Monet kertoivat myös 

uskoneensa, että tulevaisuuden tapahtumia voidaan ennustaa tai tulevaisuuden 

tapahtumiin voidaan vaikuttaa omilla ajatuksilla. 34-vuotias mies kertoi miten 

hänellä oli tapana pyrkiä ”manifestoimaan” rahaa keskittämällä mielensä sen 

ansaitsemiseen. Astrologisen maailmankuvan omaksunut 33-vuotias mies taas 

uskoi, että elämä ja tulevaisuus määrittyy taivaankappaleiden kuten planeettojen 

liikkeen mukaan. Muutamat kertoivat uskoneensa, että on monia vaihtoehtoisia 

tapoja parantua fyysisistä ja psyykkisistä sairauksista ja että energiahoidolla ja 

meditaatiolla voi saavuttaa parempaa terveyttä: 
  

Uskoin kyllä siihen, että on yliluonnollista olemassa ja pystyy parantamaan monilla 
tavoilla ja tekniikoilla ja mä uskoin, että itämaiset, tuhansia vuosia vanhat opit, että 
ne on ne missä on se viisaus. (Nainen 40)109 

 
Varmaan semmonen, että just tällalailla niinku meditaatiolla ja henkisyydellä ja 
energiahoidoilla, että niillä voi saavuttaa parempaa terveyttä ja se ohjasi myös 
siihen, että olin ihan täysvegaani, pitkään kasvissyöjä ja sitten vegaani. Tavoittelin 
sellaista terveyttä ja hyviä värähtelytaajuuksia, että pystyisi mahdollisimman hyvin 
meditoimaan ja ikään kuin saamaan tietoa todelliselta itseltään ja saavuttamaan 
vaikka niinku valaistumista. (Mies 34)110 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kaikkien haastateltavien maailmankuvasta 

löytyy useampi johdannossa mainituista Susan Brownin määrittelemästä kuudesta 

uushenkisyyden pääpiirteestä: 1. Pyrkimys itsen ja ympäristön muuttumiseen. 2. 

Tiedon lisääntyminen oman kokemuksen kautta. 3. Holistinen näkemys kaiken 

ykseydestä. 4. Muuttuminen rituaalien avulla. 5. oman itsen henkinen tai fyysinen 

parantaminen. 6. Pyrkimys harmoniaan kaiken olevan kanssa. Haastateltavien 

maailmankuva muodostui vähitellen monista tarjolla olleista uskomuksista, joista 

jokainen valitsi palasia uskomusmaailmaansa. Näin ollen laajasta tarjonnasta 

huolimatta saattoi yksittäinen kokemus, kirja, henkilö tai opetus vaikuttaa yhden 

ihmisen maailmankuvaan perustavalla tavalla, vaikka sillä ei olisi ollut toiselle 

                                                
108 Haastettu kirkko 2012, 39. 
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suurta merkitystä. Lisäksi haastateltavien kesken oli eroavaisuuksia sillä kuinka 

intensiivisesti he olivat mukana jossain tietyssä uushenkisyyden käytännöissä.  

Partridge määrittelee tämänkaltaisen hengellisyyden olevan eräänlaista 

supermarket hengellisyyttä, jossa yksilöitä kannustetaan valitsemaan 

häkellyttävän laajasta määrästä erilaisia henkisiä tuotteita. Tällainen itselähtöinen 

hengellisyys sopii Partridgen mukaan hyvin moderniin yksilöllisyyttä ja 

kuluttamista voimistavaan maailmaan, jossa yksilön ajatellaan voivan muodostaa 

sellaisen maailmankuvan tai näkökulman elämään kuin itse haluaa, kuluttaen 

samalla rahaa erilaisiin uskonnollisiin tavaroihin, retriitteihin ja kirjoihin. 

Tämänkaltainen mahdollisuus olla sitoutumatta mihinkään tiettyyn 

uskomusmaailmaan tai yhteisöön on toisaalta Partridgen mukaan uushenkisyyden 

heikkous. Sellainen uskonto on haavoittuva, jonka lopullinen totuus on 

yksilöllinen kokemus.111    

 

2.4 Odotukset elämältä ja suhde itseen 
Lähtökohtani oli etsiä ennen kaikkea yhdistäviä tekijöitä haastateltavien kokemus- 

ja uskomusmaailmasta. Mutta näinkin pienellä otoksella löytyi myös erilaisia 

uskomuksia ja painotuksia haastateltavien kesken kuten voi havaita esimerkiksi 

haastateltavien vastauksissa siihen, minkälaisia odotuksia heillä tuohon aikaan oli 

elämästä. Edellämainittujen hengelliseen kasvuun liittyvien odotusten kuten 

valaistumisen lisäksi haastatteluissa mainittiin tasapainoisen elämän; Jumalan; 

todellisen rauhan tai elämäntehtävän löytämisen odotus. Muutamat odottivat 

uudenlaisen henkisen ajan koittavan:   

 
No odotukset oli aika suuret, odottelin talvipäivän seisausta 2012 vuonna, että siirrytään 
viidenteen ulottuvuuteen. Kun Maya-kalenterin viimeinen baktum loppuu, ja sitte, että se 
oli sellaista siirtymävaihetta siihen mennessä ja piti opetella tavallaan niiden energiatasojen 
nousuun kun uskottiin, että planeetta on siirtymässä korkeampaan ulottuvuuteen tämän 
viimeisen 12 000 vuoden pimeän syklin jälkeen kun Atlantis upposi ja tällaista kaikkee, 
että sitten tämä kaksijakoisuus ja erillisyys lakkaa ja siirrytään viidenteen ulottuvuuteen – 
ja, että kaikki fysikaaliset rajoitukset lakkaa ja pystyy materialisoimaan ja manifestoimaan 
kaikkea mielensä mukaan ja siirrytään sellaiseen valaistuneeseen olemassaolon tilaan. 
(Mies 32)112 

 

Toisilla huomio oli kääntynyt pääosin sisäiseen kasvuun, joten he eivät odottaneet 

suuria tästä maailmasta:  
 
Ei mulla ihan hirveesti ollut, että mä enemmän sillee vähän ajelehdin elämässä että, ei 

                                                
111 Partridge 2004, 32, 34–35 
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muuta odotuksia kuin, että halus kulkea sitä henkistä tietä, kai mulla ajatuksena oli että 
halus asua tulevaisuudessa jossain kommuunissa jossain maaseudulla aika silleen erillään 
tästä yhteiskunnasta. (Nainen 30)113 
 

Useampi (7) haastateltavista mainitsee olleensa kaikkien uushenkisissä jutuissa 

vietettyjen vuosienkin aikana pohjimmiltaan rauhaton, tai epävarma ja 

tunteneensa paineita kasvaa henkisesti tai omaksua jatkuvasti uutta ymmärrystä.  

Tämä tuli ilmi kysyttäessä haastateltavien suhdetta itseen:   
 
Tavallaan kun katsoo kuuta, tavallaan se loistaa ja se on kiva, mutta jossakin vaiheessa 
tulee sellainen niin kuin täydellinen putoaminen ja tota tyhjyys, et se niinku tavallaan anna 
sulle loppuen lopuksi se ei niinku anna mitään vaan sä olet aina tyhjä. Silloin kun olin siinä 
hetkessä niin se tuntui, mutta koko ajan oli hirveä nälkä. Koko ajan oli hirveä nälkä, koko 
ajan luki näitä tämmösia uuden ajan lehtiä ja lehtileikkeitä ja sitten  meni taas johonkin 
uuteen juttuun. Se aiheutti sen, että sitä niinku siirtyi kurssista kurssiin ja opista oppiin. 
(Nainen 61)114 

 
Mulla oli aika toivoton olo ja yritin etsiä toivoa näiden juttujen kautta, että löytäisin jonkun 
tarkoituksen ja löytäisin sen kuka mä olen ja löytäisin sisäistä rauhaa, mutta en mä sitä 
koskaan saavuttanut, sai vähän pieniä maistiaisia, tuntui, että vähän sai jostain jotain, 
tuntui, että pitäisi mennä vielä syvemmälle enemmän. Muistan, että oli aina jotenkin 
sellainen pelko ja epätoivo, mutta sitä yritti vain tunkea aina sisäänsä ettei sitä ajattele ja 
yritti vain etsiä sitä. (Nainen 40)115 

 

Noin puolet (6) haastateltavista kertoi olevansa pohjimmiltaan epävarma itsestään 

ja osa heistä kertoi pettyneensä siihen, että lapsuuden traumat eivät kadonneet, 

elämäntehtävä ei selkeytynyt tai Jumala ei muuttunut läheisemmäksi henkisestä 

työskentelystä huolimatta. 34-vuotias mies mainitsi uushenkiseen 

ajatusmaailmaansa liittyneen alun alkaenkin pakenemisen tai kieltämisen, joka 

johti siihen, että hän ei halunnut kohdata asioita itsessään. Muutama (3) taas 

mainitsi tunteneensa ylpeyttä henkisestä omistautumisestaan tai saavuttamastaan 

viisaudesta, joka erottui edukseen ystävien joukossa.  

Kaksi psykedeelisiä huumeita käyttäneistä määritteli suhteen itseensä 

liittyvän itsetuhoa. Toinen heistä kertoi myöhemmin vajonneensa ”alimpaan 

huumeiden käyttäjien porukkaan”, eli alkaneensa käyttää suonensisäisiä huumeita. 

Hänen suonensisäisten huumeiden käyttönsä ei liittynyt uushenkisiin 

uskomuksiin. Ainakin muutamat (3) haastateltavista olivat olleet pääosin 

tyytyväisiä elämäänsä ja kertoivat pyrkineensä myös auttamaan muita 

hengellisesti jakamalla tietoa, järjestämällä tilaisuuksia ja opettaen tekniikoita, 

joita olivat itse oppineet.  
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2.5 Uushenkinen jumalakuva 
Kysyin myös haastateltavilta uskoivatko he tuolloin korkeampaan voimaan tai 

Jumalaan ja millainen kuva heillä oli Jumalasta ja Jeesuksesta. Uushenkisten 

opetusten myötä haastateltavat muodostivat monenlaisia käsityksiä liittyen 

korkeimpaan voimaan (KV)/Jumalaan. Haastattelujen perusteella oli haastavaa 

vetää johtopäätöksiä haastateltavien jumalakuvasta sillä heillä oli usein 

epämääräinen kuva Jumalasta tai korkeammasta voimasta. Yhdistävänä tekijänä 

voidaan sanoa, että jokaiselle Jumala/KV oli etäinen ja yhtä lukuun ottamatta 

persoonaton. Yksi ei osannut määritellä onko Jumala/KV persoonallinen vai ei. 

Haastateltavista kahdeksan kertoi uskoneensa jonkinlaisen jumalan olleen 

olemassa kun taas viisi sanoi uskoneensa korkeamman, persoonattoman voiman 

olemassaoloon:  

 
Johonkin korkeampaan voimaan uskoin, joka ei ollut persoonallinen, tavallaan jossain oli 
vain Jumala ja sieltä jostain pysty niinku pyytämään esim näihin energiahoitoihin energiaa. 
Ja tota noin niin olemassa olevana, etäisenä, ei suoraan persoonallisena kosketuksissa 
ihmisiin. (Mies 34)116 
 
Joo, se ei ollut kyllä persoonallinen Jumala. ---- Jotenkin ajattelin, että jotakin korkeampaa 
voimaa on, mutta se, että onko se niinkö valaistuneita ihmisiä vai onko se niinkun 
ylösnousseita mestareita vai mitä se on, niin sitä en oikein osannut hahmottaa, mä olin niin 
puhtaasti vielä etsijä siinä vaiheessa, että mä vain kuuntelin kummissani kaikkia niitä 
vaihtoehtoja mitä vois olla. (Nainen 43)117 
 

Suurimmalle osalle jumalakuva oli jäänyt epämääräiseksi ja pysynyt jatkuvasti 

taustalla ja monet kertoivatkin kaivanneensa selkeämpää yhteyttä korkeimpaan 

voimaan/Jumalaan. Ainakin neljä haastateltavaa, jotka olivat saaneet kristillistä 

kasvatusta kotona tai koulussa kertoivat uskoneensa pohjimmiltaan Jumalan ja 

Jeesuksen olevan olemassa, mutta heillä ei ollut selkeää yhteyttä näihin. Kolme 

haastateltavaa kertoi olleensa alun perin tunnustavia ateisteja, joten heidän 

jumalakuvansa avartui uushenkisyyden myötä. Heidän elämäänsä uskomus jostain 

ihmistä suuremmasta toi toivon pilkahduksen uushenkisten uskomusten myötä. 

Usealle jumalakuva muodostui sekoituksesta kristillistä ja uushenkistä 

jumalakuvaa. Huomattavaa oli myös, että jumalakuvaan vaikutti se minkälaista 

opetusta he kulloinkin saivat joten jumalakuva saattoi myös muuttua erilaisen 

opetuksen tai kirjallisuuden myötä: 
 

Tavallaan ennen Urantia-kirjaa varsinkin oli tämä itämainen ajatus siitä, että on olemassa 
korkeampi itse. Minulla oli sellainen kokemus, että on olemassa korkeampi itse ja löysin 
jotain sellaista niinkö intuitiivista viisautta, jota kautta on yhteydessä näihin itsen 
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ilmentymiin ja sitä kautta yhteydessä muihin osiin universumia -- Muistan kuinka silloin 
aloin lukemaan sitä urantia kirjaa niin ymmärsin, että Jumala on myöskin sellainen taivaan 
isä, että siinä hetkessä kun rukoilin niin sellainen ilo niinkö tuli. Mutta kyllä siinä oli paljon 
kaikkea muuta vielä mukana. (Mies 32)118 

 

Muita muutamaan kertaan esille nousseita määritelmiä jumalasta olivat: 

hyväntahtoinen (2), rakkauden energia tai lähde (2); ihminen on jumala (2); 

Jumala on korkeampi itse johon voi yhtyä (3).  

Kysyin haastateltavilta myös, että millainen kuva heillä oli Jeesuksesta 

tuohon aikaan. Jokainen oli kuullut Jeesuksesta ainakin jotain lapsena joko 

kotona, koulussa, rippileirillä tai seurakunnassa, mutta kenelläkään heistä ei ollut 

noina uushenkisyydessä vietettyinä vuosina ainakaan tietoista kristillistä kuvaa 

Jeesuksesta eikä yksikään siinä vaiheessa enää uskonut, että Jeesus olisi Jumalan 

poika. Jokainen haastateltavista oli kuullut sekä kristillisestä että uushenkisestä 

Jeesuksesta. Kuten aiemmin todettua on uushenkinen Jeesus-kuva 

monimerkityksellinen. Haastattelijat näkivät Jeesuksen useimmiten ylösnousseena 

tai valaistuneena mestarina, tai yhtäläisenä eri uskontojen jumalakuvien kanssa:    

 
Kaikki nää ylösnousseet mestarit, ufosysteemit ja galagtiset liitot liittyy toisiinsa ja Jeesus 
on tällainen kosminen vedanta filosofiastakin tuttu hahmo, yksi Brahman neljästä kasvosta 
Sanandra Kumara.-- Siihen osittain liiittyi urantiakirjan kristusmikael -- New age Jeesus 
Kristus tulkinnan taustalla on varhainen teosofinen käsitys siitä, että nimenomaan tää 
Kristus on esim. synonyymi buddhalaisten Maitreya mailmanopettajalle, muslimien 
Mahdille ja hindujen Kalille, joka on kymmenes Visnun inkarnaatio, että siinähän tavallaan 
vedetään kaikki uskonnot niinkö saman katon alle. (Mies 32)119 
 

Yli puolet haastateltavista (8) kertoi uskoneensa jossain vaiheessa, että Jeesus on 

yksi ylösnousseista/valaistuneista mestareista, heistä muutamalle Jeesus oli näistä 

mestareista läheisin. Esimerkiksi 64-vuotias nainen kertoi miten eräässä 

henkisessä koulutuksessa pyydettiin kaikkia kutsumaan itselle läheisintä mestaria 

mukaan ”harjoitukseen”: 
 

Mä en tiedä, että olikse mun mielikuvitusta vaiko mitä, mutta näin silmät kiinni, että Jeesus 
seisoo siinä mun vieressä ja katsoo mua niin rakastavasti ja sanoo, että hän rakastaa mua ja 
lähtee kyyneleet valumaan ja mun reaktio tällaisena newagelaisena, jonka täytyy itse tehdä 
kaikki jotenkin, niin mä ajattelin, että mulla on näin huono itsetunto ja omakuva, että 
kyllähän Jeesus voi kaikkia muita rakastaa, mutta ei hän voi mua rakastaa koska olen 
tällainen. Sitten ajattelin, että mun pitää nyt ruveta jotenkin tekeen jotain itseni eteen, että 
kelpaisin Jumalalle. Se oli sellainen, joka käynnisti tavallaan, eikä ollut ketään uskovaa 
mun tieni varrelle ja sanonut, että hei, että ei sun tarvitse, että Jumala rakastaa. (Nainen 
64)120 
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Toiset eivät osanneet sanoa mitään Jeesuksen merkityksestä tuona aikana ja 

muutama mainitsi pitäneensä tuolloin perinteistä kristillistä Jeesus-kuvaa 

vääristyneenä. 34-vuotias mies puhui ”kristus-energiasta”.121 Muutamista 

haastatteluista voi myös päätellä taustalla vaikuttaneen ajatuksen Jeesuksesta 

yhtenä opettajista tai mestareista, joiden uskotaan kulkeneen loppuun jokaiselle 

ihmiselle mahdollisen henkisen täyttymyksen tien.  

