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Vuorovaikutusaineistoesimerkeissä käytetyt litterointimerkit  
 

 

Tämän kirjan aineistoesimerkeissä on käytetty seuraavia litterointimerkkejä, jotka 

ovat suurelta osin keskustelunanalyysin sisällä vakiintuneiden konventioiden mukaisia. 
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]  päällekkäispuhunnan loppu 

=  kaksi lausumaa liittyy toisiinsa tauotta 

(0.6)  hiljaisuus, mitattuna sekunteina 

(.)  0.2 sekuntia lyhyempi hiljaisuus 

.  laskeva sävelkulku 

,  tasainen sävelkulku 

?  nouseva sävelkulku 

sa-  (yhdysmerkki sanan lopussa) sana jää kesken 

sana  (alleviivaus vokaalien alla) äänteen painottaminen 

sa:na  (kaksoispisteet) edeltävän äänteen venyttäminen 

°sana°  ympäröivää puhetta hiljaisemmalla äänellä puhuttu jakso 

£sana£  hymyilevällä äänellä puhuttu jakso 

&sana&  värisevällä äänellä puhuttu jakso 

.hhh  äänekäs sisäänhengitys, yksi kirjain merkitsee 0,1 sekunnin kestoa 

hhh  äänekäs uloshengitys, yksi kirjain merkitsee 0,1 sekunnin kestoa 

s(h)ana  voimakas hengitys sanan sisällä, yleensä nauraen puhuttaessa 

↑sana  nuolen jälkeinen sana tai tavu lausuttu ympäröivää puhetta korkeammalla äänellä 

↓sana  nuolen jälkeinen sana tai tavu lausuttu ympäröivää puhetta matalammalla äänellä 

>sana<  ympäröivää puhetta nopeammin puhuttu jakso 

<sana>  ympäröivää puhetta hitaammin puhuttu jakso 

.snf, .nff  nyyhkäisy 

krhm  rykiminen 

((istuutuu))  litteroijan selityksiä tilanteesta ja puhujien kehollisesta toiminnasta 
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LUKU 1 

 
 

 

ELÄMÄN PERUSKYSYMYKSET  

ANSSI PERÄKYLÄN (TUTKIMUS)TOIMINNASSA 

 

 
Melisa Stevanovic, Liisa Voutilainen & Elina Weiste 

 

 

 

 
Tämä kirja on kunnianosoitus professori Anssi Peräkylän tutkimustyölle. Anssin 

pitkä ja menestyksekäs tutkimusura alkoi kahdeksankymmentäluvun puolivälissä 

kuolemaa käsittelevällä pro gradu -tutkielmalla Rajalle: Sairaalakuolema sosiologian 

näkökulmasta (1985). Tutkielmassa tehtiin ymmärrettäväksi kliinisessä ja 

tutkimuskirjallisuudessa esille nousevia sairaalakuoleman ongelmia sosiologian 

klassikoiden Alfred Schutzin, Peter Bergerin ja Thomas Luckmannin kirjoituksista 

nousevien käsitteiden avulla. Käsitteiden kautta pyrittiin tekemään näkyväksi niitä 

kogniitivis-kulttuurisia resursseja, jotka saivat sairaalan ammattihenkilöt, kuolevat 

potilaat ja heidän omaisensa toimimaan ja kohtaamaan toisiaan tietyllä tavalla. Myös 

Anssin lisensiaattityö Kuoleman monet kasvot (1990) jatkoi sairaalakuoleman 

tarkastelua. Työssä eriteltiin etnografista tutkimusotetta hyödyntäen tapoja, joilla 

kuolevan potilaan hoitoon osallistuvat ammattilaiset sairaalan arkisissa tilanteissa 

puhuivat ja toimivat, ja miten he näillä toimillaan rakensivat kuolemaan liittyvän puheen 

julkista ja sosiaalista logiikkaa. John Heritagen kirjan Garfinkel and Ethnomethodology 

(1984) jalanjälkiä seuraten Anssi totesi, ettei kulttuuri ohjaakaan sairaalan 

ammattilaisten toimintaa, vaan he käyttävät toiminnassaan kulttuuria. Luokittelut, 

säännöt, diskurssit ja symbolit toimivat tilanteeseen osallistujien resursseina heidän 

jäsentäessään ympäristöään sekä arvioidessaan ja perustellessaan omia ja toistensa 

toimia. Kiinnostus kohdistui siis kulttuurisen tiedon sijaan siihen, miten kulttuuris-
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kognitiivisia resursseja hyödynnetään vuorovaikutuksessa puhujien tuottaessa 

sosiaalista todellisuuttaan. Tämä oli merkittävä huomio, joka viitoitti tietä Anssin 

myöhempien töiden etnometodologiselle tutkimusotteelle sekä institutionalisen 

keskusteluntutkimuksen kentän muodostumiselle, joka tuolloin vielä loisti 

poissaolollaan suomalaisesta sosiaalitieteestä. 

Väitöskirjassa, ja sen jälkeisinä vuosina, Anssin kiinnostuksen kohde suuntautui 

kuoleman sijaan sairauteen. Väitöskirjansa Anssi teki David Silvermanin 

tutkimusryhmässä Lontoossa hankkeessa, jossa selvitettiin systeemisen perheterapian 

viitekehyksessä toteutuvan AIDS-neuvonnan vuorovaikutuksellisia käytänteitä. 

Etnografisen tutkimusotteen sijaan tutkimusmenetelmänä oli keskustelunanalyysi, josta 

tuli tunnusomainen Anssin koko tutkimusuralle. Tutkimuksen tavoitteena ei enää 

niinkään ollut kuvata niitä keinoja, joilla laajempaa sosiaalista todellisuutta puheessa 

tuotetaan vaan ennemminkin välittömän sosiaalisen toiminnan toistuvien paikallisten 

rakenteiden ja käytänteiden kuvaaminen. Anssin väitöskirja AIDS Counselling: 

Institututional interaction and clinical practice julkaistiin vuonna 1995. Kirjassa 

tarkasteltiin muun muassa käytänteitä, joilla toisen ihmisen kokemusta kuvataan, 

arkaluonteisia aiheita nostetaan esiin ja vastahankaisia asiakkaita rohkaistaan 

puhumaan. Keskeistä oli myös systeemisen perheterapian viitekehyksestä nousevien 

tekniikoiden vuorovaikutuksellinen toteutuminen. Anssin palattua Suomeen 

keskustelunanalyyttinen tutkimus sairausteeman ympärillä jatkui Anssin aloittaessa 

Marja-Leena Sorjosen kanssa hankkeen, jossa tarkasteltiin yleislääkäreiden 

vastaanotoilla käytäviä keskusteluja vastaanoton toimintavaiheiden sekä lääkäreiden ja 

potilaiden käyttämien kielellisten keinojen selvittämiseksi. Hankkeen tiimoilta 

syntyneiden tutkimusten pohjalta julkaistiin vuonna 2001 Anssin, Marja-Leenan ja Kari 

Eskolan toimittama Keskustelu lääkärin vastaanotolla, joka oli merkittävä osoitus 

institutionalisen vuorovaikutustutkimuksen saamasta jalansijasta suomalaisessa 

sosiaali- ja kielitieteessä. Paitsi että kirjassa annettiin sosiaali-ja kielitieteiden tutkijoille 

esimerkki siitä, miten institutionaalisia vuorovaikutustilanteita voidaan systemaattisesti 

tutkia, pyrittiin sillä myös auttamaan terveydenhuollon ammattilaisia kehittämään 

potilaiden kohtaamiseen liittyviä vuorovaikutuskäytänteitä. Anssin kiinnostus 

lääkärivastaanottojen tutkimuksessa suuntautui erityisesti diagnoosin kertomiseen ja 

vastaanottamiseen eli sellaisiin vuorovaikutuksellisiin hetkiin, joissa lääkäri antaa 

selityksensä sille, mikä potilasta vaivaa.  

Hieman myöhemmin tämä sama kiinnostus kohdistui mieleen ja sen hoitamiseen 

eli siihen, kuinka lääkärit ja terapeutit antavat selityksensä sille, mistä potilaiden 

psyykkisessä oirehdinnassa, unissa tai vapaiden assosiaatioiden ketjuissa milloinkin on 

kysymys. Anssin ensimmäisessä psykoterapiaa koskevassa tutkimushankkeessa 

Psykoanalyysi sosiaalisena toimintana pyrittiin selvittämään, samaan tapaan kuin 

lääkärivastaanottojen tutkimuksessa, miten terapeutti tekee tulkintansa eli tarjoilee 

selityksensä potilaan tilanteesta, ja kuinka potilas tähän seuraavassa puheenvuorossaan 

vastaa. Projektin alkaessa vuosituhannen vaihteessa, ei keskustelunanalyyttista 
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psykoterapiatutkimusta juurikaan tehty. Anssin tutkimustyö onkin ollut kansainvälisesti 

uraauurtavaa tällä saralla. Ajatus psykoterapian tarkastelemisesta sekventiaalisesti 

rakentuvana, vuoro vuorolta tapahtuvana terapeutin ja potilaan välisenä toimintana on 

lunastanut paikkansa psykoterapian prosessitutkimuksen kentällä. Merkittävä osoitus 

tästä oli Anssin, Sanna Vehviläisen, Charles Antakin ja Ivan Leudarin toimittama 

kokoomateos Conversation analysis and psychotherapy (2008). Siinä 

psykoterapiavuorovaikutuksen yleisten lainalaisuuksien selvittämisen rinnalla 

keskeinen osa oli ammattilaisten käyttämien mallien ja teoreettisten viitekehysten 

kanssa käytävällä vuoropuhelulla. Anssin kohdalla tämä kiinnostus psykoterapeuttien 

ammatillisiin teorioihin ja käytäntöihin johti psykoterapeutiksi kouluttautumiseen ja 

oman pienimuotoisen praktiikan pitämiseen professorityön ohella. Viime vuosina Anssin 

kiinnostus on jälleen kohdistunut ammattilaisten tarjoamiin selityksiin ja niiden 

vastaanottamiseen – tällä kertaa diagnostiseen prosessiin yleispsykiatrisilla 

vastaanotoilla. Anssi on myös palannut tutkijanuransa alkuvuosina käyttämänsä 

metodologian, etnografian, pariin havainnoimalla tuntikaupalla ammattilaisten ja 

potilaiden välisiä vastaanottoja ja pyrkimällä yhdistämään näitä havaintoja 

keskustelunanalyyttiseen tutkimustapaan. 

