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Tutkimuksessa tarkasteltiin narratiivisella tutkimusotteella Tosi Rakkaus Odottaa -
kampanjaan liittyvän neitsyysaatteen vaikutusta tutkittavien elämään. Tutkimustehtävänä oli 
selvittää, miten ihanne seksuaalisesta pidättäytymisestä avioliittoon asti näkyi vastaajien 
elämäntarinassa. Tutkimuksen teoreettisenä viitekehyksenä toimivat seksuaalimoraalin 
muutos, kristillinen fundamentalismi ja evankelisuus, häpeän teoria sekä James Fowlerin 
teoria uskon vaiheista. 
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seksuaalisuuteen, 2) suhteessa Jumalaan ja 3) suhteessa hengelliseen yhteisöön.  
 
Fowlerin teorian valossa neitsyysaatetta voidaan pitää pyhän symbolina, joka näyttää 
edellyttävän teini-iälle tyypillistä synteettis-sovinnaista uskoa. Tutkimuksen valossa 
neitsyysaate näyttäytyy suurimmalle osalle vastaajia häpeää ja syyllisyyttä tuottavana 
käytäntönä, joka näkyy vastaajien elämäntarinassa vuosia sitoutumisen jälkeenkin.  
 
Tutkimus tarjoaa näkökulmia nuorten seksuaalieettiseen kasvatukseen. Se haastaa pohtimaan 
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1"Johdanto""
Vuonna 1997 Suomeen rantautui Yhdysvalloista uskonnollinen Tosi Rakkaus 

Odottaa -kampanja, joka kehottaa nuoria odottamaan seksuaalielämän aloittamista 

avioliittoon asti. Kampanjaa on levitetty laajasti Suomen kristillisissä kirkoissa 

vuosien ajan ja sen levitys jatkuu edelleen. Nuotta-media kustansi kampanjan esit-

teestä uusintapainoksen vuonna 2012. Kampanjan neitsyysihanne herätti tuolloin 

mediassa runsaasti keskustelua ja sitä luonnehdittiin vahingolliseksi. Myös kirk-

kohallitus irtisanoutui kampanjasta ja totesi sen olevan evankelisluterilaisen kir-

kon linjan vastainen. Tästä huolimatta myös uusintapainosta jaettiin seurakunnissa 

nuorille niin, että 10 000 kappaleen erä tilattiin nopeasti loppuun.1 Nuotta-media 

valmistelee parhaillaan uutta painosta Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjan esittees-

tä ja se on määrä julkaista toukokuussa 2017.2   

Tässä tutkimuksessa tarkoituksenani on selvittää, miten nuoruudessa annettu 

neitsyyslupaus näkyy tutkittavien elämäntarinassa. Tutkimukseen osallistuneet 23 

vastaajaa olivat sitoutuneet teini-iässä Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjaan ja näin 

lupautuneet pidättäytymään yhdynnästä ennen avioliittoa. Tutkimuksen kannalta 

olennaista on ennen kaikkea tutkittavien sitoutuminen neitsyyslupaukseen, ei 

niinkään Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjaan. Kaikki vastaajat eivät olleet liitty-

neet kampanjaan allekirjoittamalla lupauskorttia, mutta kaikki katsoivat sitoutu-

neensa kampanjan ideologiaan. Tutkittavat eivät tavallisesti nähneet kampanjaa 

erillisenä seurakunnan muusta seksuaaliopetuksesta.  

Tosi Rakkaus Odottaa -kampanja on itselleni henkilökohtaisesti tuttu. Olin 

kampanjan julkistamisen aikaan monen tutkimukseen osallistuneen tapaan rippi-

kouluikäinen. Sitouduin myös itse kampanjaan muiden seurakuntamme nuorten 

tavoin ja osallistuin myös useisiin kampanjan ympärille rakennettuihin nuorten 

tapahtumiin. Olen omakohtaisesti kokenut kampanjaan liittyvät lieveilmiöt ja to-

distanut kamppailua neitsyyslupauksen kanssa. Tutkimusta tehdessä tämä voi olla 

samaan aikaan niin hyöty kuin haittakin. Itselleni kampanja on kuitenkin henkilö-

kohtaisella tasolla jäänyt melko neutraaliksi kokemukseksi, ja aloin kyseenalaistaa 

sen periaatteet jo teini-ikäisenä. Tästä syystä uskon voivani toisaalta hyödyntää 

omakohtaista kokemustani kampanjasta, mutta toisaalta etääntyä riittävästi tutki-

musta tehdessäni. 

                                                
1 Ks. esim. Lehtonen 2013; Mollgren 2013; Hedberg 2013. 
2 Pentikäinen 2017. 
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Kun pro seminaari -ryhmässämme käytiin läpi mahdollisia pro gradu -työn 

aiheita, oli listalla myös Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjan vaikutukset myöhem-

min elämässä. Heti aiheen nähtyäni päätin tarttua siihen, sillä ajattelin, että aiheen 

tutkimisella ja kokemusten tuomisella päivänvaloon voi olla merkittävä vaikutus 

keskusteluun seksuaalikasvatuksesta niin luterilaisen kirkon sisällä kuin vapaissa 

suunnissakin. Tutkimukseni kannalta keskeisiä teemoja, seksuaalisuutta ja häpeää, 

on tutkittu melko runsaasti teologian parissa3. Neitsyyslupausta sen sijaan on tut-

kittu vain vähän niin suomalaisen kuin kansainvälisenkin teologian parissa. Tässä 

mielessä tutkimukseni paikkaa aukkoa teologian alan tutkimuskentässä. 

Tutkimukseni teoreettinen tausta esitellään luvussa kaksi. Ensimmäiseksi 

käsittelen seksuaalimoraalin muutosta, Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjan taustal-

la vaikuttavia aatteita, fundamentalismia ja evankelikaalisuutta sekä valotan Tosi 

Rakkaus Odottaa -liikkeen taustoja. Tämän jälkeen esittelen tutkimuksessani käyt-

tämät keskeiset teoriat, James Fowlerin teorian uskon vaiheista sekä häpeän käsit-

teeseen liittyvää teoriaa. Kolmannessa luvussa esittelen tarkemmin tutkimustehtä-

vääni sekä aineiston keruuta. Luvussa kolme on kuvattuna myös aineiston analyy-

sin kulku sekä pohdinta tutkimuksen eettisyydestä. Lähestyn tutkimustehtävää 

narratiivisen tutkimusperinteen kautta. Neljännessä luvussa tarkastelen vastaajien 

elämäntarinoita ensin holistis-sisällöllisen analyysin avulla. Peilaan vastaajien 

kertomusten kulkua uskonvaiheteoriaan nähden. Viidennessä luvussa puolestaan 

tarkastelen vastauksia kategoris-sisällöllisen analyysin avulla ja esittelen tuloksia 

aineistosta nousevien teemojen avulla. Kuudennen luvun muodostavat pohdinta 

sekä johtopäätökset. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Ratinen 2014, 17. 
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2"Tutkimuksen"teoreettiset"lähtökohdat""

2.1$Seksuaalimoraalin$muutos$$
Seksuaalimoraali on muuttunut huomattavasti sallivampaan suuntaan viimeisten 

vuosikymmenten aikana. Aiemmin avioliitto nähtiin ainoana sosiaalisen suhteen 

muotona, jossa seksuaalinen kanssakäyminen hyväksyttiin. Vähitellen rakkaus 

kuitenkin hyväksyttiin riittäväksi perusteeksi seksuaaliselle kanssakäymiselle. 

Seksuaalisen vallankumouksen myötä myös seksi ilman rakkautta tuli hyväksyttä-

väksi. Suomalaisten seksuaaliasenteita tutkittaessa tutkimuskerrasta toiseen yhä 

harvemmat ovat pitäneet seksiä ilman rakkautta vääränä asiana. Vuona 2007 enää 

30 prosenttia suomalaisista piti seksiä ilman rakkautta vääränä. Kuitenkin jopa 79 

prosenttia miehistä ja 78 prosenttia naisista, jotka kokivat uskonnon omassa elä-

mässään hyvin tärkeäksi, tuomitsivat sukupuolisuhteen ilman rakkautta. Vaikut-

taakin siltä, että seksin liittäminen rakkauteen on vahvasti uskonnollinen arvo.4 

Yhdyntöjen aloitusikä on viime vuosikymmeninä laskenut Suomessa osaksi 

johtuen seurustelun aloitusiän varhaistumisesta. Kun vielä 1940-luvulla naisten 

keskimääräinen yhdyntöjen aloitusikä oli yli 20 vuotta ja miehillä 19 vuotta, 

2000-luvulla vastaava luku on naisilla 17 vuotta ja miehillä 18 vuotta. Aikaisem-

min uskonnolliset nuoret aloittivat sukupuoliyhdynnät muita vanhempina. Ero 

hävisi pojilta erityisen uskonnollisia yksilöitä lukuun ottamatta jo 1980-luvulla. 

Tytöillä se säilyi lähemmäksi nykypäivää, sillä tyttöjen osuus uskonnollisista nuo-

rista on paljon suurempi kuin poikien. Vuonna 2007 yhdyntöjen aloittaminen 

vaihteli tytöillä uskonnollisuuden mukaan keskimäärin jopa kolme vuotta.5 

Myös asennoituminen nuorten sukupuolielämään ennen avioliittoa on muut-

tunut huomattavasti. Työikäisistä enää 13 prosenttia naisista ja 9 prosenttia mie-

histä asettaa avioliittolupauksen sukupuolielämän ehdoksi. Kun vuonna 1971 nai-

sista 37 prosenttia ja miehistä 60 prosenttia piti sukupuoliyhteyttä vakituisessa 

seurustelusuhteessa hyväksyttävänä, vuonna 1992 jo 86 prosenttia naisista ja 88 

prosenttia miehistä hyväksyi sukupuoliyhteyden. Erityisesti naisten mielipide yh-

dyntöjen sopivuudesta nuorille on muuttunut ja yhdenmukaistunut miesten mieli-

piteiden kanssa. Muutos nuorten sukupuoliyhdyntöjen hyväksymisessä on syste-

maattista ja suurta kaikissa ikäryhmissä. Vaikuttaa siltä, että nuorten yhdyntöihin 

suhtautuminen liittyy vahvasti ihmisten omiin kokemuksiin nuorena ja näin yh-

dynnät nuorena aloittaneet ovat valmiita hyväksymään varhaiset yhdynnät melko 

                                                
4 Kontula 2008, 80, 81. 
5 Kontula 2008, 114, 115. 
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varauksettomasti myös omille lapsilleen. Suomalaisten asenne nuorten sukupuo-

liyhteyksien sopivuuteen on säilynyt melko samana myös 2000-luvulla.6 

Sukupuolimoraalin säätely on yhteiskunnallinen kysymys, sillä siitä aiheu-

tuu moninaisia yhteiskunnallisia seurauksia. Sukupuolimoraalilla tarkoitetaan so-

vinnaistapoja tai sääntöjä, joita yhteisön seksuaaliseen käyttäytymiseen liitetään. 

Sukupuolimoraali perustuu uskonnolliseen, ideologiseen ja tieteelliseen tietoon. 

Sukupuolimoraali ei nyky-yhteiskunnassa ole enää yhdenmukainen, vaan sen si-

sällöstä kamppailevat erilaiset ryhmät ja ideologiat. Myös yhteiskunta pyrkii eri-

laisin tavoin valvomaan seksuaalista käyttäytymistä. Suomessa valvonta toteutuu 

nykyisellään pääsääntöisesti sosiaalisen kontrollin avulla. Lainsäädännössä suku-

puoliasiat tulkitaan nykyisin pääsääntöisesti yksityisasioiksi. Kaiken kaikkiaan 

lainsäädännön muutokset ovat seurannet sukupuolimoraalin muutosta, joskin lain-

säädäntö kulkee jatkuvasti asenne- ja käyttäytymismuutoksia jäljessä.7 

Viime vuosisatoina tärkein sukupuolimoraalin auktoriteetti länsimaisessa 

kulttuurissa on ollut kirkko. Kirkko on toiminut avioliittoon vihkijänä ja tuomin-

nut vapaat sukupuolisuhteet kristillisen etiikan vastaisina. Naimattomien sukupuo-

lisuhteet oli kriminalisoitu myös yhteiskunnan taholta Suomessa vuoteen 1926 

saakka. Oikeudellisen rangaistuksen lisäksi väärästä sukupuolisuhteesta rangais-

tiin kirkollisilla häpeärangaistuksilla. Tiedon puutteen vuoksi tiukkaa seksuaali-

moraalia perusteltiin erilaisilla perättömillä uskomuksilla, kuten itsetyydytyksen 

vaarallisuudella. Tieteellisen ihmiskuvan vahvistumisen myötä kirkon auktoriteet-

ti sukupuoliasioissa on siirtynyt lääketieteelle ja psykologialle, joka nykyisin mää-

rittää pitkälti hyväksyttävän seksuaalisuuden rajoja.8 

Sukupuolimoraalin voimakkaasta muutoksesta huolimatta kristillinen suku-

puolimoraali on muuttunut hämmästyttävän vähän.9 Kristillisten kirkkojen moraa-

liopetus voidaan pelkistää kahteen suuntaukseen. Ensimmäinen näistä on autono-

minen tai luonnollinen moraali ja toinen moraalin sidonnaisuus Raamatun tekstei-

hin. Ensimmäisen käsityksen mukaan yksilö tunnistaa järjen ja omantunnon avul-

la, mikä on oikein ja mikä väärin. Toisessa näkemyksessä uskonnon moraaliarvo-

jen katsotaan olevan erilliset maalliseen moraaliin nähden ja oikein elääkseen ih-

misen tulee etsiä Raamatusta säännöt moraaliselle käyttäytymiselle. Luterilaisessa 

perinteessä esiintyy rinnakkain sekä ajatus luonnollisesta moraalista että uskonto-

                                                
6 Kontula 1993, 59, 60; Kontula 2008, 77. 
7 Kontula 1993, 53, 54; Kontula 1991, 27, 28. 
8 Kontula 1991, 28, 29.  
9 Kontula 1993, 53 
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eettinen ajattelu. Koska ihmisten ajatellaan tuntevan moraaliperiaatteet luonnos-

taan, ei niiden opettamisen katsota olevan ensisijaisesti kirkon vaan yhteiskunnan 

tehtävä. Tästä huolimatta moraalilla on keskeinen tehtävä kirkon opetuksessa. 

Luterilaisen käsityksen mukaan ihminen toimii moraalisesti itsekkäistä syistä, 

vaikka moraalilakia tulisi noudattaa Jumalan vuoksi. Syntiin langennut ihminen ei 

tähän kykene. Moraalivaatimuksen esillä pitäminen tähtääkin ihmisen perisynnil-

lisen tilan osoittamiseen. Luterilainen perinne hyväksyy useita erilaisia näkemyk-

siä seksuaalieettisiin kysymyksiin eikä katso niiden vaarantavan pelastususkoa.10 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon piispat julkaisivat vuonna 1984 Kas-

vamaan yhdessä -nimisen perhe- ja seksuaalieettisen kannanoton. Sen mukaan 

ihminen on luotu perhe-elämää varten. Perheen perustana toimivat miehen ja nai-

sen elinikäinen avioliitto, jonka keskeinen tarkoitus on suvun jatkaminen. Kan-

nanoton mukaan vain avioliitto voi tarjota turvallisuutta, jota seksuaalisuuden 

toteuttaminen edellyttää. Avoliittojen ohella kannanotto suhtautuu negatiivisesti 

myös itsetyydytykseen sekä avioeroon.11 

Piispat julkaisivat uuden Rakkauden lahja -nimisen perhe- ja seksuaalieetti-

sen kannanoton vuonna 2008. Kannanotto on huomattavasti edeltäjäänsä salli-

vampi ja epämääräisempi. Kannanotossa myönnetään, että ydinperhemalli ei enää 

ole ainoa tapa järjestää perhe. Tästä huolimatta kirkon ihanteena esitetään edelleen 

miehen ja naisen välinen elinikäinen avioliitto. Seksuaalisuus nähdään Jumalan 

lahjana. Hyvän seksuaalisuuden edellytyksinä kannanotto pitää rakkautta, sitou-

tumista ja uskollisuutta. Piispojen mukaan nämä toteutuvat parhaimmin avioliitos-

sa. Kannanotto näkee pidäkkeettömän seksin seksistä pidättäytymisen vastakohta-

na ja vieroksuu näitä molempia. Itsetyydytys nähdään nyt osana nuoren normaalia 

seksuaalista kehitystä ja sitä pidetään turvallisempana kuin irtosuhteita. Piispat 

ovat huolissaan nuorten sosiaalisista paineista aloittaa seksuaalielämä ennenaikai-

sesti. Kannanotto toteaa, että aikuisten tehtävä onkin kertoa nuorille odottamisen 

viisaudesta, muttei määrittele, mitä tällä tarkalleen ottaen tarkoitetaan. Nuoren 

liian varhaisen seksisuhteen katsotaan syrjäyttävän syvällisemmän tutustumisen 

kumppaniin ja sitä pidetään merkittävänä terveysriskinä. Kannanotto ei määrittele 

myöskään, mitä nuoren liian varhaisella seksisuhteella tarkoitetaan.12 

Piispojen uusin kannanotto ei suoraan ilmaise kantaansa esiaviolliseen sek-

siin, vaikkakin käsittelee kysymystä. Sen sijaan se korostaa vastuullisuutta ja pai-
                                                
10 Kääriäinen 2003, 225–228. 
11 Kasvamaan yhdessä 1984, 8, 24, 25, 42, 46, 52. 
12 Rakkauden lahja 2008, 10, 31, 32, 47. 
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nottaa luottamuksen ja sitoutumisen merkitystä seksisuhteen perustana. Kannanot-

to korostaa edelleen, että avioliitto on sukupuolisuhteen aito ja turvallinen ympä-

ristö. Piispat ottavat löyhästi kantaa myös avoliittoon. Kannanoton mukaan avolii-

tossa voidaan kyllä osoittaa rakkautta, mutta sitä pidetään haasteellisena elämän-

muotona. Avioliiton katsotaan antavan avoliittoa paremman suojan rakkaudelle ja 

sen juridista sitovuutta painotetaan. Vaikka kannanotto toteaa, että elinikäinen 

avioliitto on kristillinen ihanne, tunnustetaan että joskus avioero on väistämätön.13 

 

2.2$Neitsyysliikkeen$taustalla$vaikuttava$amerikkalaiskristil5
linen$fundamentalismi$ja$evankelikaalisuus$$
Tosi Rakkaus Odottaa -kampajaa ymmärtääkseen on tärkeä perehtyä sen ideologi-

siin juuriin. Kampanjan taustalla vaikuttaa sekä fundamentalistinen että evankeli-

kaalinen uskonnollinen näkemys, jota esittelen seuraavassa. 

Kristillinen fundamentalismi syntyi Yhdysvalloissa 1800- ja 1900-lukujen 

vaihteessa. Sen syntyaikaan elettiin murroskautta, jota leimasivat edistyksen, sosi-

aalisen evoluution, modernismin ja liberalismin aatteet. Fundamentalismi esittää 

maailman radikaalisti polarisoituna hyvän ja pahan välille. Tästä syystä funda-

mentalistiset liikkeet nousevat aikoina, jolloin hyvää ja pahaa arvioidaan uudel-

leen yhteiskunnassa. Vastauksena muuttuvaan maailmaan fundamentalistit painot-

tavat perinteiden merkitystä ja näin vastaavat uuteen yhteiskunnalliseen haastee-

seen vanhalla käytännöllä ja ikiaikaisella totuudella. Fundamentalistit pyrkivät 

voimakkaasti muuttamaan sosiaalista maailmaa, jossa elävät, ja samaan aikaan 

suojelevat tiukasti omaa sosiaalista maailmaansa. Ulkopuolinen maailma nähdään 

liikkeen sisällä pahana ja synnillisenä. Kulloinen kulttuurinen tilanne ei koskaan 

ole hyväksyttävä, ja kulttuurin kritiikki onkin olennainen osa fundamentalismia. 

Vaikka fundamentalistit toisaalta kritisoivat vallitsevaa kulttuuria, he toisaalta 

käyttävät sen ilmenemismuotoja hyväkseen oman agendansa levittämisessä. Näin 

tehdessään he täyttävät sekulaarit rakenteet pyhällä sisällöllä.14  

 Fundamentalismi on liikkeenä epämääräinen ja sen rajoja on hankala määri-

tellä. Yhteisinä piirteinä fundamentalismille voidaan kuitenkin pitää ehdotonta 

kirjaimellista luottamusta Raamattuun Jumalan sanana, evoluution kieltämistä tai 

kyseenalaistamista, evankelioimista sekä ns. premillennialismia15. Tutkimuksessa 

                                                
13 Rakkauden lahja 2008, 50, 52, 53, 82. 
14 Wuthnow & Lawson 1994, 18; Ammerman 1994, 149, 155, 156 162. 
15 Ajatus maailmanhistorian päättymisestä suureen ahdistukseen, joka voitetaan vasta Kristuksen 
tullessa. 
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fundamentalismia on pidetty enemmänkin kulttuurivirtauksena kuin teologisena 

koulukuntana.16  

Perhe nähdään amerikkalaisen protestanttisen fundamentalismin moraalisen 

järjestyksen symbolina. Se nähdään jumalallisena ja muuttumattomana instituu-

tiona. Perheen perustana on miehen ja naisen välinen avioliitto, joka solmitaan 

lasten saamisen vuoksi. Jumalallisen järjestyksen mukaan perheen muodostavat 

nainen, mies sekä heidän lapsensa. Muut tavat järjestää perhe nähdään Jumalan 

tahdon vastaisina. Perheen dynamiikkaa leimaa miehen hengellinen johtajuus ja 

päätäntävalta sekä lasten ja naisten alamaisuus miehelle. Naisen rooli on muiden 

perheenjäsenten rooleja tarkemmin määritelty. Naisen tehtävä on toimia kaikessa 

miehen apulaisena sekä huolehtia kodista ja lasten kasvatuksesta. Äitiys on naisen 

kutsumus ja päätehtävä ja ideaalitapauksessa nainen omistaakin koko elämänsä 

lasten kasvatukselle ja jää pois työelämästä.17 

 Fundamentalismi korostaa naisen asemaa miehen palvelijana myös seksuaa-

lisissa kysymyksissä. Lähtökohtaisesti naisen seksuaalisuus nähdään uhkana. Täs-

tä syystä naisen tulee pukeutua ja käyttäytyä tavalla, joka ei herätä miehen seksu-

aalista kiinnostusta. Naisen seksuaalisuus on olemassa ainoastaan miehen tyydyt-

tämistä sekä jälkeläisten tuottamista varten ja ajatusta seksuaalisuudesta nautinnon 

tuottajana pidetään vieraana. Fundamentalismia on kuvattu radikaalisti patriarkaa-

liseksi liikkeeksi ja sen yhtenä taustamotiivina voidaan pitää miehen vallan pa-

lauttamista tasa-arvoistuvassa modernissa kulttuurissa.18 

 Konservatiivinen kristillisyys eli muutosaikaa 1920-luvulta lähtien ja jakau-

tui karkeasti ottaen konservatiiveihin, fundamentalisteihin sekä maltillisempiin 

evankelikaaleihin. Evankelikaalisuus pyrki eroon negatiivisesta leimasta, jonka 

fundamentalismi oli saanut. Evankelikaalisuus on fundamentalismin tavoin haja-

nainen liike. Tutkimuksessa puhutaankin usein evankelikaalisesta mosaiikista. 

Amerikan evankelikaalit ovat lainanneet teologiansa reformaatiosta, hengellisen 

elämän toteuttamisen 1700-luvun herätysaalloista ja käsityksensä Raamatun ja 

tieteen suhteesta 1900-luvulla käydystä fundamentalistien ja modernistien välises-

tä yhteenotosta.19 

Sekä fundamentalistit että evankelikaalit ovat osa konservatiivista kristilli-

syyttä ja jakavat pitkälti samat teologiset periaatteet. Evankelikaalit kuitenkin hy-

                                                
16 Ahonen 1987, 57, 58. 
17 Hardacre 1993, 131, 132, 134; DeBerg 1990, 45, 46, 61. 
18 Hardacre 1993, 139, 140; Brower & Gifford & Rose 1996, 218, 219. 
19 Dockery & White 1993, 22, 23; Mardsen 1993, 27, 28. 
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väksyvät raamattukritiikin tietyiltä osin, vaikkakin pitävät Raamattua fundamenta-

listien tapaan Jumalan sanana. Premillennialismi on lisäksi fundamentalismin eri-

tyispiirre, joka puuttuu evankelikaaleilta – joskin evankelikaalisuudessa uskotaan 

yhtä lailla Jeesuksen takaisin tulemiseen. Fundamentalistit ovat ryhmänä evanke-

likaaleihin verrattuina varsin sisäänpäin kääntyneitä. Monilta osin jako fundamen-

talisteihin ja evankelikaaleihin on kuitenkin viime kädessä veteen piirretty viiva ja 

erityisesti tutkimuksessa käsitteitä käytetään päällekkäisinä.20 

 Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjan esikuva, True Love Waits -kampanja 

syntyi Yhdysvalloissa Southern Baptist Convention -kirkon parissa. Tosi Rakkaus 

Odottaa -liikettä tutkinut Salomäki pitää Southern Baptist Convention -kirkkoa 

evankelikaalisena. Kirkkoa ei kuitenkaan mielestäni voi varauksetta nimittää 

evankelikaaliseksi. Southern Baptist Convention koostuu 15 miljoonasta jäsenestä 

ja 40 000 seurakunnasta ja on Yhdysvaltojen suurin protestanttinen kirkkokunta. 

Kirkko on kieltäytynyt liittymästä virallisesti The National Association of Evange-

licals -järjestöön, joka toimii Yhdysvaltojen evankelikaalisten kattojärjestönä. 

Kirkon sisällä on pitkään jatkunut kiista Raamatun luonteesta. Kiistan osapuolet 

voidaan jakaa neljään ryhmään: fundamentalistit (fundamentalists), konservatiivit 

(conservatives), maltilliset (moderates) ja liberaalit (liberals). Ryhmien erilaisuu-

det huomioiden kirkon sisällä vaikuttaa niin fundamentalistinen kuin evankelikaa-

linenkin käsitys Raamatun luonteesta. Southern Baptist Convention -kirkkoa tut-

kinut Stanley J. Grenz toteaa, ettei kirkkoa voi luokitella suoraan kuuluvaksi sen 

paremmin fundamentalistiseen, liberaaliin kuin evankelikaaliseenkaan perintee-

seen.21 

 

2.3$Amerikkalaisesta$True$Love$Waits$5liikkeestä$suomalai5
seen$Tosi$Rakkaus$Odottaa$5kampanjaan$
True Love Waits –kampanja julkaistiin Yhdysvalloissa helmikuussa 1993. Kam-

panja kannusti niin neitsyitä kuin jo seksiä harrastaneita nuoria pidättäytymään 

harrastamasta seksiä ennen avioliittoa. Sitoutuminen vahvistettiin lupauskortilla, 

jossa luvattiin Jumalalle, itselle, perheelle, ystäville, tulevaisuuden kumppanille 

sekä tulevaisuuden lapsille pidättäytyä seksistä ennen raamatullista avioliittosuh-

detta. True Love Waits kampanjaan osallistui Yhdysvalloissa satoja kirkkoja, 

kampuksia ja kouluja ympäri maata. Vuonna 1996 järjestön edustajat kertoivat, 

                                                
20 Albanese 1992, 369, 370; Ammerman 1987, 3–5; Salomäki 2004, 30. 
21 Salomäki 2004, 25, 28; Dockery 1993, 2, 4; Grenz 1993, 52. 
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että lupauskortin oli allekirjoittanut jo yli miljoona nuorta. Vuosikymmenen lop-

puun mennessä allekirjoittaneita oli jo 2,5 miljoonaa. True Love Waits on osa 

evankelikaalisen liikkeen toimintamuotoja, joilla pyritään vaikuttama ympäröi-

vään yhteiskuntaan ja erityisesti teiniraskauksien ehkäisyyn.22 

Suomessa Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjan pani alulleen Suomen Evanke-

lisluterilainen Kansanlähetys vuonna 1996 kutsumalla koolle ryhmän, joka suun-

nitteli True Love Waits -liikkeen toiminnan aloittamista myös Suomessa. Ryh-

mään kuului edustajia evankelisluterilaisen kirkon eri herätysliikkeistä sekä lisäksi 

pienempien kristillisten järjestöjen edustajia. Myöhemmin mukaan liittyi myös 

vapaiden suuntien edustajia. Suomessa liikkeen tukijoina oli muutamakymmen 

tahoa: evankelisluterilaisen kirkon herätysliikkeitä, vapaita suuntia, järjestöjä ja 

oppilaitoksia. Lupauskortti on Suomessa muotoiltu seuraavasti: ”Uskon siihen, 

että Tosi Rakkaus Odottaa: siksi tahdon – Jumalan armon avulla – sitoutua tästä 

päivästä asti siihen, että sukupuoliyhteys kuuluu yksinomaan avioliittoon. Tämän 

lupauksen annan Jumalalle, itselleni, tulevalle puolisolleni ja tuleville lapsilleni”. 

Lupauskortit otettiin käyttöön Kansanlähetyksen järjestämän Nuorten Kesä -

tapahtuman yhteydessä elokuussa 1997.  Tukijärjestö järjesti vain muutamia yksit-

täisiä tapahtumia ja kampanjaa levitettiinkin pääsääntöisesti kampanjaa organisoi-

neiden omissa tilaisuuksissa. Suomessa liikkeeseen liittyneistä ei ole pidetty rekis-

teriä, mutta Kansanlähetyksen keräämien lupauskorttien mukaan siihen oli vuo-

teen 2002 mennessä liittynyt 2852 henkilöä.23 Lupauskortin postittaneiden määrä 

ei kerro aatteeseen sitoutuneiden todellista määrää, sillä monet jättivät joko kortin 

postittamatta tai vaihtoehtoisesti sitoutuivat aatteeseen allekirjoittamatta korttia.  

Hanna Salomäen tutkimuksen mukaan Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjaan 

kuuluvista 87 prosenttia on naisia. Liittyneistä suurin osa on alle 19-vuotiaita, 

mutta toisaalta runsas viidennes osallistujista on 21-vuotiaita tai sitä vanhempia. 

Kampanjaan liittyneistä 73 prosenttia kuului evankelisluterilaiseen kirkkoon, mikä 

on vähemmän kuin keskimäärin suomalaisilla. Vastaajien perheessä taustalla vai-

kuttaneita hengellisiä liikkeitä olivat ennen kaikkea evankelisuus, helluntailaisuus 

ja Kansanlähetys.24 

True Love Waits -kampanjaa on tutkittu Yhdysvalloissa jonkin verran lähin-

nä terveyspoliittisesta näkökulmasta. Eräs tällainen tutkimus on Peter S. Bearma-

nin ja Hannah Brücknerin tutkimus, jossa tekijät tutkivat True Love Waits kam-
                                                
22 Mebane & Yam & Rimer 2006; Salomäki 2004, 25, 26, 30, 32. 
23 Salomäki 2004, 27, 28, 101, 104, 134. 
24 Salomäki 2004, 144, 146, 150. 
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panjan vaikutusta yhdyntöjen aloitusikään sekä ehkäisyyn. Tutkimuksessa selvisi, 

että lupauksen tehneet harrastivat esiaviollista yhdyntää 34 prosenttia epätodennä-

köisemmin kuin ne, jotka eivät olleet tehneet lupausta. Lupauksen tekeminen siis 

viivytti yhdyntöjen aloittamista, mutta ei lykännyt niitä tavallisesti avioliittoon 

asti. Mitä nuoremmasta lupauksen antajasta oli kyse, sitä enemmän lupauksella oli 

vaikutusta. Bearman ja Brückner selittävät lupauksen vaikutusta yhteisön tuella 

sekä lupauksen antajan identiteetin omaksumisella. Mikäli lupauksen tehnyt pää-

tyi harrastamaan yhdyntää ennen avioliittoa, hän laiminlöi ehkäisyn todennäköi-

semmin kuin henkilö, joka ei ollut tehnyt lupausta odottaa seksiä avioliittoon.25 

Felicia E. Mebane, Eileen A. Yam ja Barbara K. Rimer tutkivat, missä kon-

tekstissa True Love Waits -kampanja näyttäytyi sanomalehtien uutisoinnissa Yh-

dysvalloissa 1990-luvulla. Tutkimuksessa löydettiin viisi kategoriaa, jotka kuva-

sivat asiayhteyttä tai näkökulmaa, jossa kampanja ja sen kannattajat esitettiin. 

Ensimmäinen konteksteista oli muodikas pidättäytyminen (abstinence is ”in”). 