Yhteenvetona voidaan myös sanoa, että monilla oli sisäinen kaipuu löytää 

parempi yhteys Jumalaan, tai korkeampaan voimaan ja useat mainitsivat 

saaneensa jollain tasolla Jumalalta energiaa, rakkautta tai suojelua. He kuvailivat 

Jumalan, tai korkeamman voiman olevan etäinen ja persoonaton, jota 

lähestyäkseen oli itse jatkuvasti etsittävä ja/tai harjoitettava hengellistä 

työskentelyä. Haastateltavien kuva Jeesuksesta vaikutti myös aika yhtenäiseltä. 

Lähestulkoon jokaiselle Jeesus oli etäinen ja merkityksetön tai sitten he olivat 

omaksuneet uushenkisen kuvan Jeesuksesta yhtenä osana isompaa mestarien tai 

opettajien joukkoa.  

Moni mainitsi, että heidän oli helpompi nähdä Jeesus ikään kuin irrallaan 

kristillisyydestä ja uskoa Jeesuksen olevan universaalimpi hahmo, joka ei rajoitu 

vain kristillisyyteen tai raamattuun ja tai siihen millainen mielikuva heillä oli 

kristillisyydestä. Eskolan mukaan uushenkisyydessä uskotaan muutokseen 

kristinuskon ajasta vesimiehen aikaan, ja samalla pyritään sovittamaan Jeesus 

uushenkisyyden monijumalaiseen asetelmaan. Eskola näkeekin vesimiehen ajan 

Jeesuksen olevan tyypillinen hindulais-buddhalaisen perinteen edustaja, jonka 

elämän päämääränä on jumalallistuminen ja tämä mahdollisuus on siten tarjolla 

myös muille henkisyyttä harjoittaville.122  

 
 

3. Kääntyminen kristinuskoon vuosina 2000–2012 

3.1 Haastateltavien taustat ja kääntymiseen johtaneet syyt 
Kaikki haastateltavat kääntyivät kristinuskoon vuosien 2002–2012 välisenä aikana. 

Heistä kaksitoista 2002-2008 välisenä aikana ja yksi vuonna 2012. Kääntymisen taustaksi 

selvitin haastateltavien taustoista sen verran, että yhtä lukuun ottamatta jokainen oli 

saanut lapsena kristillisen kasteen evankelis-luterilaisessa kirkossa, käynyt rippikoulun ja 

kuulunut aikakin lapsena evankelisluterilaiseen kirkkoon. Kuitenkin vain kolme heistä 
                                                
121 H9. 
122 Eskola, 2000, 33–34. 
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kertoi saaneensa kotona jonkinalaista kristillistä kasvatusta.123 Kuusi heistä ei ollut saanut 

lapsena kristillistä kasvatusta koulun uskontotunteja lukuun ottamatta. Yksi ei ollut 

osallistunut koulun uskontokasvatukseen. Muutamassa perheessä oli lausuttu iltarukous, 

mutta ei oltu käyty aktiivisesti seurakunnassa tai opetettu uskontoa kotona. 34-vuotias 

mies oli ollut mukana seurakunnan kerhossa ja lapsena kirkkokuorossa.124  

Kaksi haastateltava oli saanut jonkin verran kristillistä opetusta kummeilta tai 

ystäväperheeltä. Samoin kaksi haastateltava kertoi miten heillä oli ollut lapsena vahva 

lapsenusko kristilliseen Jumalaan. Oletettavasti jokainen haastateltava oli siis ainakin 

joskus kuullut jotain kristillisen uskon peruskäsitteistä. En erikseen kysynyt olivatko he 

haastatteluhetkellä jäseninä evankelisluterilaisessa kirkossa. Esimerkiksi 43-vuotias 

aiemmin ateistiksi itsensä märitellyt nainen oli liittynyt takaisin kirkkoon saadakseen 

kirkollisen vihkimisen.125 56-vuotias nainen taas mainitsi olleensa koko elämänsä ajan 

evankelisluterilaisen kirkon jäsen.126 Oletettavasti ainakin osa muistakin haastateltavista 

oli ollut koko elämänsä evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Kaksi haastateltavaa kertoi 

liittyneensä kirkkoon kääntymisen jälkeen.   

  Vaikka jokaisen kääntymistarina on erilainen on haastateltavien taustoista 

löydettävissä selkeitä yhteneväisyyksiä. Kolmestatoista haastateltavasta kahdeksan kertoi 

huomanneensa, että uushenkiset käytänteet eivät odotuksista huolimatta pystyneet 

poistamaan lapsuudesta nousevia traumoja ja/tai auttamaan jokapäiväisen elämän 

haasteissa. Toiset taas kaipasivat yhä edelleen lopullista varmuutta Jumalasta ja siitä mikä 

on totta ja mikä ei. Nainen, jonka elämä oli koostunut muutamia vuosia pelkästään 

joogasta ja psykedeelisestä hengellisyydestä kertoi kuinka lopulta kyllästyi hippiyhteisön 

elämään:  
Et tuntu, että se niinku henkinen tie mitä kuljettiin niin, että se ei kantanu kovia hyvää 
hedelmää, että mä olin jotenki, se oli tosi iso pettymys, että onks tää vaan niinkö tyhjää 
puhetta, että oli jotenki semmosia kokemuksia, että järkyttyi sitä, että ihmiset oli, monet oli 
jotenkin sellasia ahdasmielisiä ja monet oli ennakkoluuloisia sellaista kohtaan, joka ajatteli 
eri tavalla tai joka ei ollu mukana henkisissä jutuissa ja huomasi vaan, että monet ihmiset 
oli vaan jotenkin tosi sekasin. Ja tuntu, että ne jotka oli eniten sekasin niin niitä jotenkin 
kunnioitettiin kaikista eniten. Tai, että monet käyttäytyi vaan tosi niinkö itsekkäillä tavoilla 
ja etsi vain sitä omaa valaistumista ja omaa nautintoa ja omaa onnellisuutta. (Nainen 30)127 

 

Koko elämänsä uushenkisyydessä elänyt nainen taas kertoo lopulta 

                                                
123 En määritellyt kysymyksen yhteydessä erikseen haastateltaville mitä tarkoitan kristillisellä 
kasvatuksella, mutta vastausten perusteella jokaisella oli käsitys siitä mitä se heidän kohdallaan 
tarkoittaa. Yleensä tähän liittyi ajatus siitä olivatko vanhemmat aktiivisia kertomaan kristinuskoon 
liittyvistä asioista kotona.     
124 H9. 
125 H7. 
126 H12. 
127 H13. 
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turhautuneensa jatkuvaan epätietoisuuteen ja siihen, että hänen hengellisyytensä ei 

toiminut kovasta yrityksestä huolimatta:    
 

Siihen varmaan vaikutti muutama asia samaan aikaan, en ihan tiedäkään kaikista, mutta 
tosiaan se turhautuminen alkoi olla niin suuri, tuntui, että on koko elämänsä etsinyt Jumalaa 
tai oikeaa yhteisöä, jossa voisi tuntea, että Jumala puhuu mulle ja ohjaa mua ja että on 
Jumala, jonka puoleen voi kääntyä ja rukoukset toimii ja niihin vastataan ja että asiat toimii 
ja paranee. Sellainen huuto mulla oli Jumalan puoleen, että näytä mulle nyt mistä tässä on 
kysymys! Samaan aikaan oli ystäviä, jotka tiedän, että he rukoili mun ja ystävien puolesta 
ja kutsuivat tilaisuuksiin kuulemaan Jeesuksesta ja Jumalasta. Sitten sain kutsuja välillä ja 
ensin en niihin reagoinut, se tuntui oudoltakin. Johonkin kutsuun sitten tartuin ja ajattelin, 
että menen katsomaan mistä on kysymys. (Nainen 36)128 

 
Myöhemmin nainen meni mukaan johonkin kristilliseen tilaisuuteen ja kuvaili 
esiin noussutta ristiriitaa:  

 
Kuulin sitten Jeesuksesta ja Jeesuksen merkityksestä sinä iltana siellä ja sitten tuli sellainen 
olo, että nyt joku valehtelee, että nämä molemmat ei voi pitää paikkaansa mitä olen oppinut 
aikaisemmin ja mitä nyt kuulen. Sitten tuli sellainen olo, että mistä tää johtuu. Pyysin sitten 
Jumalaa näyttämään mulle, että haluan että sä näytät sen mulle, eikä kukaan ihminen. Sitten 
tuntui että Jumala näytti, että missä olin sillä hetkellä. (Nainen 36)129 

 

Haastateltavista seitsemän kertoi jonkinasteisen kriisin pakottaneen heidät joko 

hakemaan apua joltain joltain jo ”uskossa” olevalta kristityltä,130 tai arvioimaan 

kriittisesti uushenkisen maailmankuvansa. 38-vuotias mies kertoi elämästään 

puuttuneen moraalista selkärankaa ja tämän johtaneen siihen, että hän oli alkanut 

seurustella kahden naisen kanssa yhtä aikaa ja kokenut lopulta ajautuneensa 

umpikujaan syyllisyytensä kanssa:  

 
Ehkä kunnolla ekaa kertaa tajusin, että mä pystyn tekemään todella todella pahaa, 
sitä kesti muistaakseni kaks päivää. -- yhtenä torstaina sitten olin miettinyt 
valmiiksi, että menen sinne seurakuntaan, menen sinne eteen ja haluan antaa 
elämäni Jeesukselle, koska mä en kestä tätä, en tiedä mitään muuta ratkaisua. New 
Age –jutuista ei ollut apua siinä kohtaa, ne tuntui tosi huterilta. (Mies 38)131 
 

Kaksi haastateltavaa kertoi ajautuneensa kriisiin huomatessaan tai kokiessaan joidenkin 

uushenkisten käytänteiden taustalla vaikuttavia pahoja henkiä ja ”henkivaltoja”. Koko 

elämänsä uushenkisyydessä ja monia vuosia Summit lighthousessa mukana ollut 36-

vuotias nainen alkoi tutkimaan oppeja joihin oli aikaisemmin uskonut ja löysi sieltä 

kummallisia yhteyksiä, jotka saivat hänet kyseenalaistamaan uskomusmaailmansa. Hän 

esimerkiksi löysi teosofisten kirjojen taustalta Lucis-trust nimisen kustannusyhtiön, jonka 

nimi viittaa Luciferiin. Hän myös kertoi kokeneensa seinällään olleen Summit Lighthouse 

liikkeessä käytetyn ylösnoussutta mestaria Jeesusta esittävän kuvan olevan eri Jeesus, 

                                                
128 H3. 
129 H3. 
130 Tällä tarkoitettiin avoimesti uskoaan tunnustavia vakaumuksellisia kristittyjä. 
131 H5. 
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kuin mitä oli alkanut oppia tuntemaan. 40-vuotias nainen taas kertoi, että ei ollut missään 

vaiheessa kokenut uushenkiseen elämäänsä liittyvän mitään negatiivista kunnes kaksi 

päivää ennen ”uskoontuloaan” hänen henkinen maailmansa ja mielenterveytensä romahti:      
 

Kirjoitin päiväkirjaa ja sitten yhtäkkiä, joku muu alkoikin liikuttamaan mun kättä ja se oli 
enkeli ja sitten oli toinen, joka oli kuollut mummo ja yksi oli entisestä elämästä mun poika, 
yhtäkkiä aukesi aistit kuulemaan ja näkemään tuonne henkien maailmaan ja ne otti mun 
kroppaakin hallintaansa. Se oli samaan aikaan kiehtovaa ja samaan aikaan ihan hirveän 
ahdistavaa -- Samaan aikaan sitten kiinnosti, koska uskoin niihin entisiin elämiin ja 
kaikkiin hengen maailmaan, niin kiinnosti kuulla mitä sanottavaa niillä on ja sitten tosi 
nopeasti se meni ihan päivässä siihen ettei pystynyt nukkumaan ja sitten kun meni 
nukkumaan, niin tuntui, että joku imi kaiken elämän musta ja näin kaikkia avaruusolioita, 
jotka tuli sinne ja sänky tärisi -- kaikista huoneista yhtäkkiä valot ei toiminut ja oli talvi ja 
pimeää, yöllä yhtäkkiä tietokone menee päälle, sänky tärisee, se oli ihan hirveää aikaa ja 
samaan aikaan näin niitä tyyppejä ja ne puhui mulle -- ja tuntui, että parissa päivässä se  
meni sellaiseen, että en pystynyt syömään, en pystynyt nukkumaan, mulla oli kaikki tunteet 
imetty pois. (Nainen 40)132  

 
Mielisairaalaan joutumista pelännyt nainen uskaltautui pyytämään apua 

ystävältään, joka ehdotti aluksi meediota, joka ystävän mukaan saisi tällaisissa 

tapauksissa pahat henget lähtemään Jeesuksen nimellä:   
 

Mutta sitten siinä oli sellainen Jumalan johdatus, että meedio oli lomalla 3 vko Lapissa, 
ettei se pystynyt tapaamaan mua 3 viikkoon ja koska olin niin hirveässä tilassa, että 
tarvitsin heti apua, niin sitten mun työkaverini sanoi että meillä töissä on yksi toinen 
nainen, jonka kanssa mun kannattaa jutella. En tuntenut sitä, mutta se lähetti sen naisen 
mun luokseni. Se oli ollut New Agessa aikaisemmin ja se oli uudestisyntynyt uskova -- sillä 
oli ollut samanlaisia kokemuksia valojen kanssa ja sängyn tärinän kanssa ynnä muuta. Se 
ymmärsi mistä mä puhuin, niin se tuntui siltä, että jes, joku ymmärtää mua! Samana 
päivänä oli sitten Kanadasta evankelista Helsingissä pitämässä kokoussarjaa, se (uskova) 
sitten sanoi mulle, että mene sinne ja mene hakemaan rukousta sieltä edestä, ne auttaa sua. 
(Nainen 40)133  

 

Nainen kertoi saaneensa myöhemmin apua vanhemmalta helluntai taustaiselta 

pariskunnalta. He opettivat hänelle raamattua ja rukoilivat toistuvasti hänen puolestaan. 

Hänellä kesti omien sanojensa mukaan 1,5 vuotta päästä täysin vapaaksi näistä pahoista 

vaikutuksista joiden hän myöhemmin uskoi olevan eräänlaisia pahojen henkien 

aikaansaamia harhauskomuksia.  

Useassa tapauksessa kääntymistä edelsi kasvanut kiinnostus kristillistä Jumalaa 

kohtaan. Muutama mainitsee kokeneensa Jeesuksen vetäneen heitä henkilökohtaisesti 

puoleensa jo jonkin aikaa ennen uskoontuloa. Muutama haastateltavista kertoi Jeesuksen 

olleen heille jo aiemmin läheisin ns. ylösnousseista mestareista ja ainakin kaksi 

haastateltavaa alkoi kiinnostua Jumalasta esimerkiksi Urantiakirjan tai antroposofisen 

Kristus käsityksen kautta. Tämä oli heille eräänlainen välimuoto ennen raamatullista 

jumalakuvaa, joka tuntui vielä liian kristilliseltä:   
                                                
132 H6 
133 H6. 
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Myöskin siinä snelmann korkeakoulussa niin siinä Rudolf Steinerin antroposofiassa oli 
Kristus jollainlailla tärkeänä hahmona mukana. Ne oli kaikki sellaisia asioita jotka toi 
sellaista positiivista suhtautumista siihen asiaan. Sitte siinä sen (energiahoito) koulutuksen 
ihan loppuvaiheessa tutustuin yhteen tyttöön -- ja hän halus viedä minut sellaiseen 
kristilliseen tilaisuuteen, jossa oli ulkomaalainen evankelista, se oli urbaani unelma 
tapahtuma ja Nicky Kruz. Siellä kuulin ekaa kertaa evankeliumin. Ja tota se oli ihan 
järkyttävää koska mä tajusin, että mä koen täällä sellaisen jonkun läsnäolon mitä kaikki noi 
mun harjoitukset, ja kaikki missä mä oon ollu mukana niin sitä ei oo siellä, et mua alko 
niinku pelottaa, että täytyyks musta oikeesti tulla kristitty”. (Mies 35)134 

 

3.2 Kääntyminen  
Seuraavaksi kuvailen miten kääntymiset tapahtuivat käytännössä. Kaksitoista 

haastateltavaa kertoi kokeneensa selkeän kääntymisen. Yksi haastateltavista käytti 

ennemmin termiä ”uskossa uudistuminen” ja se liittyi hänellä nimenomaan 

kristillisen jumalasuhteen uudistamiseen. Kaikkien kohdalla kääntymistä edelsi 

yhden tai useamman kristityn ystävän tai jonkun kristityn pastorin/evankelistan 

vaikutus. Huomattavaa on, että melkein kaikkien (12) kääntymiseen liittyi ainakin 

yksi selkeä uskonratkaisuksi laskettava kokemus, käytännössä tämä tarkoitti 

nimenomaan Jeesuksen puoleen kääntymistä joko niin, että ihminen rukoili niin 

sanotun pelastusrukouksen135, tai pyysi tietoisesti apua Jeesukselta/Jumalalta. 

kymmenellä tutkittavalla tähän liittyi myös mystinen kokemus Jumalan 

läheisyydestä, puhuttelusta tai ohjauksesta.  