Noin viitisentoista vuotta sitten Anssin tutkimuksellinen kiinnostus laajentui vielä 

merkittävästi uuteen suuntaan. Tällöin huomion keskipisteeseen tuli ruumis, ei 

pelkästään kuoleman, fyysisen sairauden tai mielenterveysongelmien ilmenemisen 

kohteena, vaan ikään kuin sellaisenaan. Tutkimus lähti liikkeelle siitä, että hyvin 

monenlaiset keholliset prosessit – tietoiset ja tiedostamattomat, tahattomat ja 

kommunikatiivisiksi tarkoitetut – voivat näytellä tärkeää osaa ihmisten keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa. Näin tuli mielekkääksi tutkia esimerkiksi tunteiden merkitystä 

vuorovaikutuksessa. Anssin aiheeseen liittyvä ”ohjelmanjulistus” ilmestyi Sosiologia-

lehdessä vuonna 2002 ja vuosikymmen myöhemmin, vuonna 2012, Anssi toimitti 

yhdessä Marja-Leena Sorjosen kanssa artikkelikokoelman Emotion in Interaction, joka 

on ollut tärkeä avaus kansainvälisessä keskustelunanalyyttisessa keskustelussa. Tärkeä 

innoittaja Anssin työlle oli Beatrice Beeben ja Frank Lachmanin (2002) systeeminen 

näkemys tunteiden säätelystä, jonka mukaan samat toiminnot, jotka säätelevät ihmisen 

omaa tunnetilaa, vaikuttavat myös vuorovaikutuskumppaniin, ja päinvastoin. Anssin ja 

hänen työtovereidensa työssä korostui se, kuinka esimerkiksi kasvoilla tapahtuvat 

tunteenilmaukset ovat ankkuroituneet vuorotteluun, vuorovaikutussekvenssien 

rakenteeseen ja vuorovaikutuksen osallistujien laajempaan toimintaan. Anssi on 

työtovereidensa kanssa tehnyt uraa uurtavaa työtä myös selvittääkseen tunteiden 

fysiologian ja niiden vuorovaikutuksellisen ilmaisun välisiä kytkentöjä – sitä, kuinka 

tunteiden vuorovaikutuksellinen säätely on yhteydessä vuorovaikutuksen osapuolten 

autonomisen hermoston reaktioihin. Tällainen tutkimus on edellyttänyt 

keskustelunanalyysin laadullisen lähestymistavan yhdistämistä kokeelliseen ja 

puolikokeelliseen tutkimukseen, erilaisten teknologioiden avulla toteutettuihin 

mittauksiin ja tilastollisiin menetelmiin. 
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Anssin tutkimustoiminnassa ilmenevät elämän peruskysymykset jäsentyvät tässä 

kirjassa seuraavasti. Kirja jakautuu viiteen osioon, jotka käsittelevät vuorovaikutusta, 

vastuksia, psyykettä, katsomusta ja kokemusta. Näistä ensimmäinen – vuorovaikutus – 

liittyy kaikkeen siihen, mitä Anssi on tutkimuksissaan käsitellyt, kun taas vastuksia ja 

psyykettä käsittelevät osiot liittyvät erityisesti tiettyihin Anssin tutkimusteemoihin: 

kuolemaan, sairauteen ja ihmismieleen. Kaksi viimeistä elämän peruskysymysten 

aihepiiriä – katsomus ja kokemus – eivät sellaisenaan ole olleet Anssin tutkimuksen 

keskiössä. On kuitenkin selvää, että nekin kuuluvat elämän peruskysymyksiin, ja näiden 

aihepiirien käsitteleminen Anssin työn ja toiminnan juhlistamisen yhteydessä tuntui 

meistä enemmän kuin luontevalta – jopa välttämättömältä. 

Kirjan ensimmäiseen, vuorovaikutusta käsittelevään osioon sisältyy kolme tekstiä. 

Paalupaikalla on Jörg Bergmann, joka käsittelee ihmisten keskinäisen solidaarisuuden 

varsin kiistanalaista ylläpitämisen muotoa: juoruilua. Kirjoittajan mukaan juoruilu on 

yleistä myös, ja aivan erityisesti (!), yliopistomaailmassa, jossa juoruilu on seurausta – ei 

(ainoastaan) siitä, että tieteentekijätkin ovat ihmisiä – vaan nimenomaan tieteen 

hengestä ja käytänteistä. Koska tieteellisen tyylin asiallistamis- ja 

neutraalisuusperiaatteen mukaisesti henkilökohtaisuuksiin meneminen ja moralisointi 

on mahdotonta, tiedejuoruilun aladiskurssi on keskeinen sosiaalisen likapyykin 

käsittelyn paikka. Vuorovaikutusta käsittelevän osion toisessa luvussa Melisa Stevanovic 

pohtii yhteistoiminnassa alati läsnä olevaa itsenäisen toimijuuden ja muiden toimintaan 

reagoimisen välistä jännitettä. Samalla kun sujuva yhteistoiminta edellyttää, että 

osallistujat reagoivat toistensa toimintaan mutkattomasti, heillä on tarve säilyttää käsitys 

itsestään ja omasta itsenäisestä toimijuudestaan. Luvussa tarkastellaan sanallisen 

kommunikaation merkitystä mainitun tasapainon säilyttämisen kannalta. Viimeisenä 

Mika Simonen soveltaa keskustelunanalyysin metodisia välineitä koiran ja ihmisen 

välisen vuorovaikutustilanteen analyysiin, jossa katseet, ilmeet ja kosketus näyttelevät 

keskeistä osaa. Tärkeällä sijalla näissä pohdinnoissa on ihmisen kyky simuloida koiran 

mieltä, jolloin näihin simulaatioihin saattaa sisältyä myös harkintaa siitä, mitä koira 

mahtaa ajatella ihmisen mielestä. 

Kirjan toinen osio käsittelee vastuksia, elämän karuja ja ennakoimattomia puolia ja 

niiden kohtaamista. Elina Weiste kirjoittaa kärsimyksen institutionaalisesta 

tunnustamisesta psykiatrisessa hoidossa. Kärsimyksellä tarkoitetaan tässä voimakasta 

psyykkistä kipua, joka ilmenee epämääräisenä tuskaisuutena ja estää normaalin elämän 

ja usein myös kontaktin muihin. Kirjoittaja kuvaa, miten psykiatrinen hoito voi auttaa 

tässä kärsimyksessä jo yksinkertaisesti tunnustamalla kärsimyksen olemassaolon. 

Potilaan kokemus tulee silloin nähdyksi ja hoitohenkilökunnan läsnäolo vähentää 

kärsivän erillisyyttä muista. Vastus-osion toisessa luvussa Sanna Vehviläinen käsittelee 

myös toisen ihmisen sanojen merkitystä, nyt arkielämän ja elämänkulun vastusten 

yhteydessä. Elämän käännekohdissa ystävän painavat sanat voivat olla hyvin 

merkityksellisiä sen suhteen, miten elämän vastusten kanssa käy. Kirjoittaja liittää 

tällaisten sanojen lausumiseen liittyvän auktoriteetin syntymisen ystävien väliseen 
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keskusteluhistoriaan ja keskusteluihin yhteisenä rakentamisena, eräänlaisten 

aineettomien keskusteluluomusten syntymisenä, joissa on myös esteettinen ja 

ilmaisullinen puolensa. Vastus-osion päättävässä luvussa Kaisa Kuurne kirjoittaa elämän 

syklisyydestä ja omalakisesta tapahtumisesta, jota sosiologian tavalliset tavat ymmärtää 

muutosta onnistuvat kuvaamaan vain osittain. Kirjoittaja keskustelee tätä kysymystä 

lähestyneen sosiologian klassikko Simmelin kanssa elämän paradoksaalisuudesta ja sen 

suhteesta egon rajoittuneisuuteen ja tutkimuksellisten käsitteiden rajoihin. 

Kirjan kolmas osa, psyyke, tarkastelee mielen ilmiöitä, mutta edelleen yhteydessä 

sosiaaliseen maailmaan ja sen tutkimiseen. Henrik Enckell kirjoittaa uskon, 

psykoanalyysin ja todellisuuden välisestä suhteesta. Onko Jumala tai tiedostamaton 

todellisuudessa olemassa? Kirjoittajan mukaan potilas kysyy samaa myös 

psykoanalyytikosta, kuunteleeko analyytikko todella. Epäilys on keskeinen osa uskoa ja 

psykoanalyysiä, ja kirjoittajan mukaan sisäinen todellisuuskin on samalla tavalla uskon 

asia. Psyyke-osion toisessa luvussa Maari Kivioja kuvaa kokemusta 

kohtaamattomuudesta ja yrityksestä ymmärtää toisen kokemusta tilanteessa, jossa 

vuorovaikutuskumppanin havaintojärjestelmä on psyykkisen sairauden takia sekaisin. 

Kirjoituksen rinnalla kulkee kuvasarja, joka kuvaa vastavuoroisuuden rikkoutumisen 

tilanteita. Viimeisenä Liisa Voutilainen käsittelee kaikkeen puhuttuun 

vuorovaikutukseen keskeisesti liittyviä taukoja ja hengityksiä. Näiden merkitys rakentuu 

kulloisessakin tilanteessa suhteessa siihen, mistä on juuri edellä puhuttu. Esimerkiksi 

psykoterapiassa tauot ja hengitykset auttavat osapuolia rakentamaan 

vuorovaikutussuhteen, jossa negatiiviset kokemukset voivat olla yhteisen kiinnostuksen 

kohteena, vaikkei niiden ilmaisemista aina saateta loppuun. Kirjoittaja kuvaa taukoja ja 

hengityksiä myös metaforisesti viitaten työnteon ja vuorovaikutussuhteiden 

sitoumuksiin ja lupaan välillä ”hengähtää” näiden vaatimusten edessä. 

Elämän peruskysymyksiin kuuluvat myös kysymykset katsomuksesta – siitä, 

kuinka hahmotamme todellisuuden, maailmankaikkeuden rakenteen ja oman 

elämämme merkityksen siinä. On tavallista, että perinteinen kristillinen maailman- ja 

elämänkatsomus, jossa maailmankaikkeus on Jumalan luoma ja jossa ihminen elää 

elämäänsä tuonpuoleista varten, ja tieteellinen katsomus, jossa maailmankaikkeus 

syntyi alkuräjähdyksessä ja jossa ihmisen tehtävä on välittää geenejään sukupolvelta 

toiselle, nähdään jyrkästi toisilleen vastakkaisina ja jännitteisinä – vaikkakaan ei 

vääjäämättömästi toisiaan poissulkevina – ajattelutapoina. Kirjassamme tähän 

jännitteeseen pureudutaan kolmen kirjoittajan toimesta. Ensiksi Ilkka Reima kirjoittaa 

luonnosta ja ihmiselämän biologisista lähtökohdista. Samalla kun geeneillä on ratkaiseva 

vaikutus siihen, millaiseksi elämämme muotoutuu, evoluution suunta on toisaalta 

arvaamaton. Katoliseen teologiin, Pierre Teilhard de Chardiniin, viitaten kirjoittaja 

toteaa Jumalan näyttäytyvän tästä näkökulmasta ennen kaikkea ihmisen 

kanssakulkijana, eikä niinkään elämän ja sen muotojen kehityksen kontrolloijana. 

