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1. Johdanto
Jokainen ihminen on alun perin tunneihminen. Tunteilla on varhaislapsuudessa,
lapsuudessa ja nuoruudessa suurempi merkitys kuin aikuisiällä. Mitä turvallisempi
ympäristö ja aikuissuhteet lapsen ja nuoren ympärillä ovat, sitä tasapainoisempaa
tulevaisuutta voidaan ennustaa. Tunteiden monipuolisuus ja hallinta kuuluvat
kehittyneeseen aikuisuuteen. Ihmisen tunne-elämä rakentuu kuitenkin sen
mukaisesti, kuinka paljon hän joutuu lapsuudessaan ja nuoruudessaan torjumaan
ja tukahduttamaan tunteitaan.1
Olen tutkimuksessani kiinnostunut tunteiden merkityksestä suljetusta
uskonnollisesta yhteisöstä irtaantumisen jäsentäjinä ja selviytymisen tukena.
Minkälaisia tunteita irtaantujat käsittelevät uskonnollisesta yhteisöstä
irtaantuessaan? Minkälaisena kasvualustana suljettu uskonnollinen yhteisö ja
uskonnollinen lapsuudenperhe on koettu yksilön tunnekasvatukselle ja
tunneilmaisulle? Lisäksi olen kiinnostunut irtautujan selviytymiskokemuksesta.
Tunteet ovat keskeinen osa ihmisen syvällistä olemusta, inhimillistä
todellisuutta ja persoonaa. Tunteet ohjaavat ihmisen ajatuksia, määrittelevät
olotilan ja viestittävät ulkopuolisille mitä kuuluu. Tunteiden kuuleminen,
käsitteleminen, ilmaiseminen ja tulkitseminen auttaa ihmisenä olemista ja niillä on
suuri vaikutus ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja terveyteen.2
Uskonnollisuus ja hengellisyys koskettaa ihmisen syviä tunteita, jotka
saatetaan kokea hyvin henkilökohtaisiksi ja tietyllä tavalla tabuiksi. Miltä tuntuu,
kun ihminen tulee satutetuksi uskonnollisuutensa tai hengellisyytensä alueella?
Mitä tunteita herää, kun jotkut tunteet leimataan uskonnollisessa yhteisössä
kielletyiksi, vaietuiksi ja jopa synniksi? Tunteiden valvonta tai kieltäminen
uskonnollisessa yhteisössä voi aiheuttaa yksilössä ahdistusta, häpeää, masennusta
ja vihaa. Tunteiden tukahduttaminen voi aiheuttaa yksilölle masennusta,
psykosomaattisia oireita, tunne-elämän häiriöitä tai katkaista yhteyden omaan
tunne-elämään kokonaan.3
Suljetusta uskonnollisesta yhteisöstä irtaantuminen herättää paljon tunteita,
joita tutkimukseni uskonnollisista yhteisöistä irtautujat käsittelevät erityisesti
vertaistuen avulla. Irtautujat luotaavat tunteillaan menneisyyteen; lapsuuteensa
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suljettuun uskonyhteisöön ja lapsuudenperheeseen, nykyisyyteen ja
tulevaisuuteen. He selviytyvät oikeuttamalla, käsittelemällä ja jakamalla omia
tunteitaan sekä etsimällä voimaa elämän eri osa-alueilla.

2. Aikaisempi tutkimus
Hengellistä väkivaltaa on tutkittu useiden eri uskonyhteisöjen piirissä ja niissä on
käsitelty hengellisen väkivallan tematiikkaa ja pyritty määrittämään hengellisen
väkivallan eri ulottuvuuksia.4 Tutkimustani koskettavien uskonyhteisöjen
rakenteita käsittelevät tutkimukset ovat olleet hyödyllisiä itselleni suljetun
uskonyhteisön rakenteiden ymmärtämisen kannalta.5
Omaa tutkimusaihettani lähimmäksi tulevat uskonnollisista yhteisöistä
irtaantumista käsittelevät tutkimukset. Uskonnollisista liikkeistä irtaantumista on
tutkittu erilaisista näkökulmista.6 Seija Ronimuksen väitöskirja Vartiossa
maailmaa vastaan on tutkimus Jehovan todistaja –yhteisöstä eronneiden
kokemuksista. Tutkimuksessaan hän tarkastelee yksilön eroprosessia.7 Jukka
Timonen esittelee lisensiaatin- tutkielmassaan uskonnollisista yhteisöistä
irtautuneiden maailmankuvan rakentumista. Timonen tarkastelee, kuinka irtautujat
rakentavat kerronnallisesti sosiaalisella tasolla muodostuvaa identiteettiään ja
miten he tulkitsevat näitä omaan elämänhistoriaansa liittyviä tapahtumia.8 Heli
Karjalainen selvittää poiskääntyneiden irtaantumiskokemuksia usean eri
uskonnollisen yhteisön näkökulmasta.9 Hanna Laakso on tutkinut uskonnollisesta
ryhmästä irtaantumista neljän eri kronologisesti etenevän vaiheen avulla. Laakso
tarkastelee irtautumisen vaiheita alkusysäyksen, epävarmuuden ajan,
käännekohdan ja lopullinen irtaantumisen vaiheina. Hänen mukaansa
irtautumisesta voidaan puhua vasta, kun irtautuminen on tapahtunut sekä asenneettä käyttäytymisen tasoilla.10
Tunnetutkimuksista omaa tutkimustani lähelle tulee selviytymiseen ja
resilienssiin keskittyvät tutkimukset.11 Tutkimukseni loppupuolella selvitän
4
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irtaantujien kokemaa selviytymisen kokemusta sekä voimaa tuottavia elämän osaalueita. Aineistosta nousi esille paljon erilaisia häpeän kokemuksia
hengellisyyden alueella. Tämän takia erityisesti Paavo Kettusen väitöstutkimus
hengellisestä häpeästä on ollut tärkeä peilipinta aineistolleni. Kettusen väitös on
ainutlaatuisen tärkeä tunnetutkimus, jossa Kettunen ensimmäisenä suomalaisena
tutkijana lanseeraa hengellisen häpeän käsitteen tutkimuskentälle. Kettusen
tutkimus keskittyy häpeään ja syyllisyyteen ja tutkimuksesta selviää mitä
hengellinen häpeä Suomessa on ja mikä sitä tuottaa.12

3. Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteutus
3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen rajaaminen
Työssäni keskeinen fokus on ollut kartoittaa tunteiden merkitystä
irtaantumisprosessin jäsentäjänä ja selviytymisen tukena. Tämän lisäksi kartoitan,
minkälaiseksi tunteiden kasvualustaksi uskonnollinen yhteisö ja lapsuudenperhe
on koettu. Lisäksi tarkastelen irtautujan selviytymiskykyä ja voimaa tuottavia
elämän osa-alueita. Olen kiinnostunut siitä, mitä tunteita irtaantuja käsittelee
suljetusta uskonnollisesta yhteisöstä irtaantuessaan? Selvitän minkälaiseksi
kasvualustaksi suljettu uskonnollinen yhteisö tai tällaiseen yhteisöön kuuluva
uskonnollinen lapsuudenperhe on koettu yksilön tunnekasvatukselle ja
tunneilmaisulle. Olen myös kiinnostunut siitä, mikä on auttanut irtautujaa
selviytymään irtaantumisprosessista. Tutkimusaiheeni juuri tunteiden tutkimisen
näkökulmasta on tuore. Tunteiden merkitystä irtaantumisprosessin jäsentäjänä ja
selviytymisen tukemisen apuna ei ole tietääkseni vielä Suomessa tutkittu.
Näkökulmani on uskontopsykologinen ja mielestäni tutkimukselle tästä
näkökulmasta on suuri tilaus. Uskonnollisesta yhteisöistä irtaantuvat käsittelevät
kokemaansa juuri tunteiden tasolla ja tämä näkökulma on aivan keskeinen
irtaantumisprosessissa. Uskontopsykologinen lähestymistapa on tarpeellinen,
koska psykologinen apu on ratkaisevalla sijalla, kun erilaisista uskonyhteisöistä
irtaantuvia tai uskonyhteisöissä kärsineitä ihmisiä autetaan erilaisten terapioiden
keinoin. Irtautujat ovat myös kertoneet, että heidän kokemuksensa mukaan
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terapian aloituksen jälkeen heillä on mennyt aikaa ja voimavaroja terapeutin
perehdyttämiseen suljettujen uskonnollisten yhteisöjen rakenteiden, normien ja
haasteiden ymmärtämiseen. Lisääntyvä tieto tästä vaikeasta ja vaietusta
aihealueesta voi tuoda apua monelle eri osa-alueelle.
Uskonyhteisöistä irtaantumisesta on tehty jonkin verran tutkimuksia, mutta
irtautujien selviytymiskomponentteja ei ole juurikaan nostettu esiin – mikä auttaa
yksilöä selviytymään irtaantumisprosessista ja siihen liittyvistä tunteista? Myös
näihin kysymyksiin pyrin hakemaan vastauksia tutkimuksessani.
Lapsuudenperheen ja uskonyhteisön tunnekasvatuksen kartoittaminen oli tärkeä
osa-alue tutkimukseni kannalta, koska yksilö oppii tunnekäsittelyn taidot
varhaisissa vuorovaikutussuhteissa. Olen ollut ensisijaisesti kiinnostunut
yksittäisen ihmisen omakohtaisista kokemuksista. Omakohtaiset kokemusten
kautta voidaan kertoa jotain teoreettisesti tai yleisesti merkityksellistä syvällisesti
ja autenttisesti.
Tutkimustehtäväni pohjautuu teoreettiselle viitekehykselle ja aiemmalle
tutkimukselle, mutta antaa mahdollisuuden muodostaa kuvan irtautujien tunteista
ja selviytymisestä tutkimuskohteesta ja aineistosta käsin.

3.3. Tutkimusaineisto ja sen analyysi
Pro graduni aineiston keruun ja analyysin olen toteuttanut sekä laadullisena että
määrällisenä tutkimuksena. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on käsiteltävän
ilmiön ymmärtäminen, selittäminen, tulkinta ja soveltaminen. Tyypillisesti
tutkimuksessa karakterisoidaan, luonnehditaan, kuvaillaan tai tulkitaan sellaista
ilmiötä, joka liittyy psyykkisiin, sosiaalisiin tai kulttuurillisiin yhteyksiin.13
Vilkan mukaan laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan ihmisten välistä
merkitysten maailmaa, joka on samalla sosiaalinen.14 Tavoitteena on ihmisten
omat kuvaukset koetusta todellisuudesta. Näiden kuvauksien oletetaan sisältävän
juuri niitä asioita, jotka ovat ihmiselle itselleen merkityksellisiä ja tärkeitä.
Laadulliseen tutkimukseen sisältyy aina kysymys; mitä merkityksiä ollaan
tutkimassa ja se vaatii tarkennuksen, tutkitaanko kokemuksiin vai käsityksiin
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liittyviä merkityksiä.15 Kokemukset viittaavat omakohtaisuuteen ja käsitykset
puolestaan yhteisön tyypillisiin ajatustapoihin.16
Tutkimusaineisto
Tutkimuksen kohderyhmänä oli 102 henkilöä, joista suurin osa oli kokenut
irtaantumisen jostakin suljetusta uskonyhteisöstä. Pieni osa irtautujista oli vielä
irtaantumassa tai oli vielä yhteisössä, mutta oli kaivannut vertaistukea vaikeuksiin
uskonyhteisössä. Aineisto pohjautuu Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n
vertaistukiryhmissä olevien kokemuksiin. Uskontojen uhrien tuki UUT ry on
poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tavoitteena on auttaa
uskonnollisissa yhteisöissään kärsimään joutuneita ihmisiä ja näiden läheisiä.
UUT järjestää vertaistukitoimintaa eri paikkakunnilla ja hallinnoi erilaisia
suljettuja vertaistukiryhmiä netissä.17 Lähetin tutkimukseni kyselypyynnön
UUT:n suljettuihin vertaistukiryhmiin Facebookissa sekä järjestöön linkittyvien
toimijoiden vertaistukiryhmiin. Nämä suljetut vertaistukiryhmät ovat määritelty
salaisiksi ryhmiksi, eikä niitä siksi löydy hakutoiminnoilla. Kukaan ryhmän
ulkopuolinen ei näe keitä ryhmän jäseninä on. Suljettuihin vertaistukiryhmiin on
pyritty luomaan luottamuksellinen ilmapiiri, jonka avulla on helpompi käydä läpi
avoimesti omia kokemuksia. Ennen ryhmään liittämistä tuleva vertaistukiryhmän
jäsen saa hyväksyttäväkseen vertaistukiryhmän säännöt ja ne hyväksyttyään hänet
voidaan liittää mukaan ryhmään. Ryhmän sääntöihin kuuluu nettietiketti sekä
luottamuksellisuus.
Lähetin tutkimukseni kyselyn eri uskonnollisista taustoista riippumattomaan
yhteiseen vertaistukiryhmään, vanhoillislestadiolais-taustaisten,
esikoislestadiolais-taustaisten, Jehovan todista -taustaisten, mormoni -taustaisten
ja helluntailais-taustaisten vertaistukiryhmiin. Näissä vertaistukiryhmissä on
yhteensä hieman yli 1000 ihmistä erilaisista uskonnollisista taustoista. Kyselyn
osallistumisprosentti on n. 10% eli kyselyyn vastasi kaikkiaan 102 ihmistä
erilaisista uskonnollisista taustoista. Lähetin vertaistukiryhmiin esittelyn
tutkimukseni luonteesta sekä linkin kyselyyn, jonka olin luonut Helsingin
yliopiston sähköiselle e-lomakkeelle. Vertaistukiryhmien jäsenet vastasivat
nimettöminä e-lomakkeen kyselyyn. Uskon, että nimettömänä vastaaminen laski
kynnystä osallistua tutkimukseen. Käsitellyt aiheet olivat hyvin arkoja,
15
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henkilökohtaisia ja herkkiä, joten nimettömänä vastaaminen oli luultavasti
helpompaa. Perusoletuksena oli luottamus siihen, että heidän kokemuksensa olivat
aitoja ja tilanteet tosia.
Kysely sisälsi avoimia kysymyksiä sekä monivalintakysymyksiä. Avoimiin
kysymyksiin sai kirjoittaa kokemuksistaan vapaasti ja niistä kertyi iso laadullinen
aineisto, joita olen käsitellyt laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysin keinoin.
Kyselyni likert asteikollisia monivalintakysymyksiä olen tutkinut ja käsitellyt
SPSS- ohjelmalla määrällisen tutkimuksen keinoin tehden esimerkiksi
ristiintaulukointia, väittämien keskiarvojen ja keskihajonnan tarkastelua. Kaksi
rinnakkaista tutkimusmenetelmää on auttanut minua myös saamaan
monipuolisempaa ja tarkempaa tietoa irtautujien kokemuksista.
Aineiston analyysi
Hyödynsin avoimien kysymysten analyysissa laadullisen tutkimuksen
perusanalyysimenetelmää; sisällönanalyysiä. Tarkoituksena oli löytää kyselyni
avointen kysymysten kertomusten keskeisimmät elementit ja tutkia nimenomaan
ne kohdat, jotka vastaavat tutkimuskysymykseen. Sisällönanalyysia voidaan pitää
yksittäisenä metodina tai väljänä teoreettisena viitekehyksenä, joka voidaan
puolestaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin.18 Sisällönanalyysi on
Tuomen ja Sarajärven mukaan yleinen laadullisessa tutkimuksessa käytettävä
perusmenetelmä. Aluksi tutkija etsii aineistosta vastauksia tarkkaan rajattuun
tutkimuskysymykseen ja sen jälkeen käy aineistoa läpi huolellisesti ja
systemaattisesti ja poimii aineistosta olennaisen. Tämän jälkeen tutkija muokkaa
aineiston luokittelemalla, teemoittelemalla ja tyypittelemällä. Aineistolähtöiseen
sisällönanalyysiin kuuluvat aineiston redusointi eli pelkistäminen (esim.
tiivistämällä tai pilkkomalla osiin). Tämän vaiheen jälkeen seuraa aineiston
klusterointi, eli ryhmittelyssä koodattu alkuperäisaineisto käydään tarkasti läpi ja
etsitään samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet
ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi ja nimetään luokan sisältöä kuvaavalla
nimellä. Aineiston abstrahoinnissa erotetaan tutkimuksen kannalta oleellinen tieto,
jonka perusteella muodostetaan teoreettinen käsitteistö. Analyysin voi tehdä
aineisto- ja teoriaohjautuvasti. Oman analyysini olen tehnyt aineisto-ohjautuvasti,
mutta myös käsitellyt aineistoa teoreettisten käsitteiden valossa. Avointen
18
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kysymysten aineiston läpikäynnissä hyödynsin sisällönanalyysiä seuraavien
vaiheiden mukaisesti:
Aineiston rajaaminen, ryhmittely ja käsitteiden luominen
Kyselyn avoimet kysymykset olivat jo valmiiksi rajattuja, joten tämä helpotti
huomattavasti aineiston jäsentämistä. Aineiston koodaaminen tapahtui
monivaiheisesti. Ajoin avoimet kysymykset laadullisen aineiston
analyysiohjelmaan N-Vivoon, jonka avulla pystyin tekemään värimerkintöjä
kertomuksiin. N-Vivossa aineistoa voidaan luokitella kategorioihin eli noodeihin,
jotka voidaan järjestellä hierarkkiseen puukaavion muotoon sekä relaationoodien
avulla voidaan merkitä eri noodien välisiä vaikutuksia toisiinsa. Annoin kullekin
tutkittavalle tunteelle oman värikoodin ja näin pystyin ryhmittelemään ja
tyypittelemään tunteita värikoodien avulla ja luomaan teemoista pää- ylä ja
alakäsitteitä. Värikoodaus helpotti monen tekstin samanaikaista luentaa ja
tarkastelua. Lapsuudenperhettä, suljettua uskonyhteisöä ja tunnekasvatusta,
irtaantumisprosessin tunteita ja selviytymisen kokemusta tutkittaessa lähestyin
avointen kysymysten aineistoa sisällönanalyysin avulla ja ryhmittelin pää- ylä ja
alakäsitteitä. Näitä teemoja käsittelevät tutkimuksen alaluvut on luotu
sisällönanalyysilla.
Kyselyni likert asteikollisia monivalintakysymyksiä olen analysoinut
määrällisen tutkimuksen työkalulla, SPSS-ohjelmalla (Statistical Package for
Social Sciences). SPSS-ohjelma on tilastollisen tietojenkäsittelyn ohjelmisto, jolla
voidaan tehdä tavallisimmat tilastollisen analyysin tarpeet ja monia
vaativampiakin tarkasteluja. SPSS ohjelmalla olen käsitellyt aineistoa tehden
esimerkiksi ristiintaulukointia ja keskiarvojen sekä keskihajonnan vertaamista.
Tutkittavat vastasivat kyselyni likert asteikollisiin kysymyksiin ja kustakin
tutkittavasta tunteesta (häpeä, syyllisyys, suru, viha ja pelko) olen tehnyt
ristiintaulukoinnin miesten ja naisten kokemasta tunteesta. Tein ristiintaulukoinnit
suhteelliseen jakaumaan, koska miehiä oli vastaajissa huomattavasti vähemmän
kuin naisia. Aineistoa lähestytään tutkimuksessani siis kahdesta eri näkökulmasta:
määrällisen tutkimuksen keinoin tehden erilaisia laskutoimituksia SPSSohjelmalla sekä laadullisen tutkimuksen keinoin sisällönanalyysillä.
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Asemani tutkijana ja tutkimuksen luotettavuus
Olen tutustunut tutkimukseni aihepiiriin monestakin eri näkökulmasta. Suvussani
ja tuttavapiirissäni on paljon vanhoillislestadiolaisia, joten olen seurannut tämän
uskonyhteisön elämää varsin läheltä lapsuudessani ja nuoruudessani. Sosiaali- ja
terveyspuolella pitkään työskennellessäni olen kohdannut vaikeissa
elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Ihmisen hyvinvointi, selviytyminen vaikeuksista,
muutoksista ja kriiseistä on aina kiinnostanut minua. Olen myös kiinnostunut siitä,
miten ihmisen uskonnollisuus tai hengellisyys kietoutuvat hyvinvointiin tai
pahoinvointiin. Tämän kiinnostuksen takia hakeuduin suorittamaan teologian
maisterin opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot Uskontojen uhrien tuki UUT ry:n.
Tämän jälkeen olen myös toiminut Uskontojen uhrien tuki UUT: n hallituksen
jäsenenä, joten olen ollut luottamushenkilönä mukana kehittämässä UUT: n
toimintaa ja erilaisia vertaistukiryhmiä. Olen siis tutkimusta tehdessäni tietyllä
tavalla sisäpiiriläinen ja koen, että tästä on tutkimukselle sekä etuja että haittoja.
Suljetut yhteisöt voivat olla vaikeasti lähestyttäviä ulkopuoliselle tutkijalle ja
täysin ulkopuolisen voi olla vaikeampi saavuttaa luottamusta kuin sisäpiiriläisen.
Myös uskonnollisen kielen merkitykset saattavat olla vaikeasti tavoitettavissa
täysin ulkopuoliselle tutkijalle. Voi olla, että minun oli helpompaa saada kyselyyn
vastaajia mukaan, sillä vastaajat saattoivat luottaa siihen, että tunnen heidän
elämänpiirinsä ja ymmärrän heidän käyttämäänsä uskonnollista kieltä.
Toisaalta minun on pitänyt sisäpiiriläisenä kiinnittää huomiota erityisesti
itsestäänselvyyksinä pidettyihin asioihin, koska täysin ulkopuoliselle lukijalle ne
eivät olisi itsestäänselvyyksiä. Olen pyrkinyt objektiivisuuteen, mutta samalla
ymmärrän että oma asemani on kuitenkin voinut vaikuttaa tulkintaani ja
päätelmiini jossakin määrin. Tämä on kuitenkin kaikelle tutkimukselle
väistämätöntä. Jokainen tutkija lähestyy aihettaan omasta persoonasta käsin. Olen
tukeutunut analyysin eri vaiheiden huolelliseen seuraamiseen, jotta objektiivisuus
säilyy parhaiten.
Sisäpiiriläisenä olen kiinnittänyt myös erityistä huomiota siihen, että
vastaajat säilyttivät anonymiteettinsä. Lomakkeeseen vastattiin nimettömästi.
Luulen, että tämä helpotti monille vastaamista, koska henkilökohtaisista ja aroista
asioista omalla nimellä kirjoittaminen voi olla hyvin vaikeaa ja erityisesti silloin,
jos tutkija on tuttu. Tutkimukseni käsittelee hyvin arkaluontoisia asioita. Osa
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irtautujista oli edelleen mukana uskonyhteisöissään, joten kirjoittajien
anonymiteetti oli erityisen tärkeää turvata mahdollisimman hyvin. Vastaajien ikää
kysyttiin vain suuntaa antavasti viiden vuoden ikähaitarilla. Anonymiteetin takia
en sitaattien yhteydessä lähtökohtaisesti tuonut esille irtautujien sukupuolta, ikää
tai uskonnollista yhteisöä. Joissakin sitaateissa irtautuja itse toi esiin
uskonyhteisönsä, jolloin sitä ei ole muutettu. Sitaatit olen tunnistusmerkinnyt
ainoastaan numeroilla.
Tutkimukseeni tuo luotettavuutta myös käyttämäni menetelmätriangulaatio.
Triangulaatiolla tarkoitetaan sitä, että yhdistetään useita menetelmiä tai
lähestymistapoja ja sen avulla on mahdollista lisätä tutkimuksen luotettavuutta.19
Tutkimuksessani käytän sekä määrällistä että laadullista tutkimustapaa sekä
molempien tapojen erilaisia analyysiohjelmia N-Vivoa sekä SPSS-ohjelmaa.
Vastaajien taustamuuttujat
Sukupuoli:
Nainen
Mies
N=

%
75 %
25 %
102

Taulukko 1: Vastaajien sukupuoli
Vastaajia oli yhteensä 102, joista 75 % prosenttia oli naisia ja 25 % miehiä.

19

Ikä:

N:

35-39 v.

22

30-34 v.

18

20-24 v.

15

40-44 v.

13

25-29 v.

12

50-54 v.

8

45-49 v.

7

55-59 v.

4

60-65v. ->

3

Tuomi & Sarajärvi 2008, 141-142.
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Taulukko 2. Irtautujien ikäjakauma
Irtautujien ikää kysyttiin vain suuntaa-antavasti anonymiteetin turvaamiseksi.
Irtautujista 35-39 -vuotiaita oli 22 henkilöä, 30-34 -vuotiaita 18 henkilöä, 20-24 vuotiaita 15 henkilöä, 40-44 -vuotiaita 13 henkilöä, 25-29 -vuotiaita 12 henkilöä,
50-54 -vuotiaita 8 henkilöä, 45-49 -vuotiaita 7 henkilöä, 55-59 -vuotiaita 4
henkilöä ja 60-65 -vuotiaita 3 henkilöä.

Koulutustausta
Yliopisto
Ammattikorkeakoulu
Ammattioppilaitos
Lukio
Peruskoulu
Ei ammatillista koulutusta
Lyhyt ammatillinen kurssi

% (N102)
36,3%
34,2%
17,7%
10,8%
1,0 %
0%
0%

Taulukko 3. Vastaajien koulutustausta
Vastaajista (N=102) suurin osa oli käynyt yliopistokoulutuksen (36,3 %) ja
toiseksi suurin osa ammattikorkeakoulun (34,2 %). Ammattioppilaitoksen
koulutustaustakseen ilmoitti vastaajista 17,7 % ja lukion 10,8 % sekä peruskoulun
1,0 %.

Ammattiasema
Työntekijä
Opiskelija
Ylempi toimihenkilö
Alempi toimihenkilö
Yrittäjä tai yksityinen
ammatinharjoittaja
Eläkeläinen
Työtön
Kotiäiti tai -isä
Muu
Taulukko 4. Vastaajien ammattiasema

10

% (N102)
28,5%
25,5%
10,8%
8,8%
6,9%
6,7%
5,9%
4,9%
2,0 %

Vastaajista (N=102) suurin osa ilmoitti ammattiasemakseen työntekijän (28,5 %)
ja toiseksi suurin ryhmä olivat opiskelijat (25,5 %). Ylempiä toimihenkilöitä oli
10, 8 % ja alempia toimihenkilöitä 8,8 % vastaajista. Yrittäjiä oli 6,9 % samoin
eläkeläisiä. Työttömiä oli 5,9 %, kotiäitejä tai –isiä 4,9 % ja muita
ammatinharjoittajia 2,0 %.

Uskonnollinen viitekehys
Vanhoillislestadiolaisuus
Jehovan todistajat
Helluntailaisuus/karismaattisuus
Muu (Körttiläisyys, Raamattu puhuu,
Ev.lut. kirkko, Vapaakirkko)
Mormonit
New Age

% (N102)
60,8%
19,6%
11,8%
3,9%
2,9%
1,0%

Taulukko 5: Vastaajien uskonnollinen viitekehys
Vastaajista 60,8 % ilmoitti uskonnolliseksi viitekehyksekseen
vanhoillislestadiolaisuuden, 19,6 % Jehovan todistaja yhteisön, 11,8 %
helluntailaisuuden tai karismaattisuuden, 3,9 % ilmoitti uskonnolliseksi
viitekehyksekseen körttiläisyyden, Raamattu puhuu –liikkeen,
Evankelisluterilaisen kirkon tai vapaakirkon. Mormonitaustaisia oli 2,9 % ja New
Age -taustaisia 1,0 %. Suurimmaksi osaksi vastaajat olivat kasvaneet lapsuutensa
ilmoittamassaan uskonnollisessa viitekehyksessään ja olivat irtautuneet,
irtautumassa tai kokeneet vaikeuksia ilmoittamassaan uskonnollisessa
viitekehyksessä ja hakeneet vertaistukea.

4. Tunteiden merkityksiä
Sana tunne eli emootio tulee latinankielisestä sanasta motere, joka tarkoittaa
liikuttamista. E-etuliitteen kanssa se tarkoittaa poispäin liikuttamista. Tunteet
määritelläänkin ”elämyksellisiksi mielenliikkeiksi ja niihin liittyviksi ajatuksiksi,
psykologisiksi ja biologisiksi tiloiksi ja toiminnan yllykkeiksi.” 20
Kaikkein yksinkertaisimmillaan tunnetta voidaan määritellä tilana, jossa
käännytään jotakin kohti tai siitä pois. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa
esimerkiksi sitä, että peloissaan oleva ihminen haluaa pois tilanteesta tai vihainen
20

Isokorpi & Viitanen 2010, 24.
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ihminen haluaa puolustautua. Tunteilla on kuitenkin muitakin ominaisuuksia, eikä
lähesty - vältä kategorisointi tee oikeutta tunteiden kirjon koko ulottuvuudelle ja
niiden merkityksille.21
Tunteen subjektiivinen kokemus voi olla negatiivinen tai positiivinen.
Negatiiviset tunteet pakottavat ihmisen erittelemään ja arvioimaan tilannetta ja
negatiivisia tunteita yritetään välttää. Positiiviset tunteet toimivat luovuuden ja
energian lähteinä ja positiivisia tunteita kohti halutaan pyrkiä. Tunteen
perusominaisuuksia ovat kesto, intensiteetti ja sävy. Tunne on melko
lyhytaikainen kokemus. Esimerkiksi viha on tunne, mutta ihminen ei yleensä ole
voimakkaan vihan vallassa koko päivää, vaan vihan kokemus voi olla melko
lyhytaikainen kokemus. Mieliala voi kestää kauemmin kuin tunne, joskus jopa
päiviä. Ihminen voi esimerkiksi olla kärttyinen ja ärtynyt montakin päivää.
Temperamentin voidaan sanoa olevan melko pysyvä olotila ja se voi kertoa
enemmänkin ihmisen luonteenlaadusta. Ihminen voi olla temperamentiltaan
esimerkiksi vilkas tai rauhallinen, aktiivinen tai passiivinen. Tunteen
intensiteetistä puhuttaessa tarkoitetaan tunteen voimakkuutta. Yleensä
intensiteetin voi todeta fysiologisina reaktioina, esimerkiksi autonomisen
hermoston sympaattisen osan aktivoitumisen muutokset voivat näkyä selvästi.
Tämä voi näkyä punastumisena, äänen vapinana tai käsien hikoamisena.
Tunnesävystä puhuttaessa tarkoitetaan tunteen laatua. Tunne voi olla sävyltään
vihaista, hilpeää, miellyttävää tai epämiellyttävää. Monesti tunteet voivat
kuitenkin olla sekoituksia; mustasukkainen voi tuntea sekä pelkoa, surua että
vihaa. Tunteilla voi olla useita sävyjä ja niiden voimakkuus voi olla yksilö- ja
tilannesidonnaista. 22
Tunteiden tehtävät
Tutkijat ovat tulleet siihen päätelmään, että tunteilla on kolme tehtävää. Tunteet
auttavat ihmistä säilymään hengissä, motivoivat toimimaan sekä tarjoavat muille
sosiaalisia signaaleja. Tunteet ovat viestejä, joita ilmaistaan
viestintätarkoituksessa tietoisesti sekä tiedostamatta. Perusilmeet pystytään
tulkitsemaan kulttuurista riippumatta. Kulttuurien välillä on kuitenkin eroja, toiset
kulttuurit vahvistavat ja suosivat joitakin tunteita, esimerkiksi ilmeikkyyttä tai
ilmeettömyyttä sekä tunteisiin liittyvää oheisviestintää kuten ääneen nauramista
21
22

Vilkko-Riihelä, Anneli 1999, 476.
Vilkko-Riihelä, Anneli 1999, 477-478.
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tai fyysistä kosketusta. Voidaankin sanoa, että tunteiden vertaileminen ja
tutkiminen eri kulttuureissa ovat vaikeaa. On tutkittu sitä, ilmenevätkö samat
perustunteet kaikissa kulttuureissa. On havaittu, että tunne on olemassa, mutta sitä
kuvaava sana puuttuu. Tunteiden ilmaisut kehittyvät kulttuurin tarpeisiin ja
yhteisöllinen kulttuuri määrittelee hyväksytyt ja jaettavat tunteet, joita jaetaan
yhteisöllisesti yhdessä.23
Tunteiden synty ja selittäminen
Tunteiden selittämistä, motiiveja ja kaikkea ihmisen toimintaa voidaan tarkastella
erilaisista lähtökohdista. Humanistinen psykologia, oppimisteoriat tai
psykoanalyysi tarjoavat erilaisia selityksiä omista lähtökohdistaan. Tunteiden
selittämiseen on kuitenkin syntynyt tunneteorioita. Nämä teoriat voidaan jakaa
kolmeen eri teorialuokkaan: biologis-fysiologiset tunneteoriat, kognitiiviset
tunneteoriat ja sosiaaliset tunneteoriat.24
4.1. Tunteet ovat kehollisia
Biologis-fysiologiset tunneteoriat painottavat elimistön reaktioita tunteen
kokemisessa. Keho kertoo tunteiden fysiologiasta ruumiinkielellä. Tunteet
koetaan kehossa tuntemuksina ja elämyksinä.25 Sanotaankin, että tunteet ovat
kehittyneet evoluution seurauksena jatkeiksi vaistoille, vieteille ja reflekseille.26
Tunteilla on neurofysiologinen perusta, joka hermoratojen kautta kytkee ne
aivoissa varastoiviin muistijälkiin joko yksilöä lamaannuttavasti tai aktivoivasti.
Tunteet ilmenevät sanattomana tietona ihmisen biologisesta olemuksesta ja ovat
side yksilön identiteettiin.27 Omassa tutkimuksessani tunteiden fysiologia
korostuu erityisesti ahdistusta ja psykosomatiikkaa käsittelevissä luvuissa.
4.2. Ajattelu ja tieto säätelevät tunteiden kokemusta
Kognitiivisten tunneteorioiden mukaan ihminen on aktiivinen omaa toimintaansa
ohjaava tiedonkäsittelijä. Tunteen kokemiseen liittyy myös kognitiivinen tekijä,
oma käsitys tai tulkinta asiasta. Tunteen kokeminen on jatkuvat kehä, jossa
valikoidaan tietoa, muokataan, tarkennetaan tai muunnetaan käsityksiä. Tunteiden