Haastateltavista neljä mainitsi kokeneensa ”Pyhän Hengen kasteen” joko 

kääntymisen yhteydessä tai jonkin aikaa sen jälkeen. Haastateltavista viisi teki 

uskonratkaisun jossain hengellisessä tilaisuudessa ja neljä yksin ollessaan: 
 

Että lopullinen kääntyminen tapahtui kun menin torstai-iltana kokoukseen, menin siihen 
eteen ja sanoin, haluan että Jeesus tulee mun elämääni, lausuin pelastusrukouksen ja tota se 
alko helpottaa. (Mies 38)136 

 
Sitten meille tuli tämmönen niinkö ero siinä ja mä koin, että mä en enää jaksa, en enää 
selviä tästä ja menin sitten yhden -- luokse, tiesin, että hän on uskossa ja oli meidän 
molempien ystävä ja mä menin ja pyysin, että auttaisi mua. Hän alkoi rukoileen, tuli niinku 
siihen asuun vähän aikaa mun kanssa ja alko niinku rukoileen mun puolesta ja opetti mua 
rukoilemaan ja sit siinä sen seurauksena mä niinku yksin polvistuin kotona ja mä huusin, 
että Jeesus jos sä oot todella olemassa, niin tee jotain! Siinä hetkessä mä koin, että mun 
elämä alkoi muuttua. (Nainen 36)137  

 
Ja sitten mä olin vaan yhtenä iltana mun omassa huoneessa siellä ja mä olin vaan, että nyt 
kokeillaan ja mä sanon kyllä jeesukselle, että katotaan mitä tapahtuu. Nii just. Ja mä koin, 
että Jeesus vaan tuli siihen mun luokse ja se oli jotenkin sillä selvä. Jumala alkoi vaan 
puhumaan mulle koko ajan ja se oli semmonen valtava jotenki rakkaus ja rukousyhteys 

                                                
134 H2. 
135 Useinmiten pelastusrukous tarkoitti sitä, että haastateltavat sanallisesti rukoilivat Jeesusta 
tulemaan sydämeensä tai antoivat elämänsä Jeesukselle.   
136 H5. 
137 H4. 
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siinä. -- mä olin välillä ajatellu, että se on vähän niinku yks niistä kaikista Jumalista mitä on 
olemassa, mutta sit jotenki tajus, että se oli jo pidempään mitä Jeesus oli kutsunu mua. 
(Nainen 30)138  

 
Siinä selkeä vedenjakaja oli 2004 kun tultiin ikään kuin pystymetsästä, konkreettisesti 
metsästä miettimästä suoraan sellaiseen ulkomaalaisen evankelista tilaisuuteen, jossa 
rukoiltiin sitä, että saa uuden puhtaan sydämen. Niin sinä iltana oli tosi sellainen niinkö 
puhdas tunne, sitä voisi kuvailla jonkinlaiseksi uskoontuloksi ja pisti miettimään, että mihin 
sitä aikansa laittaa. (Mies 32)139 

 
  
Muutamilla ratkaisun ajankohta ei ollut selkeä ja he eivät osanneet määritellä 

tapahtuiko kääntymispäätös jossain hengellisessä tilaisuudessa vai yksin ollessa. 

Tämä johtuu siitä, että melkein kaikkien haastateltavien tapauksissa kääntyminen 

oli pidempi prosessi, johon liittyi usein kohtaamisia toisten uskovien kanssa, yksi 

tai useampi hengellinen tilaisuus tai yksi tai useampi hengelliseksi laskettava 

kokemus.  

Jokainen haastateltavista mainitsi kääntymiseen vaikuttaneen sen, että joku 

kristitty oli joko ollut tukena haastavina aikoina, kertonut persoonallisesta 

Jumalasta, tai elänyt todeksi uskoaan epäitsekkäästi. Ainakin kuudessa 

tapauksessa haastateltava mainitsi nähneensä Jumalan vaikutuksen tai 

aikaansaaman muutoksen jossain läheisessä kristityssä tai aiemmin kääntyneessä 

ystävässään. 30-vuotias nainen kertoi kuinka hänen hengellinen etsintänsä johti 

hänet työskentelemään maatiloilla Englannissa ja siellä ollessaan hän saapui 

ortodoksi nunnan johtamalle maatilalle:  
 

Mä menin seuraavalle maatilalle ja kun mä menin sinne niin must vaan tuntu saman tien 
niinku mä tulisin kotiin. Mä en edes tienny mikä se oli mutta oli vaan semmonen, että täällä 
oli niin hyvä olla ja mä en tienny mistä oli kyse. Sitä maatilaa piti sellanen vanha nainen, 
joka oli ottanu sinne sellasia vähän elämässä eksyneitä asumaan ja ne viljeli siellä maata. Ja 
jotenki siinä naisessa mä vaan jotenkin näin -- kun sitä katto silmiin niin näki vaan, että 
sillä on rauha ja se oli jotenkin jättänyt kaikki omat tarpeensa  sivuun, sitä varten, että se 
voi palvella niitä toisia ihmisiä. Ja sitten mä aloin siltä kyselemään, että mikä tää juttu on. 
Ja sit se kerto mulle, että se on kristitty ja se uskoo Jeesukseen. (Nainen 30)140 

 

Haastateltavista kahdeksan kertoi jonkun kristityn evankelistan tai pastorin 

tapaamisen tai tilaisuuden liittyneen kokonaan tai osittain heidän kääntymiseensä.  

He mainitsivat muun muassa tunnetut amerikkalaiset evankelistat David 

Wilkersonin ja Nicky Kruzin sekä australialaisen Robert Crickettin, joka kuului 

helluntailaiseen assembly of God liikkeeseen ja jonka vaikutuksen mainitsi 

muutama haastateltavista. Yksi haastateltava mainitsi hänen olleen kristityksi 

                                                
138 H13. 
139 H1. 
140 H13. 



 46 

kääntynyt entinen buddhalainen munkki. Haastattelujen perusteella yhdistävänä 

tekijänä on voikin havaita, että monessa tapauksessa omakohtainen etsintä ja 

kaipuu Jumalan puoleen kulminoitui jossain hengellisessä tilaisuudessa, jossa 

haastateltavat saivat opetusta Jeesuksesta/Jumalasta ja näkivät/kokivat 

Jumalan/Pyhän Hengen toimivan käytännössä.  

Vaikuttavin yhdistelmä vaikuttikin olleen helluntai-karismaattisen, tai muun 

vapaiden suuntien141 evankelistan järjestämä tilaisuus, jossa opetettiin kristillistä 

evankeliumia ja jossa haastateltavat myös kokivat hengelliseksi luokiteltavia 

kokemuksia. Haastateltavista 10 kertoi yhden tai useamman tällaisen tilaisuuden 

olleen merkittävässä roolissa heidän kääntymisensä kannalta:        
 

Sitten tämä aloittaa rukoilemaan, että heavenly Father, come and touch these people`s 
heart! Ja kuule, mulla rupee kyyneleet valumaan ja sitten mä ajattelin, että huhhuh, onko 
nenäliinaa, ei! Kyyneleet vain valuu ja mun mieleeni koittaa, että hetkinen, onko mulla 
joku isäkompleksi, että kun tämä puhuu isästä. Jotenkin koittaa vaan mielellä hallita sitä 
tilannetta. Kesti pitkään ennen kuin mä tajusin, että se oli Taivaan Isä joka kosketti. Se oli 
sellainen ratkaiseva juttu, jonka ymmärrän jälkeenpäin. (Nainen 64)142 

 
Kyyneleet silmissä mulla oli siinä, ne lauloi jotain ja mä kuuntelin sitten puhetta siellä ja 
David Wilkerson kysyi siellä kysymyksen. -- Se teki sen kysymyksen siellä, että kuka 
haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Silloin mä nousin siellä muiden ohella ja tein sen, nostin 
käteni pystyyn, hän (Wilkerson) ei ollut siinä salissa mutta se oli niinkun mun ja Jumalan 
välinen juttu. (Nainen 56) 143 

 

Suurimmalla osalla haastateltavista kääntymistä edelsi erilaisia vaikuttavia 

kohtaamisia sekä hengellisiä tilaisuuksia jopa vuosia ennen varsinaista 

kääntymistä. Tästä huolmatta yhdeksän haastateltavaa kertoi kääntymisen olleen 

verrattain nopea, vaikka heistä useimmille kääntyminen vasta käynnisti isomman 

sisäisen ja usein myös ulkoisen maailman muutoksen, johon liittyi kasvua, pelosta 

irtaantumista, hengellisyyden uudelleen arvioimista ja/tai uushenkisyyden 

uskomuksista ja käytänteistä irtaantumista.  

 16 vuotta uushenkisyydessä ollut 64-vuotias nainen, jolle Jeesus oli ollut 

läheisin ylösnousseista mestareista, kertoi kohdanneensa Jeesuksen ensimmäisen 

kerran jo yli kymmenen vuotta ennen varsinaista kääntymistään, mutta ei ollut 

silloin vielä ymmärtänyt Jeesuksen merkitystä ja oli ajatellut, että hänen olisi 

tehtävä paljon hengellistä työtä itsensä kanssa kelvatakseen Jeesukselle. Sama 

nainen kertoi pitäneensä vielä jonkin aikaa reiki ja valokeho -kursseja 

                                                
141 Vapaiden suuntien seurakunniksi kutsutaan protestanttisisia kristillisiä seurakuntia, jotka eivät 
ole läheisessä suhteessa valtioon. Haastattelussa tällaisia ovat esimerkiksi vapaakirkko ja 
helluntaiherätys. 
142 H10. 
143 H12. 
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kääntymisensä jälkeen sillä erotuksella, että hän tarjosi kurssilaisille myös 

Jeesusta ja Pyhää Henkeä. Näillä kursseilla käyneistä merkittävä osa käntyi 

myöhemmin kristiuskoon ja moni heistä jätti lopulta uushenkiset käytänteet. 

Hänellä oli vaikutusta ainakin yhden muun haastateltavan kääntymiseen.144   

Ainakin viisi haastateltavaa mainitsi ottaneensa aikuiskasteen jossain 

vaiheessa kääntymisensä jälkeen. En varsinaisesti kysynyt heiltä aikuiskasteesta, 

joten on mahdollista, että useampikin otti aikuiskasteen kääntymisensä jälkeen. 

30-vuotias nainen, haastateltavista ainoa, jota ei oltu kastettu lapsena, liittyi 

kääntymisen jälkeen evankelisluterilaiseen kirkkoon, sai siellä kasteen ja kävi 

rippikoulun.145 Loput neljä saivat aikuiskasteen joissain vapaiden suuntien 

seurakunnissa.  

Joillekin kaste liittyi olennaisena osana uutta elämää kristittynä, esimerkiksi 

61-vuotias nainen sai kasteen hyvin aikaisessa vaiheessa kääntymistään ja hän 

kuvailee kastetta käänteentekeväksi hetkeksi, jolloin ”suomut tippuivat 

silmiltä”.146 Kääntymisten perusteella voidaan päätellä, että vaikka suuri osa 

haastateltavista oli jo lapsuudessaan kuullut kokonaan tai osittain kristillisen 

evankeliumin ydinkohdat, sisäistivät ja ymmärsivät he sen vasta oman 

kääntymisen myötä.  

Haastateltavat kertoivat vielä omin sanoin kolme suurinta kääntymiseen 

johtanutta syytä. Merkittävimmät teemat on listattu oheiseen taulukkoon. Suurin 

yhdistävä syy oli todellinen kokemus Jeesuksesta/Jumalasta omassa elämässä. 

Tämän oli listannut kymmenen haastateltavaa. Pettymykset elämässä ja/tai 

pakottava tarve löytää jotain todellista oli toinen suuri teema ja sen oli listannut 

kahdeksan haastateltavaa. Yhtä moni listasi keskeiseksi teemaksi jonkun kristityn 

vaikutuksen.       
  
Taulukko 1. 

 

3 Suurinta 

teemaa: 

1. Toivottomuus. 

Aiemmat pettymykset. 

Pakko ja kaipaus 

löytää jotain todellista. 

Viimeinen vaihtoehto. 

2. Kokemus 

Jeesuksesta/Jumalasta. 

Jumala vastasi. Tuli 

todelliseksi. Jumalan 

rauha ja huolenpito.  

3. Toisen kristityn 

vaikutus ja tuki. 

Rukouksen vaikutus. 

Jumalan työn 

näkeminen muissa. 

                                                
144 H10. 
145 H13. 
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Nainen  

61-vuotta. 

 

       x        x  

Nainen  

36-vuotta. 

                x        x 

Nainen  

40-vuotta. 

                x               x 

Nainen  

43 vuotta. 

               x  

Mies  

38-vuotta. 

               x               x  

Mies  

33-vuotta.                 x               x 

Nainen  

30-vuotta 

                x                x 

Mies  

32-vuotta. 

                x                x               x 

Mies  

35-vuotta.  

                x                x               x 

Nainen  

36-vuotta. 

                x                 x               x 

Mies  

34-vuotta. 

                 x  

Nainen  

56-vuotta. 

                x   

Nainen  

64-vuotta. 

                 x              x 

 

Yhteensä: 

               8                10               8    
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4. Kääntymisen jälkeinen aika 

4.1 Elämän muutos 
Haastattelujen perusteella kääntyminen kristinuskoon muodostui merkittäväksi 

käännekohdaksi heidän elämässään. Voidaan puhua ajasta ennen ja jälkeen 

kääntymisen. Huolimatta siitä kuinka hitaasti tai nopeasti kääntyminen eri 

henkilöiden kohdalla tapahtui käynnisti se perinpohjaisia muutoksia heidän 

elämissään, joiden vaikutukset tulivat näkyviin kaikilla tutkimillani elämän osa-

alueilla. Kysyttäessä kuinka heidän elämänsä muuttui kääntymisen jälkeen 

jokainen haastateltavista kertoi elämänsä muuttuneen merkittävästi. Ainakin kuusi 

heistä kertoi elämänsä muuttuneen täysin ja muutkin kuvailivat perinpohjaisia 

muutoksia elämän eri osa-alueilla. Jokainen kertoi perinpohjaisista muutoksista 

hengellisen elämän piirissä ja maailmankuvassa, mutta myös arkisessa elämässä:  
 

No oikeastaan kaikki on muuttunut, sanotaan että suurin juttu on tietysti se, että on löytänyt 
sen sisäisen rauhan mitä silloin aina etsin ja toivoin, sen elämän mitä silloin ei ollut, silloin 
oli vain se epätoivo ja yritys löytää sitä. Löysi suhteen Jumalaan, mistä tulee se, että voi 
luottavaisin mielin katsoa tulevaisuuteen. (Nainen 40)147 
 

Neljä haastateltavista kertoi menneensä naimisiin ja perustaneensa perheen 

kääntymisen jälkeen ja muutama heistä kertoi kykenevänsä sitoutumaan ja 

keskittymään perheeseen ja parisuhteeseensa paremmin kuin aikana jolloin oli 

vielä mukana uushenkisyydessä:  
 
No ihan niin kuin, tässä on juuri se ongelma, että jos New Agea katsotaan, niin siellä voi 
olla ajatusmaailma, että okei, mun entisessä elämässä olen ollut sitä, tätä ja tuota ja tässä 
elämässä olen sitä ja tätä ja sitten mulla on tarkoitus tässä elämässä oikeasti elääkin tuon 
toisen ihmisen kanssa, jolloin tulee avioeroja. Että se maailmankuva on niin erilainen 
siellä New Agen puolella, se tärkein asia on etsiä sitä omaa pyhää tietyllä tavalla, sitä 
omaa polkua, omaa jotakin tällaista. Mutta kristinusko lähtee kuitenkin niin toiselta 
pohjalta, kymmenessä käskyssä on jo niin kuin avioliitosta ja perhe-elämästä. New 
Agessa kuulin, että kyllähän me saadaan kaikkea tehdä, mikä oli mulle vähän niin kuin 
vieras ajatus, että miten niin me saadaan kaikkea tehdä. -- Kuitenkin kristinusko haluaa 
rakentaa ja puoltaa sitä perhe-elämää ja sitä avioliittoa, kyllähän nekin on isoja asioita. 
(Nainen 43)148 

 
Haastateltavista yhdeksän kertoi vaihtaneensa ammattia tai alkaneensa opiskella 

uutta ammattia varten. Yksi oli valmistunut lähihoitajaksi ja alkanut johtamaan 

työskentelyn ohessa seurakuntansa ylistysbändiä. Neljä kertoi lähteneensä 

opiskelemaan teologiaa, haastatteluhetkellä heistä kaksi oli jo valmistunut 

maistereiksi, heistä toinen työskenteli pappina evankelisluterilaisessa kirkossa. 

                                                
147 H6. 
148 H7. 
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Aiemmin pankissa työskennellyt 61-vuotias nainen taas kertoi lopettaneensa 

työnsä ja siirtyneensä kokopäiväiseksi itsenäiseksi evankelistaksi.  

Huomattavaa onkin, että haastatteluhetkellä yhteensä 11 haastateltavista 

joko opiskeli teologiaa, työskenteli seurakunnassa, tai oli muuten mukana 

seurakunnan palvelutyötä jossain seurakunnassa tai lähetystyössä. Myös loput 

kaksi haastateltavista kertoivat käyvänsä aktiivisesti jossain seurakunnassa, heistä 

toinen kertoi miten kulkevansa Jumalan johdatuksessa työpaikalla ja rukoilevansa 

ihmisten puolesta säännöllisesti aina kun kokee Jumalan ohjaavan siihen. Näyttää 

siltä, että uushenkisyydessä vietetty aika ja intensiivinen hengellinen etsintä 

johtivat siihen, että kiinnostus hengellisiin asioihin ja halu auttaa muita pysyivät 

keskiössä myös kääntymisen jälkeen.   

Moni kertoi kokeneensa luottamuksen Jumalaan kasvaneen ja heidän 

alkaneen kokea uudenlaista Jumalan huolenpitoa ja läheisyyttä. Jopa ne, joiden 

kohdalla muutokset kestivät pidempään kuvailivat kääntymisen tuoneen 

uudenlaisen rauhan tai vakaan pohjan, jonka pohjalla voi rauhassa parantua ja/tai 

kasvaa ihmisenä. Tietysti monien kohdalla puhutaan useita vuosia kestäneistä 

muutoksista, joten ainakin joidenkin kohdalla matkalle oli mahtunut myös 

vastoinkäymisiä.  

Esimerkiksi kaksi psykedeelisiä huumeita käyttänyttä haastateltavaa 

kertoivat myös ajasta jolloin he olivat palanneensa lyhyeksi aikaa takaisin 

huumeita käyttämään ja toinen myös vanhojen hengellisten käytänteiden pariin. 