Sen mukaan lupauksen antaminen oli uusi tapa olla muodikas, olla cool. Toinen 

konteksti oli sosiaalisen liikkeen konteksti (social movement), joka korosti liik-

keen yhteyttä 1960-luvun seksuaaliseen vallankumoukseen ja esitti lupauksen 

vaihtoehtona seksuaalivalistukselle mm. teiniraskauksien ehkäisyssä. Kolmas 

konteksti vääränlainen seksuaalivalistus (faulty education) korosti, että moraalis-

ten arvojen ja periaatteiden tulisi olla seksuaalivalistuksen keskiössä ehkäisyväli-

neiden sijaan. Konteksteista neljäs oli epäluottamus teinejä kohtaan (lack of trust 

in teens), joka puolestaan korosti nuorten tarvetta näyttää vanhemmilleen, jotka 

eivät uskoneet heidän noudattavan lupausta. Viimeinen konteksti oli vääränlaiset 

lupaukset (faulty pledges), joka suhtautui skeptisesti nuorten kykyyn pitäytyä lu-

pauksessa ja perustui tieteelliseen näyttöön sitä, että nuorten on hyvin vaikea 

muuttaa riskikäyttäytymistään. Kriittinen konteksti näki kampanjan uhkana, koska 

se ei antanut tarvittavia taitoja vastuulliseen seksuaaliseen käyttäytymiseen. Me-

banen, Yamin ja Rimerin analysoimissa sanomalehtiartikkeleissa yleisin konteksti 

oli sosiaalinen liike, joka vastasi noin puolia tutkituista artikkeleista, ja harvinaisin 

vääränlainen seksuaalivalistus, joka vastasi noin kymmenettä osaa artikkeleista.26 

Janet E. Rosenbaum ja Byron Weathersbee tutkivat esiaviollisen seksin 

esiintymistä, seksuaalivalistuksen lähdettä sekä sekulaarin seksuaalivalistuksen 

tukemista yhdysvaltalaisilla uskovaisilla (born again) baptisteilla. Aineisto kerät-

                                                
25 Bearman & Brückner 2001. 
26 Mebane & Yam & Rimer 2006. 
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tiin 151 vastanaineelta nuorelta aikuiselta, jotka osallistuivat Southern Baptist 

Convention -kirkon avioliittoryhmään. Rosenbaum ja Weathersbee saivat tutki-

muksessaan selville, että yli 70 prosenttia vastaajista kertoi harrastaneensa esiavi-

ollista seksiä, joko yhdynnän (63 prosenttia) tai suuseksin (9 prosenttia) muodos-

sa. Kuitenkin yli 80 prosenttia kertoi katuvansa esiaviollisen seksin harrastamista. 

58 prosenttia vastaajista oli saanut seksuaalikasvatuksensa yksinomaan koulussa 

ja 65 prosenttia vastaajista tuki sekulaaria seksuaalivalistusta kirkon vastustukses-

ta huolimatta. Suurin osa osallistujista oli tutkimuksen mukaan seksuaalisesti ak-

tiivisia ennen avioliittoa uskonnollisesta normista huolimatta.27 

Hanna Salomäki on tutkinut väitöskirjassaan Tosi Rakkaus Odottaa -

liikkeen syntyä ja päämääriä sekä selvittänyt, keitä ovat liikkeeseen liittyjät ja 

miten liike pyrkii vaikuttamaan nuorten seksuaalikäyttäytymiseen. Salomäen tut-

kimuksen perusteella Tosi Rakkaus Odottaa -liike on vanhan opin käärimistä uu-

teen, parempaan pakettiin. Liikkeen kannattajat ovat pääsääntöisesti uskonnollisia 

nuoria naisia. Tutkimuksen mukaan liike ei levinnyt juuri liikkeen aloittaneiden 

järjestöjen ulkopuolelle. Salomäki jakoi liikkeen kolmeen portaaseen. Ylimmässä 

portaassa toimivat valtaa käyttävät ideologit, väliportaassa liikkeen kasvoina toi-

mivat kellokkaat eli tietoa tarjoavat asiantuntijat sekä vaikuttavuutta lisäävät ido-

lit. Liikkeen alimman pohjan muodostivat puolestaan rivijäsenet eli lupauskortin 

allekirjoittajat. Tutkimuksen mukaan yhdysvaltalainen ja suomalainen liike poik-

kesivat toisistaan erityisesti siinä, että suomalainen liike tarjosi ainoastaan mah-

dollisuuden liittymiseen, mutta jäsenille ei järjestetty toimintaa kampanjan ympä-

rillä. Lisäksi yhdysvaltalainen lupauskortti oli sanamuodoltaan jyrkempi ja painot-

ti enemmän yhteisöä, sillä siinä annettiin lupaus myös perheelle ja ystäville, mikä 

puolestaan poistettiin suomalaisesta versiosta. Salomäki toteaa tutkimuksessaan, 

että vaikka Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjasta puhutaan nuorten kampanjana, 

liikkeen sisältöä ei muodostettu nuorten ehdoilla, eivätkä nuoret olleet suunnitte-

lemassa kampanjaa vaan kampanja oli nuorille suunnattu, mutta aikuisten luo-

ma.28  

 

2.4$Häpeän$suhde$seksuaalisuuteen$$
Tutkimukseni liikkuu seksuaalisuuden ja häpeän alueilla. Häpeä ja seksuaalisuus 

liittyvät olennaisesti yhteen. Erityisesti julkisesti ilmaistu seksuaalisuus näyttää 
                                                
27 Rosenbaum & Weathersbee 2011. 
28 Salomäki 2004, 68, 256, 261, 264, 267. 
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sisältävän aina häpeää. Psykoanalyytikko Phil Mollon esittää, että seksuaalisuus 

on pelottava ihmisille, koska sen biologinen määräävyys uhkaa sekä symbolista 

sosiokulttuurista maailmaamme että omaa identiteettiämme. Mollonin mukaan 

ylipäätään koko symbolisen sosiokulttuurin kehitys on edellyttänyt seksuaalisuu-

den tukahduttamista. Seksuaalisuuden uhkaavasta luonteesta johtuen siihen viita-

taan ihmisten välisessä keskustelussa vain kiertoilmaisuja käyttäen. Näin seksuaa-

lisuus verhoillaan samalla tavalla kuin alastomat vartalot. Koska seksuaalisuus on 

niin keskeinen tukahdutettu tarve, siihen saatetaan sekoittaa myös monia muita 

häpeällisiä ja salaisia tarpeita, jotka eivät lähtökohtaisesti ole seksuaalisia.29 Käy-

tännöllisen teologian professori Paavo Kettunen jakaa seksuaalisuuteen liittyvän 

häpeän positiiviseen ja negatiiviseen seksuaaliseen häpeään. Ensimmäisellä tar-

koitetaan tervettä seksuaalisuuteen liittyvää häpeää ja häveliäisyyttä. Negatiivinen 

seksuaalinen häpeä puolestaan on kipua, joka varjostaa ihmisen olemista. Kettu-

sen mukaan seksuaalisuus odottaa vastavuoroisuutta ja altistaa tästä syystä ihmi-

sen häpeälle.30  

Negatiivista seksuaalista häpeää aiheuttavat niin seksuaaliset tarpeet ja halut 

kuin seksuaalinen toimintakin. Seksuaaliset teot voivat lisäksi häpeän ohella ai-

heuttaa syyllisyyttä. Seksuaalisuus ja seksuaalielämän toteuttaminen voivat osal-

taan aiheuttaa kelpaamattomuuden kokemuksen myös suhteessa Jumalaan. Tällöin 

Jumalan uskotaan kontrolloivan seksuaalisuutta ja arvioivan ihmisen hengellistä 

kelpaavuutta seksuaalisuuden pohjalta. Tällainen uskonnollisuus tekee seksuaali-

suudesta kielletyn ja leimaa seksuaalisen halun vastakohdaksi hengelliselle elä-

mälle. Tämän näkemyksen seurauksena ihminen ei voi nauttia seksuaalisuudesta 

ilman syyllisyyttä ja häpeää. Mikäli seksuaalisuuteen liittyy voimakas uskonnolli-

nen normitus ja kiellot, se heijastuu Kettusen mukaan yksilön hengelliseen elä-

mään niin, että myös jumalasuhde on normittunut kieltojen ja käskyjen kautta.31 

Tutkimuksessaan Kettunen havaitsi, että ihmiset liittivät seksuaalisuuden ja 

hengellisyyden toisiinsa ja seksuaalisuuden leimaaminen negatiiviseksi tai synnil-

liseksi olikin tutkittavilla hyvin yleistä. Kettusen mukaan monissa uskonnollisissa 

yhteisöissä annetaan seksuaalikasvatusta, joka on omiaan synnyttämään syylli-

syyttä ja häpeää. Tällaisessa seksuaalikasvatuksessa seksuaalisuuteen liittyvä hä-

                                                
29 Mollon 2008, 23, 24; Mollon 2002, 40. 
30 Kettunen 2011, 234, 251–253. 
31 Kettunen 2011, 260, 267, 271, 277. 
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peä ei useinkaan kohdistu varsinaisesti seksuaalisiin tekoihin vaan seksuaalisuu-

teen sinänsä.32  

Häpeä ja syyllisyys ovat lähekkäisiä käsitteitä, joiden erottaminen toisistaan 

ei ole ongelmatonta. Niiden selvin ero on siinä, että syyllisyys liittyy suoraan ih-

misen tekemiseen, kun häpeä puolestaan ihmisen olemiseen. Syyllisyys on vas-

taus kiellettyihin tekoihin, kun taas häpeä on seurausta epäonnistumisesta. Syylli-

syys halutaan usein tunnustaa, mutta häpeä salata. Syyllisyydellä on merkittävä 

rooli häpeäkierteen ylläpitämisessä. Viime kädessä häpeä voi olla tapa, jolla ihmi-

nen jäsentää koko olemistaan. Se muodostaa pinnan koko minuudelle. Ihminen, 

joka elää häpeän kanssa, pitää itseään arvottomana. Tällainen häpeäidentiteetti ei 

muodostu koskaan yksittäisen kokemuksen seurauksena, vaan siihen tarvitaan 

useita peräkkäisiä häpeää tuottavia kokemuksia.33 

Häpeä-tutkimuksessa erotetaan tavallisesti kaksi häpeän tyyppiä. Nämä ovat 

aristokraattinen häpeä (the Aristocrat Shame) sekä alistetun häpeä (the Underdog 

Shame). Aristokraattisella häpeällä tarkoitetaan väliaikaista nöyryytystä, joka py-

säyttää hetkellisesti ja antaa ihmiselle mahdollisuuden reflektoida itseään ja elä-

määnsä. Aristokraattinen häpeä pohjautuu valta-asemaan tunnustetussa hierarkias-

sa ja näin häpeän kokijalla on myös pääsy arvioivaan katseeseen ja määrittelyval-

taa suhteessa häpeän suuruuteen. Alistetun häpeä on puolestaan olennainen osa 

käytäntöjä, joilla tuotetaan ja ylläpidetään riittämättömyyden, voimattomuuden ja 

osaamattomuuden tunteita. Alistetun häpeä vahvistaa ja ylläpitää näin vallatto-

muuden ja alemmuuden kokemuksia.34  

 Fenomenologisesti tarkasteltuna häpeällä on neljä ilmenemismuotoa. En-

simmäinen ilmenemismuoto on tarve piiloutua tai kadota. Toinen ilmenemismuo-

to on häpeän kokeminen intensiivisenä kipuna, epämukavuutena ja vihana. Häpe-

än kolmas ilmenemismuoto ovat arvottomuuden tunteet, joilla tarkoitetaan itsen 

luomaa kokonaisvaltaista käsitystä itsestä. Neljäs häpeän ilmenemismuoto on sub-

jektin ja objektin sekoittuminen. Häpeästä kärsivä ihminen on samalla niin sub-

jekti kuin objektikin suhteessa häpeään. Ihmisen kärsiessä häpeästä hänen huomi-

onsa kiinnittyy itseen ja tästä seuraa toimintakyvyn heikkeneminen.35 

Tosi Rakkaus Odottaa -kampanja on luonteeltaan voimakkaasti hengellinen.  

Häpeää voidaankin tarkastella myös osana ihmisen hengellisyyttä. Kettunen mää-
                                                
32 Kettunen 2011, 234, 251–253. 
33 Mollon 2002, 28; Pajaczkowska & Ward 2008, 3, 4; Kettunen 2011, 85, 87, 90; Husso 2003, 
271, 272. 
34 Husso 2003, 274. 
35 Lewis 1992, 34. 
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rittelee hengelliseksi häpeäksi häpeän, jota koetaan yksilön jumalasuhteessa tai 

uskonnollisen yhteisön piirissä tai se on syntynyt suhteessa edellisiin. Hengellinen 

häpeä ei edellytä Jumalaan uskomista, vaan kaikenlainen häpeä, joka liittyy synty-

taustaltaan hengellisyyteen tai uskonnollisuuteen, on luonteeltaan hengellistä hä-

peää. Hengellisestä häpeästä puhuttaessa on muistettava, että kokonaisvaltaisen 

luonteensa vuoksi häpeä koskettaa yksilössä aina muitakin elämän osa-alueita 

kuin hengellisyyttä.36 

Kollektiivisella hengellisellä häpeällä tarkoitetaan häpeää, joka voi merkitä 

yhteisön jaettua nöyryytyksen aiheuttamaa kollektiivista häpeää, yhteisön syylli-

syydestä kumpuavaa kunniattomuushäpeää sekä yhteisön yksilölle aiheuttamaa 

häpeää. Tämän tutkimuksen kannalta olennaista on näistä viimeinen, joka edustaa 

alistetun häpeää. Uskonnollisessa yhteisössä koettu häpeä on kokemus siitä, ettei 

tule hyväksytyksi yhteisön normien edessä. Häpeälle alttiina ei kuitenkaan ole 

pelkkä yksilö, vaan häpeä voi kohdistua myös koko yhteisöön. Tällöin häpeään 

voi liittyä yhteisön pelko kunniansa menettämisestä. Pelastaakseen oman kunni-

ansa yhteisö saattaa rankaista yksilöä. Häpeää voidaan tuottaa joko yhteisön valta-

rakenteiden avulla tai epävirallisemmin ihmisten välisissä suhteissa. Häpeän ko-

kemuksen syntyminen edellyttää, että yhteisö on häpeää kokevalle merkitykselli-

nen ja tärkeä.37 

Kelpaamattomuus yhteisön normeihin nähden on omiaan aiheuttamaan us-

konnollisessa yhteisössä koettavaa häpeää. Uskonnollinen yhteisö mielletään 

usein perheen jatkeena, jolla on lupa ja velvollisuus kontrolloida perheyhteisön 

jäseniään. Yhteisö voi sijoittaa yksilön kannettavaksi omia normejaan, tarpeitaan 

ja vaatimuksiaan. Kritiikin ja eri tavalla ajattelun kieltäminen voi olla myös osa 

yhteisön vallankäyttöä. Pelkona saattaa olla, että yhteisö menettää kasvonsa, mi-

käli sen jäsenet eivät toimi yhteisön määrittämällä tavalla. Pelastaakseen kunnian-

sa yhteisö saattaa tällaisessa tilanteessa rankaista väärin tehnyttä jäsentään. Tällai-

nen vallankäyttö tuottaa häpeää yhteisön jäsenelle. Mikäli yhteisö idealisoi itse-

ään, sen on lähes mahdotonta huomata itse yksilölle aiheuttamaansa häpeää.38 

Hengellinen yhteisö voi aiheuttaa häpeää myös järjestyksellä tai kurilla, jo-

ka uhkaa yksilöä ja joka saattaa rajata hänet yhteisön ulkopuolelle. Kirkkokuri voi 

olla tapa alistaa ihmistä, pitää häntä objektina ja näin tuottaa yksilölle häpeää. 

Autoritaariset uskonnot käyttävät häpeää hyväkseen pitäessään jäsenensä kuuliai-
                                                
36 Kettunen 2011, 25–27. 
37 Kettunen 2011, 72, 73, 182–184, 190. 
38 Kettunen 2011, 182, 183, 185, 190. 
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sina ja tottelevaisina. Kettusen tutkimuksen mukaan häpeä yhdistyy erityisesti 

vapaisiin suuntiin sekä herätyskristillisyyteen. On kuitenkin vaikea sanoa, tuotta-

vatko nämä yhteisöt häpeää muita hengellisiä yhteisöjä enemmän vai hakeutuuko 

näihin yhteisöihin herkemmin häpeästä kärsiviä.39 

 Häpeää voidaan tarkastella myös sukupuolesta käsin. Sigmund Freud piti 

häpeää feminiinisenä ilmiönä, joka liittyi naisten genitaalien vajavaisuuteen. Hän 

esitti, että häpeä oli suuressa määrin sosiaalinen sopimus ja tapa. Freud piti nais-

ten ainoita kulttuurisia luomuksia, letitystä ja kutomista, genitaalisten vajavaisuu-

den ja häpeän peittämisenä symbolisessa mielessä. Elina Reenkola esittää puoles-

taan, että naisen häpeä linkittyy siihen, mitä hänellä on eikä vain siihen, mitä hä-

neltä puuttuu. Erityishuomiota hän kiinnittää naisen mielihyvän aistimuksiin, jot-

ka tuntuvat ruumiin sisällä, piilossa. Hän pohtii, muodostavatko naisen näkymät-

tömissä olevat tuntemukset pohjan naisen häpeäherkkyydelle ja -alttiudelle.40 

Useiden tutkimusten mukaan häpeän kokemukset ovat yleisempiä naisilla 

kuin miehillä. Naiset altistuvat helpommin häpeälle ja toisaalta jäävät helpommin 

sen vangiksi. Naisen näkeminen yhteiskunnan heikompana jäsenenä oli osa Freu-

din ajan maailmaa, mutta myös nykyaikaa. Naisen toiseus yhteiskunnassa aiheut-

taa alistetun häpeää. Häpeä voi myöskin olla sukupuolisesti verbalisoitua, kuten 

naisiin kohdistuvaa huorittelua. Jo häpeä-sanan etymologia itsessään viittaa suku-

puolittuneisuuteen: häpy, josta sana häpeä on johdettu, tarkoittaa Nykysuomen 

sanakirjan mukaan naaraan ulkosynnyttimiä.41 

 

2.5$James$W.$Fowlerin$teoria$uskon$kehittymisestä$$$
Tutkimusta varten keräämäni aineisto koostui vastaajien joko suullisesti tai kirjal-

lisesti tuottamista tarinoista. Jo analyysin alkuvaiheessa aloin hahmottaa yhtäläi-

syyksiä eri tarinoiden välillä. Luin samaan aikaan lukuisia pro gradu -töitä ja yh-

dessä niistä käytettiin James W. Fowlerin teoriaa uskon vaiheista. Heti teorian 

luettuani koin sen resonoivan tutkimusaineistoni kanssa. Olen käyttänyt Fowlerin 

teoriaa uskon kehittymisestä pohjana holistis-sisällölliselle analyysille luvussa 

neljä. Esittelen seuraavaksi Fowlerin teorian pääpiirteissään.  

Amerikkalainen teologi James W. Fowler on muotoillut teorian uskon vai-

heista käyttämällä hyödykseen Jean Piaget’n teoriaa kognitiivisen kehityksen vai-

                                                
39 Kettunen 2011, 194–199. 
40 Reenkola 2014, 65, 66. 
41 Husso 2008, 275; Reenkola 2014, 12, 68. 



 16 

heista. Teorian tarkoitus on olla tieteellisesti perusteltu ja universaali teoria uskon 

kehityksestä. Teoria murtaa teologian ja empiiristen ihmistutkimusten rajoja ja 

käyttää hyväkseen useita kehityspsykologian suuntauksia. Siinä keskeistä ei ole, 

mitä ihminen uskoo, vaan miten hän uskoo.42 

Fowlerin teorian keskeinen käsite on faith eli usko. Usko ei Fowlerin ajatte-

lussa yhdisty välttämättä uskonnollisuuteen. Usko on sen sijaan henkilön tai ryh-

män tapa liittyä elämään. Se on tapa löytää koherenssia sekä tarkoitus elämää 

muovaaville asioille sekä suhteille. Fowlerille usko on ihmisen tapa nähdä itsensä 

suhteessa toisiin ihmisiin yhteistä tarkoitustaustaa vasten. Usko on universaali 

ihmiselämän piirre, joka yhdistää kaikkia uskonnollisiin käytäntöihin ja uskomuk-

siin katsomatta. Näin ollen usko ei ole erillinen ihmiselämän alue, vaan koko ih-

mispersoonan orientaatio, joka tarjoaa merkitystä sekä päämäärän ihmisen toiveil-

le, ajatuksille ja teoille.43 

Fowler kuvailee uskoa kolmioksi. Sen pohjan muodostavat yhteys itsen ja 

muiden välillä ja kärjen jaetut arvot.44  

 

 
Kuvio 1. Fowlerin malli uskon rakenteesta 

 

Jaetuilla arvoilla Fowler tarkoittaa tiedostettuja ja tiedostamattomia yhteisiä myyt-

tejä, joihin itse ja muut sitoutuvat omalla yksilöllisellä tavallaan.45 

 Fowler jakaa uskon kehityksen seitsemään vaiheeseen. Vaiheista ensimmäi-

nen, esivaihe, on varhainen usko (Undifferentiated Faith). Ensimmäisen ikävuo-

den aikana vauva muodostaa käsitystä maailmasta joko hyvänä tai pahana sen 

mukaan, miten häntä hoivataan. Tämän vaiheen aikana ensimmäiset uskon sym-

                                                
42 Oikarinen 1993, 11, 19, 64. 
43 Fowler 1981, 4, 14. 
44 Ks. Kuvio 1. 
45 Fowler 1981, 17. 
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bolit saavat muotonsa vauvan muistoissa hoivaajan läsnäolosta. Vauvan ensisijai-

nen hoitaja on samalla lapsen Jumalan kuva.46 

 Ensimmäinen varsinainen vaihe on intuitiivis-projektiivisen uskon vaihe 

(Intuitive-Projective Faith), joka kestää noin kahdesta ikävuodesta kuuteen ikä-

vuoteen asti. Vaihetta leimaa kielellinen kehitys, joka mahdollistaa uudenlaisen 

laadullisen reflektion suhteessa ympäristöön sekä itseen. Lapsi tulee tietoiseksi 

itsestään. Havainnot, tunteet ja mielikuvitus muodostavat pohjan lapsen tietämi-

selle ja ne muokkaavat hänen kokemustaan. Tarinoiden, symbolien ja esimerkkien 

avulla lapsi muodostaa pitkäaikaisia kuvia, jotka pitävät yllä hänen maailmansa 

merkityksellisyyttä. Intuitiivis-projektiivisen vaiheen loppupuolella lapsi tulee 

tietoiseksi kuolemasta ja seksistä sekä niihin liittyvistä voimakkaista tabuista.47 

 Toinen vaihe on myyttis-kirjaimellinen vaihe (Mythic-Literal Faith), joka 

kestää seitsemästä vuodesta varhaisnuoruuden alkamiseen asti. Lapsi omaksuu 

pysyviä käsitteitä, kuten tila, aika ja kausaalisuus, joiden ansiosta kokemukset 

riippuvat entistä vähemmän lapsen tunteista ja mielikuvituksesta. Lapsen elämästä 

tulee tästä johtuen huomattavasti ennustettavampaa. Lapsi arvioi perheensä vaa-

limia yhteisön kertomuksia, käytäntöjä ja uskomuksia ja pyrkii erottamaan totuu-

den kuvitellusta. Yhteisön tarinoista ja uskomuksista tulee osa lapsen omaa narra-

tiivia. Oman perinteen tunteminen luo edellytyksiä erottaa oma yhteisö muista 

yhteisöistä.48 

 Uskon kolmas vaihe on nimeltään synteettis-sovinnainen vaihe (Synthetic-

Conversional Faith). Tämä vaihe alkaa varhaisnuoruudessa. Formaalin ajattelun 

kehityksen myötä nuori kykenee hahmottamaan nyt abstrakteja asioita. Synteetti-

sellä Fowler viittaa synteesiin, jonka nuori tekee toisaalta persoonastaan muiden 

ihmisten tarjoamien heijastusten avulla, ja toisaalta erilaisten uskomusten, tarinoi-

den ja arvojen yhdistämiseen yhdeksi kokonaisuudeksi. Nuori ei vielä kykene 

tarkastelemaan maailmankuvaansa kriittisesti. Tässä vaiheessa nuoren on löydet-

tävä oma tarinansa yleisen tarinan sisältä. Teini-ikään mennessä nuoren uskoon 

vaikuttaa perheen lisäksi mm. koulu, media, populaarikulttuuri sekä mahdollisesti 

uskonnollinen yhteisö. Vaikka kolmas vaihe ajoittuu teini-iän tienoille, osalle vai-

he jää pysyväksi, jolloin henkilö kantaa omaa ideologiaan kykenemättä tarkaste-

lemaan sitä objektiivisesti.49 

                                                
46 Fowler 1981, 121; Fowler 2000. 40, 41. 
47 Fowler 1981, 133; Fowler 2000, 41–43. 
48 Fowler 1981, 135, 149; Fowler 2000, 43, 44. 
49 Fowler 1981, 154, 172, 173; Fowler 2000, 44–47. 
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 Neljättä uskon vaihetta Fowler nimittää yksilöllis-reflektiiviseksi uskoksi 

(Individuative-Reflective Faith). Tässä uskon vaiheessa ihminen kykenee erotta-

maan itsensä eri roolien takana ja arvioimaan tätä kriittisesti. Ihminen valitsee 

kriittisesti arvoista, uskomuksista ja sitoumuksistaan itselleen tärkeät. Hän erotte-

lee omat uskomukset sekä arvonsa yhteisön vastaavista. Useimmille tämä vaihe 

tulee kolmi-nelikymppisenä. Neljännessä uskon vaiheessa uskon symbolit muut-

tuvat konseptuaalisiksi merkityksiksi. Itseen keskittymisen vuoksi vaihetta onkin 

kutsuttu toiseksi narsismiksi, ensimmäisen tarkoittaessa intuitiivis-projektiivista 

vaihetta.50 

 Uskon viides vaihe on yhdistävä usko (Conjunctive Faith) ja siirtyminen 

siihen tapahtuu tavallisesti keski-iässä. Vaiheeseen ehtinyt pitää totuutta monita-

hoisena ja tässä vaiheessa voi ensimmäistä kertaa olla aidosti avoin toisenlaisille 

traditioille ja yhteisöille. Yhdistävän uskon vaiheessa elävä ei omistaudu kritiikit-

tömästi jollekin aatteelle tai vakaumukselle. Usko on sen tietämistä, että jokin on 

olemassa ja että se on monimutkaista. Viidennessä uskon vaiheessa elävä arvostaa 

symboleja, myyttejä ja rituaaleja, koska käsittää hyvin todellisuuden, johon ne 

viittaavat.51 

 Viimeistä uskon vaihetta Fowler nimittää yleistäväksi uskoksi (Universali-

zing Faith). Yleistävän uskon vaiheessa ihminen kääntää katseensa pois itsestään 

ja tyhjentää itsensä. Kuudes uskon vaihe on erittäin harvinainen. Viimeisessä us-

kon vaiheessa huomio kiinnittyy visioon universaalista yhteisöstä sekä oikeuden-

mukaisuuteen. Yleistävän uskon vaiheeseen päässeet saattavatkin kuolla niiden 

käsiin, joita pyrkivät muuttamaan. Fowler mainitsee esimerkkeinä kuudenteen 

vaiheeseen ehtineistä Gandhin sekä äiti Teresan.52 

 Uskon vaiheet seuraavat periaatteessa toisiaan aina samassa järjestyksessä 

eikä ihminen näin ollen voi hypätä yhdenkään vaiheen yli. Fowler kuvaa uskon 

kehitystä kuitenkin spiraalimaiseksi, jolloin kehitys ei etene suoraviivaisesti tasol-

ta toiselle, vaan väliin mahtuu taantumia, jotka viime kädessä palvelevat uutta 

kehitystä. Fowlerin mukaan uskon kehitysmuutokset voivat johtua iän karttumi-

sesta, kypsymisestä, elämänkentän muutoksista sekä yksilön kehitykseen tai äkil-

lisiin elämäntilanteiden muutoksiin liittyvistä kriiseistä.53 

                                                
50 Fowler 1981, 182; Fowler 2000, 49, 50. 
51 Fowler 1981, 198; Fowler 2000, 51, 52, 54. 
52 Fowler 1981, 200, 201; Fowler 2000, 56. 
53 Oikarinen 1993, 63, 66, 67. 
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 Fowlerin teorian tavassa tehdä synteesi monista eri tieteenalojen aineksista 

on nähty monia teoreettisia ja empiirisiä ongelmia. Sitä on arvosteltu erityisesti 

protestanttisten teologien taholta progressiivisesta luonteestaan, jossa normatiivi-

nen kehityslinja kulkee kohti määriteltyä ihannetta. Tällainen ajattelu ei ota huo-

mioon elämän erilaisia kriisejä, kärsimystä tai uskon paradoksaalisia piirteitä. 

Teorian katsotaan myös keskittyvän paljolti yksilöön ja arvostelijoiden mukaan 

uskon yhteisöllinen ulottuvuus jää ohueksi ja ongelmalliseksi. Teoriaa on arvos-

teltu myös sen epäjohdonmukaisuudesta sekä sisäisistä ristiriidoista.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 Oikarinen 1993, 12, 214, 222, 223, 231. 
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3"Tutkimusprosessin"toteuttaminen"

3.1$Tutkimustehtävä$$
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin Tosi Rakkaus Odottaa 

-kampanjaan ja/tai sen aatemaailmaan sitoutuminen on vaikuttanut tutkimukseen 

osallistuneiden elämään ja seksuaalisuuteen myöhemmin elämässä. Tutkimusky-

symykseni on: Miten Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjan ihanne avioliittoon pidät-

täytymisestä näkyy vastaajien elämäntarinassa? 

Lähestyn tutkimustehtävää aluksi tarkastelemalla vastaajien elämäntarinoita 

uskon vaiheiden näkökulmasta. Tutkin, millaista uskon vaiheiden kehitystä vas-

taajien kertomukset ilmentävät ja miten tutkittavien antama neitsyyslupaus näyt-

täytyy James Fowlerin uskon vaiheiden teorian valossa. Tämän jälkeen tarkastelen 

neitsyyslupauksen vaikutuksia elämän eri alueille. Tarkoituksenani on selvittää, 

millä tavoin neitsyyslupauksen antaneiden kertomukset heijastelevat Fowlerin 

teoriaa uskon vaiheista ja toisaalta, miten lupaus heijastuu yksilön elämään laa-

jemmin. 

 

3.2$Tutkimusaineisto$ja$tutkimusaineiston$keruu$
Tutkimusotteeni on laadullinen. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on ajatus 

merkityksen keskeisyydestä ja usein laadullisen tutkimuksen kohteena ovatkin 

nimenomaan merkitykset. Laadullisen tutkimuksen taustalla on ajatus, ettei todel-

lisuutta kohdata koskaan paljaaltaan, sellaisenaan vaan erilaisten merkitystä luo-

vien käytäntöjen osana. Ihmistä katsotaan laadullisessa tutkimuksessa kokonais-

valtaisesti, osana jotain todellisuutta. Merkityksiä tutkitaan ja ymmärretään aina 

osana kulloistakin asiayhteyttä. Merkitykset ovat syntyneet ihmisten keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa ja siten ne eivät ole yksilöllisiä vaan yhteisöihin kiinnittyviä 

ja jaettuja.55 

Laadullinen tutkimus on prosessi, jossa aineistoon liittyvät näkökulmat ja 

tulkinnat kehittyvät tutkijan tietoisuudessa tutkimusprosessin edetessä. Usein tut-

kimuksen eri vaiheet eivät välttämättä ole etukäteen jäsennettävissä, vaan tutki-

muksen eri osa-alueisiin, kuten tutkimustehtävään, teorianmuodostukseen, aineis-

tonkeruuseen ja aineiston analyysiin liittyvät ratkaisut muotoutuvat tutkimuksen 

edetessä. Tutkija ikään kuin toimii salapoliisina, joka ratkaisee arvoitusta johto-

lankoja seuraamalla ja valitsee kuhunkin tilanteeseen soveltuvat työkalut. Tällai-

                                                
55 Ronkainen & Pehkonen & Lindblom-Ylänne & Paavilainen 2011, 81–83. 



 21 

nen lähestymistapa edellyttää, että tutkija tiedostaa tietoisuutensa kehittymisen 

tutkimuksen edetessä ja osaa tarvittaessa ohjata tutkimusta haluttuun suuntaan.56 

Laadullista tutkimusta voidaan pitää sateenvarjokäsitteenä, joka kätkee al-

leen monenlaisia erilaatuisia laadullisia tutkimuksia. Laadullisessa tutkimuksessa 

lähtökohtana on kuitenkin aina todellisen elämän kuvaaminen. Pyrkimyksenä on 

kuvata tutkimuksen kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti niin, että siitä 

on mahdollista löytää monen suuntaisia suhteita. Laadullisen tutkimuksen pyrki-

myksenä on löytää tai paljastaa tosiasioita, ei niinkään todentaa jo olemassa olevia 

totuusväittämiä. Tutkimus on kokonaisvaltaista ja aineisto kootaan luonnollisissa, 

todellisissa tilanteissa. Laadullinen tutkimus suosii ihmistä tiedon tuottajana. Tie-

don tuottajia ei valita satunnaisotoksena, vaan kohdejoukko valitaan tarkoituk-

senmukaisesti tutkimusta varten. Laadullisessa tutkimuksessa ihmisten tuottamaa 

tietoa tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja siitä pyritään löytämään odottamattomia 

seikkoja.57 

Tutkimukseeni osallistujat valikoituivat tutkimuspyynnön perusteella.58 

Tutkimuspyyntö julkaistiin kesäkuun 2016 aikana Espoon seurakuntayhtymän 

Esse-lehdessä, helluntailaisten Ristin Voitto -lehdessä, pääkaupunkiseudun evan-

kelisluterilaisten seurakuntien Valomerkki-verkkomediassa sekä SETA:n internet-

sivuilla. Lisäksi jaoin kirjoituspyynnön sosiaalisessa mediassa. Tutkimuspyynnön 

jakoivat sosiaalisessa mediassa eteenpäin useat yksityishenkilöt sekä mm. Kan-

sanlähetys sekä Valomerkki. Tutkimuspyynnössä tutkittaville annettiin mahdolli-

suus osallistua tutkimukseen joko osallistumalla haastatteluun tai vastaamalla kir-

jallisesti kirjoituspyyntöön. 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 23 henkilöä. Tutkimukseen osallistuneista 

11 osallistui haastatteluun. Kirjoituspyyntöön vastasi puolestaan yhteensä 12 hen-

kilöä, joista kymmenen vastasi sähköpostitse ja kaksi kirjeitse. Tutkimukseen 

osallistuneet olivat tutkimuksen toteutuksen aikaan iältään pääsääntöisesti 33–46-

vuotiaita. Vastaajien keski-ikä oli 37 vuotta. Kaksi vastaajaa ei kertonut ikäänsä. 