23

Vilkko-Riihelä, Anneli 1999, 479.
Vikko-Riihelä, Anneli 1999, 480.
25
Segal 1999.
26
Hyyppä 1997.
27
Fridja 1993.
24
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tulkinnassa ihminen etsii tulkinnan jostakin oman kokemuksen ja sosiaalisen
ympäristön välimaastosta.28
Tunteet ovat hyvin syvällä ihmisessä. Niihin sisältyy enemmän perimää,
lapsuudenkokemuksia ja haavoja kuin ajatuksiin ja älyyn. Tunteilla voi olla vahva
ote ihmiseen ja ihminen kamppailee niiden kanssa.29 Tunteet kykenevät
piiloutumaan tietoisuudelta, mutta ne eivät lakkaa vaikuttamasta, vaikka ovatkin
piilossa.30 Tämä näkyy erityisen selvästi omassa aineistossani sekä tutkimuksen
useissa luvuissa.
Ihminen toimii yleensä sen mukaan, mitä hän olettaa, uskoo tai tietää.
Ajattelu ja tieto säätelevät siis tunteiden kokemista. Joskus negatiivisen tunteen
muuttamiseen riittää pelkkä tiedon muuttaminen. Joskus kuitenkaan pelkkä tieto
ei riitä ja tarvitaan tiedon lisäksi koko uskomus- ja asennejärjestelmän muutosta.
Ihminen sisäistää elämänsä aikana paljon erilaisia tunteita ja arvoja ja tunteesta
saatetaan pitää kiinni, vaikka järkisyyt puhuisivat muuta. Kognitiivisen
tunneselityksen mukaan tunteet selittyvät niillä tulkinnoilla, joita sosiaalisissa
tilanteissa annetaan tapahtumille. Tunne-elämän vääristymät ja häiriöt ovat
seurausta minäkuvan ja maailmankuvan vääristymistä, ihminen ei tällöin osaa
tulkita suhdettaan ympäristöönsä oikein.31 Tämä vaatisi suurta muutosta, täytyisi
muuttaa omaa ajattelutapaa ja omia hallintakeinoja.
Tunteet ilmentävät merkityksiä ja ne juontuvat ihmisen tilanteille antamasta
tarinallisesta tulkinnasta. Ihminen voi käyttää sisäistä tarinaansa omien
tunteidensa muovaajana. Esimerkiksi trauman tai kriisin ylipääsemiseksi ihmiset
voivat luoda parantavia tarinoita. He antavat tapahtuneelle mielensisäisen
selityksen ja tämän tarinan avulla vahvistetaan omaa itsetuntoa tai omaa
hallinnantunnetta. Tarinankerronnan avulla voidaan saada kokemus tapahtumien
ymmärrettävyydestä ja näin luoda toivoa ja kokea puhdistumista kielteisistä
tunteista ja kokea syvällistä muutosta.32
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Vilkko-Riihelä, Anneli 1999, 477-478.
Pietiläinen 1999.
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Varila 1999.
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Vilkko-Riihelä, Anneli 1999, 482.
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Hänninen 2003, 60-70.
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4.3. Tunne on kulttuuri
Vahvan väitteen mukaan ”tunne on kulttuuri”. Sosiaalisten tunneteorioiden
mukaan ympäristö antaa kanavat, joilla tunteita on lupa ilmasta. Sosiaalisilla
ympäristöillä on hyvin tärkeä merkitys tunteen synnyn ja ennen kaikkea tunteen
ilmaisemisen kannalta.33 Tunteisiin vaikuttaa keskeisesti sosiaalinen ympäristö.
Esimerkiksi oudoissa tilanteissa ihminen voi ottaa mallia muista ihmisistä tai
saada ympäristön vihjeistä apua. Tunteen voi sanoa olevan hyvin
kokonaisvaltainen tapahtuma, johon sisältyy paljon tiedostamatonta ainesta.34
Kulttuurista riippumatta ihmiset kokevat ja ilmaisevat tunteita samalla
tavalla. Näistä tunteista käytetään nimitystä perusemootiot. Charles Darwin
selvitti ihmisen ja apinan tunnereaktioita ja niihin liittyviä ilmeitä etsiessään
perustunteita.35 Perustunteita ollaan määritelty monella tavalla. Esimerkiksi
Goleman määritteli perustunteiksi vihan, surun, pelon, nautinnon, rakkauden,
yllättyneisyyden, inhon ja häpeän.36 Perustunteet voidaan jaotella narsistisiin,
defensiivisiin ja eksistentiaalisiin tunteisiin. Narsististen tunteiden tehtävänä on
toimia liikkeellepanevana voimana ja näitä tunteita ovat mm. ahneus,
kyltymättömyys, itsekeskeisyys ja omahyväisyys. Defensiiviset eli puolustavat
tunteet voidaan jaotella ihmisen minuutta puolustaviksi tunteiksi. Nämä
puolustavat tunteet tulevat pintaan silloin, kun jokin ulkoinen uhka kohtaa
ihmistä. Näitä tunteita ovat mm. kateus, pelko ja viha. Eksistentiaaliset tunteet
voidaan jaotella pysäyttäviksi tunteiksi. Näitä tunteita ovat mm. avuttomuus,
tyhjyys, ahdistus ja häpeä. Nämä tunteet voivat syntyä silloin, kun jokin sisäinen
levottomuus uhkaa ihmistä. Tasapainotunteiksi voidaan kutsua nimensä
mukaisesti tasapainottavia tunteita, kuten onni, ilo ja tyytyväisyys.37
Tunteita ilmaistaan sosiaalisten normien ja roolien säätelemässä
toiminnassa. Roolinotto ja minätietoisuusemootiot syntyvät ensin ihmisten
välisissä suhteissa ja siirtyvät myöhemmin ihmisen sisäisiksi ominaisuuksiksi.
Tunteet ovat osa ryhmätoiminnan säätelyä. Esimerkiksi lapsen mahdollisuudet
kokea tietynlaisia tunteita voivat olla riippuvaisia kulttuurista, jossa hän elää.
Samalla tulkinnat muokkaavat sitä mitä lapsi tuntee. Lapsen elämässä olevat
käsitejärjestelmät määräävät sen, minkälaisia tunnemahdollisuuksia hänellä on.
33
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Erilaisista kulttuureista tulleilla ihmisillä voi tämän takia olla hyvinkin erilainen
tunneilmasto.38
Tunteita voidaan tarkastella myös yhteiskunnallisena resurssina. Tunteiden
sosiologia painottuu tunteiden merkityksen tutkimiseen yhteisöjen
rakentumisessa. Sosiologisesti ihminen nähdään yhteisöllisenä liikevoimana sekä
sosiaalisen toiminnan säätelijänä. Tunteet ovat erittäin tärkeitä yhteisöjen
muovautumisen kannalta.39
Tunteiden yksi keskeisimmistä tehtävistä on toimia yksilön minän rajojen
puolustajana. Yhteisössä joitakin tunteita voidaan pitää torjuttavina tai ainakin ne
pitää piilottaa. Tällaisessa tilanteessa tunteet eivät pysty toimimaan yksilön minän
rajojen puolustajina.40 Suuri osa tunteista perustuu moraalisiin arviointeihin.
Esimerkiksi syyllisyys perustuu käsitykseen siitä, että moraalista järjestystä on
rikottu.41 Omassa tutkimuksessani nousee keskeisesti näkyviin uskonyhteisöjen
moraalinen arviointi yksilöiden tunteisiin sekä tunteiden merkitys minän rajojen
puolustajana.
4.4. Tunteet ovat keskeisellä sijalla uskonnollisessa kokemuksessa
Minkälaisia ominaisuuksia on uskonnollisilla tunteilla? Protestanttisen teologian
oppi-isänä tunnettu Friedrich Schleiermacher (1768–1834) esitti uskonnon olevan
olemukseltaan tunnetta. Schleiermacherin ajattelun taustalla piilee ajatus
tietoisuuden ykseydestä todellisuuden kanssa, joka oli romantiikan ajalle
ominaista. Uskonto on tietoisuutta äärettömästä, mihin kuuluu riippuvaisuuden
tunne kaikkeudesta. Uskonto on ”ehdoton ja perimmäinen riippuvuuden tunne”.
Tämä tarkoittaa ihmisen sisäistä, kokemuksellista asiaa ja Jumalaa koskevat
lauseet ilmaisevat riippuvaisuuden tunnetta todellisuuden kokonaisuudesta.
Schleiermacherin teologiassa Jumalaa ei lähestytä kuvattavissa olevana objektina,
vaan häntä lähestytään ääretöntä koskevasta subjektiivisesta tietoisuudesta käsin.
Jumala on todellisuus kokonaisuutena, hänen olemassaoloaan ei päätellä
maailmaa koskevien havaintojen nojalla.42
Rudolf Otto esitti, että uskontoon perustuva pyhän tunne mysterium
tremedum et fascinans pohjautuu tietoisuuteen Jumalasta. Oton mukaan
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uskonnollinen tietoisuus on ydinolemukseltaan jumalallista koskevan pelon
tunteen ja viehätyksen tunteen yhteen sulautumaa.43
Teologian tohtori ja filosofi Petri Järveläinen on tutkinut väitöskirjassaan A
study on Religious Emotion sitä, miten kognitiivisten tunneteorioiden pohjalta
voidaan tunnistaa uskonnollinen tunne. Hänen mukaansa uskonnolliseen
tunteeseen sisältyy ajatus jumalallisesta tunteen osana (kognitioehto). Tämän
Jumalallista koskevan ajatuksen ehtona on, että sen on oltava henkilölle
eksistentiaalisesti merkittävä aihe (syvyysehto). Tämän lisäksi tuo uskonnollinen
merkitys johtuu yhteydestä uskonnollisiin käytänteisiin, kuten palvontaan,
rukoiluun tai meditaatioon (pragmaattinen ehto). 44 Uskonnollisuudessa on
perinteisesti jätetty tunteille tilaa salaperäisen, selittämättömän ja tuonpuoleisen
teemoille.45
Kun painotetaan tunteen, ajattelun ja uskonnollisten käytänteiden yhteyttä,
vaikuttaa helposti siltä että uskonnollisuus olisi täysin yksilöllistä. Pargament
kuitenkin esittää, että sekä institutionaalisuutta painottava uskonnollisuus ja
institutionaalisesti riippumaton henkisyys tapahtuu muiden ihmisten joukossa.
Hänen mukaansa sekä uskonto että hengellisyys ovat sosiaalisia ilmiöitä ja
yhteiset rituaalit ja näkemykset samanuskoisten kanssa vahvistavat
yhteenkuuluvuuden tunnetta.46
Teologeille on ollut keskeistä kysymys tunteiden roolista uskonnossa.
Teoriat uskonnollisista tunteista ovat korostaneet uskon luonnetta, yhteyttä
henkiseen, moraalista päättelyä, doktrinaatiota ja uskonnollisia oppeja.47
Psykologian emeritusprofessori ja moraalipsykologiaa tutkinut Michael Stocker
esittää että tunteet ovat tärkeää eettistä tietoa ja arvot muodostuvat tunteista.
Hänen mukaansa tunteet ovat emotionaalisesti järjestyneitä ajatuksia.48
Tunteet näyttävät olevan keskeisellä sijalla uskonnollisessa kokemuksessa.
Uskonnollisen yhteisön kulttuuri ja tietyt tavat kokea hengellisyyttä määrittelevät
tunneilmaisun rajat uskonyhteisössä. Karismaattisessa uskonnollisuudessa on
nähty hyvinkin tunnepitoista hengellisyyttä, jossa esimerkiksi ilon ja hurmoksen
tunteita osoitetaan avoimesti. Toisaalta hyvin normittavassa uskonnollisuudessa
yksilön tunteet saattavat olla tarkasti vartioituja.
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5. Tunnekasvatus suljetussa uskonnollisessa
yhteisössä ja lapsuudenperheessä
Kuvaan tutkimuksessani yksilön uskonnollista kasvualustaa nimellä suljettu
uskonnollinen yhteisö. Näihin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluu olennaisesti
sulkeutuneisuus ja jäsenten tiivis yhdessäolo. Tutkimukseni uskonyhteisöillä on
erilaisia opillisia eroja ja painotuksiaan, mutta samanlaisia suljetun uskonyhteisön
rakenteita. Nämä uskonnolliset yhteisöt ovat suurimmaksi osaksi tavanomaisia
suomalaisia uskonnollisia yhteisöjä. Niissä on kuitenkin rakenteita, joilla
uskonnollisuus sulkeutuu sisäänpäin. Irtautujat olivat kokeneet, että
uskoyhteisöissä uskonnollisuus suuntautuu yhteisössä ja perheessä sisäänpäin ja
sisältää kankeita, tiukkoja ja yksilöä kuormittavia rakenteita. Tällainen
uskonnollisuus ei sisällä juurikaan kyselyä, etsimistä tai ihmettelyä vaan siinä on
enemmänkin tietävän tiedon piirteitä. Osa uskonnollisen yhteisön jäsenistä kokee
nämä raamittavat mekanismit turvaa antavina ja kokee niiden vakauttavan ja
kannattelevan omaa uskonelämää. Tutkimukseni irtautujat olivat kokeneet nämä
rakenteet usein hyvin ongelmalliseksi. Useat irtaantujien uskonnollisista
yhteisöistä ovat hyvin yhteisöllisiä liikkeitä, joten ilmiötä ymmärtääkseen täytyy
tutkia myös yksilön ja yhteisön suhdetta.
Tunnekokemus syntyy aina tiettyä kulttuurisen merkityksenannon historiaa
vasten ja tunteiden voidaan sanoa olevan ovat pohjimmiltaan sosiaalisia
käytäntöjä – eräänlainen performatiivinen merkkijärjestelmä - joka synnyttää
psyykkistä ja sosiaalista todellisuutta.49 Uskonnollisen yhteisön tietyt rakenteet,
arvot ja yhteisölliset mekanismit voivat vaikuttaa uskonnollisessa yhteisössä
elävän yksilön tunnemaailmaan ja jopa kontrolloida sitä.
Uskonnollinen yhteisö, yksilö ja yhteisössä elävä yksilön lapsuudenperhe ovat
kokonaisuus, jotka ovat riippuvaisia toisistaan ja vaikuttavat suhteessa toinen
toisiinsa. Uskonnolliseen yhteisöön sosiaalistuminen tapahtuu usein lapsuudessa
ja yksilön lapsuuden perhe sosiaalistaa yksilön uskonnolliseen yhteisöön.
Uskonnollisen yhteisön rakenteet, tavat ja säännöt toimivat usein ohjenuorana
siihen kuuluvan lapsuudenperheen kasvatuksessa. Tällöin on tarkisteltava myös
sitä, millainen tunneilmaisu uskonnollisessa yhteisössä hyväksytään tai koetaan
toivottavaksi. Usein uskonyhteisö on lapsuudenperheen jatkumo. Uskonnollisen
49
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yhteisön tunneilmaisun tai tunneilmapiirin malli vaikuttaa lapsuudenperheen
kasvatukseen ja sitä kautta yksilöön. Näyttää siltä, että mitä tiukemmat rajat,
säännöt ja rakenteet uskonnollisella yhteisöllä on, sitä suurempi vaikutus tällä voi
olla yksilön lapsuudenperheen tunnekasvatukseen ja sitä kautta yksilöön.
Irtautujien tunnetilat ovat subjektiivisia tuntemuksia, mutta ne voidaan nähdä
myös signaaleina ja viesteinä yksilön ja uskonyhteisön elämästä. Uskonyhteisöjen
sisällä on monenlaista todellisuutta. Jotkut uskonnolliset normit saattavat tuoda
toiselle turvaa, mutta samat normit saattavat jostain toisesta tuntua ahdistavalta.
Amerikkalainen psykoterapeutti Steven Hassan kuvaa
vaikutusjärjestelmää, jonka avulla uskonnollisissa yhteisöissä voidaan vaikuttaa
ihmisen käytökseen, ajatteluun, tunteisiin ja informaatioon. Hassan kutsuu tätä
vaikutusjärjestelmää henkiseksi kontrolliksi, jossa on neljä elementtiä:1)
käytöksen 2) ajattelun 3) tunteiden 4) informaation valvonta.
Hassanin mukaan jokainen näistä elementeistä vaikuttaa toisiinsa. Jos
ihmisen käyttäytymistä pystytään muuttamaan, ihminen pyrkii vastaavasti
muuttamaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan tilannetta vastaavaksi. Tämä johtuu
Hassanin mukaan siitä, että ihminen pyrkii luontaisesti välttämään tekojensa ja
ajatuksiensa välistä ristiriitaa.50
Teorian tekojen ja ajatusten ristiriidasta muotoili alun perin psykologi
Leon Festinger vuonna 1957. Tätä kognitiivisen dissonanssin teoriaa voi hänen
mukaansa kuvailla seuraavasti “dissonanssin vaivaama ihminen pyrkii sitä
vähentäessään välttämään myös mahdollisesti dissonanssia lisääviä tilanteita ja
informaatiota”. Cooperin ja Fazion mukaan kognitiivisen dissonanssin teoria on
osoittautunut laajemmin koskemaan myös muita osa-alueita, kuten minäkuvaa ja
käyttäytymisen johdonmukaisuutta, henkilökohtaista vastuuta ja minän
lujittamista, mikäli omanarvontunto on uhattuna.51
Omaa tutkimustani lähelle tulee Hassanin tulkinta tunteiden valvonnasta.
Tunteiden valvonnassa ihmistä voidaan syyllistää ja pelotella hengellisillä
merkityksillä uskonyhteisön sisällä. Uskonnollisen yhteisön rakenteet voivat
luoda tilanteita, joissa jäsenet eivät voi kohdistaa negatiivisia tunteitaan
uskonnollista yhteisöään, sen normeja tai sen johtohenkilöitä kohtaan. Tällaiset
rakenteet uskonyhteisössä suojelevat uskonnollisen yhteisön auktoriteetin valtaa.
Jos uskonyhteisössä ei voi ilmaista tunteitaan, jäsenet saattavat kohdistaa
50
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negatiiviset tunteet itseensä. Voi käydä myös niin, että vain jotkin tunteet
saattavat olla hyväksyttyjä uskonyhteisön sisällä: epäilyt, persoonalliset halut ja
tunteet voidaan leimata synniksi ja yksilön itsekkyydeksi. Joissakin liikkeissä
voidaan vaatia seksuaalisten ajatusten ja tunteiden tukahduttamista tai
seksuaalisuuden toteuttaminen voi olla hyvin rajattua.52
Joissakin uskonyhteisöissä valvotaan tunteita myös hengellisten käsitteiden
kautta. Joitakin tunteita voidaan arvottaa esimerkiksi synniksi. Näin hengellisen
elämän kautta jotkin inhimilliset tunteet tulevat tuomituksi, hävettäviksi ja
väistetyiksi:
Mormonismissa ajatellaan, että tietyt tunteet, kuten viha, kateus, mustasukkaisuus,
kostonhalu jne ovat pahoja ja tulevat paholaisesta, eikä näitä tunteita saisi tuntea, vaan ne
pitää korvata hyvillä tunteilla, kuten rakkaus, anteeksianto ja myötätunto ja pitää rukoilla
Jumalalta apua siihen. (41)

Irtaantujien kertomuksissa uskonyhteisöissä mitätöidään ja valvotaan jäsenten
tunteita. Sellaiset tunteet, jotka jollakin tavalla uhkaavat yhteisön normeja ja
rakenteita näyttävät olevan kiellettyjä. Tällaisia tunteita voivat olla mitkä tahansa
inhimilliset tunteet. Jotkin uskonyhteisön normit voivat varjella esimerkiksi
uskonyhteisön auktoriteettien valtaa. Negatiiviset tunteet esimerkiksi
auktoriteetteja tai normeja kohtaan on tuomittu synniksi ja Jumalan
vastustamiseksi.

52

Hassan 1990, 59-67.

20

Ota kantaa
seuraaviin:
Vanhempani
kasvattivat minua
uskonyhteisön
normien mukaisesti
Lapsuuden perheeni
oli uskonnollinen
Tietyt tunteet olivat
syntiä
uskonnollisessa
yhteisössä
Tietyt tunteet olivat
kiellettyjä
uskonnollisessa
yhteisössä
Tietyt tunteet olivat
kiellettyjä
lapsuuden
perheessäni
Tietyt tunteet olivat
syntiä lapsuuden
perheessäni
Sain ilmaista kaikkia
inhimillisiä tunteita
lapsuuden
perheessä
Sain tukea
tunteiden ilmaisuun
lapsuuden
perheessäni
Sain ilmaista kaikkia
inhimillisiä tunteita
uskonnollisessa
yhteisössä
Sain tukea
tunteiden ilmaisuun
uskonnollisessa
yhteisössä

N

Ka.

102

4,2

Keskihajonta
1,06

101

4,1

1,15

102

4,0

1,30

102

4,0

1,18

102

3,4

1,24

102

3,3

1,40

102

2,5

1,01

102

2,2

,94

102

1,7

,79

102

1,6

,67

Taulukko 6: Tunneilmaisu lapsuudenperheessä ja uskonnollisessa yhteisössä,
keskiarvojen ja keskihajonnan tarkastelu (1 ei ollenkaan – 5 paljon).
Keskihajontaluvut mittaavat kuinka paljon havaintoarvot poikkeavat keskimäärin
keskiarvostaan ja millä tavalla muuttujan arvot vaihtelevat käytetyn keskiluvun
ympärillä. Kahdella muuttujalla voi olla sama keskiarvo, mutta niiden hajonta voi
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olla täysin erilainen. Tietyt tunteet olivat syntiä lapsuudenperheessäni
(keskihajonta 1,30) ja uskonyhteisössä (keskihajonta 1,40) väitteissä oli melko
korkea keskihajonta. Tämä kuvaa sitä, että osa irtautujista oli kokenut tiettyjen
tunteiden olevan syntiä paljon ja osa ei kokenut näin ollenkaan.
Kun taulukosta tarkastellaan väitteiden keskiarvoja, huomataan että
irtautujien (N102) lapsuuden perheet olivat olleet uskonnollisia (4,1) ja
kasvattaneet lapsia uskonyhteisön normien mukaisesti (4,2). Irtautujat olivat
kokeneet saaneensa vähän tukea tunteiden ilmaisuun niin lapsuudenperheessä
(2,2) kuin uskonyhteisössäkin (1,6). Lisäksi he olivat kokeneet, että olivat saaneet
ilmaista kaikkia inhimillisiä tunteitaan vain vähän sekä lapsuudenperheessään
(2,5) että uskonyhteisössä (1,7). Irtautujat olivat kokeneet, että tietyt tunteet olivat
olleet kiellettyjä lapsuuden perheessä (3,4) sekä uskonyhteisössä (4,0). Tietyt
tunteet oli myös koettu synniksi sekä lapsuudenperheessä (3,3) että
uskonyhteisössä (4,0). Lapsuudenperhe oli koettu jonkin verran sallivammaksi
paikaksi tunteiden ilmaisuun, kuin uskonnollinen yhteisö, mutta ero ei ole
merkittävä.

5.1. Uskonnollisen yhteisön rakenteet ja yksilön tunneilmaisu
Politiikan tutkija Aini Linjakumpu on tutkinut yhteisöjen hengellistä väkivaltaa ja
uskonnollisten yhteisöjen rakenteita, joissa hengellinen väkivalta mahdollistuu.
Hän nostaa esille kolme valtaan ja hallintaan liittyvää käsitettä, joiden
toteutuminen yhteisössä mahdollistaa hengellisen väkivallan. Inhimillisten
tunteiden kieltäminen uskonnollisella ulottuvuudella tai määrittäminen synniksi
on hengellisesti väkivaltaista ja sen tarkoituksena on nujertaa ihmisen keskeinen
osa persoonallisuutta hengellisellä ulottuvuudella. Usein hengellinen
hyväksikäyttö sisältää toisen ihmisen tunteiden ja mielipiteiden mitätöimistä
ilman kunnioitusta sen suhteen, mistä toisen ihmisen elämän olosuhteet, tunteet tai
hengellinen hyvinvointi johtuvat.53 Tunteiden kieltämisellä tai tukahduttamisella
voi olla suuria psyykkisiä vaikutuksia yksilön mielenterveyteen ja pitkään
jatkunut tunteiden tukahduttaminen voi ilmentyä psykosomaattisena oireiluna,
stressinä ja ahdistuksena tai masennuksena.54
Yksilön vaikeat tunnekokemukset uskonnollisessa yhteisössä voivat
näyttäytyä muussakin kuin hengellisen väkivallan muodossa. Vaikeiden
53
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tunnekokemusten taustalla voivat vaikuttaa mitä erinäisimmät seikat; perimä,
lapsuudenkodin kiintymys ja tunnesuhteet tai sosiaalinen asema.
Uskonnollisissa yhteisöissä on kuitenkin olemassa rakenteita, joilla on
vaikutuksia tunnetasolla yhteisön sisällä oleviin jäseniin. Nämä rakenteet liittyvät
sekä uskonnollisiin liikkeisiin itseensä että niiden ulkopuoliseen maailmaan.
Sulkevien rakenteiden kautta on mahdollista vaikuttaa yhteisön jäsenten
keskinäiseen sekä yhteisön ulkopuolisten väliseen dynamiikkaan ja tätä kautta
uskonnollisen yhteisön tunnemaailmaan. Tällaisia rakenteita suljetussa
uskonnollisessa yhteisössä ovat autoritaarisuus, eksklusiivisuus ja
kuriyhteisöllisyys.55
Autoritaarisuus
Irtautujat kuvaavat suljettuja uskonyhteisöitään autoritaarisiksi yhteisöiksi. Tällä
oli ollut suuria vaikutuksia tunnekokemuksiin. Autoritaarisuus synnyttää pakon,
jossa yksilön tunteisiin voidaan vaikuttaa pelon, häpeän ja syyllisyyden kautta.
Uskonnollisen yhteisön tunneilmastoon vaikuttaa hengellisen yhteisön
hallinnollinen malli ja minkälainen kontrolli yhteisössä vallitsee.
Autoritaarisuuteen kuuluu voimakas sisäinen kontrolli, joka ilmenee
uskonnollisen yhteisön jäsenten emotionaalisena, toiminnallisena ja opillisena
vartiointina. Autoritaarisissa uskonnollisissa yhteisöissä keskeistä on yksilön
yksityisen jumala-suhteen sijaan kuuliaisuus yhteisön sisäiselle auktoriteetille.
Kuuliaisuuden vaatimiseksi yhteisö voi käyttää yksilöön hallintaa ja valtaa
esimerkiksi vetoamalla tunteisiin. Syyllisyyden herättäminen tai erilaisten
pelkojen herättäminen ovat yhteisön kontrolloinnin muotoja, joilla on iso vaikutus
yksilön psyykkiseen hyvinvointiin. Autoritaarisissa uskonnollisissa yhteisöissä
asioiden kyseenlaistaminen tai toisinajattelu ei ole juurikaan mahdollista.
Vaihtoehtoisen ajattelun ja tunneilmaisun sensuuri tapahtuu käytännössä
vapaaehtoisesti tai yhteisön vallan ja hallinnan avulla.56
Autoritaarisen uskonnollisen yhteisön johtajien auktoriteetin ajatellaan
olevan jumalallista alkuperää. Uskonyhteisöjen johtajat nähdään toimivan
yhteisön ja jumalan välisenä välittäjänä, jotka tuovat jumalallisen tahdon yhteisön
tietoisuuteen.57 Tämä auktoriteettiasetelma vaikuttaa yksilöön niin, että
arvostelemalla johtajia tulee samalla arvostelluksi jumalaa. Tästä näkökulmasta
55
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käsin toisinajattelu ja asioiden kyseenalaistaminen voi olla hyvin vaikeaa
yksilölle. Moninaisuuden, erilaisten ajatuksien ja tunteiden suvaitseminen
muodostuu vaikeaksi ja tätä kautta syntyvät yhteisössä hyväksytyt normit,
ajattelutavat ja käytännöt.58 Useat irtautujat kuvasivat autoritaarisuudesta
syntynyttä pelkoa:
Elin kaksoiselämää: näin lahkon valheellisuuden kuin matkan päästä, vaikka toimin
sen ihmisten kanssa kasvokkain ja rinnakkain kuten kaikkina niinä vuosina. Tiesin,
että kun sanon ja toimin näin, olen osa lahkoa ja hyväksytty, mutta jos kertoisin,
miten valheellisena ja sairaana koen tekemisemme ja olemisemme, olisin valmis
kohde yhteiseen teilaukseen eli arvosteluun ja julkiseen nöyryytykseen. Tuo kaikki
ahdisti suuresti. Pelkäsin lahkolaisia ja sen johtajia. Suunnittelin lähtöä ja tiesin,
etten olisi enää tekemisissä näiden ihmisten kanssa. Surin sitä, mutta tiesin myös
tekeväni itselleni pahaa, jos jäisin. (42)

Autoritaarisuus uskonyhteisössä häivyttää yksilön rajoja ja erillisyyttä, koska
yhteisön johtajia on toteltava. Liika tottelevaisuus voi kuitenkin synnyttää häpeää,
koska yksilö ei pysty pitämään yllä omia rajojaan. Teologian tohtori Paavo
Kettunen on tutkinut hengellistä häpeää ja terveen häpeän ja psyykelle haitallisen
häpeän eroja. Hän erittelee, että terve häpeä tukee yksilön itsekunnioitusta ja omia
rajoja.59 Se on tärkeää tukiessaan yksilön ja ryhmien käyttäytymistä sosiaalisissa
tilanteissa osoittamalla sääntöjä, normeja ja moraalin, jonka mukaan toimitaan.
Suhteessa toisiin terve häpeä ilmenee kunnioittavana käytöksenä toisia ihmisiä
kohtaan. Teologisesta näkökulmasta käsin uskonnollisuuteen liittyvä
hienotunteisuushäpeä ilmenee kunnioituksena ja ihmetyksenä Pyhän edessä.
Hengellisessä elämässä se merkitsee inhimillisen ja jumalallisen rajan
tunnistamista, jota täytyy varjella. Hengellinen hienotunteisuus suojelee ihmisen
omaa, henkilökohtaista uskoa. Pyhän edessä saa olla hiljaa, kysellen, epävarmana
tai arkana. Se suojaa ja antaa mahdollisuuden omaan tilaan ja omiin rajoihin.
Hengellisen hienotunteisuuden sisäistäminen tarkoittaa erilaisuuden tunnistamista
ja kunnioittamista. Kristillisissä yhteisöissä pyhyyden kohtaaminen on nähty
Jumalan kohtaamisena ja tällöin hengellinen elämä ja jumalasuhde ovat enemmän
pyhyyden edessä ihmettelyä ja pysähtymistä, kuin tietämistä tai selittämistä.60
Kun hengellinen hienotunteisuus unohtuu, hengellinen väkivalta saa
mahdollisuuden yksilöiden välisissä suhteissa ja uskonnollisissa yhteisöissä. Kun
näin tapahtuu, toisten tunteita ei oteta huomioon, vaan heitä saatetaan alistaa tai
pakottaa tilanteisiin, joissa he kokevat vierautta, ulkopuolisuutta tai torjuntaa.
Yksilön kannalta tämä voi johtaa kokemukseen, ettei oma usko riitä. Hengellisen
58
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hienotunteisuushäpeän puute voi johtaa siihen, ettei eri tavalla ajattelevia tai
tuntevia ihmisiä kunnioiteta. Tällöin aiheutetaan toisille kielteistä hengellistä
häpeää, joka voi aiheuttaa edelleen häpeää ihmissuhteissa ja kelvottomuuden
kokemusta jumalasuhteessa.61 Häpeän myönteinen merkitys onkin juuri siinä, että
se auttaa säilyttämään elämää ja ihmissuhteita suojaavia rajoja, joiden ylitys
loukkaa muita.
Autoritaarisissa uskonyhteisöissä kritiikkiin suhtaudutaan väheksyen, tai se
voidaan jopa kokonaan torjua. Erilaiset mielipiteet voidaan nähdä arvottomina,
koska ne eivät kerro yhteisön kannalta oikeanlaista totuutta asioista. Kritiikki
voidaan tulkita yhteisössä jopa hengellisellä tavalla, pahan hyökkäyksenä tai
sielunvihollisen tuhotoimina yhteisöä kohtaan. Autoritaarisissa uskonyhteisöissä
rajoja oman yhteisön ja ulkopuolisen rajoja korostetaan demonisoimalla
ulkopuolisia. Kritiikki ohitetaan merkityksettömänä, koska se voi päästä
vaikuttamaan uskonnollisten yhteisöjen auktoriteettiasemiin murentamalla niitä.62
Autoritaarisuus vahvistaa yhteisön ja yksilön rajojen merkitystä. On
olemassa tila, jonka sisällä on pysyteltävä. Autoritaariset uskonyhteisöt ja perheet
voivat kasvattaa liian kilttejä yksilöitä. Useat irtautujat kuvasivat kiltteyttä ja
alisteista asemaa uskonyhteisössä:
Lapsuuden perhe oli hyvin uskonnollinen. Ei saanut näyttää kiukkua tai vihaa. Piti
antaa aina hyvä kuva. Ennen muuta piti olla kiltti. Olin sairaalloisen kiltti. Aina
ahdistunut siitä, etten tarpeeksi rehellinen, kiltti tai hyvä. (66)