Seuraavaksi Ilkka Sipiläinen tarjoaa uusia näkökulmia polkupyörällä liikkuvalle Anssille 

ilmeisen tärkeään aiheeseen: luonnon-, ympäristön- ja ilmastonsuojeluun. 
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Prosessiteologiassa Jumalan tavoite on edistää luotujensa iloa, jolloin evoluutio ja sen 

mukanaan tuoma kompleksinen biosfääri voidaan ymmärtää osaksi tämän Jumalan 

tavoitteen toteutumista. Keskeistä on ottaa vastaan suurin mahdollinen ilon muotojen 

erilaisuus ja ymmärtää, ettemme elä vain oman ilomme vuoksi, vaan sen kokonaisuuden 

vuoksi, jonka osa me olemme. Näin ollen ihmisen onkin prosessiteologian näkökulmasta 

syytä vastustaa kaikkea elämän monimuotoisuutta tuhoavaa kehitystä. Viimeisenä Esa 

Lehtinen käsittelee ihmiselämään perustavalla kuuluvaa jännitettä ”epäilyksen” ja 

”ihmetyksen” välillä. Epäilys on oleellinen osa tieteellistä ajattelua, jolloin ihmetyksen 

käsitteleminen voidaan ohittaa jopa uskonnollisia kokemuksia käsittelevissä 

tutkimuksista. Myös ihmissuhteiden eteen tehtävä ”vuorovaikutustyö” voidaan mieltää 

osaksi epäilyksen maailmaa, sillä myös siinä ihmisen sisäisiä mielenliikkeitä 

tarkastellaan kliinisesti ulkoapäin. Rakkaus ja muut elämän ”ihmeet” taas ovat 

oleellisesti kokemuksia, joita ihminen ei voi tai halua sovittaa epäilyksen maailmaan, 

vaan joita tämä tarkastelee ihmetyksen vallassa ja jotka näin ollen usein myös muuttavat 

häntä. 

Kirjan viimeisessä osassa siirrytään henkilökohtaisemmalle tasolle suhteessa elämän 

kysymyksiin ja suorempaan puheeseen kokemuksesta suhteessa itseen, muihin ja 

kulttuuriin. Seija Ulkuniemi kirjoittaa ystävälleen Anssi Peräkylälle ja samalla muillekin 

ystävyydestä, vanhenemisesta ja elämän iloista ja suruista. Kirje koostuu tekstin lisäksi 

valokuvista. Seuraavaksi Pirjo Pesonen ja Mikko Sams käsittelevät Pesosen kuvin ja 

Samsin sanoin tieteen ja taiteen rajapintoja, kulttuurintuntemusta ja luovuutta. Kirjan 

päättää Mikael Leimanin kirjoitus purjehtimisesta ja yhteyden kokemuksesta. Voiko 

yhteyden kokeminen olla välitön kokemus vai onko se aina välittynyt? Kirjoittaja liittää 

yhteyden vastavuoroisuuteen ja toiseuden tajuun. Tällainen yhteys on mahdollista kokea 

myös purjehtiessa suhteessa luonnonvoimiin. Tässäkin luvussa on mukana valokuvia. 

Niissä on ystävämme ja kollegamme Anssi Peräkylä. Tällä kirjoituskokoelmalla 

haluamme onnitella häntä ja tarjota hänelle ja muille lukijoille näkökulmia elämän 

enemmän tai vähemmän vakaviin peruskysymyksiin, joihin tutkimuksessa ja elämässä 

monesti tavalla tai toisella törmäämme. 
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Akateemisessa maailmassa selviytyminen ja akateemisen uran luominen ajautuvat 

pyrkimyksinä vääjäämättä haaksirikkoon, ellei ihminen noudata joitakin tämän erityisen 

sosiaalisen lajin perussääntöjä. Nämä perussäännöt useimmiten mielletään siksi 

koonnetuksi menettelytapojen säännöstöksi – tieteenalan kaanoniksi, jota välitetään 

eteenpäin luennoilla, metodioppikirjoissa, teoriaseminaareissa, tutkijakollokvioissa ja 

niin edelleen. Julkisessa akateemisessa diskurssissa – ikään kuin tieteellisten 

näyttelijöiden ulkoilmanäytöksissä – edustetaan säännönmukaisesti vakaumusta, että 

akateemisissa piireissä saa tunnustusta vain se, joka omalla tieteenalallaan osoittaa 

näiden sääntöjen erinomaisen pätevää ja taiturimaista hallintaa. 

Kuitenkin jokainen akateemisessa oppilaitoksessa joitakin vuosia työskennellyt 

joutuu rehellisen itsetutkistelun myötä tunnustamaan, että edellä esitetty kuva tieteestä 

on idealisoitu harhakuvitelma. Virallisen selväsanaisesti muotoiltujen sääntöjen rinnalla 

on nimittäin koko joukko kirjoittamattomia sääntöjä, jotka julkilausumattomuudestaan 

huolimatta eivät määritä ainoastaan arkirutiineja, vaan myös akateemisessa maailmassa 

hengissä selviytymistä ja uralla etenemistä. Tosin nämä epämuodolliset säännöt 

antautuvat vain vaivoin tutkittaviksi. Koska niitä ei opeteta eikä reflektoida, vaan niitä 

yksinkertaisesti vain noudatetaan, ne eivät taivu puheenaiheiksi, saati että ihmisiä voisi 

niistä haastatella. Ja koska nämä säännöt eivät myöskään sovi yhteen tieteen 



 19 

ymmärrykseen itsestään objektiivisena, läpinäkyvänä ja henkilöistä riippumattomana 

järjestyksenä, ne toimivat piilossa ja pakenevat suoraa havainnointia. 

Seuraavat pohdinnat käsittelevät osaa näistä julkilausumattomista akateemisen 

maailman säännöistä. Vaikka niihin liittyvien käytäntöjen dokumentoiminen on vaikeaa, 

eikä niitä voi havainnoida ikään kuin avoimella näyttämöllä tapahtuvana toimintana, silti 

nämä pohdinnat eivät ole pelkkää spekulointia. Sen sijaan pohdinnat nojautuvat 

pitkittäistutkimukseen, jota on tehty useissa eri yliopistoissa. Osallistuvan 

piilohavainnointinsa salaamiseksi kirjoittaja on toiminut lukuisissa tutkimuskentän 

valmiiksi tarjoamissa peiterooleissa – milloin assistenttina, professorina, dekaanina, 

toimikunnan jäsenenä, toimikunnan puheenjohtajana tai senaattorina. Näin toimien 

kirjoittajan on ollut mahdollista saada syvällistä tietoa akateemisen maailman muutoin 

kätketystä ja salatusta puolesta.  

Edellä mainitun etnografisen pitkittäistutkimuksen keskeinen löytö on, että 

yliopistoissa juoruillaan paljon, kiihkeästi ja ajoittain jopa tolkuttomasti. Tämän 

havainnon etu on, että sen paikkansapitävyyttä voi helposti arvioida omien kokemusten 

pohjalta. Voihan tosin olla, että sinä juuri et satu tietämään tiedekuntasi dekaanin 

taipumuksesta hurjastella moottoripyörällään, tai siitä, että yliopistosi rehtori on 

turhamainen. Sen sijaan kuitenkin tiedät, että työtoverisi X ei ole saanut enää riviäkään 

kirjoitettua sen jälkeen, kun hän kolme vuotta sitten osti tontin ja alkoi rakentaa sille 

omakotitaloa. Ja hiljattain – luonnollisesti vaitioloon velvoitettuna – kuulit, että 

työtoverillasi Z:lla on poika, joka on liittynyt äärioikeistolaisiin nuorisoradikaaleihin.  

”Tuollainen on etovaa”, saatat oikeutetusti ajatella. Eikä aikomuksenani ole 

puolustella niitä, jotka häpeällisellä tavalla mässäilevät työtovereidensa yksityiselämän 

asioilla. Tällaisiin aiheisiin liittyy kuitenkin tietynlainen lumous, joka kerta toisensa 

jälkeen saa ihmiset valtaansa. ”Tieteentekijätkin ovat vain ihmisiä”, saattaisi joku tähän 

olkiaan kohauttaen todeta. Niinpä myös yliopistoissa juoruillaan ja mustamaalataan 

työtovereita häijysti. 

 

Voi, kunpa kyse olisikin vain siitä! 

 

Seuraavassa käsittelen teesiä, jonka mukaan yliopistot juurikin ovat mitä 

ennustettavin paikka juoruilulle. Väitän, ettei juoruilu akateemisessa maailmassa 

suinkaan ole mikään sattumanvarainen, muun toiminnan sivutuote. Se ei myöskään ole 

yksinkertainen seuraus tutkijoiden inhimillisistä heikkouksista; sitä ei voi johtaa 

kyseisten ihmisten juoruilunhaluisuuteen. Juoruilu on seurausta tieteen hengestä ja 

käytänteistä. 

Aihetta käsittelevän ”tieteellisen tutkimuksen tila” on valitettavasti enemmän kuin 

hatara. Tieteentekijät, jotka ovat olevinaan niin kovin itsereflektoivaa lajia, ovat jättäneet 

tämän oppineisuutensa synkän puolen hämärän peittoon. Voisi melkein sanoa, että he 

ovat häpeällisellä tavalla vaienneet siitä. Mutta vaikkei tieteellisestä tutkimuksesta 
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suurta apua tämän aiheen käsittelyyn olekaan, voimme kuitenkin tässä yhteydessä 

hyödyntää organisaatiososiologian perusajatuksia. 

Organisaatiososiologiassa on tähän hetkeen asti korostettu ahkerasti epävirallisten 

suhdeverkostojen ja viestintätapahtumien merkitystä virallisten organisaatioiden 

toimivuudelle. Käsitys siitä, että ystävällisyys, kiitollisuus, kollegiaalisuus, 

vastavuoroinen ”epäbyrokraattinen” avunanto, kuppikuntien muodostaminen, rituaalit, 

vitsailu ja kiusoittelu, skandaalitarinat, juoruilu ja muu vastaava on vääjäämätön ja 

välttämätön osa yritysten ja hallinnon toimintaa, lienee jo itsestäänselvyys. Tällainen 

näkemys organisaatioiden oleellisesti epävirallisesta perusrakenteesta näyttää vähitellen 

tulleen osaksi yritysten itseymmärrystä ja sitä on alettu myös hyödyntää 

päämäärätietoisesti organisaatioiden toiminnassa. 

Jos tiedettä tarkastelee tästä näkökulmasta, voi tehdä vastaavanlaisen havainnon. 