Vastaajista peräti 12 oli iältään 33- tai 34-vuotiaita. Tämä ikäryhmä on ollut rip-

pikouluikäisiä Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjan julkistamisen aikaan, mikä selit-

tänee ikäryhmän suurta edustusta. Sukupuoleltaan vastaajista 22 oli naisia ja yksi 

muunsukupuolinen transihminen. Vastaajista 13 ilmoitti uskonnolliseksi yhteisök-

seen kampanjaan liittymisen aikaan evankelisluterilaisuuden, yhdeksän helluntai-
                                                
56 Kiviniemi 2010, 70, 71. 
57 Tuomi & Sarjajärvi 2009, 9; Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 1997, 161, 165. 
58 Kts. Liite 1. 
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laisuuden ja yksi vapaakirkon. Vastanneista 15 oli tutkimukseen osallistumisen 

aikaan naimisissa, viisi avoliitossa ja yksi sinkku. Yksi jätti siviilisäätynsä mainit-

sematta.  

Vastaajien sukupuolirakenteesta johtuen tutkimus tuo esiin ennen kaikkea 

naisten kokemuksia Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjaan liittyen. Salomäen kam-

panjaan liittyvä tutkimus havaitsi, että kampanjan piirissä on paljon nimenomaan 

naisia. Tutkimuksen mukaan liikkeeseen sitoutuneista peräti 87 prosenttia on nai-

sia. Syyksi tähän Salomäki esittää naisten miehiä suuremman uskonnollisuuden 

sekä naisiin kohdistuvat tiukemmat seksuaalimoraaliset odotukset. Lisäksi Salo-

mäki huomauttaa, että naiset kantavat viime kädessä seuraukset esiaviollisen sek-

sin seurauksista, kuten raskaudesta.59  

Haastateltavat valikoituivat heidän oman yhteydenottonsa perusteella. Ta-

vallisesti yhteydenotto tapahtui sosiaalisen median kautta. Toteutin haastattelut 

kesän 2016 aikana. Haastatteluita suunnitellessani tarjosin kullekin mahdollisuu-

den osallistua haastatteluun joko heidän kodissaan, omassa kodissani, Helsingin 

yliopistolla tai muussa heidän hyväksi katsomassaan paikassa. Haastatteluista 

kuusi tapahtui haastateltavien kotona, kaksi omassa kodissani ja kaksi Helsingin 

yliopistolla. Lisäksi yksi haastatteluista toteutettiin Skype-videopalvelun välityk-

sellä, koska haastateltava asui ulkomailla. Haastattelut nauhoitettiin puhelimen 

äänityssovellusta käyttäen. 

Haastattelu sopii monenlaisiin tutkimustarkoituksiin. Haastattelussa on 

mahdollista suunnata tiedonhankintaa itse haastattelutilanteessa. Ei-kielelliset vih-

jeet tilanteessa auttavat ymmärtämään paremmin tutkittavan motiiveja sekä saat-

tavat vihjata merkityksistä, jotka eivät välity pelkän puheen välityksellä. Haastat-

telu on hyvä valinta tutkimusmenetelmäksi, mikäli kysymyksessä on vähän kartoi-

tettu aihe. Haastattelussa vastaaja on merkitystä luova, aktiivinen osapuoli. Lisäk-

si haastattelun voidaan katsoa sopivan paremmin tutkimusmenetelmäksi silloin, 

kun tutkitaan intiimiä aihetta, joskin tämä näkemys jakaa tutkijoita.60  

Haastatteluissa käytin menetelmänä teemahaastattelua eli puolistrukturoitua 

haastattelua. Puolistrukturoidulle haastattelulle ei ole yhtä määritelmää. Sille on 

kuitenkin ominaista, että haastattelun näkökohdista osa on lukkoon lyötyjä. Tee-

mahaastattelu eroaa strukturoidusta haastattelusta siinä, ettei kysymysten muoto 

tai järjestys ole tarkkaan määrätty ja strukturoimattomasta haastattelusta siitä, ettei 

                                                
59 Salomäki 2004, 144, 145. 
60 Hirsjärvi & Hurme 2008, 34–36. 
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haastattelu ole muodoltaan täysin vapaa. Teemahaastattelu keskittyy nimensä mu-

kaan jonkin ennalta valitun teeman ympärille.61 Haastatteluissa käytin tukena 

haastattelurunkoa62. Haastattelurungon muodostin aiemman kirjallisuuden sekä 

tutkimuskysymysten pohjalta. Pyrin haastattelussa luontevaan keskusteluun, min-

kä vuoksi en kysynyt haastateltavilta suoraan haastattelurungon kysymyksiä, vaan 

käytin haastattelurunkoa muistilistana käsiteltävistä teemoista. Ennalta valittujen 

teemojen lisäksi käsittelimme teemoja, jotka nousivat haastateltavilta itseltään 

haastattelutilanteessa. Pyrin kuitenkin pitämään huolta siitä, että kaikki ennalta-

asettamani teemat tulivat käsitellyksi.  

Haastatteluaineistoa tallentui nauhalle yhteensä noin yhdeksän tuntia. Kes-

kimäärin yksi haastattelu kesti 47 minuuttia, pisimmän haastattelun kestäessä 74 

minuuttia ja lyhimmän 39 minuuttia. Litteroitu aineisto käsitti yhteensä 97 sivua 

tekstiä (Times New Roman, fontti 12, riviväli 1). Litteroin haastattelut sanatarkas-

ti. En merkinnyt erikseen äänenpainoja, pois lukien naurahdukset sekä pitkät hil-

jaisuudet, joita pidin tutkimustehtävän kannalta merkittävinä. Litterointiin en 

käyttänyt mitään ulkopuolista ohjelmaa, vaan tein litteraatin manuaalisesti. 

Litteroin myös kirjoitukset. Kirjoitukset vaihtelivat pituudeltaan yhdestä si-

vusta kuuteen sivuun (Times New Roman, fontti 12, riviväli 1). Keskimäärin kir-

joitukset olivat kahden sivun mittaisia. Vastaajista osa oli kirjoittanut vapaamuo-

toisesti oman tarinansa, kun taas osa käytti kirjoituspyynnön apukysymyksiä run-

kona, johon lisäsi vastauksensa. Valtaosa kirjoituksista oli hyvin henkilökohtaisia 

ja sisälsi tarkkoja kuvauksia oman seksuaalisuuden kehittymisestä sekä kipuilusta 

Tosi Rakkaus Odottaa -teeman äärellä.  

Kerronnalliset tekstit kootaan tavallisesti julkisilla kirjoituspyynnöillä, joita 

voidaan julkaista eri medioissa. Vastaajaa pyydetään kertomaan elämänkertaansa 

tai kokemuksiaan jostain määrätystä tapahtumasta. Usein kirjoituspyynnöissä yh-

distyvät nämä molemmat puolet. Vastaajan kirjoittama teksti on eräänlainen itse-

ohjatun kyselylomakkeen täyttämistapa, jossa käytetään avointa vastaustapaa ja 

vastataan kirjoituspyynnön määrittelemiin sisältöihin. Vastaukset voivat pitää 

sisällään joko strukturoimattomia aineksia tai vastauksia spesifisiin kysymyksiin. 

Tällainen aineisto jättää tutkijalle laajan vapauden aineiston tulkinnassa.63 

                                                
61 Hirsjärvi & Hurme 2008, 47, 48. 
62 Ks. Liite 2. 
63 Ronkainen & Pehkonen & Lindblom-Ylänne & Paavilainen 2011, 114, 115; Hirsjärvi & Remes 
& Sajavaara 1997, 214, 215. 
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Kirjoituspyyntö sekä haastattelu ovat molemmat menetelmiä, jotka kohdis-

tuvat ajattelun sisältöihin. Haastattelussa on paremmat mahdollisuudet motivoida 

tutkittavia ja toisaalta haastattelun kuluessa on mahdollista esittää täsmentäviä 

kysymyksiä. Myös validioinnin kannalta haastattelu on oiva tutkimusmenetelmä, 

sillä tutkija voi varmistaa validiutta havainnoinnin avulla.64 Kirjoituspyynnössä 

puolestaan tutkittava tuottaa itsenäisesti tietoa eikä tutkijan läsnäolo vaikuta tuo-

tettuun tietoon. Tällöin tutkittavalla on vapaus nostaa esiin teemoja, jotka hän ko-

kee keskeisiksi, sekä tuottaa juuri sitä tietoa, mitä itse pitää arvokkaana. 

Haastattelun ja kirjoituspyynnön erilaisista luonteista johtuen käsissäni oli 

kaksi erityyppistä aineistoa, jotka kuitenkin käsittelivät samaa teemaa. Osaa tee-

moista, kuten esimerkiksi Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjaan sitoutumisen vaiku-

tusta ehkäisyyn, käsittelin kaikkien haastateltavien kanssa, mutta yksikään kirjalli-

sesti vastanneista ei nostanut tätä teemaa esiin. Tämä asetti haasteita toisaalta ai-

neiston analysoinnille, mutta toisaalta myös aineiston näkemiselle yhtenä koko-

naisuutena. 

  

3.3$Aineiston$analyysi$$
Tutkimukseni on luonteeltaan narratiivinen. Narratiivisuus on tarinoiden kautta 

läsnä kaikkialla jokapäiväisessä elämässämme. Menneisyydestä kertominen tari-

noiden avulla näyttääkin olevan universaalia kaikille ihmisille. Tarinat ovat myös 

ensimmäisiä keskustelullisia vuorovaikutustapoja, joita lapsena opimme.65 

Kiinnostus narratiivisuutta kohtaan on kasvanut voimakkaasti 1990-luvulta 

lähtien. Suurin yksittäinen syy tähän on tiedon- ja tiedekäsityksen muutos kohti 

konstruktivismia. On havaittu, että ihmiset ymmärtävät sekä itsensä sekä maail-

man kertomuksen kautta. Näin ollen myös tieto sekä itsestä että maailmasta muo-

dostuu kertomusten kautta. Narratiivisuus ymmärretään tutkimuksessa lähestymis-

tapana, jossa huomio kiinnitetään kertomuksiin tiedon välittäjänä ja rakentajana. 

Tutkimuksessa kertomukset voivat toisaalta muodostaa tutkimuksen aineiston, 

mutta toisaalta voidaan myös ajatella, että tutkimus itsessään on kertomuksen 

tuottamista.  Narratiivisuus-käsitteen käyttö on melko vakiintumatonta ja se ym-

märretäänkin eri tieteenaloilla eri tavoin. Tieteellisessä keskustelussa sillä voidaan 

kuitenkin viitata johonkin neljästä seuraavasta: tietämisen tapaan ja tiedon luon-

                                                
64 Hirsjärvi & Hurme 2008, 35, 36. 
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teeseen, tutkimusaineiston luonteeseen, aineiston analyysitapaan tai narratiivien 

käytännölliseen merkitykseen.66  

Yksinkertaisimmillaan narratiivinen aineisto tarkoittaa proosamuotoista 

tekstiä eli joko suullista tai kirjallista kerrontaa. Tarkemmin ymmärrettynä siltä 

voidaan edellyttää kertomuksen tunnuspiirteitä, jolloin siinä näkyvät kertomuksen 

eri vaiheet: alku, keskikohta ja loppu sekä etenevä juoni. Narratiivista kertomusta 

ei voida kuitenkaan tulkita eksaktina tietona tai kuvauksena siitä, mitä todella on 

tapahtunut. Kukin yksilö luo oman tarinansa tapahtuneesta. Tapahtuman muotou-

tumiseen vaikuttavat ennen kaikkea kertojan omat arvot ja kiinnostuksen kohteet 

ja näin ollen eri ihmisillä voi olla hyvin erilaiset tarinat samasta tapahtumasta.67 

Myös tutkimukseni aineisto on luonteeltaan narratiivinen. Sekä haastattelut että 

kirjalliset vastaukset sisältävät juonellista kertomusta omasta elämästä. Tavallises-

ti kertomus alkoi joko lapsuudesta tai kampanjaan sitoutumisen hetkestä ja eteni 

vaihe vaiheelta päättyen nykyiseen elämäntilanteeseen. 

Aineistoa voidaan käsitellä narratiivisesti kahdella tavalla. Ensimmäinen ta-

pa on narratiivien analyysi (Analysis of Narratives), jossa kertomuksia luokitel-

laan erillisiin luokkiin esimerkiksi kategorioiden avulla. Toinen tapa on varsinai-

nen narratiivinen analyysi (Narrative Analysis), jossa painopiste on aineiston ker-

tomusten perusteella tuotettavassa uudessa kertomuksessa.68 Omassa tutkimukses-

sani keskityn narratiivien analyysiin. Amia Lieblich kumppaneineen tarkastelee 

narratiivisia analyysitapoja kahdesta ulottuvuudesta käsin. Ensimmäinen ulottu-

vuus on holistinen-kategorinen ulottuvuus, jossa holistinen analyysi keskittyy 

koko tarinaan, kun taas kategorinen analyysi keskittyy yksittäiseen ongelmaan tai 

ilmiöön, joka toistuu tarinoissa. Toinen ulottuvuuksista on sisällöllinen-

muodollinen. Sisällöllinen analyysi keskittyy tarinan sisältöön, kun taas muodolli-

nen analyysi keskittyy kertomuksen muotoon ja rakenteeseen. Lieblich kumppa-

neineen jakaa narratiiviset tutkimukset analyysitavan perusteella neljään lukuta-

paan, joita ovat holistis-sisällöllinen, holistis-muodollinen, kategoris-sisällöllinen 

sekä kategoris-muodollinen lukutapa. Jako eri lukutapoihin on teoreettinen. Käy-

tännössä narratiivista tutkimusta ja analyysiä tehdessä kategoriat sekoittuvat usein 

toisiinsa.69  

                                                
66 Heikkinen 2010, 143–145. 
67 Heikkinen 2010 148; Riessman 1993, 64, 65. 
68 Heikkinen 2010, 149. 
69 Lieblich & Tuval-Mashiach & Zilber 1998, 12–14; Hänninen 2010, 169, 170. 
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Aloitin tutkimusaineiston analysoinnin tekemällä aineistolle kategoris-

sisällöllisen analyysin. Tavoitteenani oli löytää aineistosta teemoja, jotka toistui-

vat eri vastaajien kertomuksissa. Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, 

jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Se voidaan näh-

dä joko yksittäisenä metodina tai väljänä teoreettisena kehyksenä. Sisällönanalyy-

sin ensimmäinen vaihe on tutkittavan ilmiön rajaaminen. Toinen vaihe on aineis-

ton koodaaminen. Aineistoa koodataan jäsentämällä aineistoa ja tekemällä sisään 

kirjoitettuja muistiinpanoja. Kolmas vaihe sisältää erilaisia aineiston järjestelyyn 

liittyviä ratkaisuja, kuten luokittelua, teemoittelua ja tyypittelyä. Tämä vaihe ym-

märretään usein varsinaiseksi analyysiksi, vaikka se edellyttää myös muiden ana-

lyysin vaiheiden tekemistä. Luokittelussa aineistosta määritellään luokkia ja las-

ketaan niiden esiintyvyyttä aineistossa. Teemoittelu voi olla luonteeltaan luokitte-

lun kaltaista, mutta siinä huomio keskittyy siihen, mitä kustakin teemasta on sa-

nottu. Aineistoa pilkotaan ja ryhmitellään erilaisten aihepiirien mukaan. Tyypitte-

ly puolestaan tarkoittaa aineiston ryhmittelyä tietyiksi tyypeiksi. Aineistosta etsi-

tään tiettyyn teemaan liittyen näkemyksille yhteisiä ominaisuuksia ja muodoste-

taan näistä tyyppiesimerkki.70  

Laadullinen analyysi on perinteisesti jaettu induktiiviseen eli yksittäisestä 

yleiseen etenevään ja deduktiiviseen eli yleisestä yksittäiseen etenevään analyy-

siin. Käsitteitä pidetään kuitenkin ongelmallisina niiden yksipuolisuuden vuoksi. 

Jari Eskola on esittänyt jaottelun aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja teo-

rialähtöiseen analyysiin. Aineistolähtöisessä analyysissä tutkimusaineistosta pyri-

tään luomaan teoreettinen kokonaisuus. Analyysiyksiköt valitaan tutkimuskysy-

myksen mukaisesti eivätkä ne ole ennalta sovittuja. Teoria koskee vain analyysin 

toteuttamista. Teoriaohjaavassa analyysissa teoria toimii puolestaan apuna analyy-

sin etenemisessä. Analyysiyksiköt valitaan aineistolähtöisen analyysitavan tapaan 

aineistosta, mutta aikaisempi tieto ohjaa analyysiä niin, että analyysistä on tunnis-

tettavissa aikaisemman tiedon vaikutus. Aikaisemman tiedon tehtävä ei kuiten-

kaan ole teoriaa testaava vaan tarkoituksena on löytää uusia ajatusuria. Teorialäh-

töisellä analyysillä tarkoitetaan perinteistä luonnontieteellisen tutkimuksen ana-

lyysimallia, jossa tutkittava ilmiö määritellään jonkin ennalta tunnetun mukaisesti. 

Tällaisen analyysin taustalla on aikaisemman tiedon testaaminen uudessa konteks-

tissa. Kolmea analyysimuotoa, aineistolähtöistä, teoriaohjaavaa ja teorialähtöistä 
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analyysia, erottaa analyysin päättelyprosessin muoto. Tutkimuksessani tarkastelen 

aineistoani aineistolähtöisesti.71  

Toteutin tutkimuksessani käytettävän kategoris-sisällöllisen analyysin ai-

neistolähtöisenä sisällönanalyysina. Aineistolähtöinen analyysi voidaan kuvata 

karkeasti kolmivaiheiseksi prosessiksi. Ensimmäisessä vaiheessa aineisto pelkiste-

tään eli redusoidaan joko litteroimalla tai koodaamalla ilmaisut, jotka ovat olen-

naisia tutkimustehtävän kannalta. Toisessa vaiheessa aineistoa klusteroidaan eli 

ryhmitellään etsimällä koodatuista ilmaisuista samankaltaisuuksia ja/tai eroavai-

suuksia. Käsitteet, jotka tarkoittavat samaa asiaa, ryhmitellään ja yhdistetään luo-

kaksi. Tämä nimetään käsitteellä, joka kuvaa luokkaa. Analyysin viimeinen vaihe 

on aineiston abstrahointi. Abstrahoinnin tarkoituksena on erottaa tutkimuksen 

kannalta olennainen tieto ja muodostaa tämän perusteella teoreettisia käsitteitä. 

Abstrahointia voi jatkaa niin kauan kuin uusia luokituksia syntyy. Empiirinen 

aineisto liitetään abstrahoinnissa teoreettisiin käsitteisiin ja tuloksissa esitetään 

malli, käsitejärjestelmä, käsitteet tai aineistoa kuvaavat teemat sekä kuvataan luo-

kittelujen pohjalta muodostetut käsitteet tai kategoriat sekä niiden sisällöt.72 

Aloitin sisällönanalyysin poimimalla litteroidusta haastatteluaineistosta tut-

kimustehtävän kannalta olennaiset ilmaisut, jotka muotoilin pelkistetyiksi ilmai-

suiksi. Koodasin kunkin vastaajan pelkistetyt ilmaisut omalla värillään, jotta ne 

olisivat helpommin jäljitettävissä tiettyyn vastaajaan ja jotta päällekkäisiä ilmaisu-

ja ei syntyisi. Yhdistin pelkistetyn ilmaisut yhteen word-tiedostoon, tulostin väri-

koodatut ilmaisut ja leikkasin kunkin omaksi liuskakseen. Ryhmittelin pelkistetyt 

ilmaisut käsitekarttamaisesti seinälle73. Seuraavaksi nimesin kunkin kategorian. 

Yhdistelin kategorioita ja nimesin niitä yhdistävät teemat edelleen, kunnes aineis-

tosta hahmottui kolme pääteemaa: kampanjan vaikutukset seksuaalisuuteen ja 

parisuhteisiin, kampanjan vaikutukset jumalasuhteeseen sekä kampanjan vaiku-

tukset suhteessa yhteisöön.74 Olen nimennyt luvun viisi analyysistä nousseiden 

pääteemojen mukaan. 

 

 

 

 

                                                
71 Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–97, 99.  
72 Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–111, 113. 
73 Ks. Liite 3. 
74 Ks. Taulukko 1. 
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Taulukko 1. Esimerkki sisällönanalyysin vaiheista. 

Alkuperäinen+
ilmaisu+

Pelkistetty+ ilmai2
su+

Alaluokka+ Yläluokka+ Kokoava+käsite+

” Ja sit ehkä ku se 
oli niin kontrolloi-
tuu. Et joskus ku 
mä lähin yhen 
[pojan] kanssa et 
se lähti saattaa 
mua, ni seuraava-
na päivänä soitti 
nuorisotyöntekijä 
perään, et mitä 
teit.” 

Nuorisotyöntekijä+
halusi+tietää,+mitä+
tein+ ollessani+
pojan+ kanssa+
kahden+

Työntekijöiden+
harjoittama+
kontrolli+

Uskonnollisen+
yhteisön+ kont2
rolli+

Vastaajan+
suhde+ uskon2
nolliseen+ yh2
teisöön+

 

Huomasin jo aineistoa litteroidessani, että aineistossa toistuvat sisällöltään 

samankaltaiset kertomustyypit. Koin, ettei pelkkä kategoris-sisällöllinen analyysi 

tuonut riittävästi esiin tarinoiden kokonaisluonnetta ja erilaisia narratiivityyppejä.  

Päätin tästä syystä analysoida aineiston lisäksi holistis-sisällöllisen analyysin kei-

noin. Holistis-sisällöllisessä analyysissä tarinaa analysoidaan kokonaisuutena sen 

osien, kuten alun ja lopun, kautta. Olen esittänyt holistis-sisällöllisen analyysin 

tulokset kuvioilla, joissa näkyy tarinan juonen kulku pääpiirteissään. Tällainen 

esitystapa on narratiivisen tutkimuksen parissa tyypillistä usein holistis-

muodolliselle lukutavalle, joka keskittyy juonianalyysin tutkimukseen.75 

Kirjoitin holistis-sisällöllistä analyysia varten kunkin 23 tutkimukseen osal-

listuneen kertomuksen pienoistarinaksi. Nimesin pienoistarinat kirjaimilla A–W. 

Pienoistarina on ydinkertomus, joka muodostetaan supistamalla kertomusta juo-

nen rungon jäsentämiseksi76. Pienoistarinoiden tehtävänä oli pelkistää juoni hel-

pommin ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Esimerkki pienoistarinasta: 

 
”Olen Maisa, 34 vuotta. Lapsuudenkotini oli helluntailainen. Sitouduin TRO-kampanjaan 
helluntailaisten nuortentapahtumassa. Seurustelin tuolloin jo tulevan mieheni kanssa. Em-
me harrastaneet yhdyntää ennen avioliittoa, mutta teimme kylläkin kaikkea muuta seksuaa-
lista. Tästä seurasi suurta syyllisyyttä ja häpeää ja itkien teimme parannusta asiasta. Me-
nimme naimisiin heti, kun täytin 18 vuotta, koska emme jaksaneet odottaa enää pidempään. 
Myös avioliiton alettua seksi tuntui häpeälliselle, synnilliselle ja väärälle. En oppinut naut-
timaan seksistä ollenkaan ja koin, että haluni oli väärin. Lisäksi halumme olivat mieheni 
kanssa kovin erilaiset emmekä sopineet seksuaalisesti yhteen ollenkaan. Vuosien kuluttua 
erosin lopulta miehestäni, koska ymmärsin, etten tuntenut häntä ollenkaan, koska emme ol-
leet juuri viettäneet kahden kesken aikaa ennen avioliittoa seksiin lankeamisen pelossa. 
Nykyisin olen erkaantunut uskosta ja elän onnellisesti avoliitossa. Minusta TRO:sta on ollut 
vain haittaa itselleni. Koen, että minua huijattiin, kun luvattiin että kaikki naiset ja miehet 
sopivat seksuaalisesti yhteen. Kampanja pilasi oman seksuaalisuuteni vuosiksi.”  
Pienoistarina J 
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76 Riessman 1993, 35. 
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Aineiston analyysivaiheessa luin sattumalta James Fowlerin uskonvaiheteo-

riasta. Koin, että uskonvaiheteorian vaiheet auttoivat jäsentämään kertomuksista 

löytyneitä kertomustyyppejä. Peilasin kunkin tarinan juonta Fowlerin teoriaan. 

Avukseni käytin myös aineiston litteraattia. Piirsin kustakin tarinasta oman kuvion 

ja lopuksi yhdistin samankaltaiset kuviot. Analyysin tuloksena muodostui viisi 

kertomustyyppiä, jotka muodostavat pohjan luvulle neljä. Seuraavaksi analysoin 

pienoistarinoita suhteessa neitsyysaatetta kohtaan ilmaistuun tyytyväisyyteen ja 

piirsin tulokset niin ikään kuvioiksi. Liitin tyytyväisyyttä kuvaavat kuviot kerto-

mustyyppien yhteyteen niin, että on mahdollista tarkastella erikseen kunkin ker-

tomustyypin kertojien tyytyväisyyttä suhteessa neitsyysaatteeseen. Peilasin myös 

tyytyväisyyttä neitsyysaatetta kohtaan suhteessa Fowlerin uskon vaiheiden teori-

aan. 

 

3.4$Tutkimuksen$luotettavuus$ja$eettisyys$
Kvalitatiivisen tutkimuksen arviointi perustuu tutkimusprosessin luotettavuudelle. 

Laadullisen tutkimuksen keskeinen lähtökohta on tutkijan subjektiviteetti ja sen 

tunnustaminen, että tutkija on keskeinen tutkimusväline tutkimuksessa. Luotetta-

vuuden arvioinnin lähtökohtana on tutkijan arviointi, joka käytännössä tarkoittaa 

koko tutkimusprosessin asettamista arvioinnin kohteeksi.77 

Tutkimuksen laatua kuvataan perinteisesti käsitteillä validius ja reliaabelius. 

Validiteetti voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäisellä validitee-

tilla tarkoitetaan tutkimuksen teoreettisten, käsitteellisten määrittelyjen sekä me-

netelmällisten ratkaisujen loogista yhteensopivuutta. Ulkoisella validiteetilla tar-

koitetaan puolestaan pätevyyttä tulkintojen, johtopäätösten sekä aineiston välises-

sä suhteessa. Tutkimushavainto on ulkoisesti validi silloin, kun se onnistuu ku-

vaamaan tutkimuskohteen juuri sellaisena kuin se ilmenee. Reliaabeliudella puo-

lestaan tarkoitetaan sitä, että samaa henkilöä tutkittaessa saadaan sama tulos kah-

della eri kerralla, sitä että kahdella rinnakkaisella tutkimusmenetelmällä saadaan 

sama tulos tai vaihtoehtoisesti sitä, että kaksi arvioitsijaa päätyy samankaltaiseen 

tulokseen. Reliabiliteetti voi tarkoittaa myös yksittäisen tutkijan tapaa kuvata ai-

neistoa eräällä mahdollisella tavalla. Eräällä mahdollisella tavalla tarkoitetaan, 

että reliabiliteetti on alati muuttuva ilmiö eikä kiinteästi mitattava määre.78 

                                                
77 Eskola & Suoranta 1998, 152. 
78 Hirsjärvi & Hurme, 185, 186; Eskola & Suoranta 1996, 153, 155. 
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Laadullisessa tutkimuksessa validiuden ja reliaabeliuden käsitteitä on kriti-

soitu siitä, että ne soveltuvat pääasiassa määrällisen tutkimuksen tarpeisiin, jonka 

parissa käsitteet ovat alun perin syntyneetkin. Useat laadullisen tutkimuksen op-

paat ovatkin hylänneet käsitteet toimimattomina. Laadullisen tutkimuksen arvioin-

tiin ei olekaan olemassa yksiselitteistä ohjetta. Tutkimusta tulisi kuitenkin arvioi-

da kokonaisuutena, jolloin arvioinnissa painottuu koherenssi eli sisäinen johdon-

mukaisuus. Koska laadullisen tutkimuksen keskeinen tutkimusväline on tutkija 

itse, kohdistuu arviointi suoraan tutkijaan. Tutkijan tuleekin tarjota riittävän selvä 

kuvaus siitä, miten tutkimus on tehty, jotta lukijat voisivat arvioida tutkimuksen 

luotettavuutta.79  

Tutkimuksen aihepiiri on itselleni omakohtaisesti tuttu. Olen teini-ikäisenä 

kasvanut Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjaa edistävässä hengellisessä yhteisössä 

ja sitoutunut myös itse kampanjaan. Omakohtainen kokemus on toisaalta auttanut 

ymmärtämään sekä kampanjaa että tutkittavien kertomuksia syvällisemmin. Toi-

saalta taas olen joutunut tutkimusta tehdessäni tietoisesti siirtämään taka-alalle 

omia ennakko-oletuksista aihepiiriin liittyen. Koska tutkija ei koskaan voi olla 

tyhjä taulu, ennakko-oletuksia ja asenteista luopuminen ei koskaan ole täysin 

mahdollista. Tästä syystä on mahdollista, että oma taustani on vaikuttanut teke-

miini tulkintoihin. Tutkimuksen luotettavuutta lisätäkseni olen kuitenkin sekä 

avoimesti kertonut omasta positiostani tutkijana että kuvannut tarkasti tutkimuk-

sen kulkua sekä analyysin toteutusta, jotta ne olisivat avoimesti tarkasteltavissa ja 

toistettavissa.  

Laadulliseen tutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset voidaan jakaa kar-

keasti kahteen – tiedon hankintaan ja tiedon käyttöön liittyviin eettisiin kysymyk-

siin. Tutkija joutuu tekemään eettisiä ratkaisuja läpi koko tutkimuksen, ja siten 

tutkijan etiikkaa koetellaan useita kertoja tutkimusprosessin edetessä. Erityisesti 

haastatteluihin liittyvät eettiset ongelmat ovat hyvin monitahoisia. Ihmisiin koh-

distuvan tutkimuksen tärkeimpiä eettisiä periaatteita ovat luottamuksellisuus, in-

formointiin perustuva suostumus, seuraukset sekä yksityisyys.80 

Kukin tutkimukseen osallistuneista kertoi itse halukkuudestaan osallistua 

tutkimukseen. Aineiston laatua nostaa se, että tutkimukseen osallistuneet olivat 

näin ollen itse motivoituneet kertomaan omista kokemuksistaan. Tutkittavilta ei 

kysytty, miksi he haluavat osallistua tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuneet 

                                                
79 Tuomi & Sarajärvi 2009, 136, 137, 140, 141; Eskola & Suoranta 1998, 152. 
80 Hirsjärvi & Hurme 2008, 19, 20; Eskola & Suoranta 1998, 39. 



 31 

ovat kuitenkin kokeneet Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjan jollakin tavoin merki-

tyksellisesti elämässään. Tästä syystä on mahdollista, että aineistossa korostuvat 

kokemusten ääripäät.  

Onnistuneen teemahaastattelun edellytyksenä on haastateltavalle turvallinen 

ja rauhallinen ympäristö. Usein kotiympäristö on tällainen. Tutkija voi myös pyy-

tää haastateltavaa ehdottamaan muuta turvalliseksi koettua haastattelupaikkaa.81 

Haastatteluun osallistujat saivat itse valita ympäristön haastattelulle. Osassa haas-

tattelussa paikalla oli lisäksi toinen henkilö. Kolmella haastatteluun osallistuneista 

oli haastattelussa mukana oma lapsi. Lisäksi yhdessä haastattelussa haastateltavan 

aviomies oli läsnä viereisessä tilassa niin, että kykeni kuulemaan haastattelun sa-

natarkasti. On mahdollista, että haastattelussa läsnä ollut ulkopuolinen henkilö on 

saattanut vaikuttaa annettuihin vastauksiin. 