Liian kiltit tarkkailevat ihmiset tarkkailevat koko ajan ympäristöään löytääkseen
rajat, joiden sisällä on pysyttävä. He koittavat kaikin tavoin miellyttää, jotta
välttyvät rangaistuksilta. Näin toimiessaan ihminen ei etsi hyvän tekemisen
mahdollisuutta, vaan pahan välttämistä. Hän tuntee helposti syyllisyyttä ja
huonouden tunnetta, joten tärkeää on juuri syyllisyyden välttäminen. Tärkeää on
pysytellä tutulla ja turvallisella maaperällä, koska ilman tätä tuttua ja turvallista
voikin hukata auktoriteettinsa ja säännöt ja on vaarassa tulla rangaistuksi. Jos
uskaltautuu tutkimattomalle maaperälle, uuden ajattelun ja keksintöjen
maaperälle, on koko ajan vaarassa. Ylikiltin elämä on osoitus tilanteesta, jossa
rajat esiintyvät ilman unelmaa: myönteisiä mahdollisuuksia ei voida saavuttaa,
mutta kielteisiä voidaan välttää. Tällainen raja rakentuu auktoriteetin varaan,
auktoriteetin ylivaltaan uskotaan ja ohjeita seurataan epäilemättä.63 Irtautujien
kokemuksissa autoritaarisuus synnyttää syyllisyyttä ja häpeää sekä pelkoja
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auktoriteetteja ja tiukkoja normeja kohtaan. Autoritaarisuus näyttää häivyttävän
suljetun uskonyhteisön sisällä olevan yksilön rajoja ja erillisyyttä. Tämä altistaa
yksilöä liialle kiltteydelle, koska omia rajoja ei voida ylläpitää ja suojella.
Yhteisöllinen eksklusiivisuus
Irtautujista suurin osa oli elänyt uskonyhteisössä, jossa uskotaan, että vain tämä
uskonyhteisö on Jumalan valittu ainoa ja oikea uskonyhteisö. Yhteisöllinen
eksklusiivisuus tarkoittaa korostunutta yhteisömentaliteettia ja yhteisöllistä
itseriittoisuutta sekä jännitteistä suhtautumista yhteisön ulkopuoliseen maailmaan.
Eksklusiivinen yhteisö näkee oman yhteisönsä hengellisessä mielessä ainoana
pelastuvana ja jumalalle kelpaavana ryhmänä.64
Teologisesti tarkastellen eksklusiivisella uskonyhteisöllä voi olla vilpitön
pyrkimys auttaa toisia ihmisiä Jumalan yhteyteen ja ikuiseen pelastukseen. Tällöin
ajattelun taustalla on perinne, jonka mukaan uskovaisen ja epäuskoisen välille on
vedettävä raja ja rajalinjaksi voi muodostua oma yhteisö. Muut pois rajaavaa ja
ulkopuolelle sulkevaa kirkkokäsitystä on esiintynyt esimerkiksi uuspietistisissä ja
lestadiolaisissa ryhmissä, vapaissa suunnissa ja Jehovan todistajien keskuudessa.65
Psykologisesta näkökulmasta ajatellen uskonnollisen yhteisön
eksklusiivisuuden taustalla voi olla tiedostamatonta aggressiota, vallankäyttöä ja
hallitsemisen halua yhdistettynä varmuuteen oman toimimisen oikeellisuudesta.
Näin toimiva ihminen voi olla itsekin vallankäytön ja kuuliaisuusvaatimusten
uhri, eikä osaa tulla ajatelleeksi raakuutta, joka toimintaan liittyy. Kuuliaisuuteen
omalla uskonnolliselle yhteisölle voi liittyä myös yksilön itsesuojelu: mikäli
yksilö ei ole kuuliainen yhteisölle, hän voi joutua itse nöyryytetyksi tai erotetuksi
liikkeestä. 66
Eksklusiivisuuteen kuuluu uskonnollisen yhteisön yhtenäisen kollektiivisen
identiteetin, ideologian ja toimintatapojen rakentaminen, joita rakennetaan
yhteisön yksimielisyydellä ja luomalla yhteisökulttuuria. Yksimielisyyttä voidaan
rakentaa opettamisen, yhteisen puhetavan ja yhteisön rituaalien ja käytänteiden
avulla. Erilaisten mielipiteiden ja käytänteiden arvostuksen sijaan uskonnolliseen
yhteisöön rakennetaan yksimielisyyttä, johon yksilöt sitoutetaan. Tiukkaa
yksimielisyyttä korostava uskonnollinen yhteisö voi muodostaa
identiteettiyhteisöjä, joissa yhteisön jäsenet jakavat yhteisen uskonnollisen
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identiteetin, näkemykset maailmasta ja sen suhteesta muihin ihmisiin tai
yhteisöihin.67 Identiteettiyhteisöllisyyden kautta yksilön sitoutuminen yhteisöön
voi olla hyvin vahvaa ja tällaisesta yhteisöllisyydestä voi olla vaikea irtaantua,
koska silloin yksilön oma identiteettikin muuttuu. Irtautujien kokemuksissa
suljetussa uskonyhteisössä korostetaan yhteisömentaliteettia yksilön erillisyyden
ja itsenäisyyden kustannuksella:
Vanhoillislestadiolaisuus ei kasvata ajattelemaan itsenäisesti tai oman itsen kautta
vaan kollektiivisesti ja muiden edun/hyödyn/onnen kautta. (76)

Eksklusiivinen yhteisö eristäytyy ja sulkeutuu itseensä, jonka seurauksena syntyy
epäluuloisuutta yhteisön ulkopuolista maailmaa kohtaan ja normien rikkomisesta
voidaan rangaista. Ulkopuolinen maailma voi näyttäytyä sielunvihollisen
toimintakenttänä ja taas oma yhteisö oikeellisena ja puhtaana yhteisönä.
Eksklusiivisuuteen liittyy käsitys siitä, että yhteisö edustaa ainoita oikeita
uskovaisia maan päällä ja pelastuminen ei ole mahdollista muualla. Viholliskuvan
ja yhteisöllisyyden rakentamisessa korostetaan näkemystä omasta uskonnollisesta
yhteisöstä uhrin asemassa ja ulkopuolisen vihollisen hyökkäyksen kohteena.
Ulkopäin tulevan uhkan on tarkoitus saada uskonnollisen yhteisön jäsenet
sitoutumaan yhä voimakkaammin ja kokemaan yhtenäisyyttä yhteisön sisällä.68
Ulkopuolinen uhka voi olla yksilölle vaikka oma vanhempi, jos hänen ei katsota
jakavan samaa uskoa. Uskonyhteisön eksklusiivisuus voi luoda perhe- ja
kiintymyssuhteita tuhoavia rajoja myös lapsuudenperheen sisällä:
Viha taisi olla ainoa sallittu aito tunne, mutta sen piti kohdistua "oikeisiin"
kohteisiin, kuten maailmalliseen, väkivaltaisesti Totuutta vastustavaan isääni.
Maailmalliset yleensä olivat halveksunnan kohteena sen takia, että he olivat
harhaoppisia ja epäilemättä ainakin salaa moraalittomia. (62)

Irtautujien kertomuksissa tunteiden kanavoimiskeinona me ja muut- malli toimii
usein niin, että negatiiviset tunteet vieritetään ulkopuolisten, muiden päälle.
Uskonnollinen yhteisö hyväksyy itseensä kohdistuen vain positiivisia tunteita.
Irtautujat kuvasivat, kuinka yhteisön rakenteet olivat synnyttäneet huonommuutta
ja häpeää. Kielletyt tunteet oli usein käännetty itseen, koska niitä ei ollut voinut
tuntea uskonyhteisössä:
Väsymys, epätoivo ja katkeruus olivat tuntemuksia tai tunteita, joiden ilmaisua
uskonyhteisössä varottiin eikä niiden ilmaiseminen ollut suositeltavaa…Koin
lapsena ja nuorena syyllisyyttä monista asioista ja pelkäsin, että joudun helvettiin.
Kannan edelleen syyllisyyden, huonommuuden ja riittämättömyyden taakkaa
mukanani. On vaikea alkaa näyttäytyä itselle ihan tavallisena hyvänä ("OK:na", yhtä
hyvänä kuin muut) ihmisenä, kun 40 vuoden ajan tottui siihen, että on hyve tuntea
itsensä huonoksi ja riittämättömäksi. (82)
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Näyttää siltä, että jotkin yksilön inhimilliset tunteet voidaan kokea uhkana
uskonyhteisön sisällä ja ollakseen yhteisön toimiva jäsen, yksilön on
tukahdutettava omat tunteensa.
Kuriyhteisöllisyys
Irtautujien uskonyhteisöissä korostettiin kuriyhteisöllisyyttä ja kullakin
uskonyhteisöllä oli ollut omia painotuksiaan oppien ja normittavien
elämäntapasääntöjen kanssa. Kuriyhteisöllisyyttä korostavassa uskonnollisessa
yhteisössä jäsenten elämää määrittävät tiukat säännöt oikeasta ja väärästä. Kurilla
tarkoitetaan yhteisön sisällä vallitsevia tiettyjä käyttäytymismalleja, normien
seuraamista ja näiden valvontaa. Yhteisössä vallitsevat normit tai
käyttäytymismallit voivat tyypillisesti kieltää tai määrätä joitakin asioita,
esimerkiksi oikeanlaista pukeutumista, ulkoisia merkkejä tai määrittää vain
tietynlaisia tapoja tehdä asioita. Kuriyhteisöllisyyteen voi selkeiden sääntöjen
lisäksi kuulua myös opillista epämääräisyyttä, jolloin joitakin normeja tai tapoja ei
voida määritellä täsmällisesti. Tällöin säännöt eivät ole selkeitä, mutta ne
konkretisoituvat ei-verbaalisesti yhteisön käytänteissä, toiminnan tavoissa ja
hierarkioissa, joiden ajatellaan koskevan jokaista yhteisön jäsentä. Epämääräiset
säännöt voivat olla luonteeltaan sellaisia, ettei niitä voida täysin noudattaa ja tämä
voi herättää yhteisön jäsenissä pelkoa, syyllisyyttä, häpeää ja epävarmuutta.
Tällöin ei voi olla varma tekojensa oikeellisuudesta ja samalla opillinen
epämääräisyys ohjaa etsimään syytä ongelmatilanteissa yksilöstä itsestään, eikä
yhteisöstä.69
Uskonnollisen yhteisön kuriyhteisöllisyyden yksi piirre on
täydellisyydentavoittelu uskonelämässä. Yksilön tunnekokemukseen tällä voi olla
suuria seurauksia. Yksilölle se voi tarkoittaa jatkuvaa tunnetta siitä, että on
jatkuvasti jollakin tavalla huono ja epäkelpo. Tämä voi vähentää yksilön
hyvinvointia, onnellisuuden ja pystyvyyden myönteisiä tunteita ja lisätä
ahdistuneisuutta. Yhteisön jäsenten yhdenmukaiset arvot ja normit eivät tiukoissa
uskonnollisissa yhteisöissä ole vapaaehtoisia, vaan ne ovat edellytys oikealle
uskolle.70 Täydelliseen uskonelämään pyritään täydellisillä teoilla ja toiminnoilla.
Toisaalta yhteisössä voidaan korostaa syntien anteeksiantamusta tai
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synninpäästöä, mutta vain yhteisön määrittelemän elämäntavan kautta ihminen on
kuitenkin yhteisön sisällä hyväksytty näkemään uskovaisena.71
Kristilliseen hengelliseen perinteeseen on kuulunut esimerkiksi puhuminen
uskovaisen elämästä huokuvista hengen hedelmistä. Näitä oikeanlaisen
hengellisen elämän hedelmiä ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys,
ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen.72 Liiallista
täydellisyydentavoittelua uskonelämässä korostavat uskonnolliset yhteisöt voivat
vaatia täydellisyyttä myös yksilön tunteiden hallinnassa tai tunteiden ilmaisussa.
Negatiiviseksi mielletyt tunteet voidaan ohittaa tai tuomita epäsopiviksi:
Yhteisössä kaikki kritiikki tai negatiivinen tunneilmaisu oli kielletty, jos oli
surullinen, pettynyt tai vihainen jostain asiasta yhteisössä, vika oli silloin yksilössä.
Ja aina sai pyytää omia negatiivisia tunteitaan anteeksi. Monesti esim.
vanhoillislestadiolaiset naiset pyysivät anteeksi väsymistään suurten lapsikatraiden
keskellä.. silloin ajattelin, että meneeköhän tämä ihan oikein. Miksi pitää pyytää
anteeksi sitä, että on väsynyt? ja siis kilvoitellut huonosti uskovaisena, kun ei koko
aikaa ole onnellinen kymmenen lapsen äitinä. Jotenkin koin, että vl uskovaisen
täytyy olla joku yli-ihminen, kaikkeen yhteisön vaatimuksiin ja toiveisiin
mukautuva, myös tunteiden tasolla. (102)

Yksilön negatiiviset tunteet yhteisön normeja tai uskonnollisen yhteisön johtajia
kohtaan olivat kielletty ja niistä oli voinut seurata jopa kurintoimenpiteitä.
Yksilön tuodessa ilmi negatiivisia tunteita uskonnollista yhteisöä kohtaan,
yhteisön oli ollut vaikea ottaa sitä vastaan. Irtautujat olivat kokeneet, että usein
vain yhteisön positiiviseksi hyväksymiä tunteita pystyi tuomaan esiin yhteisön
sisällä. Usein esimerkiksi uskonyhteisön normeista tuli olla vain onnellinen ja
iloinen:
Lapsuuden perheessä ja Jehovan todistajissa sai tai suorastaan piti ilmaista ns.
hengen hedelmiä. Ilo oli aina sallittua. Seurakunnassa pitikin julkisesti keskittyä
vain positiivisiin tunteisiin, ellei kyse ollut ulkopuolisista tahoista. Jehovan
todistajien keskuudessa kiellettyjä tunteita olivat muun muassa viha ja kateus.
Omassa perheessäni tietyt vihan ja määrätietoisuuden tunteet mm. vanhempia
kohtaan sekä suru olivat kiellettyjä. (30)

Korostaessaan tiukkoja oikean ja väärän sääntöjä, suljettu uskonnollinen yhteisö
luo puitteet kohdistaa tai kanavoida negatiivisia tunteita vääriksi katsomikseen
asioihin. Tällöin kuria korostavalla yksilöllä on joku kohde, johon negatiiviset
tunteet voi purkaa. Suljetuissa uskonyhteisöissä usein seurataan myös muiden
jäsenten kurin tottelua. Jos uskonnollinen yhteisö ei hyväksy tai tue erilaisia
ajatuksia ja tunnekokemuksia yhteisön sisällä, negaation kohde voi kääntyä myös
yksilöön itseensä, jolloin se synnyttää ahdistusta, masennusta ja pahaa oloa
yksilössä.
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Suljetuissa uskonyhteisöissä inhimillisiä tunteita voidaan ohittaa
hengellisesti. Joissakin irtautujien kokemuksissa esimerkiksi masentunutta ihmistä
oltiin kehotettu vain rukoilemaan enemmän tai uupumuksesta kärsivää oltiin
tuettu vain hengellisesti. Masennus on sairaus, joka edellyttää hoitoa. Oikean
uskon tunnusmerkkinä pidettävä iloisuus ja kiitollisuus tuntuu masentuneesta
pahalle. Terveellä pohjalla oleva uskonnollisuus hyväksyy myös elämän
epätäydellisyyden ja rehellisen tarkastelun. Psykiatrisen hoidon apuna voi olla
sielunhoito, jos ihminen niin itse haluaa ja toivoo. Vapaaehtoisuuden kokemus
sielunhoidolliseen lähestymiseen oli usein jäänyt irtautujilta puuttumaan.
Inhimillisiä tunteita oltiin ohitettu hengellisesti:
Pahaa/epämukavia ajatuksia tai tunteita ei ainakaan kuultu/kuunneltu. Ne oli "lupa uskoa
anteeksi". Hankalia ajatuksia/tunteita ei siis käsitelty kunnolla vaan peiteltiin ripin alle. (63)

Irtautujat olivat usein kokeneet, että henkilökohtaisista tunteista oli ollut hankala
puhua uskonyhteisön sisällä ja uskonyhteisön sisällä väistettäviä tunteita oli
pyydetty anteeksi muilta uskonyhteisöön kuuluvilta. Tunteita ei ollut siis kunnolla
käsitelty, vaan ne oltiin ohitettu hengellisillä keinoilla, kuten anteeksiannolla.

5.2. Suljettu uskonnollisuus lapsen ja vanhemman kiintymyssuhteen välissä
Irtautujat olivat usein kokeneet olevansa suljettuun uskonyhteisöön kuuluvassa
perheessään turvallisen kiintymyssuhteen ulottumattomissa. Jos perheen
uskonnollisuus on kankeaa, normittavaa ja tiukkaa, se voi muodostua uhaksi
lapsen ja vanhemman vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteelle. Tästä voi olla
vaikutuksia myöhempiin ihmissuhteisiin, myöhempään elämään ja omien
tunteiden käsittelyyn. Jos perheen suljettu uskonnollisuus vaikuttaa lapsen ja
vanhemman vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteeseen negatiivisesti, lapsi voi kokea
jäävänsä hyvin yksin. Lapsesta voi tuntua, että häntä itseään ja muita
perheenjäseniä koskevat elämän tärkeät päätökset tehdään jossakin muualla, kuin
omassa perheessä. Lapsesta voi tuntua pelottavalta, jos vanhempi ulkoistaa omaa
kasvatusvastuutaan uskonnolliselle yhteisölle. Useat irtautujat olivat kokeneet että
perheeseen kuulumattomat ihmiset, eli uskonyhteisön päättävät elimet, olivat
päättäneet heidän elämänsä hyvinkin henkilökohtaiset normit ja käytännöt. Tästä
voi seurata lapselle kokemus, ettei pysty turvautumaan omiin vanhempiinsa eikä
hänellä ole vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä:
Vapaa ajattelu on vierasta lestadiolaisessa maailmassa, mitä mieltä itse on, mieleeni
on jäänyt myös ainainen epävarmuus. Vanhempani eivät osanneet sanoa omaa
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mielipidettään asioihin vaan sitä kysyttiin yhteisön sisällä tai sanottiin yhteisöön
sopiva mielipide. (38)
Perheessämme ei koskaan kommunikoitu avoimesti asioista. Uskonto oli aina esillä
ja sitä käytettiin kasvatukseen, moraaliopetukseen, vapaa-ajan täyttämiseen,
tavoitteiden asetukseen, mutta sen onnistuneisuutta ei koskaan tarkasteltu kriittisesti.
Tuloksena oli salaileva perhekulttuuri, enkä tunne tuntevani perheenjäseniäni
ihmisinä ilman uskonnon muovaamia ajatuksia. Minulta meni paljon resursseja
siihen että yritin peitellä omia harrastuksiani, mielenkiinnon kohteitani, tunteitani ja
mielihalujani jotten jäisi niistä kiinni. (3)

Kiintymyssuhteen pohjana on se, että lapsi kokee olevansa hyväksytty ja
rakastettu omana itsenään ilman ehtoja. Muokkautuessaan uskonnollisen yhteisön
tiukkojen normituksien mukaiseksi, hän ei välttämättä saa kokemusta, että olisi
sellaisenaan hyväksytty ja rakastettu. Tämä voi ajaa lapsen esittämään roolia,
koska omia tunteita ja omaa itseä ei uskalleta tuoda esiin edes omassa perheessä:
Lapsuuden perheessäni noudatettiin hyvin tarkasti jt-oppeja, joten perheen ja
uskonnollisen yhteisön asenne ja teot olivat melkein yksi ja sama
asia…Tunneilmaisun osalta vain hillittyä iloa oli sallittua tuoda esille. Kaikki
negatiiviset tunteet ulkoistettiin ja niiden ajateltiin olevan paholaisesta tai päästävän
saatanan jotenkin ihmisen sisään tai ilmentävän paholaisen/demonin läsnäoloa
ihmisessä. Sen takia negatiivisia tunteita, varsinkaan vihaa, ei saanut ilmaista. Ei
saanut edes kiroilla. Suru oli poikkeus, ja sitä sai ilmaista tietyissä tilanteissa, joihin
sen katsottiin sopivan…Uskonnollinen yhteisö oli käsittämättömän surkea
kasvualusta tunnekasvatukselleni ja tunneilmaisulle. Seurakunnassa opetettiin siis
nimenomaan feikkaamaan omia tunteita, vähän kuin myyntityössä nykyään. Piti olla
seurakunnalle kunniaksi ja ikään kuin käyntikortti, että kun kävi ihmisten ovella
saarnaamassa sanaa, niin piti antaa hyvä kuva ja ystävällinen kuva omasta
uskonnosta. Piti näyttää ulospäin siltä, että kaikki seurakuntalaiset ovat tosi
onnellisia ja iloisia ja ystävällisiä koko ajan. (54)

Aineistossa puhuttiin myös tilanteista, joissa lapsuudenperhe oli ottanut vapauksia
uskonyhteisön sääntöjen tulkinnassa, eikä ollut kasvattanut lasta uskonyhteisön
kaikkien ehtojen mukaisesti. Tämä oli koettu positiiviseksi asiaksi:
Uskonnollinen lapsuuden perhe myötäili yhteisön tapoja ja normeja, eli
kasvatti minua yhteisön oppien mukaan. Havaitsin kuitenkin, että jotkut
perheet olivat paljon ehdottomampia kasvatuksessaan eli meillä ei ollut
todellakaan niin paha tilanne kuin jossain muissa perheissä. Toivoisin, että
yhteisöissä otettaisiin vastuu opetuksista, koska perheet kasvattavat lapsiaan
opetusten mukaan. (102)

Kyselyyn vastanneista osa kertoi lapsuudenperheen onnistuneen hyvin
tunnekasvatuksessa suljettuun uskonyhteisöön kuulumisesta huolimatta. Näissäkin
kertomuksissa kuitenkin tuotiin esille, että uskonyhteisön sisällä ei ollut vapautta
ilmaista itseään tarpeeksi:
Lapsuuden perheessäni tuettiin mielestäni aika hyvin tunneilmaisua. Vanhempani
kyselivät fiiliksiä eri asioihin sekä reagoivat, jos huomasivat etten ollut esimerkiksi
tyytyväinen. He yleensä kyselivät, että onko jokin vialla, jos jokin oli epänormaalisti
ja keskustelu eri tunnetiloista heidän kanssaan oli aika luontevaa. Uskonnollisessa
yhteisössäni ei tuotu sanallisesti paljoa esille eri tunneilmaisua, mutta itse tuli tehtyä
päätelmät eri asioista. Monet asiat oli vaan selviä, vaikka niistä ei oltu puhuttu. Sen
opin jo aikaisin, ettei uskoon liittyviin asioihin tule suhtautua negatiivisesti, vaan
kaikesta tulee automaattisesti ajatella hyvää, vaikka oikeasti ajattelisikin toisella
tavoin…Olen tyytyväinen ettei perheessäni kaikkia asioita ole hengellistetty, vaan
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jos koki esimerkiksi pahaa oloa tai ärsytti jokin, niin sai raivota niin kuin kuuluukin,
eikä asiasta tehty syntiä. (9)

Kiintymyssuhde lapsen ja vanhemman välille alkaa muodostua jo ennen lapsen
syntymää. Lapsella on sisäänrakennettu valmius kiintyä hoivaajaansa ja
suojelijaansa. Ihminen oppii kiintymyssuhdemallin lapsuutensa ihmissuhteissa,
jossa se ensiksi muodostuu varhaisen hoivan antajaan. Kiintymyssuhde on tärkeä
koko elämää ajatellen, koska sen avulla peilaamme suhdettamme aikuisenakin
muihin ihmisiin. Kiintymyssuhde on tunnesuhde, jonka avulla varjellaan
turvallisuuden tunnetta. Jos lapsi kokee stressaavissa tilanteissa pelkoa, vihan
tunteita tai kaipaa läheisyyttä, hän pyrkii kiintymyskäyttäytymisellään
saavuttamaan hoitavan aikuisen läheisyyden ja näin palauttamaan oman
turvallisuuden tunteensa. Jos lapsi kokee hoitavan aikuisen rakastavana ja hänen
tarpeitaan huomioivana sekä hänellä on käsitys itsestään rakastavana ja
tilanteeseen vaikuttamaan kykenevänä, niin lapsi uskaltaa osoittaa avoimesti omia
tunteitaan ja pystyy hoitavan aikuisen kanssa käsittelemään vaikeitakin tunteita.
Sanotaan, että ”lapsi tankkaa turvallisuutta”. Lapsi, joka kokee turvallisen
kiintymyssuhteen vanhempaansa, luottaa että vanhempi on saatavilla ja lohduttaa
tarvittaessa. Tämän mallin avulla lapsi oppii käsittelemään itsenäisesti omia
tunteitaan.73
Jos lapsi ei ole saanut turvallisen kiintymyssuhteen mallia, hän voi
kiinnittyä toisiin ristiriitaisesti tai kaoottisesti ja tämä voi näkyä myöhemmissä
ihmissuhteissa vaikeutena luottaa toisiin tai pyrkimyksenä selviytyä yksin ilman
muiden apua. Kiintymyssuhde voi vaikuttaa siihen, uskaltaako lähestyä vaikeaa
tunnetta vai koittaako välttää sen. Selviytymistyyliksi voi tulla aktiivinen,
optimistinen uudelleensuuntautuva selviytymisstrategia tai passiivinen
välttämisstrategia. Näillä kiintymyssuhteesta nousevilla selviytymistyyleillä on
suunnattoman iso merkitys, kuinka elämässä vastaan tulevia kriisejä ja ongelmia
ja niistä syntyneitä tunteita käsitellään:74
Koen, että en ole oppinut lapsuudessa edes tunnistamaan tunteitani, mikä on
ajanut epäterveeseen käytökseen, jossa turrutin pahaa oloa ja tunnemöykkyä
syömällä ja siten lihoin paljon. Terapian avulla "löysin" itsestäni enemmän
tunteita, mutta vieläkin tuntuu välillä, että erityisesti negatiivisten tunteiden
kohdalla menen helposti sieltä, missä aita on matalin ja ostan sen
suklaapatukan tai -levyn. Isossa lapsuuden perheessäni en tullut kuulluksi,
minun tunteillani ei ollut oikeastaan mitään merkitystä, itkin joskus tunteja
kenenkään reagoimatta asiaan. Perusluottamukseni vanhempiin, varsinkin
äitiin, rikkoutui tai ei ole ehkä koskaan ollut ns. terveellinen kiintymyssuhde.
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Minulle ruoka oli se äidin syli, jota en ikinä saanut, vaikka olisin pyytänyt.
(24)

Kiintymyssuhteensa turvattomaksi kokeneet olivat yrittäneet hakea turvaa elämän
eri osa-alueilla. Jotkut saattoivat hakea turvaa ruoasta, työstä, ihmissuhteista tai
normittavasta uskonnollisuudesta.
Sosialisaation seurauksena lapsi oppii nopeasti hyväksytyt tavat, millä
tavalla uskonnollisia kysymyksiä on lupa lähestyä. Samalla tavalla lapsi oppii
uskonnollisen yhteisön normit, jotka liittyvät sopivaan tunneilmaisuun yhteisön
sisällä. Lapsen itsemääräämisoikeutta kunnioittava kasvatus toteutuu parhaiten
silloin, kun kasvattaja ymmärtää olevansa lapsen maailmasuhteen tulkki, jonka
tehtävänä on eläytyä lapsen tunnemaailmaan ja yhdessä ihmetellen ja etsien etsiä
vastauksia kysymyksiin. Lapsen elämä on täynnä tunteita ja ajatuksia ja hän
odottaa, että hänen tunteitansa ja ajatuksiansa huomataan, tuetaan ja vahvistetaan.
Aikuisen tehtävänä on tukea lapsen tunteita, kokemuksia ja ajatuksia niiden
näkyväksi tekemisessä. Tämä lisää lapsen uskoa omaan itseensä, omiin
kykyihinsä ja toimii hyvinvoinnin tärkeänä osana. Lasta kuunteleva ja tämän
näkökulmia arvostava kasvattaja varjelee toiminnallaan lapsen ja vanhemman
kiintymyssuhdetta.75
Irtautujat olivat usein kokeneet, ettei lapsen ja vanhemman
kiintymyssuhde ollut kahden ihmisen välinen kiintymyssuhde. Tämän
kiintymyssuhteen välissä oli suljettu uskonnollinen yhteisö, joka oli ylin
auktoriteetti vanhemman kasvatukselle. Tämä aiheutti tunnetta, ettei vanhempaan
pystynyt turvautumaan ja lapsi jäi yksin tunteidensa kanssa.

5.3. Erillisyyden salliminen lapselle
Perusongelmana läpi aineiston näyttää nousevan irtautujien kamppailu omaan
erillisyyteen lapsuudenperheessä ja uskonyhteisössä. Erillisyyden salliminen
lapselle tarkoittaa sitä, että lapsuudenperhe kunnioittaa sitä, kuka lapsi on omana
itsenään. Erillisyyden sallimisen toteutuminen tarkoittaa sitä, että lasta
kannustetaan tietämään mitä hän haluaa tai ei halua. Lasta myös kannustetaan
omien rajojen ilmaisuun, omien tunteiden tunnistamiseen ja niiden ilmaisuun.
Tasapainoisessa kasvatuksessa lapselle opetetaan vähitellen tärkeitä tunnetaitoja,
joilla on iso merkitys myös aikuisuuteen. Hyvään erillisyyteen kasvattamalla lapsi
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oppii vähitellen puhumaan avoimesti itsellensä tärkeistä asioista ja ilmaisemaan
erilaisia tunteita. Tällä tavalla lapsi oppii vähitellen omat rajansa.76
Eriytymättömissä perheissä lapsen omat tunteet, toiveet ja ajatukset ovat
vääriä ja kiellettyjä. Tämä aiheuttaa häpeää, ahdistusta ja syyllisyyttä lapsessa. Jos
lapsi toimii, tuntee tai ajattelee vastoin vanhempien antamaa mallia, vanhemmat
pahoittavat mielensä. Tällöin lapsi leimautuu huonoksi ja vääräksi. Perheen
kuuluessa erityisen tiiviiseen sukuun tai esimerkiksi suljettuun uskonnolliseen
yhteisöön tämä voi tapahtua erityisen voimakkaasti. Eriytymättömissä perheissä ei
kysytä lapselta tai nuorelta mitä tämä haluaa, vaan toimitaan hänen ohitseen ja
ohitetaan erilainen näkemys. Vallankäyttö muodostuu sanelupolitiikaksi, koska
vastavuoroisuuteen perustuva keskustelu on kiellettyä. Toisen aito kohtaaminen
jää puuttumaan ja eriäviä näkemyksiä ei huomioida tai kunnioiteta:77
Myöhemmin opin, että erimielisyyttä, erillisyyttä ja omia ajatuksia voi esittää
huumorin varjolla, mutta niitä ei voi näyttää ja toteuttaa omassa elämässä.. (8)

Erilaiset tarpeet, näkemykset, tunteet ja toiveet jätetään huomiotta kieltämällä ne
tai vaikenemalla niistä. Lasta voidaan syyllistää, jos hän tuo esiin epäsopivia
ajatuksiaan tai tunteitaan, jotka eivät sovi uskonyhteisön tai perheen rakenteisiin.
Perheessä saattaa tietyt tunteet olla hyväksytympiä kuin toiset. Tämä opettaa
lapselle toivottavien tunteiden mallin, omien aitojen tunteittensa kustannuksella.
Lapsi oppii saavansa parhaiten tarpeensa tyydytetyksi ja tulevansa hyväksytyiksi
tuomalla esiin vain toivottavia tunteita. Tunteiden muuntaminen voi tapahtua
tiedostamatta. Aitojen tunteiden korvaaminen toivotuilla tunteilla hämärtää
yhteyttä omiin autenttisiin tunteisiin ja tarpeisiin, ja oman identiteetin rajat
hämärtyvät. Jos lapsi oppii näin korvaamaan aitoja tunteitaan perheen
hyväksymillä tunteilla, hänen on vaikea tunnistaa itseään ja tietää mitä hän itse
pohjimmiltaan haluaa, koska hän on kadottanut yhteyden aitoihin tunteisiin ja
niihin liittyviin tarpeisiin.78 Tämä näyttää synnyttävän häpeää, koska lapsi ei tule
kohdatuksi ja hyväksytyksi omana itsenään:
Olin oppinut häpeämään vääriä ajatuksiani, tekojani, tunteitani. Liian tiukat
normit yhteisössä ja perheessä synnytti häpeää, en koskaan ollut tarpeeksi
hyvä ja fokus oli aina kiinnittynyt siihen, miten uskovaisena minun pitäisi
aina pyrkiä olemaan parempi ja parempi. Koskaan ei kysytty sitä, missä olin
jo hyvä tai kelpasinko jo sellaisenaan, vain minuna. (102)

Erillisyyden puute voi johtaa myös siihen, että eriytymättömässä perheessä joku
on aina syyllinen. Jos pettymystä, vihaa, syyllisyyttä, loukkaantumista tai
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pettymystä ei voi tuoda esiin perheen sisällä, nämä tunteet eivät kuitenkaan katoa
mihinkään. Tunteet ovat olemassa ja niiden kohteeksi voivat tulla perheen
ulkopuoliset ihmiset, joiden kannettavaksi sijoitetaan tunteet, jotka ovat perheen
sisällä kiellettyjä. Vastaavasti myös jonkun perheenjäsenen tehtäväksi voi tulla
syyllisyyden kantaminen.
Irtautujien lapsuudenperheissä erillisyyden ongelma näyttäytyy erillisyyden
kieltämisenä ja dialogin puutteena. Tämä synnyttää lapsessa häpeää ja
kelvottomuuden kokemusta. Eriytymättömissä perheissä ei ole tilaa aidolle
dialogille, koska se merkitsisi sen myöntämistä, että toinen nähdään toisena,
erilaisena kuin kasvattaja.79 Näyttää siltä, että suljetun uskonyhteisön normit ja
rakenteet voivat olla uhka aidolle lapsen ja vanhemman väliselle dialogille ja
lapsen erillisyydelle.