”Tiede” – sellaisena kuin se esitetään logiikkaa ja tutkimusmenetelmiä käsittelevissä 

teoksissa – on eri asia kuin se ”tiede”, jota käytännössä harjoitetaan laboratorioissa ja 

tutkijankammioissa. Uskomus, että nämä kaksi asiaa ovat identtisiä, on idealistista 

harhaa, jota tuskin edes ensimmäisen lukukauden opiskelija jakaa. Viimeistään 

tieteensosiologian vanavedessä syntyneet, etnometodologiasta vaikutteita saaneet, 

laboratoriotutkimukset ovat tuoneet esille niitä monia tapoja, joilla tieteellinen diskurssi 

on ”trans-episteemisten” tekijöiden (Knorr-Cetina 1981) läpäisemää ja määrittämää. 

Sosiologien täytyi näissä tutkimuksissa toimia etnologisten kenttätutkijoiden tavoin ja 

vuosikausien ajan tarkastella tieteentekijöitä työssään kuin vierasta heimoa. Näin 

kuitenkin selvisi, ettei tieteellinen diskurssi – jota (muissa yhteyksissä niin ironinen) 

Luhmann (1992: 217) ylevästi nimitti ”totuusviestinnäksi” – missään vaiheessa ilmennä 

puhtaan tieteellisen rationaalisuuden astraalihahmoa. Jopa juoruilu tulee lähemmäksi 

sitä. 

Otetaan esimerkki (ks. Mader 1980). Vuonna 1906 fenomenologi ja sosiologi Max 

Scheler siirtyi Jenan yliopistosta Müncheniin ja aloitti työnsä paikallisessa yliopistossa 

luennoitsijana. Alituisten riitojen takia hän asui erillään vaimostaan Améliesta. Scheler 

aloitti suhteen Anna Bohlin kanssa ja eräällä yhteisellä Italian lomamatkalla hän kirjasi 

tämän majataloon vaimonaan. Huhu tästä kantautui Müncheniin asti. Lisäksi kävi ilmi, 

että Scheler oli lainannut rahaa eräältä opiskelijalta, samalla kun hän maksoi Anna 

Bohlille rahasummia. Eetikon ja katolilaisen Schelerin ”irstaan elämäntavan” 

julkituomiseksi Münchenin lehdistö levitti tietoa näistä ”yksityiselämän hankalista 

kuvioista”. Scheler oli siinä välissä tutustunut 17 vuotta itseään nuorempaan 

opiskelijaan, Märit Furtwängleriin (josta tuli pian hänen toinen vaimonsa). Märitin äiti, 

joka oli Schelerin ja hänen tyttärensä suhdetta vastaan, vaati Scheleriä tekemään 

valituksen sanomalehteä vastaan. Valitusta seurasi prosessi, jonka Scheler hävisi. Tässä 

kohdin tarinaa tiede astuu mukaan kuvaan: Münchenin yliopisto otti Scheleriltä keväällä 

1910 pois venia legendin, minkä myötä hän menetti dosentin arvonsa. Scheler joutui 

muuttamaan ensin Göttingeniin, sitten Berliiniin, jossa hän ei kuitenkaan saanut 
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professorinvirkaa, vaan elätti itseään yksityisillä luennoilla, lehtorin tehtävien 

hoitamisella ja julkaisupalkkioilla. 

Joku saattaa ajatella, ettei tällainen puhe professorin elämäntavasta ja 

yksityiselämän suhteista yliopiston sisä- ja ulkopuolella ole varsinainen merkki 

juoruilusta tieteessä. Kaikissa organisaatioissa juoruillaan – niin sairaaloissa, 

kaupunginhallinnossa, yrityksissä kuin radioasemillakin. Miksi juoruilu pysähtyisi 

tieteen pyhien salien eteen? Nykyään tällainen puhe ei tosin saata aiheuttaa niin vakavia 

seurauksia kuin Schelerin tapauksessa. Yleisen suuntauksen mukaan juoruilu on 

moraalisen kommunikaation lajina jatkuvasti menettänyt merkitystään nyky-

yhteiskunnassa sosiaalisen kontrollin välineenä. Juoruilun päätehtävä tänä päivänä on 

toimia yksinomaan ajanvietteenä. Tällainen kehityskulku ”seriöösistä” juoruilusta 

viihdejuoruiluun johtaa kuitenkin jälleen kysymään, miksi juuri yliopistot olisivat 

juorumarkkinapaikkoina jotenkin erityisiä. 

Ensinnäkin on syytä mainita tieteellisen kommunikaation paradoksaalinen rakenne. 

Tieteessä viljellään systemaattista epäilystä. Se vaatii armotonta virheiden ja 

ristiriitaisuuksien paljastamista ja suosii keskustelujen ja väittelyiden muodossa 

esiintyviä konflikteja. Tällainen tosiasioiden tarkastamiselle, arvostelulle ja vääräksi 

osoittamiselle virittynyt kommunikaatio olisi arjessa täysin mahdotonta: kuten Garfinkel 

(1967) rikkomuskokeissaan osoitti, se johtaisi nopeasti yhteisymmärryksen 

murtumiseen. Myös tieteessä tällainen omintakeinen keskustelukulttuuri voi vakiintua 

vain siksi, koska kaikki osallistujat hiljaisesti noudattavat tiettyjä käyttäytymisen 

periaatteita. Kommunikaatiota sanelee asiallistamisen periaate, sen täytyy olla vapaata 

henkilökohtaisuuksista ja moralisoinnista. Puheen muotona on pluralis modestiae 

‘vaatimattomuusmonikko’ ja mikään arvostelu ei saa kohdistua ad personam 

‘henkilöön’. Tässä suhteessa osuva on Thomas Stienfeldin (1991) kuvaus akateemisen 

kohteliaisuuden hypertrofiasta eli liikakasvusta, joka tiivistyy muun muassa tieteellisen 

tyylin kiertoilmauksissa, joita Pierre Bourdieu (1984) on havainnollisesti luonnehtinut 

teoksessaan ”homo academicus”. Kommunikaation tekstualisaatio ja tieteellisen 

kirjoittamisen konventiot varmistavat sen, ettei kukaan sano mitään henkilökohtaisesti 

tai tarkoita ketään henkilökohtaisesti. Tieteellisellä diskurssilla ei ihannetapauksessa ole 

mitään tekemistä sitä harjoittavien yksittäisten henkilöiden kanssa. Diskurssi 

irrottautuu käyttäjistään, jotka voivat osallistua konfliktintäyteisiin riskialttiisiin 

tehtäviinsä ilman välitöntä henkilökohtaiseen identiteettiinsä kohdistuvaa vaaraa.  

Tieteellisen tyylin asiallistamis- ja neutraalisuusperiaatteella on kuitenkin 

kääntöpuolensa: Tieteentekijät eivät todellisuudessa ole niitä eteerisiä olentoja, joita he 

jäljittelevät osallistuessaan tieteelliseen diskurssiin. Sen sijaan jokaisessa 

henkilökohtaisessa esiintymisessään, kuten jokaisessa kirjoittamassaan tekstissä, he 

ovat havaittavissa yksilöinä omine omalaatuisuuksineen ja erikoisuuksineen – tästä voi 

lukea esimerkiksi Clifford Geertzin (1988) antropologian klassikkojen tyylianalyysista. 

Eikä yksikään – olipa hän sisäistänyt tieteellisen diskurssin säännöt kuinka hyvin 

tahansa – voi täysin suodattaa pois näitä vaikutuksia. Mutta mitä tehdä kaikelle sille, 
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mikä tieteellisessä diskurssissa on työtovereiden ja vastapuolen ratkaisuista puhuttaessa 

kiellettyä siksi, että tällaiset näkemykset saatettaisiin luokitella pelkiksi mielipiteiksi, 

henkilökohtaiseksi hyökkäykseksi tai mielipahan ja vastenmielisyyden ilmauksiksi ja 

näin jättää huomiotta? Paine kasvaa – vaikkakaan ei loputtomasti. Sillä sopivan 

tilaisuuden tullen – eli silloin kun kyseinen henkilö ei ole kuuloetäisyydellä – 

työtovereiden kesken tapahtuu sanavaihtoa. Se, mitä kyseisestä henkilöstä tiedetään, 

samankaltaistuu, aivan kuten vedenpinnat pyrkivät keskenään samalle tasolle toisiinsa 

yhteydessä olevissa putkissa. Luonnollisestikaan tämä ei tapahdu näyttämöllä! 

Tieteellisen diskurssin alla harjoitetaan täysin toisenlaista diskurssia – aladiskurssia, 

jossa oppineisuuden sosiaalinen jäte tulee käsitellyksi ja jonka myötä tieteentekijöiden 

ylevä henkinen maailma tulee ylipäätään mahdolliseksi. Jos tieteen pyhät salit loistavat 

kirkkauttaan, tämä tapahtuu vain siksi, että likapyykki säilytetään ja pestään muualla. 

Tieteenharjoittamiseen liittyy toinen paradoksi, joka pitää huolen siitä, että tämä 

aladiskurssi saa jatkuvasti uusia aiheita. Tieteentekijöiden ammattiin liittyy ristiriitainen 

tehtävä, jossa luovaa intuitiota ja omaperäisyyttä täytyy tasapainotella perinteisiin 

sitoutumisen ja yhdenmukaisuuden paineen kanssa. Kun joku pyrkii tutkimaan jotakin 

uutta ja astuu uudelle alueelle, hänen velvollisuudekseen tulee jäsentää työ siten, että se 

jatkaa jotakin tutkimusperinnettä. Akateemisen toiminnan kirjoittamattomiin 

sääntöihin kuuluu, ettei ihmisen kuulu kertoa yksinomaan siitä, mitä uutta hän on 

keksinyt tai löytänyt, vaan myös siitä, millaisilla jättiläisillä olkapäillä hän onkaan tässä 

yhteydessä seissyt – lainataksemme Robert Mertonin (1965) tunnettua ilmausta. Niinpä 

ihanteellinen tieteentekijä on oikeastaan metodisesti kurinalainen eksentrikko. Hän 

pystyy käsittelemään aiheita, jotka arkielämässä ovat tabuja. Hän voi esittää epäilyksiä 

asioista, joiden kyseenalaistamista maalaisjärki ei salli. Hänen tutkimustyönsä voi 

mennä kohtuuttomuuksiin ja rikkoa kaikki hyvän käytöksen ja soveliaisuuden rajat. 

Kaiken tämän täytyy kuitenkin tapahtua tunnistettavasti tieteellisen diskurssin 

puitteissa. Tieteentekijä, joka ei enää ankkuroi lisensoituja hullutuksiaan tieteenalansa 

kaanoniin (ja esimerkiksi viittaa enää vain itseensä), saa pian maineen pakkomielteisenä 

jääräpäänä ja outona lintuna. Ja luonnollisesti näin hänestä tulee tervetullut juoruilun 

uhri. 