Haastattelun alussa kerroin kullekin haastateltavalle tutkimuksesta yleisesti 

sekä painotin haastatteluiden luottamuksellisuutta. Kerroin etukäteen, miten tulen 

käyttämään haastattelujen lainauksia valmiissa työssä ja painotin anonymiteetin 

säilymistä. Toin esiin heti haastattelun aluksi, ettei mihinkään kysymykseen ole 

pakko vastata ja haastattelun voi keskeyttää missä kohtaa tahansa, mikäli keskus-

telu tuntuu vaikealta. Haastattelun lopuksi annoin kullekin haastateltavalle mah-

dollisuuden tarkentaa, lisätä tai muuttaa jotain sanomaansa tai vaihtoehtoisesti 

kysyä jotakin. Haastateltavat käyttivät tätä oikeutta lähes poikkeuksetta. Haasta-

teltavista kaksi halusivat etukäteen nähdä haastattelurungon etukäteen. Toimitin 

heille haastattelurungon nähtäväksi hyvissä ajoin ennen haastattelua.  

Haastattelun luotettavuus saattaa vaarantua virhelähteistä johtuen. Tällainen 

voi olla esimerkiksi haastateltavan taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauk-

sia.82 Haastateltavilla oli tiedossa, että opiskelen teologiaa ja valmistun tulevai-

suudessa mahdollisesti evankelisluterilaisen kirkon pappisvirkaan. Haastatteluissa 

tuli useasti ilmi, että osa haastateltavista mielsi minut jollain tapaa kirkon edusta-

jaksi. Usea haastateltava halusi lähettää kauttani jonkin viestin kampanjaan tai 

kirkon seksuaalikasvatukseen liittyen. Osa haastateltavista saattoi kokea vaikeaksi 

ilmiön kritisoimisen oman positioni vuoksi. Toisaalta taas osaa haastateltavista 

tämä on saattanut provosoida kärjistämään mielipidettään. Kansanlähetys jakoi 

vastauspyyntöä sosiaalisessa mediassa saatteella, jossa todettiin ”Nyt olisi hyvä 

saada positiivisia kokemuksia tähän tutkielmaan.” Voikin olla, että osa vastaajista 

                                                
81 Hirsjärvi & Hurme 2008, 74. 
82 Hirsjärvi & Hurme 2008, 35. 
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on kokenut tarpeelliseksi puolustaa ideologiaa todellisen kokemuksen kustannuk-

sella. 

Kunkin tutkimukseen osallistuneen oma tarina on keskeinen osa tutkimuk-

seen osallistuneen minuutta. Tutkittava on korostetun haavoittuvassa asemassa 

kertoessaan omaa tarinaansa. On mahdollista, että hän paljastaa tarinastaan 

enemmän kuin oli alun perin ajatellut. Tästä syystä tutkittavat saattavat kokea 

tarinansa tutkimisen jo sinällään loukkaavaksi, vaikka ovat itse tutkimukseen 

suostuneetkin. Tutkittava voi kokea myös loukkaavaksi tavan, jolla tutkija tulkit-

see heidän tarinaansa.83 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää, että olen käyttänyt tutkimuksen tuloksien 

esittelyssä runsaasti lainauksia niin haastatteluista kuin kirjallisista vastauksista-

kin. Lainauksista on poistettu täyteilmaisuja niiden lukemisen helpottamiseksi. 

Kukin haastateltava (H1–H11) ja kirjallisesti vastannut (K1–K12) on ilmoitettu 

koodilla, jotta kävisi ilmi, että lainauksia on otettu kattavasti eri vastaajilta. Lu-

vussa neljä käytetyt pienoiskertomukset olen nimennyt puolestani kirjaimin (A–

W). 

Yksi tutkimuksen raportoinnin haasteista oli tutkittavien anonymiteetin säi-

lyttäminen. Suomessa aktiivisten kristittyjen joukko on verrattain pieni, erityisesti 

vapaissa suunnissa, ja tästä syystä olen pohtinut paljon tutkittavien tunnistetta-

vuutta. Tästä syystä tunsin myös itse osan haastateltavista sekä kirjoituspyyntöön 

vastanneista joko henkilökohtaisesti tai ulkonäöltä. Tarvittaessa olen muokannut 

haastatteluista sekä kirjoituspyynnöistä otettuja lainauksia niin, että anonymiteetti 

säilyy. Muokkaukset olen tehnyt kuitenkin niin, että aineiston informaatioarvo ei 

muutu. Lisäksi pienoistarinoita nimetessäni vaihdoin tutkittavien järjestystä ja 

käytin numeroiden sijaan kirjaimia, jotta lukija ei voisi yhdistää tiettyä elämänta-

rinaa tutkimuksessa esitettyihin lainauksiin. Anonymiteetin säilyttämiseksi olen 

lisäksi muuttanut murreilmaisut yleiskielisiksi.   

 

 

 

 

 

                                                
83 Hänninen 2010, 174, 175. 
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4"Uskon"vaiheet"vastaajien"kertomuksissa"

4.1$Säilyttäjät$
Tässä luvussa vertaan aineistosta pelkistämällä muodostettuja pienoiskertomuksia 

sekä tyytyväisyyttä neitsyysaatetta kohtaan James Fowlerin uskon kehityksen teo-

riaan. Holistis-sisällöllisen analyysin tuloksena kertomuksista hahmottui viisi ker-

tomustyyppiä: säilyttäjät, etääntyjät, etsijät, itsetutkiskelijat ja maailmanparanta-

jat. Seuraavassa esittelen analyysin tulokset kertomustyypeittäin. 

Ensimmäisen kertomustyypin muodostaa ryhmä, joiden kertojia kutsun säi-

lyttäjiksi. Heidän kertomuksensa muistuttavat alusta loppuun Fowlerin uskon ke-

hitysteorian synteettis-sovinnaisen uskon vaiheen piirteitä.84  

 

 
Kuvio 2. Säilyttäjien uskon vaiheet. 

 

Pienoistarinoista neljä lukeutuu säilyttäjien ryhmään85. Kaikki kertomukset 

alkavat kuvailulla, kuinka kertojat ovat ulkoa käsin omaksuneet arvot, joita seura-

kunnassa on opetettu. Kertomukset kantavat samaa tarinaa alusta loppuun. Ker-

tomustyyppiin kuuluvista tarinoista kolme on keskenään hyvin samankaltaisia86. 

Ne poikkeavat kaikista muista pienoistarinoista sekä pituudeltaan että sisällöltään. 

Muihin pienoistarinoihin verrattuna nämä kolme kertomusta ovat lyhyitä eivätkä 

ne sisällä lainkaan tunteiden kuvailua. Kertomuksista neljäs poikkeaa kolmesta 

edellisestä87. Se on pitkä ja siinä käsitellään laajasti omia tunteita ja tuntemuksia 

eri elämäntarinan vaiheissa.  

                                                
84 Ks. Kuvio 2. 
85 F, G, H, O. 
86 F, G, O. 
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Kertomuksissa ei kyseenalaisteta seurakunnan opetusta, omia arvoja tai 

neitsyysperiaatteen mielekkyyttä. Edes vastaaja, joka kertoo laajasti vaikeuksis-

taan neitsyysperiaatteen vaatimusten edessä, ei missään vaiheessa kertomustaan 

kyseenalaista periaatetta tai seurakunnan opetusta, joka kehottaa pidättäytymään 

seksistä ennen avioliittoa kaikissa tilanteissa88. Säilyttäjät ovat kautta linjan olleet 

Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjaan sitoutuessaan tyytyväisiä suhteessa kampan-

jan teeseihin.89 Sama tyytyväisyys säilyy tarinoissa nykyhetkeen asti. Yksi vastaa-

jista tuokin suoraan esille, ettei keksi mitään kritisoitavaa neitsyysperiaatteeseen 

liittyen90. Kertomuksia yhdistää se, että kaikissa niissä oltiin onnistuttu pitäyty-

mään neitsyyslupauksessa. 

 

 
Kuvio 3. Säilyttäjien tyytyväisyys neitsyysaatetta kohtaan. 

 

 Fowlerin teorian uskon kolmas, synteettis-sovinnainen uskon vaihe, alkaa 

tavallisesti varhaisnuoruudessa. Se edellyttää formaalin operationaalisen ajattelun 

kehittymistä. Tällä tarkoitetaan nuoren kykyä ymmärtää abstraktin ongelman rat-

kaisuksi useita erilaisia selityksiä tai ratkaisumalleja sekä kykyä muodostaa hypo-

teeseja näistä. Formaalin operationaalisen ajattelun kehityksen myötä nuori pystyy 

löytämään tarinoista nousevia merkityksiä, jotka ovat yhteisiä eri tarinoille. Näin 

nuori kykenee muodostamaan yhden kokoavan tarinan monesta erillisestä tarinas-

ta (story of our stories).91 

 Teini-iästä eteenpäin nuoren sosiaalinen elämänpiiri laajenee perheen ulko-

puolelle. Hän on osa useaa sosiaalista elinpiiriä, kuten ystäväpiiriä, koulua, popu-

laarikulttuuria ja mediaa. Myös uskonnollinen yhteisö voi toimia nuoren sosiaali-

                                                
88 H. 
89 Ks. Kuvio 3. 
90 F. 
91 Fowler 1981, 152; Fowler 2000, 45, 46. 

Tyytyväinen

Epäileväinen

Tyytymätön
Kampanjaan
liittyessä

Nykyisin



 35 

sena ympäristönä. Nuori tarvitsee itselleen peilin, jota vasten tarkastella kehitty-

vää persoonallisuuttaan ja punnita hänessä herääviä tunteita ja sitoumuksia. Pei-

likseen hän valitsee henkilöitä omasta sosiaalisesta ympäristöstään ja peilaa itse-

ään ja arvojaan näitä henkilöitä vasten. Synteettis-sovinnaisessa uskon vaiheessa 

peilinä toimivilla henkilöillä on valta vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti 

siihen, miten nuori näkee itsensä ja muodostaa kuvaa itsestään sekä millaisia arvo-

ja hän valitsee. Toisaalta peilien uskomukset auttavat nuorta jäsentämään omia 

kertomuksiaan ja ohjaavat heitä sitoutumaan yhteisiin arvoihin, mutta toisaalta on 

vaara, että nuori toistaa pysyvästi vain peiliensä näkemyksiä ja arvoja. Fowler 

huomauttaakin, että vaikka nuori kokee itse löytävänsä itselleen arvoja, todelli-

suudessa uskon kolmannessa vaiheessa arvot ovat pikemminkin löytäneet nuo-

ren.92 

Osalle synteettis-sovinnainen uskon vaihe jää pysyväksi, jolloin henkilö 

muodostaa koko elämänsä ajan kuvan itsestään sekä uskosta toisten näkemysten 

kautta. Pysyvästi synteettis-sovinnaista uskon vaihetta elävä ymmärtää, että hänel-

lä on normatiivisia arvoja, hän puolustaa niitä ja ilmaisee tunteita niitä kohtaan, 

mutta hänellä ei ole systeemiä, jonka avulla voisi tarkastella niitä objektiivisesti. 

Usein kolmatta uskon vaihetta elävä pysyttelee oman viiteryhmänsä sisällä ja vält-

tää tilanteita, joissa omat normatiiviset arvot joutuisivat kyseenalaistetuksi.93  

Kertomuksen alussa kaikki säilyttäjät olivat teini-ikäisiä, joten on oletetta-

vaa, että he ilmensivät uskon kolmatta vaihetta. Kuitenkin tarinan päättyessä 

kaikki heistä ilmensivät edelleen uskon kolmatta vaihetta siitä huolimatta, että 

heistä kolme94  olisi Fowlerin teorian valossa ikänsä puolesta oletettavasti siirtynyt 

jo uskon neljänteen vaiheeseen95. Synteettis-sovinnainen uskon vaihe vaikuttaa 

jääneen säilyttäjille joko väliaikaiseksi tai pysyväksi tavaksi tulkita uskoa. Uskon 

jäsentyminen uskonnollisen yhteisön peilien kautta mahdollistaa sen, etteivät säi-

lyttäjät kykene osoittamaan kriittisyyttä myöskään neitsyyskampanjaa tai seura-

kunnan arvoja kohtaan. Onkin mahdollista, että kertomusten lyhyt pituus ilmentää 

taipumusta vältellä pohdintaa, jossa omat arvot joutuisivat reflektoinnin seurauk-

sena kyseenalaistetuksi.  

Fowlerin mukaan uskon kolmatta vaihetta elävät eivät osaa erottaa toisistaan 

symbolia ja symbolin merkitystä. Symbolin demytologisointi koetaan uhkana itse 

                                                
92 Fowler 1981, 151, 152, 154, 155; Fowler 1986, 29, 30. 
93 Fowler 1981, 161, 162. 
94 O, F, G. 
95 Fowler 1981, 182. 
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merkitykselle. Tästä johtuen kolmatta uskon vaihetta elävä ei kykene erottamaan 

pyhää sitä symboloivasta asiasta tai esineestä. Loukkaus pyhänä pidettyä asiaa tai 

esinettä kohtaan ymmärretään loukkauksena itse pyhää kohtaan, sillä näiden kah-

den ajatellaan kuuluvan erottamattomasti yhteen. Tämän myötä symboleista itses-

tään tulee pyhiä. Fowler näkee tämän kääntöpuolena sen, että mikäli pyhä tyhjen-

netään symboleihin, ihminen, joka ei ole osa rituaaleja ja uskon symboleja, ei voi 

löytää kosketusta myöskään itse pyhään symbolien takana.96  

Neitsyyslupaus voidaan nähdä yhtenä pyhän symbolina. Uskonnollisissa yh-

teisöissä avioliittoa kuvataan tavallisesti pyhänä, Jumalan asettamana järjestykse-

nä97. Neitsyyslupauksen rikkomista ei ymmärretä kolmannessa uskon vaiheessa 

ainoastaan rikkomuksena pyhää avioliittoa kohtaan, vaan rikkomuksena myös itse 

pyhää, Jumalaa, kohtaan. Kertomuksissa neitsyyslupaus kietoutuukin vahvasti 

suhteeseen Jumalaa kohtaan eikä seksuaalisuutta nähdä niinkään osana ihmiselä-

mää kuin osana jumalasuhdetta.  

Synteettis-sovinnaisen uskon edellytyksenä toimiva formaali opertationaali-

nen ajattelu tuottaa vahvoja ideaaleja siitä, millaisia ihmisten tai yhteisöjen tulisi 

olla. Näiden ideaalien valossa henkilö saattaa olla hyvin tuomitsevainen erilaisia 

ihmisiä tai instituutioita kohtaan.98 Myös säilyttäjien tarinoissa oli havaittavissa 

voimakasta arvottamista. Kertojat kuvaavat neitsyyslupauksessa pitäytymisen 

saavutuksena, josta olla ylpeä, ja toisaalta tuomitsevat ihmiset, jotka ovat toimi-

neet tätä arvoa vastaan. 

  

4.2$Etääntyjät$
Toisen kertomustyypin muodostaa ryhmä, joiden kertojia kutsun etääntyjiksi. Ker-

tomuksen lähtöpiste on kampanjaan liittymisessä. Kertojat tuovat esiin olleensa 

kampanjaan liittymisen aikaan hyvin sitoutuneita sekä hengelliseen yhteisöön että 

neitsyysperiaatteeseen. Kaikkien etääntyjien tarinat muistuttavat tarinan alussa 

uskon kolmatta vaihetta. Kertomuksen lopussa kertojat puolestaan kuvaavat ky-

seenalaistavansa tai tuomitsevansa hengellisen yhteisön arvoja sekä neitsyyskam-

panjan. He eivät kuitenkaan tarinoissaan kyseenalaista kristillistä vakaumusta it-

sessään tai näe sitä yhtenä vaihtoehtona muiden joukossa. Näin nykyisyydessä 

                                                
96 Fowler 1981, 163, 164. 
97 Esim. Ratinen 2014, 104, 126. 
98 Fowler 1981, 152. 
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kertojien kertomuksen loppuvaihe muistuttaa kuvaukseltaan uskon neljättä vaihet-

ta, yksilöllis-reflektiivistä uskoa.99  

 

 
Kuvio 4. Etääntyjien uskon vaiheet. 

 

Etääntyjien kertomustyyppi on yleisin ja siihen lukeutuu yhdeksän pienois-

kertomusta100. Kertomuksissa uskon vaiheen muuttuminen ajoittuu tavallisesti 

samaan kohtaan tarinassa tapahtuvan käänteen tai käänteiden kanssa. Käänne on 

kolmessa tarinassa101 muutto toiselle paikkakunnalle, kahdessa102 avioero, yhdes-

sä103 seurustelun aloittaminen ei-uskovaisen miehen kanssa, yhdessä104 avioitumi-

nen ja yhdessä105 raskaus. Lisäksi viidessä tarinassa yhdyntöjen aloittaminen ajoit-

tuu samaan ajankohtaan uskon vaiheen muuttumisen kanssa106. Yksi tarinoista 

kuvaa uskon vaiheen muuttumista liittämättä sitä mihinkään elämäntapahtu-

maan107. Seitsemässä uskon etääntyjien tarinassa kerrottiin epäonnistumisesta 

yhteisön arvoihin nähden108. Kuusi etääntyjää109 kertoi harrastaneensa esiaviollista 

seksiä, kaksi110 eronneensa ja yksi111 koki rikkoneensa yhteisön arvoja vastaan 

olemalla transseksuaali.  

 Etääntyjillä tyytyväisyys neitsyysaatetta kohtaan vaihteli kaikista ker-

tomustyypeistä eniten. Neljässä kertomuksessa kertoja oli tyytyväinen kampanjan 
                                                
99 Ks. Kuvio 4. 
100 A, C, N, P, R, S, U, V, W. 
101 N, S, V. 
102 N, U. 
103 C. 
104 R. 
105 P. 
106 A, C, P, R, V. 
107 W. 
108 A, C, N, P, R, S, U. 
109 A, C, P, R, S, U. 
110 N, U. 
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arvoihin sitoutuessaan kampanjaan, mutta suhtautui kertomuksen lopussa kam-

panjaan epäilevästi112.113 Näissä kertomuksissa neitsyysperiaate nähtiin tavallisesti 

arvokkaana päämääränä, mutta kyseenalaistettiin sen ehdottomuutta.  

 

 

 
Kuvio 5. Etääntyjien tyytyväisyys neitsyysaatetta kohtaan, tapa 1. 

 

 

 
Kuvio 6. Etääntyjien tyytyväisyys neitsyysaatetta kohtaan, tapa 2. 
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Kuvio 7. Etääntyjien tyytyväisyys neitsyysaatetta kohtaan, tapa 3. 

 

 

 
Kuvio 8. Etääntyjien tyytyväisyys neitsyysaatetta kohtaan, tapa 4. 

 

Kahdessa etääntyjien kertomuksessa neitsyyslupausta oli niin ikään pidetty kam-

panjaan sitoutumisen hetkellä hyvänä arvona114. Kuitenkin nykyhetkeen saavutta-

essa kertomuksissa kuvataan neitsyysperiaate tuomitsevana ja vahingollisena.115 

Molemmat kertojat toteavat yksiselitteisesti, etteivät suosittelisi kampanjaa kenel-

lekään. Yksi etääntyjä puolestaan oli kampanjaan liittyessään kokenut neitsyyspe-

riaatteen hyväksi116, mutta tarinan edetessä kertoja on irtisanoutunut kokonaan 

neitsyysperiaatteesta ja hylännyt sen. Kuitenkin elämänmuutoksen myötä hän on 

hyväksynyt takaisin neitsyysperiaatteen osaksi elämäänsä, joskin suhtautuu siihen 

aiempaa varauksellisemmin.117 Kahdessa etääntyjien kertomuksessa kertoja on 
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lähtökohtaisesti suhtautunut varauksellisesti neitsyyslupauksen antamiseen ja ky-

seenalaistanut neitsyysperiaatteen ehdottomuuden jo kampanjaan liittyessään118. 

Kertojat eivät kuitenkaan ole tällöin kyseenalaistaneet itse neitsyysperiaatetta tai 

arvioineet sitä kriittisesti. Kertomusten edetessä varauksellisuus neitsyyslupausta 

kohtaan on muuttunut tyytymättömyydeksi itse neitsyysperiaatetta kohtaan.119 

Molemmat kertojat kuvailevat neitsyyskampanjaa haavoittavaksi ja vahingollisek-

si. 

Fowlerin mukaan siirtymistä kolmannesta, synteettis-sovinnaisesta uskon 

vaiheesta neljänteen yksilöllis-reflektiiviseen vaiheeseen edeltää usein yhteenotto-

ja tai ristiriitoja arvostettujen auktoriteettien kanssa, elämäntapahtumia, joiden 

valossa arvoja aletaan arvioimaan kriittisesti, tai pyhänä pidettyjen asioiden muut-

tamista. Tavallisesti siirtyminen tapahtuu aikuisuudessa.120 Uskon kyseenalaista-

jien kertomuksissa on havaittavissa elementtejä näistä kaikista. Osa kertojista oli 

joutunut ristiriitoihin hengellisten auktoriteettien kanssa rikottuaan neitsyyslu-

pausta vastaan121. Lisäksi kaikissa tarinoissa, yhtä lukuun ottamatta, kuvattiin ai-

nakin yksi elämänmuutos uskon vaiheen vaihtumisen yhteydessä. Osaltaan yhtei-

sön arvoissa epäonnistuminen on saattanut myös vaikuttaa uskon vaiheen muut-

tumiseen. Uskon kyseenalaistajien kertomuksissa heijastuu yhteiskunnallisen 

muutoksen lisäksi myös hengellisten yhteisöjen moraalin muutos sallivampaan 

suuntaan. Katson, että neitsyyslupauksen muuttuminen hengellisen yhteisön sisäl-

lä ainoasta vaihtoehdosta yhdeksi mahdolliseksi edustaa pyhänä pidetyn asian 

muuttamista toisenlaiseksi ja on osaltaan ollut mahdollistamassa yksilöllis-

reflektiiviseen uskon vaiheeseen siirtymistä. 

Sekä henkinen että fyysinen etäisyys omasta sosiaalisesta elinpiiristä voi 

Fowlerin mukaan tarjota mahdollisuuden yhteisön arvojen kriittiseen tarkasteluun 

ja näin johtaa henkilön siirtymiseen uskon kolmannesta vaiheesta neljänteen.122 

Etääntyjistä vain yksi asui edelleen samalla paikkakunnalla ja kuului edelleen 

samaan hengelliseen yhteisöön kuin kampanjaan liittyessään123. Kaikki muut ker-

tojat olivat muuttaneet toiselle paikkakunnalle kampanjaan liittymisen jälkeen ja 

olivat nykyisin osa jotain toista hengellistä yhteisöä. Muutto toiselle paikkakun-

nalle on oletettavasti mahdollistanut opittujen uskonkäsitysten kyseenalaistami-

                                                
118 N, S. 
119 Ks. Kuvio 8. 
120 Fowler 1981, 173. 181. 
121 P, U, R. 
122 Fowler 1981, 177. 
123 P. 
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sen. Lisäksi uusi hengellinen yhteisö on mahdollisesti tarjonnut erilaisia näkökul-

mia uskoon ja arvoihin ja toisaalta mahdollistanut toisenlaisen roolin ottamisen 

yhteisön keskellä.  

Uuden identiteetin luominen ja omien arvojen valitseminen eivät tarkoita 

hengellisen yhteisön hylkäämistä, vaikka sen parissa olisi velvoittaviakin arvoja. 

Fowler huomauttaakin, että henkilö voi olla tiiviisti osana uskonnollista yhteisöä 

ilman, että ilmentäisi uskon kolmatta vaihetta, synteettis-sovinnaista uskoa124. 

Erona kolmanteen uskon vaiheeseen on kyky arvioida kriittisesti yhteisön arvoja 

ja sitoutua niistä itselleen sopivimpiin125.  

Fowler esittää, että uskon neljännen vaiheen kaksi keskeisintä ilmentymis-

muotoa ovat kriittinen etääntyminen aiemmasta arvojärjestelmästä sekä uusi toi-

meenpaneva ego (executive ego), joka irtautuu auktoriteettien vallasta. Näiden 

avulla yksilö voi muodostaa uuden identiteetin, joka ilmentää itse valittuja arvoja, 

jotka on koostettu niin omista kuin yhteisönkin arvoista. Yksilöllis-reflektiivisessä 

uskon vaiheessa symbolit ja rituaalit nähdään pyhästä erillisinä.126 Uskon kyseen-

alaistajien tyytyväisyys neitsyysaatetta kohtaan vaihteli paljon. Tästä huolimatta 

kukaan heistä ei ollut tarinan päättyessä tyytyväinen aatteeseen. Aatteen kyseen-

alaistaminen ilmentääkin mahdollisesti ulkoa opittujen arvojen punnitsemista sekä 

kykyä nähdä eri näkökulmia neitsyyskampanjan arvoihin liittyen. Etääntyjien ker-

tomuksissa pyhä ja neitsyyslupaus sen symbolina nähtiin toisistaan erillisinä. 

Vaikka etääntyjät olivat edelleen pääsääntöisesti voimakkaasti uskonnollisia, he 

eivät liittäneet seksuaalikäyttäytymistä suoraan jumalasuhteeseen säilyttäjien ta-

voin.   

 

4.3$Etsijät$
Nimesin kolmannen pienoistarinoista nousevan kertomustyypin kertojat etsijöiksi. 

Etsijöihin lukeutui kolme kertojaa127. Kertomusten alussa kaikki kertojat vaikutta-

vat ilmentävän synteettis-sovinnaista uskoa. Kertomuksia yhdistää se, että kertojat 

ovat jossain tarinan vaiheessa kyseenalaistaneet voimakkaasti seurakunnan arvo-

jen mielekkyyden, vaikka ovatkin alun perin pitäneet niitä oikeina ja tavoiteltavi-

na. Näin vaikuttaa siltä, että he ovat siirtyneet neljänteen uskon vaiheeseen, yksi-

löllis-reflektiiviseen uskoon. Kuitenkin etääntyjiin verrattuna he ovat tarinan päät-
                                                
124 Fowler 1981, 164. 
125 Fowler 2000, 49. 
126 Fowler 1981, 179, 180; Oikarinen 1993, 85. 
127 K, L, M. 
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tyessä palanneet alun asetelmaan ja haluavat jälleen sitoutua yhteisön arvoihin 

melko varauksettomasti.128 

 

 
Kuvio 9. Etsijöiden uskon vaiheet. 

 

 Etsijöiden kertomuksissa korostuu etääntyjien lailla pettymys siihen, etteivät 

he ole kyenneet sitoutumaan yhteisön arvoihin riittävän hyvin. Kertojista kaksi129 

kertoo harrastaneensa yhdyntää ennen avioliittoa ja yksi130 kuvaa harrastaneensa 

kaikkea muuta seksuaalista paitsi yhdyntää. Etääntyjien tavoin myös etsijöillä 

epäonnistuminen yhteisön odotuksiin nähden on saattanut vaikuttaa etääntymiseen 

yhteisön arvoista ja johtaa uskon vaiheen muuttumiseen. 

 Etsijöistä kaksi suhtautui neitsyysperiaatteeseen tarinan alussa myönteisesti, 

mutta varautuneisuus neitsyysaatetta kohtaan lisääntyi kertomuksen edetessä131. 

Kumpikaan vastaajista ei ollut onnistunut täysin neitsyyslupauksen noudattami-

sessa. Tästä oli aiheutunut heille kriisi, joka vaikutti seksuaalisuuteen ja parisuh-

teeseen. Tarinan loppuvaiheilla molemmat vastaajat ovat kuitenkin naimisissa ja 

kokevat avioliittonsa hyväksi. Kertomuksista heijastuvat anteeksianto ja ajatus, 

että vanhat rikkeet on unohdettu. Molemmat vastaajista pitävät neitsyysaatetta 

tarinan päättyessä hyvänä ja tavoiteltavana. He kuitenkin tuovat esiin pohdintoja 

neitsyysaatteen velvoittavuudesta ja kokevat kampanjan liian ankaraksi.132 

 

 

 

                                                
128 Ks. Kuvio 9. 
129 K, M. 
130 L. 
131 K, L. 
132 Ks. Kuvio 10. 
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Kuvio 10. Etsijöiden tyytyväisyys neitsyysaatetta kohtaan, tapa 1. 

 

 

 
Kuvio 11. Etsijöiden tyytyväisyys neitsyysaatetta kohtaan, tapa 2. 

 

Yksi etsijöistä on muiden etsijöiden tavoin kertomuksen alussa tyytyväinen neit-

syysperiaatteeseen133. Hän pettyy kuitenkin avioliitossaan aatteen tarjoamiin lu-

pauksiin ja päätyy avioeroon. Kertomuksessa välittyy syvä pettymys ja viha neit-

syysperiaatetta kohtaan. Kuitenkin tarinan edetessä kertojan asenne muuttuu ja 

neitsyysperiaate nähdään tarinan loppupuolella jälleen tavoiteltavana, joskin kam-

panjan syyllistävää luonnetta ja yksipuolisuutta kritisoidaan voimakkaasti.134 

 Fowlerin teoria uskon kehityksestä on luonteeltaan progressiivinen. Uskon 

vaiheiden nähdään seuraavan toinen toistaan järjestyksessä. Fowler kuvaa siirty-

miä uskon vaiheiden välillä aina siirtymänä pienemmästä suurempaan. Näin ollen 

kuvaamani uskon etsijöille tyypillinen uskon vaiheen lasku ei istu Fowlerin ajatte-
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luun. Omassa tutkimuksessaan Fowler keskittyy vain punktuaalisesti kuvaamaan 

vastaajien kulloistakin uskon vaihetta, eikä tutki uskon kehitystä prosessina135.  

Fowler kuvaa esimerkkien avulla, kuinka yhteisö voi joko kannustaa jäsen-

tään siirtymään kohti seuraavaa uskon vaihetta tai estää tätä.136 On pidettävä mah-

dollisena, että yhteisö voi edesauttaa myös uskon vaiheen siirtymistä alaspäin. 

Näin ymmärrettynä etsijöiden tarinassa näkyvää uskon vaiheen laskemista voisi 

selittää ainakin osittain hengellinen yhteisö, joka vaatii jäseniään pitäytymään 

synteettis-sovinnaisessa uskossa. Tällöin kertojat ovat olleet ikään kuin pakotetut 

laskemaan uskon tasoa, mikäli he haluavat olla hyväksytty osa hengellistä yhtei-

söään. 

 

4.4$Itsetutkiskelijat$
Neljännen kertomustyypin muodostavat itsetutkiskelijat. Itsetutkiskelijat on 

toiseksi yleisin kertomustyyppi ja kertojista kuusi lukeutui tähän ryhmään137. 

Kaikki kertojat olivat kertomuksen alussa nuoria, jotka olivat osa hengellistä yh-

teisöä. He olivat omaksuneet yhteisönsä arvot ja sitoutuivat niihin kyseenalaista-

matta. Näin kertomuksen alussa he vaikuttavat ilmentävän iälleen tyypillistä syn-

teettis-sovinnaista uskoa. Tarinan edetessä kertojat kuvaavat siirtymistä yksilöllis-

reflektiiviseen uskon vaiheeseen. Tavallisesti tämä on tapahtunut etääntyjien ja 

etsijöiden tavoin jonkin elämäntapahtuman tai kriisin kautta.  Kertomuksen päät-

tyessä kertojat vaikuttavat ilmentävän uskon viidettä, yhdistävän uskon vaihetta. 

He kuvaavat uskoa tai hengellistä elämää laajemmin kuin vain kristinuskon viite-

kehyksestä käsin. Kertomuksista välittyy avoimuus muitakin uskon ja elämänkat-

somuksen tulkintoja ja traditioita kohtaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
135 Fowler 1981, 312–323. 
136 Fowler 1981, 155–161. 
137 D, E, I, J, Q, T. 
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Kuvio 12. Itsetutkiskelijoiden uskon vaiheet. 

 

Itsetutkiskelijat kuvailevat kertomuksen alussa omaa hengellistä yhteisöään 

tiukaksi ja ehdottomaksi. Heistä kolme138 on kuulunut nuoruudessa helluntaiseu-

rakuntaan, yksi139 vapaaseurakuntaan ja kaksi140 kirkon herätysliikkeisiin. Vaikka 

kertojat kuvaavat yhteisön ehdottomuutta nykyisestä, yhdistävän uskon vaihetta 

muistuttavasta positiosta käsin, kuitenkin juuri vapaissa suunnissa ja herätysliik-

keissä velvoite neitsyysaatetta kohtaan on ollut suurin. Kertomuksissa kuvataan 

vieraantumista nuoruuden hengellisestä traditiosta. Yhtä kertojaa lukuun ottamatta 

kukaan kertojista ei ole enää osa jotain tiettyä hengellistä yhteisöä141. Myös kerto-

ja, joka on edelleen osa helluntaiseurakuntayhteisöä, toteaa, ettei seurakunnassa 

tiedetä hänen todellisesta tavastaan tulkita uskoa. Hengellisestä yhteisöstä irtau-

tuminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että itsetutkiskelijat olisivat täysin luopuneet 

kristillisestä vakaumuksestaan. Sen sijaan kristinusko nähdään kertomuksissa yh-

tenä tapana ilmentää uskonnollisuutta eikä sitä kuvata toisia traditioita poissulke-

vana. 