He huomasivat kuitenkin nopeasti vanhan elämän hedelmättömyyden ja toinen, 

omien sanojensa mukaan uskossa uudistunut 33-vuotias mies sai riippuvuuteensa 

apua myös usean kuukauden jatkuneesta vieroitushoidosta.149 Tutkittavista suurin 

osa (11) kertoi vastuullisuuden ja oman aktiivisuuden lisääntyneen kääntymisen 

jälkeen. 32-vuotias mies kertoo kuinka Jumalan johdatuksen etsiminen ja perheen 

perustaminen saivat ottamaan lisää vastuuta elämästään. Aiemmin siirtymistä 

viidenteen ulottuvuuteen odottanut 32- vuotias mies kuvaili muutostaan: 
 
Varmasti se, että kaikki mahdolliset päihteet ja tällaset on jääneet kokonaan pois, jäivät jo 
hyvin aikaisessa vaiheessa, ja sitä on tullut monessa määrin vastuullisemmaksi ja ei koko 
ajan odota, että tässä kohta tehdään harpataan joku kvanttiloikka viidenteen ulottuvuuteen, 
eikä sen eteen tarvitse tehdä mitään sitä ennen. Loppupeleissä päädyin sitten teologiseenkin 
opiskelemaan. Perhe elämäkin muutti paljon, että ei tässä enää voi haahuilla jossain 
viidennen ulottuvuuden odotuksissa ja toiveissa -- Kyllä tässä pitää mennä sen johdatuksen 
mukaan. Sillee, että mitä Jumala oikeesti haluaa, että tehdään, ettei voi mennä vaan 
sellasten kanavoitujen viestien mukaan. (Mies 32)150  
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Suurin osa kertoi alkaneensa löytää selkeämmin omia lahjojaan ja tulleensa 

aktiivisemmiksi oman elämänsä suhteen. Haastattelujen perusteella kristillisen 

arvomaailman omaksuminen vaikutti siihen, että he saivat ikään kuin selkeämmät 

puitteet tehdä konkreettisia asioita maailmassa. Myös syyllisyydestä 

vapautuminen, armollisuus itseä ja muita kohtaan sekä Jumalan suunnnasta 

koetun anteeksiannon tuoma rauha nousivat esiin haastatteluista. Koko elämänsä 

uushenkisyydessä ollut 36-vuotias nainen kuvaili kokemustaan anteeksiannosta:  

 
Mulla on sellainen kokemus, että se kolahti, että sai kalliota jalkojen alle. Että se on ihan 
totta kun sanotaan, että kun löytää Jeesuksen niin saa kalliota jalkojen alle. Se oli 
ensimmäinen kokemus. Sitten, että alkoi puhdistumaan, asioita tuli mieleen, halusi pyytää 
anteeksi ihan miljoonia kertoja ja tuntui, että sai anteeksi. Muutenkin halusi päästä eroon 
niistä materiaaleista mitkä oli liittynyt siihen vanhaan. Tuntui, että asiat alkoi toimimaan 
vaikkei ollut ihan helppoa alussa. Mutta se kokemus siitä, että se toimii ja Jumala on 
todellinen ja Jumala puhuu mulle ja Jumala välittää musta ja Jumala rakastaa mua ja 
Jumala hoitaa mua, kunhan mä avaan ovet. (Nainen 36)151  

 

4.2 Hengellisyyden ja maailmankuvan muutos 
Huomionarvoista on, että jokainen tutkittavista kertoi jättäneensä kaikki 

uushenkisiksi määrittelemänsä tekniikat ja käytänteet joko välittömästi tai 

vähitellen. Monessa haastattelussa nousi esiin näkökulma siitä, että uushenkiset 

käytänteet ja tekniikat eivät lopulta sopineet yhteen kristillisten käsitysten kanssa. 

Muutama kertoi kokeilleensa ja vertailleensa jokin aika kääntymisen jälkeen 

kristillisen elämän tai ”Pyhän Hengen tuomaa hengellisyyttä” vanhoihin 

käytänteisiin ja huomanneensa selkeän eron. Muutamat haastateltavista kertoivat 

olleensa helpottuneita saadessaan jättää pois vanhoja tekniikoita, joiden 

suorittaminen oli tuntunut raskaalta:   
 
No, ennen se oli tosi paljon kiinni musta itsestä ja omista suorituksista, mutta nyt se on 
melkein päinvastoin, että se on enemmän kun vaan antautuu Jumalalle ja mitä vähemmän 
tekee itte niin sitä enemmän Jumala voi tehä. Ja että Jumala myöskin haluaa tehsä mut 
ittekseni, että se haluu, että Jumala on luonu mut ja se haluaa niinku vaan vahvistaa ja 
saada niinkun sen mun persoonan kukkimaan enemmän. (Nainen 30)152 
 
Käytännössähän ne jäi kokonaan pois, (naurahdus) kaikki joogat ja kaikki valomeditaatiot, 
kaikki ihmeen muinaisten tolteekkien voimaliikkeet ja kaikki sellainen yrittäminen ja 
johonkin pyrkiminen jäi pois. Siinä kesti hetken aikaa tajuta siinä kristilliselläkin 
taipaleellakin, että turhanpäiväinen yrittäminenkin, vaikka se nyt ajatellaan, että se on siinä 
“budhalaisuudessakin ja sellaisessa” sillä tavalla, että ei nimenomaan yritetä saada mitään 
aikaan, vaan ollaan vain spontaanisti läsnä niin tää (kristillisyys) kuitenkin nyt perustuu 
enemmän siihen, että luotetaan siihen Jumalan hyvyyteen. (Mies 32)153 
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38-vuotias mies kertoi syyt miksi vaihtoi meditaation rukoukseen:  
 
Mä koen, että Pyhä Henki vahvistaa uskoa ja näen asioita sen sana kautta. Rukoileminen, 
jotkut on puhunut jotain yhtäläisyyksistä meditaation kanssa, mä  sanoisin, että 
meditaatiossa puhdistetaan mieli, rukous on sitä, että täytät mielen Jumalan hengellä. Se on 
mulle ollut niin paljon isompi juttu kuin meditaatio, rukous on jotain niin hienoa, että 
ajatukset kyllä jää pois, mutta mitä tulee tilalle niin on Jumala, Pyhä Henki. (Mies 38)154  

 
Joillakin (7) uushenkiset käytänteet jäivät osittain tai kokonaan siitä syystä, koska 

he kertoivat huomanneensa ennen kääntymistä tai kääntymisen jälkeen niihin 

liittyvän pahojen henkien, Luciferin, henkivaltojen155 tai antikristuksen 

vaikutusta. 36-vuotias nainen, joka oli harjoittanut käsistä tulkitsemista ja Tarot-

korteista ennustamista kertoi omasta kokemuksestaan henkivaltoihin liittyen: 

 
Eihän sieltä heti vapautunut kun tuli uskoon, eihän sitä ymmärtänyt, että miksi niistä piti 
päästä eroon. Pikkuhiljaa tajusi, että ne pitää tuhota. Mutta kyllä siinä noituudesta 
vapautuminen on vienyt multa 10-vuotta, se on tosi voimakas henkivalta.156 ( Nainen 36) 

 

Haastateltavien mukaan uushenkisessä liikkeessä ei puhuttu juurikaan pahoista 

hengistä, tai pahuudesta ylipäätään. Suurin osa haastateltavista ei ollut tuona 

aikana uskonut persoonallisen pahan olemassaoloon ja muutamaa lukuun 

ottamatta he uskoivat pahuuden olevan illuusiota. Päivittäin yli kahden vuoden 

ajan ”energiatyötä” ja selvännäköisiä lukemuksia tehnyt 34-vuotias mies kertoi 

kuinka hänen koulutusohjelmaansa kuului pyrkimys hävittäää ihmisen sisällä 

oleva demoninen voima, ”tyyppi”.157 Suurin osa (9) tutkittavista kertoi alkaneensa 

kääntymisen jälkeen uskoa pahojen henkien olevan olemassa ja vaikuttavan 

ainakin joidenkin uushenkisten käytänteiden taustalla. Reikihoitoja ja 

automaattikirjoitusta harjoittanut nainen kertoi omista kokemuksistaan 

Reikihoidosta ja Shiatsu hieronnasta:  
 
Siinähän(reikissä)mä tunsin ne energiat kädessä silloin kun tehtiin se joku avaava rituaali, 
aloin tuntemaan saman tien kun se tehtiin että mun kädet alkoi virrata jotain ja sen jälkeen 
aina kun laitoin kädet jonkun päälle niin tunsin sellaisen kuuman virtauksen käsien kautta. 
Sitten ymmärsin senkin, että siinä ei ollut Jeesusta mukana vaan se oli joku toisenlainen 
rituaali, se ei ollut Jeesuksen henki.158 (Nainen 40) 
 
Mä ihmettelin aluksi, että mitä väärää siinä voi olla kun se (Shiatsu) on vain hierontaa, 
mutta koska siinä se oppi ei ole totta vaan se on valetta, niin sen kautta tulee niitä 
henkivaltoja ja silloin kun itse shiatsua teki tai joku teki sitä mulle, niin siinä nukahti 
hirveän helposti, että siinä tunsi, että siinä on sellainen voima mikä tulee ja sitten 
jälkeenpäin ymmärsin, kun tehtiin niitä harjoituksia kultakoruilla, että onhan siinä joku 
henki joka pyöritti niitä ja välillä ne pyöri ihan hiljaa ja välillä lähti ihan hirveää vauhtia 
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pyörimään.159 (Nainen 40) 
  
43-vuotias nainen kertoi olleensa joskus peloissaan kanavointi tilaisuuksissa ja 

miettineensä, että mistä hän voi olla varma mitä ”öttiäisiä” siellä on linjoilla. 16 

vuotta uushenkisyydessä mukana ollut useita jooga-, meditaatio-, reiki-, 

valokehokursseja järjestänyt nainen kertoi tavanneensa kääntymisensä jälkeen 

ihmisiä, jotka ovat vaikeuksissa ”avauduttuaan jollekin yhteydelle” meditaatiossa 

tai reikikurssilla.160 Hän myös kertoi ihmetelleensä miten helposti ihmiset ottavat 

erilaisten ”henkisten olentojen” kanavointeja totuutena:    
 
Mä oon tosiaan tavannut ihmisiä, jotka ovat vaikeuksissa sen takia, että ovat olleet mukana jossain 
tämmösessä jutussa, esimerkiksi jossain meditaatiossa, jossa avaudutaan vain jollekkin yhteydelle ja 
tota vaikka se on saattanut olla niin vaikeaa päästä irti, että vaikka on sanoutunut irti ja kaikki ja 
ottanu Jeesuksen vastaan -- ja sitten kuitenkaan nämä ihmiset eivät ole välttämättä onnistuneet 
pääsemään vapaaksi, että tää henkisen puolen taistelu, se on niin kovaa, että jos sä avaat jonkun 
oven niin ne voi vain niin kuin jäädä ja sanoa, että hei, mä oon tässä nyt enkä lähde minnekään. Se 
on mun mielestä suuri tragedia ja jos mä olisin tällaisen yhdenkin tapauksen kuullut silloin mun 
New Age-aikana, niin olisin kyllä varmaan jättänyt ihan kokonaan. (Nainen 64)161  

 
Musta se oli hämmästyttävää silloin ku mä olin jo uskossa ja mä seuraan, että miten ihmiset 
tota tottelee joku Kryon, jonka kanavointia on kirjoitettu, siis vaikka kuinka paljon sen 
kirjoja ja sit otetaan hänen tai sen, tai miten sen voi sanoa, tämän henkisen olennon 
kanavointeja niinku totuutena ja eletään sen mukaan ja se mua hämmästytti, et ei voi olla, 
ei voi olla, et kuinka te voitte, mistä sitä tietää, et mikä tyyppi tää oikein on? Se mua 
hämmästytti. (Nainen 64)162 

 
Viisi haastateltavaa kertoi miten he olivat joko ”irtisanoutuneet” pahoista hengistä 

itse tai saaneet rukousta vapautuakseen näistä. Kysyttäessä mitä irtisanoutumisella 

tarkoitetaan Summit lighthousessa mukana ollut nainen täsmensi: 

  
Irtisanoutuminen on sitä, että jos huomaa, että on mukana jossain sellaisessa mikä tekee 
pahaa, on tehnyt vaikka jonkun sitoumuksen -- No esim. että antaa elämänsä näille 
henkiolennoille ajatellen, että ne on Jumala tai palvelee Jumalaa. Siinä on tehnyt 
sitoumuksen. Ja sitten kun sen tietoisesti itse katkaisee, ettei halua enää olla missään 
tekemisissä ja irtisanoudun näistä ja näistä ja pyydän tähän Jumalan armoa ja anteeksiantoa 
ja Jeesuksen veren suojaa ja Jeesuksen ristiä tähän väliin. Sitten voi purkaa sen mitä itse on 
luonut. Mä koin, että se selkeästi pitää paikkaansa ja siitä voi vapautua. (Nainen 36)163 

 

Ainakin kaksi haastateltavaa kertoi myöhemmin ymmärtäneensä myös 

”ylösnousseiden mestarien” olevan todellisuudessa pahoja henkiä. 43-vuotias 

nainen taas kertoi alkaneensa myöhemmin uskoa meedioiden kanavoivan 

kuolleiden ihmisten sijaan pahoja henkiä.164 34-vuotias mies taas kertoi 

myöhemmin ymmärtäneensä kuinka selvännäköisiä lukemuksia tehtiin pahojen 
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henkien avulla.165 Kiinnostavaa oli, että haastateltavilta ei erikseen kysytty 

pahoista hengistä, vaan niiden ”vaikutus” nousi esille haastatteluiden aikana.  

Käsitys persoonallisesta pahasta ja pahoista hengistä muodostui ilmeisesti 

jokaiselle jossain vaiheessa kääntymisen jälkeen joko raamatullisen 

maailmankuvan, toisten kristittyjen, tai jonkun seurakunnan opetusten mukana. 

On selvää, että myös maailmankuvan muutos kohti kristillistä tai raamatullista 

maailmankuvaa vaikutti heidän uskomuksiinsa liittyen näihin erilaisiin pahoihin 

vaikutuksiin.  

Kysymykseen siitä, olivatko he kokeneet saavansa jotain näiden henkisten 

käytänteiden tilalle, useat haasteltavat puhuivat uudenlaisesta, henkilökohtaisesta 

suhteesta Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa ja ohjaukseensa luottamisesta. 

Haastatteluissa mainittiin myös uudenlaisen rukouselämän avautuminen, Pyhän 

Hengen läsnäolon lisääntyminen, toisten kristittyjen positiivinen vaikutus, 

kielilläpuhuminen, ylistäminen sekä Raamatun opetusten avautuminen. Melkein 

kaikki mainitsivat useamman kuin kaksi viimeksi mainituista. Nekin joilla 

vanhoista käytänteistä luopuminen kesti aikansa eivät omien sanojensa mukaan 

kaivanneet mitään menneisyydestä vaan kokivat saaneensa parempia käytänteitä 

tilalle. Muutama kertoi halunneensa kokeilla vanhojen käytäntöjen toimivuutta, 

siitäkin huolimatta, että joku pastori tai kristitty ystävä oli suositellut jättämään 

ne. Joogaa, shiatsua ja automaattikirjoitusta harjoittanut 40-vuotias nainen kertoi 

kokeilleensa myöhemmin vanhoja harjoitteita, mutta päätyneensä sitten jättämään 

ne:     
Jokainen niistä oli sellainen, että en ollut valmis luopumaan siitä ennen kuin mä itse 
ymmärrän, että miksi siitä piti luopua, että se oli tämä puolen vuoden prosessi, että yksi 
kerrallaan alkoi tajuta, että esim, joogassa mä kävin kaksi kertaa sen jälkeen -- Sitten menin 
vielä kaksi kertaa sinne, molemmilla tunneilla tunsin sen saman pahan läsnäolon, mikä 
mulla oli aina kotona kun se tuli ja se puristi mua. Sitten luovuin siitä. Siinä meni aika 
pitkään, että pystyin shiatsu-materiaalista luopumaan, koska olin juuri edellisenä vuoden 
opiskellut sitä ja maksanut kursseista vaikka kuinka paljon. (Nainen 40)166 
 

Yllä esitetyt näkemykset esimerkiksi joogaan liittyvistä ”henkivalloista” voivat 

vaikuttaa hämmentäviltä. Usein ajatellaan, että länsimaalaistunut jooga on vain 

liikuntamuoto, jota ei voida pitää luonteeltaan uskonnollisena. Asiasta löytyy 

kuitenkin monenlaisia näkemyksiä. Missiologian Professori Johannes Aasgaard 

kirjoittaa artikkelissaan The World-view/Cosmology of the New Religious 

Movement, että monet joogan harrastajat eivät tiedä tulevansa taustalla 

vaikuttavan joogaideologian kohteeksi suoraan kehojensa kautta ottamalla osaa 
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näihin psykosomaattisiin harjoitteisiin, joiden tarkoituksena on liikuttaa ihmisen 

näkymätöntä ”eteeristä” kehoa ja ”chakroja”. Chakrat ovat ikään kuin portteja 

fyysisen ja näkymättömän astraalitason välillä ja avautuessaan joogan ja 

meditaation avulla ne mahdollistavat erilaisten energioiden vastaanottamisen 

astraalitasolta.167  

Aasgaardiin mukaan perinteinen jooga ei ole vain fyysinen harjoitus vaan 

(hindulaisuuden) kosmologinen tulkinta elämästä tässä universumissa. Ainakin 

raja- ja hathajoogaperinteissä lopullinen tavoite on kyetä mestaroimaan viittä 

elementtiä vettä, ilmaa, maata, tulta ja eetteriä ja nousta sitä kautta erilaisten 

jumalolentojen sekä kosmisten valtojen yläpuolelle saavuttaen samalla 

yliluonnollisia voimia sekä jumalallisuuden. Näin tehdessään ihminen myös 

vapautuu karmasta. Hindulaisessa jooga käsityksessä kehon nähdään olevan 

välttämätön hengellisen vapautuksen väline. Joogaan liittyy myös oppi ihmisen 

sisällä uinuvasta kundalini-energiasta, seksuaalienergiasta, joka pyritään 

muuttamaan joogan keinoin okkultistiseksi energiaksi.168  

Kimmo Ketola kirkon tutkimuskeskuksesta esittää toisenlaisen näkökulman 

Taipuuko kirkko joogaan? seminaarin yhteydessä pitämässään esitelmässä: Jooga 

- mitä kaikkea se on? Ketolan mukaan jooga on katsomuksellisesti moninainen 

ilmiö, eikä se sinänsä väistämättä tai olemuksellisesti ole sidoksissa mihinkään 

tiettyyn uskonnolliseen perinteeseen tai katsomukselliseen järjestelmään. Hänen 

mukaansa joogassa voi nähdä olevan kyse mielen ja ruumiin hyvinvointiin 

tähtäävistä harjoituksista, ja näin ollen myös kristitty voi käyttää joogaharjoituksia 

esimerkiksi maallisiin päämääriin pitäen ne erillään hengellisestä elämästään.169     

Haastattelujen perusteella hengellisyyden muutokseen ytimessä oli 

jumalasuhteen muutos, jonka myötä haastateltavat alkoivat kokea ja ymmärtää 

koko hengellisen todellisuuden uudella tavalla. Myös raamatullinen 

maailmankuva kulki limittäin näiden uusien kokemusten kanssa. Haastattelujen 

perusteella läheisempi jumalasuhde ei tarkoittanut sitä, että elämä muuttuisi 

pelkästään ”ruusuiseksi” vaan pikemminkin sitä, että tutkittavat kokivat Jumalan 

pääsevän nyt enemmän vaikuttamaan heidän elämiinsä ja auttamaan vaikeissa tai 

traumaattisissakin asioissa. Kuten todettua useat haastateltavista jatkoivat edelleen 

hengellisiä harjoitteita, mutta vanhat harjoitteet vaihtuivat läheisempään 

jumalasuhteeseen ja sen vahvistamiseen kristilliseen elämään kuuluvilla 
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elementeilä.  