Toisaalta jos joku uhraa tutkimukseensa valtavasti rahaa ja voimia saaden tulokseksi 

vain joitakin triviaaleja oivalluksia, häntäkään ei enää oteta vakavasti. Sen sijaan häntä 

saatetaan pian alkaa pitää tyhjänpuhujana, kyylänä tai vastaavana – taas aihe, jonka 

äärellä työtoverit mielellään viipyilevät ja vaihtavat näkemyksiään. Tavallisin tilanne 

tässä yhteydessä on epäilemättä se, että tieteentekijä harjoittaa häneen liitettyjä 

hullutuksia ja sosiaalisia omituisia myös tieteen ulkopuolella. Tähän joukkoon kuuluvat 

ne lukemattomat tarinat työtoverin pakkomielteisestä keräilyvimmasta, omituisista 

harrastuksista, laulumaniasta, kiihkomielisestä säästämisestä, neuroottisesta oikeassa 

olemisen tarpeesta tai matkailuvietistä. Yhteen tuotuina nämä tarinat muodostaisivat 

vaikuttavan akateemisen luonnegallerian (Weiß 1988), joka sitä paitsi vahvistaisi sen, 
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ettei hullun professorin stereotypialla ole ainoastaan todellisuuspohjaa, vaan että 

kysymyksessä on topos ’yhteinen paikka’, jonka tieteentekijät itse määrittävät. 

Tieteentekijöiden tapa pilkata työtovereitaan viittaa lopultakin vielä yhteen 

tieteellisen työn rakenteelliseen piirteeseen. Tieteellinen työ on suuressa määrin 

yksinäistä, itsekieltäymyksellistä puurtamista ja se on vuosia kestäneen itsekurin 

harjoittamisen tulosta. Tieteentekijä uhraa suuren osan elämästään tutkiakseen asiaa, 

joka on siinä määrin spesiaalinen, ettei työn merkityksellisyyttä pysty kunnolla 

kommunikoimaan tieteen ulkopuoliselle yleisölle. Samalla tieteentekijän suhdetta niihin 

vähäisiin, päteviin työtovereihin, joita hänen alallaan on, sävyttää kilpailu. Näissä 

tilanteissa kaikkein omistautuneinkin tieteentekijä – etenkin, jos hän on akateemisella 

urallaan professorina saavuttanut tietyn päätepisteen – joutuu kiusaukseen etsiä 

tunnustusta ja toteuttaa itseään ammatillisen toiminnan ulkopuolella. Hän ajautuu 

klassiseen konfliktiin sen välillä, noudattaakko akateemiseen oppineisuuteen liittyvää 

vetäytyneisyyden normia vai nauttiako elämästä. Millaisiin ratkaisuihin sitten on 

päädytty konfliktissa henkisyyden ja aisti-ilojen tai maailmasta vieraantumisen ja 

maineen metsästyksen välillä? Tämän konfliktin koomisista ja traagisista puolista 

parasta lukemista ovat David Lodgen (1975) kirjat sekä muut yliopistoromaanit. (Asian 

traagista puolta käsitellään esimerkiksi John Williamsin (2006) hienossa romaanissa 

“Stoner”.) Mutta oikeastaan niissä esitetään vain hieman liioitellussa, kirjallisessa 

muodossa se, mikä vaivatta voidaan kuulla työtovereiden keskusteluista. Millä 

vahingonilolla he kertoilevatkaan työtoverinsa tenniksenpeluutaidoista, millä 

sofistikoituneella häijyydellä he kommentoivatkaan tiedekuntansa dekaanin 

televisioesiintymistä, ja millä ylenkatseella he puhuvatkaan – ei vaan me puhumme –

tutkimusavustajan uudesta BMW-Cabriosta! Kaikki tämä juoruilu on oikeastaan 

ymmärrettävissä vain vannomisena sen akateemisen ammattietiikan nimeen, joka pitää 

akateemisen killan koossa – vaikka juoruilu voi myös hajottaa tämän killan. 

Yhtä lailla kuin juoruilu – ja etenkin tiedejuoruilu – on kiltailmiö, sen synty on 

sidoksissa paikkoihin ja tilaisuuksiin. Yleisesti ottaen voi todeta, ettei juoruilun 

aladiskurssi tietenkään esiinny akateemisen elämän näyttämöllä. Mutta se ei esiinny 

myöskään kulissien takana, ”on back stage” (Goffman) – siellä, missä sovitushuoneet, 

pukukopit ja kokoustilat palvelevat ensisijaisesti esiintymislavan tapahtumiin 

valmistautumista ja tapahtumien jälkeisiä toimia. Asianmukaista lege artis -juoruilua 

tapahtuu paljon suuremmassa määrin esiintymislavan alla (Bailey 1977). Vain siellä voi 

olla varma siitä, ettei seinillä ole korvia ja että kaikki osalliset yhtä lailla likaavat kätensä. 

Kunhan vain viritytään oikealle moralisoinnin taajuudelle ja ensimmäinen uhriparka 

löydetään, osallistujat liittyvät yhteen muodostaakseen todellisen närkästyksen yhteisön 

(Bergmann 1993), ja ulkopuolelta voi kuulla ainoastaan vellovan matalien äänten 

sekamelskan tunnistettavine halveksunnan ja valituksen intonaatioineen ja näin 

tunnistaa, mitä lavan alla tapahtuu. 

Säännöllisessä syklisyydessään juoruilu seuraa pitkälti akateemisen vuoden 

tapahtumia. Lukukauden alussa mustamaalataan vanhoja työtovereita ja laaditaan uusia 



 24 

työtovereita koskevat ensimmäiset moraaliset asiakirjat. Tästä kehittyy alituisesti 

pulppuava laitos- ja tiedekuntajuoruilu, josta kuitenkin puuttuu joitakin mausteita; 

juorut kulkevat poikittain kaikkien osallisten ryhmien välillä – sihteereiltä opiskelijoille 

ja väliportaalta professoreille (ja takaisin) – ja sen vuoksi kaikki osalliset käyvät 

tehtävään käsiksi suhteellisella varovaisuudella. Akateemisten markkinoiden 

informaatiotulvaa rikastavat konferenssijuorut, vierailijajuorut, syntymäpäiväjuorut, ja 

niin edelleen. Nämä eivät tarjoa ainoastaan uutisia ja vaihtelua, vaan myös rauhoittavan 

varmuuden siitä, että oma sosiaalinen verkosto ulottuu kauaksi oman laitoksen 

ulkopuolelle.  

Laitoksen keskimääräinen kommunikatiivinen tila muuttuu ratkaisevasti siinä 

silmänräpäyksessä, kun hallitusjuoruilu alkaa liikuttaa ihmisten mielialoja. Tällainen 

juoruilu on jakavaa ja tulee merkitykselliseksi hallituksen päätösten vaikutuspiirissä: 

Sisäänpäin juoruilu vaikuttaa yhteisöä vahvistavasti, ulospäin se luo rajoja ja etäisyyttä. 

Virkanimityksiä koskeva juoruilu tarjoaa vielä tätäkin suuremman huipennuksen. 

Vastakkaiset voimat voivat sellaisissa tapauksissa tunnetusti tulla niin voimakkaiksi, että 

kokonaiset laitokset ovat vapinahalvauksen kourissa. Juuri virkanimityksiä koskee 

Helmuth Plessnersin (1974) terävä huomio: ”Jokaista arviointia kohtaa vasta-arvio, 

niinpä irrationaalisuus viime kädessä ratkaisee”. Ja koska näin on, tiedejuoruilu saa 

täyden merkityksensä vasta virkanimityskysymysten yhteydessä. Ehdokkaan 

kirjallisuusluettelot, julkaisut ja esitelmät ovat tietenkin keskeisiä häntä arvioitaessa – 

niihin tukeutuen valinta tai ei-valinta voidaan virallisesti perustella. Nämä dokumentit 

itsessään eivät kuitenkaan tarjoa riittävässä määrin tietoa siitä, olisiko tämän työtoverin 

kanssa suhteellisen rauhanomaista elää. Tämän vuoksi kaikella sillä, mitä esimerkiksi 

juorujen välityksellä voidaan hakijasta epävirallisesti saada selville, on usein suuri 

merkitys, vaikkei näin saatuja tietoja voida virallisesti lainkaan käyttää. 

Jos tiede ottaa itsereflektion ihanteensa tosissaan ja tämän lisäksi etsii selvyyttä 

omiin tieteen toteuttamisen käytänteihinsä, se ei pääse yli eikä ympäri siitä, että sen on 

astuttava myös kellariholveihin ja ruodittava tarkemmin myös kommunikatiivista 

alarakennettaan, tiedejuoruilua. Tämä saattaa olla ajoittain kivuliasta, mutta yhdestä 

asiasta voi kuitenkin olla varma: Myös me tieteentekijät elämme siitä erosta, joka 

vallitsee havainnon ja kommunikoinnin välillä. Siksi ei ole syytä pelätä, että tällaisetkaan 

pyrkimykset voisivat lopun kaiken saada juoruilun iloa hiipumaan. 
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ITSEOHJAUTUVUUDEN SOSIAALINEN 

RAKENTAMINEN 

 

 
Melisa Stevanovic 

 
 

I 
 

Bänditreenit eivät menneet ihan putkeen. Opeteltavana olevan kappaleen A-osa sujui 

ihan hyvin, mutta aina kun piti siirtyä B-osaan, yhteissoitto alkoi mennä pahasti pieleen. 

Siirtymä kappaleen osien välillä oli haasteellinen ja sen onnistuminen olisi edellyttänyt, 

että bändin uusi rumpali olisi ollut aktiivinen ja ottanut priimusmoottorin roolin 

siirtymän aikaansaamisessa. Hänen olisi pitänyt olla se, joka ensimmäiseksi vaihtaa 

komppia ja osoittaa muillekin uuden tempon, jossa jatkossa pitää soittaa. Rumpali itse 

näytti kuitenkin vain haluavan iloisesti jammailla muiden mukana, eikä 

yhteismusisoinnin johtajan roolin ottaminen tuntunut häneltä kerta kaikkiaan 

luonnistuvan. Hän seurasi kyllä kiltisti muita sen jälkeen, kun nämä olivat vaihtaneet 

komppia ja tempoa, mutta lopputulos ei silti ollut musiikillisesti tyydyttävä. Niinpä jo 

ennen kuin harjoitukset olivat ohi, rumpali oli vapautettu tehtävistään kyseisen bändin 

rumpalina. 

Vaikka ihmiset ovat yleisesti ottaen erittäin taitavia toimimaan toistensa kanssa 

yhteistyössä (Tomasello ym. 2005), aina yhteisen toiminnan koordinoiminen ei suju. 