Fowlerin mukaan yhdistävän uskon vaiheeseen siirtymistä edeltävät sisäiset 

pohdinnat, jotka saattavat herättää levottomuutta tai tuntua häiritseviltä. Yksilöl-

lis-reflektiivisen vaiheen kääntyessä yhdistävän uskon vaiheeseen henkilö alkaa 

tunnistaa, että elämä on paljon monimuotoisempi kuin hän oli aiemmin ajatellut. 

Sekä oman että toisten traditioiden symbolit, kertomukset ja myytit vaativat uskon 

harmonian rikkomista ja johtavat lopulta yhdistävään uskoon.142 Itsetutkiskelijoi-

                                                
138 E, J, Q.  
139 D. 
140 I, T. 
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142 Fowler 1981, 183. 
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den pienoistarinat poikkeavat muista kertomuksista siinä, että ne sisältävät run-

saasti pohdintaa uskosta ja neitsyysperiaatteesta. Kertomuksissa kuvaillaan ahdis-

tusta, jota kertojat kokevat alkaessaan kyseenalaistaa syvään juurtuneita hengelli-

siä arvojaan.  

Fowler näkee uskon viidennen vaiheen, yhdistävän uskon, tapana yhdistää 

usko ja tietäminen. Tällä hän tarkoittaa, että henkilö toisaalta uskoo, että jotain on 

olemassa, ja toisaalta tietää, että se jokin on monimutkaista ymmärtää. Sen sijaan, 

että yhdistävä usko ajattelisi asioiden olevan joko/tai, se kykenee näkemään asioi-

den molemmat puolet samanaikaisesti. Sille on ominaista dialogisuus ja avoimuus 

toisten katsomuksia kohtaan. Omat ja toisten uskonnolliset opit ja symbolit näh-

dään epätäydellisinä ja osana tietyn ihmisjoukon kokemusta pyhästä.143 

Itsetutkiskelijoiden tyytyväisyys neitsyysaatetta kohtaan on yhteneväinen. 

Kaikki kertojat kuvaavat tarinan alussa tyytyväisyyttä neitsyysaatetta kohtaan, 

mutta kertomuksen edetessä se vaihtuu ensin varauksellisuuteen ja lopulta tyyty-

mättömyyteen.  

 

  

 
Kuvio 13. Itsetutkiskelijoiden tyytyväisyys neitsyysaatetta kohtaan. 

 

Neitsyysaatteen luonteeseen kuuluu velvoittavuus eikä se tarjoa mahdolli-

suutta tulkita periaatetta omasta viitekehyksestä käsin. Näin se näyttää ilmentävän 

itsessään synteettis-sovinnaista tapaa ymmärtää usko. Fowlerin teorian valossa 

uskon viidenteen vaiheeseen ehtinyt ei ajattele varauksettomasti neitsyysaatteen 

mukaisesti, mutta toisaalta kykenee ymmärtämään neitsyysaatteen tietyn ryhmän 

uskonnollisena symbolina ja tapana ilmentää heidän näkemystään pyhästä. Vaikka 
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itsetutkiskelijat olivat kokeneet neitsyysaatteen itselleen vahingolliseksi, he eivät 

tuominneet neitsyysperiaatetta itsessään. Sen sijaan kertomuksissa nähtiin seksu-

aalisuuden toteuttamiseen monia vaihtoehtoisia tapoja, joista kampanja ilmensi 

vain yhtä.  

 Itsetutkiskelijat ovat Fowlerin teorian malliesimerkkejä. Heillä uskon kehi-

tys vaikuttaa edenneen ylöspäin vaihe vaiheelta. Fowler toteaa yhdistävän uskon 

vaiheen olevan harvinainen ennen keski-ikää144. Kuitenkin kertojista vain yksi on 

yli neljäkymmentävuotias145. Itsetutkiskelijoille yhteistä, yhtä tarinaa lukuun ot-

tamatta, oli se, että heillä oli ollut vaikeuksia löytää puoliso omasta hengellisestä 

yhteisöstään146. Ensimmäiset kokemukset seurustelusta ja seksuaalisuudesta ajoit-

tuivat keskimäärin huomattavasti muiden ryhmien kertojien kokemuksia myö-

hemmäksi. Kertojat kuvaavat tunteneensa toiseutta yhteisöön nähden, koska eivät 

kyenneet löytämään seurustelukumppania. Myös neljänteen uskon vaiheeseen 

jääneet etääntyjät olivat tunteneet toiseutta yhteisöön nähden, mutta heillä kyse oli 

enemmän hetkellisestä tapahtumasta, kuten seksuaalisesta teosta tai avioerosta. 

Itsetutkiskelijoilla puolestaan toiseus jatkui vuosia ja oli luonteeltaan pysyväm-

pää. Ajattelen, että toiseus yhteisöön nähden on osaltaan saattanut luoda etäisyyttä 

yhteisöön ja sen arvoihin, mikä puolestaan on mahdollistanut uskon kehittymisen 

synteettis-sovinnaista uskoa vaalivan yhteisön sisälläkin.  

 Fowlerin mukaan uskon viidenteen vaiheeseen kuuluva ymmärrys totuuden 

paradoksaalisuudesta voi johtaa passiivisuuteen tai kyynisyyteen uskoa koh-

taan.147 Kolme itsetutkiskelijaa ilmentääkin hengellisestä yhteisöstä irtaantumisen 

lisäksi taipumusta vältellä hengellisten asioiden pohtimista148. Kaksi heistä miel-

tää hengellisyyden taakkana, joka varjostaa heidän elämäänsä149. He pohtivat ker-

tomuksissaan, miksi ylipäätään välittävät hengellisistä arvoista, vaikkeivat enää 

oikeastaan usko Jumalaan. 

 

4.5$Maailmanparantajat$
Viimeisen tyyppitarinan kertojia kutsun maailmanparantajiksi. Pienoistarinoista 

yksi kuului tähän ryhmään150. Maailmanparantajaksi tyypittelemäni kertoja kuvaa 

                                                
144 Fowler 1981, 198. 
145 D. 
146 J. 
147 Fowler 1981, 198. 
148 I, J, T. 
149 I, T. 
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kampanjan sitoutumisen hetkellä suhtautuneensa hengellisen yhteisönsä arvoihin 

ja oppeihin varauksellisesti. Kertomuksen edetessä kuvataan ensin siirtymistä yk-

silöllis-reflektiiviseen uskoon ja myöhemmin yhdistävään uskoon. Nykyhetkessä 

kertoja käsittelee oikeudenmukaisuuteen liittyviä teemoja ja pohtii uskoa osana 

maailmankaikkeuden ihmeellisyyttä. Kertomuksen lopulla hän ilmentää piirteitä, 

jotka ovat ominaisia uskon kuudennelle vaiheelle, yleistävälle uskolle.  

 

 
Kuvio 14. Maailmanparantajan uskon vaiheet. 

 

 Yleistävä usko on Fowlerin mukaan erittäin harvinainen. Kuudenteen vai-

heeseen ehtiessään yksilö ei pelkästään tiedosta uskon erilaisia ulottuvuuksia ja 

moraalisia velvoitteita vaan toimii aktiivisesti ja pelkäämättä toteuttaakseen oi-

keudenmukaisuuden ja rakkauden periaatteita. Yksilön tavoitteena on tuoda trans-

sendentti todellisuus osaksi nykytodellisuutta. Tavallisesti yleistävän uskon vai-

heeseen kuuluu ajatus väkivallattomuudesta sekä äärimmäinen kunnioitus erilaisia 

ihmisiä kohtaan. Ollessaan yhteydessä maailmaa yhdistävään ja muuttavaan voi-

maan, uskon kuudennessa vaiheessa olevien koetaan horjuttavan merkityksellisik-

si ja turvallisiksi koettuja yhteiskunnallisia ja uskonnollisia rakenteita. Yleistä-

vään uskoon kuuluminen ei edellytä täydellisyyttä ihmiseltä, vaan antautumista 

transsendentin intentionaalisuuden käyttöön.151 

 Maailmanparantajaksi tyypittelemäni kertoja kuvaa kertomuksessaan poh-

dintaa ja kamppailua niin neitsyyslupauksen kuin uskon oppienkin äärellä. Tarina 

sisältää kuvausta hengellisestä väkivallasta, mutta maailmanparantaja tuo kerto-

muksessaan esiin anteeksiantamisen ja ymmärtämisen näkökulmaa: väärintekijät 

eivät ole ymmärtäneet, mitä tekevät. Maailmanparantaja kertoo irtautuneensa 

                                                
151 Fowler 1981, 200–203; Fowler 2000, 54, 55. 
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hengellisestä yhteisöstä, koska koki, että sen näkökulma oli liian ahdas. Erityisesti 

kertojaa oli mietityttänyt, miten hengellinen yhteisö kohtasi erilaisuutta ja vä-

hemmistöjä. Kertomuksen lopulla maailmanparantaja pohtii oikeudenmukaisuu-

den teemaa seksuaalivähemmistöjen, pakolaisten ja sukupuoliroolien kautta. Tari-

nasta välittyy omistautuminen maailman rakentamiselle, jossa erilaisuus nähdään 

rikkautena. Maailmanparantaja kuvaa hoitavansa omaa hengellisyyttään olemalla 

yhteydessä transsendenttiin luonnon kautta. 

 Maailmanparantajaksi tyypittelemäni kertojan elämäntarina sisältää useita 

vaikeita kriisejä ja vastoinkäymisiä. Fowler kuvaa useiden esimerkkien kautta, 

kuinka uskon vaiheiden kehittyminen edellyttääkin elämänkokemusta sekä usei-

den kriisien läpikäymistä152. Vaikeat elämän kriisit ja haasteet lapsuuden perhees-

sä ovat oletettavasti edesauttaneet maailmanparantajan uskon vaiheiden nopeaa 

kehittymistä. Ajatus oikeudenmukaisuudesta on ohjannut myös kertojan amma-

tinvalintaa ja onkin mahdollista, että opinnot teeman äärellä ovat myös osaltaan 

edelleen edesauttaneet uskon kehittymistä. 

 Maailmanparantajaksi tyypittelemäni kertoja oli kampanjaan liittyessään 

epäileväinen neitsyysaatetta kohtaan ja näki sen yksipuolisena. Tarinan päättyessä 

maailmanparantaja suhtautuu neitsyysaatteeseen kielteisesti. Hän kritisoi neit-

syysaatetta dialogin puutteesta ja vääristä valtarakenteista.  

 

 

 
Kuvio 15. Maailmanparantajan tyytyväisyys neitsyysaatetta kohtaan. 

 

Tulokset osoittavat, että varaukseton sitoutuminen neitsyysaatteeseen näyt-

tää edellyttävän synteettis-sovinnaista uskon tulkintaa. Maailmanparantajaksi tyy-

                                                
152 Fowler 1981, 188–197. 
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pitellyn kertomuksessa näkyykin kertomuksen alussa vain pinnallinen sitoutumi-

nen aatteeseen. Neitsyyslupaus jäsentyy kertomuksessa vain yhteisön, ei henkilö-

kohtaisen vakaumuksen kautta. Uskon kuudenteen vaiheeseen ehtineen voikin 

olla vaikea nähdä neitsyysperiaatetta hyväksyttävänä sen eksklusiivisen luonteen 

vuoksi. Tämän takia on ymmärrettävää, ettei maailmanparantajakaan näe aatetta 

positiivisessa valossa. Kuitenkin kunnioitus erilaista traditiota kohtaan näkyy ker-

tomuksessa tapana pyrkiä ymmärtämään neitsyysaatetta joko ylläpitäviä tai nou-

dattavia henkilöitä aatteesta erillisinä.  
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5" Neitsyyslupauksen" vaikutukset" vastaajien" elä?
mään""

5.1$Neitsyyslupauksen$vaikutus$vastaajien$parisuhteeseen$
ja$seksuaalisuuteen$$
Tässä luvussa tarkastelen neitsyyslupauksen vaikutuksia tutkimukseen osallistu-

neiden elämään. Kategoris-sisällöllisen analyysin tuloksena neitsyysaatteen vaiku-

tukset näyttäytyivät vastaajien kertomuksissa kolmessa suhteessa: suhteessa pari-

suhteeseen ja seksuaalisuuteen, suhteessa Jumalaan ja suhteessa hengelliseen yh-

teisöön. Kertomuksissaan tutkittavat suhtautuivat Tosi Rakkaus Odottaa -

kampanjaan pääsääntöisesti kriittisesti. Tutkimukseni perusteella vaikuttaa siltä, 

että kampanjan arvoihin suhtautuminen ei liittynyt suoraan kertojien tämän hetki-

seen seurakunta-aktiivisuuteen. Toisin sanoen kampanjaan suhtautuivat kriittisesti 

yhtä lailla ne, joilla ei ollut enää yhteyttä kristilliseen seurakuntaan kuin ne, jotka 

toimivat edelleen aktiivisesti jossain hengellisessä yhteisössä.  

Suuri osa kertojista koki Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjan tarjoaman neit-

syyslupauksen nykyisin sinällään hyvänä päämääränä, mutta kokivat kampanjan 

tehneen siitä liian ehdottoman tavoitteen153. Monen mielestä neitsyyslupausta olisi 

tullut tarjota nuorille vain yhtenä vaihtoehtona muiden joukossa154. Osa vastaajista 

sitä vastoin piti nykyisin kampanjan vaatimusta paitsi epäluonnollisena myös va-

hingollisena155.  

 
Oon todennut, et se on hyvä tavoite, mut siitä ei pidä tehdä liian orjallista juttua eikä mis-
sään nimessä kunnon uskovaiset tekee näin, eikä koskaan noin -juttua. --- Ja ehdottomasti 
semmonen et sellasestaki vaihtoehdosta pitää puhua. Koska se mitä mediasta ja elokuvista 
suolletaan: seksi sitä, seksi tätä, ni kontrastina sille se on hyvä esiintuotava. Mut jotenki se 
ei saa tehdä liian sellasta lakia siitä, ku siinä on sit monenlaista riskejä, miten voi vaikuttaa 
negatiivisesti asioihin. H9 
 
Mä aattelen et ei tarvis olla tommosia kampanjoita erikseen. En osaa sanoa, mitä ihmiset 
aattelee, jotka on innokkaina lähtenyt ja ei ookkaan pystynyt pidättäytyy siinä ideaalissa. 
Mutta voisin kuvitella et niin olis käyny. Se on vääränlaista vallan käyttöä. Se keskittyy 
vaan siihen yhteen asiaan. En kyllä suosittelis sellasia kampajoita kellekään, et lähtee mu-
kaan. H7 

 

Kampanjan rinnalle tai tilalle kertojat toivoivat näkökulmia, jotka painottaisivat 

nuoren kykyä suojata itseään seksuaalisuuden alueella ja harjoittaa seksuaalisuut-

taan turvallisesti myös avioliiton ulkopuolella. 

                                                
153 H1, H3, H5, H6, H7, H8, H9, H11, K3, K4, K9, K11. 
154 H1, H3, H5, H11. 
155 H2, H4, H10, K1, K7, K11. 
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Suurin osa kertojista kykeni näkemään jälkikäteen Tosi Rakkaus Odottaa -

kampanjaan osallistumisessa sekä positiivisia että negatiivisia puolia156. Kuitenkin 

kertojista kolme157 ei nimennyt yhtään negatiivista asiaa kampanjaan osallistumi-

sessa ja puolestaan kertojista seitsemän158 koki, ettei kampanjasta ollut mitään 

hyötyä tai että siitä oli pelkästään haittaa heille. Neitsyysperiaatteen ensisijaisena 

hyötynä nähtiin lähes yksimielisesti, että se suojeli vahingollisilta seksikokemuk-

silta. Käytännössä tällä tarkoitettiin joko liian varhaista yhdyntää, irtosuhteita tai 

oman aviopuolison pettämistä159. Kampanjan ajateltiin varjelleen myös mm. ei-

toivotuilta raskauksilta tai sukupuolitaudeilta. 

 
No just on suojellu minua sellasina herkkinä kasvuvuosina. Ikään kuin toiminu suojaavana 
pidikkeinä niinä vuosina, ku ei osannut vielä hyvin ilmaista rajojaan. --- Et kyl mä erityises-
ti aattelen et se suojeli silloin teini-iässä. Ja antoi tilaa rauhassa opetella ihmissuhdetaitoja. 
H8 

 
Koen myös, että kampanja siirsi neitsyyden menettämistä. Vältyin paineilta menettää neit-
syys nuorena, koska elin Jeesukselle pyhitettyä ja puhdasta elämää. Säästyin seksitaudeilta 
ja ei-toivotuilta raskauksilta, eli koen et ainakin omalle terveydelle kampanjasta oli hyö-
tyä. K10 
 

Kertomuksissa kampanjaa kritisoitiin sen tavasta nostaa seksuaalinen käyt-

täytyminen, erityisesti yhdyntä, omaksi osa-alueekseen irrallisena muusta seksu-

aalisuudesta. Kampanjasta puuttui kertojien mukaan niin seksuaaliterveydellinen 

valistus kuin parisuhdetaitojen opettaminenkin. Kampanjan ei lisäksi katsottu tar-

joavan mitään välineitä seksuaalisuuteen tutustumiseen tai seksuaalisuuden toteut-

tamiseen ennen avioliittoa, vaan sen katsottiin pyrkivän pikemminkin seksuaali-

suuden sammuttamiseen. Myöskään seurusteleville pareille ei esitelty kampanjas-

sa juurikaan keinoja, miten pidättäytymisessä onnistuttaisiin. 
 

TRO:ssa seksi oli uhka ja turvattomuuspuheella ohjattiin rajojen suojeluun. Tai että oli pa-
rempi, jos säilyy puhtaana tulevaa puolisoaan varten, vaikka lankeamukset saakin anteeksi. 
TRO:ssa aviolliseen seksiin kohdistui suuria odotuksia, mutta kuitenkin kaikki seksuaaliset 
impulssit tuli ennen avioliittoa osata hiljentää. Muodostui mustavalkoinen suhde seksiin – 
ei luontevaa yhdessä oppimista ja nauttimista pikkuhiljaa. Jotenkin ajattelin, että yhdyntä 
on pääasia, jokin pyhäksi erotettu asia, joka ratkaisee sen, miten kristittynä on onnistunut 
seksuaalimoraalissaan. K11 
 
Minusta tällainen kampanja on edelleen hyvä mutta siinä keskityttiin liikaa vain "paasaa-
maan" mantraa "pidättäydy avioliittoon asti". Kukaan ei antanut neuvoja, miten se tapahtuu 
ja entä sitten, kun himot kasvavat sietämättömiksi ja ajattelee vain seksiä. K10 

 

                                                
156 H2, H3, H5, H6, H7, H8, H11, K2, K5, K6, K8, K9, K10. 
157 K3, K4, K12. 
158 H1, H4, H9, H10, K1, K7, K11. 
159 Irtosuhteilla tarkoitan seksuaalista kanssakäymistä ilman seurustelusuhdetta. Usein tutkittavat 
kuvasivat ilmiötä  nimellä ”yhden illan juttu”. 
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Kysyin haastateltavilta, suosittelisivatko he Tosi Rakkaus odottaa -

kampanjaa omalle lapselleen. Kukaan haastatteluun osallistuneista ei tuonut ilmi 

toivovansa lapsensa sitoutuvan kampanjan periaatteeseen odottaa seksin aloitta-

mista avioliittoon asti. Näin vastasivat myös haastateltavat, jotka pitivät neitsyys-

periaatetta hyvänä tai tavoiteltavana asiana. Haastateltavat toivoivat poikkeuksetta 

oman lapsensa tekevän omat päätöksensä seksuaalisuuteen liittyen ja korostivat 

itsensä suojelemisen näkökulmaa. Kirjallisesti tarinansa kertoneista yksikään ei 

tuonut vastauksissaan esiin kampanjaa omien lapsiensa näkökulmasta.  

Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjan materiaali ei määrittele yksiselitteisesti, 

mitä esiaviollisella seksillä tarkoitetaan160. Myös kertomuksissa seksi määriteltiin 

eri tavoin. Tavallisesti vastaajat pitivät seksin rajana vaginaalista yhdyntää. Kui-

tenkin muutama kertoja koki rajan menevän intiimialueiden koskettelussa161. Suu-

rin osa kertojista ei määritellyt, minkä ymmärsi netisyyslupauksen rikkomiseksi. 

23 vastaajasta yksitoista162 kertoi pidättäytyneensä vaginaalisesta yhdynnästä en-

nen avioliittoa, kun taas 12163 kertoi harrastaneensa yhdyntää ennen avioliiton 

solmimista. Osa yhdynnästä pidättäytyneistä kuvasi tehneensä seksuaalisia tekoja 

kumppanin kanssa, vaikka varsinaista yhdyntää ei ollutkaan harrastettu164. Kerto-

jat kuvasivat harrastaneensa oraaliseksiä, kuivapanemista tai kaikkea muuta paitsi 

yhdyntää. Huomattavaa on, että esiaviollista seksiä harrastaneista kertojista seit-

semän menetti neitsyytensä seurustelusuhteessa miehelle, jonka kanssa avioitui 

myöhemmin165. Näin ollen 23 tutkittavasta vain viisi harrasti seksiä ensimmäistä 

kertaa jonkun muun kuin nykyisen tai tulevan aviomiehen kanssa. Kontulan ja 

Haavisto-Mannilan tutkimuksen mukaan nuoren sukupolven edustajan ensimmäi-

nen yhdyntäkumppani on vain harvoin tuleva aviopuoliso: noin joka kymmenes 

avioitui ensimmäisen kumppaninsa kanssa166. Avioliitossa neitsyytensä puoles-

taan menettää keskimäärin vain kaksi prosenttia väestöstä167. Tutkimuksen valos-

sa vaikuttaa siltä, että neitsyyslupaus on tutkittavilla vähentänyt avioliiton ulko-

puolisia seksisuhteita ja heidän ensimmäinen yhdyntäkumppaninsa on muuhun 

väestöön verrattuna huomattavasti useammin ollut nykyinen tai tuleva aviopuoli-

so.  

                                                
160 Salomäki 2004, 162, 163. 
161 H2, H6.  
162 H2, H7, H8, K1, K3, K4, K5, K7, K9, K11, K12. 
163 H1, H3, H4, H5, H6, H9, H10, H11, K2, K6, K8, K10. 
164 H2, K5, K7, K9, K11. 
165 H1 H3, H6, H9, H10, K8, K10. 
166 Kontula & Haavisto-Mannila 1995, 120, 386. 
167 Haavisto-Mannila & Kontula 2001, 85. 
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Nuorten seksuaalista käytöstä tutkinut sosiologi Mark Regnerus huomasi 

tutkimuksessaan, että uskonnollisuus vaikuttaa merkittävästi enemmän nuoren 

asenteisiin seksuaalisuutta kohtaan kuin seksuaaliseen käyttäytymiseen.168 Kerto-

muksissa onnistuminen neitsyyslupauksen pitämisessä liittyikin neitsyyslupauk-

sen sijaan vahvasti siihen, sitoutuiko miespuolinen seurustelukumppani periaat-

teeseen. Yhdeksän kertojaa, joiden seurustelukumppani oli sitoutunut periaattee-

seen, onnistui neitsyyslupauksen pitämisessä169. Viidellä kertojalla puolestaan 

poikaystävä ei ollut sitoutunut periaatteeseen ja nämä päätyivät harrastamaan sek-

siä ennen avioliittoa omasta periaatteestaan huolimatta170. Vain yksi vastaaja oli 

kyennyt pitäytymään neitsyyslupauksessa, vaikka poikaystävä ei ollut sitoutunut 

siihen171. Merkille pantavaa on myös se, että usein poikaystävä, joka ei ollut sitou-

tunut neitsyysperiaatteeseen, oli saman hengellisen yhteisön jäsen. Kertomusten 

perusteella näyttää siltä, ettei neitsyysperiaate velvoittanut hengellisissä yhteisöis-

sä poikia yhtä tiukasti kuin tyttöjä. Tätä tukee myös Kontulan ja Haavisto-

Mannilan tutkimus, jonka mukaan uskonnollisuus siirsi yhdynnän aloittamisen 

ikää merkittävästi nuorilla naisilla, mutta sitä vastoin nuorilla miehillä uskonnolli-

suuden vaikutus ei ollut merkittävä172.  

Seksuaalista koskemattomuutta on perinteistesti vaadittu enemmän naisilta 

kuin miehiltä. Naisille koskemattomuus on ollut hyve, kun taas miehille useat 

seksikumppanit ovat olleet kehuskelun aihe.173 Tutkimuksen valossa suomalaiset 

teini-ikäiset pojat myös suhtautuvat huomattavasti sallivammin ikäistenä suku-

puolisuhteisiin kuin tytöt. Pojille rakkaus tai tunnesuhde eivät myöskään näyttäy-

dy yhtä välttämättöminä yhdyntöihin ryhdyttäessä kuin tytöille174. Hyvä hete-

roseksi on perinteisesti määrittynyt miesten kautta, koska naisilla ei ole ollut mah-

dollista osallistua tasa-arvoiseen keskusteluun sen määrittämiseksi naisten seksu-

aalisen itsemääräämisen puuttumisesta johtuen. Naisruumista sen sijaan on tulkit-

tu pitkään joko miesten seksuaalisten tarpeiden tai lisääntymisen näkökulmasta. 

Naisten seksuaalisuuteen liittyy useita ristiriitoja: Hedelmällinen nainen on arvos-

tettu, mutta avioliiton ulkopuolinen lapsi on häpeä. Nainen nähdään vähemmän 

                                                
168 Regnerus 2007, 204. 
169 H7, H8, K1, K3, K4, K5, K7 K9, K11, K12. 
170 H6, H9, H10, K8, K10. 
171 H2. 
172 Kontula & Haavisto-Mannila 1993, 99.  
173 Kontula 2008, 142, 143. 
174 Kontula 1987, 64, 65. 
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seksuaalisena kuin mies, mutta silti nymfomania koetaan naisiin liittyväksi ilmi-

öksi.175  

Kristillinen fundamentalismi, johon Tosi Rakkaus Odottaa -kampanja poh-

jaa, näkee naisen sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden niin ikään miehen palvele-

misen ja lisääntymisen näkökulmasta. Moderni länsimainen nainen, joka on otta-

nut seksuaalisen itsemääräämisoikeuden omiin käsiinsä, näyttäytyy uhkana fun-

damentalismille. Naisen rooli on toimia miehen tukena ja vahvistaa hänen auktori-

teettiaan perheeseen nähden. Viime kädessä naisen elämäntehtävä on tuottaa jäl-

keläisiä ja kasvattaa heitä.176 Myös tutkittavien kertomukset heijastelevat funda-

mentalismiin liittyvää miehen tahtoon suostumista. Miehen tahto näyttäytyy tut-

kittavilla neitsyyden säilymistä määrittävänä tekijänä. Osa vastaajista kuvasi suo-

raan harrastaneensa seksiä seurusteluaikana miellyttääkseen kumppania177. Näissä 

kertomuksissa nainen oli kokenut painostusta miehen taholta seksuaaliseen kans-

sakäymiseen. 

 
Hän halusi suhteeltamme jotain muuta, lähinnä seksuaalista tyydytystä. Emme edenneet 
kuivapanemista pidemmälle tälläkään kertaa, mutta suostuin asioihin, joita en halunnut, 
vain jotta hän rakastaisi minua ja pysyisi kanssani. Hän tiesi vakaumuksestani, mutta yritti 
siitä huolimatta painostaa minua seksiin esimerkiksi sanomalla, ettei meidän tarvitse mennä 
naimisiin, vaan se riittää, jos lupaamme toisillemme pysyä yhdessä. K5 

 

Kysyin haastateltavilta, oliko neitsyyslupauksella vaikutusta ehkäisyn käyt-

töön seurusteluaikana. Suurin osa vastasi, ettei tällä ollut vaikutusta178. Kuitenkin 

kaksi tutkittavaa totesi, ettei ollut tietoisesti hankkinut ehkäisyä179. Ehkäisy jätet-

tiin hankkimatta sen vuoksi, että sen koettiin vahvistavan teon synnillisyyttä. 

 
Ehkäisyä ei käytetty. Ehkäisyä ei hankittu. Sen takia et seksi on syntiä ja sen ehkäisyn käyt-
tö on tietoinen valinta sille synnin tielle. H3 
 
Siihen se varmaan vaikutti toi tommonen tausta-ajatus [neitsyyslupauksesta] et se oli syy 
miks ei käytetty ehkä ehkäsyy ku kokeiltiin jotain juttuja. Siis tarkotushan ei ollut koskaan 
tietoisesti kokeilla edes mitään, mutta että sen takia ehkäsyy ei ollu. H1 
 

 

Ehkäisyn hankkineet olivat pääsääntöisesti aloittaneet seksielämän harkitusti, kun 

taas ne, jotka eivät käyttäneet ehkäisyä, olivat päätyneet ensimmäiseen yhdyntään 

                                                
175 Juvonen 2006, 74, 75; Ronkainen 1994, 125, 126, 128. 
176 Ammerman 1987, 137, 138, 144, 145; Hardacre 1993, 132, 133.  
177 H3, H9, K5. 
178 H6, H5, H10, H11, H9. 
179 H1, H3. 
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spontaanisti. Tutkittavista kaksi oli tullut raskaaksi avioliiton ulkopuolella180. 

Heistä toinen synnytti lapsen ja toinen päätyi raskauden keskeytykseen. Kirjoitus-

pyyntöön vastanneista kukaan ei maininnut ehkäisyn käytöstä tai sen käyttämättä 

jättämisestä. 

Vastaajat toivat esiin, että Tosi Rakkaus Odottaa -kampanja vaikutti voi-

makkaasti seurustelusuhteen luonteeseen. Seurustelun nähtiin jo sen alkuvaiheessa 

liittyvän vahvasti avioliittoon. Tästä syystä seurustelusuhteeseen sisältyi lähtökoh-

taisesti odotus ja velvoite tulevasta avioliitosta. 

 
Seksin suhteen piti ehdottomasti odottaa avioliittoon, ja myös seurustelusta tehtiin jotain 
juhlavaa, ei-arkipäiväistä: seurustelu ei ollut mitään kevyttä puuhastelua vaan sen tavoite 
oli löytää aviopuoliso. K1 
 

 

Usea vastaaja kuvasi neitsyysaatteen luoneen jännitteitä ja ristiriitoja seurustelu-

suhteeseen181. Neitsyysperiaatteesta johtuen seurustelu keskittyi paljolti seksuaali-

asioiden ympärille. Vastaajien kertomuksissa yksi syy seurustelusuhteiden päät-

tymiselle oli seksuaalielämään liittyvät ristiriidat. Pelko neitsyyslupauksen rikko-

misesta vaikutti osalla vastaajista seurustelun dynamiikkaan niin, että kaksinoloa 

saatettiin tietoisesti vältellä. Tällöin vastaajat yrittivät kontrolloida seksuaalisia 

halujaan viettämällä aikaa pääsääntöisesti isommissa sosiaalisissa ryhmissä. Tästä 

johtuen kaksi vastaajaa koki, ettei ollut saanut mahdollisuutta tutustua puolisoonsa 

riittävästi ennen avioliittoa182.  

 
Seurusteluaikamme kului lähinnä himoissa kärvistellessä, koska koko ajan teki mieli sitä 
yhtä ja ainoaa Väärää ja Pahaa Asiaa. Liian pitkät kahdenkeskiset ja syvälliset keskustelut 
olivat nekin pahasta, koska olisivat voineet johtaa lankeemukseen. Oli parempi hengailla 
porukassa. Ja lopulta naida muukalainen. K7 

 

Valtaosa vastaajista kertoi kärsineensä syyllisyydestä seurusteluaikana esi-

aviolliseen seksiin liittyen183. Syyllisyyden vuoksi seksistä nauttiminen oli vastaa-

jille vaikeaa. Syyllisyyttä kuvasi myös kolme kertojaa184, jotka eivät harrastaneet 

seksiä ennen avioliittoa. Syyllisyyttä koettiin tällöin jo halusta harrastaa seksiä. 

Myös Janet E. Rosenbaumin ja Byron Weathersbeen tutkimuksessa esiaviollista 

yhdyntää harrasti noin 60 prosenttia vastaajista, mutta kuitenkin yli 80 prosenttia 

                                                
180 H1, H4. 
181 H1, H3, H6, H10, K5, K6, K7. 
182 K1, K7. 
183 H1, H2, H3, H4, H5, H6, H9, H10, K5, K6, K7, K9, K10. 
184 H2, H10, K5. 
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vastaajista kertoi katuvansa seksin harrastamista.185 Vaikuttaa siltä, että osa neit-

syysaatteeseen sitoutuneista kokee jo seksuaaliset ajatukset neitsyyslupauksen 

rikkomisena. 