6. Suljetusta uskonnollisesta yhteisöstä
irtaantumisen tunteet
6.1. Irtaantumisprosessi
Suurin osa tutkimukseni irtautujista oli irtautunut uskonyhteisöstään. Pienempi
osa oli irtautumassa tai vielä mukana uskonyhteisössään. He olivat kuitenkin
kokeneet erilaisia vaikeuksia yhteisössään ja hakeneet sen takia vertaistukea.
Useat irtautujat kertoivat kokemuksissaan, ettei irtaantumisprosessi ollut
selvärajainen prosessimalli. Irtautumisprosessi näyttäytyi joillekin hyvin pitkänä:
Ensinnä koko tutkimusta koskien: mikä on "irtaantumisprosessi"? Koska
vaikka aloitin irtaantua n. 16v. sitten, en tiedä onko tämä irtautumisprosessi
vieläkään valmis. Sillä vielä koen asian ahdistavana, ei loppuun käsiteltynä,
en ole päässyt ihan täysin siirtymään eteenpäin elämässä. (95)

Jotkut kuvasivat irtautumisprosessia jopa elämänmittaisena prosessina. Elämän
mukanaan tuomissa uusissa elämäntilanteissa joutuu usein prosessoimaan
suhdettaan menneisyyteen aina uudelleen:
Prosessi omalla kohdallani on ollut hyvin pitkä. Muutama vuosi sitten uskoin jo että
se olisi ollut ohi, mutta sisaruksen palaaminen takaisin uskonnolliseen yhteisöön
yhdistettynä totaaliseen karttamiseen sai vielä yli 15 vuoden jälkeen surun taas
takaisin pintaan. (45)
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Irtaantumisprosessin kestoon ja käsittelyyn vaikuttanevat monet asiat: irtautujien
persoonakohtaiset erot, kasvattajan ja lapsen kiintymyssuhde, koetut asiat
suljetussa uskonyhteisössä, menetykset, terveys ja oma elämäntilanne.
Irtaantuminen on määritelty prosessina, jossa yksilö ”irrottautuu uskonnollisen
liikkeen roolien ja suhteiden vuorovaikutuksellisesta verkostosta”. Irtaantumiseen
voi olla monia syitä ja se voi sisältää monia eri vaiheita ja olla pitkäkestoinen
tapahtumien kokonaisuus. Uskontojen tutkijat Tom Darrand ja Anson Shupe
erittelevät irtaantumisprosessin seitsemän eri vaiheen mukaan. 1) Ensimmäiseen
vaiheeseen kuuluu poikkeavia tai epätavallisia tilanteita, jotka aiheuttavat
jännitteitä uskonyhteisön jäsenessä. 2) Epäilystä pyritään vastustamaan ja 3)
lykkäämään päätöstä, jonka jälkeen koittaa 4) jatkuvien epäilysten ja 5) kriittisen
arvioinnin vaihe. Tätä seuraa turhautuneita 6) pyrkimyksiä palata aikaisempaan
kritiikittömän yhteisön jäsenen rooliin ja lopulta jäsenen 7) osallistuminen
uskonyhteisön toimintaan vähenee. Irtautuja joutuu loppuvaiheessa usein
vastakkainasetteluun uskonyhteisön tai sen johtajien kanssa ja lopulta jäsen
irtautuu yhteisöstä.80
Suljetusta uskonyhteisöstä irtautuminen voi koskettaa yksilön elämään
monella eri osa-alueella. Irtaantujan elämän käytännöt muuttuvat, sosiaaliset
suhteet voivat katketa ja hän jää paitsi yhteisön tarjoamasta ”psykologisesta ja
emotionaalisesta varmuudesta”. Irtaantuminen voi olla erityisen vaikeaa siis myös
siksi, että irtautuja erkaantuu myös hengellisestä yhteydestä, joka on
todennäköisesti ollut hänelle ainoa mahdollinen yhteisön eksklusiivisuuden
vuoksi. Monilla irtautujilla lähdön syyt liittyvät kuitenkin yhteisöllisyyden
mukanaan tuomiin ongelmiin, eikä niinkään omakohtaiseen hengellisyyden
kokemukseen.81
Irtautujien identiteetti rakentuu suhteessa ympäröivän maailman antamiin
vaikutteisiin. Uskonnollisista yhteisöistä irtautuville vaikutteet voivat olla
ristiriitaisia: tieto, tunteet ja omat havainnot eivät kohtaa. Irtautuminen voi
merkitä elämän perustan murtumista, kun ihmissuhteet katkeavat ja
perususkomukset muuttuvat kyseenalaisiksi.
Omasta aineistossani irtautuminen nousi esiin prosessina, jolle ei ole selviä
rajoja. Irtautumista on esitetty monivaiheisena mallina, jonka ensimmäisessä
vaiheessa uskonnolliseen yhteisöön kohdistuvat epäilykset heräävät ja
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voimistuvat. Hiljainen epätoivo johtaa lopulta kuohuntavaiheeseen ja lopulta
eroon uskonyhteisöstä. Eron jälkeen irtautuja kokee tyhjyyttä ja hämmennystä,
kunnes viimeisessä vaiheessa pääsee kiinni uuteen elämään.82
Irtaantumisprosessi vaikuttaa olevan useille irtautujille melkoinen
kriisitilanne. Psyykkinen kriisi syntyy, kun ”ihminen joutuu elämäntilanteeseen,
jossa hänen aikaisemmat kokemuksensa ja opitut reaktiotapansa eivät ole riittäviä,
jotta hän voisi hallita vallitsevaa tilannetta”. Usein kriisit luokitellaan
traumaattiseksi kriisiksi tai kehityskriisiksi. Traumaattisessa kriisissä yksilö
kokee tapahtuman, joka on laadultaan sellainen, että hän kokee fyysisen
olemassaolonsa, sosiaalisen identiteettinsä tai muun päämääränsä elämässä
vakavasti uhatuksi. Kehityskriisiksi kutsutaan tilannetta, jossa laukaisevana
tekijänä ei ole mikään erityinen tapahtuma, vaan joka liittyy normaaliin
elämänkaareen, kuten lasten saaminen tai eläkkeelle jääminen. Useille irtautujille
irtautumisprosessi vaikuttaa olevan traumaattinen kriisi, mutta osa irtautujista
kertoi kokeneensa irtautumisen lähinnä luonnollisena kehityksenä, kuten
itsenäistymisen omista vanhemmistaan. Irtautumisprosessin kehityskriisinä
määritelleet korostivat oman elämän arvopohjan määrittelyä ja itsenäistymistä
uskonnollisuudesta. Heidän suhde uskonnollisuuteen ei vaikuttanut olevan
kovinkaan syvä, joten uhattuna ei ollut perustava turvallisuudentunne. Myöskään
sosiaaliset suhteet eivät olleet heillä ratkaisevasti uhattuna.
Traumaattisen kriisin kokeneet irtautujat korostivat suurta menetyksen ja
omanarvontunnon loukkauksen tunnetta, jolla oli ollut yksilölle suurta psyykkistä
arvoa. Usein traumaattisessa kriisissä menetetään jotakin ”josta on tullut yhtä
yksilön kanssa”. Usein erityisen vaikeita kriisejä ovat ne, jossa se, mitä
menetetään, on ollut perustana yksilön syvimmälle turvallisuudentunteelle.83
Uskonnollisuus on sellaista, joka luo turvallisuuden tunnetta ja antaa syvää
merkitystä elämään. Tällöin uskonnollisuudesta luopuminen tai sen menettäminen
voi olla yksilölle iso hengellinen ja psyykkinen kriisi. Irtautujilla traumaattisen
kriisin kokemukseen olivat vaikuttaneet sosiaalisten suhteiden vaikeutuminen ja
katkeaminen tai vahva uskonnollisuus. Kriisin voimakkuuteen vaikuttaa trauman
mukanaan tuoma vahinko ja se miten tartuntaherkkä yksilö on.84
Ihminen kasvaa ihmiseksi liittyessään jäseneksi ihmisyhteisöihin. Yhteisöjen
sisäisistä yhteisökulttuureista saadaan lähtökohdat elämän toiminnallisille
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perusrakenteille, arvomaailmalle, ja oman identiteetin rakentumiselle. Liittyminen
ei ole kertatapahtuma, vaan elämänmittainen prosessi. Se alkaa lapsen ja
vanhemman suhteesta ja laajenee vuosien saatossa ihmissuhteiden verkostoksi.
Liittyminen ei ole vain yhdensuuntaista tapahtumista vaan se toimii myös toiseen
suuntaan eli liittymisien purkautumisena. Normaaliin elämänkulkuun kuuluu
myös irtautumisia, kuten esimerkiksi lapsen vähittäinen itsenäistyminen
vanhemmistaan. Ihmissuhteisiin sisältyy myös luopumisen ulottuvuus, joka joskus
toteutuu omasta tahdosta ja joskus oman tahdon vastaisesti. Liittymisten ja
irtaantumisten myötä ihmisessä kasvaa ominaisuus, liittymiskyky. Se tarkoittaa
ihmisen kykyä sitoutua ja kantaa oma osansa yhteisistä vastuista ja taitoja, joita
tarvitaan yhdessä tekemisessä ja vuorovaikutuksessa. Se tarkoittaa myös tarpeen
tullen uskallusta irtaantua ja toteuttaa itsenäisesti omaa arvomaailmaa ja elämää.
Liittymiskyvyllä on yhteys mielen hyvinvointiin ja liittymiskykyä voidaan pitää
mielen hyvinvoinnin keskeisenä perustana, jonka varassa mielen tasapaino voi
palautua elämän kolhujen jälkeen.85
Näyttää siltä, että mitä tiiviimpi ja läheisempi suhde irtautujalla oli
uskonyhteisöön ja mitä enemmän menetyksiä irtaantumiseen liittyi, sitä
vaikeampaa irtaantumisprosessi ja sen seuraukset olivat olleet.
6.2. Häpeä ja syyllisyys
Häpeää voidaan kuvata fenomenologisesti eräänlaiseksi sisäänpäin tapahtuvaksi
yksilön romahdukseksi, joka lamauttaa ja pysäyttää.86 Häpeä ei ole kuitenkaan
pelkästään yksilön sisäinen tunne, vaan häpeälle on tyypillistä, että se leimaa
myös ihmisen sosiaalisia suhteita.87
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Taulukko 7: Irtautujien kokema häpeän tunne.
Taulukosta huomataan, että sekä miehistä että naisista häpeää oli kokenut 85 %
vastaajista. Naisista ja miehistä oli kokenut häpeää 20 % jonkin verran, 20 %
melko paljon tai 29 % paljon. Vastaajista 16 % oli kokenut häpeää vähän ja 15 %
ei ollenkaan. Naiset olivat kokeneet häpeän tunnetta enemmän kuin miehet.
Naisista 37 % oli määritellyt kokeneensa häpeän tunnetta paljon. Vastaava luku
miehillä on vain 8 %. Toisaalta miehillä on naisia hieman korkeammat
prosenttiluvut melko paljon ja jonkin verran asteikoilla.
Useiden tutkimusten mukaan juuri nainen on usein miestä alttiimpi
häpeälle.88 Tämä näkyy myös omassa aineistossani. Mikä voisi olla selitys sille,
että tutkimukseni nais- irtautujat kokevat häpeää enemmän kuin miehet?
Uskonyhteisöistä irtautuvat naiset kuvaavat sosiaalista riippuvuutta yhteisöstä ja
perheestä sekä alisteista asemaa ja naisiin liittyviä rajoituksia. Voisiko häpeän
riippuvaisuus sosiaalisista suhteista olla yksi syy, minkä takia naiset olivat
kokeneet häpeää paljon enemmän kuin miehet? Näyttää siltä, että suljetuissa
uskonyhteisöissä naisen häveliäisyyteen voi kohdistua enemmän vaatimuksia kuin
miesten häveliäisyyteen. Naisen asemaan suljetuissa uskonyhteisöissä voi liittyä
enemmän rajoituksia kuin miesten asemaan. Tämä voi aiheuttaa häpeän
kokemusta enemmän juuri naisille.

88

Ratinen 2014, 273-274.

39

Häpeä leimaa yksilön olemista yhteisössä ja sitä, minkälaiseksi yksilö näkee
oman tulevaisuutensa. Yksilön kokema merkityksettömyys ja riittämättömyys
yhteisössä voivat alkaa vähitellen murentaa yksilön itsearvostusta ja itsetuntoa.
Tällöin hän syvällä sisimmässään uskoo olevansa tarpeeton ja arvoton.89
Uskonnollinen yhteisö voi ylläpitää häpeää tai lievittää sitä. Sen
toimintamalleihin voi sisältyä käytäntöjä, jotka saavat ihmisen tuntemaan itsensä
arvokkaaksi ja näin voimauttavat ihmistä. Uskonnollisen yhteisön
toimintatapoihin voi kuulua myös alistamista, manipulointia ja tiukkoja sääntöjä
ja hierarkioita, jotka tuottavat ja synnyttävät häpeää. Autoritaaristen
uskonnollisten yhteisöjen yksi yksilön manipuloimiskeinoista on häpeä. Oman
ajattelun ja kriittisyyden luokitteleminen ylpeydeksi ja Jumalan vastustamiseksi
saa aikaan vääristyneen käsityksen nöyryydestä ja ylpeydestä. Vääristynyt käsitys
nöyryydestä saa ihmisen häpeämään itseään ja näin vaurioittaa ihmisen
itsemääräämisoikeutta, minäkuvaa ja itsekunnioitusta.90
Häpeä ulkopuolisuuden kokemuksesta omaan uskonyhteisöön ja
ympäröivään maailmaan
Omasta aineistostani nousi erilaisia häpeän syitä, mutta eniten häpeää oltiin koettu
aiheuttavan ulkopuolisuuden kokemukset suhteessa omaan uskonnolliseen
yhteisöön ja toisaalta yhteisöä ympäröivään maailmaan.
Irtautujien kokemuksista on nähtävissä, että erityisesti uskonnollisen
yhteisön eksklusiivisuus voi synnyttää voimakasta häpeän tunnetta yksilölle.
Maailman rajautuessa pelastuviin ja ei-pelastuviin sisäisenä kokemuksena voi olla
ulkopuolisuuden tunne. Eksklusiivinen jako voi johtaa psyykkiseen
eristäytymiseen yhteisön ulkopuolisista vertais-ihmissuhteista ja ystävistä. Tämä
voi aiheuttaa voimakasta häpeää, jos yksilö tuntee olevansa erilainen ja
ulkopuolinen verrattuna muihin. Irtautujien kokemuksissa suljetussa
uskonnollisessa yhteisössä eläminen näyttäytyy usein elämisenä marginaalissa ja
vähemmistönä. Mitä enemmän yhteisö korostaa omaa eksklusiivisuuttaan
erilaisilla käytännön elämään liittyvillä normituksilla ja säännöillä, sitä
suuremmaksi vaikutukset yksilöön näyttävät kertautuvan. Suljetun uskonnollisen
yhteisön sisällä lapsia voidaan kasvattaa erotetussa kulttuurissa suhteessa
tavanomaiseen suomalaiseen yhteiskuntaan ja elämäntapaan. Tällaisessa
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uskonnollisessa yhteisössä elävä lapsi voi jäädä ilman ikätasoista osallistumista
omien ikätovereidensa yhteisiin kiinnostuksen kohteisiin. Sen sijaan hänen
elämänsä voivat täyttää ovelta ovelle tehtävä lähetystyö, viikoittaiset seuroissa
istumiset, pyhäkoulut, raamattuluokat tai uskonnolliset kokoukset. Elämän
erilaisuus voi kasvattaa kuilun omiin ikätovereihin niin suureksi, ettei yhteistä
jaettavaa juurikaan synny ja tämä voi eristää lapset ikätovereistaan jo varhain.
Lisäksi joissakin uskonnollisissa yhteisöissä nähdään hyvänä, että jäsenen
sosiaalinen piiri koostuu samalla tavalla ajattelevista, jolloin tämäkin voi eristää
uskonyhteisön ulkopuolisesta maailmasta. Ulkopuolisuuden kokemus ja sisäisen
vierauden tunne voivat jäädä elämään ihmisessä ja vaikuttaa hänen sosiaalisiin
suhteisiin, yksilön omakuvaan ja itsetuntoon vielä aikuisenakin:
Häpeä on ollut niin yhteisön sisälle kuin ulospäinkin. Kun kaikki on tuntunut
vieraalta eikä omaa paikkaa meinaa löytää mistään. On hävettänyt oma tila, se ettei kelpaa
enää yhteisön jäsenille vaikka mitä tekis, aina tekee jotain väärin ihan sen takia että on
epäuskoinen, eikä siis tarpeeksi hyvä tällasenaan. Yhteisön ulkopuolelle häpeä on taas
koskettanut sitä, että omat lähtökohdat on niin erilaiset kuin muiden oman ikäiseni
ikätovereiden. Eikä monetkaan "normaalit" asiat oo tuttuja itelle tai ei oo ikinä kuullutkaan
niistä. (80)

Irtautujat kuvasivat, että olivat kokeneet ulkopuolisuuden tunnetta yhteisön
ulkopuoliseen maailmaan sekä omaan uskonnolliseen yhteisöönsä. Irtautujat
kokivat olevansa kahden hyvin erilaisen maailman välissä, johon kumpaakaan he
eivät koe kuuluvansa. Tunnekokemuksesi voi muodostua, ettei koe olevansa
missään kotonaan. Kokemuksena on ulkopuolisuuden, erilaisuuden ja tietynlaisen
kaksoismarginaalissa olemisen kokemus yhteiskunnassa.
Ihmisen elämässä on hyvin olennaista osallisuus ja yhteisöllisyys muiden
ihmisten kanssa. Markku T. Hyyppä on tutkinut yhteisöllisyyden ja terveyden
suhdetta ja sosiaalisen pääoman käsitettä ja sen merkitystä ihmisen terveydelle ja
hyvinvoinnille. Hyypän mukaan sosiaalisella pääomalla eli kuulumisella ryhmään
on suuri merkitys ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille koska ryhmä antaa
ihmiselle turvaa, voimaannuttaa ja vahvistaa itsetuntoa. Tunne yhteisöllisyyden
puutteesta voi johtaa yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokemukseen horjuttaen
elämän perusrakenteita ja vaikuttaen kielteisesti terveyteen. Hyypän mukaan
kuuluminen yhteisöön voi myös johtaa myös kielteisiin seuraamuksiin jos
ryhmällä on liian tiukat rajat sen suhteen, ketkä saavat kuulua ja ketkä eivät saa
kuulua ryhmään. Tällaiseen ryhmään kuuluminen voi luoda pelkoa rajojen
ylittämisestä ja joutumisesta ulkopuolelle, yksinäiseksi ja eristäytyneeksi.91

91

Hyyppä 2002, 16-29, 36-48, 90-99.

41

Maria Björkmark on tutkinut hoitotieteen pro gradussaan kokemuksia
ulkopuolisuudesta, yksinäisyydestä ja vieraantumisesta ja niiden vaikutuksista.
Pro gradun aineisto kerättiin kahteen eri ryhmään kuuluvilta tutkittavilta, joilla
nähtiin olevan kokemuksia ulkopuolisuudesta. Toinen ryhmä koostui ulkomaisista
englanninkielisistä sairaanhoito-opiskelijoista ja toinen ryhmä koostui
ulkopuolisuutta suhteessa uskonnollisessa yhteisössä kokeneista ihmisistä.
Tutkimuksen merkittävin tulos oli vertailtaessa molempia ryhmiä, että
ulkopuolisuus ei ollut aiheuttanut yhtä paljon kärsimyksen kokemusta
ulkomaalaisille opiskelijoille. Ulkomaalaiset opiskelijat olivat kokeneet saavansa
kotimaiden sukulaisiltaan ja ystäviltään perusturvaa ja he olivat sopeutuneet
uuteen elämään uudessa maassa. Sen sijaan uskonnollisista yhteisöistä irtaantujilla
esiintyi vakaviakin mielenterveysongelmia, joiden he kokivat johtuvan muun
muassa vakavan perusturvallisuuden järkkymisestä. Ulkopuolisuus
uskonnollisessa yhteisössä näytti jättävän syviä jälkiä ja seurauksia sekä fyysiseen
että psyykkiseen terveyteen. Tämä ilmeni mm. paniikkihäiriöoireina, loppuun
palamisena, rajuina mielialan vaihteluina, psykosomaattisina oireina kuten
unettomuutena, ruokahaluttomuutena, jatkuvana ylivireystila, ylikuormittumisena
ja sydänongelmina. Ulkopuolisuus saattoi pahimmassa tapauksessa johtaa
vakaviin depressioihin, itsetuhoisuuteen ja itsemurhasuunnitelmiin.92
Häpeäidentiteetti
Irtautujien häpeäidentiteettiä määrittää kokemus siitä, että omaa itseä on jouduttu
työntämään syrjään ja näkymättömiin uskonyhteisön rakenteiden puristuksissa.
Häpeäidentiteetti syntyy kun omaa heikkouttaan ei voi turvallisesti kohdata
muiden kanssa. Häpeästä syntyvälle suojamuurille on ominaista ihmisessä
ulospäin näkyvä vahvuus ja sisäinen heikkous. Ulkopuoliset voivat nähdä tällaisen
ihmisen iloisena, menestyvänä ja itsetunnoltaan vahvana. Sisäisesti ihminen voi
kuitenkin olla herkkä, arka, pelokas, epävarma ja helposti loukkaantuva. Tällaisen
ihmisen aito minä on työnnetty syrjään jo varhaislapsuudessa ja hänen on täytynyt
ottaa vahvan ihmisen rooli:93
Iloa olisi pitänyt tuntea Jehovan palvonnasta, mutta en muista ikinä kokeneeni sitä
aidosti. Vain joskus konventeissa tunsin joukkoharhaista iloa. Ilon puuttumisesta ja
teokraattisiin velvollisuuksiin väsymisestä en uskaltanut puhua. Tunnekasvatus oli
nykyisen kasvatuskäsityksen mukaan suorastaan sairasta. Lapsen piti olla
pikkuaikuinen, vaadittiin tasapainoista käytöstä aivan sairaassa perheessä ja
hengellisen väkivallan läpäisemässä seurakunnassa. Kaikki uskontoon kohdistuva
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epäily (esim. kenttäpalveluksen ja hameenkäyttöpakon) oli Saatanasta. Itseen
kohdistuvasta halveksunnasta olisi pitänyt osata iloita ja olla ylpeä. Marttyyriasenne
ei sopinut minulle, vaan häpesin sitä järjettömyyttä, mihin piti alistua pahimmassa
epävarmassa teini-iässä. Jälkikäteen ymmärrän olleeni lapsuus- ja teini-vuosinani,
mutta myös pitkälle aikuisuuteen masentunut. Minulle kehittyi kahdet kasvot:
oman ydinperheeni ulkopuolella ja erityisesti Jehovan "edustaja" onnellinen
ulkokuori, perheen sisäpuolella itsetuhoisiin ajatuksiin asti ahdistunut aito
minä. (62)
Koen, ettei lapsuuden perheeni ja uskonnollinen yhteisö tukeneet tunneilmaisua
millään tavalla. Esimerkiksi häpeä suuresta perheestä ja yleisesti omituisiksikin
koetuista säännöistä ja kielloista oli yhteisön silmissä syntiä. Myös kotona
painotettiin sitä, että sitä tulee hävetä, jos ei tunne ylpeyttä uskonnollisesta
yhteisöstä ja kasvatuksesta. Mm. viha, pettymys ja häpeä olivat ehdottomasti
kiellettyjä tunteita, eikä kotona saanut näyttää vihan tai pettymyksen tunteita
missään tilanteissa. Aina tuli olla onnellinen siitä, että on saanut rakastavan
uskovaisen perheen ja paljon sisaruksia. Edelleen, kun aikuisena olen äitini kanssa
yrittänyt puhua lapsuudestani, hän määrittelee sen, miten se tulee kokea ja nähdä: se
oli onnellista aikaa, kun sai uskovaisessa perheessä kasvaa ison sisaruskatraan
ympäröimänä. Lapsuuteni oli todellisuudessa onnetonta aikaa: olin masentunut ja
alakuloinen lapsi, enkä nähnyt tulevaisuudessani mitään tavoittelemisen arvoista.
Haudoin itsemurhaa jo viisitoistavuotiaana. Toisaalta aina muistutettiin sekä kotona
että yhteisössä siitä, että tulee hävetä. Sen olen oppinut ja sisäistänyt täydellisesti.
Vieläkin, yli nelikymppisenä, häpeän itseäni ja tekojani, joita olen tehnyt
lapsuudessani. En osaa päästää häpeästä irti ja se on rajoittanut elämääni kaikki
nämä vuodet herätysliikkeestä irtautumisestani huolimatta. (98)

Jos lapsi kokee, että hänellä ei ole tilaa eikä lupaa näyttää todellisia tunteitaan;
heikkouttaan, epävarmuuttaan ja pelkojaan, hän voi sulkea ne sisäänsä ja peittää
ne valheellisella vahvuudella. Tällä tavalla syntyy suojamuuri ja niin kutsuttu
valeminä. Aikuisella ihmisellä osa todellista minää voi olla niin torjuttu, ettei hän
pysty enää tunnistamaan sen olemassaoloa. Todellista minää ei uskalleta paljastaa
hylätyksi tulemisen pelon takia. Jos ihmiset ovat tottuneet näkemään läheisensä
vahvana, iloisena ja mukavana, voi olla että toisen muutoksen hyväksyminen olisi
vaikeaa. Pelätessään hylätyksi tulemista ihminen voi elää vuosikausia ja jopa
vuosikymmeniä piilossa itseltään ja muilta. 94

Häpeä kielletyistä ja vaietuista tunteista
Irtautujien kokema häpeä kielletyistä ja vaietuista tunteista näyttäytyy
vaurioituneena tunne-elämänä. Tutkimusten mukaan lapsuudessa kielletyt tunteet
aiheuttavat myöhemmin elämässä häpeää. Aikuisena voi esimerkiksi koettu pelko,
häpeä tai avuttomuus hävettää ja nämä tunteet täytyy tukahduttaa nopeasti.
Tiettyjen tunteiden kieltäminen kasvattaa aikuisia, joiden aito kosketus omaan
tunne-elämäänsä on häiriintynyt tai katkennut kokonaan. Tunne-elämästä voi
tällöin tulla tasaisen harmaata, siinä ei ole suuria onnenhetkiä eikä syviä vihan tai
surun tunteitakaan. Tarve hallita tunne-elämää voi vaikuttaa jopa opiskelupaikan
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tai työpaikan valintaan ja lahjakkuus ja taidot voivat jäädä käyttämättä. Jos
lapsuudessa tunteita on kielletty, lapsi ei opi purkamaan tunteitaan, vaan ne
patoutuvat sisälle. Tunteet eivät tällöin katoa mihinkään, vaan ihminen saattaa
kerätä sisälleen esimerkiksi vihaa tai katkeruutta. 95 Irtautujien kielletyt ja
vaiennetut tunteet kääntyvät sisäänpäin ja tuottavat alistuneisuutta:
Tunteiden ilmaiseminen oli hillittyä. Oli sallittua tuntea vain myönteisiä tunteita.
Kielteisten tunteiden osoittaminen osoitti vääränlaista kapinaa ja huonoa käytöstä.
Erityisesti vihan tunne oli erittäin paheksuttavaa. Vaikka joku kohtelisi sinua väärin
niin ei ollut oikein olla vihainen tuolle ihmiselle. Piti vaan antaa anteeksi ja odottaa,
että jehova ratkaisee ongelman. (79)

Ihmisen uskonnollinen vakaumus voi pahentaa häpeän kokemista
entisestään. Terve uskonnollisuus ja tasapainoinen suhde uskonyhteisöön on
ihmistä eheyttävä voimavara, mutta mikäli ihmisellä on häpeäidentiteetti,
usko voi vahvistaa entisestään häpeää. Uskonnollisissa yhteisöissä on usein
tärkeää esittää yhteisön sisälle että ulkopuolisille sitä, kuinka onnellista ja
tasapainoista uskovaisen elämä on. Tästä voi seurata pakonomaista kulissien
pitoa uskonyhteisön sekä yksilöiden tasolla.96
Lapsuudessa tuettiin tunneilmaisua paljon, jos tunteet oli myönteisiä uskontoon ja
vanhempiin liittyen. Odotettiin, että saa suurta iloa uskonnosta ja yhteisöstä…
Yhteisössä ja perheessä ei koskaan voinut kritisoida uskontoa ja tuoda sitä kohtaa
kielteisiä tunteita, seurakunnassa oli kaikilla "valtakuntahymy". Kaikki sukulaiset
olivat Jehovan todistajia, ei voinut koskaan tuoda esiin kielteisiä tunteita
Jehovantodistajuutta kohtaan. Seurakunnassa odotettiin ilmaistavan vain hyviä ja
myönteisiä tunteita. Yksityiselämässä kotona sain ilmaista tunteita vapaasti, jos ne
kielteiset tunteet eivät kohdistunut uskontoon. (29)
Lapsuuden perheeni ja uskonnollinen yhteisöni hyväksyivät ainoastaan ns.
positiiviset tunteet. Kielteisiä tunteita kristityllä ei voinut/saanut olla. Siten niitä ei
voinut myöskään ilmaista, mikäli halusi tuntea itsensä hyväksytyksi. (25)

Häpeäidentiteetti voi vaikuttaa niin, että se saa ihmisen kieltämään omat tarpeensa
ja aidon minuutensa joko osittain tai kokonaan. Toimimalla näin ihminen turvaa
toisilta saatavan hyväksynnän, rakkauden ja turvallisuudentunteen. Ihminen on
valmis laittamaan toisten toiveet, tarpeet ja halut omiensa edelle kokeakseen
itsensä arvokkaaksi ja tärkeäksi. Kun ihminen on saatu uskomaan omaan
huonommuuteensa verrattuna toisiin, voidaan puhua sisäistetystä häpeästä.
Sisäistettyä häpeää lievittää se, että ihminen auttaa ja palvelee muita. Tämä
toiminta voi olla ihmisen vapaaehtoinen valinta, jolloin hän auttaa ja palvelee
muita ohittaen omat tarpeensa. Alistamisen synnyttämän kiltteyden ja
uhrautumisen juuret ovat varhaislapsuudessa. Lapsi, joka kokee olevansa omana
itsenään merkityksetön, voi alkaa ostaa aikuisten rakkautta ja hyväksyntää
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olemalla mahdollisimman kiltti, avulias tai tottelevainen. Jos lapsi huomaa, että
kiitosta ja hyväksyntää saa vain alistumalla ja toisia palvelemalla, hän alkaa
toimia tämän mukaisesti. Tällä tavalla toimivasta lapsesta kasvaa ylikiltti
aikuinen, joka toimii samoin aikuisena. Hän ei välttämättä koe itseään alistetuksi
tai nujerretuksi, hän on vain sisäistänyt ajatuksen, jonka mukaan muiden
hyväksyntä on tärkeämpää kuin hänen omat etunsa. 97 Irtautujien kiltteydestä
kehittyy ajan myötä tapa, jolla ihminen saa arvostusta ja voi kokea olevansa
hyväksytty.
Hengellinen häpeä
Irtaantujien tarinoissa uskonnollinen yhteisö edustaa ihmisille usein jumalallista
arvovaltaa ja tämä näyttää vaikuttavan jumalasuhteeseen. Irtaantujat kertoivat
uskonyhteisön opetuksista ja liian tiukoista elämäntapanormeista syntynyttä
hengellisen häpeän tunnetta. Hengellinen häpeä syntyy, kun ihmisen hengellisyys
sisältää joko omien tai toisten asettamia odotuksia tai vaatimuksia, joihin ihminen
ei yllä. Hengellisen häpeän perusongelma on kelvottomuuden, mitättömyyden ja
huonouden kokemus toisten ihmisten edessä tai jumalasuhteessa. Kristityn
identiteettiin ja kristilliseen perinteeseen kuuluu riittämättömyyden ja
kelpaamattomuuden kokemus Jumalan edessä. Kuitenkin kristillisen perinteen
mukaan kristitty saa turvata Jumalan hyvyyteen ja elää Jumalan rakkauden
varassa.98
Hengellistä häpeää kokevan ihmisen jumalasuhde voi olla rakentunut
autoritaariseksi, pelottavaksi, ankaraksi, vaativaksi tai Jumala voidaan kokea
vaikenevaksi. Jumalakuva ja jumalasuhde ovat vuorovaikutuksissa toisiinsa.
Jumalasuhde vaikuttaa siihen, minkälainen kuva Jumalasta on ja tämä rakentaa ja
muokkaa jumalakuvaa. Ihmiset reagoivat eri tavalla jumalasuhteen ja
jumalakuvan vaikutuksiin. Autoritaarinen jumalakuva voi synnyttää pelottavan ja
vaativan jumalasuhteen. Toiselle se voi herättää myös turvallisuutta: kun ihminen
suostuu vaatimuksiin, hänen ei myöskään tarvitse ottaa itse vastuuta.99
Tietoinen kuva Jumalasta on usein erilainen kuin koettu ja tiedostamaton
jumalakuva. Ihminen voi periaatteessa uskoa, että Jumala on rakkaus. Jos ihmisen
tunnekokemukset ovat kuitenkin jotakin muuta, tunnetasolla hän ei saa kokemusta
Jumalan rakkaudesta. Hengellinen yhteisö tai lapsuudenperhe välittävät omaa
97

Malinen 2010, 150-155.
Kettunen 2014, 159-160.
99
Kettunen 2014, 159-160.
98

45

kuvaansa Jumalasta ja pieni lapsi sosiaalistuu näille Jumalakuville jo
lapsuudessaan. Häpeää voi aiheuttaa kuitenkin se, jos yksilö ei voi ajatella eikä
uskoa uskonyhteisön tai sen johtajien näkemyksistä poikkeavasti, jolloin yksilön
oma jumalakuva muotoutuu usein uskonnollisen yhteisön tai lapsuudenperheen
mukaiseksi.100 Uskonyhteisön näkemyksistä poikkeavasti toimiminen katsotaan
nousemisena Jumalaa vastaan. Uskonnollinen yhteisö ja kuva Jumalasta
näyttäytyvät usein samanlaisina irtaantujien kertomuksissa. Hengellinen häpeä oli
aiheuttanut miellyttämisen tarvetta ja pyrkimystä täyttää asetettuja vaatimuksia:
Koin kuitenkin, että lestadiolaisuus on kontrolloiva ja tietynlainen käyttäytyminen ja
vain tietynlaiset tunteet sallittuja. Ajatteluni muodostui aika mustavalkoiseksi ja
vieläkin tunnistan tällaista. Vaikka järki olisikin toista mieltä, tunnekokemus on
jossain syvällä. Olen aika herkkä ja tunnollinen ja omatuntoni kehittyi liian helposti
syyllistyväksi. Ahdistun myös herkästi. Minulla on lestadiolaisuuden perintönä
ihmeellinen malli, minkälainen minun pitäisi olla. (19)
Uskonnollisessa yhteisössäni korostetaan sitä, ettemme halua tehdä asioita, jotka
nähdään syntisinä ja uskonelämälle vaarallisina. Koin lapsesta ja nuoresta asti siis,
että minun on täytynyt hillitä iloa, riemua ja nautintoa, joita on kokenut vääränä
pidetyissä asioissa...Olen pienestä asti jostakin syystä pyrkinyt miellyttämään
ihmisiä ja arvailemaan, mitä he haluaisivat ja toivoisivat minulta, käytökseltäni ja
elämäntyyliltäni. (54)

Tutkimukseni irtautujat kuvaavat uskonnollisen yhteisön tuottamaa hengellistä
häpeää ja hengellisen häpeän synnyttämää alistumista uskonyhteisön ja
lapsuudenperheen normeihin. Alistumisen kautta he olivat saaneet hyväksyntää
uskonyhteisön ja lapsuudenperheen sisällä. Tällainen hengellisyys on myös
palvellut heitä: omaksumalla uskonyhteisön näkemykset on saanut yhteisön
arvostuksen ja hyväksynnän. Autoritaariselle jumalakuvalle rakentuva
jumalasuhde voi siis ruokkia molempia osapuolia: autoritaarinen yhteisö tarvitsee
valtansa tueksi Jumalaa, mutta sen jäsenet toisaalta kaipaavat siitä syntyvää
riippuvuutta. Elämä voi näyttäytyä helppona ja selkeänä, kun ei tarvitse ottaa itse
vastuuta tai tehdä valintoja. Jumala – tai käytännössä uskonnollinen yhteisö- tekee
valinnat yksilön puolesta. Tämä alistuminen tuottaa kuitenkin hengellistä häpeää,
koska ihminen on koko ajan vaarassa tulla hylätyksi ja tuomituksi. Tärkein, mitä
ihminen kaipaa jää tapahtumatta – tulla hyväksytyksi, rakastetuksi ja
armahdetuksi omana itsenään. Ankara ja vaativa jumalakuva ei vain synnytä
hengellistä häpeää, vaan myös vetää puoleensa jo ennestään häpeästä kärsiviä.
Nämä molemmat tarvitsevat psykologisesti ja teologisesti toisiaan.101
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Häpeä kielletystä seksuaalisuudesta
Äärimmäisen uskonnollisissa yhteisöissä seksuaalisuus on usein erittäin vartioitu
ja tiukasti valvottu elämänalue.102 Seksuaalisuus näyttäytyy irtautujien
kokemuksissa vaiettuna ja häpeällisenä asiana, josta ei ole uskonyhteisön sisällä
juurikaan puhuttu. Uskonyhteisöillä on ollut omia seksuaalisuutta koskevia
sääntöjään. Säännöt olivat koskeneet avioliiton asemaa, suhtautumista ehkäisyyn,
seksuaaliseen väkivaltaan ja seksuaaliseen suuntautumiseen. Puhumattomuus,
seksuaalisuudesta varoittaminen, seksuaalisuuden leimaaminen negatiiviseksi tai
synniksi on irtautujien kertomuksissa aika yleistä. Uskonyhteisöjen ja perheiden
seksuaalikasvatus oli synnyttänyt syyllisyyttä ja häpeää.
On huomattavaa, että juuri kiellettynä, torjuttuna ja vaiettuna seksuaalisuus
herättää häpeää. Seksuaalisuus ei tule vastaanotetuksi, jos siitä täytyy vaieta tai
jos se täytyy torjua. Seksuaalisuus on syvästi ihmisen koko olemusta ja minuutta
koskettava alue, joten voimakkaat tunteet myös aktivoituvat helpommin tällä
alueella. Lisäksi seksuaalisuus liittyy vastavuoroisuuteen, joka altistaa helpommin
ihmistä häpeälle. Seksuaalisuuden voidaan sanoa olevan ”minuuden ydinaluetta,
jonka arvo riippuu siitä minkälaisen vastauksen se saa vuorovaikutussuhteessa.”
103