Yksi yhteistoiminnan vaikeista peruskysymyksistä koskee sitä, kenen tulee toimintaa 

milläkin hetkellä määrittää ja keiden on odotuksenmukaista pääasiallisesti vain reagoida 

siihen, mitä muut tekevät. Kuten rumpaliesimerkkimme osoitti, erityisesti hetkinä, 

jolloin uusi yhteinen toimintajakso sysätään liikkeelle tai toiminnan suuntaa muutetaan, 

onnistunut koordinoitu yhteistoiminta edellyttää usein tietynlaista epäsymmetrisyyttä – 
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sitä, että yksi osallistuja vie toimintaa aktiivisesti johonkin suuntaan muiden seuratessa 

perässä (Stevanovic & Monzoni 2016). Minkäänlaisia huomattavia siirtymiä ei 

toiminnassa voida tuottaa, jos kaikki osallistujat kaiken aikaa vain seuraisivat sitä, mitä 

muut tekevät. 

Rumpaliesimerkkimme havainnollisti myös niitä vahvoja odotuksia, joita erilaisiin 

sosiaalisiin ja toiminnallisiin rooleihin liittyy. Ihmisillä voi olla selvät käsitykset siitä, 

missä määrin ja millä yhteistoiminnan osa-alueilla kenenkin tulee olla itsenäinen toimija 

tai toisten toimintaan reagoija. Siinä missä esimerkkimme rumpali ei täyttänyt muiden 

bändin jäsenten häneen kohdistamia odotuksia aktiivisesta ja itsenäisestä toimijuudesta, 

yhtä tavallista on, että päinvastaisia odotuksia rikotaan. Joku voi yhteisen projektin 

puitteissa ryhtyä esimerkiksi määrittämään toisten osallistujien aikatauluja tavalla, joka 

herättää muissa pahennusta. Sujuva ja koordinoitu yhteistoiminta edellyttää siis sitä, 

että osallistujat jatkuvasti monitoroivat itseään ja omaa toimijarooliaan suhteessa niihin 

odotuksiin, joita muut tilanteen osallistujat tekevät hetki hetkeltä toiminnassaan 

näkyväksi. Tehtävä on haasteellinen ja siinä onnistuminen onkin usein seurausta 

kivuliaasta, yritysten ja erehdysten täyteisestä, oppimisprosessista. 

Monet vuorovaikutuksen kiteytyneet toimintasekvenssit rakentuvat 

epäsymmetristen osallistujaroolien säännönmukaisesta vaihtelusta. Esimerkiksi Stivers 

(2008) on osoittanut tarinankerrontasekvenssien rakentuvan tyypillisesti niin, että ensin 

tarinan vastaanottaja vain reagoi kuulemaansa, mutta myöhemmissä sekvenssin 

vaiheissa ottaa itselleen yhä aktiivisemman toimijaroolin. Vastaavalla tavalla 

muodostuvat myös esimerkiksi ehdotuksista ja niiden saamista vastauksista 

muodostuvat yhteisen päätöksenteon sekvenssit (Stevanovic 2012). Yhteinen 

suuntautuminen kiteytyneisiin toimintasekvensseihin auttaa osallistujia selviytymään 

toimijuuden säätelyn haasteista ilman, että tilanne muuttuu jollekulle heistä noloksi. Ja 

nolouden välttämisestähän tässä kaikessa onkin ensisijaisesti kyse! Siitä, ettei kenenkään 

tarvitsisi ikään kuin kokea esimerkkimme rumpalin kohtaloa päivittäisissä 

vuorovaikutuksellisissa kanssakäymisissään toisten ihmisten kanssa. 

 

 

II 
 

Itsenäinen toimijuus ja muiden toimintaan reagointi eivät kaikesta edellä esitetystä 

huolimatta kuitenkaan ole samanarvoisia toimintavaihtoja. Itsenäisen toimijuuden 

käsitteeseen liittyy ajatus vapaasta tahdosta, jota ihmiset vaalivat erityisen 

antaumuksellisesti. Psykologit Howard ja Conway (1986) toteuttivat koesarjan, jossa 

tutkittiin käskyjä ”syö” ja ”älä syö” siitä näkökulmasta, miten käskyjen noudattaminen 

onnistui, mikäli ne asetettiin ulkoapäin tai mikäli koehenkilöt saivat itse asettaa kyseiset 

säännöt itselleen. Kokeessa nousi kiistatta esiin, että itse itselle asetettuja sääntöjä oli 

paljon helpompi noudattaa kuin vastaavansisältöisiä toisten ihmisten sanelemia 
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sääntöjä. Kokemus vapaasta tahdosta siis muuttaa perustavaa laatua olevalla tavalla 

suhtautumistamme siihen, mitä teemme, ja se muuttaa tätä suhtautumista nimenomaan 

myönteiseen suuntaan. Ihminen kuin ihminen haluaa todennäköisesti näyttäytyä muille 

mieluummin itseohjautuvana, aktiivisena toimijana kuin pelkkänä muita myötäilevänä 

”jees, jees” -miehenä tai -naisena. Epäilemättä monen ihmisen itsekunnioitusta 

murentaisi kovasti, jos hän havaitsisi toimineensa elämässään pelkästään muiden 

ihmisten tahdottomana sätkynukkena.  

Millaista ihmisen itseohjautuvuus sitten on käytännössä? Yksi tapa, jolla ihminen voi 

rakentaa mielikuvaa itseohjautuvuudestaan, on käyttäytyä tarkoituksellisesti toisten 

ihmisten odotusten vastaisesti, tai ainakin olla niistä piittaamaton – ehkä jopa 

tietämätön. Vastavirtaan liikkuminen lienee tehokkain tapa osoittaa, ettei ihminen ole 

sitä sorttia, joka vain ajelehtisi virran mukana. Tätä itseohjautuvuuden rakentamisen 

keinoa havainnollistavat erityisen hyvin uhmaikäiset lapset, jotka ovat oppineet 

sanomaan kaikkeen ”ei”. Ylipäätänsä elämän perustotuuksia lienee se, että kapuloiden 

laittaminen toisten rattaisiin on varsin helppoa ja että se saa kaikkein heikoimmassakin 

valta-asemassa olevan ihmisen huomaamaan, että hänen tekemisisillään on vaikutusta 

siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Tästä näkökulmasta myös esimerkkimme rumpali 

näyttäytyy itseohjautuvana toimijana, joka ei ikään kuin alistunut muiden odotuksiin 

siitä, kuinka hänen olisi pitänyt soittaa. 

Itseohjautuvuutta voi toisaalta ajatella ilmiönä, joka päämäärättömän kapinoimisen 

sijasta sisältää tarkasti harkittua, strategista mukautumattomuutta toisten ihmisten 

odotuksiin. Toiminnan itsenäisyys syntyy sitä kautta, ettei ihminen välttämättä reagoi 

toisten ihmisten toimintaan sillä ”automaattisella” ja ”luonnollisella” tavalla, jota näiden 

toiminta ensisijaisesti kutsuu esiin. Sen sijaan itseohjautuva toimija puntaroi erilaisia 

toimintamalleja pohtien sitä, mitä todellakin haluaa saada toiminnallaan aikaan. 

Tällaista itseohjautuvuutta pidetään kypsän ihmisen merkkinä. Kypsyys tulee esiin 

erityisesti silloin, kun toisten ihmisten käytös on esimerkiksi aggressiivista tai muuten 

kielteistä, jolloin vähemmän kypsä ihminen saattaisi ensisijaisesti vastata toisten 

ihmisten käytökseen antamalla heille samalla mitalla takaisin. Monissa työelämän 

konteksteissa ja institutionaalisissa palvelutilanteissa tällaista kypsää itseohjautuvuutta 

ajatellaan ”ammatillisuutena”. Siinä missä asiakas saa raivota ja olla miten epäreilu 

tahansa, ammattilaisen tulee tilanteessa kuin tilanteessa osata säilyttää viileä harkinta. 

Samanlainen itseohjautuvuus kuvaa myös kypsää vanhemmuutta. Kun lapsi raivoaa 

nälkäänsä, vanhemman itsenäinen toimijuus ilmenee siinä, ettei hän noudata 

impulssejaan raivota takaisin, vaan vaikkapa empaattisesti voivottelee lapselle tämän 

kurjaa tilannetta. Tällä tavoin vanhempi pääsee muokkaamaan vuorovaikutusta 

haluamaansa suuntaan sen sijaan, että antaisi lapsen sanella vuorovaikutuksen ehdot. 

Kummassakin edellisessä tapauksessa itseohjautuvuuden rakentumisessa oli 

keskeistä se, että ihminen saa aikaan muutoksen siinä, mitä sosiaalisessa tilanteessa olisi 

tapahtumassa ilman hänen väliintuloaan. Mutta mitä tehdä silloin, kun ihminen on 

aidosti samaa mieltä toisten ihmisten kanssa ja vilpittömästi pitää näiden ideoita ja 
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ehdotuksia hyvinä ja toteuttamisen arvoisina? Tai mitä tehdä silloin, kun ihminen ei 

halua ryhtyä vastarannan kiiskeksi siksi, että hän on oppinut muiden joka tapauksessa 

saavan ennemmin tai myöhemmin tahtonsa läpi, mikä olisi nöyryyttävää, jos tätä 

alistumista olisi edeltänyt kova taistelu? Näin ollen yksi elämän peruskysymyksistä 

onkin: kuinka noudattaa toisten ohjeita ja kehotuksia ilman, että ihminen vaikuttaa 

omaa tahtoa vailla olevalta alistujalta?  

Muistan itse pohtineeni mainittua kysymystä ensimmäisen kerran 6-vuotiaana, 

jolloin kohtasin siihenastisen elämäni suurimman dilemman. Yhtäältä olin tajunnut, että 

ruuan pureskeleminen suu auki oli ällöttävää, enkä halunnut tehdä sitä. Toisaalta 

kuitenkin tiesin, että kyseinen oivallus oli seurausta isäni toistuvista asiaa koskevista 

huomautuksista, enkä tässä asiassa todellakaan halunnut vaikuttaa siltä, että olisin 

totellut isääni. Kuinka ihmeessä siis voisin alkaa pureskella ruokaani suu kiinni ilman, 

että tunnustaisin, että isäni saa vedellä elämäni naruja aivan kuten tahtoo, eikä minulla 

ole tähän mitään sanomista? Oleellista oli siis keksiä jokin keino, jolla voisi naamioida 

isäni tottelemisen omaksi itsenäiseksi toiminnakseni. Lopulta en keksinyt muuta kuin 

seuraavan strategian: päätin, että aina kun isäni huomauttaa ruuan maiskuttamisesta, 

rupean maiskuttamaan ruokaa entistä äänekkäämmin aina meneillään olevan aterian 

loppuun asti. Kuitenkin seuraavan aterian alussa voisin ikään kuin oma-aloitteisesti – 

”vahingossa” – aloittaa ruuan pureskelun suun kiinni ja vain toivoa, ettei kukaan 

kiinnittäisi tähän maiskuttamattomuuteeni minkäänlaista huomiota. Muistan hyvin, 

millaiselta psykologiselta akrobatialta tämä tuntui. Mutta mitäpä ei ihminen tekisi 

voidakseen olla vapaa yksilönä, jota eivät muut hallitse! 