Vaikka vastaajat kertoivat pääsääntöisesti syyllisyydestä, sisälsivät kerto-

mukset kuvauksia myös häpeän kokemisesta. Kertomuksissa häpeää ilmensivät 

kokemukset siitä, että oma halu oli väärin ja kaiken seksuaalisuuden kokeminen 

oli likaista tai hävettävää. Seksuaalisten tekojen kohdalla syyllisyyden ja häpeän 

erottaminen toisistaan onkin erityisen haastavaa. Tämä johtuu siitä, että siinä syyl-

lisyys ja häpeä ovat sidoksissa toisiinsa ja esiintyvät usein samanaikaisesti. Sek-

suaaliset teot itsessään voivat aiheuttaa syyllisyyttä, mutta toisaalta ne voivat olla 

myös syy, miksi ihminen häpeää itseään.186 Mielenkiintoista on, että vaikka odot-

tamista kuvailtiin vaikeaksi, vain muutama vastaajista kertoi harrastaneensa sek-

siä, koska ei pystynyt vastustamaan seksuaalista haluaan. Seksin harrastamiselle 

mainittiin sen sijaan joko muista johtuvia syitä, kuten poikaystävän miellyttämi-

nen, tai sitten muita syitä, kuten kiinnostus anatomiaa kohtaan tai paineiden vä-

hentäminen hääyöltä. On mahdollista, että vastaajien tapa nimetä itsestä riippu-

mattomia tai seksuaalisesti neutraaleja syitä heijastelee seksuaaliseen haluun liit-

tyvää häpeää. 

Vastaajat kuvasivat melko laajasti neitsyyslupauksen vaikutusta parisuhtee-

seen seurusteluaikana. Sen sijaan avioliittoon kohdistuneita vaikutuksia kuvattiin 

huomattavasti niukemmin. Yksitoista vastaajaa toi esiin neitsyysperiaatteeseen 

sitoutumisesta seuranneita vaikutuksia avioliitossa187. Heistä kolme188 kertoi neit-

syysperiaatteen vaikuttaneen positiivisesti ja puolestaan yhdeksän189 negatiivises-

ti. Vaikutuksia kuvattiin lähes pelkästään seksuaalisuuden näkökulmasta.  

 
No ainakin silleen vaikuttanut [avioliittoon] et seksi tuntuu hirveen turvalliselta. Ja 
ei oo yhtään semmosia kokemuksia, että olis hyväkskäytetty olo. Heti ekasta kerras-
ta alkaen siihen liittyy muutaki ku seksi. Siitä olis saattanut yhden illan suhteessa 
jäädä sellanen ikävä maku. Nyt siihen liittyy muutaki ku akti. H7 

 
Yksi asia, jossa koen niin ikään tulleeni huijatuksi, oli se "kyllä kaikki miehet ja nai-
set sopivat seksuaalisesti toisilleen koska toisella on pimppi ja toisella pippeli". 
EIVÄT VAAN SOVI! Minun ja ex-mieheni haluissa ei ollut mitään yhtenevää. Ky-
se oli niin suurista eroista seksuaalisessa halussa ja käyttäytymisessä, että asia ei oli-
si koskaan ollut "yhdessä opeteltaessa" ratkaistavissa. K7 

                                                
185 Bearman & Brückner 2001. 
186 Kettunen 2011, 267. 
187 H2, H3, H6, H7, H8, K1, K5, K7, K9, K10, K11. 
188 H7, H8, K3. 
189 H2, H3, H6, K1, K5, K7, K9, K10, K11. 
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Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjan esitteessä todetaan yksikantaan, että 

avioliitto mahdollistaa syvemmän seksuaalisen nautinnon190. Osa vastaajista, jotka 

olivat odottaneet seksin aloittamista avioliittoon asti, kuvasivat seksin olleen eri-

laista, mitä he olivat ennakkoon kuvitelleet. Useat vastaajat kuvasivat seksielämän 

alkua pettymyksenä191. Seksuaalisia ongelmia aiheuttivat erityisesti seksin kivu-

liaisuus tai yhdentekevyys, epätyydyttävä seksuaalielämä, erilaiset halut kumppa-

nin kanssa sekä erilainen käsitys normaalista seksuaalisuuden toteuttamisesta. 

Tutkittavien kertomuksissa suurimmaksi seksuaalielämän ongelmaksi nousi erilai-

suus seksuaalisessa halukkuudessa ja aktiivisuudessa. Vastaajista neljä192 oli kär-

sinyt itse haluttomuudesta ja kahdella193 aviomies oli ollut suhteessa haluton osa-

puoli. Yhteensä yhdeksän kertojaa kertoi ongelmista seksielämässä avioliiton ai-

kana194. 

 
Itse sain karvaasti kokea, miten merkittävä ongelma seksuaalinen yhteensopimattomuus 
avioliitossa voi lopulta olla. Nuorena ajattelin, että kyllä seksikin toimii kun kerran olemme 
ystäviä ja Jumala on meidät yhteen johdattanut. Nykyään olen jopa ajatellut, ettemme olisi 
ehkä menneetkään naimisiin, jos olisimme jo aikanaan voineet ja uskaltaneet kohdata tä-
män puolen suhteestamme. Ehkä meistä olisi tullut vain hyvät ystävät. K1 

Naimisiinmenon jälkeen vietimme hääyömme hotellissa. Silloin yritimme ensimmäistä ker-
taa harrastaa seksiä, muttemme kumpikaan osanneet sitä. Kaiken lisäksi minua ahdisti ja 
pelotti koko homma kovasti, eikä siitä tullut mitään. Oloni oli ihan kamala, koska olin lu-
vannut avioliiton jälkeen harrastaa seksiä enkä osannut enkä pystynytkään siihen. Koin ole-
vani epäonnistunut vaimo ja valehtelija. --- Yllätyin siitä, kuinka vaikeaa, pelottavaa ja ah-
distavaa seksi voi olla. Olin pettynyt itseeni ja turhautunut siihen, että seksiä pitää ylipään-
säkään harrastaa. Yritin itse tutkia itseäni ja kysellä luotettavilta ystäviltä ja anonyymeiltä 
nettipalstoilta apua, mutta usein seksiyrityksemme päättyivät siihen, että minä itkin petty-
mystäni ja pelkoani. Jatkoimme kuitenkin yrittämistä, mies oli rohkaiseva ja ymmärtävä 
koko ajan. Meillä meni kokonainen vuosi, ennen kuin seksiämme voisi kutsua seksiksi sa-
nan varsinaisessa suppeassa merkityksessä. K5 

 

Seksuaalielämän aloittamisen vaikeudet eivät ole tavattomia muuallakaan väes-

tössä. Marjo Laukkasen tutkimuksen mukaan nuorten ensimmäisiin yhdyntöihin 

liittyy häpeää, joka johtuu kokemattomuudesta sekä pelosta, että joutuu naurun-

alaiseksi. Lisäksi ensimmäisiin yhdyntöihin liittyy tytöillä usein fyysistä kipua.195 

Haavisto-Mannilan, Kontulan ja Rotkirchin tutkimuksen mukaan puolestaan vain 

neljännes naisista kertoo nauttineensa ensimmäisestä yhdynnästä.196 Vaikuttaa 

                                                
190 Kampanjaesite, ks. Salomäki 2004, 163. 
191 H2, H7, K1, K5, K7, K11. 
192 K1, K5, K7, K11. 
193 H6, K10. 
194 H1, H2, H3, H6, K1, K5, K7, K10, K11. 
195 Laukkanen 2006, 91, 102, 103. 
196 Haavisto-Mannila & Kontula & Rotkirch 2002, 55. 
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siltä, ettei neitsyysaatteeseen sitoutuneiden seksielämän aloitus ole merkittävästi 

poikennut muun väestön kokemuksista. 

Usealla vastaajalla seksuaalisuuteen liitetty häpeä ja syyllisyys eivät hellit-

täneet naimisiinmenon jälkeenkään197. Monet kokivat seksuaalisuuteen liittyvän 

syyllisyyden ja häpeän olleen niin sisäistettyjä naimisiin mennessä, että siitä oli 

erittäin vaikea luopua. Osalla seksielämä oli toiminut seurusteluaikana, mutta 

naimisiin mennessä tilanne muuttui198. Yksi vastaaja kuvasi, että seksi seurustelu-

aikana oli erityisen tyydyttävää, koska parin piti keksiä yhdynnälle vaihtoehtoisia 

tapoja199. Suurin syy seksuaalielämän huonontumiselle oli häpeä, jota koettiin 

seksuaalisuuteen liittyen. Usein kertomuksissa häpeän katsottiin aiheuttaneen ha-

luttomuutta. 

 
Miten asiasta, joka oli likainen, häpeällinen ja väärä, olisi muka yhtäkkiä voinut tulla kau-
nis ja puhdas? En ikinä oppinut nauttimaan seksistä silloisen aviomieheni kanssa. Minun 
kehoni oli väärin, minun haluni oli väärin. K7 

Meidän seksielämä toimi hyvin siihen saakka, kunnes avioiduimme. Ex-mieheni narsisti-
suus alkoi sitten lyödä läpi ja hän alkoikin pihdata. Joten elin seksittömässä avioliitossa, 
missä mies ei välittänyt yhtään miltä minusta tuntui. K10 

 

Kolmen vastaajan kohdalla aviolliseen seksuaalielämään liittyi myös seksuaalista 

väkivaltaa200. 

 
Avioliitossa oli alusta saakka ristiriitoja (suuria) ja ongelmia seksihalujen erilaisuuden 
kanssa. Ongelmat pahenivat ja puolisoni painosti ja pakotti minua seksiin. Nuo raskaat 
vuodet avioliitossa haavoittivat minua pahoin. Seksi ei kiinnostanut minua ikinä puolisoni 
mielestä tarpeeksi, ja oli minulle usein niin tuskallista henkisesti, että koin erkaantuvani 
ruumiistani. Raiskausta ei tapahtunut fyysisesti, mutta puoliso painosti jatkuvasti seksiin. 
Siitäkin välittämättä, että meinasin jo vahingoittaa itseäni painostuksen vuoksi. Se oli sek-
suaalista väkivaltaa, joka jatkui lähes vuosikymmenen. K11 

 

Kertomuksissa seksuaaliseen väkivaltaan alistuttiin, koska avioliiton katsot-

tiin luovat velvollisuuden harrastaa seksiä aviomiehen tarpeiden tyydyttämiseksi. 

Avioliitto onkin aiemmin yhteiskunnassa taannut miehelle yksinoikeuden vaimon 

ruumiiseen. Esimerkiksi Englannissa laki velvoitti naista suostumaan seksuaali-

seen kanssakäymiseen miehen kanssa aina vuoteen 1991 asti. Myös Suomessa 

avioliitossa tapahtuva raiskaus kriminalisoitiin vasta vuonna 1994.201 Fundamen-

                                                
197 H1, H3, H5, K7, K9. 
198 H2, H6, K1, K10, K11. 
199 H2. 
200 H6, K10, K11. 
201 Julkunen 1997, 46, 60. 
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talistinen käsitys naisesta miehen alamaisena näyttäytyy tutkimuksessani arvona, 

jonka voidaan katsoa oikeuttavan seksuaalisen väkivallan. Vastaajista viisi oli 

lopulta päätynyt avioeroon202. Kaikki avioeron kokeneet kuvailivat avioliiton ai-

kaisia seksuaalielämään liittyviä ongelmia suhteessa puolisoonsa. Heillä petty-

mykset seksuaalielämässä olivat yksi avioeroon johtanut syy. 

Valtaosassa kertomuksia seksuaalista pidättäytymistä netisyysperiaatteen 

vuoksi kuvailtiin vaikeaksi203. Vain kertomuksista, jotka esittivät neitsyysaatteen 

varauksetta positiivisessa valossa, puuttuivat kuvaukset odottamisen vaikeudesta 

yhtä kertomusta lukuun ottamatta204. Tavallisesti kertojat olivat etukäteen ajatel-

leet, ettei odottaminen olisi kovinkaan vaikeaa. Osittain tämä johtui siitä, että 

kampanjaan sitoutuessa seksuaalielämän aktivoituminen ei ollut vielä ajankohtais-

ta ja siitä, kertojat olivat ennalta ajatelleet avioituvansa hyvin nuorina. Toisaalta 

vastaajat pitivät odottamisen vaikeutta hyvänä merkkinä, koska sen katsottiin ker-

tovan seksuaalisesta vetovoimasta tulevaan puolisoon. 

Seksuaalista turhautumista kuvattiin kertomuksissa valtavaksi. Monen vas-

taajan kohdalla se oli johtanut negatiivisiksi koettuihin lieveilmiöihin205. Kerto-

muksissa lieveilmiöiksi kuvattiin pakonomaista itsetyydytystä, pornografian 

ylenmääräistä katselua sekä pakonomaista seksuaalisten asioiden ajattelua.   
 
Tuli semmonen olo et mä oon varmaan ihan friikki. Ja sit ku sitähän [itsetyydytystä] tekee 
sitten kuitenki ja sitten on kauheen syyllinen olo ku tekee. --- Ja sit just kiepsahtaa helpolla 
sairaan puolelle et pitää joka päivä monta kertaa. --- Nii, siit tulee sellanen pakonomainen 
ku ei tajuu et tää on normaali ruumiintoiminto ja tätä voi tehdä sillon ku siltä tuntuu et on 
tarve eikä sillei et aina ennen ku nukahtaa. Sen ku mä tajusin jossain vaiheessa, ni se alko 
vähentyy ihan sen takii et, koska ei ollut sellasta syyllistä oloo, aatteli vaan et se on nor-
maali ruumiintoiminto. Sama ku niistäis nenää. Et se sit loppu sellainen pakonomainen 
toiminto. H1 

 

Huomattavassa osassa kertomuksia turhautuminen seksuaalisten tarpeiden tyydyt-

tymättömyyteen johti irtosuhteiden harrastamiseen206. Irtosuhteita kuvattiin ker-

tomuksissa kertojasta riippuen joko seksuaalisuutta parantavina tai haavoittavina. 

 
Silti yhden yön suhde oli, tai ne olivat olleet, parantavia ja voimaa antavia kokemuksia. 
Selvin päin, omasta tahdosta, auktoriteeteista piittaamatta. Ensi kerran syyllisyys vaihtui 
pian voimaantumiseen ja seksuaalisuuteni hyväksyntään. K11 

                                                
202 H6, K1, K7, K10, K11. 
203 H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H9, H10, H11, K1, K2, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11. 
204 K3. 
205 H1, H2, H5, H10, K2. 
206 H4, H5, H6, K2, K6, K10, K11. 
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Enää en ole sitä mieltä, että seksi kuuluisi vain avioliittoon. Mutta omien kokemusteni mu-
kaisesti olen sitä mieltä, että irtosuhteet -mitä minullakin oli, todellakin rikkovat ihmistä. 
Jonkinlainen jälki jää. K8 

 

Neitsyysperiaatteen hyödyksi koettiin, että se suojaa nimenomaan irtosuhteilta. 

Kuitenkin vastaajien kertomusten valossa näyttää siltä, että neitsyysperiaate suo-

jasi kertojia irtosuhteilta ainoastaan teini-iässä. Myöhemmällä iällä juuri neitsyys-

periaate näyttää tutkittavien kertomuksissa sitä vastoin altistaneen irtosuhteille.  

Lähes puolet vastaajista toi kertomuksissaan esiin, että heidän oli vaikea 

löytää sopivaa puolisoa207. Usein puolison toivottiin löytyvän hengellisen yhteisön 

sisältä. Todellisuus oli kuitenkin se, että naisia oli miehiin nähden huomattavasti 

enemmän. Hengellisille yhteisöille onkin leimallista, että niiden aktiivisimmat 

jäsenet ovat tavallisesti useammin naisia208. Puolison etsiminen yhteisön ulkopuo-

lelta koettiin lähes mahdottomaksi neitsyysperiaatteesta johtuen. Viisi vastaajaa 

toikin esiin neitsyysperiaatteen vaikeuttaneen merkittävästi puolison löytymis-

tä209. Yksi vastaaja puolestaan koki neitsyysperiaatteen vaikeuttaneen puolison 

löytämistä hengellisen yhteisön sisällä siitä syystä, että hän oli menettänyt neit-

syytensä ennen kampanjaan liittymistä210. Hän katsoi, ettei voinut kelvata usko-

valle miehelle menneisyydestään johtuen. 

 
Pitäydyin kuitenkin tuossa allekirjoittamassani lupauksessa vuosia. En edes ajatellut seksiä 
ennen avioliittoa. Kuitenkin jossain vaiheessa tuli mukaan pornon katselu netistä. sekä itse-
tyydytys. Kuitenkaan en seksiin miesten kanssa ryhtynyt. Tätä kesti vuosia. kunnes kol-
menkympin kieppeillä päätin, että nyt riittää ja annoin periksi. Siitä lähtien olen sitten ollut 
seksuaalisessa suhteessa useiden miesten kanssa, seurustellutkin pidemmän aikaa. --- Tuon 
periksi antamisen jälkeen en ole enää välittänyt TRO lupauksestani, kun ei puolisoa ollut 
löytynyt niin en halunnut olla enää ilman seksiäkään.  K2 
 
Et sielt tuli koko ajan sellasta, et millä ilveellä sitä löytää itselleen sellasen uskovan puoli-
son, jota vois harkita että ottais. Ja sit ku oli käyny monissa seurakunnan jutuissa ja se to-
dellisuus oli, et siel oli kymmenen naista ja kaks miestä ja sit ne miehet valitsi totta kai ne 
kauniit ja hoikat ja kaikin puolin täydelliset naiset sieltä. Sitä totes, ettei tässä kauheesti oo 
valinnan vaihtoehtoja. Siksi sitä kesti niin kauan et alko seurustelee, ku ei ehkä ollu sitä 
priimatavaraa niillä seurakuntamarkkinoilla. Karjamarkkinoilla. H6 
 

 

 Vastaajat jotka eivät olleet löytäneet puolisoa pian aikuistuttuaan, kuvailivat 

häpeää, joka toisaalta liittyi yksinolemiseen ja toisaalta seksuaalisten kokemusten 

puutteeseen.  

                                                
207 H2, H4, H5, H6, H7, H11, K1, K2, K6, K11. 
208 Salomäki 2004, 144. 
209 H2, H4, H6, H11, K9. 
210 H5. 
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Jotenki ku sitä kampanjaan liitty, ni ajatteli et kylhän mä kakskymmpisenä oon naimisissa. 
Et kyl sitä välillä mietti et onks tää vähän nyt epäluonnollista et mä oon kakskytkaheksan ja 
mä en oo niinku harrastanut seksiä kenenkään kanssa et onks tää niinku terveellistä. Et ehkä 
sellasta haittaa. On ollut sellainen tästä yhteiskunnasta ulkopuolinen olo.  
H7 

Joskus kaksvitosena oli tosi nolo olo siitä ku ei ollu niitä kokemuksia ku muilla ja sit taval-
laan tuli mentyä niin pitkälle, ettei tavallaan halunnu lähtee mihin vaan. Oli aika paljon pai-
netta ku kaikki naimisissa olevat sanoi et kaikki hyvät miehet on jo varattu eikä sulla oo mi-
tään saumaa. H12 

 

Seksuaalisen suhteen puuttuminen voi aiheuttaa häpeä siinä, missä vääränlainen 

seksuaalinen suhdekin. Sekä parinmuodostus että vanhemmuus ovat normia seu-

raavia tavoitteita ja niistä poikkeaminen koetaan toiseutena.211 Tutkittavien ker-

tomuksissa neitsyysaate paitsi vaikeutti puolison löytämistä, myös näytti lisäävän 

yksinoloon liittyvää häpeää. 

 

5.2$ Neitsyyslupauksen$ vaikutus$ vastaajien$ jumalasuhtee5
seen$
Tutkimukseen osallistuneista kymmenen toi kertomuksessaan esiin neitsyyslu-

pauksen vaikuttaneen heidän jumalasuhteeseensa212. Kysyin haastatteluissa neit-

syyslupauksen vaikutusta jumalasuhteeseen jokaiselta haastateltavalta.  Kirjoitus-

pyynnössä puolestaan ei erikseen pyydetty kuvaamaan tätä. Haastateltavista osa 

toi esiin, ettei käsitellyt neitsyyslupausta suoraan suhteessa Jumalaan213.  

Vain osassa vastaajien kertomuksista sanoitettiin, millainen kertojan juma-

lakuva on214. Kertojien kuva Jumalasta oli karkeasti jaettavissa kahteen. Ensim-

mäinen jumalakuvista oli positiivinen ja luottavainen. Toinen sanoitettu jumala-

kuva oli autoritäärinen, syntikeskeinen ja rankaiseva.  

 
Tai mä en oo ikinä kokenu Jumalaa sellasena kauheen rankasevana Jumalana. Et se armo ja 
rakkaus on ollu aina sellanen kantava voima, vaikka meidän seurakunnassa oli hirveen 
semmosta teologista opetusta, et mikä on oikein ja väärin ni silti siellä aina tuotiin se evan-
keliumi et ne kulki hirveen käsi kädessä. H6 
 
Mulla oli tosi rankaiseva kuva Jumalasta, joka varmaan tulee omasta isästä. H10 

 

                                                
211 Lidman 2011, 135.    
212 H1, H2, H3, H5, H6, H7, K1, K5, K6, K9. 
213 H4, H8, H9, H10, H11. 
214 H3, H5, H6, H10. 
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Vaikka jumalakuvaa ei ollut sanoitettu suoraan kaikissa kertomuksissa, myös 

muiden kertomusten kampanjaan liittymisen ajankohtaan ajoittuvat kuvaukset 

Jumalasta heijastelivat samanlaista kahtiajakoa.  

 Jumalakuvia tutkinut Matti Hyrck esittää jumalakuvien olevan sisäistettyjä 

vanhempien ääniä. Hän on nimennyt kolme jumalakuvatyyppiä, joita ovat houkut-

taja, hallitsija ja parantaja. Vastaajien jumalakuvista ensimmäinen muistuttaa pa-

rantajaa ja toinen puolestaan hallitsijaa. Hyrckin kuvaama parantaja-Jumala kyke-

nee epäitsekkääseen rakkauteen eikä tahdo rangaista ihmistä sen pahuudesta. Pa-

rantaja-Jumala on kuitenkin aidosti huolissaan kärsimyksestä, joka seuraa ihmis-

ten pahoista teoista. Parantaja-Jumala näkee seksuaalisuuden tärkeänä ja arvok-

kaana asiana. Vaikka seksuaalisuutta on tarpeen rajoittaa tietyissä tilanteissa, pa-

rantaja-Jumalan motiivina rajoituksille on aina rakkaus. Rakkaus myös määrittää 

sen, mikä on oikeaa ja mikä väärää seksuaalisuutta.215 

 Hallitsija-Jumalaa Hyrck puolestaan kuvaa Herra-Sebaotiksi, sotajoukkojen 

Jumalaksi. Hallitsija-Jumala edustaa auktoriteettia, jonka hallinta perustuu lakei-

hin ja järjestykseen. Mustavalkoinen ajattelu näkyy oikean ja väärän sekä me ja 

muut -jaottelun korostamisena. Hallitsija-Jumalalle on olemassa vain syntisiä ja 

vanhurskaita, jotka molemmat saavat palkan tekojensa mukaan. Kristillisessä pe-

rinteessä Hallitsija-Jumalan vaikutus näkyy erityisesti eettisissä kannanotoissa. 

Seksuaalisuus ei tee tässä poikkeusta, vaan Hallitsija-Jumala tuntee vastenmieli-

syyttä erityisesti kaikkea aistityydytystä kohtaan. Ankarimmillaan Hallitsija-

Jumala karsastaa kaikkea seksuaalisuutta, mutta hyväksyy sen naisen ja miehen 

välisessä avioliitossa lisääntymisen vuoksi.216 

Yhdeksän vastaajaa kertoi kokeneensa syyllisyyttä seksuaalisista teoista tai 

ajatuksista suhteessa Jumalaan217. Ajoittain kertojat kertoivat syyllisyydestä ylei-

sesti eikä aina ollut mahdollista tulkita, mihin tai kehen syyllisyys suuntautui. 

Tästä syystä on mahdollista, että vielä useampi kuin yhdeksän kertojaa koki syyl-

lisyyttä juuri suhteessa Jumalaan. Syyllisyyden taustalla oli ajatus, että seksuaali-

suuden toteuttaminen oli syntiä, josta pahimmassa tapauksessa seurasi helvettiin 

joutuminen. Syntiseksi itsensä kokeminen ei rajoittunut vain yhdyntöjen harjoitta-

jiin, vaan synniksi koettiin myös seksuaaliset tarpeet, ajatukset tai masturbointi. 

Synnintunnosta saatettiin kärsiä myös siitä huolimatta, että omat normit seksuaali-

suuden suhteen olivat muuttuneet toisenlaisiksi. 
                                                
215 Hyrck 2011, 192, 194, 199, 202–205. 
216 Hyrck 2011, 194, 196. 
217 H1, H2, H3, H5, H6, H9, H10, K5, K9. 
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Ajatus seksistä tuntui synniltä, selkeästi väärältä. Olin tässä vaiheessa kuitenkin jo irtautu-
nut herätysliikkeestä ja uskostakin, tosin kamppailin jatkuvasti jumalasuhteeni kanssa. Tun-
tui vaikealta irrottautua ajatuksissaan ja teoissaan liikkeen opeista. K6 

 

Vaikuttaa siltä, että syyllisyydestä kärsivät yhtä lailla ne, jotka odottivat yhdynnän 

aloittamista avioliittoon asti, kuin ne, jotka harrastivat jo yhdyntöjä. Kertomusten 

valossa syyllisyys vaikuttaisi olevan syvemmällä kuin vain tehdyissä teoissa. Nel-

jä vastaajaa toi puolestaan esiin, ettei kokenut syyllisyyttä suhteessa Jumalaan 

seksuaalisista ajatuksista tai teoista huolimatta218. 

 
Mulle Jumala on aina ollut kauheen armahtavainen. Et se ei oo sillai vaikuttanut et mulla 
olis ollut kauhee syyllisyyden tunne, et jos mä oon vaikka ollut tosi lähellä tai jotenki et mä 
olisin paininut synnintuskissa jos on ollut seksuaalisia ajatuksia tai tekoja. Et ei oo mitään 
syyllisyyttä, et Jumala rankasee, jos teen jollain tavalla. H7 

 

Juuri erot jumalakuvassa näyttävät selittävän, miksi toisissa kertomuksissa kuvat-

tiin syyllisyyden ja häpeän kokemuksia suhteessa Jumalaan ja toisissa ei.  

Seitsemän vastaajaa kuvaili neitsyyslupauksen vaalimista eräänlaisena kau-

pankäyntinä Jumalan kanssa, jossa onnistumisesta palkittiin ja epäonnistumisesta 

rangaistiin219. Kolme vastaajaa toi esiin ajatelleensa, että mikäli he pystyivät pi-

täytymään neitsyyslupauksessa, palkintona he saisivat hyvän avioliiton sekä hy-

vän seksielämän220. 

 
Toi tekee kaiken niin mustavalkoseks että kyse on vaan siitä et sun pitää säästää ittees avio-
liittoon. Sillon ei voi välttyy siit sellaselta ajatukselta et kun sä niin teet ni sit sä oot paratii-
sissa. Et sit se on vaan niinku täydellistä. Eli se tavallaan poispyyhkii kaiken sen, et esimer-
kiks anatomisesti se joillekki naisille ei koskaan tuu olee täydellistä tai niinku miellyttävää 
tai muuta. H2 
 

Neljä vastaajaa puolestaan toi esiin pelänneensä tai odottaneensa rangaistusta Ju-

malalta, koska olivat rikkoneet neitsyyslupauksen221. Yksi vastaaja kertoi raskaa-

na ollessaan pelänneensä, että lapsesta tulee kehitysvammainen, koska lapsi oli 

saanut alkunsa esiaviollisen seksin seurauksena222. Myös epäonnistumiset aviolii-

                                                
218 H4, H7, H8, H11. 
219 H2, H9, K12. 
220 H2, H9, K12. 
221 H1, H3, H6, H10. 
222 H1. 
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tossa sekä seksuaalielämässä saatettiin kertomuksissa nähdä seurauksina esiaviol-

lisesta seksistä.  

 
Että tavallaan monta sellasta ongelmaa, mitä seksielämässä oli, ni mä aattelin et oiskohan 
tää.. Tai tavallaan mä niinku syytin sitä et me ei odotettu. Et se on saanut aikaan ne. Et kos-
ka me ei pystytty odottamaan, ni sit synnillä on seuraus. Ja sen takii tää on niin vaikeeta. H3 

 

 

Kertomuksissa esiintyvä ajatus Jumalasta, joka mustavalkoisesti joko palkit-

see paratiisilla tai rankaisee vammaisella lapsella, ilmentää Hallitsija-muotoista 

jumalakuvaa. Myös Tosi Rakkaus Odottaa -liikkeen opetus pyrkii pitämään nor-

mia neitsyydestä yllä esittämällä sanktioita ja palkkioita. Sanktioksi esitetään en-

nen kaikkea häiriötä jumalasuhteessa ja palkintona puolestaan siunausta, jota ei 

tosin tarkemmin määritellä.223  

Kampanjan lupauskortti oli kertomuksissa tärkeässä asemassa. Suurin osa 

vastaajista oli allekirjoittanut sen kampanjaan sitoutuessaan.224 Useilla paikka-

kunnilla kampanjaa edistettiin kuitenkin ilman lupauskorttien jakamista. Tavalli-

sin mainittu syy jättää lupauskortti allekirjoittamatta olikin, ettei siihen ollut tar-

joutunut mahdollisuutta. Lupauskortti koettiin sitovana ja sitä verrattiin kertomuk-

sissa jopa nimeen elämänkirjassa. Kertomusten perusteella vaikuttaa siltä, että 

kortin allekirjoittamisen jälkeen esiaviollisen seksin harrastaminen oli raskautta-

vampaa suhteessa Jumalaan kuin tapauksessa, jossa korttia ei olisi allekirjoitettu. 

Yksi kertojista jättikin lupauskortin tietoisesti allekirjoittamatta sen sitovuudesta 

johtuen225. 

 
Aika kultaa muistojaki vähän eri tavalla, mut ku mä en koskaan kirjoittanu sitä sitoumusta. 
Ni tota siin voi olla osa syy just se et aattelin et ainahan tää on näin ollut, mut osa syy se et 
mä aattelin oikeesti et ne jotka kirjottaa sen ni ne niinku hengellänsä sitoutuu siihen. Et jos 
sä pistät nimen paperiin ni sul ei ole enää mitään takaporttia. Ni mä en kirjottanut koskaan 
nimee paperiin. Mä ajattelin et mä yritän niin paljon ku mä vaan voin mut et mul on kuiten-
kin se takaportti ku mulla ei oo nimee missään paperis et joku voi tulla näyttään. Et nyt sä 
joudut vankilaan ja sä oot rikkonut sun lupauksen. H2 
 

Kettusen mukaan ihmisen vääristä teoistaan kokema syyllisyys Jumalan 

edessä voi herättää viime kädessä häpeän, jolloin ihminen ei voi hyväksyä enää 

itseään.226 Merkittävä osa vastaajista toikin vastauksissaan esille syyllisyyden li-

                                                
223 Salomäki 2004, 208. 
224 H1, H4, H5, H7, H8, H10, H11, K3, K4, K6, K7, K10, K11. 
225 H2. 
226 Kettunen 2011, 359, 360. 
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säksi häpeän tunteita suhteessa Jumalaan227. Tavallisesti vastaajat kyseenalaisti-

vat, olivatko he oikeita tai aitoja uskovaisia, kun eivät eläneet kampanjan periaat-

teen mukaisesti.  

 
Ajattelin, että Jumala näkee kaiken ja tietää kaiken, mitä ajattelen ja teen. Kun koin tehnee-
ni väärin asiassa, koin olevani vähemmän pyhä Jumalan silmissä ja pyysin syntejäni an-
teeksi. K9 

Nii, et mä oon niinku vaan vähän huono, tai me ollaan huonoja [kun emme pysty pitäyty-
mään neitsyyslupauksessa] tai silleen. Me ollaan ehkä syntisiä ja väärintekijöitä. H3 

 

Kahdeksan vastaajaa liitti neitsyysaatteeseen sitoutumisen yhteen uskonelämän 

oikeellisuuden tai riittävyyden kanssa228. Vastauksista käy ilmi, että vastaajat ovat 

ajatelleet kaikkien ”oikeiden uskovaisten” noudattaneen kampanjaa tunnollisesti. 

Yksi vastaajista kertoi suoraan kampanjan määritelleen hyvän ja huonon uskovai-

sen229. Kertomuksissa seksuaaliasioiden nähtiin vahvasti liittyvän ihmisen kelpaa-

vuuteen Jumalan edessä. 