Lisäksi kaikki seksuaalisuuteen kuuluva oli hankala aihe. Mistään ei puhuttu, mitään ei
saanut tuoda esille tai ilmaista. Epäilyt uskonnon järkevyydestä tai oikeudesta olivat
kiellettyjä. Näistä syntyvä ahdistus oli asia, josta ei puhuttu. Lasten saamiseen liittyvä
ahdistus ja suru ja pelko olivat kokonaan kiellettyjä aiheita. Näitä ei voinut eikä saanut
käsitellä. Lapsen saaminen piti olla iloinen asia, vaikka lapsi ei siis ollut (ehkäisykiellosta
johtuen) useinkaan haluttu eikä ainakaan suunniteltu. (74)

Irtautujien kokemuksissa tuli esille, että kun seksuaalisuudesta oltiin
uskonyhteisössä puhuttu, todelliselle keskustelulle ei ollut kuitenkaan sijaa.
Seksuaalisuudesta varoiteltiin ja aihetta oltiin usein lähestytty kielteisestä
näkökulmasta:
Erityisesti seksuaalisuuteen liittyvissä tunteissa uskonnollinen yhteisö pyrki
tukahduttamaan ja rajaamaan niiden näkymisen. Omassa seurakunnassani
seksuaalisuudesta kyllä puhuttiin, mutta todelliselle keskustelulle ei ollut sijaa. Keskustelu
rajoittui yhteisön luomien seksuaalisääntöjen hymistelyyn ja oikeassa pitämiseen. (44)

Irtautujien kokemuksissa seksuaalisuuskasvatus näyttäytyi varoitteluna ja toisaalta
kiellettynä siten, että seksuaalisuus oli täysin kiellettyä ennen naimisiinmenoa.
Kokemus oli ollut ristiriitainen, koska ennen avioliittoa seksuaalisuuden
toteuttaminen oli syntiä ja avioliiton jälkeen esimerkiksi vanhoillislestadiolaisuudessa ehkäisykiellon myötä lapsia voitiin saada isokin määrä.
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Lapsen saamisen oletettiin aina olevan iloinen asia, vaikka se sitä ei aina yksilölle
tosiasiallisesti ollut. Toisaalta jotkin irtautujat olivat kokeneet uskonyhteisöstä
irtautumisen jälkeen olevansa hukassa seksuaalisuutensa kanssa, koska yhtäkkiä
seksuaalisuus olikin sallittua ja yksilön itsensä määriteltävissä.
Nuorena tunsin seksuaalisuuden todella ahdistavana ja ristiriitaisena asiana...Myöhemmin
ajateltuna irtauduttuani vl:stä vasta kolmikymppisenä kaikkein eniten olin hukassa
seksuaalisuuteni kanssa. Olin kieltäytynyt ajattelemasta sitä koska se oli syntiä ja koko asia
oli ristiriitainen koska ennen avioliittoa sen ajatteleminenkin on syntiä ja sitten yhtäkkiä
ruvetaan tekemään lapsia oikein urakalla. kun lähdin rupesin kulkemaan epäuskoisten
kavereiden kanssa ravintoloissa niin huomasin että miesten ja naisten välinen normaali
kanssakäyminen oli minulta aivan hukassa. en ollut koskaan käsitellyt niitä tunteita. (56)

Seksuaalisuus oli ollut erityisen vaikeaa homoseksuaaleille tai heille, joilla oli
ollut uskonyhteisön normeista poikkeavaa seksuaalisuutta. Eräs irtautuja kuvasi,
että osa perheestä ja sukulaisista oli hylännyt hänet kokonaan seksuaalisen
suuntautumisen ja vanhoillislestadiolaisesta herätysliikkeestä irtautumisen vuoksi:
Homoseksuaalisuuteni ja vanhoillislestadiolaisuudesta eroaminen ei ole ollut mikään
helppo prosessi. Osa perheestä ja sukulaisista hylkäsi minut kokonaan. (55)

Vanhoillislestadiolaisten ja Jehovan todistajien keskuudessa
homoseksuaalisuuteen suhtaudutaan kielteisesti.104 Vanhoillislestadiolaisille
esimerkiksi etiikka ja moraali ovat yhteisöllisiä asioita eikä uusia linjauksia
seksuaalietiikassa voida tehdä, koska muuten näyttäisi siltä että moraalikin
muuttuisi. Näyttää siltä, että auktoriteettien pelko ja yhteisöllinen moraali
sivuuttavat vähemmistöjen todellisuuden.105 Sekä vanhoillislestadiolaisuudessa
että Jehovan todistajien yhteisössä homoseksuaalien identiteettiä ei tueta ja niistä
puuttuu myönteinen puhetapa homoseksuaalisuudesta. Homoseksuaali joutuu
etsimään identiteettiään ilman yhteisön hyväksyntää tai tukea.106 Uskonnolliset
yhteisöt hahmottuvat monille irtautujille heidän minuutensa ja seksuaalisuutensa
torjuvina ja hylkäävinä tahoina ja tämä aiheuttaa häpeää omasta
seksuaalisuudesta.

Syyllisyys
Syyllisyys voidaan nähdä jännitteenä, joka herättää ristiriitaa yliminän ja minän
välillä yliminän tuomitessa minän kiellettyyn viettiyllykkeeseen. Syyllisyys herää,
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kun ihminen haluaa tai tekee jotakin sellaista, minkä hän tuntee olevan väärin tai
toisten tuomitsemaa. 107
Syyllisyys eroaa häpeän kokemuksesta. Syyllisyys kohdistuu tekemisiin,
kun taas häpeän kokemus kohdistuu ihmiseen itseensä. Kuitenkaan näiden kahden
tunteen erottaminen ei ole aina helppoa. Tämä oli nähtävillä esimerkiksi siinä, että
jotkut irtaantujat kertoivat kokeneensa syyllisyyttä omasta olemassaolosta.
Tutkimuskirjallisuuden mukaan häpeän ja syyllisyyden ero on kuitenkin siinä, että
häpeä suuntautuu ihmisen omaan persoonaan ja identiteettiin, kun syyllisyys
suuntautuu taas ihmisen tekoon tai tekoihin.108 Monet irtautujat pohtivat
kertomuksissaan häpeän ja syyllisyyden välistä eroa ja suhdetta. Osa erotti nämä
tunteet toisistaan ja osa puhui niistä lähes synonyymeina.

Taulukko 8: Irtautujien kokema syyllisyyden tunne
Miehiä ja naisia tarkasteltaessa syyllisyyttä oli kokenut 90 %. Melko paljon tai
paljon syyllisyyttä oli kokenut 61 % ja jonkin verran tai vähän 29 % sekä ei
ollenkaan 10 %. Naiset olivat kokeneet syyllisyyttä enemmän kuin miehet.
Naisista 39 % oli kokenut syyllisyyttä paljon, kun vastaavasti miehistä 28 %.
Toisaalta miehistä 28 % ei ollut kokenut syyllisyyttä ollenkaan, kun vastaava luku
oli naisilla vain 5 %.
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Syyllisyys toisten tunteista
Useat irtautujat olivat kokeneet syyllisyyttä päätöksestään irtaantua
uskonnollisesta yhteisöstä, vaikka olivat ennen irtaantumistaan esimerkiksi
kokeneet hengellistä väkivaltaa uskonnollisessa yhteisössään. Tämä kuvaa
irtaantujien ja uskonyhteisön sidosteisuutta toisiinsa ja yksilön alisteista ja opittua
asemaa uskonyhteisössä. Toisaalta irtaantumisesta seuraavaa syyllisyys voi kuvata
irtaantumispäätöksen vaikeutta ja irtaantumisen johdosta seuraavia vaikutuksia
elämään. Suljetun uskonyhteisön sisällä voidaan tuomita vääränä ja huonona
valintana irtautua uskonyhteisöstä, joten irtautuja voi saada huonon ihmisen
leiman ja stigman, joka voi olla raskas kantaa:
Syyllisyyttä olen tietysti kokenut omasta valinnastani, koska se on lähes kaikkien
(ex)tuttavieni mielestä väärä ja erityisen tuomittava valinta. Itse tiedän kuitenkin tehneeni
oikein itselleni ja näin ollen yritän päästä syyllisyydestä eroon ja kuunnella "sisäistä
ääntäni" ohjaamaan valintojani entistä tarkemmin. (80)

Osa kuvasi hyvin syyllisyyden ja häpeän erottamisen eroa, jonka oli oppinut
irtaantumisprosessin aikana. Eräs irtaantuja kuvasi, kuinka oli kokenut
syyllisyyden tunteen tervehtymisen merkkinä ja alkanut erottaa syyllisyyden ja
häpeän eron. Häpeän väistyessä syyllisyys omista tekemisistä tai tekemättä
jättämisistä oli jäsentynyt terveemmällä tavalla:
Syyllisyys taas on oikeastaan ollut tervehtymisen merkki. Aito syyllisyys tekemisistä /
tekemättä jättämisistä alkoi vasta, kun häpeä väistyi. ( 92)

Syyllisyyden tunteet ovat luonnollisia ja kyky tuntea syyllisyyttä on tärkeää.
Hyvin vahva syyllisyys sen sijaan tuottaa ahdistusta, itserankaisua ja tuskaa
yksilölle. Hyvin vahvan syyllisyyden tunteminen voi olla sietämätöntä ja yksilö
voi joutua käyttämään sitä vastaan erilaisia suojia.109
Syyllisyys uskonyhteisön synniksi määrittelemistä asioista
Monet irtautujat kertoivat kokeneensa syyllisyyttä uskonyhteisön synneiksi
määrittelemistä asioista irtaantumisprosessin aikana ja osin vielä senkin jälkeen.
Esimerkiksi Jehovan todistajat ajattelevat, että veri on pyhää Jumalan silmissä,
joten tämän takia liike ei hyväksy verensiirtoja.110 Eräs irtautuja kuvasi, kuinka oli
kokenut syyllisyyttä ollessaan töissä veritautien osastolla ja hoitanut potilaita
verensiirroilla. Jos on lapsuudesta asti oppinut jonkin asian olevan syntiä,
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tunnetasolla syyllisyyttä saattaa kokea näistä ennen synniksi määritellyistä asioista
pitkään:
Irtaantumisprosessin aikaan koin ristiriitaisia syyllisyyden tunteita ollessani töissä
veritautien osastolla ja laittaessani veripusseja tippumaan, koska uskonnossani oli
verensiirrot kiellettyjä. (29)

Poisoppiminen vanhoista uskonnollisista ajattelumalleista ja syntikäsityksistä oli
ollut joillekin irtautujille hyvin vaikeaa. Vanhoista syntikäsityksistä
poisoppiminen saattaa kestää pitkään, kunnes irtautuja pystyy käsittelemään
syyllisyyden tunnettaan ja irtaantumaan vanhoista ajattelumalleista:
JT uskonto varmasti vaikuttaa moniin niin että he kärsivät siitä loppuelämänsä, jos
eivät pysty asioita mielessään käsittelemään. Ja moni ei pysty, uskoisin. Kyseiseen
uskontoon lapsesta asti kuuluminen ja siitä eroaminen vaatii todella paljon
poisoppimista ja työn tekemistä itsensä kanssa ja käytännössä kokonaan uuden
sopeutumisen ympärillä olevaan maailmaan ja ihmisiin. (45)

Näyttää siltä, että vaikka irtautuja ajatuksen tasolla ymmärtäisi vanhan
syntikäsityksen olevan perusteeton ja turha, tunnetasolla syntikäsitysten ja oikean
ja väärän käsityksen muutos vie paljon aikaa. Tunnetasolla tosiasioidenkaan
hyväksyminen ei aina auta, vaan muutokseen tarvitaan aikaa, kuuntelua,
keskustelua ja omien tunteidensa arviointia.

6.3. Pelko, ahdistus ja viha

Taulukko 9: Irtautujien kokema pelon tunne.
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Irtautujista 90 % kertoi kokeneensa pelkoa. Naisista ja miehistä 58 % oli kokenut
pelkoa melko paljon tai paljon, 32 % kertoi pelänneensä vähän tai jonkin verran.
10 % vastaajista ei ollut pelännyt ollenkaan irtaantumisprosessin aikana. Naiset
ovat tunteneet irtaantumisprosessin aikana jonkin verran pelkoa enemmän kuin
miehet.
Ahdistusta ja pelkoa on usein vaikea erottaa toisistaan. Itse en ollut osannut
kysyä kyselyssäni, että kokivatko irtautujat ahdistusta. Kuitenkin ahdistus sanana
nousi usein esiin aineistosta ja monet irtautujat olivat nimenneet ahdistuksen omaaloitteisesti kyselyyn.111
Pelko ja ahdistus saattavat tunnetasolla tuntua hyvin samanlaisilta. Pelolle on
usein kuitenkin olemassa kohde, mutta ahdistus saattaa tuntua epämääräisenä
levottomuutena tai jännittyneisyytenä. Ahdistuksen tunne kuuluu ihmisen
minuuden kokemiseen ja se on tärkeä tunne kautta elämän. Ihmisen normaaliin
elämänkaareen kuluu eri ajanjaksoina ahdistusta, joka palvelee ihmisen kehitystä
ja kasvua. Jokainen ihminen kohtaa elämänsä aikana monia ristiriitoja ja ihminen
pyrkii tiedostamattomilla puolustuskeinoillaan välttämään ristiriitoihin liittyvää
ahdistusta. Joskus nämä tiedostamattomat puolustuskeinot eivät riitä, vaan
ahdistus pääsee liiaksi tietoisuuteen. Tällöin seurauksena on enemmän tai
vähemmän jatkuva ahdistuneisuus. Pitkä ahdistuneisuus saattaa johtaa jopa
ahdistushäiriöön. Ahdistushäiriöt ovat suurin mielenterveyshäiriö ja joka neljäs
ihminen elämänsä aikana kärsii ahdistushäiriöstä. Ahdistushäiriöt voivat muuttua
hoitamattomina usein depressioksi, joten niihin ei pidä suhtautua vähättelevästi.
On myös näyttöä siitä, että elimelliset sairaudet puhkeavat helpommin
ahdistuneisuuden myötä sekä ahdistuneisuus haittaa monien sairauksien
paranemista. Ahdistus, masennus, pelot ja stressi ovat kansanterveydellisesti
valtavia haasteita, joiden ennaltaehkäisyssä säästetään paljon inhimillistä
yksilötason kärsimystä, työtä sekä rahaa.112
Jumalakuvaan liittyvä pelko
Aineistosta nousi esille, että irtaantujille pelkoa olivat aiheuttaneet jotkut
uskonnollisen yhteisön tai perheen vaativina koetut uskonnolliset opetukset, joita
lapsi oli kuullut pienestä asti ja sosiaalistunut pitämään näitä totena. Pelkoa oltiin
koettu aiheuttavan opetukset Jumalan rankaisusta, demoneista tai jostain
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näkymättömästä henkivaltoihin liittyvästä uhasta. Jos uskonyhteisö tai perhe
korostaa opetuksissaan rankaisevaa tai liiallisen vaativaa Jumalaa, ihmisen
jumalakuva saattaa rakentua vaativaksi ja rankaisevaksi. Joillekin tämä aiheutti
vakavaa ahdistusta:
Pelkoa varsinkin alkuaikoina tunsin siitä, että onko minun elämälläni enää siunausta.
Pelkäsin, että kaikki menee nyt tästä eteenpäin huonosti. Ajattelin, että kaikki mitä
olen saanut on ollut Jumalan siunausta ja nyt varmaankin menetän sen kaiken.
Pelkäsin tietenkin myös kuolemaa ja helvettiin joutumista. Pari kertaa kuuntelin
radiosta seurapuheita ja sain paniikkikohtauksen. Pelkäsin tukehtuvani ja kuolevani
siihen paikkaan. Olin lattialla sikiöasentoon käpertyneenä ja yritin vain selviytyä.
Kurkussa tuntui paine ja aloin hyperventiloida. Alkuaikoina sain välillä
paniikkikohtauksia myös öisin. Nyt ihmettelen, miten poikaystäväni jaksoi aina
herätä rauhoittelemaan minua eikä kyllästynyt sekoiluuni. Ajan myötä
paniikkikohtaukset menivät ohi. Oli ihmeellisen ihanaa ja helpottavaa tajuta, että
niitä ei ollut pitkään aikaan. (87)

Ihmisen jumalasuhteeseen vaikuttavat hänen käsityksensä Jumalasta,
uskonnollinen tausta, uskon sisältö, sosiaalinen ympäristö, varhainen
kiintymyssuhde vanhempiin, psyykkinen rakenne ja minäkuva.113 Jumalasuhteen
pohja syntyy läheisten ihmisten tunnesuhteiden kautta ja ihmisen suhde Jumalaan
heijastelee näitä suhteita. Voidaankin sanoa, että ihmisen jumalasuhde on ennen
kaikkea tunnesuhde.114
Näyttää siltä, että tiukat uskonyhteisön rakenteet voivat estää
henkilökohtaisen jumalasuhteen muodostumisen, koska useissa suljetuissa
uskonyhteisöissä jumalasuhdetta määrittää henkilökohtaisen suhteen sijaan
yhteisösuhde. Yhteisösuhteen kulmakiviä on samanmielisyys,
kyseenalaistamattomuus ja yhteisön normien seuraaminen.
Ahdistus
Irtaantumisprosessini lähti liikkeelle ahdistuneisuudesta. Minulla oli ahdistavia ajatuksia, jotka
lopulta paisuivat yleistyneeksi ahdistuneisuudeksi. Katselin joskus parvekkeelta alas ja mietin,
mitä jos päässäni naksahtaisi ja hyppäisin alas. Päätin, että en uhraa mielenterveyttäni
uskonelämän tähden. Aluksi jäin pois seurakunnan toiminnasta, jotta saisin levätä. Olin väsynyt
monen vuoden mittaiseen vapaaehtoistyöhön. Poisjääminen johti siihen, että aloin ymmärtää, että
se mitä oikeasti halusin, oli lähteä kokonaan seurakunnasta. (81)

Irtautujat kuvasivat, että suljettu uskonyhteisö voi herättää liiallisen
autoritaarisella ja eksklusiivisilla rakenteillaan tai kuriyhteisöllisyyden
korostamisella yksilössä merkittävää ahdistusta. Irtaantujien kokemuksissa nousi
esiin useita ahdistavia tekijöitä, jotka olivat liittyneet uskonyhteisöön tai suljetun
uskonnollisuuden värittämään elämään. Itse en ollut osannut kyselyssäni kysyä
113
114

Koskela 2011, 41.
Kettunen 2003, 372.

53

irtautujien kokemasta ahdistuksesta, vaan irtautujat nimesivät sen omaaloitteisesti. Ahdistuksen lisäksi useat irtautujat nimesivät myös masennusta ja
mielenterveyden häiriöitä, jotka liittyivät heidän kokemuksissaan hengellisyyteen.
Ahdistushäiriöiden syntymisen taustalta on löydetty erilaisia altistavia tekijöitä. 115
Näitä tekijöitä sekä yhteyksiä suljettuun uskonnollisuuteen tai uskonyhteisöön
nousi esiin irtaantujien kertomuksista. Irtautujille ahdistusta olivat aiheuttaneet
perusturvallisuuden puute, itsetunnon heikkous, separaatioahdistus,
mallioppiminen ja ongelmat riippuvuuden ja aggression alueilla.
Perusturvallisuuden puutetta irtautujat kuvasivat varhain koettuna
turvattomuutena ja tunteena siitä että uskonyhteisön ulkopuolinen maailma on
paha, pelottava ja vaarallinen. Tähän liittyy pelko, että jokin uhka on koko ajan
olemassa ja jotakin pahaa voi tapahtua. Varhaiset objektisuhteet on voitu kokea
epäluotettavina ja ahdistuneisuus on varhaislapsuudessa koettujen pelkojen jatke
ja heijastuma.116 Suljettu uskonyhteisö voi olla omilla opeillaan herättää erilaisia
pelkotiloja lapsessa. Jos seuroissa tai uskonnollisissa kokouksissa puhutaan lasten
kuullen maailmanlopusta, saatanasta tai paholaisesta tämä voi herättää erilaisia
pelkoja lapsessa. Lapsi ei välttämättä osaa käsitteellistää kuulemaansa, vaan voi
ottaa kuulemansa todesta. Maailma voi näyttäytyä pelottavana, pahana ja
vaarallisena paikkana. Joissakin uskonyhteisöissä voidaan korostaa maailman
synnillisyyttä ja uskonyhteisön ulkopuolinen maailma voi tuntua pahalta ja
syntiseltä jo pienestä lapsesta asti. Jotkut uskonyhteisön oppeihin liittyvät pelot
saattavat seurata ihmistä aikuisuuteenkin asti:
Pelko. Koin alkuvuosina ihan absurdia pelkoa ja ahdistusta. Olin jo lopettanut
terapian, mutta otin yhteyttä terapeuttiini ja jatkoimme vielä useita vuosia. Kerran
kun kaupungilla tuli taas se pelko, niin päätin ottaa siitä selvää. Katsoin kiiluuko
missään ikkunoissa ase, onko taivaalta putoamassa lentokone ym. Se oli jokin
näkymätön uhka, joka oli iskostettu uskonnossa, enkä enää tunne sitä. (7)

Näyttää siltä, että irtautuja voi joutua tekemään paljon työtä löytääkseen
irtaantumisen jälkeen perusturvallisuutta elämäänsä. Jos perusturvallisuus on
pahasti järkkynyt, voidaan tarvita terapiaa, jotta irtautuja pääsee elämään peloista
vapaata elämää.
Irtautujien kokemuksissa itsetunnon heikkous on aika yleistä. Jos
uskonyhteisö rakentuu yhteisösuhteen varaan, itsetuntoaan voi olla vaikea
rakentaa. Itsetunnon heikkous tarkoittaa vääristynyttä omakuvaa, itsensä
väheksymistä ja mitätöintiä. Tähän kuuluu tunne, että on muita huonompi ja
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epäkelpo. Tällaisen omakuvan syntymisen taustalla ovat varhaiset traumat ja
kokemukset, jossa ihmistä ei ole koskaan oikealla tavalla rakastettu, pidetty eikä
hyväksytty.117 Irtautujien kokemuksissa tähän liittyy voimakkaasti jo aiemmin
käsittelemäni sisäistetty häpeä ja häpeäidentiteetti, johon on voimakkaasti
vaikuttanut uskonyhteisön opit ja tietyt rakenteet. Jos ihminen kokee
uskonyhteisössään, ettei ole hyväksytty ja rakastettu omana itsenään, se ei voi olla
vaikuttamatta hänen omakuvaansa. Hyväksyminen täytyy ansaita uskonelämällä.
Jatkuva kamppailu hyväksymisen ansaitsemisessa voi aiheuttaa itsetunnon
heikkoutta ja tunnetta siitä, että ei ole hyväksytty omana itsenään. Useat
irtaantujat kuvasivat kertomuksissaan, että itsetunnon paraneminen ja
eheytyminen oli alkanut vasta uskonyhteisöstä irtaantumisen jälkeen:
Eheytyminen alkoi vasta silloin kuin pääsin pois niiden ihmisten ympäriltä, jotka
kokoajan muistutti, että olen vääränlainen. (84)

Irtautujien ahdistuksen tunteeseen olivat vaikuttaneet tiukat uskonyhteisön normit.
Normit olivat synnyttäneet tunteen omasta huonoudesta ja tämä oli vaikuttanut
omaa itsetuntoa heikentävästi. Itsetunto oli alkanut vahvistua, kun irtautuja oli
päässyt vahvistumaan omassa erillisyydessään irtautumisen jälkeen.
Separaatioahdistus tarkoittaa hylätyksi tulemisen pelkoa. Tämä voi
ilmentyä epävarmuutena, ahdistuksena ja kauhukuvina kaiken menettämisestä.
Tunne voi olla hyvin voimakas ja kattava, joka käperryttää ihmisen itseensä ja
johtaa eristyneisyyteen muista. Separaatioahdistuksen taustalla ovat varhaiset
todellisuudessa tai mielikuvissa hylätyksi ja rangaistuksi tulemisen pelot.118
Eksklusiivisen uskon mukaan toisin uskovat joutuvat kuoleman jälkeen
kadotukseen, eli ikuiseen eroon omista sukulaisistaan, ystävistään ja Jumalasta.
Tämä vaikuttaa vuorovaikutussuhteisiin ja voi aiheuttaa hylätyksi tulemisen
pelkoa ja ahdistusta yksilölle monella eri tasolla. Monet irtaantujat olivat kokeneet
pelkoa perheen, ystävien, sukulaisten tai uskonyhteisön jäsenien hylkäämisestä.
Jehovan todistajataustaisilla tämä pelko on hyvin todellinen, koska yhteisön
oppiin kuuluu karttaminen, joka rikkoo vuorovaikutussuhteita. Myös muista
uskonyhteisöistä irtaantuneet kuvasivat sosiaalisten suhteiden muuttumista,
etääntymistä tai välien katkeamista:
Pelko yhteisön ulkopuolelle joutumisesta oli kuitenkin niin vahva, että asioita ei
oikeastaan halunnut ja uskaltanut ajatella pidemmälle. Sitten kun uskaltauduin
miettimään enemmän ja puhumaan siitä mitä koin, vahvin tunne oli hätä, pelko ja
ahdistus. En minä Jumalaa ja Jumalan tuomiota pelännyt, vaan sitä miten voin
selvitä elämästä, kun olen sanoutunut irti yhteisöstä ja entisestä. Pelkäsin jotain
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katoamista, putoamista veneen turvallisen laidan yli jonnekin mustaan, kylmään ja
pimeään yksinäisyyteen, kauas kaikesta tutusta ja turvallista, kaiken entisen jäädessä
taakse ja ulottumattomiin. Muistan kun kuuntelin erästä laulua ja siinä sanottiin, että
"Tiedän etten milloinkaan, pääse kotiin palaamaan. Rakkaani on jääneet toiseen
maailmaan. Aika haavat parantaa aikanaan, kun odottaa. Hetkittäin mä luulen, etten
jaksakaan". Näistä laulun sanoista voin saavuttaa hieman sitä yksinäisyyttä ja
lohduttomuutta, jota tuolloin tunsin. (57)

Osa kertoi separaatioahdistuksen vaikuttaneen niin voimakkaasti, että he olivat
masentuneet, joutuneet hoitoon tai siitä oli seurannut itsemurha-ajatuksia:
Masennuin irtaantumisprosessin aikana. Siihen vaikuttivat ainakin maailmankuvan
myllertyminen sekä hylkäämisen pelko uskovaisten sukulaisten, perheen ja ystävien
taholta. (21)
Olin lähellä itsemurhaa, oma mieli tuntui liian raskaalta. Minut oli jätetty täysin
yksin ahdistuksen, syyllisyyden, pelon ja vihan kanssa. (96)

Näyttää siltä, että hylkäämisen pelko on eräs keskeisistä asioista
irtaantumisprosessissa. Irtautujat joutuvat usein punnitsemaan oman identiteetin ja
erillisyyden sekä hylkäämisen välillä. Joillekin hylkäämisen pelko käy toteen ja
he jäävät totaalisen yksin selviytymään tunteidensa kanssa.
Irtautujat kuvaavat ongelmallista riippuvuutta ja oman erillisyyden välistä
jännitettä. Uskonyhteisön taholta nousee ihanne yhteisösuhteessa riippuvasta
ihmisestä, mutta irtautujat haluavat erillisyyteen ja vahvistaa omaa identiteettiään.
Riippuvuusongelman taustalla on ihminen, joka on yksin, autettava ja muiden
johdateltavissa. Hänen tulee olla jonkin varassa ja saada tukea ja turvaa muista
ihmisistä. Jos tukea ei ole saatavilla, pelot aktivoituvat ja ahdistus ja masennus
valtaa mielen. Tällainen henkilö on herkästi haavoittuva ja elää muiden varassa ja
muiden kautta. Tämä kuitenkin herättää yksilössä ahdistusta ja epätoivoa.119
Joissakin suljetuissa uskonyhteisöissä yksilö sitoutetaan uskonyhteisön oppien
perusteella voimakkaaseen riippuvuussuhteeseen yhteisöön. Suljettujen
uskonyhteisöjen samanmielisyyden vaatimus voi synnyttää liian riippuvaista
suhdetta yhteisöön ja tällöin perhe- ja kasvatuskulttuurissa sekoittuvat
ihmissuhteisiin kuuluva kiintymys, rakkaus ja hyväksyntä osaksi uskonnollista
yhteenkuuluvuutta ja samanmielisyyden vaatimusta. Lapsesta asti tiettyyn
näkemykseen kasvatettu ei välttämättä itse edes tiedosta, että monet hänen totena
pitämänsä uskomukset ja asenteet ovat ulkoapäin mieleen istutettuja. Tämä voi
olla haastavaa erityisesti siksi että uskomuksien hyväksyminen ja normien
noudattaminen voivat olla ehto hyväksytyksi tulemiselle ja rakkauden saamiselle.
119
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Irtautujien riippuvaisuus yhteisöstä voi olla hyvin vahvaa. Usein he joutuvat
muodostamaan irtaantumisen jälkeen uuden näkemyksen maailmasta, johon ennen
oli annettu uskonyhteisössä valmis mielipide:
Irtaannuin Jehovan todistajista ennen nettiaikaa ja ilman vertaistukea. Pahimmassa
vaiheessa koin lipuvani kohti jonkinlaista sosiaalista itsemurhaa ja häviäväni
maailmankartalta. En oikein tajunnut, kuka olin ja mitä olin tekemässä, sillä
identiteettini oli siihen asti rakentunut sen varaan, että olin Jehovan todistaja.
Irtaantumiseni jälkeen en ollut enää mitään muuta kuin parikymppinen opiskelija,
pelkkä kuori. Minua ahdisti tämä elämäntilanne. Usein tuntui, etten kyennyt
keskittymään juuri muuhun kuin siihen, miten muodostaa oma näkemykseni
maailmasta (yhteiskunnasta tässä yhteydessä) ja miten suhtautua erilaisiin asioihin,
joihin minulle oli ennen annettu valmis mielipide. Jonkin aikaa irtaantumiseni
jälkeen aloin kokea kiitollisuutta siitä, että olin elossa. (30)

Irtautujien tarinoissa riippuvuus uskonyhteisössä nousee erityisesti esille siinä,
että irtautujat olivat kokeneet saaneensa hyväksyntää mukautumalla
uskonyhteisön sääntöihin. Tämä vahvistaa riippuvuuden ongelmaa; uskonyhteisö
on riippuvainen omasta jumalallisesta vallastaan ja yksilö on riippuvainen
uskonyhteisön suomasta ehdollisesta hyväksynnästä.
Aggressio-ongelman taustalla ovat varhaiset kokemukset, mitätöinnit ja
alistamiset. Vääräksi koetusta kohtelusta syntyvää raivoa ja vihaa ei kuitenkaan
saa osoittaa eikä näyttää, koska vihan eikä raivon näyttäminen ei ole
hyväksyttävää. Tunne ei kuitenkaan häviä mihinkään, vaan se alkaa kalvamaan
ihmistä sisältä käsin ja aggressio alkaa kääntyä omaan itseensä. Tällöin ihminen
alkaa kokea, että hän itse on syyllinen ja rangaistuksen tarpeessa. Irtautujien
kokemuksissa uskonyhteisöissä suositaan iloista ja nöyrää asennetta, joka
hymyilee silloinkin kun sattuu: 120
Suuttumuksen tunteet olivat kiellettyjä uskonnollisessa yhteisössä ja perheessäkin.
Yhteisö suosi iloista, nöyrää asennetta, joka hymyilee silloinkin kun sattuu. Se jättää
paljon kipua peittoon, eikä niille vaikeille tunteille anneta tilaa julkisesti. Tämä
osaltaan aiheuttaa masennusta, se kun ihminen ei saa tuntea sitä näkyvästi, mitä
oikeasti sisällään tuntee. (39)

Mallioppiminen tarkoittaa sitä, että ahdistus on opittua omasta
kasvuympäristöstä. Ahdistus ikään kuin leijuu kasvuympäristössä ja tarttuu
mallioppimisen kautta. Jos kasvattaja on itse jännittynyt arka ja ahdistunut, hänen
reagointitapansa voivat tarttua mallioppimisen kautta myös lapseen. Maailma voi
turvantuottajan ja kasvattajan reagointien takia näyttäytyä lapselle vaarallisena,
pelottavana ja tuhoavana.121 Uskonnollisuus ja vanhemman
mielenterveysongelmat voivat kietoutua yhteen ja näyttäytyä lapselle ahdistavana:
Vanhemman masennus oli kotona vain äänetön asia, joka leijui ilmassa, mutta jolle
ei ollut sanoja, joilla sitä olisi voinut käsitellä… Kriittisyys ja kyseenalaistaminen
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olivat uskonyhteisössä vahvasti kiellettyjä. Kyseenalaistaja ja kritisoija, laittoi
korttitalon perustan heilumaan ja horjutti toistenkin uskoa, siksi se pysäytettiin
alkuunsa ja siltä suljettiin korvat ja sydän. Samanlainen tunnelma oli kotonakin,
vanhempien arvostelua ei sallittu, se oli ehdottomasti väärin ja syntiä. Vihan
ilmaiseminen lapsuudenkodissani oli ei-sallittua. Muutenkin koen lapsuudessa
jääneeni hyvin yksin tunteideni kanssa. (57)

Mallioppiminen ja ahdistus liittyivät joidenkin irtautujien kokemuksissa yhteen.
Vanhemman ahdistus tai vanhemman omat uskonnolliset pelot voivat siirtyä
lapseen. Jos lapsi toistuvasti tarkkailee pelosta kärsivää vanhempaansa, hänelle
voi kehittyä sama pelko.
Tukahdutetut tunteet ilmentyvät psykosomaattisena oireiluna
Irtautujien kokemat kielletyt, väistetyt ja vaietut tunteet tulevat tukahdutetuiksi.
Tukahdutetut tunteet olivat usein ilmentyneet psykosomaattisena oireiluna.