He kuvailivat uutta hengellisyyttä virkistävämmäksi, helpommaksi 

vastaanottaa ja vähemmän omaa vaivaa vaativaksi. Kaksi haastateltavaa mainitsi, 

että enää he eivät elä tähtien liikkeiden mukaan, vaan etsivät Jumalan johdatusta. 

Yksi haastateltavista kertoi havainneensa aiempien uushenkisten 

meditaatioharjoitusten auttaneen häntä hiljentymään helpommin rukoukseen. 

Uutta hengellisyyttä kuvattiin usein termeillä päivittäinen uskossa kulkeminen; 

Jumalan johdatuksen etsiminen; toisten palveleminen. Muutamat kuvailivat uuden 

hengellisyyden olevan kevyempää ja konkreettisempaa, jopa arkisempaa:  

 
No ennen musta tuntui, että se oli vaan se ideaali maailma, se tapahtui vain siinä, ei 
jotenkin päässyt kaikkeen elämässä ja nykyään tuntuu, että se on läsnä arkipäivässä ja 
pienissä tilanteissa, lasten kanssa ja ihmisten kanssa, missä vain. Enemmän sydämessä, 
rakkautena. Myös sen hengellisyyden vaikutuksen näkee ympäristössä. Maanläheisempää 
ja konkreettisempaa, vaikuttaa ihan täällä maan päällä. Tavallisissa asioissa ihmisten välillä 
myös. (Nainen 36)170  

 
Se on tuntunut jollain lailla sellaiselta niinkö olisi tullut kotiin. Että siihen asti tuntui aina 
jollain tavalla, että olen ukopuolella, mut nyt mä oon niinkö tullut sisäpuolelle, ja Jumala 
on mun sisällä ja mä oon hänessä. Niinku jumala kuvan muutos on se ydin joka enemmän 
tai vähemmän vaikuttaa kaikkeen muuhun. Ja sit tuntuu niinkö semmoselta helpotukselta, 
että vähitellen on saanut jättää sellaista omaa yrittämistä ja hirveetä hakemista ja etsimistä 
niinkö tulla jumalan kannateltavaksi. (Mies 35)171  
 

Ainakin kolme mainitsi rukouksella parantumisen tulleen olennaiseksi osaksi 

elämää, muutkin haastateltavista kertoivat oppineensa luottamaan rukouksen 

mahdollisuuksiin ja tekevänsä sitä säännööllisesti osana elämää. Jokainen 

haastateltava sanoi alkaneensa nähdä toiset ihmiset myötätuntoisemmin ja 

arvokkaampina kuin aiemmin. Tähän näytti liittyvän käsitys siitä, että jokainen 

ihminen on yhtä tärkeä Jumalalle. Muutamille muiden ihmisten rakastamista 

helpotti se, että he itse kokivat saaneensa työkaluja ja oppineensa rakastamaan 

enemmän myös itseään.  

Haastattelujen perusteella tutkittavien maailmankuva muuttui merkittävästi.   

Merkittävin muutos haastattelijoiden uskomuksissa liittyi kuoleman jälkeiseen 

elämään. Suurin osa (11) haastateltavista kertoi uskoneensa jälleensyntymään tai 

pitäneensä sitä varteenotettavana kuolemanjälkeisenä vaihtoehtona. Kuitenkin 

käntymisen jälkeen jokainen heistä omaksui raamatullisen maailmankuvan ja 

kristillisen opin taivaasta ja helvetistä/kadotuksesta. Muutama tutkittavista 

mainitsi kamppailleensa jonkin aikaa kyseisein uskomuksen kanssa ja 

pyytäneensä erityisesti Jeesusta näyttämään totuuden asiassa. He kertoivat 
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saaneensa vahvistuksen joko näkynä (1) tai sisäisenä vahvistuksena (1), jonka 

seurauksena he lopulta omaksuivat raamatullisen näkemys kuolemanjälkeisestä 

elämästä.  

Yleisesti ottaen tutkittavien maailmankuva muuttui aikaa myöten 

raamatulliseksi, tämän voi huomata myös siinä miten he alkoivat puhua oikeasta 

ja väärästä hengellisyydestä. Aiemmin melkein kaikki haastateltavat jakoivat 

saman uskomuksen siitä, että todellista pahaa ei ole olemassa ja että kaikki 

henkiset suuntaukset johtavat samaan paikkaan ja että ”kaikkia henkisiä polkuja 

voidaan käyttää omien henkisten tavoitteiden saavuttamiseen”, tai että ”kaikki 

polut vievät samalle vuorelle”. Kääntymisen myötä tämä käsitys muuttui: 

 
Kuva siitä hengellisestä todellisuudesta on muuttunu siillee että ennen ajatteli, että 
tavallaan että kaikki eri henkiset harjoitukset voi olla jotenki hyödyllisiä, mutta nyt jotenki 
on muuttunu niin että näkee sen hyvän ja pahan taistelun mitä täällä maailmassa on 
menossa, että niissä henkivalloissa on hyviä ja pahoja voimia eikä kaikki tiet vie samaan 
päämäärään. (Nainen 30)172 

 
Se, että on olemassa taivas ja helvetti ja Jumala ei tehnyt helvettiä meitä varten, mutta 
meillä on vapaa valinta, Jumala ei pakota meitä siihen, että me valitaan hänet, mutta jos me 
valitaan hänet niin me päästään taivaaseen ja valitettavasti kaikki ei sinne tule, mutta se ei 
ole siitä kiinni, että Jumala ei heitä haluaisi vaan se on siitä kiinni, että koska Jumala on 
rakkaus, niin hänen on pakko antaa ihmisille vapaa valinta, koska rakkaus ei voi pakottaa ja 
sen vuoksi ihmisillä on vapaus valita se, että he eivät tule sinne paikalle. (Mies 32)173 

 

Monille käsitys kuoleman jälkeisestä elämästä antoi toivoa. Esille nousi myös 

positiivinen ajatus siitä, että kuoleman jälkeen on olemassa hyvä paikka, jonne 

pääsee ilman jatkuvaa suorittamista ”ottamalla vastaan pelastuksen lahjan”. 

Haastatteluissa nousi esiin ajatus vastuullisuuden kasvamisesta uuden 

maailmankuvan myötä. Kristillisen maailmankuvan myötä tullut käsitys hyvän ja 

pahan, oikean ja väärän eroista näytti vahvistaneen monen selkärankaa ja 

auttamaan heitä ottamaan myös itse enemmän aktiivisemmin vastuuta omasta 

elämästään. Esimerkiksi ainakin kolme haastateltavaa päätyi lopettamaan 

huumeiden käytön, joka oli ollut osa heidän hengellistä elämäänsä 

uushenkisyydessä. 38-vuotias mies lopetti seurustelemisen kahden naisen kanssa 

yhtä aikaa saatuaan maailmankuvaansa moraalista selkärankaa.174  
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4.3 Odotukset elämältä ja suhde itseen 
Kysyttäessä kääntymisen jälkeisiä tulevaisuuden odotuksia näkyi melkein 

kaikkien vastauksissa optimistinen tulevaisuuden odotus ja luottamus siihen, että 

tulevaisuus on Jumalan käsissä ja sitä kohti voi kulkea tämän hetkisestä rauhasta 

käsin. Usean haastateltavan kohdalla nousi esiin halu vaikuttaa ja osallistua 

hyvällä tavalla toisten ihmisten auttamiseen sekä osallistua Jumalan 

suunnitelmaan maailmassa auttamalla ihmisiä saamaan paremman suhteen 

Jumalaan. Verrattuna tulevaisuuden odotuksiin ennen kääntymistä haastatetavien 

odotukset olivat muuttuneet niin, että he eivät odottaneet niin paljon omalta 

hengellisyydeltään, tai kollektiivisia suuria kosmisia muutoksia, vaan sitä että 

saisivat osallistua hyvän tekemiseen kukin omilla lahjoillaan.  

Toisaalta, he näkivät itsensä aktiivisemmassa roolissa kääntymisen jälkeen, 

mutta suurimmat odotukset oli suunnattu Jumalaan vaikka samaan aikaan he 

olivat itsekin valmiita toimimaan aktivisemmin. Vaikuttaa siltä, että roolitukset ja 

työnjako olivat selkeytyneet niin, että he näkivät selkeämmin sen mikä osuus 

kuuluu heille itselleen ja mikä taas on hyvä jättää Jumalan vastuulle. Oli myös 

havaittavissa, että kääntymisen jälkeen haastateltavat olivat optimistisempia sen 

suhteen, että he voivat vaikuttaa maailmassa hyvällä tavalla, vaikka sitten 

pienemmässä mittakaavassa. Monen kohdalla näin oli tapahtunut. Aiempi 

hengellisyys ei ollut antanut heille tarpeeksi selkeää viitekehystä, jota sovittaa 

maailmaan päästäkseen vaikuttamaan siinä.  

Sosiologi Steve Brucen mukaan uushenkiseen ajatteluun kuuluu voimakas 

kriittisyys modernismia kohtaan, mutta käytännössä luonnonsuojelu, 

vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittäminen ja antikapitalistinen toiminta ei ole 

hajanaisessa ja sirpaleisessa uushenkisyydessä mukana olevien elämässä 

merkittävää. Hän vertaa ilman keskusjohtoa tai yhteistä tavoitetta toimivaa 

uushenkisyyttä viktoriaanisen ajan evankelisen liikkeen toimintaan, joka muutti 

koko brittiläistä yhteiskuntaa joka tasolla. Tämä oli mahdollista, koska 

jälkimmäinen liike kykeni olemaan yksimielinen erittäin yksityiskohtaisten 

tavoitteiden ympärillä jolloin siihen sitoutuneet käyttivät suuret määrät rahaa ja 

aikaa näiden tavoitteiden eteen. Bruce kysyyskin, että missä ovat esimerkiksi 

uushenkiset- koulut, yhteisöt, rikollisten uudelleen sijoituskodit, naisten 

turvakodit, ekologisen asumisen järjestöt ja käytännölliset antirasismi projektit.175  

 Myös haastateltavien suhde itseensä muuttui kääntymisen seurauksena. 

                                                
175 Partridge 2004, 35. 
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Aiemmin heistä moni (7) oli kokenut epävarmuutta suhteessa itseensä ja muutama 

(3) kertoi olleensa lähestulkoon toivottomassa tilanteessa elämässään. 

Kääntymisen jälkeen suurin osa haastateltavista kertoi löytäneensä itseään ja 

unohtuneita unelmiaan ja kokeneensa muuttuvansa enemmän sellaisiksi joiksi 

heidät oli alunperin luotu. Kuten aiemmin tuli mainitttua, kertoivat useat 

haastateltavista hengellisyyden muutoksen myötä näkevänsä itsensä 

realistisemmin ja aidommin ja päässeensä kohtuuttomista vaatimuksista suhteessa 

itseensä. Monet kuvailivat löytäneensä etsimänsä sisäisen rauhan ja tarkoituksen 

tunteen:  

 
Olen löytänyt itseni, koska Jumala on vapauttanut, parantanut ja eheyttänyt niin paljosta, 
että on saanut takaisin yhteyden sydämeensä ja löytänyt mitä siellä on. Ja kuka on, ja kaikki 
ne ominaisuudet ja lahjat mitä Jumala on laittanut ja unelmat ja kaikki. Ja alkanut päästä 
sille tielle, Jumala on avannut ihan hirveästi ovia, että siis sellaisen elämän mitä ei uskonut 
olevankaan mahdollista. Totuus on tarua ihmeellisempää. (Nainen 40)176  

 

Yli puolet haastateltavista kertoi saaneensa lisää rohkeutta käsitellä lapsuudesta 

nousevia vaikeita asioita itsessään. Moni kertoi saaneensa uudistuneen 

jumalasuhteen myötä lisää itseluottamusta suhteessa muihin ihmisiin. Muutamat 

tarkensivat, että kaikki ei ole kuitenkaan muuttunut yhtäkkiä ”ruusuiseksi”, vaan, 

että he ovat saaneet luopua omasta yrittämisestään ja saaneet pysyvän Jumalan 

keskelle elämän muutoksia, kasvukipuja ja haasteita:  
 

Meidän elämä ei ole muuttunut helpoksi, ei ole kyse siitä, että on tultu uskoon ja eletään 
auvoisesti koko elämämme loppuun saakka. Meillä on edelleenkin kaikenlaisia vaikeuksia 
ja ongelmia, mutta niiden ongelmienkin keskellä on se vahva luottamus Jumalaan. (Nainen 
43)177 

 

4.4 Jumalakuvan muutos 
Kuten jo aiemmin kävi ilmi, vaikutti kääntyminen voimakkaasti tutkittavien 

jumalakuvan muutokseen ja tällä taas oli iso vaikutus sekä hengellisten käsitysten 

että maailmankuvan muutokseen. Haastattelujen perusteella suurin jumalakuvaan 

liittyvä muutos liittyi siihen, että kääntymisen myötä Jumala alettiin ymmärtää 

persoonallisena, kun aiempi kuva Jumalasta oli ollut etäinen ja persoonaton. 

Lähes jokainen tutkittavista kertoi kokeneensa Jumalan muuttuneen 

läheisemmäksi, Isäksi, johon voi olla henkilökohtaisessa suhteessa:      
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Ennen Jumala oli etäinen ja kaukainen ja kaikkialla oleva johon ei saanut yhteyttä. Nyt 
Jumala tuntuu isälliseltä ja lämpimältä, joka haluaa olla yhteydessä muhun ja opastaa ja 
pitää huolta pienistäkin asioista. (nainen 36)178  
 
Jumala on minulle Isä. Näin Raamattu kertoo minulle.-- Ennen uskoontuloa ei ollut 
persoonallista suhdetta. Uskoontulon jälkeen koin, että Jumala on persoona -- itse asiassa 
kolme persoonaa -- joihin voin olla yhteydessä ja jonka kanssa haluan kasvaa läheisessä 
suhteessa. (Mies 34)179 
 
Jumala on tullut minulle läsnäolevaksi ja persoonalliseksi. En ole erilläni Jumalasta, vaan 
Jumala on mun kanssa ja läsnä ja minussa. (Mies 35)180 

 
Joo. Mut se, että on niin kuin henkilökohtainen suhde Luojaan, Isään, Taivaan isään 
henkilökohtanen suhde niin, se on jotenkin ihan eri juttu kui ajatella sitä niin kuin New 
Age-tyyliin, että energia, epämääräinen energia jossain. (Mies 38)181 

 
Lähestulkoon jokainen haastateltava mainitsi Jumalan tulleen 

henkilökohtaisemmaksi ja kokevansa nyt uudenlaista läheistä yhteyttä häneen. 