 Kertomuksissa häpeän kuvaaminen kietoutuu vahvasti Hyrckin kuvaamaan 

Hallitsija-Jumalaan. Hyrck toteaakin, että Hallitsijan tavallisin ja tehokkain ase 

taistelussa seksuaalista mielihyvää vastaan on nimenomaan häpeä. Vaikka häpeä 

syntyy tavallisesti kahdenvälisessä vuorovaikutuksessa, Hallitsija-Jumala kykenee 

herättämään häpeän tunteen myös ilman toista ihmistä. Häpeä syntyy Hallitsija-

Jumalan inhosta aistillisen mielihyvän kaipuuta kohtaan, herättäen ihmisessä tor-

jutuksi tulemisen tunteen. Ihminen kokee itsensä tarpeineen saastaiseksi Hallitsi-

ja-Jumalan edessä.230 

Hallitsija-Jumalan muotoinen jumalakuva selittää osaltaan, miksi häpeää ja 

syyllisyyttä kuvattiin niin kertomuksissa, joissa neitsyyslupauksessa oltiin pitäy-

dytty, kuin kertomuksissa, joissa lupaus oli rikottu. Hyrckin teorian valossa vai-

kuttaa siltä, että Hallitsija-muotoinen jumalakuva on itsessään synnyttänyt joille-

kin kertojille häpeää ilman seksuaalista kanssakäymistä. Jumalasuhteessa koettu 

häpeä sai aikaan kertojilla muutoksia myös uskonnollisessa käyttäytymisessä. 

Syyllisyydestä pyrittiin eroon rukoilemalla, ”katumisharjoituksilla” tai pidättäy-

tymällä uskonnon harjoittamisesta häpeän vuoksi.  

 

                                                
227 H2, H4, H10, K5, K6, K9. 
228 H1, H7, H8, H9, H10, H11, K5, K9. 
229 H6. 
230 Hyrck 1995, 182; Hyrck 2011, 197. 
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Ja kyl mä niinku epäilen et se [seksi] vähän niinku vei kauemmaks Jumalasta. Koska esi-
merkiks musta tuntu niinku et jos mä tein väärin ni oli myös väärin käyttää esimerkiks kie-
lilläpuhumisen armolahjaa. Koska sillon mä käytän sitä väärin. Ni silloinhan kaikki se vä-
hän niinku etäännytti. Ehkä musta tuntu enemmänki siltä et sit sitä olis ollut lähempi jumal-
suhde jos ei olis ollut tommosta. H2 

 

Kolme vastaajaa kertoi rukouselämän muuttuneen seksuaalisten tekojen tai ajatus-

ten seurauksena231. He kaikki kuvailivat, että rukouselämä keskittyi seksin harras-

tamisen jälkeen pelkästään anteeksi annon anelemiseen tai tekojen hyvittämiseen. 

 Viisi vastaajaa toi esiin seksuaaliasioiden kaiken kaikkiaan ajaneen heitä 

kauemmaksi suhteessaan Jumalaan232. Yksi heistä kuvasi, että joutui tietoisesti 

tekemään päätöksen Jumalan ja seksuaalisuuden välillä233. Kertomuksissa hengel-

linen kriisi tai uskon kyseenalaistaminen ajoittui usein samaan kohtaan seksuaa-

lielämän aktivoitumisen kanssa. 

 
Mut sit ku alko seurustelee ni kyl se niinku oli sit semmonen et sen teeman äärellä joko hä-
vettiin Jumalan edessä tai sitten niinku katkeraa tilitystä ja synnintunnustusta ja polviru-
kousta ja näin. Tai sit se oli semmonen, et no kun mä en kelpaa, ni mä pysyn sit kaukana, et 
mä jotenki niinku viisveisaan Jumalasta. H4 

Muutamien vuosien kuluttua kuvio kääntyi toisin päin: kun palasin monen kotiäitivuoden 
jälkeen töihin, heräsin eloon ja myös seksihaluni alkoivat kasvaa. Samaan aikaan uskoni 
seurakuntaan ja myös Jumalaan oli alkanut murentua ja muutuin paljon liberaalimmaksi 
kuin ennen. K1 

 

Myös Kettunen havaitsi tutkimuksessaan, että esiaviollinen seksi oli johtanut ko-

kemukseen itsestä epäonnistuneena kristittynä. Seksuaalielämästä nouseva eetti-

nen häpeä oli johtanut sekä Jumalasta etääntymiseen että Jumalalta piiloutumi-

seen. Kun ihminen pelkää menettävänsä kasvonsa Jumalan edessä, hänen on hel-

pompi ottaa etäisyyttä suhteessa Jumalaan kuin pysyä suhteessa tähän. Kettunen 

kuvaa etäisyyden ottamista Jumalasta paradoksina: ihminen toisaalta haluaa kau-

emmaksi Jumalasta juuri siitä syystä, että kaipaisi Jumalan lähelle.234 Ihmisen 

ajautuessa eroon jumalasuhteesta seksuaalisten kysymysten vuoksi seksuaalisuu-

desta on tullut hengellisyyden mittari ja koko hengellistä elämää määrittävä tekijä. 

 

                                                
231 H1, H2, H3. 
232 H2, H4, H10, K1, K7. 
233 H2. 
234 Kettunen 2011, 363, 364. 
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5.3$Neitsyyslupauksen$vaikutukset$suhteessa$yhteisöön$
Kristillinen yhteisö on ollut avainasemassa Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjan 

leviämisessä. Kertomusten perusteella voidaan päätellä, että neitsyysihanne oli 

osa kaikkien tutkittavien hengellisen yhteisön opetusta jo ennen Tosi Rakkaus 

Odottaa -kampanjaa. Kukaan vastaajista ei kertonut omaksuneensa neitsyysaatetta 

kampanjan myötä. Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että tutkittavat ovatkin 

ensin olleet osa kristillistä yhteisöä ja sen myötä omaksuneet kampanjan arvomaa-

ilman itselleen. Kampanja oli laajasti esillä mediassa, mutta kukaan tutkimukseen 

osallistuneista ei ollut löytänyt kampanjaa tätä kautta235. Tavallisesti kampanjasta 

oli kuultu joko oman seurakunnan nuortenillassa tai suurien nuorisolle suunnattu-

jen kristillisten tapahtumien yhteydessä. 

 Myös kampanjaan kuuluminen on tutkittaville ollut pääsääntöisesti yhteisöl-

listä. Suurin osa vastaajista kertoi sitoutuneensa kampanjaan yhdessä muiden seu-

rakunnan nuorten kanssa236.  

 
Osallistuin itsekin aikoinaan teini-iässä tuohon kampanjaan. Itselläni vaikuttimena siihen 
osallistumiseen oli se, että muutkin kaverit osallistui. Toisekseen vaikuttimena oli myös se, 
että olin tuolloin hyvin suoraviivainen ja jyrkkä omissa kannanotoissani ja elämässä yleen-
sä. K3 

 
No se oli vähän niinku sellanen trendikäs juttu, et kaikki oli kauheen innoissaan siitä ja otti 
niitä lappusia ja lähetettiin. Ja olin mä ittekki. Se vahvisti mun käsitystä siitä avioliitosta ja 
seksistä ja kaikesta että, mitä oli riparilla oppinu ja seurakunnassa oppinu. Se ei ollu mikään 
erilainen asia siihen nähden, mitä opetusta oli saanu. Olin tosi innoissani siitä. H7 
 

 

Kaksi vastaajaa kertoi seurustelleensa aikana, jolloin olivat sitoutuneet 

kampanjaan237. Kahdeksalle kertojalle seksuaalielämän aloittaminen ei sitä vas-

toin ollut lainkaan ajankohtaista kampanjaan liittymisen aikoihin238. Tämä on 

osaltaan saattanut helpottaa kampanjaan sitoutumista. 

 
Muistan allekirjoittaneeni pienen neliön muotoisen lappusen. Muistelisin myös, että allekir-
joittaminen arvelutti. Suhtauduin asiaan suht vakavasti ja mietin, mitä kampanjaan sitoutu-
minen tarkoittaa. Toisaalta koko seurustelemisen ja etenkin seksin konsepti tuntui silloin 
vielä niin kaukaiselta, että siitä oli helppo kieltäytyä. K6 

 

                                                
235 Salomäki 2004, 197. 
236 H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, K2, K3, K6, K7, K8, K10. 
237 H1, H4. 
238 H2, H3, H6, H7, H8, H11, K2, K6. 
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Usea vastaaja kertoi olettaneensa, että kaikki muut hengellisessä yhteisössä olevat 

noudattivat neitsyysperiaatetta, ja kampanjaan sitoutuminen nähtiin velvoittava-

na239.  

Kaikki vastaajat, jotka kuvailivat omaa hengellistä yhteisöään, pitivät sitä 

perhekeskeisenä. Yhteisöissä ihanteellista oli, että nuori löysi puolisonsa mahdol-

lisimman varhain jumalallisen johdatuksen seurauksena. Useita seurustelusuhteita 

katsottiin pahalla ja nämä saattoivatkin johtaa siihen, että nuorta pidettiin kevyt-

kenkäisenä. Avioliitto puolestaan näyttäytyi kertomuksissa statuskysymyksenä. 

Avioliiton myötä yksilön asema yhteisössä nousi huomattavasti. Sitä vastoin nai-

mattomuutta pidettiin heikkoutena, eikä naimattomalla ollut samanlaisia mahdol-

lisuuksia päästä esimerkiksi seurakunnan luottamustehtäviin. 

 
Astun siihen kastiin, joka on naimisissa. Koska oli uskovien piirissä selkeestikki se, että oli 
ne jotka seurusteli ja ne jotka oli naimisissa ja ne oli kastissa eri kohdassa ku nuoret naimat-
tomat naiset sekä hissukka miehet, jotka ei ollu seurustellu. Et koki taas ylenevänsä ja tule-
vansa vähän aikuisemmaksi ja vakavammin otettavaksi et on rouva. H6 
 

Kaksitoista vastaajaa toi esiin vastauksissaan seurakunnan harjoittaman 

kontrollin240. Vastaajat kertoivat laajasti kontrollista, jota harjoittivat niin seura-

kunnan työntekijät kuin toiset seurakuntalaisetkin. Seurakunnan työntekijät käyt-

tivät valtasuhdetta kontrollin välineenä erityisesti opetusten kautta esimerkiksi 

kertomalla, mitä nuorten oli soveliasta tehdä ja mitä ei. Opetuksessa saatettiin 

antaa konkreettisia esimerkkejä siitä, millainen kosketus on sopivaa, sekä rohkais-

ta mielikuvaharjoituksiin, kuten pyytää ajattelemaan Jeesusta kesken seksuaalisten 

tekojen. Kertomuksissa tällaisen oli koettu haavoittavan seksuaalisuutta. 

 
Siitä puhuttiin just niinku et ”ku vedät käteen ni mieti et Jeesus roikkuis ristillä”. Sunkin 
puolesta. --- Ja jostain mä muistan, sellasen kirjan missä puhuttiin tästä pettingistä ja sit sii-
nä oli jotenkin sanottu näin et ”jos ihmiset sen aikana miettis Kristuksen haavoja et herät-
täiskö se ne”. Must se oli jotenki. Onks vähän niinku et jos halutaan rikkoo joku seksuaali-
suus ni tollei se tapahtuu. H1 
 

Monet tutkittavista kokivat, ettei seurakunnan työntekijöiden antamaa opetusta 

voinut kyseenalaistaa241. Toisaalta yksi vastaaja kertoi, että hänen seurakunnas-

saan oli tilaa kyseenalaistaa annettua seksuaalikasvatusta242. Joissain yhteisöissä 

                                                
239 H1, H2, H8, H9, H10, H11, K5, K9. 
240 H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, K5. 
241 H1, H2, H4, H6, H7, H8, H9, H10, H11. 
242 H5. 
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saatettiin rangaistukseksi sulkea pois vastuutehtävistä, mikäli ei toiminut odotetul-

la tavalla. 

 
Ja se on tässä ollu mun mielestä aika iso haavoittava tekijä et niinku seurakunnassaki ne on 
ollu ne auktoriteettiasemassa olevat ihmiset eli ne työntekijät, nuorisotyönohjaajat, kesä-
työntekijät, papit, jotka on tätä [neitsyysaatetta] pitäny yllä. Ja niinku pitäny tän puolta. Sit-
ten jos onki ollu vähän niinku että ei, erimieltä ni siinä on tullu semmonen niinku luopio 
olo. --- Semmonen et ainakaan mihinkään tiettyyn sisäpiiriin et oo semmonen kelpaavai-
nen. Et on niinku tietyt pyhät. H4 
 

Usea tutkimukseen osallistunut kertoi, että oli itse joutunut seurakunnan 

työntekijän tai työntekijöiden puhutteluun tai kuulusteluun seksuaalimoraaliin 

liittyen tai todistanut tällaista243. Erityisesti avoliittoon muuttaminen oli johtanut 

siihen, että seurakunnan työntekijä tai työntekijät ilmaisivat asian sopimattomuu-

den. Yhdessä tapauksessa avoliittoon muuttaminen oli johtanut siihen, että kerto-

jalle tarjottiin mahdollisuutta erota uskonnollisesta yhteisöstä244. Yksi tutkimuk-

seen osallistunut kertoi puolestaan, että oli joutunut seurakunnan johtajan puhutte-

luun tullessaan raskaaksi kihlausaikana245. Tässä tapauksessa seurakunnan pastori 

uhkasi jättää avioliiton siunaamatta. Työntekijät olivat myös saattaneet kuulustella 

nuorilta, ovatko nämä pitäytyneet neitsyyslupauksessaan.  

 
Me oltiin laittamassa meidän [minun ja kihlattuni] yhteistä  kämppää kuntoon [ennen häitä] 
ja sit mä jäin sinne nukkumaan, koska mua väsytti illalla. Ni joku oli saanut kuulla siitä, mä 
en tiedä kuka. Papille oli sit soitettu siitä ja se ei suostunut kertoo et kuka on kertonut et mä 
oon ollut yötä siellä ja et jos tästä ihmiset tietää ni hänet [pappi] on nolattu. Et mites nyt, et 
hän on suostunut, et hän teijät tota siunaa häissä. Mut mehän jo oltiin naimisissa, oltiin käy-
ty maistraatissa ja edelleenkään ei tehty mitään. Nukuttiin. Mut se ei niinku kelvannu, jos 
mä sanoin et ei me olla tehty mitään siellä vaan me oikeesti nukuttiin. H1 

 
Ja sit ehkä ku se [poikien tapailu] oli niin kontrolloituu. Et joskus ku mä lähdin yhden kans-
sa et se [poika] lähti saattaa mua ni seuraavana päivänä soitti nuorisotyöntekijä perään, ja 
tivas et mitä teit. Ja mä sujuvasti valehtelin, et en mitään. H10 

 

 Kertomuksissa kuvattu kontrolli voidaan ymmärtää osana hengellistä väki-

valtaa. Hengellistä väkivaltaa tutkinut Aini Linjakumpu määrittelee hengellisen 

väkivallan henkiseksi tai fyysiseksi väkivallaksi, joka esiintyy uskonnollisen yh-

teisön sisällä ja kohdistuu yhteisön omia jäseniä vastaan. Hengellistä väkivaltaa 

perustellaan hengellisistä lähtökohdista tai yhteisön jäsenyydellä. Sitä on erityisen 

                                                
243 H1, H3, H5, H8, H10, H11. 
244 H5. 
245 H1. 
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vaikea vastustaa, koska se kytkeytyy yhteisön vallan ja hallinnan mekanismeihin, 

joiden ymmärretään olevan jumalallista alkuperää.246 

 Linjakummun mukaan hengellinen väkivalta esiintyy yhteisöissä, joissa 

täyttyvät kolme reunaehtoa: autoritaarisuus, yhteisöllinen eksklusiivisuus sekä 

kuriyhteisöllisyys. Autoritaarisuudella Linjakumpu tarkoittaa autoritaarista johta-

mistapaa, joka ilmenee hierarkkisessa järjestelmässä. Olennaista ei ole, onko joh-

tajia yksi vai useampia, vaan muodollinen tai epämuodollinen valta-asetelma. Au-

toritaarisissa liikkeissä keskeistä on tottelevaisuus yhteisön auktoriteetille ja ky-

seenalaistamisen vaikeus tai mahdottomuus. Yhteisöllisellä eksklusiivisuudella 

Linjakumpu tarkoittaa korostunutta yhteisömentaliteettia sekä jännitteistä suhdetta 

yhteisön ulkopuoliseen maailmaan. Eksklusiivisen yhteisön sisällä pyritään mo-

nimuotoisuuden sijaan yhdenmukaistamiseen. Reunaehdoista kolmas, kuriyhtei-

söllisyys, tarkoittaa puolestaan kuria tiettyjen käyttäytymismallien ja normien 

noudattamisena. Kuriyhteisöllisyyden mahdollistavat normit, jotka määrittävät 

oikean ja väärän. Näitä normeja kontrolloidaan tiukasti. Normeja ei nähdä ohjeel-

lisina, vaan edellytyksinä oikealle uskolle.247 

 Vastaajien kertomuksissa täyttyivät kaikki kolmesta hengellisen väkivallan 

reunaehdoista. Tutkittaville auktoriteettia edustivat ennen kaikkea pappi tai vielä 

useammin nuorisotyöntekijä. Valta-asetelma oli olemassa jo lähtökohtaisesti, kos-

ka työntekijät olivat aikuisia ja nuoret puolestaan vasta teini-ikäisiä. Opetusten 

kyseenalaistaminen oli monelle vaikeaa. Yhteisöllinen eksklusiivisuus tuli kerto-

muksissa ilmi erityisesti me uskovaiset vastaan maailma -ajattelussa. Vastakohta-

pari uskova ja ei-uskova esiintyi suurimmassa osaa tarinoita, vaikkei sitä usein 

määriteltykään248. Selvimmin tarinoista nousi esille kuriyhteisöllisyys. Monet 

kertojat pitivätkin erityisen raskaana juuri Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjan ta-

paa korostaa syntiä ja tehdä ero oikean ja väärän seksuaalisen käyttäytymisen sekä 

seksuaalisen suuntautumisen välillä249. Kampanjan koettiin viljelevän uhkakuvia 

sekä turvattomuuspuhetta. Kampanja ei myöskään tarjonnut vastaajien mielestä 

mahdollisuutta kyseenalaistaa sen väittämiä tai soveltaa niitä valikoiden nuoren 

omaan elämään. Näin neitsyysaate näyttäytyi arvona, joka oli normatiivinen ja 

jossa pitäytymistä valvottiin. 

                                                
246 Linjakumpu 2015, 66. 
247 Linjakumpu 2015, 72, 76, 77,  
248 H1, H2, H3, H4, H6, H7, H9, H10, H11, K4, K8, K11, K12.  
249 H1, H2, H6, H10, H11, K1, K6, K7, K9, K11. 
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Moni tutkimuksen kertojista oli kiinnittänyt huomiota kampanjan valtasuh-

teisiin250. Usea kertoja toi esiin, että koki kampanjan ylhäältä päin sanelluksi. 

Kampanjaa pidettiin vanhempien miesten nuorille tytöille suunnittelemana. Lisäk-

si kertojat kokivat, että kampanja velvoitti tyttöjä enemmän kuin poikia. Tyttöjen 

tehtävä oli pidättäytyä seksistä, kun taas poikien ei edes oletettu kykenevän tähän 

voimakkaiden viettiensä vuoksi.  
 

Yksipuolisuus aiheen äärellä ja jotenki semmonen niinku yritetään tehä avoin kampanja, 
missä ei oo avoimuuden häivääkään. Se on semmosta kähmäilyä. Se on sellasta niinku. Tie-
tynlainen manipulointi, mis ei oo keskustelulle varaa koska nuoret on helppo kohde ja jossa 
Jumala vedetään mukaan aiheeseen, mikä sisältää myös paljon muuta. H5 

 
Jotain siinä on vähän kieroutunutta kyllä. Et se on niin monisyinen mut..mut kylhän se täh-
tää tälläseen valtasuhteiden ylläpitämiseen ja naisten kuuliaisuuteen ja naisten pitämiseen 
kuuliaisena palvelemassa miehiä, jotka on sitten niitä kuninkaita kotona, ja seurakunnassa, 
ja yhteiskunnassa. Eihän toi niinku.. Kylhän toi oli nimenomaan tytöille tehty ja suunnattu. 
Et siin on tosi sellasii viiskytluvun fiboja, et naiset on seksin ja seksuaalisuuden vartijoita. 
Ja sit sellanen raiskauskulttuuri, et miehethän nyt vaan noudattaa vaistojaan eikä ne oo vas-
tuussa. Et jos jotain seksuaalista väkivaltaa tapahtuu, ni heti aatellaan et mitä nainen teki. 
Seksi on jotain, mitä nainen antaa. H10 
 
 

Kertomuksissa kyseenalaistettiin myös nuorten kypsyyttä ymmärtää periaatteen 

seuraukset ja reflektoida niitä omalla kohdallaan.  

Vallankäyttöä oli tapahtunut seurakunnan työntekijöiden taholta myös sie-

lunhoitotilanteissa. Tutkimukseen osallistuneista moni toi esiin, ettei seurakunnas-

sa ollut aikuisia, joiden kanssa olisi voinut puhua avoimesti seksuaalisuuteen liit-

tyvistä teemoista251. Tästä huolimatta muutama oli uskaltautunut puhumaan sek-

suaalielämän asioista, kuten esiaviollisesta seksistä, seurakunnan työntekijän 

kanssa252. Nämä sielunhoitokokemukset olivat tutkittavilla poikkeuksetta negatii-

visia. 

 
Mä kaks kertaa hakeuduin sielunhoitoon tän teeman [esiaviollisen seksin harrastamisen] 
kanssa. Ja ensimmäisellä kerralla oli semmonen pariskunta, ja se vaimo sano siihen, et hän 
varmaan haluais mahdollisimman pian naimisiin tommosessa tilanteessa. Ja mä olin var-
maan nippanappa kaheksantoista, ku mä sain tämmösen ohjeen ja et varmaan tässä niinku 
mahdollisimman nopeesti mennä naimisiin. No entäs jos mä en oo ollenkaan sitä mieltä et 
se mies on mulle sopiva tai mulla on todella vahvoja epäilyksiä et kannattaako se suhde vai 
ei.? Niin tota. Tää oli niinku ensimmäinen. --- Mut sit toinen kerta ku mä menin sielunhoi-
toon. Ni sit ku mä kerroin näistä teemoista ni hän [sielunhoitaja] rupes itkemään siinä sie-
lunhoitotilanteessa. H3 

 

Linjakummun mukaan sielunhoidollisessa tilanteessa ihminen on aina altis hen-

gelliselle väkivallalle siinä piilevän valta-asetelman vuoksi. Tilanteessa sielun-

                                                
250 H4, H5, H7, H11, K1, K11. 
251 H2, H3, H4, H9, H10, K1, K7. 
252 H1, H3. 
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hoidettava paljastaa itsestään usein hyvin arkaluontoisia asioita. Tunnustaessaan 

rikkeensä ihminen asettuu heikompaan asemaan auttajaansa nähden. Näin syntyy 

valta-asetelma, jossa sielunhoitajalla on valta sielunhoidettavaan nähden.253 Mikä-

li sielunhoitaja toimii tilanteessa auktoriteettina, ei nuoren kriittisyydelle tai omal-

le pohdinnalle jää tilaa254. Kertomus, jossa sielunhoitaja vihjaa teini-ikäistä avioi-

tumaan pojan kanssa, jonka kanssa on harrastanut seksiä, on oiva esimerkki sie-

lunhoitajan mahdollisuudesta käyttää valtaa väärin.  

Seurakuntayhteisön harjoittama kontrolli näyttäytyi kertomuksissa usein 

työntekijöiden harjoittamaa kontrollia hienovaraisempana. Moni tutkimukseen 

vastannut toi esiin, ettei yhteisössä ollut tilaa toisenlaiselle ajattelulle255. Tutkitta-

vat kertoivat sekä kokemuksistaan yhteisön paheksunnan kohteena olemisesta 

kuin myös omasta paheksunnastaan muita kohtaan. Neitsyyslupauksessa pitäyty-

minen yhdistettiin tavallisesti uskovaisena olemiseen ja esiaviollinen seksi puoles-

taan uskosta luopumiseen tai huonommuuteen uskovaisena yhteisön keskellä. 
 

No mä varmaan aattelin näin et kaikki ne uskovaiset, keitä mä ihailen ni ovat tehneet niin 
[pitäytyneet neitsyyslupauksessa]. Tavallaan sellasii, keitä mä pidän tosiuskovina. Näin jäl-
kikäteen tosi typerä ajatus, mut silloin jotenki se idealisoitiin niinku nii. Ajatteli. Siitä ehkä 
tuli se huonommuus, et en kuulu siihen tosi uskovaisten porukkaan ku en pystyny noudat-
tamaan. H6 
 

 

Seksuaalielämään liittyvien asioiden ohella seurakunnan taholta oli koettu kont-

rollia myös suhteessa parisuhteen muodostamiseen.  Kaksi vastaaja kertoi, ettei 

heidän poikaystäviänsä hyväksytty osaksi yhteisöä, koska he olivat vääränlai-

sia256. 

Tosi Rakkaus Odottaa -kampanja poikkeaa voimakkaasti muusta valtakult-

tuurista. Uskonnollisen yhteisön tapa asettaa valtakulttuurista poikkeavia moraali-

sia normeja helpottaa toisaalta oikean ja väärän erottamista, mutta toisaalta on 

riski, että poikkeavaan normiin on vaikea sitoutua aidosti kulttuuriristiriidasta 

johtuen.257 Tutkittavien kertomuksissa näyttäytyy voimakkaasti ristiriita, jossa 

toisaalta halutaan pitää yhteisön ihanteista kiinni, mutta toisaalta pyritään elämään 

valtakulttuurin mukaista elämää. Mikäli tutkittava ei ollut pystynyt pitäytymään 

neitsyysihanteessa, se oli tuottanut voimakasta syyllisyyttä ja häpeää suhteessa 

yhteisöön. Usea vastaaja kuvasi kertomuksissaan häpeää ja syyllisyyttä seksuaali-
                                                
253 Linjakumpu 2015, 189, 190. 
254 Gothóni, 2014, 94, 95. 
255 H1, H2, H4, H6, H7, H8, H9, H10, H11. 
256 H6, H10. 
257 Geyer & Baumeister 2005, 420. 
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sista teoista tai seksuaalisuudestaan yleensä suhteessa yhteisöön258. Häpeä ei vai-

kuttanut liittyvän suoraan tiettyyn kristilliseen kirkkoon tai tunnustuskuntaan, 

vaan häpeän kokemuksia kuvattiin niin vapaiden suuntien kuin evankelis-

luterilaisten paikallisseurakuntienkin sisällä. 

 
Ettei sillei kokenu et oli syntinen paska [kun harrasti seksiä] vaan se on elämää ja senki saa 
anteeksi. Et enemmän ehkä ne kipuilut tuli enemmänkin niistä voimakkaista muiden mieli-
piteistä seurakunnan työntekijät tai muistot seurakuntaopetuksesta. Et koki pettäneensä ne 
opetukset ja odotukset ja ihmiset enemmänki ku Jumalan. H6 
 

Tutkimukseen osallistuneista noin puolet kuvaili myös salailleensa tai sa-

laavansa seksuaalisia tekojaan suhteessa yhteisöön259. Kolme vastaajaa kertoi 

asuneensa avoliitossa salaa seurakunnalta ja viettäneensä näin kaksoiselämää suh-

teessa hengelliseen yhteisöönsä260. 

 
Et kylhän mä pimitin tätä parisuhdetta ja sitä että mä aika paljon asuin sen luona, ni tietyiltä 
ihmisiltä. Et kyl se vaikuttaa sillei edelleen. Et en mä koe mitään tunnontuskia siitä [avolii-
tosta], mutta huomaan et tietyille ihmisille en ihan kaikkee kerro. Nytki ku oltiin nykyisen 
miehen kanssa yhdessä ja ajeltiin ees taas, ni on ollu hyvä sanoo et mulla on oma koti edel-
leen. Et siit ei oo puhuttu suoraan. H11 
 
No häpeää ja piilottamista siinä mielessä et en mä siitä ikinä puhunu niinku julkisesti. --- Ja 
sit kihlattu alko viettää paljon aikaa siellä ja mä mietin et mitäköhän kaikki kyläläiset pu-
huu että siellä asutaan avoliitossa, vaikka ei olla virallisesti avioliitossa. Et siltä tavallaan 
tuli se yhteisön paine, vaikka kukaan ei sanonu mitään suoraan. H6 

 

Osa tutkimukseen osallistuneista oli tehnyt vaikeita ratkaisuja elämässään 

hengellisen yhteisön tuomitsemisen pelossa. Yksi vastaajista kertoi päätyneensä 

aborttiin pelätessään yhteisön reaktiota häneen ja aviottomaan lapseen261. Toinen 

puolestaan päätti, ettei voi naida ketään yhteisön sisällä olevaa miestä, koska ei 

halua olla koko yhteisön kanssa naimisissa ja joutui tästä syystä viimein lähte-

mään yhteisöstä262. Yksi vastaaja mainitsi lisäksi viivyttäneensä avioeroa onnet-

tomassa parisuhteessa yhteisön pelon vuoksi263.  

Häpeä voi syntyä hengellisen yhteisön sisällä kahdella tavalla, ulkoisesti tai 

sisäisesti. Ulkoisesti se tarkoittaa yhteisön tapaa suoraan ylläpitää häpeää tuottavia 

käytäntöjä tai ilmaista suoraan jäsenensä kelpaamattomuus. Häpeän syntyessä 

sisäisesti henkilö puolestaan kokee häpeää verratessaan itseään toisiin. Ihmiselle 

                                                
258 H1, H2, H3, H4, H5, H6, H9, H10, H11, K2, K7, K9 
259 H1, H2, H3, H4, H6, H9, H10, H11, K2, K7, K9. 
260 H6, H9, H11. 
261 H4. 
262 H2. 
263 H6. 
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on kaiken kaikkiaan tyypillistä, että hän vertaa itseään toisiin. Kehityspsykologi-

assa tätä kutsutaan sosiaaliseksi vertailuksi. Verratessaan itseään muihin hengelli-

sen yhteisön jäseniin ihminen saattaa olla itselleen ankarampi kuin toisille. Tällöin 

hän saattaa sijoittaa yhteisöön vaatimuksia, jotka eivät välttämättä edes nouse yh-

teisöstä. Näin kokemus hengellisestä vajavuudesta voi syntyä riittämättömyydestä 

joko yhteisön tai omiin normeihin nähden.264   

Tutkimukseen osallistuneista viisi toi esiin olevansa yhä osa samaa yhteisöä, 

jossa sitoutuivat kampanjaan265. Viisi osallistuneista puolestaan kertoi, ettei ole 

enää osa mitään hengellistä yhteisöä266. Lisäksi kuusi oli vaihtanut kampanjan 

aikaisesta hengellisestä yhteisöstä toiseen267. Yksi vastaaja kertoi, että on niin 

traumatisoitunut kokemuksistaan hengellisessä yhteisössä, ettei voi enää edes as-

tua entisen tunnustuskuntansa kirkkorakennuksiin268. 

Kertomuksissaan vastaajat kuvailevat kokeneensa yhteisön taholta alistetun 

häpeää, johon kuuluvat alempiarvoisuus, nöyryyttäminen sekä huonommuuden 

tunteet. Toisaalta kertomusten loppupuolella kuvaillaan myös aristokraattista hä-

peää, jolloin oma häpeän kokemus on reflektoitua ja käännetty voimaannuttavaksi 

kokemukseksi. Kettusen mukaan alistetun häpeä voikin muuttua aristokraattiseksi 

häpeäksi269. Useasta kertomuksesta näkyy tarinankulku, jossa nuoruudessa on 

koettu alistetun häpeää yhteisön taholta, mutta aikuisuuteen tultua häpeän lähde 

on ymmärretty ja kokemus on käännetty voitolliseksi270. Häpeän luonteen vaihtu-

minen ei ole tapahtunut hetkessä, vaan on ollut pitkä prosessi. Vaikuttaa siltä, että 

lähes aina kokemuksen voitolliseksi kääntäminen on edellyttänyt etäisyyttä aiem-

paan hengelliseen yhteisöön ja lopulta joko hengellisen yhteisön vaihtamista tai 

hylkäämistä.  