Ota kantaa
N
seuraaviin:
Olin stressaantunut 100
Irtaantumisprosessin
aikana
Minulla oli
100
irtaantumisprosessin
aikana
psykosomaattisia
oireita

Ka.

Keskihajonta

4,1

1,04

3,1

1,50

Taulukko 10: Irtaantumisprosessin aikana koettu stressi ja psykosomaattiset
oireet (1 ei ollenkaan – 5 paljon).
Tarkasteltaessa taulukon väitteiden keskiarvoja, huomataan että irtautujat (N100)
kertoivat kokeneensa stressiä irtaantumisprosessin aikana melko paljon (4,14) ja
psykosomaattisia oireita jonkin verran (3,08). Psykosomatiikkaa koskevan
väitteen keskihajonta on aika korkea (1,50). Tämä kuvaa sitä, että iso osa
psykosomaattisia oireita kokeneista irtautujista oli kokenut niitä hyvin paljon ja
iso osa ei ollenkaan.
Käsitystä psykosomatiikasta ovat laajentaneet viime vuosien tutkimukset,
jotka ovat osoittaneet depression ja sepelvaltimotaudin välisen vahvan yhteyden,
aivotutkimusten tulokset psyyken ja fyysisten reaktioiden yhteydestä sekä
varhaisten elämäntapahtumien vaikutus biologisten säätelysysteemien
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kehittymiseen ja myöhempään terveyteen. Eräs tärkeä tutkimusalue on myös ollut
lapsuuden tiettyjen herkkyyskausien aikana koettujen traumojen ja
stressitekijöiden myöhempien vaikutusten seuraaminen. Monissa tutkimuksissa on
osoitettu, että hoivan puute ja kaltoin kohtelu voivat vaikuttaa
stressinsäätelyjärjestelmien kehitykseen ja jopa aivojen rakenteeseen altistaen
näin myöhemmin somaattisille ja psykiatrisille sairauksille.122 Irtautujat olivat
usein kokeneet olevansa tunteiden käsittelyn taidoissaan ”kuoliossa”. Tätä taitoa
ei ollut opetettu tai tuettu uskonyhteisössä tai lapsuudenperheessä:
En osaa juurikaan käsitellä tunteita. Tämä on perua lapsuuden kodistani jossa sitä ei
opetettu millään tavoin. Usein tunteet ilmenevät fyysisinä oireina ja kipuina.
Tarvitsen jatkuvasti tukea tunteiden tunnistamisessa. (34)
Minusta tunteiden käsitteleminen ja ilmaisu on ollut alue, jossa olen ollut tavallaan
kuoliossa, enkä ole pitkään aikaan päässyt käsiksi niihin - vieläkin on opeteltavaa yli
20v irtautumisen jälkeen. Pikemminkin erityisherkkänä introverttina olen erittäin
paljon kärsinyt nimenomaan tunteiden käsittelemisen ja tunteiden ilmaisun
kieltämisestä, enkä ole tiennyt, mitä tehdä näiden asioiden kanssa. Olen tarvinnut
paljon ulkopuolista apua päästäkseni niihin käsiksi. (54)

Jos psyykkistä kipua, ahdistusta ja ristiriitoja ei voida ratkaista mielen tasolla,
niitä yritetään ratkaista ruumiillisten oireiden avulla eli psykosomaattisilla oireilla.
Tunteiden tunnistamisen ja niiden säätelyn katsotaan olevan tärkeä osa psyykkistä
ja fyysistä terveyttä. Pohja tälle omaksutaan jo varhaisissa suhteissa, joissa
opitaan ilmaisemaan itseään sanallisesti. Psykosomaattisiin oireisiin on yhdistetty
vuorovaikutuksen vaikeuksia tunteiden ilmaisussa ja säätelyssä sekä
tiedostamattomia turvattomuuden tunteita, joista ei olla tietoisia.123
Irtautujien kokemuksissa näkyy hyvin, kuinka lapsuudenperhe on lapselle
pienoismaailma, jossa opitaan tapa elää. Perheessä opitaan myös, kuinka tunteita
ilmaistaan ja käsitellään. Jos tunteita ei ole lupa jakaa eikä puhua niistä, lapsi voi
alkaa sulkea omia tunteitaan ja tarpeitaan pois tietoisuudesta. Tämä on tapa
suojautua pettymykseltä, surulta, ahdistuneisuudelta, avuttomuudelta, vihalta tai
muita vaikeaksi, kielletyiksi tai synneiksi koetuilta tunteilta. Irtautujien
psykosomaattinen oireilu voidaan nähdä myös keinona selviytyä psyykkisesti
kuormittavasta elämäntilanteesta tai tunne-elämän hankaluuksista. Jos
ristiriitoihin liittyviä tunteita ja mielikuvia ei ole opittu käsittelemään jo lapsena,
voi aikuisena olla vaikeaa muodostaa eheää kokonaisuutta kokemuksen, tunteiden
ja ruumiin tuntemuksen välille.
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Hengellinen stressi
Irtautujat olivat kokeneet stressiä irtaantumisprosessinsa aikana ja usein myös
pitkällistä stressiä uskonyhteisön sisällä ennen irtaantumispäätöstä. Hengelliset
vaatimukset uskonyhteisön sisällä olivat synnyttäneet voimakasta stressiä.
Voidaan sanoa, että stressioireet ovat oireita niihin vaatimuksiin, joihin ihminen
joutuu. Stressi viittaa yksilön ja ympäristön väliseen ristiriitaan. Stressi on
elimistön sopeutumattomuutta pitkäaikaiseen ärsytykseen, jota elimistö ei pysty
luonnostaan poistamaan. Tällöin elimistö kuormittuu liikaa ja seuraa stressiä.
Stressi voi ilmentyä sekä fyysisellä, psyykkisellä että sosiaalisella tasolla.124
Irtautujien kokemusten perusteella näyttää siltä, että stressiä voi ilmentyä myös
hengellisellä tasolla. Tällöin stressin syyt liittyvät nimenomaan hengellisyyteen tai
hengellisiin vaatimuksiin yhteisön sisällä. Hengellinen stressi viittaa yksilön ja
uskonyhteisön väliseen ristiriitaan hengellisellä alueella. Psykosomaattisia oireita
voi esiintyä, kuten päänsärkyä, vatsavaivoja ja unettomuutta. Psyykkisinä oireina
voi olla pelkoja, jännitystä, uupumisen tunnetta ja arvottomuuden tunteita.
Sosiaalisella tasolla vaikutukset voivat näkyä vuorovaikutuksen vaikeuksina.125
Hengellisellä tasolla irtautuja kokee itsensä epäkelvoksi ja huonoksi ja tämä
näyttäytyy negatiivisesti ihmisen jumalasuhteessa. Irtautujien irtaantumisprosessin
pituus oli kullakin ollut yksilöllinen, mutta useat toivat esiin että
irtaantumisprosessi ja stressi oli alkanut jo ennen lopullista päätöstä irtaantua
uskonyhteisöstä ja saattanut usein kestää monia vuosia.
Stressiä esiintyy silloin, kun yksilöön kohdistetut vaatimukset ylittävät
tämän voimavarat tai verottavat niitä liiaksi.126 Uskonyhteisön tiukat rakenteet,
kuten eksklusiivisuus, kuriyhteisöllisyys ja auktoriteettien korostaminen voivat
altistaa yksilöä stressille yhteisön sisällä. Elämänmuutokset voivat aiheuttaa
stressiä ja usein uskonyhteisöstä irtaantuminen aiheuttaa muutoksia eri elämän
osa-alueilla. Tästä voi seurata stressiä:
Irtautumisprosessini alkoi oikeastaan alakouluiästä, jolloin huomasin ristiriitoja.
Siihen oli kuitenkin kasvanut psyykkisesti ja emotionaalisesti niin voimakkaasti
kiinni, että se kesti aikuisiälle saakka. Haastavaa oli se, että mihin oman sosiaalisen
elämänsä rakentaa, kun kaikki ihmissuhteet olivat niin voimakkaasti tavalla tai
toisella kytköksissä herätysliikkeeseen. Noin 26-27 -vuotiaana päädyin
uskonnolliseen kriisiin, josta ei ollut enää ulospääsyä. Olin tosi ahdistunut ja
stressaantunut .., nukuin huonosti. Sitten tulin siihen lopputulokseen, että täytyy
ilmoittaa vanhemmille. Sen tehtyäni huojennuin suunnattomasti, liikutuin ja itkin
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ilosta. Maailmasta tuli kertaheitolla laajempi, vapaampi ja mukavampi paikka elää.
Sen jälkeen minulla on ollut todellinen uskonvapaus - ja olen löytänyt asioita, jotka
vievät aidompaan mielenrauhaan. (68)

Kaikissa yhteisöissä, kuten myös uskonyhteisöissä, on omat vaatimuksensa ja ne
läpäisevät koko inhimillisen elämän monikerroksisesti. Jo lapsesta asti ihmiseen
kohdistuu valtava määrä erilaisia vaatimuksia, joita omaksutaan ja huomaamatta
noudatetaan. Uskonyhteisöissä esiintyy vaatimuksia, joita voidaan kutsua myös
ihanteiksi. Näitä ihanteita voivat olla esimerkiksi rehellisyys, luotettavuus,
tunnollisuus, kuuliaisuus tai ahkeruus. Ihanteista voi tulla velvollisuuksia, joita
voidaan vaatia noudatettaviksi.127 Uskonnollisissa yhteisöissä voi olla ihanteita,
joita uskonyhteisö vaatii ja yksilö voi vaatia ihanteita myös itseltään.
Koska uskonyhteisöt perustuvat hengelliselle todellisuudelle, niissä
korostuu erityisesti henkisen ja hengellisen vallan käyttö. Henkistä valtaa voidaan
tarkastella myös ajatus- ja arvostusvallan kautta. Ajatusvalta liittyy käsityksiin,
oppeihin, teorioihin, aatteisiin tai maailmankatsomuksiin ja arvostusvalta taas
arvostuksiin. Arvostuksilla on yleensä jokin kohde ja arvon antamisen,
arvokkaana pitämisen ilmiö on laajempi kuin vain suhteessa kohdearvoihin.
Arvostukset kohdearvoiksi käsitettyinä vaikuttavat voimakkaasti yhteiskunnassa
ja yksilöiden mielessä. Ne voivat myös orjuuttaa yksilöitä, vaikka ovatkin
luonnollisia ja välttämättömiä.128
Vaatimuksia voi pitää eräänlaisina vaatimusvaltoina, jotka ohjaavat ja
muokkaavat yksilön käyttäytymistä. Riippumattomuuteen pyrkivä ihminen voi
kieltäytyä näiden vaatimusten täyttämisestä, mutta siitä saattaa seurata hänelle
epäedullisia toimia. Vaatimukset eivät olisi niin vaikuttavia kuin ovat , jos niihin
ei liittyisi yksilön kannalta etuja ja haittoja. Vaatimukset opitaan usein niihin
liittyvistä seurauksista. Syvimpiä vaatimuksista ovat ne, jotka rakentuvat
minäihanteeksi.129
Minäihanteeseen kuuluvat ne yksilön ihailemat omaisuudet ja
luonteenpiirteet, jotka häneltä itseltään puuttuvat, mutta jotka hän haluaisi omata.
Ihanneminä kuvaa sitä, mitä ihminen ei todellisuudessa ole, mutta jollaiseksi hän
kenties joskus haluaisi tulla. Uskonnollisuuden synnyttämät ihanteet liittyvät
hengellisiin ihanteisiin, joita voivat olla hengellisyyden tai uskonnollisuuden
piirissä ihannoinut luonteenpiirteet. Kristillisessä perinteessä on puhuttu
esimerkiksi ”tulemisesta Jumalan kaltaiseksi”. Irtautujat kuvasivat
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uskonnollisuuden ja hengellisyyden synnyttämiä ihanteita luonteenpiirteissä
esimerkiksi rehellisyydeksi, tottelevaisuudeksi, tunnollisuudeksi, kuuliaisuudeksi
ja nöyryydeksi. Mitä korkeammalla hengelliset ihanteet ovat, sitä enemmän
näyttää syntyvän hengellistä häpeää ja hengellistä stressiä yksilölle.
Uskonyhteisöissä voidaan korostaa armoa sanana, mutta käytännön teoissa se ei
näy. Irtautujien olivat kokeneet, että armon puuttuminen ja korkeat hengelliset
ihanteet olivat aiheuttaneet stressiä hengellisellä alueella.
Viha
Irtautujille viha oli ollut erityinen tunne, jonka avulla oltiin saatu tehtyä
irtaantumispäätös uskonyhteisöstä. Vihan tunne syntyy pettymyksistä omien
halujen ja toiveiden toteutumisessa. Pettymyksistä ja nöyryytyksistä syntynyttä
vihaa voi suunnata myös rakentavaksi voimaksi elämän eri alueilla. Aggression
on havaittu olevan erityinen voimavara omien rajojen puolustamisessa,
erillisyyden saavuttamisessa ja ylläpitämisessä sekä omien mielipiteiden
ilmaisussa.130 Voidaan sanoa, että aggressio on psykologinen, ihmisen tunnetilaa
ja motivoitua toimintaa kuvaava käsite.131

Taulukko 11: Irtautujien kokema vihan tunne.
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Sekä miehistä että naisista 93 % kertoi tunteneensa vihaa irtaantumisprosessin
aikana. Vastaajista 61 % oli kokenut melko paljon tai paljon vihaa, 32 % oli
kokenut jonkin verran tai vähän vihaa sekä ei ollenkaan 7 %. Naisista 68 % ja
miehistä 40 % oli kokenut melko paljon tai paljon vihaa irtaantumisprosessinsa
aikana.
Viha minuuden puolustajana
Irtautujien kokemuksista nousi esiin, että viha oli usein koettu puolustavaksi
tunteeksi. Sen näyttäminen oli ollut usein kielletty uskonyhteisön sisällä, joten sitä
ei ollut voinut näyttää uskonyhteisön sisällä. Viha näyttäytyy vastavoimana
alistumiselle. Uskonyhteisöstä irtaantuessa viha oli ollut monille merkittävä ja
eteenpäin vievä voima, jonka avulla he olivat pystyneet irtautumaan
uskonyhteisöstä:
Minun vihani puolusti minun rajojani ja persoonaani, niin että lopulta irtaannuin
yhteisöstä. (102)
Vihan kautta olen voinut käsitellä sitä kaikkea vääryyttä mitä olin joutunut
kokemaan tämän yhteisön sisällä. Viha on ollut ehkä jollakin tapaa vaikuttavin ja
pitkäaikaisin tunne yhteisöä ja tätä kaikkea vääryyttä kohtaan. Vihan avulla ehkä
myös pystyin tekemään tämän (elämäni parhaan) päätöksen. Jo monia vuosia ennen
päätöksentekoa olen paininut tämän vihan kanssa, jota yhteisö mulle tuottaa.
Irtaantumisprosessi oli ikään kuin alkanut jo minun oman pääni sisällä kun taistelin
ja kapinoin ajatuksentasolla yhteisön tiukkoja sääntöjä vastaan. Erittäin tärkeä (ja
vihdoin myös sallittu) tunne irtautumisprosessissa. (80)

Viha puolustaa jotakin arvokasta ja sen taustalla on tarpeita jotka ovat jääneet
kuulematta. Monet aineelliset, sosiaaliset ja henkiset arvot ovat inhimillisesti
katsoen aidosti arvokkaita. Tällaisia ovat esimerkiksi lukuisat ihanteet, kuten
rehellisyys, oikeudenmukaisuus, vapaus, hienotunteisuus ja erilaiset oikeudet.132
Perustunteet voidaan jakaa narsistisiin, defensiivisiin ja eksistentiaalisiin
tunteisiin. Narsistiset tunteet, kuten ahneus, itsekeskeisyys ja vallanhalu voidaan
käsittää liikkeellepanevina voimina. Defensiiviset eli puolustavat tunteet ovat
minuutta puolustavia tunteita. Näitä tunteita ovat esimerkiksi kateus, viha ja
pelko. Nämä tunteet tulevat esille silloin, kun jokin ulkoinen hyökkäys kohdistuu
ihmiseen. Eksistentiaaliset tunteet ovat pysäyttäviä tunteita. Näitä tunteita ovat
esimerkiksi tyhjyys, avuttomuus, häpeä ja ahdistus. Ne syntyvät, kun jokin
sisäinen levottomuus uhkaa ihmistä.133
Jos vihan näyttäminen ei ole uskonyhteisössä tai perheessä sallittu, yksilö ei
pysty puolustamaan omia tarpeitaan, halujaan, toiveitaan ja pyrkimyksiään.
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Tällöin hän ohjautuu muista käsin, saattaa pyrkiä miellyttämään muita ja toisaalta
pelkää hylätyksi tulemista. Viha kertoo siitä, että joku on kohdellut itseä väärin,
mutta se voi kertoa myös siitä että on antanut itse kohdella itseään huonosti.
Vihalla on tasapainottava, voimaa ja ryhtiä antava merkitys ja sen merkitys on
puolustaa yksilöä asiallisesti. Viha pyrkii rakentamaan uhkan ja yksilön välille
rajan ja säilyttämään koskemattomana jonkin arvon tai arvokkaan asian.134 Vihan
avulla irtautujat hakivat omaa erillisyyttä uskonyhteisöön ja sen avulla
vahvistettiin omaa erillisyyttä, omia rajoja ja identiteettiä.
Viha hengellisestä väkivallasta
Irtautujat kertoivat erottamisesta, nujertamisesta, eristämisestä, pelottelusta,
käännyttämisestä ja kontrolloimisesta syntyneestä vihasta. Uskonyhteisön sisällä
vihaa ei kuitenkaan ollut voinut purkaa. Irtautujat kertoivat, että koska vihaa ei
ollut voinut tuoda esiin uskonyhteisössä tai lapsuudenperheessä, he olivat alkaneet
mukautua tilanteeseen.
Tutkittaessa parisuhdeväkivaltaa on huomattu tietynlainen mekanismi,
miten väkivalta vaikuttaa väkivallan kohteeseen ja miksi yksilö pysyy
väkivaltaisessa suhteessa. On huomattu, että eristäminen, erilaisen peilauspinnan
puuttuminen, itsetunnon heikkeneminen, häpeä ja suhteeseen liittyvät positiiviset
merkitykset pitävät väkivaltaisessa suhteessa.135 Samoja mekanismeja on
huomattavissa irtautujien kokemuksissa myös hengellisen väkivallan osalta. Kun
hengellistä väkivaltaa tapahtuu uskonyhteisössä, yksilö alkaa usein lapsuuden
sosiaalistumisen kautta vähitellen mukautua yhteisön vaatimuksiin. Jos
uskonyhteisö on eksklusiivinen eli oma yhteisö nähdään ainoastaan pelastuvana,
uskonyhteisö eristää yksilöä jo pelkällä eksklusiivisuudellaan. Tällöin yhteydet
muihin uskonyhteisöihin tai toiseen tapaan uskoa on jo tuomittu mahdottomiksi.
Yksilö alkaa sisäistää yhteisön hengellisen väkivallan syyt ja alkaa uskoa olevansa
arvoton ja syntinen. Eksklusiivinen uskonyhteisö on yleensä ainoa yhteisö, johon
yksilö voi itseään peilata, koska yhteys muihin yhteisöihin ja yhteisön
ulkopuolisiin ihmisiin ei ole yleensä toivottavaa. Yksilö saattaa eristää itse itseään
sosiaalisista suhteista myös kokemansa sosiaalisen häpeän vuoksi. Hengellinen
väkivalta alkaa tuntua normaalilta osalta uskonnollisuutta ja uskonyhteisössä
olemista ja itsetunnossaan heikentynyt ihminen passivoituu ja tottuu tilanteeseen.
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Vaikka uskonyhteisöön ei olisi pakko jäädä, uskonyhteisöön kasvaneella on
paljon muita sidoksia, jotka voivat pitää yksilön uskonyhteisössä. Halu pelastua,
halu tulla rakastetuksi, uskonyhteisön tuoma turva, koti, perhe ja niihin liitetyt
merkitykset ovat syitä, minkä vuoksi hengellistä väkivaltaa käyttävään
uskonyhteisöön voidaan jäädä pitkäksi aikaa tai koko loppuelämäksi. Pelko on
vahva ja se pitää kiinni uskonyhteisössä.
Evankelis-luterilainen kirkko määrittelee verkkosivuillaan aamenesta öylättiin,
että hengellinen väkivalta on henkistä väkivaltaa, johon liittyy uskonnollinen
ulottuvuus. Sen ilmenemismuotoja ovat pelottelu, käännyttäminen,
syyllistäminen, eristäminen ja kontrollointi. Hengellisen väkivallan tarkoituksena
on nujertaa toisen ihmisen elämänkatsomus, elämäntapa tai mielipide.136
Mielestäni mielenkiintoista, että aineistossa vain osa vastaajista nimesivät
kokemuksissaan uskonyhteisön hengellisen väkivallan ilmenemismuotoja nimellä
hengellinen väkivalta. Kuitenkin suuri osa kertoi kertomuksissaan hengellisestä
väkivallasta: erottamisesta, nujertamisesta, eristämisestä, pelottelusta,
käännyttämisestä ja kontrolloimisesta uskonnollisella ulottuvuudella. Tämä voi
kertoa siitä, että joitakin uskonnollisen yhteisöön sisältyviä elementtejä ei
vieläkään mielletä suoraan hengelliseksi väkivallaksi, vaan osaksi uskonyhteisön
toimintaa. Ehkä hengellinen väkivalta voidaan kokea niin voimakkaana sanana,
että sitä on hankala käyttää. Joissakin kokemuksissa irtautujat käyttivät suoraan
uskonnolliselle ulottuvuudelle liittyvälle väkivaltaiselle kohtelulle nimitystä
hengellinen väkivalta:
Prosessin loppuvaiheessa löydettyäni jo itseäni tyydyttävän uuden
maailmankatsomuksen koin suunnattomasti vihaa siitä, että uskontoni oli loukannut niin
syvästi minun oikeuksiani hengellisellä väkivallalla. (25)

Joissakin kokemuksissa vihaa oli synnyttänyt hengellinen väkivalta, jota oli
tapahtunut hoitokokouksissa. Yhteistä uskonnollista maailmankuvaa ja näkemystä
anteeksiannosta oli joissakin kokemuksissa käytetty perheväkivallan oikeuttajana
ja perheväkivaltaa oli jatkettu anteeksipyytämisen jälkeen. Joissakin
uskonyhteisöissä on sellainen näkemys anteeksiannosta, ettei anteeksipyydettyjä
asioita saa enää muistella tai nostaa esille. Tällaisella näkemyksellä
anteeksiannosta on nähty olevan yhteyksiä perheväkivallan tai pedofilian
jatkumiseen, koska tekijä on jatkanut tekojaan aina anteeksipyytämisen jälkeen.137
Eräs irtautuja kuvasi, että perheväkivalta oli liittynyt uskonnollisuuteen ja
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väkivaltaa oli kuitattu anteeksiannolla. Eräässä kokemuksessa tuotiin esille,
kuinka samassa uskonnollisessa viitekehyksessä olevat viranomaiset olivat
suhtautuneet välinpitämättömästi perheväkivaltaan:
Irtaannuin uskonnosta henkisellä tasolla ja kauan ennen kuin varsinainen
irtaantuminen tapahtui hoitokokouksen kautta. Uskonnollinen kuvio on vahvasti liittynyt
perheväkivaltaan jossa asioita on pyritty kuittaamaan mm. anteeksiannolla. Tämä on
herättänyt ajoittain valtavan määrän vihaa. Toisaalta kun sekä uskonnollinen irtautuminen
ja ero väkivaltaisesta perheestä ajoittuvat samaan aikaan on ollut turhauttavaa törmätä
täysin välinpitämättömiin viranomaisiin joilla myös on uskonnollisesti sama tausta. (47)

Sosiaalityöntutkija Johanna Hurtigin tutkimuksissa ovat korostuneet yhteisön
rooli väkivallan mahdollistajana ja miten yhteisön reaktiot tai reagoimattomuus
antavat mahdollisuuden hengellisen väkivallan muotoutumiseen. Yhteisö voi
suojella väkivallan tekijää, koska väkivallan ilmitulo ei olisi hyväksi yhteisön
maineelle.138
Viha vaikuttaa olevan erityinen voimavaratunne irtautujille. Vihan avulla
irtautujat saavat voimaa omaan erillisyyteen uskonyhteisöstä ja omien
uskonyhteisön linjasta erilaisten mielipiteiden ja omien rajojen puolustamiseen.
Irtautujien oma erillisyys, toimijuus ja identiteetti olivat kasvaneet
uskonyhteisöstä irtautumisen jälkeen.
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6.4. Suru ja ilo

Taulukko 12: Irtautujien kokema surun tunne.
Miehiä ja naisia tarkasteltaessa 95 % kertoi tunteneensa surua
irtaantumisprosessin aikana. Melko paljon tai paljon surua oli kokenut 59 %,
jonkin verran tai vähän 36 % ja ei ollenkaan 5 %. Naisista melko paljon tai paljon
surua oli kokenut 63 % , kun miehillä vastaava luku oli 48 %.
Suru luopumisesta
Uskonnollisesta yhteisöstä irtautuja luopuu monella eri tasolla tärkeistä ja
merkityksellisistä asioista. Tämä aiheuttaa useille voimakasta surua. Suru auttaa
hyväksymään menetykset ja sopeuttaa elämän väistämättömiin muutoksiin ja avaa
ovet uuteen. Suremalla voi päästää irti niistä asioista, jotka on menettänyt ja tehdä
tilaa uusille asioille elämässä. Surua ei kannata paeta, vaan kohdata se, koska
surun ainoa hoito on sureminen. Suru ei tuhoa, vaan rakentaa ja eheyttää.139
Helena Erjanti on tutkinut väitöskirjassaan surutyötä ja hän korostaa
suruteoriassaan luopumisen merkityksellisyyttä. Erjannin mukaan surija
kamppailee luopumisen ja luopumattomuuden ristiriidassa.140 Surutyöhön
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kuuluvat usein muutkin tunteet kuten viha, pelko, syyllisyys, häpeä, kaipuu ja
jopa ilo. Surutyö onkin juuri tunteiden kohtaamista ja käsittelyä. Se vie aikaa,
joskus jopa vuosia. Jos torjuu kipeät tunteet torjuu, keho voi alkaa oireilla.
Itkemätön itku saattaa lopulta sairastuttaa kehon tai masentaa mielen vakavasti.
Voidaankin sanoa, että kyky itkeä on siis toipumisen merkki. Jokainen
surukokemus on yksilöllinen, vaikka suruprosesseissa onkin havaittu
säännönmukaisuutta, jossa samat vaiheet käydään läpi.141
Usein surutyötä tai suruprosesseja on tutkittu osana kuoleman aiheuttamaa
surua, mutta vahvaa surukokemusta esiintyy myös muissa yhteyksissä. Erilaiset
elämän muutos- ja kriisitilanteet voivat aiheuttaa voimakasta surua, jossa voidaan
puhua surutyöstä tai suruprosessista. Irtautujien tarinoissa surutyö ja luopuminen
korostui monessa eri yhteydessä. Osa joutui uskonnollisesta yhteisöstä
irtaantuessaan luopumaan esimerkiksi perheestään, asemastaan, sukulaisistaan tai
sosiaalisesta ympäristöstään. Uskonyhteisöstä irtautumisen ja yhteiskuntaan
sopeutumisen välillä oli irtautujien tarinoissa nähtävillä niin sanottu kahden eri
maailman välitila, jossa irtautuja oli kokenut usein jääneensä hyvin yksin:
Oloni oli turvaton ja sekava. Tuntui että oikein kukaan ei kyennyt kunnolla ymmärtämään
minua, koska elin kahden maailman välitilassa. Sen aikaiselle poikaystävälle tuntui
mahdottomuudelta selittää kokemuksia koska hän ei liikkeen ulkopuolisena kyennyt
ymmärtämään entisen uskonyhteisöni kirjoittamattomia sääntöjä. Toisaalta aikaisemmat
sosiaaliset kontaktini eivät kyenneet syvästi ymmärtämään valintaani irtaantua
herätysliikkeestä. Olin sisäisesti valtavan yksinäinen ja ahdistunut sekä itkuinen.
Ristiriitaisuus/sekavuus oli yleisintä ja erittäin raastavaa. (35)

Irtautujien sopeutuminen elämään ilman suljettua uskonnollisuutta oli monella
tavalla uuden opettelua. Irtautuja luopuu jostakin itselle tutusta tai tärkeästä
asiasta. Luopumiseen liittyy surun ja kaipauksen tunteita ja muutokseen liittyy
aina surutyö, jota ilman sitoutuminen uuteen ei ole mahdollista. Luopuminen on
hidasta työtä, koska siinä haetaan turvaa ja merkitystä menneisyydestä. Tämä ei
tarkoita sitä, että ihminen kiinnittyisi menneisyyteen, vaan aktiivista kokemusten,
muistojen ja luopumisen kohteena olevien asioiden syvällistä suremista.142
Irtautujien surun tunteet liittyivät sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen.
Menneisyyttä leimasi luopumisen kokemus ja tulevaisuutta väritti huoli omasta
tulevaisuudesta:
Suru iski kuin hyökyaalto. Sisältä olin hukassa kuin kotimetsään eksynyt
lapsi, jonka ympäriltä kaadettiin puu toisensa jälkeen. Aloin luopua ihmisistä,
vanhoista ajatuksista, merkityksistä ja tunteista. Aloin hyvästellä
todellisuutta, jonka olin oppinut tuntemaan. Tulevaisuus oli uutta, jossa
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kaikki oli opeteltava alusta. Surin myös sitä, että olin yksin. En ollut tiennyt,
että ihminen voi olla niin yksin. (102)

Poijula korostaa, että suru ei ole tuhoavaa, vaan ihmistä sisäisesti rakentavaa ja
surun tehtävänä on koota yhteen ja luoda muisto.143 Irtautujien surukokemuksissa
korostuu usein myös yksinäisyys. Uskonyhteisöstä irtaantuessa sosiaaliset suhteet
olivat kärsineet ja usein jopa katkenneet. Useat irtautujat olivat kokeneet, että
olivat jääneet yksin. Suru yksinäisyydestä ja suru menetetyistä ihmissuhteista
näyttävät kietoutuvat yhteen irtautujien kokemuksissa. Irtautujien luopumisen
surussa on kysymys luopumisesta, joka koskettaa montaa eri osa-aluetta elämässä.
Suru toisten tunteista
Aineistooni vastanneet kuvasivat suurimmaksi oman surunsa aiheuttajaksi sen,
että olivat tahtomattaan aiheuttaneet lähipiirilleen surua. Tämä kertoo
välittämisestä ja siitä, ettei irtaantuja haluaisi loukata muita omalla valinnallaan.
Usein irtaantujan lähipiiri kokee kuitenkin suurta surua tämän valinnasta. Jos
uskonyhteisö näkee oman yhteisönsä ainoana pelastuvana ryhmänä, yhteisöstä
lähteminen tarkoittaa sitä, että irtaantuja ei ole pelastettujen joukossa. Mikäli
lähipiiri uskoo eksklusiivisesti, tämä voi aiheuttaa suuren tunteiden ristiriidan
irtaantujan sosiaaliseen lähipiiriin:
Suurin tunne irtaantumiseen liittyvänä oli suru. Suru ja syyllisyys siitä että
tuotan muille surua. Itselleni ei-uskovaisuus oli selkeä asia ollut jo pitkään,
mutta läheisimpien (lähinnä lapsuudenperheen) reaktiot pelottivat. Tiesin,
että ratkaisuni aiheuttaisi todella paljon surua etenkin äidissäni ja
isovanhemmissani, myös sisaruksissani. (74)

Toisaalta toisten surujen kuormittava kantaminen voi kertoa myös yksilön ja
yhteisön rajojen hämärtymisestä. Yhteisöllistä ja yhteistä näkyä ajava
uskonyhteisö voi hämärryttää yksilön identiteetin rajoja niin, että yhteisön
normeista poikkeavat valinnat ovat automaattisesti huonoja ja tuomittavia. Tästä
voi seurata, että yksilö kokee olevansa altavastaajan asemassa omissa
henkilökohtaisissa valinnoissaan ja olevansa velvoitettu kantamaan myös muiden
suruja. Tällaisissa kasvuolosuhteissa voi olla vaikea kasvaa identiteetiltään
itsenäiseksi. Tommy Hellstenin mukaan ihminen, jolla on vahva identiteetti tietää,
mitä tahtoo ja mistä hän itse alkaa ja mistä muut loppuvat. Tällöin hän ymmärtää,
ettei hänen tarvitse kantaa liiaksi kenenkään tuskaa tai pelastaa toista omalta
tuskaltaan. Jos hän ilmaisee tahtonsa ja toinen reagoi siihen kivullaan, se ei ole
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tahdon ilmaisijan asia. Voidaankin sanoa, että vahvalla identiteetillä varustettu
ihminen kunnioittaa muita siksi, että hän on ensin oppinut kunnioittamaan itseään.
Tahtova ihminen ei kuitenkaan myöskään mitätöi itseään siksi, ettei joku toinen
kestä häntä tai hänen valintojaan.144 Eräs irtautuja kuvasi löytämäänsä tervettä
rajaa, johon oli päätynyt prosessoinnin kautta. Hän ymmärsi, ettei ole vastuussa
toisten tunteista:
Yksi läheisistäni sanoi, että kokee minun irtaantumisellani pettäneen häntä, kun en ollut
kertonut asiasta aiemmin. Toinen taas totesi surevansa jo etukäteen sitä, miten hirveä suru
päätökseni on vanhemmilleni. Itse kuitenkin ymmärsin, että päätös on minun, enkä ole
vastuussa toisten tunteista. (57)

Yksilön ja yhteisön rajojen puute voi aiheuttaa liiankin sopeuttavaa
käyttäytymistä, jolloin yksilö alkaa häivyttää omia tarpeitaan. Tämä voi luoda
tilanteen, jolloin toisia lähdetään kannattelemaan oman jaksamisen uhalla.
Eräs irtautuja kuvaa sitä, kuinka oli kerännyt muutamia vuosia voimia
irtaantumispäätöksen tekemiseen, jotta oli jaksanut ottaa vastaan muiden surun ja
huolen omasta irtaantumispäätöksestä:
Irtaantumisprosessini on ollut hyvin pitkä, raskas ja vaikea. Minun on vaikea keksiä, mitkä
luonteenpiirteeni olisivat olleet minulle hyödyllisiä tässä asiassa. Haitallisia kyllä olisi.
Ehkä opittu tunteiden hillintä oli minulle lopulta hyväksi siinä mielessä, etten lähtenyt
yhteisöstä ovet paukkuen heti, kun ymmärsin että haluan sieltä pois. Pohdin asioita
mielessäni ja hankin ehkäisyn ennen kuin lähdin vl-yhteisöstä pois. Muutaman vuoden ajan
keräsin voimia, niin että sitten kun viimein lähdin, niin jaksoin ottaa muiden niskaani
kaataman surun ja huolen vastaan. Siinä vaiheessa olin jo käsitellyt omia tunteitani siinä
määrin, että olin ratkaisustani varma. Aiemmin olisin ollut herkempi muiden
käännytysyrityksille ja puhutteluille, ja ahdistunut niistä vielä enemmän kuin nyt tapahtui.
(61)

Irtautujien kokemuksissa suljetuissa uskonyhteisöissä opitaan huomioimaan
toisten tarpeita ja yhteisön normeja, jolloin omat tarpeet voivat jäädä helpommin
sivuun. Omien tarpeiden asettaminen etusijalle voi aiheuttaa syyllisyydentunteita.
Lisäksi jos uskonyhteisö arvottaa joidenkin omien tarpeiden huomioimisen
hengellisesti jopa synniksi, voi olla vaikea pitää terveellä tavalla kiinni
identiteetistään, omista rajoistaan, omasta jaksamisestaan ja omista tarpeistaan.