Verrattuna aiempaan, Jumala määriteltiin myös kaiken luojaksi, armahtavaksi ja 

hyväksi, siunausten ja kaiken hyvän alkuperäksi, joka haluaa osallistua lastensa 

elämään ja ollaa heidän kanssaan jatkuvasti. Muutamissa haastatteluissa Jumala 

kuvattiin oikeudenmukaisena ja sellaisena, joka on antanut ihmisille ”vapaan 

tahdon” olla hänen lähellään tai erillään heistä. Alun perin tunnustavaksi ateistiksi 

itsensä määritellyt ja myöhemmin ”korkeinta itseään” Jumalan osana pitänyt 30-

vuotias mies kertoi kuinka hänen käsityksensä Jumalasta muuttui ajan mittaan 

urantiakirjan käsitysten kautta Raamatulliseen kuvaan Jumalasta joka tekee myös 

eron hyvän ja pahan, oikean ja väärän välillä:  

 
Se on mennyt aika pitkälti sen Jeesuksen opetuksen mukaiseksi, että Jumala on rakastava 
Isä, ja tavallaan pyrkii antamaan meille paljon kaikkea hyvää ja siunausta, mutta jos 
ihminen ei valitse kääntyä Jumalan puoleen ja tekee muita juttuja niin tulee osalliseksi 
myös niistä seurauksista. Että Jumala ei väen vängällä pakota ketään niihin kuvioihinsa, 
että kun itsekin tuli vaellettua niissä kuvioissa niin tuli myös maistettua niitä seurauksia 
mitä päihteet sun muut tuo.182(Mies 32) 

 
Useat haastateltavista erottivat toisistaan Jumalaan ”uskomisen” ja olemisen tähän 

”elävässä suhteessa” joksi he kutsuivat tätä kääntymisen jälkeistä suhdetta 

Jumalaan. Muutamat haastateltavista kertoivat uushenkisten käytänteiden aikana 

uskoneensa etäisesti Jeesukseen/Jumalaan mutta ymmärtäneensä vasta 

kääntymisen myötä mitä tarkoittaa olla henkilökohtaisessa suhteess Jumalan 

kanssa. Tähän vaikutti myös se, että he olivat aiemmin nähneet sellaisia ihmisiä 

joilla on elävä suhde Jumalaan. Kaksi haastateltavaa kertoi kokeneensa Jumalan 
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tai Jeesuksen suojelleen heitä uushenkisyydessä viettämänään aikana. He 

kertoivat vasta kääntymisen alkaneen avata heidän ymmärrystään siitä mitä tämä 

edellä mainitun kaltainen suhde Jumalaan tarkoittaa. Erilaisia kursseja järjestänyt 

nainen kertoi kuinka Jeesus oli suojellut ja kutsunut häntä aktivisesti jo muutamia 

vuosia ennen kääntymistään:  

 
Jeesus kyllä haki mua ihan aktiivisesti ennen kuin olin tullut uskoon. Se oli yksi Egyptin 
matka -- tämä oli sitten kun olin lukenut Drunvalo Melchizedekin kirjoja, hän puhui siitä 
että siellä on se sarkofagi, ja nykyaikana voi saada jonkun vihkimyksen ja mä olin että Jes, 
mä haluan tällaisen nykyajan vihkimyksen! Mä menen sitten kun ollaan siellä Kuninkaan 
kammiossa, niin mä menin makaamaan sinne sarkofagiin ja kuitenkin ennen sitä 
lentokentällä olin jo kokenut että Jeesus tuli ja sanoi, että minä olen siellä sinun kanssasi ja 
pidän huolta ettet joudu väärien energioiden kanssa tekemisiin. Mä ihmettelin, että Jeesus 
Egyptissä? -- Sitten olen siellä suuressa pyramidissa ja näen, että tuossa se sarkofagi nyt on. 
Minä menen sinne vaikka tuossa on tuo vartijakin. Yhtäkkiä sinne tuli sellainen kirkas 
valoseinä, niin kirkas valoseinä, kaikki muu häipyi mun ympäriltäni, mä en nähnyt ihmisiä 
enkä mitään, Jeesus tuli. Siis ensin tuli se valoseinä ja mä ymmärsin, että mä en saa edes 
koskea, en saa edes mennä lähelle sitä sarkofagia. -- ja sitten Jeesus tuli ja sanoi, että: 
”tahdon, että katsot minua nyt ristillä”. (Nainen 64)183 

 

Jokaisen haastateltavan jumalakuva muuttui siis ajan mittaan kristilliseksi uskoksi 

kolmiyhteiseen Jumalaan. Huomattavaa oli, että jokainen kertoi 

kokemuksellisuuden olleen ratkaiseva tekijä heidän käntymisessään. He 

painottivat tärkeäksi sitä, että voivat olla nykyään helpommin yhteydessä 

Jumalaan. Haastatteluissa mainittiin tähän liityvän Jumalan äänen kuulemisen, 

Jumalan johdatuksen tuntemisen, toisten ihmisten ja enkelien hengellisen 

ohjauksen sekä Raamatun opetusten seuraaminen ja siellä olevien Jumalan 

lupausten ymmärtäminen. Kääntymisen myötä he kokivat Jumalan olevan 

aiempaa konkreettisemmin heidän tukenaan konkreettisemmissa asioissa. Saman 

on havainnut uushenkisyyttä tutkinut Leena Huima. Hänen mukaansa 

uushenkisyyden maailmankuvasta puuttuu Jumala, joka tarttuisi asioihin 

todellisella persoonallisella tavalla.184 

Jokainen haastateltavista kertoi haluavansa edelleen vahvistaa yhteyttä 

kristiuskon kolmiyhteiseen Jumalaan ja kasvaa hänen tuntemisessaan sekä oppia 

lisää niitä mahdollisuuksia miten voi elää läheisemmässä suhteessa Jumalaan sekä 

itsensä että muiden ihmisten tarpeiden vuoksi. Vaikuttaakin siltä, että vaikka 

kokemuksellisuudella oli ollut merkittävä rooli heidän muutoksessaan eivät he 

kuitenkaan määritelleet elämäänsä pelkkien yksittäisten kokemuksten myötä, vaan 

halusivat ennen muuta kasvaa läheisempään suhteeseen Jumalan kanssa. 
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Partridgen mukaan myös monet perinteiset kristityt mystikot ovat erottaneet 

toisistaan yksittäiset jumalakokemukset kuten näyt, äänet, tunteet ja ekstaattiset 

tilat laajemmasta jatkuvasta tahtojen yhtymisestä Jumalan kanssa totuudessa ja 

rakkaudessa.185      

36-vuotias nainen kertoi, ettei ollut halunnut kenenkään kertovan hänelle 

millainen Jumala on ja vasta henkilökohtaisen uskonratkaisun myötä Jumala tuli 

todelliseksi hänen elämäänsä. Jumala ikään kuin itse näytti millainen hän todella 

on ja sen jälkeen sama Jumala löytyi myös raamatusta. Kuten todettua 

haastattelujen perusteella toinen ratkaiseva tekijä jumalakuvan muutoksessa oli 

uskonratkaisu ja Jeesuksen merkitys siinä. Haastateltavien käsitys Jeesuksesta 

muuttui myös voimakkaasti sillä puolet haastateltavista oli aiemmin uskonut 

Jeesuksen olevan yksi ylösnousseista mestareista, eikä yksikään ollut enää 

uskonut hänen olevan Jumalan poika. Kääntymisen jälkeen Jeesuksen merkitys 

muuttui jokaisen haastateltavan kohdalla: 

 
Se miten Jeesuksen kokee, niin muuttui kanssa täysin. Aikaisemmin jotenkin koki sen 
sellaisena niin kuin muutkin mestarit kirkkaina valo-olentoina, vahvoina ja voimakkaana. 
Mutta nyt kun katsoo niin (näkee ne) etäisinä ja siinä on sitä ylpeyttä. Nyt kokee Jeesuksen 
taas eri tavalla, sellaisena nöyränä, pehmeänä ja täynnä rakkautta. Sellaisena joka ei ole 
yläpuolella, vaan on samalla tasolla ja oikeastaan tosi lähellä. (Nainen 36)186  

 
Olen omakohtaisesti kokenut, että se oli nimenomaan juuri Jeesus jonka kautta niinku tää 
jumalasuhteen muutos radikaalisti tapahtui, että ajattelen, että Jeesus on niinku ainoa tie. 
Mikään näistä teistä mitä seurasin ei tuonut sillä tavalla Jumalan luokse kuin miten Jeesus 
hetkessä rakensi sillan siihen. (Mies 35)187 
 
En häntä tuntenut enkä tiennyt mikä hän on, mutta nyt hän on mun kaikista tärkein 
ihminen, ystävä, paras ystävä, tärkein asia mitä mulla on tässä elämässä. Ilman häntä mulla 
ei oo mitään. Hänestä mulla on kaikki. (Nainen 36)188 

 

Haastateltavat määrittelivät Jeesuksen olevan Jumalan poika; ainoa tie Isän 

Jumalan luo; tosi ihminen ja tosi Jumala; persoonallinen Jumala; lunastaja; hän, 

jonka nimessä tulee muutos ja hän jonka vuoksi on olemassa kristinusko. Jeesus-

kuvan muutoksella ja häneen liitetyillä kokemuksilla oli monelle korvaamaton 

merkitys kääntymisessä ja sen jälkeisessä maailmankuvan muutoksessa.   

Yhteenvetona voidaan sanoa, että haastateltavien kääntymisessä 

kristinuskoon voi nähdä selkeitä yhteneväisyyksiä Jamesin kääntymyksistä 

tekemien havaintojen kanssa. (Ks. luku 1.4) Heidän kääntymiskokemuksista voi 
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löytää yhtymäkohtia myös Kenneth Pargamentin kuvailuun kääntymisestä 

ydinpersoonassa tapahtuvana muutoksena, jossa tiedostetaan oma riittämättömyys 

ja yhdistytään itseä suuremman voimaan ja tämän seurauksena muodostuu uusi 

identiteetti. (Ks. luku 1.4) 

 Alkuperäisessä haastateltavien valinnassa painoi vahvasti se perustelu, että 

he olivat kokeneet selkeän kääntymisen uushenkisyydestä kristinuskoon ja tämä 

oli tapahtunut vähintään kolme vuotta aiemmin. Voidaankin sanoa, että 

haastattelujen perusteella heidän elämänsä, hengelliset käsityksensä, 

maailmankuvansa, suhteensa itseen sekä jumalakuvansa muuttuivat merkittävästi. 

He tekivät selkeän eron menneisyyden uskomusten ja käytänteiden sekä 

kääntymisen jälkeen omaksumansa kristillisen ja raamatullisen arvomaailman 

välille. Jokainen kertoi jättäytyneensä lopulta pois kaikista käytänteistä, joiden he 

myöhemmin yhdistivät kuuluvan uushenkisyyteen. Monet myös kertoivat 

saaneensa selkeämmät rajat raamatullisen maailmankuvan myötä.  

Vaikuttaa myös siltä, että uushenkisyydessä voimakkaana ilmenevä 

yksilöllisyys näyttäisi jättäneen oman leimansa myös heidän kristillisyyteensä, 

tämän voi päätellä esimerkiksi siitä, kuinka he kaipasivat ja pitivät tärkeänä 

yksilöllistä suhdetta Jumalaan. Muutamassa tapauksessa yksilöllisyys näkyi siinä 

miten he pyysivät joihinkin isoihin uskomuksiin, kuten jälleensyntymäoppiin 

liittyvissä asioissa Jumalaa vahvistamaan heille suoraan Raamatullisen 

näkemyksen todenmukaisuuden. Heillä voi nähdä olleen poikkeuksellinen tarve 

ymmärtää itse sen mikä on totta ja mikä ei ole, sen sijaan, että he luottaisivat 

hengellisissä asioissa ainoastaan toisten antamiin valmiisiin vastauksiin.Vaikuttaa 

kuitenkin siltä, että mikäli vastakkain oli Raamatun opetus ja oma kokemus niin 

oltiin oma kokemus valmiita hylkäämään. Myös Jumalan koettiin auttavan tässä. 

Haastattelujen perusteella on havaittavissa, että 2000-luvun suomalaisessa 

yhteiskunnassa monet virtaukset ohjaavat kohti vahvaa yksilöllistä elämys ja 

kokemusmaailmaa ja tämä heijastuu myös hengellisyyteen. Ihmiset haluavat olla 

itse mukana vaikuttamassa siihen minkälaisen uskomusmaailman he päättävät 

omaksuvat, kunnes riittävän suuret ja vaikuttavat tapahtumat, kuten esimerkiksi 

hengellisiksi luokitellut kokemukset, todistavat riittävän selvästi tätä 

uskomusmaailmaa vastaan tai hautaavat siihen liittyviä yksittäisiä uskomuksia 

alleen. Toisaalta, näyttää myös siltä, että vaikka haastateltavat yhdistelivät 

yksilöllisen hengellisyyteensä osaksi monia erilaisia uushenkisiä opetuksia 

omaksuttiin ne yhtälailla yksilön ulkopuolisilta auktoriteeteteilta, kuten eri 
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liikkeiden opetuksista, kirjoista ja opettajilta. 

Haastateltavat kuvailivat myös kääntymisen jälkeisen rukouselämän ja 

yhteyden Jumalaan olevan intensiivisempää. He kokivat kolmiyhteisen Jumalan 

olevan pysyvästi läsnä heidän elämässään. Kääntymisen myötä haastateltavat 

kuvailivat etäisen Jumalan/korkeimman voiman muuttuneen persoonalliseksi ja 

läsnä olevaksi. Hengellisyyden muutos aikaansai, että aiemmat hengelliset 

harjoitteet muuttuivat merkityksettömiksi, tai alkoivat tuntua tarpeettomalta 

suorittamiselta. Jotkut uushenkisyyden parissa koetut oudot ja pelottavat asiat oli 

helpompi lokeroida tai selittää vasta kristillisen maailmankuvan myötä. 

Kääntymisen jälkeen monet osasivat myös arvostaa selkeitä ja turvallisia rajoja 

kunhan he ensin olivat varmistuneet siitä, että ne ovat oikeassa kohdassa.  

Aiemmin ahtaaksi nähty kristillinen hengellisyys ja stereotypiat kristillisellä 

tavalla ”uskovista” alkoivat myös haihtua kristinuskon avauduttua 

kokemuksellisella tavalla. Henkilökohtaisen jumalayhteyden avautuminen 

muodostui niin tärkeäksi, että se edesauttoi heitä hyväksymään aiemmin 

ahtaanakin pidetyn kristillisen hengellisyyden tai haastavammiksi koetut 

raamatulliset oppikäsitykset. Useilla haastateltavista uushenkisyyden piirissä 

keskiöön nostettu oma yksilöllinen hengellisyyden tavoittelu muuttui kääntymisen 

myötä vastuullisuudeksi perhettä ja läheisiä kohtaan sekä kasvavaan arvostukseen 

toisia, erilaisiakin ihmisiä kohtaan. 

 

5. Kirkkokuvan muutos  

5.1 Osallisuus kirkossa 
Uushenkisyydessä vietettyjä vuosia seuranneen kääntymisen myötä 

haastateltavien suhtautuminen kristinuskoon ja sen uskomusmaailmaan muuttui 

positiivisempaan suuntaan. Tämän seurauksena myös heidän käsityksensä 

kristillisestä kirkosta189 muuttui vähitellen ja monet kertoivatkin aiempien 

kristillisyyteen liittyneiden ennakkolulojen hälvenneen. Lähtökohdista 

riippumatta jokainen haastateltavista oli joko vieraantunut kirkosta ja sen 

arvomaailmasta, tai se oli ollut jo aiemmin vieras. Kääntymisten myötä 

haastateltavat tutustuivat erilaisiin seurakuntiin ja jokainen heistä kertoi 

löytäneensä itselleen yhteyden yhteen tai useampaan seurakuntaan. Muutama 

liittyi suoraan siihen seurakuntaan johon sai ensimmäisenä kosketuksen, toiset 
                                                
189 Tarkoittaa tässä tapauksessa laajempaa Kristuksen kirkkoa. 
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taas kiersivät erilaisia seurakuntia ja osa oli jonkin aikaa mukana pienemmässä 

kotikirkossa tai erilaisissa rukousryhmissä.  

Haastatteluhetkellä kymmenen haastateltavista kävi jossain tietyssä 

seurakunnassa. Neljä oli aktiivisesti mukana Kotiryhmäverkostossa, 

evankelisluterilaisen kirkon sisällä toimivassa itsenäisessä 

Jumalanpalvelusyhteisössä. Kaksi oli aktiivisesti mukana erillisissä 

helluntaikarismaattisissa kirkoissa. Toinen Riihimäen Uskon-yhteys Fellowship 

seurakunnassa ja toinen River-Helsinki seurakunnassa. Yksi oli mukana helluntai-

uuskarismaattisessa Elävän Sanan yhteys seurakunnassa. Yhden kotiseurakunta 

oli karismaattinen seurakunta etelä-afrikassa. Yksi toimi pappina 

evankelisluterilaisessa kirkossa ja toinen oli mukana järjestämässä hiljaisuuden 

retriittejä kirkon sisällä.  

Hastateltavista kolmella ei ollut mitään tiettyä kotiseurakuntaa, mutta 

heistäkin yksi opiskeli teologiaa ja oli suuntautumassa papin töihin 

evankelisluterilaiseen kirkkoon, toinen kertoi olevansa mukana perustamassa 

uutta seurakuntaa ja kolmas kertoi kiertävänsä aktivisesti pääasiassa 

helluntaikarismaattisten suuntien tilaisuuksia. Kolme vanhinta naishaastateltavaa 

olivat kaikki olleet ainakin yhden kerran ulkomailla jonkinlaisella lähetystyöhön 

keskittyvällä matkalla.190 Kaikki heistä olivat olleet Afrikassa ja kolmas oli 

kiertänyt useissa muissakin maissa. Hän oli haastatteluhetkelläkin Etelä-

afrikassa.191   

Haastettelujen perusteella kääntymisen aikaansaama jumalasuhteen muutos 

oli perimmäinen syy siihen, että he alkoivat muuttaa suhtautumistaan kirkkoon. 

35-vuotias mies kertoi kuinka ristiriidasta huolimatta suhtautumisen kirkkoon 

muuttuneen: 
 

Olen oppinut jopa kirkkoakin rakastamaan jollain tavalla, se on ollut mulle suuri mysteeri 
kun musta tuli kristitty, että koko tää niinkö kristuksen kirkko täällä maan päällä on yksi 
tavallaan yksi erikoisemmista ilmiöistä mitä tiedän. Niinkö hyvässä ja pahassa. Että 
jotenkin koin siinä voimakasta ristiriitaa, mutta myös sellaista, että se on kuitenkin 
Kristuksen kirkko kaikesta huolimatta. Olenkin jotenkin nöyrtynyt ja tunnustautunut 
olemaan osa sitä omalla paikallani yhtenä vajavaisena ihmisenä. (Mies 35)192 

 

Kysyttäessä mistä ristiriita kumpuaa hän vastasi:    

 
Ristirita johtuu siitä, että toisinaan jumalan todellisuus näkyy niin vähän kirkon kautta. 