Mikäli henkilö ei koe olevansa kelpaava ja täysivaltainen yhteisön jäsen, yh-

teisön arvostus laskee usein henkilön silmissä. Tästä voi seurata ero omasta hen-

gellisestä yhteisöstä.271 Toisaalta myös kokemus omasta kelpaamattomuudesta on 

saattanut johtaa siihen, että kertoja on kokenut olonsa sietämättömäksi seurakun-

talaisten ja työntekijöiden katseen alla. Ulkopuolisen voi olla vaikea ymmärtää, 

miksi henkilö jää seurakuntayhteyteen, jossa kokee hengellistä väkivaltaa. Väki-

                                                
264 Kettunen 2011, 185, 186, 188, 320. 
265 H1, H3, H8, H11, K2. 
266 H2, H5, H10, K6, K7. 
267 H4, H6, H7, H9, K9, K11. 
268 H10. 
269 Kettunen 2011, 192. 
270 H1, H2, H4, H5, H10.  
271 Kettunen 2011, 217. 
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valta kuitenkin esiintyy tavallisesti nimenomaan tiiviissä yhteisöissä, joiden ih-

missuhteet ovat tutkittavalle erityisen merkittäviä. Ero uskonnollisesta yhteisöstä 

voi samalla merkitä eroa koko sosiaalisesta verkostosta. Lisäksi on huomioitava, 

että tutkimuksen kertojat ovat olleet teini-ikäisiä eivätkä näin täysin kypsiä havait-

semaan hengellistä väkivaltaa. Hengellisen väkivallan ominaispiirteisiin kuuluu-

kin, ettei väkivallan uhri usein itse tunnista kärsivänsä hengellisestä väkivallas-

ta272. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
272 Ruoho 2013, 297. 
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6"Tulosten"yhteenveto"ja"pohdinta""

6.1$Tulosten$yhteenveto$
Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt selvittämään, miten Tosi Rakkaus Odottaa -

kampanjan neitsyysihanteeseen sitoutuminen näkyy tutkimukseen osallistuneiden 

elämäntarinassa. Tulosten valossa neitsyysaate näyttäytyy suurimmalle osaa tut-

kittavista syyllisyyttä ja häpeää tuottavana käytäntönä, jonka vaikutus säilyy läpi 

kertomusten aina nykypäivään asti.  

 Holistis-sisällöllisen analyysin tuloksena vastaajien kertomukset olivat jaet-

tavissa viiteen kertomustyyppiin: säilyttäjiin, etääntyjiin, etsijöihin, itsetutkiskeli-

joihin sekä maailmanparantajiin.273 Kustakin tarinatyypistä oli hahmoteltavissa 

piirteitä, jotka muistuttivat James Fowlerin uskonvaiheteorian eri uskon vaiheita. 

Tulosten valossa näyttää siltä, että varaukseton sitoutuminen neitsyyskampanjaan 

edellyttää synteettis-sovinnaiselle uskolle tyypillistä tapaa jäsentää uskoa melko 

kritiikittömästi peilien kautta. Kertomustyypeistä vain säilyttäjät, joiden kerto-

muksen piirteet muistuttivat synteettis-sovinnaista uskoa alusta loppuun, olivat 

edelleen kertomuksen päättyessä tyytyväisiä neitsyysaatteeseen. Synteettis-

sovinnainen uskon vaihe on tyypillisin teini-iässä, jonka ikäisille myös Tosi Rak-

kaus Odottaa -kampanja on suunnattu. Uskon kehitysvaihe -teorian valossa vai-

kuttaa siltä, että kampanjaa olisi ylipäätään vaikea markkinoida muun ikäisille.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
273 Ks. Kuvio 16. 
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Kuvio 16. Analyysin tuloksena syntyneet kertomustyypit  

 

Kristillisessä teologiassa avioliitto nähdään tavallisesti pyhänä.274 Analyy-

sissäni olen pitänyt myös avioliittoon liittyvää neitsyysaatetta pyhän symbolina. 

Juuri pyhän erottaminen sitä kuvaavista symboleista näyttäytyy Fowlerilla tapana 

mitata uskon tasoa. Synteettis-sovinnaista uskoa ilmentävät tutkittavat tulkitsivat 

                                                
274 Esim. Ratinen 2014, 104, 126. 

Kertomustyypit 

Säilyttäjät (4) Etääntyjät (9) Maailmanparantajat (1) 

Itsetutkiskelijat (6) Etsijät (3) 

Tyytyväinen  
kampanjaan 

Tyytymätön  
kampanjaan 

Epäileväinen  
kampanjaa kohtaan 

Synteettis-
sovinnainen 

usko 

Yleistävä 
usko 

Yksilöllis-
reflektiivinen 

usko 

Yhdistävä 
usko 

TRO pyhän symboli Pyhä symbolista  
erillisenä 

TRO ei pyhän  
symboli 

Ei  
kyseenalaista 
kampanjaa 
tai yhteisöä 

Avoin  
kaikille us-

konnollisille 
traditioille 

Avoin myös 
muille us-

konnollisille 
traditioille 

Kyseenalaistaa 
kristillisen 

vakaumuksen 
puitteissa 
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neitsyyslupauksen rikkomisen syntinä eli rikkeenä itse pyhää, Jumalaa kohtaan. 

Yksilöllis-reflektiivistä ja yhdistävää uskoa ilmentävät kertojat puolestaan näkivät 

neitsyyden arvokkaana symbolina, mutta eivät käsitelleet sitä suhteessa Jumalaan. 

Sen sijaan kertomuksissa sitä pohdittiin suhteessa yhteisöön, yhteiskuntaan tai 

omaan hyvinvointiin. 

Tutkimukseen osallistuneet ovat olleet teini-ikäisiä kampanjaan sitoutues-

saan ja yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikkien kertomuksissa kuvataan synteet-

tis-sovinnaisen uskon piirteitä kampanjaan liittymisen hetkellä. Synteettis-

sovinnaisen uskon vaiheessa nuori omaksuu melko kritiikittömästi yhteisönsä 

arvot. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että monelle kampanjaan sitoutuneelle sek-

suaaliasiat eivät vielä rippikouluiässä olleet ajankohtaisia. Tämän valossa voi ky-

syä, onko tutkittavilla aidosti ollut mahdollisuus valita kampanjan arvoihin sitou-

tuminen, vaikka he itse olisivatkin kokeneet sitoutuneensa kampanjaan omasta 

tahdostaan. 

 Kategoris-sisällöllisen analyysin avulla pyrin puolestaan tutkimaan, miten 

neitsyyslupaus oli vaikuttanut tutkittavien elämään. Analyysin perusteella näyttää 

siltä, että tutkittavien elämäntarinoissa neitsyyslupauksen vaikutukset olivat jaet-

tavissa kolmeen pääluokkaan: vaikutus suhteessa parisuhteisiin ja seksuaalisuu-

teen, suhteessa Jumalaan ja suhteessa hengelliseen yhteisöön.275 Tutkimukseen 

osallistuneiden kokemukset neitsyysaatteesta olivat pääsääntöisesti negatiivisia 

suhteessa kaikkiin kolmeen pääluokkaan. Pelkästään positiiviseksi kampanjan 

koki 23 tutkimukseen osallistuneesta vain kaksi vastaajaa, siitäkin huolimatta, että 

Kansanlähetys oli erikseen pyytänyt ilmaisemaan positiivisia kokemuksia kam-

panjaan liittyen. Kriittinen suhtautuminen kampanjaan ei liittynyt vastaajien seu-

rakunta-aktiivisuuteen tai -taustaan, vaan kritiikkiä esittivät myös vastaajat, jotka 

edelleen olivat aktiivisesti osa hengellistä yhteisöä, kuten Kansanlähetystä, joka 

edelleen levittää Tosi Rakkaus Odottaa -ideologiaa. Kansanlähetyksen tapa pyrkiä 

ohjailemaan kertomuksia kertoo mahdollisesti siitä, että kampanjan saama nega-

tiivinen julkisuus on tiedostettu yhteisön sisällä. Lisäksi se heijastelee mielestäni 

ajatusta, että kaikkien hengellisen yhteisön jäsenten kokemusten kampanjasta tuli-

si automaattisesti olla positiivisia ja kertoo tutkimukseeni osallistuneidenkin sa-

noittamasta vaikeudesta kyseenalaistaa neitsyysperiaatteen mielekkyyttä. 

 

 

                                                
275 Ks. Kuvio 17. 



 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 17. Neitsyysaatteen vaikutukset vastaajien elämässä 

 

Tutkittavien kertomuksissa toistuivat syyllisyyden ja häpeän teemat. Syylli-

syyden ja häpeän kokemukset näyttäytyivät niin suhteessa parisuhteeseen ja sek-

suaalisuuteen, jumalasuhteeseen kuin hengelliseen yhteisöönkin. Seksuaalisuuteen 

liittyvää syyllisyyttä tunsivat niin ne, jotka harrastivat esiaviollista seksiä kuin ne, 

jotka onnistuivat pitäytymään neitsyyslupauksessa. Seksuaalisuuteen liittyvä hä-

peä ei laantunut aina avioliitossakaan ja osa vastaajista päinvastoin kuvasi sek-
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sielämän huonontuneen avioliiton myötä. Jumalasuhteessa koetun syyllisyyden ja 

häpeän kokemisen kannalta olennaisena näyttäytyi tutkittavan jumalakuva. Mikäli 

tutkittavalla oli Matti Hyrckin kuvaama hallitsija-muotoinen jumalakuva, hän to-

dennäköisesti kärsi syyllisyydestä ja häpeästä seksuaalisuuteen liittyen, huolimatta 

siitä, mitä hänen seksuaaliset tekonsa olivat. Myös Tosi Rakkaus Odottaa -

kampanja itsessään näyttää tukevan hallitsija-muotoista jumalakuvaa, jossa Juma-

la nähdään järjestyksen ja sääntöjen antajana, jonka aseena ovat sanktiot ja palk-

kiot. Vaikka seksuaalieettiset kysymykset eivät kirkon opin mukaan vaaranna 

pelastususkoa276, silti monet tutkittavat kertoivat kokeneensa olevansa huonoja 

uskovaisia tai pelänneensä helvettiä seksuaalisten ajatusten tai tekojen vuoksi.  

Vastaajien kertomuksissa neitsyyskampanja näyttäytyi vahvasti yhteisölli-

senä. Tuloksia tulkittaessa oli välillä lähes mahdotonta erottaa hengellistä yhteisöä 

ja neitsyyskampanjaa toisistaan. Myös tutkittavat kuvasivat itse samanlaista vai-

keutta. Kaikki vastaajat olivat omaksuneet neitsyysihanteen hengellisessä yhtei-

sössään jo ennen kampanjaa eikä kukaan sitoutunut neitsyysaatteeseen pelkästään 

kampanjan myötä. Olisi helppo tehdä tulkinta, että hengellinen yhteisö itsessään 

sisältää hengellisen väkivallan reunaehdot ja neitsyyskampanja on vain yksi sen 

ilmentymä. Vastaajien kertomukset eivät kuitenkaan tue tätä päätelmää. Monen 

vastaajan suhde hengelliseen yhteisöön näyttäytyi lämpimänä ja luottamuksellise-

na muilta osin kuin seksuaalisuuden alueella. Nuorten seksuaalisuuteen näytti 

kohdistuvan näin kontrollia muita elämänalueita enemmän. 

 

6.2$Pohdinta$
Vastaajien kertomuksissa uskon vaiheen vaihtumiseksi tulkitsemani muutos oli 

tapahtunut yleensä jonkin elämäntapahtuman yhteydessä. Tällainen on ollut esi-

merkiksi muutto toiselle paikkakunnalle, avioliitto, avioero tai raskaus. Myös 

epäonnistuminen yhteisön arvoihin nähden on vaikuttanut uskon muuttumiseen. 

Uskon vaiheen muuttumisen kanssa rinta rinnan myös tyytyväisyys neitsyyskam-

panjaa kohtaan oli muuttunut. Vaikuttaa siltä, että osalla tutkittavia kykenemättö-

myys pitäytyä neitsyyskampanjassa tai muutoin yhteisön arvoissa on paitsi lisän-

nyt tyytymättömyyttä kampanjaa kohtaan, myös aiheuttanut kriittistä suhtautumis-

ta hengellistä yhteisöä kohtaan. Ilmiöiden samankaltaisuuden vuoksi kertomuksis-

                                                
276 Kääriäinen 2003, 228. 
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ta on vaikea analysoida, ovatko ensin muuttuneet yksilön arvot vai käyttäytymi-

nen. 

Ilmiötä saattaa osaltaan selittää kognitiivinen dissonanssi. Kognitiivisella 

dissonanssilla tarkoitetaan tilaa, jossa kaksi erilaista kognitiota eli mielen ilmiötä 

on ristiriidassa keskenään. Kertomuksissa vastakkain olivat usein uskonnollinen 

vakaumus sekä oma käyttäytyminen. Kokiessaan kognitiivisesta dissonanssista 

johtuvaa ahdistusta, ihminen pyrkii vähentämään sitä joko hylkäämällä toisen 

ristiriitaa tuottavista kognitioista tai siirtämällä toisen kognition mielessään taka-

alalle välttelemällä tilanteita, jotka lisäisivät dissonanssin kokemista.277 Erityisesti 

epäilijöiden tyyppitarinaa edustavien kohdalla vaikuttaa siltä, että vääräksi koettu 

seksuaalinen käyttäytyminen on aiheuttanut sekä uskonnollisten arvojen että yh-

teisön kyseenalaistamista. Tällöin toinen kognitio on työnnetty taka-alalle. Kun 

tilanne on korjaantunut ja kognitioiden välinen ristiriita poistunut, tavallisesti 

avioliiton solmimisen myötä, epäilijät ovat palanneet vanhoihin uskonnollisiin 

ihanteisiin. Kognitiivinen dissonanssi voi osaltaan selittää myös sitä, miksi osassa 

kertomuksissa uskonnollisesta yhteisöstä tai uskosta on luovuttu kokonaan arvo-

ristiriidan seurauksena.   

Fowlerin mukaan myös yhteisö voi toiminnallaan joko edesauttaa uskon ke-

hitystä tai jarruttaa sitä.278 Kognitiiviseen dissonanssiin perustuvan selitysmallin 

mukaan henkilö etääntyy hengellisestä yhteisöstä, koska kokee ristiriitaa sen ja 

omien arvojensa välillä. Toisaalta on myös mahdollista, että yhteisö itse on etään-

nyttänyt henkilöitä vaatimalla synteettis-sovinnaista uskon tulkintaa. Tutkimuk-

seen osallistuneista osa kertoi yhteisön kontrolloineen sen arvoissa pysymistä ja 

rankaisseen epäonnistumisista. Mikäli hengellinen yhteisö hyväksyy jäsenilleen 

vain synteettis-sovinnaisen uskon, tämä voi toisaalta jarruttaa henkilön uskon ke-

hitystä tai toisaalta sysätä sitä eteenpäin luomalla etäisyyttä. 

Fowlerin tapa jäsentää uskon kehitystä progressiivisena tasolta seuraavalle 

nousemisena näyttäytyy tutkimuksen tulosten valossa jossain määrin arvottavana. 

On mahdollista ajatella, että esimerkiksi viidennellä, yhdistävän uskon tasolla 

oleva henkilö olisi uskossaan kolmannella, synteettis-sovinnaisella tasolla olevaa 

parempi tai valmiimpi. Toisaalta konservatiivikristillisestä näkökulmasta asetelma 

kääntyy päälaelleen, ja tällöin uskon vaiheiden suureneminen voidaan nähdä 

päinvastoin epätoivottavana uskosta luopumisen kehityksenä. Katson, että hedel-

                                                
277 Festinger 1957, 2, 3, 12, 13. 
278 Fowler 1981, 155–161. 



 83 

mällisempää on mieltää uskon tasot rinnakkaisina kuvauksina tavasta, jolla ihmi-

nen jäsentää omaa hengellisyyttään. Uskon vaiheet eivät tällöin kerro ihmisen 

uskonnollisesta edistymisestä vaan pyrkivät tuomaan esiin erilaisten hengellisten 

orientaatioiden ominaispiirteitä. 

Tulosten valossa voidaan sanoa, että neitsyysaatteeseen sitoutuminen on vä-

hentänyt avioliiton ulkopuolisia yhdyntöjä ennen avioliittoa ja siirtänyt yhdyntö-

jen aloitusikää. Vain viisi vastaajaa menetti neitsyytensä jollekin muulle kuin en-

simmäiselle aviomiehelleen. Voidaan kuitenkin oikeutetusti kysyä, mikä on ollut 

kampanjan hinta tutkittaville. Syyllisyyden ja häpeän lisäksi tutkimukseen osallis-

tuneet kertovat iän myötä sietämättömäksi kasvaneesta seksuaalisesta paineesta, 

erityisesti mikäli aviopuolisoa ei ollut löytynyt. Monet vastaajat olivat kokeneet 

raskaan pettymyksen, kun avioliitossa toteutunut seksi ei ollutkaan tyydyttävää ja 

ongelmatonta, kuten kampanja oli antanut ymmärtää. Neitsyysperiaatteesta oli 

seurannut lisäksi negatiiviseksi koettuja lieveilmiöitä, kuten pakonomaista itse-

tyydytystä, riippuvuutta pornografiaan tai irtosuhteita. Vaikuttaa siltä, että neit-

syysperiaatteen avioliiton ulkopuolisia seksisuhteita vähentävä vaikutus laantui 

tutkittavilla iän myötä. On ironista, että neitsyysaate näyttää sivutuotteena aiheut-

taneen tutkittaville käytäntöjä, joita vastaan se on alun perin suunnattu.  

 Tutkimukseen osallistuneiden kertomuksissa kuvastuu vallan asetelma, jota 

on ylläpidetty sekä työntekijöiden että yhteisön harjoittaman kontrollin avulla. 

Kertomuksissa kuvataan useita hengelliseen väkivaltaan viittaavia käytäntöjä, 

kuten pelottelua, painostamista ja kontrollointia. Myös neitsyyslupauskampanja 

itsessään vaikuttaa täyttävän kaikki Aini Linjakummun määrittelemät hengellisen 

väkivallan kolme reunaehtoa: se on autoritaarista, korostaa yhteisön eksklusiivi-

suutta ja ilmentää kuriyhteisöllisyyttä. Tutkimukseni tulosten valossa näyttää siltä, 

että Tosi Rakkaus Odottaa -kampanja sisältää itsessään rakenteita, jotka mahdol-

listavat hengellisen väkivallan. 

Valta-asetelma näyttäytyi vastaajilla myös avioliiton sisäisessä järjestykses-

sä. Useassa kertomuksessa kuvastui fundamentalismille tyypillinen ajatus miehes-

tä perheen päänä ja naisesta miehen alamaisena. Vastaajien kertomuksissa neit-

syyslupauksessa onnistuminen olikin vahvasti sidoksissa miehen tahtoon. Osa 

vastaajista oli alistunut seksuaaliseen väkivaltaan myös avioliitossa, koska katsoi 

avioliiton luoneen velvollisuuden toimia miehen seksuaalisten tarpeiden tyydyttä-

jänä. Tulosten valossa Tosi Rakkaus Odottaa -kampanja näyttää vahvistaneet tut-
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kimukseen osallistuneiden fundamentalismille ominaista tapaa tulkita naisen su-

kupuoliroolia.  

Tutkimukseen ei osallistunut yhtään miestä, mikä saattaa kertoa siitä, että 

kampanja koettiin olevan suunnattu ensisijaisesti tytöille. Myös tutkittavat itse 

kuvasivat Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjaa miesten tytöille suuntaamaksi kam-

panjaksi. Jo kampanjamateriaali itsessään vaikuttaa nuorille tytöille suunnatulta 

ulkoasunsa vuoksi, jossa toistuvat sydämet ja vaaleanpunainen teema279.  

Seksuaalimoraali on muuttunut huomattavasti viimeisten vuosikymmenten 

aikana yhteiskunnassa. Yhteiskunnan tasolla vain harva enää ajattelee seksuaa-

lielämän kuuluvan pelkästään avioliittoon. Useat tutkimukseen osallistuneet piti-

vät neitsyysaatetta hyvänä päämääränä, mutta eivät silti toivoneet lastensa sitou-

tuvan siihen. On mahdollista, että osittain tämä johtuu tutkittavien huonoista ko-

kemuksista neitsyyskampanjaan liittyen. Osaltaan se kuitenkin saattaa heijastella 

myös yhteiskunnallista seksuaalimoraalin muutosta. Uudelta sukupolvelta ei halu-

ta vaatia sellaista, mikä sulkee heidät yhteiskunnassa marginaaliin. Suomen Evan-

kelisluterilainen Kansanlähetys julkaisi uusintapainoksen Tosi Rakkaus Odottaa -

kampanjasta vuonna 2012. Kampanja tyrmättiin mediassa. On aiheellista kysyä, 

onko nyky-yhteiskunnassa ylipäätään tilaa neitsyysaatteelle. 

 Kirkon sisällä on ollut nähtävissä viime vuosina seksuaalieettisten kantojen 

polarisoitumista ja kirkkoa vaaditaankin nykyisin yhä voimakkaammin ottamaan 

kantaa seksuaalieettisiin kysymyksiin. Piispojen seksuaalieettiset kannanotot eivät 

äkkiseltään näytä poikkeavan kovin paljoa Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjan 

ideologiasta. Myös niissä painotetaan seksuaalisuuden toteutuvan parhaiten naisen 

ja miehen välisessä avioliitossa ja puhutaan odottamisen viisaudesta. Kuitenkaan 

evankelisluterilainen kirkko ei ole missään vaiheessa ollut osa Tosi Rakkaus 

Odottaa -kampanjaa yksittäisiä seurakuntia tai järjestöjä lukuun ottamatta, ja myös 

kampanjan uusintamateriaalin yhteydessä käydyssä mediakeskustelussa kirkko-

hallitus ilmaisi, ettei kampanja edusta kirkon linjaa280. Kirkko on muuttuvan sek-

suaalietiikan kanssa vaikeassa tilanteessa. Mikäli kirkko esittää jonkin näkemyk-

sen, sitä syytetään yhteiskunnan alueelle tunkeutumisesta ja seurauksena on pa-

himmillaan eroaalto, ja mikäli se ei esitä, sitä syytetään passiivisuudesta ja vaike-

nemisesta. 

                                                
279 Kampanjaesite, ks. Salomäki, 162–165. 
280 Hedberg 2013. 
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 Olen pyrkinyt vastaamaan esittämääni tutkimuskysymykseen käyttämällä 

kahta analyysimenetelmää: holistis-sisällöllistä ja kategoris-sisällöllistä analyysiä. 

Holistis-sisällöllisen analyysin avulla pyrin tarkastelemaan tutkimukseen osallis-

tuneiden elämäntarinaa kokonaisuutena ja kategoris-sisällöllisen analyysin avulla 

pyrin hahmottamaan tarkemmin tarinoissa ilmeneviä yhteisiä teemoja. Koen, että 

nämä kaksi menetelmää tukivat toinen toistaan ja tarjosivat kattavamman kuvan 

neitsyyslupauksen vaikutuksista vastaajien elämään kuin mitä vain toisen käyttä-

minen olisi tarjonnut. Sisällöllinen lukutapa sopii parhaiten juuri silloin, kun tutki-

ja on kiinnostunut tutkimaan jotain tiettyä ongelmaa tai ilmiötä.281 Narratiivisen 

analyysin olisi voinut tehdä myös käyttämällä hyödykseen holistis-muodollista tai 

kategoris-muodollista lukutapaa. Tällöin tutkimus olisi kiinnittynyt enemmän ta-

rinan muotoon tai siinä ilmeneviin yksityiskohtiin. Tutkimustehtävään olisi lisäksi 

voinut vastata myös diskurssianalyysin keinoin. 

 Tutkimuksen yksi suuri haaste oli aineisto, joka koostui kahdesta erilaisesta 

aineksesta: haastatteluista ja kirjoituspyynnöistä. Tarinoiden analyysin kannalta 

haastattelut näyttäytyivät luotettavampina, sillä ne olivat pituudeltaan huomatta-

vasti laajempia ja yksityiskohtaisempia. Lisäksi haastatteluissa minulla oli tutkija-

na mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä. Tästä johtuen erityisesti kirjalli-

siin vastauksiin sisältyy suurempi virheellisten tulkintojen riski.  

 Tutkijana en ole vapaa ennakko-oletuksista. Vaikka neitsyysaate ja Tosi 

Rakkaus Odottaa -kampanja näyttäytyivät omassa elämässäni melko neutraaleina 

kokemuksina, kokemukseni perusteella monet muut olivat kokeneet neitsyysaat-

teen vahingollisena ja haavoittavana. Vaikka tutkimuksen tulokset näyttävät tuke-

van osittain ennakko-oletuksiani, olen sitä mieltä, että onnistuin siirtämään en-

nakko-oletukset taka-alalle tutkimusta tehdessäni. Analyysin tarkkuudessa ja oi-

keellisuudessa minua auttoi yksityiskohtainen viittaaminen kuhunkin tutkittavaan 

ja hänen tarinaansa. Näin tutkimustulokset ovat lisäksi avoimesti tarkasteltavissa 

ja toistettavissa. 

 Tutkimukseni perusteella voidaan sanoa, miten neitsyysaate on näkynyt 

tutkimukseen osallistuneiden elämäntarinassa. Tuloksia ei näin ollen voi yleistää 

koskemaan koko sitä joukkoa, joka on sitoutunut Tosi Rakkaus Odottaa -

kampanjaan. Tutkimukseni tehtävänä on ennen kaikkea ollut nostaa esiin yksilöi-

den kokemuksia neitsyyskampanjasta. Vaikka tulokset eivät ole sellaisenaan 

yleistettävissä, tarjoaa tutkimukseni näkökulmia neitsyysaatteeseen kätkeytyviin 

                                                
281 Lieblich & Tuval-Mashiach & Zilber 1998, 12. 
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valtasuhteisiin sekä siihen liittyvään häpeän problematiikkaan. Vastaavaa tutki-

musta ei ole tehty käytännöllisen teologian alalla, joten näin se paikkaa aukkoa 

tutkimuskentässä.   

Kristillisen seksuaalietiikan tutkimus on viime vuosina painottunut paljon 

seksuaalivähemmistöihin. Erityisesti evankelisluterilaisen kirkon kanta homosek-

suaalisuuteen on ollut sekä median että tutkimuksen mielenkiinnon kohteena. 

Seksuaalietiikka on kuitenkin huomattavasti laajempi teema. Tosi Rakkaus Odot-

taa -kampanja on osoitus siitä, kuinka kristillisen seksuaalietiikan konsensus on 

saavuttamatta myös heterosuhteisiin liittyvän seksuaalisuuden osalta. Yhteiskun-

nassa näkyvä arvojen muuttuminen ja polarisoituminen näkyvät väistämättä myös 

kirkossa. Seksuaalimoraalin muutos on nähtävissä myös piispojen seksuaalieetti-

sissä kannanotoissa. Seksuaalieettiset kysymykset näyttävät kasvattavan kuilua 

paitsi kirkon sisällä liberaaleiksi ja konservatiiveiksi kutsuttujen ryhmittymien 

välille, myös kirkon ja yhteiskunnan välille. Väistämättä herää kysymys, kuinka 

pitkälle kirkon sisällä näkyvä seksuaalieettinen polarisaatio voi edetä. Joutuuko 

kirkko valitsemaan yhteiskunnan ja seurakunnissa aktiivisten konservatiivien 

miellyttämisen välillä? Onko tulevaisuuden kirkossa ylipäätään tilaa konservatii-

viselle seksuaalietiikalle, jota neitsyysaate edustaa?  

Tutkimukseni keskittyi pääsääntöisesti naisten kokemukseen Tosi Rakkaus 

Odottaa -kampanjasta. Tutkimukseen osallistuneista yhtä lukuun ottamatta kaikki 

vastaajat olivat naisia. Mielestäni olisi hedelmällistä tutkia miesten näkökulmaa 

neitsyysaatteeseen. Miten neitsyysaatteeseen sitoutuneet miehet kokevat neitsyys-

aatteen? Miten valtasuhteet ja kontrolli näyttäytyvät miesten kertomuksissa neit-

syysaatteeseen liittyen? Tutkimuksessani tuli myös esille, että neitsyysaatteen 

koettiin olevan velvoittavampi naisia kuin miehiä kohtaan. Olisi mielenkiintoista 

selvittää, minkälaisia seksuaalieettisiä velvoitteita miehet itse kokevat hengellisten 

yhteisöjen taholta.  

Tutkimukseeni osallistuneista vain muutama oli hakeutunut sielunhoitoon 

seksuaalikysymysten kanssa, vaikka noin puolet koki neitsyyslupauksen muutta-

neen jumalasuhdetta ja vielä useampi kertoi syyllisyydestä ja häpeästä seksuaali-

suuteen liittyen. Sielunhoitoon hakeutuneiden kokemukset olivat tutkittavilla 

poikkeuksetta negatiivisia. Tämä tarjoaa mielestäni hedelmällisiä jatkotutkimus-

kysymyksiä: Miten nuorten seksuaalikysymyksiä ja niihin liittyvää häpeää kohda-

taan sielunhoidossa? Millaisia vallan käytäntöjä kätkeytyy nuorten kanssa tehtä-

vään sielunhoitotyöhön? 
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Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on julkaisemassa toukokuussa 

2017 uutta painosta Tosi Rakkaus Odottaa -kampanjasta. Kansanlähetyksen nuor-

ten tapahtumavastaava Kerttu Pentikäisen mukaan kampanjaan ei ole tulossa mer-

kittäviä teologisia muutoksia282. Toivon, että tutkimukseni tulokset herättäisivät 

keskustelua kampanjaa ylläpitävissä tahoissa ja johtaisivat pohtimaan tapoja, joil-

la seksuaalietiikkaa voisi opettaa seurakunnissa nuorille niin, ettei se saisi aikaan 

vahinkoa heräävälle seksuaalisuudelle. Toivon lisäksi, että tutkimus kutsuisi myös 

laajemmin pohtimaan nuorille annettavaan seksuaalieettiseen opetukseen ja sksu-

aalikasvatukseen liittyvää vastuuta sekä valta-asetelmaa, joka opettajalla on nuo-

reen nähden.   
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Liitteet""
 
 
Liite 1. Kirjoituspyyntö 
 
Kirjoituspyyntö: Tosi rakkaus odottaa –kampanjan vaikutus elämään ja sek-
suaalisuuteen 
 
Sitouduitko nuoruudessasi tai myöhemmin Tosi rakkaus odottaa –kampanjaan? 
Riippumatta siitä, missä vaiheessa halusit sitoutua, pitikö sitoumus? Miksi alun 
perin sitouduit Tosi rakkaus odottaa –kampanjaan? Miten koit kampanjan silloin 
ja nyt? Miten kampanja on mielestäsi näkynyt seksuaalisuudessasi tai parisuhtees-
sasi? Olen kiinnostunut kokemuksestasi.  
 
Kerään tutkimusaineistoa Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirkko-
sosiologian osastolle tekemääni pro gradu-tutkielmaa varten. 
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten Tosi rakkaus odottaa -kampanja on 
vaikuttanut elämään ja seksuaalisuuteen myöhemmällä iällä. 
 
Kirjoita minulle vapaamuotoisesti 1.8.2016 mennessä tai voit vaihtoehtoisesti 
osallistua haastatteluun. Toivon, että mainitset kirjoituksessasi ikäsi, sukupuolesi 
sekä mahdollisen uskonnollisen yhdyskunnan, johon kuulut/kuuluit tai jonka ko-
et/koit omaksesi.  
 
Voit kirjoittaa nimettömästi ja vastata joko sähköpostin kautta tai lähettämällä 
kirjeen. Mikäli vastaat postitse, laita kuoreen tunniste ”kirjoituspyyntö Isotalo”. 
Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäinen vastaaja ole tun-
nistettavissa valmiista pro gradu -työstä.  
 
 
Kirsi-Marja Isotalo 
kirsi-marja.isotalo@helsinki.fi 
p. 0503417835 
Helsingin yliopisto / Käytännöllisen teologian laitos  
PL 4, 00014 Helsingin yliopisto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Liite 2. Haastattelurunko 
 

•! Ikä ja uskonnollinen yhdyskunta nyt/kampanjaan sitoutuessa? 
•! Miten sait kuulla kampanjasta/aatteesta? 
•! Miten ja miksi sitouduit kampanjaan/aatteeseen? 
•! Muuttiko kampanja/aate käsitystäsi seksistä vai vahvistiko jo ennalta 

omaksuttua käsitystä? 
•! Miten koit kampanjan/aatteen silloin, kun sitouduit siihen? 
•! Oliko sinulla seksisuhteita ennen kampanjaan/aatteeseen liittymistä? 
•! Pidättäydyitkö seksistä ennen avioliittoa? Jos, niin millaista se oli? Jos et, 

niin mitä siitä seurasi? 
•! Miten kampanja/aate vaikutti suhteessa yhteisöösi? Vaikuttiko yhteisö 

kampanjaan/aatteeseen sitoutumiseen? 
•! Vaikuttiko kampanja/aate puolison valintaan? 
•! Vaikuttiko kampanja/aate jumalasuhteeseen tai hengellisyyteen? 
•! Vaikuttiko kampanja/aate ehkäisyn käyttöön/ käyttämättä jättämiseen? 
•! Mitä hyötyä ja mitä haittaa kampanjasta/aatteesta oli jälkikäteen ajateltu-

na? 
•! Miten kampanjan periaatteeseen sitoutuminen on näkynyt myöhemmin 

elämässä, seurustelusuhteissa ja seksuaalisuudessa? 
•! Miten koet kampanjan aatemaailman nyt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Liite 3. Sisällönanalyysin toteuttaminen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