Suru muuttuneista perhesuhteista irtaantumisen jälkeen
On ollut raskasta tuntea raja minun ja perheeni välissä. (21)

Irtaantujat olivat kokeneet surua myös muuttuneista perhesuhteista. Erityisesti
Jehovan todistajataustaiset kuvasivat uskonyhteisön sisällä olevien sukulaisten
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karttamista ja sitä surua, jota karttamisesta oli heille seurannut. Karttaminen
tarkoittaa sitä, että uskonyhteisöstä irtaantuva eristetään yhteisön jäsenistä joko
kokonaan tai osittain. Karttamiskäytäntö tunnetaan erityisesti Jehovan todistajien
yhteisön parissa. Jehovan todistajat ilmaisevat karttamiskäytännön selkeästi
liikkeen säännöissä ja opissa. Karttamiskäytäntö on ilmaistu esimerkiksi Jehovan
todistajien julkaisemassa Jumalan rakkaus kirjassa seuraavasti: ”Emme ole
tekemisissä erotettujen kanssa hengellisissä emmekä muissakaan yhteyksissä”.
Kirjassa korostetaan sitä, että erotetun karttaminen estää yhteisön saastumisen ja
karttaminen mahdollistaa sen, että erotettu palaa takaisin yhteisöön.145 Jehovan
todistaja -taustaiset irtautujat kuvasivat, kuinka vaikea ja syvällisesti satuttava asia
karttaminen oli ollut:
Koin suurta surua, kun mies vei väkisin lapsia kokouksiin, enkä itse olisi halunnut
heille uskontoa enää tuputtaa. Erottuani seurakunnasta surua ja vihaa koin, kun en
päässyt tyttäreni vihkimisen jälkeen kahvitilaisuuteen, koska jehovantodistajat eivät
voi "syödä samassa pöydässä syntisten (eronneiden) kanssa". Suru ja katkeruus
myös siitä, kun tyttäreni tytär ei pidä enää yhteyttä eikä anna tavata kolmea
lastenlasta ollenkaan uskon takia. Suru ja viha uskontoa kohtaan siitä, kun muut
sukulaiset sekä tuttavat eivät tervehdi tai ole huomaavinaan kadulla vastaan
tullessaan. (29)

Karttaminen voi pahimmillaan tarkoittaa sitä, että irtautuja syrjäytetään
sosiaalisesti täydellisesti. Häntä ei ikään kuin ole enää olemassa. Eräs irtautuja
vertasi vahvaa surun kokemusta kuoleman aiheuttamaan suruun:
kuin olisi haudannut perheenjäsenen, mutta melkeinpä voisin väittää että tuo
tuntui pahemmalta, koska se oli hänen oma valinta kuvaannollisesti sanoen haudata
minut lopullisesti. (45)

Toisaalta aineistossa kerrottiin joitakin kokemuksia myös siitä, että sosiaaliset
suhteet olivat muuttuneet myös irtaantujan omasta ratkaisusta. Näissä
kokemuksissa uskonyhteisön oltiin koettu traumatisoineen normeillaan yksilöä
niin paljon, että usko ja luottamus muihin ihmisiin oli särkynyt. Tätä voisi kutsua
myös yksilön liittymiskyvyn rikkoutumiseksi. Tilanne saattoi näkyä täydellisenä
eristäytymisenä muista ihmisistä:
Kukaan ei manipuloi minua enää nykyisessä elämässäni. Enpä ole paljoakaan
ihmiskontakteissa ja olen vetäytynyt erakkomaiseen elämään pienen maaseutukylän
läheisyyteen, joskaan en tunne kuuluvani kyläyhteisöön. Suojautumiskeinoni on,
että en paljasta tunteitani tai että paljastan tunteita harkittuani ja tarkoitushakuisesti.
Olen rakentanut vahvan sisäisen minän ja kuittaan jollain eleellä toisten pyrkimykset
vaikuttaa tunteisiini. Olen opetellut laittamaan rajat ja huomaan, kun joku yrittää
maanitella tai painostaa saavuttaakseen omat intressinsä. Stoppaan sen heti. Olen
opetellut sanomaan, että en halua, en jaksa, ei kiinnosta. Tai vain vaikenen. Sille ne
eivät voi mitään. Kärsin lamaannuttavasta pelosta ja turvattomuuden tunteesta.
Hyvää ei palkita hyvällä, vaan vahvempi käyttää hyväkseen heikompia. Lohduton
maailmankuva tämäkin, mutta ainakaan kukaan ei manipuloi minua… Tekstiä saa
vapaasti tulkita muutenkin, mutta itse sanoisin että siinä näkyy syvä suru. (7)
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Irtautujien suru liittyy voimakkaasti menetyksiin ja luopumisiin omista
perhesuhteista. Erityisellä tavalla tämä suru kosketti Jehovan todistaja- taustaisia,
mutta myös muista uskonyhteisöistä irtautuneet kertoivat surreensa muuttuneita
perhesuhteita.
Suru hengellisen elämän muutoksista
Surun kautta irtaantuja muuttaa myös hengellisyytensä muotoa tai suuntaa. Jotkut
olivat kokeneet oman hengellisyytensä tulleen irtaantumisen myötä avarammaksi.
Toiset eivät olleet irtaantumisen jälkeen kaivanneet uskonnollisuutta tai
hengellisyyttä elämäänsä. Jos hengellisyys on rakentunut pelolle, se voi vääristää
hengellistä kokemusta ja luo hengellisyydestä voimakkaasti kielteisen kuvan.
Uskontososiologi Robert Wuthnowin mukaan lapsuuden uskonnollinen kokemus
vaikuttaa hänen kokemukseen uskonnollisuudesta aikuisenakin. Jos yksilö ei
pysty käsittelemään uskonnollisuuden sosiaalistumisen kielteisiä piirteitä,
kokemus voi jäädä ihmisen jokapäiväiseen elämään.146 Kokemus hengellisen
kodin menetyksestä nousi vahvasti esiin uskonnollisilla irtautujilla:
Olen ollut surullinen siitä, että olen menettänyt hengellisen kotini. En kaipaa
ahdistavaa yhteisöä ja jatkuvaa tarkkailun alla olemista, en ihmisiä jotka itsekin
vaikuttavat lähinnä ahdistuneilta ja ovat jatkuvasti kiusausten koettelemia. Olen
kuitenkin surullinen siitä, että en enää aina tiedä, mitä Jumalasta tai uskosta yleensä
pitäisi ajatella. Mikään hengellinen ei ole enää samalla tavalla yksiselitteistä ja
selkeää. Minulla ei oikein ole paikkaa mihin mennä, kun kaipaan hengellisyyttä.
Olin kuitenkin erittäin helpottunut, kun ensimmäisen kerran tajusin, että minulla on
edelleen oikeus rukoilla. Jumala kuulee minut yhä. Meni nimittäin pitkään niin että
kuvittelin, ettei minulla ole enää oikeutta kääntyä Jumalan puoleen ja pyytää häneltä
apua ja armahdusta. (87)

Irtautujien tarinoissa näkyy korostuneesti se, että jumalasuhdetta ei ole suljetussa
uskonyhteisössä aina mielletty yksilön ja jumalan väliseksi suhteeksi. Tämä näkyy
hyvin esimerkiksi edellisessä aineistositaatissa, jossa irtautuja kuvaa että hänellä
meni pitkään tajutessaan että hänellä on edelleen oikeus rukoilla. Jumalasuhde on
näyttäytynyt uskonyhteisön sisällä ennemminkin yhteisösuhteena Jumalaan, jossa
on korostunut yhteinen ymmärrys ja samanmielisyyden vaatimus hengellisistä
asioista. Surua oltiin koettu hengellisen elämän muutoksista, koska suhde
hengellisyyteen oli usein muuttunut ja aiemmin varmalta näyttäytynyt
hengellisyys näyttäytyikin epävarmana. Muutos on voinut tarkoittaa irtautujalle
myös sitä, että taivasta tai Jumalaa ei hänen käsityksensä mukaan ole olemassa.
Muutos on ollut mahdollisuus myös uudenlaiseen hengellisyyteen, jossa
jumalasuhde on löytynyt henkilökohtaisella tasolla.
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Taulukko 13: Irtautujien kokema ilon tunne.
Vastaajista 96 % kertoi tunteneensa iloa irtaantumisprosessin aikana. Sekä miehet
että naiset olivat tunteneet iloa melko paljon tai paljon 54 %, jonkin verran tai
vähän 42 % ja ei ollenkaan 4 %. Miehet olivat tunteneet iloa enemmän kuin
naiset. Miehistä 64 % oli tuntenut iloa melko paljon ja paljon, kun vastaava
prosenttiosuus naisilla oli 51%. Naisista 5 % ei ollut tuntenut iloa ollenkaan, kun
taas jokainen mies oli tuntenut iloa irtaantumisprosessin aikana.
Iloa vapauden tunteesta ja omien valintojen vapaudesta
Monille irtaantujille iloa oli aiheuttanut kokemus siitä, että oli itse saanut
vaikuttaa omaan elämäänsä ja tehdä yhteisöstä riippumattomasti oman elämänsä
päätöksiä. Ilon tunne yhdistettiin monessa kokemuksessa vapauteen ja vapauden
tunteeseen:
Toisaalta olen kokenut hurjaa iloa ja riemua ajattelun vapaudesta ja valintojen vapaudesta.
Saan suunnitella tulevaisuuttani itse. (21)
Ilo tuli siitä, että maailmasta tuli minun. Sain määritellä itse itseni, oman
maailmankuvani, uskomukseni ja tunteeni kokonaan. Kaikki tuntui mahdolliselta,
oli vapaata hengittää. (102)

Eräs irtautuja kuvaa kokeneensa iloa erityisesti siitä, että pystyi
irtaantumispäätöksensä ansiosta vapautumaan peloista ja olemaan samanarvoinen
muiden ihmisten kanssa ja myös näin vähentämään omaa ulkopuolisuuden
kokemusta:
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Mutta silti tunsin siinä hetkessä mieletöntä vapautta, kuin olisi päässyt vankilasta tai
vapautettu kuolemantuomiosta. Koska pelkäsin aiemmin aina sisimmässäni että kuolen
Harmagedonissa, koska en ollut niin hyvä todistaja; en tykännyt käydä "kenttätyössä"
todistamassa ovilla ja tein sitä vain n. 4 tuntia kuukaudessa; salaa haaveilin joulusta. Koska
jumala näkee kaikki, niin pelkäsin siihen asti etten kuitenkaan ole tarpeeksi hyvä. Ja
pelkäsin niitä vainoja mitä kerrottiin että tulee, etten kestäisi niitä ja taipuisin lopulta
kuitenkin. Eli kun tajusin että tuollaista ei ole tulossa, niin olihan se mieletön tunne. Siihen
asti kun eli vähän päivä kerrallaan, ei siis suunnitellut elämää ja tulevaisuutta välttämättä
kauhean pitkälle. Tai jos vähän suunnitteli, esim. meni opiskelemaan ammattikorkeaan
yms., niin sitä pidettiin vähän pahana ja itsekin oli ristiriitainen fiilis. Se päivä kun jotenkin
netistä noita asioita luettuani (olin lukenut ko. sivustoja ehkä pari viikkoa), lopulta tajusin
koko jutun että se on oikeasti ihan täysi kupla... lähdin sitten illaksi töihin (opiskelin
silloin)... oli mieletön tunne mennä bussiin kun tajusin että nämä ihmiset on ihan kivoja ja
normaaleja, eikä jotain pahoja jotka kohta tuhoutuu. Että olen jotenkin samanarvoinen
heidän kanssa - en joku alempi hullu-uskova, enkä toisaalta joku ylempi joka ainoana
pelastuu. Eli että koko maailma voisi olla ystävä kanssani. (95)

Ihmisen perusluontoon kuuluu pyrkimys aina parempaan olotilaan. Pyrimme siis
luonnostamme kohti iloa. Voisikin sanoa, että ihminen on kuin kukka, joka on
ohjelmoitu kurkottamaan kohti valoa. Psykologisessa mielessä tämä näkyy haluna
helpotukseen, kun olo on surkea ja ahdistunut. Haluna selvyyteen, kun mieltä
painaa ahdistavat ajatukset tai epätietoisuus. Haluna vastauksiin, kun on juuttunut
kivuliaisiin kysymyksiin ja elämän arvoitusten pyörittämiseen. Haluna toivoon,
kun epätietoisuus vaivaa.147
Ilossa on perimmältään kysymys yksilön taidosta vaikuttaa
rakentavasti tilanteisiin ja suunnata huomio mahdollisuuksiin. Tätä taitoa voidaan
myös kutsua näkökulman muutokseksi. Omaa vapaata valintaa ja näkökulman
muutosta voi olla vaikea käyttää silloin, kun elämänolosuhteet ovat huonosti.
Silloin avain selviytymiseen voi olla taito siirtää oma huomio ja ajattelu niihin
mahdollisuuksiin, jotka on vielä käytettävissä.148 Tämä näyttää olevan irtautujille
tärkeää, koska psyyke seuraa huomion keskipistettä ja alkaa automaattisesti
tuottaa kohteeseen liittyvää tulkintaa, muistikuvia ja tunnelmia.149
Iloa irtipäästämisestä ja oman elämänpolun hyväksymisestä
Ilo liittyi paljolti irtautujien kertomuksissa uskonyhteisöstä irtaantumisen
tuottamaan vapauteen ja irti päästämiseen. Irti päästämisen synonyymeja voisivat
olla esimerkiksi hyväksyminen tai anteeksianto. Turhiksi todetuille
mielensisällöille ei anneta enää huomiota samalla tavalla. Ilo ei siis synny vain
siitä, mitä elämä antaa, vaan myös siitä minkälaisia kokemuksia pidetään yllä.
Ihmisen mielessä tapahtuu luomista jatkuvasti. Psyykkinen
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immuniteettijärjestelmä toimii yhtä tehokkaasti kuin fyysinenkin
puolustusjärjestelmä. Samalla tavalla, kuin fyysinen puolustusjärjestelmä hoitaa
kuntoon esimerkiksi peukalon haavaa, myös psyykkinen immuniteettijärjestelmä
toimii yhtä tehokkaasti. Psyykkinen immuniteettijärjestelmä luo koko ajan
todellisuutta, jonka tarkoitus on pitää hengissä ja edistää elämää: 150
Itselläni ilon tunne on liittynyt vahvasti vapautumiseen menneiden vuosien taakoista
ja kahleista, ja tuntui heti päällimmäisenä irtautumispäätöksen tehtyäni. (80)
Olen iloinnut uusista kokemuksista, jotka yhteisössä ollessani eivät olleet
mahdollisia kokea. Olen myös alkanut tutustua itseeni eri tavalla, kuten miettimällä
mitä haluan tulevaisuudelta. Tällä hetkellä olen iloinen, että voin tehdä omaan
elämääni liittyvät valinnat pelkästään itseä ajatellen, eikä tarvitse ottaa huomioon
esimerkiksi yhteisössä olevien ihmisten mielipiteitä. (9)

Psyyke on luonteeltaan muokkautuva ja itseään korvaava. Uusia tapoja ja
parempia käytännön toimintamalleja on mahdollista luoda. Psyykkinen toiminta
on aina perusluonteeltaan positiivista ja auttavaa.151 Irtaantujien kokema ilo on
joissakin kertomuksissa jopa hyvin voimakasta ja vahvaa iloa, jota voi joissakin
kokemuksissa verrata esimerkiksi uskoon tulemisen tai kääntymyskokemuksen
aiheuttamaan iloon ja huojennukseen:
Olin…juhlissa, missä oli koolla lähimmät ystävät, vanhempani, ex-vaimoni
vanhemmat, sukulaisia. Olin monille heistä jo kertonut, etten ole enää VL, ja
lopuillekin tein sen nyt selväksi tervehtimällä heitä sanomalla terve tai hei tai moi.
Kun huomasin, että kaikki nyt tiesivät, että olen ulkona, ja kun lopulta vieraat
lähtivät - äitikin yritettyään minua vielä ensin puhutella, tajusin että NYT MINÄ
OLEN TEHNYT SEN. Lysähdin sohvalle, katsoin taivaaseen, itkin ja olin
helpottunut ja onnellinen. Äärimmäisen helpottunut. Sanoin taivasta kohti "Ole hyvä
Jumala kiitetty". Olin helpottunut ja kiitollinen ja ensimmäistä kertaa elämässäni
oloni oli niin hyvä, etten voinut olla ilmaisematta kiitostani ääneen. Mutta se oli
kuin hyppy tuntemattomaan. Yhtäkkiä huomasin olevani vapaa. Mutta se vapaus
olikin sitä, että en pelkästään saanut ajatella, vaan huomasin, että minulla oli myös
tarve ajatella. Elän edelleen sitä kiivaan pohdinnan ja ajattelun aikaa. Kuitenkin
maailma nyt näyttäytyy kauniimpana kuin ennen, ja olen tyytyväinen ja onnellinen.
Elämäni on nyt minun itseni näköistä. Ja muuttuu lisää sellaiseksi. Se on ihmeellistä.
(82)

Useille irtautujille irtipäästämisen ja vapaudentunne liittyy pitkälliseen
kamppailuun irtaantumispäätöksen tekemisessä. Irtaantumisessa on punnittu
hyötyjä ja haittoja. Useat joutuivat laittamaan oman hyvinvoinnin ja sukulaisuusja perhesuhteet vastakkain. Tällaista päätöstä ei ole helppo tehdä. Kun sen lopulta
saa tehtyä, niin tämä näkyy vapautumiskokemuksen ja ilon tunteen
voimakkuudessa.
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7. Kohti selviytymisen kokemusta
Irtautujat olivat kokeneet saaneensa voimaa irtautumisprosessista selviytymiseen
uskomusten ja arvojen, tunteiden, sosiaalisen vuorovaikutuksen, mielikuvituksen
ja kognitioiden avulla. Olin kiinnostunut siitä, miten irtaantujat mielsivät oman
selviytymiskykynsä ja millä tavalla he olivatt irtaantumisprosessinsa aikana
ylläpitäneet toimintakykyään ja palautuneet vastoinkäymisistä.
Resilienssillä tarkoitetaan yksilön kykyä sietää vastoinkäymisiä ja taitoa,
joustavuutta tai uudistumis- tai palautumiskykyä sekä vastoinkäymisten
kohdatessa kykyä ylläpitää omaa toimintakykyä. Resilienssiä voidaan verrata
joustavaan oksaan: se taipuu paineen alla, mutta ei rasahda poikki vaan nousee
takaisin pystyyn. Resilienssiä kuvailtaessa ollaan käytetty myös käsitteitä, kuten
mm. psyykkinen sietokyky, toleranssi, toipumiskyky tai kimmoisuus. On
huomattu, että resilienssi tukee sopeutumista ja pärjäämistä vaikeissakin
olosuhteissa.152 Resilienssin avulla ihminen pystyy muuntautumaan erilaisiin
näkökulmiin ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Tällaisen
muuntautumiskyvyn on katsottu olevan merkityksellisessä asemassa, kun
tarkastellaan ihmisen kykyä selvitä erilaisista vastoinkäymisistä.153 Resilienssi
viittaa yksilön kykyyn sopeutua vastoinkäymiseen, traumaan tai kriisiin
rakentavalla tavalla.154
Irtautujat kuvasivat selviytymiskykyään kameleonttimaiseksi
sopeutumiseksi, jonka avulla oltiin sopeuduttu muutos- ja irtaantumisprosessin
vaatimuksiin. Irtaantumis- ja muutosprosessi kahden hyvin erilaisen maailman
väliltä ei ole helppoa ja sopeutumiskyky oltiin nähty tässä hyvin tärkeäksi asiaksi.
Irtaantumis- ja muutosprosessi kahden hyvin erilaisen maailman väliltä ei ole
helppoa ja sopeutumiskyky oltiin nähty tässä hyvin tärkeäksi asiaksi:
En ole jäänyt kahden maailman väliin, vaan sopeutunut tähän maailmaan. (21)

Ajattelen että olen aika hyvä sopeutuja ehkä niin kuin kameleontti osasin muokata
itseäni uuteen rooliin. (56)

Psyykkisen palautuvuuden ja selviytymisen taitoja on tutkittu paljon myös
ryhmän ominaisuutena. On huomattu, että resilienssin kasvupohjana ovat
sosiaalisen vuorovaikutuksen taidot ja näitä taitoja kehitetään varhaisesta

152

Joutsenniemi & Lipponen 2015, 2515.
Bradley ym. 2014, 199-200.
154
Cyrulnik, 1999, 8–9; Hardy, Concato & Gill 2004, 257; Lahti 2014, 330.
153

76

vuorovaikutuksesta lähtien. Lapsuuden kokemuksilla on merkittävä vaikutus
siihen, kuinka ihminen kohtaa vaikeudet. Tutkimuksissa on havaittu, että hyvän
resilienssin kehittäneillä ihmisillä on ollut lapsuudessaan vähintään yksi
turvallinen aikuinen, joka on kannustanut heitä ja johon he ovat pystyneet
turvautumaan.155 Selviytymiskyky koostuu siis monesta eri tekijästä. Resilienssi
perustuu saatuihin geeneihin, raskausajan tapahtumiin ja lapsuudenaikaiseen
elämänkokemukseen sekä erityisesti turvallisiin ja luottamusta rakentaviin
kokemuksiin ihmisistä. Resilienssiin liittyvä optimistinen maailmankatsomus
muodostuu yleensä kahdeksaan ikävuoteen mennessä lapsuusperheestä saadun
mallin mukaisesti.156
Vahvan resilienssin oppiminen vaatii oman elämäntilanteen todellisuuden
kohtaamista ja ihmisellä tulee olla sisäinen kokemus siitä, että hän voi vaikuttaa
kokemiinsa asioihin sekä olemaan vahvasti osallinen oman elämänsä
tapahtumissa.157 Tutkimuksissa on huomattu, että ihmisen ongelmanratkaisun ja
emootion huomioivat selviytymiskeinot edistävät vaikean elämäntilanteen
jälkeistä resilienssin kasvua, kun taas kieltäminen ja tunteiden tukahduttaminen
ennustavat huonompaa selviytymistä.158 Resilienssissä painotetaan näkökulmaa
ihmisen vahvuudesta ja heikkoudesta. Käsitteellä ei arvoteta ihmisen
haavoittuvuutta tai haavoittumattomuutta, vaan enemmänkin korostetaan
näkemystä yksilön minästä sopeutuvana ja kehityskelpoisena.159 Voidaankin
sanoa, että vastoinkäymiset vahvistavat ihmisen resilienssiä.160 Vaikeiden
kokemusten kautta ihminen tutustuu omiin heikkouksiinsa ja vahvuuksiinsa.
Resilienssi auttaa muokkaamaan vaikeita kokemuksia, pääsemään niiden yli ja
muokkaamaan ongelmia vahvuuksiksi. Vaikka ihmisellä olisi vahvaa resilienssiä,
se voi murtua, jos vastoinkäymisiä kasaantuu runsaasti päällekkäin. Resilienssiä
voi kehittää ja resilienssikyky vahvistuu iän myötä, mikä antaa osviittaa siitä, että
suuri osa resilinssistä on opittua. Resilienssiä voi vahvistaa samoilla asioilla, joilla
muutenkin on positiivisia vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Näitä
ovat hyvä fyysinen kunto, läheiset ihmissuhteet, yhteys luontoon, tyydytystä tuova
työelämä, ja esimerkiksi osallistuminen vapaaehtoistoimintaan. On myös havaittu,
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että mindfulness-tekniikoilla on ollut vahvistavaa vaikutusta ihmisen
resilienssiin.161
Irtaantujat kuvasivat oman irtaantumisprosessinsa aikana tapahtuvaa kykyä
sietää vastoinkäymisiä ja taitoa, joustavuutta tai uudistumis- tai palautumiskykyä
sekä vaikeuksien kohdatessa kykyä ylläpitää omaa toimintakykyä. Etsin
selviytymiskykyä selittäviä teemoja kyselyni avoimesta kysymyksestä, johon
irtautujat kirjoittivat irtaantumisprosessista selviytymistä tukevia
luonteenpiirteitään. Sisällönanalyysin avulla muodostin aineistosta kuusi erilaista
selviytyjätyyppiä, jotka hakivat ja saivat voimaa eri osa-alueilta. Alla olevassa
kaaviossa olen kuvannut irtaantujien selviytymistyyppien ylä- ja alakategorioiden
luomisprosessia:

Irtautujien selviytymiseen liittyi uudenlaisten näkökulmien etsimistä ja löytämistä
vaikeana kriisiaikana. Irtaantujat kuvasivat saaneensa voimaa selviytymiseen
spiritualiteetin, kognitiivisuuden, ihmissuhteiden, myönteisen elämänasenteen,
oman itsetunnon ja hengellisyyden alueilla. Alueet eivät välttämättä olleet toisiaan
poissulkevia, vaan irtaantujat saattoivat saada voimaa usealla eri osa-alueella
yhtäaikaisesti.
Selviytymiskokemukseen prosessina voi kuulua siis mikä tahansa toiminta,
joka vähentää tai poistaa tehokkaasti fyysistä tai psyykkistä uhkaa. Se auttaa itseä
ja muita tilanteen hallitsemisessa. Vaikeuksien voittaminen vaatii yksilöltä usein
niin fyysisten kuin henkistenkin voimavarojen käyttöönottoa ja ulkoisten
sosiaalisten tukiverkostojen hyödyntämistä. Aktiivisessa selviytymisessä
käsitellään samaan aikaan varsinaista stressitilannetta että sen laukaisemia
toimintaa rajoittavia tunteita. Selviytyminen vaatii siis yksilöltä aktiivista
suuntautumista.162
161
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7.1. Spiritualiteetista merkitystä elämään
Herkkyys ja luovuus
Spiritualiteetista voimaa saava selviytyjä kuvasi voimavarakseen herkkyyttä ja
sensitiivisyyttä, joiden kautta haettiin erilaisia tuntemuksia, kokemuksia ja
tietoisuuden tasoja tai merkityksiä elämään. Moni oli kokenut, että oli saanut
purettua herkkyyden kautta omia tunteitaan, kokenut täydesti omaa elämäänsä ja
löytänyt elämän merkityksiä:
herkkyys, kenties. Halu ymmärtää ja katsoa elämää eri kulmista, tahto kokea se
täydesti ja löytää merkitys…Olen myös kiitollinen kaikesta kauniista, mitä elämässä
ja maailmassa on. Se on auttanut jaksamaan lapsesta lähtien. (42)

Herkkyys ja luovuus liitettiin usein yhteen. Vaikeuksien keskellä esimerkiksi
ympäristön kauneuden huomaaminen tai herkkyyden avulla omien tunteiden
purkaminen oli auttanut ja nämä tekijät olivat vahvistaneet omia voimavaroja.
Eräs irtautuja toi esiin mysteerin tuntemisen ja lumoutumisen elämän
kauneudesta, joka oli auttanut voimaantumaan vaikeuksien keskellä:
herkkyys: kyky aistia omaa itseä ja ympäristöä ja antaa tuntemusten tulla. Kyky
koskettua ja lumoutua kauneudesta edes hiukan vaikeinakin aikoina (35)

Luovuuden ja erilaisten luovien toimintojen avulla, kuten musiikki, tanssi ja
kirjoittaminen irtaantujat olivat itseohjautuvasti pystyneet käsittelemään ja
purkamaan irtaantumisprosessiin liittyviä tunteitaan ja tunteitaan, joita
uskonyhteisössä ei muuten ollut voinut purkaa. Musiikki ja taide olivat
koskettaneet irtaantujia syvällisesti ja taiteen ja luovuuden kautta he olivat saaneet
yhteyden omiin tunteisiinsa, joille ei ollut välttämättä olemassa sanoja:
Luovuus, olen itkenyt, nauranut, surrut, puhunut.. luovuuden avulla myös musiikilla
on ollut valtava kuntouttava voima ja olen voinut itkeä kipujani pois. Aistin
voimakkaasti elämän kauneuden myös taiteen kautta. Herkkyys on ollut
voimavarani. (102)

Ihmisen spiritualiteettia voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta käsin.163
Englantilainen uskontopedagogi David Hay on esittänyt tulkinnan, jonka mukaan
inhimillinen spiritualiteetti voidaan nähdä ihmiselle synnynnäisenä asiana ilman
välttämätöntä yhteyttä uskontoon. Hay on kategorisoinut inhimillisen
spiritualiteetin käsitteen kolmeen osaan: tietoisuuden tuntemiseen, mysteerin
tuntemiseen ja arvojen tuntemiseen. Hayn mukaan spiritualiteetti voi ilmetä
näiden kolmen eri kategorian kautta erilaisina tuntemuksina, kokemuksina ja
tietoisuuden tasoina, jotka liittyvät esimerkiksi esteettisyyteen, luontoon tai
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ruumiin tuntemuksiin. Hayn mukaan uskonnosta riippumaton inhimillinen
spiritualiteetti ei siis tarkoita herkkyyttä jollekin epäluonnolliselle, vaan
nimenomaan herkkyyttä nähdä jokapäiväisten asioiden syvemmät merkitykset.164
Spiritualiteetista voimaa saava selviytyjä käyttää herkkyyttä ja luovuutta
tavoittaakseen elämäänsä merkityksiä.

7.2. Kognitiivisuudesta ratkaisuja ja omaa suuntaa
Analyyttisyys ja halu oppia uutta
Kognitiivisuudesta voimaa saava selviytyjä kuvasi valinneensa strategioita, joihin
kuuluivat esimerkiksi tiedon keruu, ongelmanratkaisu, oman suunnan etsiminen,
sisäinen dialogi ja toimenpiteiden ja toiveiden tärkeysjärjestyksen listaaminen.
Useat toivat esiin kouluttautumisen ja halun oppia uutta omaksi
selviytymisvoimakseen. Eräs irtautuja kuvaa, kuinka kognitiivinen
suuntautuminen ja analyyttisyys olivat auttaneet irrottautumaan vanhasta
hengellisestä ajattelusta ja analyyttisyyden kautta oli löytynyt elämälle uutta
suuntaa ja raameja:
Tieteellinen maailmankuva ja väitöskirjan tekeminen ovat irrottaneet minut uskonnollisesta
elämästä. (5)
Uteliaisuus on herättänyt minussa kysymyksiä uskonnoista, uskomuksista ja
elämänvalinnoista. Olen pohtinut omaa elämääni ja maailmankuvaani, tutustunut erilaisiin
vaihtoehtoisiin näkemyksiin elämästä, uskosta ja maailmankatsomuksesta, ja sitä kautta
vahvistanut omaani. Olen voinut kyseenalaistaa ja haastaa näkemyksiä, jotka vaikuttavat
suuresti elämääni, koska minusta se tuntuu välttämättömältä esittää kysymyksiä, tietää ja
ymmärtää enemmän. Olen uteliaisuuden ansiosta suhtautunut avoimemmin omiin
kokemuksiin ja tuntemuksiin uskossa ja yhteisössä. (8)

Analyyttisyyteen liitettiin usein myös uteliaisuus ja kyky kiinnostua uusista
asioista. Uteliaisuuden tai analyyttisyyden avulla oli saatu miksi kysymyksiin
selkeämpiä vastauksia, kuin uskonnollisuuden tai hengellisyyden avulla.
Irtautujien kokemuksien mukaan esimerkiksi Jehovan todistajien yhteisössä
jäsenet halutaan eristää vapaasta tiedosta ja esimerkiksi kouluttautumista
halveksutaan. Kouluttautumisen ja tiedon etsimisen avulla monet olivat kokeneet
saaneensa näkökulmia ja erilaista peilipintaa hengellisiin asioihin.