                                                
190 H8; H10; H12. 
191 H8. 
192 H2. 
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Enemmän on ihmisten omia uskomuksia ja rakennelmia. Ihmiset kiinnittyneet tiettyihin 
muotoihin ja eivät elä kaikkea sitä mitä on tarjolla. On itse saanut jonkin verran nähdä ja 
kokea, että miten Jumala haluaisi, että se taivas ja hänen läsnäolo voisi tulla maan päälle ja 
hänen keskelle varmasti paljon enemmän mitä nyt tapahtuu. Tuntuu, et ihmiset on jotenki 
tyytyneet siihen en mennään nyt tällä kaavalla ja ei osata jotenkin odottaa kaikkea sitä mitä 
meille on luvattu. (Mies 35)193 

 

Myös muiden haastattelujen perusteella voi päätellä, että haastateltavat kaipasivat 

”elävää kirkkoa”, jossa on ”Hengen liikettä”, elävää hengellisyyttä, tai syvällistä 

mystiikkaa. Eräs haastateltavista kertoi parantuneensa rukouksessa kroonisesta 

niskavaivasta ja kaipasi kirkosta lisää tämänkaltaista.194 Monilla oli 

ennekkoluuloja kirkon ja kristittyjen suhteen, mutta he kertoivat huomanneensa 

kirkossa olevan vähemmän tekopyhyyttä, tuomitsemista tai ”fanaattisia uskovia” 

kuin mitä he olivat luulleet. He löysivät kirkosta ja sen jäsenistä myös 

keskeneräisyyttä, mutta monilla jyrkkä ja kriittinen suhtautuminen kirkkoon 

muuttui myös oman nöyrtymisen myötä.  

Kuten kääntymisluvussa kävi ilmi suuri osa haastateltavista oli jo aiemmin 

kokenut yhden tai useamman yliluonnollisen kohtaamisen Jumalan/Jeesuksen 

kanssa ja muutamat kertoivat yllättyneensä siitä, että löysivät sellaisia kirkkoja ja 

Jumalanpalveluksia joissa oli ”elävää uskoa” ja joissa henki liikkui:       
 
No nyt kun on tarkemmin nähnyt, niin hieno ja elävä usko on monissa, -- sitä on joka 
puolella sitä elävää uskoa. Ja sitä armollisuutta ja ehkä mä en maininnut sitä, mikä oli 
hirvein asia, sellainen tekopyhyys, mitä mä näin nuorempana ja sitä on kyllä luulisin 
huomattavasti vähemmän sitä tekopyhyyttä kuin olen ajatellut kirkoissa. Vähemmän kuin 
ajatellaan olevan. (Mies 33) 195 
 
Mä menin joka paikkaan ja olin aivan äimän käkenä kun astuin näihin vapaaseurakuntiin ja 
näin kuinka se henki siellä liikkui. Enhan mä ollut koskaan käynyt sellaisessa, olin aina 
luullut, että henki liikkuu siellä New Agessa. Mä olin ihan pallo hukassa kun katselin, että 
wow, Herran henkihän liikkuu täällä. (Nainen 61)196 

 

Vaikuttaa siltä, että heidän oli ensin nähtävä, että kristillinen lähimmäisenrakkaus 

ei ole vain instituutiosta nouseva dogmi, vaan nousee taustalla vaikuttavan 

Jumalan olemuksesta ja heijastuen sitä kautta, vaikkakin vaillinaisesti, kirkon 

oppikäsitykseen. Vähitellen muutoksen seurauksena myös vaikeammin 

ymmärretävät termit kuten synti ja tuomio, sekä erilaiset oppikäsitykset 

esimerkiksi kuolemanjälkeisestä elämästä oli helpompi omaksua. Monet alkoivat 

nähdä seurakunnan olevan turvallinen paikka, jossa pääosassa eivät olekaan 

säännöt ja tuomitseminen vaan yhteys toisiin ihmisiin ja Jumalaan.  
                                                
193 H2. 
194 H2. 
195 H11. 
196 H8. 
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Huomattavaa on ettei yhdenkään haastateltavan tapauksessa ensimmäinen 

positiivinen kosketus kirkkoon tullut evankelisluterilaisen kirkon tilaisuudessa ja 

myöhemmin nekin, jotka päätyivät luterilaisen kirkon pariin tulivat joko osaksi 

erillistä jumalanpalvelusyhteisöä, tai olivat itse menossa työskentelemään kirkon 

sisälle. Haastateltavista kolme meni aika pian kääntymisen jälkeen osaksi jotain 

helluntaikarismaattista yhteisöä ja ainakin kahdeksan meni aluksi mukaan 

johonkin pienimuotoiseen vapaakirkolliseen kotikirkkotoimintaan tai 

raamattupiiriin kunnes päätyi myöhemmin osaksi isompaa seurakuntaa.  

64-vuotias nainen järjesti kotonaan kotikirkko tilaisuuksia ulkomaalaisen 

vapaan suunnan evankelistan kanssa ja näissä tilaisuuksissa oli käynyt ainakin 

kolme muista haastateltavista. 56-vuotias nainen mainitsi käyneensä siksi, koska 

hänestä oli helpottavaa, että siellä oli mukana muitakin uushenkisyydestä 

kääntyneitä197 ja 35-vuotias mies kertoi, että siellä saattoi olla mukana 

toiminnassa ilman mitään liittymisprosessia. Myöhemmin sama mies koki 

tärkeäksi osallistua säännöllisesti seurakunnan tilaisuuksiin ja ”tulemaan alttiiksi 

sille auktoriteetille”, joka seurakunnassa on.198  

Kuten todettua myöhemmin lähestulkoon jokainen löysi paikkansa jostain 

isommasta seurakunnasta. Noin puolelle se tarkoitti jotain vapaan suunnan 

seurakuntaa, mutta melkein yhtä moni liittyi aikanaan osaksi jotain 

evankelisluterilaisen kirkon toimintamuotoa. Kotonaan kotikokouksia järjestänyt 

nainen kertoi kuinka hänen suhtaustumisensa luterilaiseen kirkkoon muuttui:       

 
Jeesus sanoi, että mene (evankelisluterilaisen) kirkon hiljaisuuden retriittin ja liity 
evankelisluterilaiseen kirkkoon. Se tuntui itselle kuolleelta, kun hautajaiset ja ristiäiset vain 
nähty. Vastustelin aluksi, mutta hän toisti sen ystävällisesti. (Nainen 64)199 

 

Hän ei ollut kääntymisen jälkeenkään kokenut luterilaisen kirkon 

Jumalanpalvelusta itselleen hyödyllisenä, mutta huomasi ”Pyhän Hengen 

liikkuvan” kirkon järjestämässä Sanan ja rukouksen illassa. Myöhemmin 

osallistuttuaan hiljaisuuden retriittiin hän päätyi itsekin retriitinohjaajaksi.  

 
Aiemmin ei ollut käsitystä kristillistä kirkosta. Eivät vetäneet puoleensa. Vasta kun antoi 
elämän Jeesukselle niin nähnyt monia erilaisia kirkkoja. (Nainen 56)200 

 

Kuten aiempien havaintojen perusteella voi huomata, oli haastateltavien 
                                                
197 H12. 
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200 H12. 
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suhtautuminen evankelisluterilaiseen kirkkoon kaksijakoista. Osalle se ei 

muodostunut edes konkreettiseksi vaihtoehdoksi ja osa kertoi lopulta valinneensa 

kirkon sisällä toimivan vaihtoehtoisen Jumalanpalvelus yhteisön, tai 

suunnanneensa itse vaikuttamaan ja työskentelemään luterilaisen kirkon sisällä. 

Osa haastateltavista painotti kaipaavansa kirkkoa, jossa on Kristuksen läsnäolo, 

sekä selkeät raamatulliset rajat, koska taustalla on ”radikaaliin ilmoitukseen 

perustuva elämää muuttava voima”. Pääosin vapaiden suuntien tilaisuuksissa 

kulkeva 56-vuotias nainen kertoi omasta suhtaustumisestaan 

evankelisluterilaiseen kirkkoon:   
 
Vaikka olenkin jäsen, mutta on käynyt välillä mielessä, että pitääkö mun siitä sitten erota, 
koska sen linja on mun mielestä vähän selkärangatonta viime vuosina ollut, se rupeaa 
mielistelemään kansaa ja mun mielestä kirkko, luterilainen kirkko pitäisi olla niin kuin 
ryhtiä enemmän ja pysyä Raamatun opetuksessa, että mä huomaan, että mä en haluaisi 
välttämättä kompromissia tehdä, mä olen siellä edelleen ja luterilainen kirkko tarvitsee mun 
mielestä ihmisiä, jotka pystyy elämään ja opettamaan siellä raamatun mukaan eikä 
menemään ihmisten tahdon ja näiden sielunvihollisten voimien mukaan. (Nainen 56)201 

 

Myöhemmin pappina toiminut 43-vuotias nainen sanoitti muutamien muidenkin 

näkemyksen kirkon perinteen ja monimuotoisuuden merkityksestä: 

  
Joo, olen kiitollinen siitä, että mua silloin alkutaipaleella ohjattiin kiertämään useissa 
seurakunnissa, -- ja silloin kävin siis näitä karismaattisia seurakuntia, mutta näiden lisäksi 
tutustuin myös katolisen kirkon rukousperinteeseen, luostariperinteeseen, erämaaisiin, että 
se oli tietyllä tavalla etsijän rooli jatkui vielä jonkun aikaa, että kävin monessa erilaisessa 
paikassa ja näin joka paikassa miten Jumala toimi, että se oli hyvä mun mielestä mä näin 
niin laajasti sitä kristikuntaa ettei vain lukkiutunut siihen yhteen kohtaan, koska siinä tulee 
niin helposti se, että tämä joukko on ainoastaan oikeassa ja nuo toiset ovat ihan väärässä. -- 
Sitten tulin lopulta siihen johtopäätöksen, että kuitenkin se luterilainen kirkko on minun 
kirkkoni, että mä kiersin paljon ja päädyin kuitenkin sinne luterilaiseen kirkkoon, koska se 
oli mulle jollain tavalla se tutuin kirkko -- Luterilainen kirkko on siinä mielessä minulle 
hyvä kirkko, että sinne mahtuu monenlaista sakkia ja siellä se armo tulee aika alas. (Nainen 
43)202  

 

5.2 Olisiko kirkko voinut tehdä jotain toisin 
Kysyttäessä haastateltavilta olisiko heidän mielestään kristillinen kirkko voinut 

tehdä jotain tavoittaakseen heitä jo aiemmin nousi esiin monenlaisia näkökulmia 

laidasta laitaan. Kuten todettua ainakin seitsemän haastateltavan tapauksessa 

kirkkoa ja kristinuskoa koskevien ennakkoluulojen hälvenemiseen vaikutti 

suuresti heidän tavattuaan aidosti välittäviä kristittyjä. Muutamat olisivat 

kaivanneet kirkkoon lisää kokemuksellisuutta, mystiikkaa, Pyhän Hengen liikettä, 
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tai tilaa kohdata Jumalaa/Jeesusta. Partridgen mukaan kyseessä on nykyisin 

laajempi ilmiö, että ihmiset ovat kyllästyneet autoritääriseen, tilaisuuskeskeiseen 

(sermonizing), patriarkaaliseen kristillisyyteen ja etsivät elävää, kokemuksellista 

hengellisyyttä ja suoraa kohtaamista Jumalan, pyhyyden, luonnon tai toisten 

ihmisten kanssa. Tämän seurauksena monet ihmiset ovat kääntyneet hengellisessä 

kaipuussaan itään.203    

Ainakin kaksi haastateltavaa kaipasi kirkolta näkyvämpää auttamistyötä. 40-

vuotias nainen ehdotti, että kirkko nimeäisi tilaisuuksia hengelliseen etsintään 

liittyvillä termeillä, kuten vaikkapa sanalla meditaatio.204 56-vuotias nainen kertoi 

myöhemmin kuulleensa kuinka erityisesti monissa vapaiden suuntien 

seurakunnissa oli ollut useita hyviä hengellisiä tapahtumia juuri silloin kun hän oli 

alkanut osallistua uushenkisiin tilaisuuksiin. Kukaan ei kuitenkaan ollut silloin 

kertomassa niistä hänelle.205 

Jotkut eivät osanneet sanoa mitä kirkko olisi voinut tehdä toisin. Muutamat 

mainitsivat, etteivät olleet tuolloin millään tavalla kiinnostuneita kristinuskosta 

eivätkä osanneet sanoa miten kirkko olisi voinut siihen vaikuttaa. Ainakin 

kahdella kirkkoon tutustumisen esti oma vastustus tai välinpitämätön asenne. 

Myöhemmin helluntaiseurakuntaan liittynyt 38-vuotias mies mainitsi 

evankelisluterilaisen kirkon lähestyneen häntä kirjeellä, mutta hän ei ollut silloin 

kokenut tarvetta osallistua mihinkään.206 Aiemmin tunnustava ateisti, 

haastatteluhetkellä pappina työskennellyt 43-vuotias nainen kaipasi 

evankelisluterilaiseen kirkkoon mystiikkaa:  

 
Kyllä mä sanoisin, että meidän kirkko, siis nimenomaan ev.lut. kirkko, niin hienoa kuin se 
onkin, että se on sanan kirkko, niin se on pikkuisen liikaa sanan kirkko. Eli sieltä on niin 
raskaasti kaikki sellainen mahdollinen mystiikka tai kokemuksellisuus karsittu pois, oli se 
sitten kynttilöiden sytyttämistä tai hämärässä istuskelua tai ihan mitä tahansa niin kuin 
mikä voisi antaa ihmisille tilaa. Siis se, että Jumala puhuu niin monilla eri tavoilla ja 
koskettaa niin monilla eri tavoilla. (Nainen 43)207 

 

Haastatteluhetkellä itsenäisenä evankelistana kansainvälistä työtä tehnyt nainen 

esitti näkemyksensä yksinkertaisesti:  

 
Periaatteessa kirkon ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin löytää Jeesus ja lähtee 
työskentelemään elävän Jeesuksen kanssa. -- Sen (kirkon) pitää olla paikka johon ihmiset 
tulee ja ne vapautuu peloistaan ja saa kohdata Jumalan eikä mitään teatteria -- että tehdään 
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niitä kaikenlaisia järjestäytyneitä ohjelmia ja muita, nää ohjelmat, ne niinku ne pysäyttää, 
että Jeesus ei voi tulla sinne, ei niin kuin yksinkertaisesti pääse koska kaikki on niin 
ohjelmoitua. Että ohjelmat pois ja Jeesus tilalle. (Nainen 61)208 

 

Kaksi haastateltavaa mainitsi esimerkit hyvistä hengellisiä etsijöitä ja nuoria 

tavoittavasta työmuodoista. 64-vuotias nainen kertoi olleensa vaikuttunut 

nähtyään kääntymisen jälkeen Healing Rooms -rukousklinikan sekä 

evankelisluterilaisen kirkon olevan edustettuina uushenkisillä Minä olen -

messuilla. Hänen mielestään oli hyvä, että kirkko menee sinne missä etsijät ovat, 

jotta he voivat saada kokemuksen Jeesuksen rakkaudesta ”joka riisuu kaikki 

aseet”.209 30-vuotias nainen kertoi kuinka evankelista Riku Rinne kiersi kouluissa 

kertomassa saatananpalvonnan vaaroista 1990-luvulla: 
         

Itse asiassa mä muistan kun mä olin 13. Mä olin just silloin mukana tuossa satanismissa 
niin toi Riku Rinne kävi meidän koulussa ja kyllä se oli sillee vaikuttava, että mä 
kiinnostuin siitä mitä se puhui ja se puhui silleen hyvin, että mä menin jopa sellaseen 
iltatilaisuuteen johon se kutsu mut, mutta sit se oli vaan jotenki niin noloo, että tuli vaan 
semmonen ylpeys, että tää on vaan niin noloa, että en mä edes kehtaa olla täällä. Mä vaan 
livahdin ulos heti kun se oli alkanu, siellä vaan näytettiin joku tosi mauton musiikkivideo ja 
mä ajattelin, että apua mä en kyllä haluu tällaseksi. (Nainen 30)210 
 

Vaikka hän lähti tuolloin kesken tilaisuuden niin hän kuvaili Riku Rinteen 

järjestämän tilaisuuden olleen vaikuttava.211 Voidaankin sanoa, että 

haastateltaville, jotka yrittivät vapautua erilaisista riippuvuuksista, tai tarvitsivat 

parantumista menneisyyden haavoista, ei riittänyt mikään vähempi kuin 

konkreettinen, voisiko sanoa yliluonnollinen Jeesuksen tai Pyhän Hengen 

läheisyys sekä tukeva yhteys toisiin uskoviin. Näyttää siltä, että uushenkisestä 

taustasta johtuen he olivat poikkeuksellisen tarvitsevia hengellisesti ja asettivat 

näin ollen korkeammat stantardit sille millaiseen toimintaan he suostuivat 

osallistumaan. Myös voimakas hengellisten kokemusten ja/tai sisäisen 

parantumisen tarve määritteli heidän spiritualiteettiään.  

Artikkelissaan Kirkko ja uushenkisyys evankelisluterilaisen kirkon 

uskontosihteeri Pekka Hiltunen nostaa esiin joitain näkemyksiä siitä millaisia 

tilausehtoja uushenkisyys asettaa evankelisluterilaisen kirkon spiritualiteetille. 