 

 

III 
 

Tutkiessani kehollisen ja sanallisen kommunikaation limittymistä ihmisten 

yhteisessä toiminnassa törmäsin ilmiöön, joka mielestäni kietoutuu voimakkaasti edellä 

kuvattuihin itseohjautuvuuden sosiaalisen rakentamisen prosesseihin. Tajusin, miten 

valtava merkitys tästä näkökulmasta on sillä, että meillä ihmisillä on käytettävissämme 

sellainen suurenmoinen ja joustava vuorovaikutuksellinen resurssi kuin sanat.  

Yhteistoiminta sinänsä ei välttämättä vaadi sanoja onnistuakseen. Yhteisen 

toiminnan koordinointia edesauttaa osallistujien jakama materiaalinen maailma 

erityisine piirteineen, jotka asettavat yhteistoimintaan osallistuville samansuuntaisia 

toimintamahdollisuuksia (Gibson 1977). Kun esimerkiksi kaksi ihmistä kantaa sohvaa 

portaikon oven kautta olohuoneeseen, tilanne kutsuu osallistujilta aivan tietynlaisia 

kehon liikkeitä. Sohvan kantajien ei yleensä tarvitse erikseen sopia näistä liikkeistä. 

Sohva, portaikko ja ovi kyllä ”ilmoittavat” osallistujille, milloin jonkun kantajan 

liikkeissä jokin menee pieleen. Silloin, kun yhteistoiminta on erityisen monimutkaista ja 

yllättävää tai siinä vaadittava koordinaatio ylittää välittömästi havaittavissa olevat ajan 
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ja paikan rajat, on selvää, ettei pelkästään osallistujien jakama maailma riitä kertomaan 

osallistujille kaikkea sitä, mitä näiden tulee milloinkin tehdä. Tällöin tehokkaaseen 

yhteistoimintaan tarvitaan sanoja (Clark 1996). Toisaalta kuitenkin on olemassa myös 

suhteellisen yksinkertaista koordinointia vaativia yhteistoimintatilanteita, joissa 

osallistujat silti turvautuvat sanalliseen kommunikaatioon. Miksi? Tarkastelkaamme 

tästä näkökulmasta seuraavaa esimerkkiä, jossa yksi osallistujista käyttää sanoja 

tilanteessa, jossa vuorovaikutuskumppanin kehollinen toiminta on kyllä jo ”kertonut” 

osallistujalle kaiken osallistujien senhetkisen toiminnan kannalta oleellisen. 

Esimerkissä 5-vuotias viulunsoiton opiskelija, Nea, näyttää suhtautuvan suurella 

vakavuudella ennen viulutuntia oma-aloitteisesti askartelemaansa käyntikorttiin (jossa 

lukee ”Nea Järvinen, viulisti”), samoin kuin kysymykseen siitä, minne tämä käyntikortti 

laitetaan viulutunnin ajaksi. Katkelman alussa opettaja pyrkii aloittamaan viulutunnin ja 

kehottaa Neaa antamaan käyntikortin ”olla jossain” (rivit 1–2). 

 

 

 

 

Esimerkki: Käyntikortti 

 
(N = Nea; O = opettaja) 
 

01  O:  no ↑ni, {(1.5) vähä aikaa sä voit antaa 

                {Kuva 1 
 

02      sen käyntikortinkin olla jossain, 
 

03  N:  mä laitan sen tohon. 
 

04  O:  laitat sen (.) laitappa se vaikka tänne toiselle 

 

05      puolelle {[niin  ei] oo tossa sit tiellä. 
 

06  N:            [okei.   ] 

                 {Kuva 2 
 

07  N:  ↑mm, 
 

08      (0.7) 
 

09  O:  [noin.] 
 

10  N:  [no mä] laitan sen nyt  noinpäin ku {se ei pysy. 

                                            {Kuva 3 
 

11      (0.5) 
 

12  N:  voiko tä- (.) tähän täytyis jotain piirtää 
 

13      vai mitä tähän tehdään. 
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14  O:  {niin no se siihen ei nyt tarvii tehdä mitään 

        {Kuva 4 
 

15      tällä kertaa sä oot (.) tehny vihkoon 

 

16      o{man viulun kuvan joskus, 

         {Kuva 5 
 

17  N:  mä laitan sen tohon tonne taakse. 
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Vastauksena opettajan yritykseen aloittaa viulutunti (kuva 1; rivit 1 ja 2), Nea siirtyy 

nuottitelineen ääreen ilmoittaen, mihin aikoo käyntikortin asettaa (rivi 3). Opettaja 

kuitenkin kehottaa Neaa siirtämään kortin muualle, jottei se olisi tiellä (rivit 4–5). Nea 

vaikuttaa ensin suostuvan opettajan ehdotukseen (kuva 2; rivit 6–9), mutta sitten 

kuitenkin asettaa kortin samaan paikkaan kuin ennen, ilmaisten huolensa siitä, miten 

kortin saisi pysymään nuottitelineessä (kuva 3; rivi 10). Lyhyen hiljaisuuden jälkeen (rivi 

11), Nea vaihtaa puheenaihetta, ja kysyy piirustustehtävästä, jonka hän näkee 

nuottitelineessä olevassa nuottivihossa (rivit 12–13). Samalla kun opettaja vastaa Nean 

kysymykseen, hän kehollisella toiminnallaan osoittaa, ettei käyntikortin sijoittamisasia 

ole vielä loppuun käsitelty: hän nostaa oikealla kädellään nuottivihkoa, tehden näin 

näkyväksi nuottivihon takana olevan turvallisen paikan, johon Nea voi asettaa 

käyntikorttinsa niin, ettei se häiritse osallistujia eikä myöskään putoa lattialle (kuva 4). 

Tällä liikkeellään opettaja kutsuu Neaa asettamaan käyntikorttinsa nuottitelineelle 

nuottivihon taakse. Toisin sanoen osallistuja käyttää kehollisia keinoja tarkoitusperiensä 

selventämiseen tilanteessa, jossa aikaisempi sanallinen kommunikointi ei ole tuottanut 

toivottua tulosta. 

Nea vastaa opettajan ehdotukseen myöntyvästi: heti kun nuottivihkoa on kohotettu 

riittävästi, Nea laittaa käyntikortin oikeaan paikkaan vihon taakse (kuva 5). Tämän 

jälkeen Nea kuitenkin tuottaa täyden väitelauseen, jolla hän sanallistaa edeltävän 

toimintansa (mä laitan sen tohon tonne taakse; rivi 17). Tällä tavoin Nea rakentaa 

äskeisen toimintansa ikään kuin oman yksipuolisen päätöksensä tulokseksi; hän 

retrospektiivisesti kehystää toimintansa sellaiseksi, ettei siihen sisälly minkäänlaisia 

responsiivisuuden piirteitä. Toisin sanoen hän korostaa omaa deonttista statustaan 

(Stevanovic & Peräkylä 2012) koskien käsillä olevaa käyntikortin sijoittamispäätöstä; 

hän on se, joka niin sanotusti päättää missä kaappi seisoo. Samalla hän täydellisesti 

sivuuttaa opettajan keskeisen osan tämän nimenomaisen päätöksen aikaansaamisessa.  

Esimerkin analyysissa nousee esiin se potentiaalinen ongelmallisuus, joka 

saumattomasti etenevään yhteistoimintaan voi jonkun osallistujan näkökulmasta joskus 

kuulua. Jos vuorovaikutuskumppanin ehdotuksiin jatkuvasti suostutaan ja omaa 

toimintaa säännönmukaisesti mukautetaan ehdotetun toiminnan mukaisesti, 

vuorovaikutuksen osallistujan käsitys itsestään ja omasta itsenäisestä toimijuudestaan 

voi joutua uhanalaiseksi. Kuitenkin oman toiminnan sanallistaminen tekee 

mahdolliseksi sen, että vuorovaikutuksen osallistuja voi vuorovaikutuskumppaninsa 

ehdotukseen myöntymisestään huolimatta tuoda esille omaa auktoritatiivista 

kapasiteettiaan oman toimintansa määrittelemisessä. Sanallinen kommunikaatio tarjoaa 

siis ihmisille erityisiä mahdollisuuksia rakentaa toiminnassa rakentuvaa maailmaa 

jälkikäteen sellaiseksi, että sen kanssa on helpompi elää. Ja näiden sanojen ei aina 

tarvitse olla kovin kummoisia. ”Mä laitan sen tohon tonne taakse”. 

Vastaavalla tavalla myös tämän tekstin alussa mainitun bändin rumpali onnistui 

säilyttämään itseohjautuvuuden illuusion sanan säilää käyttämällä. Epäonnisten 

bänditreenien jälkimainingeissa hän oma-aloitteisesti määritteli itsensä ”ei-rumpaliksi” 
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ja hän väittikin tulleensa harjoituksiin ”vain kerran huvikseen kokeilemaan”. Eikä 

hänellä sitä paitsi mitenkään olisi edes ollut aikaa olla bändin toiminnassa jatkossa 

mukana. Muut bändiläiset tukivat rumpalin tarinaa suopeasti, ja taas maailma oli 

rakentunut sellaiseksi, että sen kanssa oli helpompi elää. ”Mitä te oikein kuvittelitte? 

Emmä ees oo mikään rumpali”. 

 

 

IV 
 

Aktiivisen toimimisen ja pelkän reagoimisen välinen jännite on sellainen elämän 

peruskysymys, jonka setvimiseen ovat vuosisatojen saatossa paneutuneet niin filosofit 

kuin teologitkin. Filosofian historiasta tunnetaan suuri määrä erilaisia deterministisiä 

teorioita ja käsityksiä, joista puhuttaessa kuitenkin aina vääjäämättä törmätään siihen 

tosiasiaan, että ihmiset kaikista teorioista riippumatta kokevat olevansa aktiivisia 

toimijoita. Lisäksi asiaan liittyy normatiivinen puoli: ollakseen kunnon ihminen, tämän 

täytyy olla aktiivinen toimija omassa elämässään. Ihmisten vuorovaikutuksellisessa 

yhteistoiminnassa kaikki toimijuus toki tapahtuu erilaisten sosiaalisten rakenteiden, 

kuten aktiviteettien, sosiaalisten suhteiden ja toimintasekvenssien, puitteissa, minkä 

vuoksi monet eri asiat rajoittavat ihmisten toimintaa. Jopa niin luovaa asiaa kuin 

kirjoittamista määrittävät niinkin triviaalit asiat kuin artikkelien sanarajat. Kuitenkin 

kaikki se, mikä rajoittaa ihmisen toimintaa, voidaan toisesta näkökulmasta mieltää 

toiminnan resurssiksi. Mitä enemmän rajoituksia toiminnassa on, sitä 

yksinkertaisempaa on näyttää omassa ja muiden silmissä kapinalliselta. Ja jos ei uskalla 

olla kapinallinen, vaan kokee turvallisemmaksi noudattaa kiltisti annettuja ohjeita, 

sanojen avulla moni tilanne voidaan silti pelastaa yksilön toimijuuden eduksi. Yksilöllä 

on näin ollen aina mahdollisuuksia rakentaa ja ylläpitää illuusiota omasta vapaasta 

tahdostaan ja toimijuudestaan. 