7.3. Sosiaalisista suhteista tukea
Sosiaalisuus, empaattisuus
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Sosiaalisista suhteista voimaa saava selviytyjä valitsee sosiaalisen
selviytymiskanavan: ryhmään kuulumisen, jonkin tehtävän ottamisen, jonkin
roolin omaksumisen, järjestöön kuulumisen ja tuen vastaanottamisen ja
antamisen. Tutkimukseni kaikki irtautujat kuuluvat tähän ryhmään, koska olivat
lähteneet hakemaan vertaistukea ryhmästä. Vertaistukea ryhmästä hakemaan
lähteneillä on ollut jonkinlainen valmius ja kyky hakea apua ja jakaa omia
henkilökohtaisia kokemuksiaan ja tunteitaan. Vertaistuen myötä irtaantujat ovat
huomanneet, että muillakin on ollut samanlaisia kokemuksia ja tunteita. Tämän
huomaaminen on auttanut hyväksymään omia tunteita luonnollisena osana
irtaantumisprosessia. Omien tunteiden kuuntelu ja hyväksyminen ovat avanneet
ovia uuteen itseymmärrykseen ja itsetuntemukseen ja elämänhallinta ja
selviytyminen ovat parantuneet ja myönteiset tunteet lisääntyneet. Useilla oli ollut
kokemus siitä, että oli joutunut uskonyhteisössään ja lapsuudenperheessään
tukahduttamaan omia tunteitaan, joten omiin tunteisiin tutustuminen ja niiden
peilaaminen vertaistuesta nousevaan yhteisölliseen tarinaan oli ollut hyvin
tärkeää. Negatiivisista tunteista oltiin vapauduttu omien tunteiden prosessoinnin ja
ilmaisun kautta:
olen joutunut opettelemaan nimeämään omia tunteitani ja erityisesti ilmaisemaan
niitä. Olen vieläkin taitamaton varsinkin negatiivisten tunteiden ilmaisun kanssa.
Olen joutunut käymään päässäni itseni kanssa keskusteluja, joissa nimeän kokemani
tunteen ja yritän analysoida mistä se johtuu ja lopuksi totean itselleni, että saan
kokea tämän tunteen ja että se on ihan okei…(76)

Omien tunteiden hyväksyminen on ollut keskeistä selviytymisen kannalta.
Vertaistuen kautta on noussut syvä kokemus siitä, ettei ole yksin ja on paljon
muitakin jotka ovat samassa tilanteessa:
Olen sosiaalinen ja tykkään keskustella ihmisten kanssa. Tästä on ollut hyötyä, kun
olen aika herkästi avannut keskustelua eri ihmisten kanssa ja saanut samalla avattua
omia mietteitä. Olen myös saanut aika paljon vertaistukea ja samassa tilanteessa
oleviin olen halunnut pitää aktiivisestikin yhteyttä. Olen kokenut etten ole yksin
irtaantumassa, vaan meitä on monta samassa tilanteessa olevaa. (9)

Useat irtaantujat olivat hakeneet vertaistukea juuri uskonyhteisöstä irtaantumisen
vaiheessa. Tällöin irtaantuja voi olla hyvin yksin ja hakea apua yksinäisyyteen ja
omien tunteiden käsittelyyn vertaistuen kautta. Vertaistuesta oltiin kuitenkin
haettu apua omien tunteiden käsittelyyn myös tilanteissa, joissa uskonyhteisöstä
irtaantumisesta oli ollut aikaa jo vuosikymmeniä. Vertaistukea olivat hakeneet
myös irtautumista miettivät tai joitakin vaikeuksia uskonyhteisöjen sisällä
kokeneet.
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Mistä olet saanut
tukea
irtaantumisprosessin
käsittelyyn?
Vertaistuki
Ystävät
Perhe
Terapeutti tai jokin
hoitotaho
Lapsuudenperhe
Työkaverit

N

Ka.

Keskihajonta

101
99
97
97

3,7
3,3
2,7
2,6

1,30
1,20
1,55
1,60

99
96

2,0
1,7

1,10
,90

Taulukko 14: Mistä irtautujat ovat saaneet tukea
irtaantumisprosessin käsittelyyn (1 ei ollenkaan - 5 paljon).
Tarkasteltaessa taulukosta väitteiden keskiarvoja ja keskihajontaa voidaan todeta,
että irtautujat ovat hakeneet tukea irtaantumisprosessin käsittelyyn luovasti
monelta eri taholta. Irtautujat olivat kokeneet saaneensa tukea vertaistuesta melko
paljon (3,7), ystäviltä (3,3), perheeltä (2,7), terapeutilta tai joltain hoitotaholta
(2,6). Tukea oltiin koettu saavan vain vähän lapsuudenperheeltä (2,0) ja
työkavereilta (1,7). Terapeutilta tai joltain hoitotaholta apua oli hakenut 57 %
irtautujista, mutta apua oltiin sieltä koettu saavan vain jonkin verran (2,6).
Keskihajonta on aika korkea terapian tai jonkin hoitotahon (1,60) ja perheen
(1,55) osalta. Tämä tarkoittaa, että iso osa irtautujista oli kokenut saaneensa tukea
terapiasta ja perheeltä ja iso osa ei ollut kokenut saaneensa ollenkaan tukea näiltä
tahoilta.
Sosiaalisuuden ja empaattisuuden avulla irtaantujat kuvasivat
rakentaneensa sosiaalista elämää ympärilleen. Monet olivat menettäneet
yhteisöstä irtaantuessaan perhe- sukulais- ja ystäväsuhteita esimerkiksi
karttamisen takia. Sosiaalisuus oli auttanut myös avautumaan ja puhumaan omista
asioistaan ulkopuolisille, saamaan uusia ystäviä ja hakemaan vertaistukea.
Resilienssi liittyy usein optimistiseen ja ulospäin suuntautuneeseen luonteeseen
sekä siihen kuuluu myös kyky etsiä ja ottaa vastaan apua muilta:165 Vertaistuen
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avulla irtautujat alkavat jakaa ja hyväksyä omia tunteitaan. Tämä näyttäytyy
suurena selviytymisen voimana, joka edistää psyykkistä hyvinvointia.

7.4. Myönteinen elämänasenne kannattelee vaikeuksissa
Positiivisuus, toiveikkuus, rauhallisuus ja rehellisyys
Myönteisestä elämänasenteesta voimaa saava selviytyjä oli saanut voimaa
myönteisestä ja positiivisesta suhtautumisesta tulevaisuuteen. Tällainen
elämänasenne oli auttanut jaksamaan vaikeina kausina:
Olen perusluonteeltani iloinen, se auttaa jaksamaan vaikeina hetkinä. (66)
Myönteinen iloinen elämänasenne on auttanut, vaikka onkin ollut ahdistus ja suunnaton
masennus. (69)

Irtautujien positiivinen ajattelu ja myönteinen suhtautuminen näyttävät luovan
positiivista tulevaisuutta. Asioiden hyvien puolien etsiminen ja huumorintaju
auttavat näkemään oman elämän hyvät asiat ja kiinnittävät nykyhetkeen.
Voimavarana oltiin koettu myös toiveikkuus vaikeuksienkin keskellä. Toivo
paremmasta huomisesta oli kantanut vaikeiden päivien läpi:
Jonkinlainen toiveikkuus myös epätoivon keskellä, …Toiveikkuus kantoi läpi pahimpien
kausien. En koskaan ajatellut, että luovuttaminen kuten itsemurha tai syrjäytyminen olisi
vaihtoehto. En koskaan masentunut ainakaan lievää depressiota pahemmin. (30)

Rauhallisuuden avulla irtaantujat olivat osanneet antaa itselle aikaa ja armoa
omien tunteiden ymmärtämisessä. Sen avulla kerättiin voimia ja suunniteltiin
rauhassa tulevaa:
Rauhallisuus…irtaantumisprosessi vie paljon aikaa, joten en ole turhaan odotellut olevani
vahvoilla irtaantumiseni kanssa jo esimerkiksi muutaman kuukauden päästä. (9)

Rehellisyyden avulla oli usein oikeutettu omaa irtaantumispäätöstä
uskonyhteisöstä. Rehellisyyttä arvona arvostetaan usein myös uskonyhteisöissä,
joten rehellisyydellä on uskaltauduttu oikeuttamaan itselle tärkeitä valintoja,
vaikka yksilön valinnat olisivat olleetkin ristiriidassa yhteisön näkemyksen
kanssa:
Rehellisyys. Vaikka vuosikausia yritin valehdella itselleni, että seurakunta on hyvä paikka
ja ne normit sopivat minulle, niin lopulta uskalsin olla rehellinen. Se oli helpottavaa.
Myönsin rehellisesti itselleni, että halusin lähteä, ja myönsin, miksi halusin lähteä.
Kertaakaan ei ole tehnyt mieli palata takaisin. Kertaakaan en ole palannut vanhoihin
hengellisiin ajattelumalleihin. Kun edelleenkin olen rehellinen itselleni niin tiedän, että en
kykene enää aidosti uskomaan, kuten uskoin tai elämään, kuten elin. Minä en ole sellainen.
(81)
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Myönteisellä elämänasenteella on nähty olevan suuri merkitys vastoinkäymisistä
selviytymiseen.166 Voidaankin sanoa, että tapahtumat sinänsä eivät määrää
ihmisen elämää, vaan suhtautuminen niihin. Myönteinen suhtautuminen saa tietyt
asiat mukaviksi ja innostaviksi kun taas kielteinen suhtautuminen saa toiset asiat
ahdistaviksi. Myönteisesti suhtautuva selittää onnistumisensa johtuvan hänen
omasta toiminnastaan ja kokee ne laadultaan pysyviksi. Kielteisesti suhtautuvalle
onnistumiset ovat hetkellisiä ohimeneviä sattumia, joihin hänellä itsellään ei ole
osuutta. 167 Näyttää siltä, että myönteisesti suhtautuva irtautuja pystyy
ylläpitämään toivoa elämässään, vaikka asiat olisivatkin sillä hetkellä huonosti.
Myönteisyyden avulla suuntaudutaan rauhallisesti tulevaisuuteen.

7.5. Itsetunnosta riippumattomuutta ja itsenäisiä päätöksiä
Itsenäisyys
Itsetunnosta voimaa saava selviytyjä haki itsenäisyydestä voimaa. Itsenäisyys
nousi vahvimpana selviytymisvoimana esille irtautujien kokemuksissa. Siitä oltiin
nähty paljon hyötyä päätöksessä irtaantua ja saada erillisyyttä uskonyhteisöön.
Itsenäisyydestä oli nähty olevan hyötyä omien tunteiden tunnistamisessa ja
hyväksymisessä. Itsenäisyyteen liitettiin usein rohkeus, kyky ja halu tehdä omia
päätöksiä, jotka eivät olleet riippuvaisia uskonyhteisöstä. Tähän liitettiin myös
päätös olla suostumatta vaikenemiseen, mikäli omat mielipiteet olivat erilaisia,
kuin uskonyhteisö edellyttäisi.
Johanna Hurtig on tutkinut uskonnollista yhteisöllisyyttä näkökulmana
väkivaltaan ja todennut, että vaikeneminen sijoittuu uskonnollisen
yhteisöllisyyden kulttuurisena odotuksena lähelle tyytymistä. Uskonyhteisön
sisällä omissa julkaisuissa ja puheissa voi toistua ajatus avoimesta ja vapaasta
keskustelukulttuurista. Yhteisön odotus yksimielisyydestä tuottaa kuitenkin
yksilölle valmiuden luopua omista näkemyksistään, jos yksilön näkemykset ovat
ristiriidassa yhteisön näkemyksen kanssa. Yksilö ei siis voi ilmaista omia
näkemyksiään, kysymyksiään tai tunteitaan, koska yhteisön tulkinnat eivät ole
avoimia, vaan valmiita. Yksilön sovittautuminen yhteisön yhteisen ajatteluun
nähdään yhteisön opetuksessa uskon vaikutuksena, kuuliaisuutena ja Pyhän
Hengen työnä. Yksilön voi olla vaikea tuoda ilmi yksilöllisiä ajatuksiaan,
tunteitaan tai kysymyksiään, koska tällöin illuusio yhteisön yhdenmukaisuudesta
166
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murtuu.168 Tämän takia tarvitaan rohkeutta ja itsenäisyyttä, että uskaltaa kertoa
omia kokemuksiaan, näkemyksiään ja tunteitaan uskonyhteisön sisällä mikäli ne
poikkeavat valtavirrasta:
Minulla oli jonkin verran räväköitä lausuntoja, vaikka muuten olin estynyt ja ujohko. Naisia
ja heidän mielipiteitään ei noteerattu, koska naiset olivat tunteikkuudensa takia helposti
petettävissä, joten jokaisella naisella piti olla hengellinen "suoja" - jos ei ollut miestä, niin
srk:n pastori. En ikinä oikein alistunut tähän, enkä esim. mennyt kysymään neuvoa tai lupaa
omille päätöksilleni pastorilta, niin kuin suurin osa teki. Ehkä tällaisen toisinajattelun
ansiosta uskalsin ylipäätään lähteä. (40)

Itsetunnon kehittymisessä on tärkeää yksilön omat kokemukset siitä, miten
rakastetuksi ja hyväksytyksi hän on kokenut ja kokee itsensä. Itsetunto alkaa
kehittyä jo pienestä lapsesta asti ja lapsesta tulee sellainen, miten häntä kohdellaan
ja hän arvostaa itseään sen mukaan kuin kokee toisten arvostavan häntä. Itsetunto
on herkkä ominaisuus, joka kehittyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja
ympäristön kanssa. Se on onneksi myös kehittyvä ominaisuus, eli sitä voi kehittää
läpi elämän. Itsetunnon ja yksilön itsenäisyyden välillä on havaittu myös
yhteyksiä. Jos yksilöllä on hyvä itsetunto, hän pystyy pitämään kiinni omista
itsenäisistä tavoitteistaan. Hyvä itsetunto voi näkyä siinä, että yksilö pystyy
olemaan riippumaton muiden mielipiteistä. 169 Irtautujien kertomuksissa
itsenäisyys nousee korostuneena selviytymisen osa-alueena esiin. Itsetunto
vahvistuu, kun riippuvaisuus yhteisöstä poistuu. Riippumattomuus tarkoittaa
rohkeutta toteuttaa oman näköistä elämää ja omia toiveitaan.
Sitkeys
Irtautujien kertomuksissa sitkeys nähtiin kykynä etsiä muita, parempia tapoja
toimia. Sitkeyteen liitettiin myös voimaa ja rohkeutta pysyä omassa päätöksessä,
eikä antaa muiden horjuttaa omaa päätöstä. Sisun tai sitkeyden voidaan sanoa
olevan voimakas psykologinen kapasiteetti, jonka avulla yksilö ponnistaa
vastoinkäymisen yli oletettujen psyykkisten tai fyysisten voimavarojen. Sisuun
liitetään usein myös kyky tehdä sinnikkäästi ja pitkäjänteisesti työtä jonkin
tavoitteen eteen.170 Sitkeyden avulla voitettiin esteitä ja noustiin maasta sitkeyden
voimalla uudelleen:
itsepäisyys/sinnikkyys: raivokas taisteluntahto ja usko parempaan huomiseen (35)
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Sitkeys, en lannistu vaan yritän ja etsin muita tapoja toimia (102)

Tutkimusprofessori Carol Dweck, joka on tutkinut uskomuksia ja asenteita, esittää
että uskomukset ja asenteet ennustavat suuressa määrin tulevaa toimintaamme.
Dweckin mukaan kasvun asenne ajaa yksilön kehittämään omia kykyjään. Jos
yksilö ei usko muutoksen mahdollisuuteen, hän ei luultavasti edes yritä. Jos taas
yksilö uskoo muutoksen mahdollisuuteen ja muutokseen, niin hän pystyy
mahdollisesti kurottautumaan kohti kyseistä potentiaalia.171 Irtautujien
kertomuksissa sisun avulla selvitään vaikeuksista ja sisua kuvataan raivokkaaksi
taistelutahdoksi, jonka avulla uskotaan parempaan huomiseen.

7.6. Hengellisyys voimavarana
Uusi hengellinen identiteetti
Hengellisyydestä voimaa hakeva selviytyjä saa tukea, lohtua ja merkitystä
turvautumalla Jumalaan ja hengellisyyteen. Hengellisyys näyttäytyi joillekin
irtautujille suurena voimavarana. Irtautumisen myötä oltiin löydetty oma tapa
uskoa ja hengellisyys oli muuttunut irtaantumisprosessin myötä usein avarampaan
suuntaan. Jumalasuhdetta määritteli kokemus henkilökohtaisesta jumalasuhteesta
ja jumalakuva ja jumalasuhde olivat muuttuneet monella tavalla armollisempaan
ja hyväksyvämpään suuntaan.
Teologian tohtori, psykoanalyytikko Matti Hyrckin mukaan
ihmisen kuva hengellisyydestä ja Jumalasta ja rakentuu ensimmäisen
ihmissuhteen luomien kokemusten perusteella. Jumala voidaan kokea
houkuttajana, hallitsijana, vaatijana, parantajana tai vetäytyjänä, johon sisäinen
riippuvainen tai itseriittoinen lapsi on suhteessa. Hyrck kuvaa kirjassaan
Ihmismieli ja Jumala myös omaa hengellistä kasvuaan ja jumalakuvansa
muuttumista ja sen sidoksia omaan elämänhistoriaansa. Hyrckin hengellisyys ja
jumalakuva oli kasvanut mielivaltaisesta despoottisesta Jumala kuvasta
parantavaksi Jumalaksi.172 Samanlaista uuden hengellisyyden ja hengellisen
identiteetin etsintää näyttäytyi irtautujissa:
…Mutta kaikkein suurin lahja on kokea uudelleen hengellinen herääminen ja usko
Jumalaan, sellaisena kuin minä hänen käsitän, ilman liittymistä mihinkään hengelliseen
liikkeeseen. Rukous ja mietiskely on tärkeänä osana elämääni, kiitollisuus ja nöyryys.
Elämä koostuu pienistä kiitollisuuden hetkistä. (91)
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Ihmisellä on sellainen hengellinen elämä, jota hän tarvitsee. Hengellinen elämä ja
tapa harjoittaa omaa uskontoaan täyttää ihmisessä jotakin omaa sisäistä tarvetta.
Kukaan ei elä uskonnollista elämää erillisenä muusta elämästään, vaan siinä
heijastuu myös muu koko elämäntodellisuus. Hengellisten ja psyykkisen elämän
välillä on aina yhteys.173 Usein ajatellaan, että hengellinen kokemus olisi jotenkin
erilainen tai se syntyisi eri tavoin kuin muut ihmisen kokemukset. Uskonnollinen
kokemus ja sen syntyminen on kuitenkin osa ihmisen yleistä kokemusmaailmaa.
Hengellisyyteen ja hengelliseen kokemukseen vaikuttaa keskeisesti kuitenkin
ihmisen oma suhtautuminen tuonpuoleiseen, tunne-elämä, elämänhistoria, ja
ihmissuhteet. Tämän takia ihmisen hengellinen elämä voi olla hänen tiettyjen
elämänhistorian tapahtumien toistamista, kieltämistä, korvaamista tai
muuttamista.174
Ihmisen hyvinvointia tukeva usko on avointa, sitoutunutta, sisäistettyä ja
itsekriittistä. Tällainen usko voi olla kantava voimavara kriiseissä ja sen on todettu
vaikuttavan myönteisesti ihmisen mielenterveyteen. Uskonnon myönteiset
vaikutukset ovat sidoksissa terveeseen uskonnollisuuteen. Tällaiselle
uskonnollisuudelle on tyypillistä toisia kunnioittava ja rohkea maailmankatsomus,
jokaista ihmistä arvostava ihmiskäsitys, erilaisuuden hyväksyminen ja avoimuus
ymmärtää uutta.175
Hengellisyydestä voimaa saava irtautuja turvautuu siihen, että usko antaa
merkitystä hänen elämälleen. Hengellisyys näyttää muuttuvan suljetusta
avoimeksi ja tuo turvaa ja lohtua irtautujalle. Hengellisyydestä ja ihmisen
jumalakuvasta tulee henkilökohtaista, jota ei määritä kuuluminen johonkin
tiettyyn uskonyhteisöön.

8. Johtopäätökset
Yksilötasolla suljetusta uskonyhteisöstä irtaantuminen vaatii paljon henkisiä
voimavaroja. Omaan identiteettiin ja erillisyyteen sekä uskonyhteisöön liittyvät
tunteet vievät voimavaroja ja heikentävät yksilön toimintakykyä. Suljetusta
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uskonyhteisöstä irtautuessa irtautujat kääntävät katseensa yhteisöllisyyden sijaan
itseensä.

Kaavio 15: Tunteiden merkitys irtaantumisprosessin jäsentäjänä ja
selviytymisen tukena.
Kuvaan olen luonut kaaviomallin tunteiden merkityksestä irtaantumisprosessin
jäsentäjänä ja selviytymisen tukena. Kaavion alussa irtautujan lapsuudenperhe on
uskonyhteisön autoritaarisuuden, kuriyhteisöllisyyden ja eksklusiivisuuden
puristuksessa. Nämä sulkeutuneet rakenteet voivat uhata lapsen ja vanhemman
kiintymyssuhdetta, lapsen itsetuntoa ja tunne-elämää.
Irtautujan irtaantumisprosessin tunteiden merkitys näyttäytyy kahden eri
rajauksen valossa. Irtautuja prosessoi tunteillaan menneisyyttään ja hakee turvaa
ja merkitystä uskonyhteisöstä ja lapsuudenperheestään. Tämä ei tarkoita sitä, että
irtautuja kiinnittyisi menneisyyteen, vaan aktiivista kokemusten, muistojen ja
luopumisen kohteena olevien asioiden syvällistä prosessointia. Tukea
irtaantumisprosessiin oli kuitenkin koettu saavan vain vähän lapsuudenperheeltä.
Omaan identiteettiin liittyvillä tunteillaan irtautuja suuntautuu tulevaisuuteen ja
kamppailee erillisyyteen ja oman identiteetin vahvistamiseen.
Selviytyminen merkitsi muun muassa syyllisyydestä, häpeästä ja
ahdistuksesta vapautumista, oman itseyden, erillisyyden ja toimijuuden
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löytämistä, itsetunnon vahvistumista ja omien tunteidensa hyväksymistä.
Selviytymisestä kertoi myös luottavainen ja positiivinen suhtautuminen
tulevaisuuteen. Selviytymiskykyään irtautujat kuvasivat kameleonttimaisena
kykynä sopeutua ja uudistua muutoksiin kahden erilaisen maailman välillä.
Aineistosta nousi kuusi erilaista selviytyjätyyppiä, jotka hakivat voimaa eri osaaluilta. Selviytymiseen haettiin voimaa spiritualiteetin, kognitiivisuuden,
ihmissuhteiden, myönteisen elämänasenteen, hengellisyyden ja itsetunnon
alueilla.
Naiset olivat kokeneet irtautumisprosessin aikana erilaisia tunteita jonkin
verran enemmän kuin miehet. Syitä tähän voivat olla irtautujien kokema tasaarvon puute uskonyhteisöissä, patriarkaalisuus, naisten alisteinen asema, naisten
itsemääräämisoikeuden puute omaan ruumiiseen ja lisääntymiseen ja naisen
seksuaalisuuden vartiointi. Vaikuttaa siltä, että tiiviit sosiaaliset suhteet ja
riippuvaisuus niistä sekä erilaiset normittavat rajoitukset naisten elämässä
synnyttävät naisissa jonkin verran enemmän syyllisyyttä, häpeää, vihaa, ahdistusta
ja pelkoa.
Irtautujista 98 % oli kokenut irtaantumisprosessinsa aikana stressiä ja 77
% psykosomaattisia oireita. Apua oltiin haettu terapeutilta tai muulta hoitotaholta
ennen kaikkea omien tunteiden käsittelyyn. Terapian turvin oltiin opeteltu
tuntemaan ennen kiellettyjä, vaiettuja tai tukahdutettuja tunteita ja irtaantumisesta
seuranneita tunteita. Irtaantumisprosessi koettiin usein prosessina, jolla ei ole
selviä rajoja. Useat arvioivat irtaantumisprosessin olevan hyvin pitkä, joskus jopa
elämänmittainen prosessi. Mitä tiiviimpi suhde irtautujalla oli uskonyhteisöön ja
hengellisyyteen, sitä vaikeampi irtaantumisprosessi ja sen seuraukset olivat.
Irtautujat olivat hakeneet luovasti apua omien tunteiden käsittelyyn ja
olivat kokeneet saaneensa apua erityisesti vertaistuesta. Vertaistuen avulla omien
tunteiden hyväksyminen oli tullut mahdolliseksi tunteiden jakamisen kautta. Pelot,
ahdistus, häpeä, suru ja syyllisyys olivat lievittyneet ja myönteiset tunteet olivat
kasvaneet. Selviytymisen merkitys ja sisältö näyttäytyivät yksilöllisinä
prosesseina. Kuitenkin kaikkien selviytyminen tähtää tasapainoon omien
tunteidensa kanssa. Irtaantumisen alussa tunteet saattavat olla tuskallisia ja
vaikeita käsitellä. Vertaistuen ja muun tuen avulla irtautujat oppivat paremmin
käsittelemään vaikeitakin tunteita.
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Kaavio 16: Vertaistuki apuna omien tunteiden käsittelyssä ja selviytymisen
tukena.176
Vertaistuen myötä irtaantujat ovat huomanneet, että muillakin on ollut
irtautumisprosessiin liittyviä samanlaisia kokemuksia ja tunteita. Tämän
huomaaminen on auttanut hyväksymään omia tunteita luonnollisena osana
prosessia. Omien tunteiden kuuntelu ja hyväksyminen olivat avanneet ovia uuteen
itseymmärrykseen ja itsetuntemukseen. Elämänhallinta sekä selviytyminen olivat
parantuneet ja myönteiset tunteet lisääntyneet. Irtautujat olivat vapautuneet
erilaisista tunnelukoista ja olivat irtaantumisprosessin aikana alkaneet sallia
itselleen ennen kiellettyjä tunteita. Tunteiden sallimisen avulla oma erillisyys ja
toimijuus uskonnollisesta yhteisöstä kasvoi. Tämän takia omien tunteiden
kuunteluun, arvostamiseen ja sallimiseen liittyy suuri merkitys. Vertaistukeen
liittyvät tutkimustulokset olivat hyvin kiinnostavia. Jatkotutkimusaiheena olisi
hyödyllistä tutkia enemmän vertaistuen merkitystä selviytymiskokemuksessa.
Suljetuissa uskonyhteisöissä vallitsevat rakenteet, kuten autoritaarisuus,
kurimentaliteetti ja eksklusiivisuus sulkevat uskonnollisuutta sisäänpäin ja
saattavat aiheuttaa hengellistä väkivaltaa ja vaatimuksia tukahduttaa omia tunteita.
Irtautujat olivat mukautuneet näihin rakenteisiin usein terveytensä kustannuksella.
Suljetuissa uskonyhteisöissä oltiin koettu hengellistä elämää, jossa torjuttiin osa
ihmisen tunne-elämästä. Jotkin inhimilliset tunteet oli koettu kielletyksi ja jopa
synniksi sekä lapsuudenperheessä sekä uskonyhteisössä. Uskonyhteisöissä
176
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kiellettyjä tunteita, kuten pelkoa, vihaa, ahdistusta, surua, masennusta tai
väsymystä ei oltu käsitelty kunnolla. Ne oltiin ohitettu hengellisillä keinoilla,
kuten anteeksiannolla. Uskonyhteisöissä oli ollut myös vaatimuksia tuntea vain
positiivisia tunteita uskonyhteisöjen normeja tai rakenteita kohtaan.
Uskonyhteisöjen autoritaarisuus, kuriyhteisöllisyys ja eksklusiivisuus näyttää
uhkaavan yksilön ja uskonyhteisön välistä erillisyyttä, vastavuoroisuutta ja
yksilön tunteiden ja tarpeiden huomioimista.
Yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna hengellinen väkivalta ja
tunteiden kieltäminen, tukahduttaminen ja vaientaminen näyttäytyy kustannuksina
sosiaali- ja terveydenhuollossa. Masennuksesta ja erilaisista muista
mielenterveyden häiriöistä aiheutuu yhteiskunnalle vuositasolla merkittäviä
kustannuksia. Irtautujista 57 % oli tarvinnut terapeutin ja jonkin muun hoitotahon
apua irtaantumisprosessin ja omien tunteiden avuksi. Aineistossa kerrottiin melko
paljon psykosomaattisista oireista, stressistä, masennuksesta, paniikki- ja
ahdistushäiriöistä tai itsemurha-ajatuksista. Jonkin verran mainittiin sairaslomia
tai työkyvyttömyyttä stressin, uupumuksen tai masennuksen takia.
Asiaa voidaan tarkastella yhteiskunnallisesti myös ihmisoikeuksien
kannalta. Ihmisoikeuksien keskeinen perusta on suojella yksilöä ryhmien vallalta.
Uskonnonvapauden periaate ja uskonyhteisöjen autonominen asema turvaavat
uskonyhteisöjen ja niihin kuuluvien ihmisten oikeuden harjoittaa uskontoa.
Teologiset ulottuvuudet on kuitenkin tulkittu valtiollisten toimijoiden ulkopuolella
oleviksi asioiksi. Usein uskonyhteisössä korostuu käytännössä yhteisön oikeudet
ja ihmisoikeuksien vaatimus liittyy usein muiden kuin oman ryhmän uhkaan.177
Yksilöiden kannalta olisi tarpeellista ja ihmisoikeuksien mukaista, että heidän
asemansa olisi suojattu erilaista väkivaltaa vastaan myös uskonyhteisöjen sisällä.
Nykypäivänä perinteiset uskonnolliset auktoriteetit menettävät otettaan ja
uskonnollisuudessa korostetaan elämyksellisyyttä, omien valintojen korostamista
ja yksilöllisyyden kaipuuta.178 Tämä ilmiö näkyi myös irtautumisprosessissa.
Hengellisyydestä voimaa hakevat irtautujat siirtyvät auktoriteetteja korostavasta
uskonnollisuudesta kohti yksilöllisyyttä ja henkilökohtaista jumalasuhdetta
korostavaa uskonnollisuutta ja hengellisyyttä.
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Liitteet
Tutkimuspyyntö
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Tiedot kerätään nimettömänä, eikä niiden perusteella voi tunnistaa ketään
yksittäistä vastaajaa. Tietoja tullaan käyttämään tutkimuksellisiin tarkoituksiin.
Tutkimusaineiston kerääminen ja käsittely on luottamuksellista.
Pro gradu -tutkimukseni julkaistaan Helsingin yliopiston e-thesis järjestelmässä,
josta voit lukea sen tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Voit halutessasi kysyä
minulta lisätietoja osoitteesta: xxx
Käsittelen kaikki yhteydenotot luottamuksellisesti.
Lomakkeen kysymykset ovat pääasiassa monivalintakysymyksiä, joten täyttö on
nopeaa. Vastaathan kyselyyn viimeistään 11.10.2015 mennessä.
Jokainen vastaus on tärkeä, suurkiitos jo etukäteen osallistumisestasi
tutkimukseen ja tiedon tuottamiseen!
E-lomakkeen kysely irtautujille
Tunteiden merkitys irtaantumisprosessin jäsentäjänä ja selviytymisen tukena
Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!
Pyrin tämän kyselyn avulla kartoittamaan sitä, mitä tunteita irtaantuja käsittelee
uskonnollisesta yhteisöstä irtaantuessaan, sekä sitä miten uskonnollinen yhteisö ja
lapsuuden perhe on tukenut irtaantujan tunneilmaisua. Minkälainen kasvualusta
uskonnollinen yhteisö tai uskonnollinen lapsuudenperhe on yksilön
tunnekasvatukselle ja tunneilmaisulle?

VASTAA ALLA OLEVIIN KYSYMYKSIIN
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1. Sukupuoli:
Valitse:
Nainen
Mies
Muu
2. Ikä
Valitse:
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
653. Koulutusaste
Valitse:
Peruskoulu
Lukio
Ei ammatillista koulutusta
Lyhyt ammatillinen koulutus (kurssi tai muu vastaava)
Ammattioppilaitos
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto
4. Ammattiasema
Valitse:
Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
Ylempi toimihenkilö
Alempi toimihenkilö
Työntekijä
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
Työtön
Opiskelija
Kotiäiti tai -isä
Eläkeläinen
Muu
Muu ammattiasema:
5. Mihin uskonnolliseen yhteisöön kuuluit ennen irtaantumistasi?
Valitse:
Helluntailaisuus / Karismaattisuus
Esikoislestadiolaisuus
Vanhoillislestadiolaisuus
Jehovan todistajat
Mormonit
Adventistit
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Rauhansanalaisuus
New Age
Muu
Muu uskonnollinen yhteisö:
6. Kuinka pitkä aika irtaantumisestasi on? Vastaa lähimpään vuoteen
Valitse:
Alle 1 v.
1-2v.
3-4v.
5-6v.
7-8v.
9-10v.
11-12v.
13-14v.
15-16v.
17-18v.
19-20v.
20v7. Oletko saanut tukea irtaantumisprosessin käsittelyyn ulkopuolisilta
henkilöiltä?
Valitse:
Kyllä
Ei
8. Mistä olet saanut tukea irtaantumisprosessin käsittelyyn? (Likertasteikko)
Lapsuudenperhe
Ystävät
Perhe
Työkaverit
Vertaistuki
Terapeutti tai jokin hoitotaho
Muu
Muu:
9. Ota kantaa seuraaviin väittämiin: (Likert- asteikko)
Olisin tarvinnut enemmän tukea irtaantumisprosessin käsittelyyn
Olin stressaantunut irtaantumisprosessin aikana
Irtaantumisprosessin aikana minulla oli psykosomaattisia oireita
10. Mitä tunteita olet käsitellyt irtaantumisprosessisi aikana? (Likertasteikko)
Ilo
Suru
Viha
Häpeä
Syyllisyys
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Pelko
Muu
Muut tunteet:
11. Kerro esimerkkejä tunnekokemuksistasi irtaantumisprosessin aikana ja
sitä millaisiin tilanteisiin tunnekokemukset ovat liittyneet? Kirjoita vapaasti.
12. Ota kantaa seuraaviin väittämiin: (Likert-asteikko)
Olen tarvinnut ulkopuolista apua tunnekokemusten käsittelyssä
Olen pystynyt puhumaan tunnekokemuksistasi läheisten kanssa
13. Mihin uskonnolliseen yhteisöön lapsuudenperheesi kuului?
Valitse:
Helluntailaisuus / Karismaattisuus
Esikoislestadiolaisuus
Vanhoillislestadiolaisuus
Jehovan todistajat
Mormonit
Adventistit
Rauhansanalaisuus
New Age
Muu
Muu lapsuuden perheen uskonnollinen yhteisö:
14. Ota kantaa seuraaviin väittämiin: (Likert-Asteikko)
Lapsuuden perheeni oli uskonnollinen
Vanhempani kasvattivat minua uskonyhteisön normien mukaisesti
Sain tukea tunteiden ilmaisuun lapsuudenperheessäni
Sain tukea tunteiden ilmaisuun uskonnollisessa yhteisössä
Sain ilmaista kaikkia inhimillisiä tunteitani lapsuuden perheessä
Sain ilmaista kaikkia inhimillisiä tunteita uskonnollisessa yhteisössä
Tietyt tunteet olivat kiellettyjä lapsuuden perheessäni
Tietyt tunteet olivat kiellettyjä uskonnollisessa yhteisössä
Tietyt tunteet olivat syntiä lapsuuden perheessäni
Tietyt tunteet olivat syntiä uskonnollisessa yhteisössä
Kerro lisää yllä olevista teemoista:
15. Millä tavalla koit lapsuuden perheen tai uskonnollisen yhteisön tukevan
yksilön tunneilmaisua?
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16. Minkälaiseksi kasvualustaksi koit uskonnollisen perheen tai
uskonnollisen yhteisön yksilön tunnekasvatukselle tai tunneilmaisulle?
Erittele erityisesti mitkä tunteet olivat sallittuja tai kiellettyjä ja miten se
näyttäytyi.
Kirjoita vapaasti.

17. Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät luonteenpiirteesi, joista on ollut
sinulle hyötyä irtaantumisprosessisi aikana?
Millä tavalla näistä luonteenpiirteistä on ollut sinulle hyötyä? Ovatko jotkin
näistä luonteenpiirteistä liittyneet jollakin tavalla tunteiden käsittelemiseen,
tunteiden ilmaisuun tai selviytymiseen? Kirjoita vapaasti.
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