Hiltusen mukaan kirkon spiritualiteetin olisi oltava: 1. Ruumiillista, niin että myös 

keho ja luotuisuus otetaan huomioon; 2. Demokraattista, niin että pappi ei omista 

uskoa ja seurakuntalaisella, yksityisellä kristityllä voi olla hallussaan uskon 
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harjoittamisen välineitä. 3. Koettavaa, niin että yksilön on mahdolista saada 

välittömiä tuloksia ja kokemuksia. Esimerkiksi voimaannuttavia 

jumalakokemuksia. 4. Omaa projektia tukevaa, niin että se hyödyntää ihmisen 

hengellistä, tiedollista ja elämäntaidollista matkaa, antaen voimaa ja suuntaa 

arkiseen elämään. 5. Holistista, jonka puitteissa on mahdollista harjoittaa 

kokonaisvaltaista elämäntapahengellisyyttä. 6. Sen ei tulisi edellyttää pitkäaikaista 

sitoutumista niin, että ihminen voi sitoutua vaikkapa lyhyeksi aikaa johonkin 

tiettyyn projektin kuten yhden tuomasmessun järjestämiseen. 7. Notkeaa, jossa 

voi yhdistellä vaikkapa eri kristillisistä perinteistä omannäköisen 

kokonaisuuden.212 

Huomattavaa on, että haastateltavat mainitsivat useita näistä Hiltusen 

mainitsemista vaateista. Tärkeimpänä kokemuksellisuus, josta jokaisella 

haastateltavalla oli omia hyviä esimerkkejä erityisesti ennen kääntymistä tai sen 

yhteydessä. Kokemuksellisuutta kaivattiin lisää myös kirkkoihin. Myös hyvät 

kokemukset demokraattisemmasta spiritualiteetistä nousivat myös esiin 

haastatteluissa, useat kertoivat tulleensa aktiivisiksi hengellisiksi toimijoiksi 

omassa elämässään ja melkein kaikki löysivät paikkansa omaksumiensa 

seurakuntiensa tai jumalaspalvelusyhteisöjensä palvelutyöstä. Jokainen painotti 

oman jumalasuhteen tärkeyttä ja omaa aktiivisuuttaan. Lisäksi haastateltavien 

spiritualiteettia yhdisti kokemus Jeesuksesta lähimpänä hengellisenä 

auktoriteettina. Kristillinen kirkko oli tullut jokaiselle läheisemmäksi jonkun 

kohtaamansa yksittäisen kristityn ansiosta.    

Haastatteluissa nousi esiin myös Hiltusen ehdotus siitä, että hengellisyysen 

on tärkeää olla yhdistettävissä osaksi normaalia arkea. Jo uushenkisyydessä 

haastateltavat olivat etsineet ja eläneet kokonaisvaltaista hengellisyyttä, ja 

kääntymisen jälkeen moni kertoi saaneensa nimenomaan kristillisestä 

hengellisyydestä apua arkeensa ja elämäänsä. Kaipaus hengellisyyteen 

elämäntapana oli löydettävissä selkeästi haastateltavien elämästä sekä 

uushenkisyydessä vietettynä aikana, että sen jälkeen. Haastattelujen perusteella 

elämäntapa hengellisyys edusti heille kasvamista suhteessa kolmiyhteisen 

Jumalan kanssa. Tässä myös kirkkoyhteisöllä ja henkilökohtaisilla tasavertaisilla 

suhteilla toisiin kristittyihin oli tärkeä merkitys.  

Haastattelut vahvistivat myös Hiltusen huomion siitä, että uushenkisyydessä 

on mahdollista olla sitoutumatta tai sitoutua silloin kun itse haluaa ja vaikka 

                                                
212 Hiltunen 2014. 46–47. 
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yhteen projektiin kerrallaan, välittömästi kääntymisen jälkeen osa haastateltavista 

kaipasikin sitä, että heidän ei tarvitse sitoutua mihinkään tiettyyn yhteisöön. 

Osalla tämä vaihe näytti kestäneen pidempäänkin ja määritelleen myös heidän 

kristillistä maailmakuvaansa. Myöhemmin lähes jokainen haastateltavista oli 

sitoutunut osaksi jotain seurakuntaa/Jumalanpalvelusyhteisöä ja siitä oli tullut osa 

heidän kokonaisvaltaista kristillistä elämäänsä. Monet olivat myös todenneet 

lopulta kaipaavansa ympärilleen samanhenkistä hengellistä yhteisöä, johon voi 

sitoutua.  

Hiltunen nostaa esiin myös ajatuksen notkeasta spiritualiteetista, jossa  

yksilö voi vapaammin valita osia eri perinteistä osaksi omaa kokonaisuuttaan. 

Kääntymisen jälkeen suurin osa haastateltavista tutustui eri kristillisten suuntien 

kirkokuntiin ja hengellisiin perinteisiin. Muutama kertoi arvostuksensa kasvaneen 

erilisia perinteitä kohtaan ja ainakiny ksi oli omaksunut rukouselämäänsä osia 

perinteistä kristillisistä rukousperinteistä. Melkein jokainen Hiltusen esiin 

nostama tarve nousi esiin myös haastatteluista. Ruumillisuus oli ainoa, jota 

haastateltavat eivät varsinaisesti kaivanneet, mutta olisivat mahdollisesti 

kaivanneet aiemmin harjoittaessaan joogaa ja muita harjoitteita.  

Haastattelujen perusteella Hiltusen listaan voisi lisätä kaksi asiaa, jotka on 

hyvä mainita erikseen, vaikka ne voi periaatteessa nähdäkin jo sisältyvän edellä 

mainittuun listaan: 1. Kokemus Jumalan konkreettisesta toiminnasta hengellisessä 

tilaisuudessa, esimerkiksi niin sanottujen armolahjojen213 kautta tapahtuva 

konkreettinen kokemus Jumalan toiminnasta. 2. Mahdollisuus henkilökohtaisen 

jumalasuhteen syventämiseen esimerkiksi erilaisten seurakunnan tarjoamien 

hengellisyyttä järjestelmällisesti syventävien toimintamuotojen kautta.   

Yhteenvetona voidaan sanoa, että jo kääntymisen yhteydessä haastateltavat 

olivat ikään kuin nöyrtyneet suuremman voiman edessä ja oppineet tunnistamaan 

ja hyväksymään myös omia kasvukohtiaan odottaen kuitenkin Jumalan 

kasvattavan ja parantavan heitä. Tämän seurauksena myös suhde kristillisiin 

kirkkoihin alkoi muuttua ja monet heistä kykenivät tulemaan myös osaksi 

kirkkoa, jossa he näkivät parannettavaa. Toisaalta, suuri osa heistä kuvaili 

seurakunnan olevan se paikka, josta sai voimaa, iloa ja toisten uskovien 

tarjoamaan armollista tukea.  

Yleisesti ottaen voi sanoa, että jokainen haastateltavista halusi olla 

                                                
213 Ovat raamatussa mainitut Pyhän Hengen lahjat, kuten esimerkiksi parantamisen ja 
profetoimisen lahjat. 1Kor.12:4–11. 
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aktiivisesti osallisena sellaisessa kirkossa, jonka keskiössä on Jeesus, Pyhä Henki 

ja Raamatun pohjalta nouseva opetus. Haastateltavat olivat poikkeuksetta sitä 

mieltä, että Jeesuksen/Jumalan kanssa kommunikoimiseen ei tarvita kristillisen 

rukousperinteen ulkopuolisia tekniikoita. Nimenomaan Jeesuksen ansioista 

haastateltavat kokivat löytäneensä kristillisen kirkon sisältä sen mitä olivat 

etsineet sen ulkopuolelta ja tämän vuoksi he olivat valmiita itsekin sitoutumaan 

johonkin tiettyyn seurakuntaan. Näin tehdessään he kokivat myös pääsevänsä 

paremmin auttamaan muita ihmisiä.  

6. Johtopäätökset 
Tutkittavien kohdalla uushenkisyyteen menemiseen liittyi voimakas kaipuu löytää 

jotain syvempää ja yksilöllisempää merkitystä omaan elämäänsä. Monessa 

tapauksessa pohjalla oli kaipuu ymmärtää näkymätöntä, yliluonnollista 

todellisuutta tai saada omia kokemuksia siitä. Monet halusivat löytää esimerkiksi 

syvemmän rauhan elämäänsä. Myös kiehtovat ja positiiviset kokemukset 

uushenkisistä käytänteistä tai erilaisten opettajien ja kirjojen tarjoamat 

syvällisemmät näkemykset elämästä saivat tutkittavat kiinnostumaan 

uushenkisyydestä. Erityisesti kiinnostavat kokemukset meditaatiosta, joogasta ja 

erilaisista energiahoidoista lisäsivät kiinnostusta uushenkisyyteen. Myös ajatus 

henkisestä kasvusta antoi monelle toivoa löytää enemmän itseään tai saada 

merkitystä elämäänsä. Muutamat kokivatkin saaneensa merkityksellisyyttä 

elämäänsä tekemällä muille energiahoitoja tai ohjaamalla erilaisia henkisiä 

kursseja.  

Tutkittavien kokema uushenkinen todellisuus muodostui kuitenkin lopulta 

liian monimutkaiseksi, jotta se olisi kyennyt täyttämään heidän sisäisen kaipuunsa 

sekä tarjoamaan esimerkiksi turvalliset puitteet menneisyyden haavojen parantua. 

Myöskään jatkuva hengellinen tavoittelu ei lopulta antanutkaan riittävästi 

todellisia asioita tilalle. Jumala/ korkeampi voima pysyi etäisenä ja 

persoonattomana ja isot hengelliset odotukset eivät täyttyneet. Erilaiset 

uushenkiseen uskomusmaailmaan liittyvät ristiriidat sekä negatiiviset ja pelottavat 

kokemukset tekivät monelle haastateltavalle mahdottomaksi pysyä osana 

uushenkistä maailmaa.   

Kääntymisen myötä heidän elämänsä, maailmankuvansa ja hengelliset 

käsityksensä muuttuivat merkittävästi. Jokaisen kohdalla kääntymiseen liittyi 

olennaisesti yksi tai useampi hengelliseksi luokiteltava kokemus 
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Jeesuksesta/Jumalasta. Kääntymistä edelsi useimmiten myös jonkun kristityn 

positiivinen vaikutus, vaikka varsinaisen “uskoontulo” kokemuksen koettiinkin 

yleensä tapahtuneen henkilökohtaisella tasolla. Henkilökohtaiset kokemukset 

Jeesuksesta/Jumalasta, sekä sellaisten ihmisten esimerkki, joilla näytti jo olevan 

erityinen suhde Jumalaan vaikuttivat suuresti siihen, että kristinusko alkoi muuttui 

kiinnostavammaksi ja vanhat ennakkokäsitykset alkoivat murtua. Merkittävää oli, 

että useimpien tapauksessa vaikuttava kokemuksellinen kosketus kristillisyyteen 

tapahtui jossain helluntai-karismaattisessa pienimuotoisessa rukoustilaisuudessa 

tai jonkun kiertävän evankelistan järjestämässä tilaisuudessa.   

Aiemmin etäiseksi ja persoonattomaksi koettu Jumala osoittautui 

läheisemmäksi ja rakastavammaksi, joten heidän oli helpompi vähitellen 

hyväksyä myös kristillinen tai raamatullinen uskomusmaailma. Jeesus-kuvan 

muutos oli kaikkien kohdalla suurin yksittäinen tekijä kääntymisessä ja 

elämänmuutoksessa jonka koettiin jatkuvan edelleen. Muutoksen myötä 

haastateltavien käsitys Jeesuksesta muuttui huomattavasti, hänestä tuli läheisempi 

ja kaikkien kohdalla suurin syy uskoa raamatun opettamalla tavalla ja kirkon tai 

kristikunnan epätäydellisyydestä huolimatta kuulua kristilliseen kirkkoon. 

Jokaisen kohdalla uushenkiset käytänteet vaihtuivat kristilliseen hengellisyyteen 

liittyviin elementteihin.  

Uudenlaisen hengellisyyden ja maailmankuvan myötä monen oli helpompi 

omaksua hengellisyys osaksi arkistakin elämää, jonka haasteiden ja kasvukohtien 

ei nähty enää olevan ristiriidassa hengellisen kasvun kanssa. Monessa tapauksessa 

myös kuva itsestä muuttui nöyremmäksi, vaikka toisaalta he kuvailivat 

löytäneensä isällisen ja hyväksyvän Jumalan ja oleva Jumalalle tärkeitä omalla 

paikallaan. Hengellisyyden muutos näkyi myös vastuullisuuden lisääntymisenä 

sekä itseään että läheisiään kohtaan. Osittain myös ajan kuluminen ja perheiden 

kasvaminen lisäsivät tätä vastuullisuutta.  

Suurimman osan kohdalla usko pahuuden olemattomuudesta muuttui 

kristilliseksi käsitykseksi hyvästä ja pahasta. Tämän seurauksena muodostui myös 

käsitys selkeämmistä rajoista, joiden sisällä on turvallisempi elää. Tähän liittyen 

monet kokivat tärkeäksi irtaantua rukouksen avulla erilaisista vääriksi koetuista 

uushenkisyden mukanaantuomista hengellisistä vaikutuksista. Uushenkisyydessä 

voimakkaasti ilmenevä yksilöllinen hengellisyys säilyi myös osittain osana heidän 

kristillisyyttään. Heillä säilyi tarve selkeyttää asioita myös itse ja pyytää Jumalalta 

vahvistuksia eikä vain omaksua suoria totuuksia ulkoapäin.  
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Haastateltavat olivat myös poikkeuksellisen kiinnostuneita ja tarvitsevia 

kokemuksellisen hengellisen elämän suhteen ja tämä näkyi sekä heidän 

aiemmassa kiinnostuksessaan uushenkisyyteen että myös heidän halussaan 

sitoutua osaksi jonkun tietyn seurakuntayhteisön palvelutyötä. Omasta 

historiastaan johtuen haastateltavat kaipasivat kristillisestä kirkosta enemmän 

elävää hengellisyyttä, mystiikkaa ja kokemuksellisuutta sekä perinteisiä 

raamatullisia asioita kuten rukouksella parantumista.   

 Tutkimuksen perusteella voi havaita, että aina 1900-luvun viimeisístä 

vuosikymmenistä lähtien on suomalaisten hengellisyydessä tapahtunut isoja 

muutoksia. Perinteiset suomalaiset uskonnolliset käsitykset Jumalasta, elämästä ja 

todellisuuden luonteesta ovat saaneet rinnalleen vanhoja itämaisia uskomuksia ja 

käytänteitä sekä uusia hengellisiä liikkeitä joissa yhdistetään ja uudellentulkitaan 

ikivanhoja uskonnollisia perinteitä. 2000-luvun alun Suomessa oli entistä 

helpompi yhdistellä eri perinteistä itselleen sopiva uskonnollis-henkinen 

kokonaisuus.  

Tämä tutkimus toi esiin myös toisenlaisen kulkusuunnan esitellen ihmisiä, 

jotka päättivät kulkea päinvastaiseen suuntaan valiten entistä tiiviimmän 

sitoutumisen osaksi kristillistä kirkkoa. Merkittävä tutkimustulos oli, että jokainen 

tutkittava oli aiemmin sekoittanut itse oman hengellisen coktailinsa 

monipuolisista uushenkisistä aineksista, mutta päätyikin liittymään yhden 

selkeärajaiseksi koetun uskonnollisen perinteen ja sen tarjoaman suppeamman, 

mutta aidommaksi koetun hengellisyyden piiriin.  

Yllättävä havainto oli, että vajaa kolmasosa haastateltavista kertoi 

psykedeelisten huumeiden sekä kannabiksen käytön vaikuttaneen voimakkkaasti 

heidän kiinnostuksensa lisääntymiseen uushenkisyyttä kohtaan. Olisi kiinnostava 

jatkotutkimuksen aihe selvittää millaisia yhteneväisyyksiä voi havaita esimerkiksi 

psykedeelisten huumeiden käytöllä ja sellaisilla henkisiksi luokitelluilla 

harjoitteilla joiden avulla on tarkoitus päästä muuntuneeseen tajunnantilaan.    

Toinen kiinnostava jatkotutkimuksen aihe olisi tutkia minkä verran 

kristityiksi itsensä määrittelevien parissa on hengellistä synkretismiä. Kuinka 

monen esimerkiksi evankelisluterilaisen kirkon jäsenen hengellisiin käsityksiin tai 

maailmankuvaan on sekoittunut uushenkisiksi luokiteltavia uskomuksia tai 

käytänteitä. Kiinnostava kysymys on myös se, miten uushenkisyydestä 

kääntyneiden haastateltavien vaatimukset kirkon spiritualiteetin suhteen eroavat 

esimerkiksi muiden erilaisista taustoista tulleiden kirkossa kävijöiden 
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vaatimuksista.  

 

7. Liitteet  

Liite 1. Teemahaastattelurunko 1.  

Taustatietoja: 
 

• - Ikä,  

• - sukupuoli,  

• - ammatti,  

• - oletko käynyt rippikoulun  

• - saitko kristillistä kasvatusta.  

 
Varsinaiset haastattelukysymykset: 

 

1. Miten päädyit uushenkisyyteen ja kuka/ketkä siihen vaikuttivat, missä 

käytänteissä olit mukana, minkälainen maailmankuva, jumalakuva, 

Jeesus-kuva, hengelliset käsitykset sinulle muodostui, millainen oli 

suhteesi itseen, millaiset olivat odotuksesi elämästä. Montako 

vuotta olit mukana.  

  

2. Mikä johti kääntymiseesi, miten kääntyminen tapahtui ja minä 

vuonna, kuka tai ketkä siihen vaikuttivat. 

 

3. Miten elämäsi, maailmankuvasi, jumalakuvasi, kuva Jeesuksesta, 

suhde itseesi sekä odotukset elämältä muuttuivat kääntymisesi 

jälkeen, kuvaile kolme suurinta kääntymiseesi johtanutta syytä.   

 

5.  Miten suhtautumisesi kristilliseen kirkkoon muttui, olisiko mielestäsi 

kirkko voinut tehdä jotain toisin tavoittaakseen sinut, liityitkö mukaan 

johonkin tiettyyn seurakuntaan. 
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