Mä lopetan tän jutun nyt tähän. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

Lähdeviitteet 
 

 

Clark, Herbert H. (1996). Using language. Cambridge: Cambridge University Press. 

Gibson, James J. (1977). The theory of affordances. Teoksessa Robert Shaw & John 

Bransford (toim.) Perceiving, acting, and knowing: Toward an ecological psychology. 

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 67–82. 

Howard, George S. & Conway, Chirstine G. (1986). Can there be an empirical science 

of volitional action? American Psychologist 41(11), 1241–1251. 

Stevanovic, Melisa (2012). Establishing joint decisions in a dyad. Discourse 

Studies14(6), 779–803. 

Stevanovic, Melisa & Monzoni, Chiara (2016). On the hierarchy of interactional 

resources: Embodied and verbal behavior in the management of joint activities with 

material objects. Journal of Pragmatics 103, 15–32. 

Stivers, Tanya (2008). Stance, alignment, and affiliation during storytelling: When 

nodding is a token of affiliation. Research on Language and Social Interaction 41(1), 31–

57. 

Tomasello, Michael, Carpenter, Malinda, Call, Josep, Behne, Tanya & Moll, Henrike 

(2005). Understanding and sharing intentions: The origins of cultural cognition. 

Behavioral and Brain Sciences 28, 675–735. 

 

  



 35 

LUKU 4 

 
 

 

IHMISEN KOKEMUS KOIRAN MIELESTÄ 

SOSIAALISESSA VUOROVAIKUTUKSESSA 

 

 
Mika Simonen 

 

 

I 
 

Sosiaalinen vuorovaikutus etenee puhujien tuottamien puheenvuorojen ansiosta. 

Puheenvuorojen on  yleisesti ajateltu koostuvan eri puhujien tuottamista etu- ja 

jälkijäsenistä (esim. Heritage 1996: 240). Tällaisia kahden jäsenen muodostamia pareja 

kutsutaan vieruspareiksi ja näitä ovat esimerkiksi erilaiset tervehdys-vastatervehdys ja 

kysymys-vastaus-vuorot. Kirjallisuudessa on myös tutkittu vierusparia edeltävien 

vuorojen, niin sanottujen esisekvenssien, merkitystä keskustelulle. Esisekvenssien avulla 

puhujat alustavat, varmistavat, hidastelevat tai torjuvat varsinaisen vierusparin 

aloittamista (Schegloff 2007). Kiinnostavasti puhe esisekvensseissä voi suuntautua 

eteenpäin tarjoten puhujille paikan harkita toisen aikeita. Tutkimuskirjallisuudessa 

puheluiden alkua on analysoitu juuri tästä, mielen luennan näkökulmasta. Seuraavassa 

esimerkissä saamme esimakua kyseisestä ilmiöstä, kun Nelson soittaa Claralle. Rivit 4 ja 

5 ovat keskiössä mielen tarkastelun näkökulmasta. 
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Esimerkki 1 

 
 (Schegloff 2006: 75) 

 

01 Clara:  Hello 

02 Nelson: Hi. 

03 Clara:  Hi. 

04 Nelson: Whatcha doin’. 

05 Clara:  Not much. 

06 Nelson: Y’wanna drink? 

07 Clara:  Yeah. 

08 Nelson: Okay. 

 

 

 

Kun puhujat ovat tervehtineet ja tunnistaneet toisensa (rivit 1–3), Nelson tuottaa 

esisekvenssin etujäsenen rivillä 4 tiedustellen yleisesti, mitä Clara on tekemässä. Rivin 5 

vastaus (”en mitään”) on luonteeltaan toisen etenemistä tukeva niin sanottu ”go ahead” 

-vuoro (Schegloff 2007: 30). Kuten Peräkylä (2009) esittää, riveillä 4 ja 5 tapahtuu 

kaksinkertainen toisen aikeen tunnistaminen. Ensin Nelson tuottaa tiedustelevan 

vuoronsa projisoiden tietynlaisia odotuksia vastaukselle ja siten rakentelee mielessään 

näkymän vastaanottajan mahdollisista aikeista. Clara taas punnitsee edellisen vuoron 

esittäjän aikeita ja tunnistaa Nelsonin aloitteellisen agendan ja sen mahdolliset 

seuraukset. Riveillä 6 ja 7 nähdään esisekvenssin valmistelema vieruspari. 

Näin keskustelunanalyyttinen tutkimus on empiirisesti pyrkinyt paikantamaan 

ihmisen mielen vuorovaikutukseen. Siinä missä aiempi tutkimus on keskittynyt ihmisten 

väliseen kanssakäymiseen, Peräkylä (2009: 256) ehkäpä hieman ennakoi: eläinten ja 

robottien tulemista tutkimuksen kentälle kirjoittaessaan ihmisten sijaan erityisten 

kumppaneiden kyvystä tehdä mielenluentaa: ”Muodostan käsityksen vuorovaikutus-

kumppanini intentioista hänen käyttäytymisensä perusteella ja näin simuloin hänen 

mentaalista maailmaansa.” 

Yllä olevan voisi nähdä alleviivaavan ihmisten ja muiden kykyä tuottaa kokemuksia 

toisistaan mielellisinä olentoina juuri käyttäytymisen perusteella. Tässä kirjoituksessa 

ihmisen vuorovaikutuskumppanina on koira, joten pääsemme tarkastelemaan 

empiirisesti ihmisen mahdollisia simulointeja koiran mielestä. Kuitenkaan tämä 

tarkastelutaso ei kukaties vielä riitä, sillä Peräkylän (2009) mukaan ihminen on 

kykenevä kuvittelemaan myös sellaista, mitä vuorovaikutuskumppani mahtaa ajatella 

hänen ajattelustaan. Näin kirjoittaessaan Peräkylä viittaa Levinsonin (2006) aiemmin 

julkaisemiin pohdintoihin, ja jos tätä ajatusta viedään koiran ja ihmisen väliseen 

vuorovaikutukseen, niin tämä kyvykkyys edellyttäisi ihmiseltä mielikuvitusta ja 

harkintaa siitä, miten koira kohtelee hänen ajatuksiaan. Osaako koira tehdä vastaavia 

tulkintoja ihmisen käyttäytymisestä? 
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II 
 

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yhtä videotallennetta Helsingin yliopiston ja 

Folkhälsanin tutkimuskeskuksen järjestämästä koirien rohkeutta selvittävästä 

tutkimushankkeesta. Videointipaikkana oli tutkimuskäyttöön varattu liikuntahalli ja 

läsnä oli kokeenjohtaja, videokuvaaja, koiranhoitaja ja koira. Vaikka tässä kirjoituksessa 

ei varsinaisesti tarkastella tehtyjä rohkeuskokeita, on muutama sana paikallaan 

koejärjestelyistä. Tutkimuksen aluksi kokeenjohtaja tervehtii osallistujia, joten hän ei ole 

täysin vieras henkilö tutkimukseen osallistuville koirille. Kokeessa on kolme vaihetta ja 

käsillä olevassa videonäytteen alussa kokeenjohtaja antaa ohjeita koiranhoitajalle liittyen 

rohkeustutkimuksen kolmanteen vaiheeseen. Videokuvaaja istuu kameran takana, 

muttei osallistu analysoitavaan osioon. Teksti toimii lähtölaukauksena Koneen Säätiön 

rahoittamalle koiran ja ihmisen vuorovaikutusta selvittävälle tutkimukselle. 

Esimerkissä 2 kokeenjohtaja (A) seisoo videokameran vieressä ja kertoo parhaillaan, 

mitä koiranhoitaja (B) tekee hihnalle. Koiranhoitaja ja koira kuuntelevat kokeenjohtajan 

puhetta (rivi 1, Kuva 1). 

 

 

 

 
Esimerkki 2  

 
(A= kokeenjohtaja; B= koiranhoitaja; K=koira) 

 

01 A: {tiputat vaan hihnan kädestä.  

{Kuva 1 

 

02 B: {joo.  

       {((B kääntyy katsomaan koiraa))  

 

03 K: ((kääntyy katsomaan B:tä)) 

 

 

 

Kuva 1. 
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Kun kokeenjohtajan vuoro on valmis, viestittää koiranhoitaja ymmärtäneensä 

ohjeistuksen ja samanaikaisesti kääntyy katsomaan koiraa (rivi 2). Koira rekisteröi 

hoitajansa puheen ja pään käännön ikään kuin multimodaalisen vuoron etujäsenenä, 

joka kutsuu koiraa toimintaan (Schegloff 1968). Koira suuntaa katseensa B:tä kohden 

tuottaen täten jälkijäsenen vierusparin etujäsenen kutsuun (rivi 3). Näin ollen kutsuksi 

tulkittu vuoro (rivi 2) ja koiran vastaus (rivi 3) voidaan nähdä esisekvenssinä ja sen 

välittömänä seurauksena vuorovaikutuskumppaneille on muodostumassa yhteinen 

katse (rivi 4). 

 

 

 

 
 
04 {(B ja koira alkavat katsoa toisiaan))  

    {Kuva 2 

 

 

 

Kuva 2. 

 

 

Yhteisen katseen muodostumisen jälkeen katseen intensiteetti ikään kuin tehostuu ja 

tätä edesauttaakseen koira nostaa kuonoaan ylöspäin ja koiranhoitaja vastaavasti 

taivuttaa päätänsä alaspäin. Kuvassa 3 näkyvän dyadin jäsenet ovat suuntautuneet vain 

toisiinsa ja tämä asiantila ilahduttaa koiranhoitajaa, joka tuottaa kasvoilleen hymyn 

seurauksena intensiteetiltään tehostuneesta yhteisestä katseesta. Samanaikaisesti 

kokeenjohtaja jatkaa ohjeistusta (rivi 5), muttei heti saa koiranhoitajan eikä koiran 

huomiota. 

 

 
 

 

 
05 A: ja {tota oot 

      {((B hymyilee koiralle))  

     {Kuva 3 

 

 
 

Kuva 3. 
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Kaukomaan ym. (2013) mukaan hymyily paikallistaa tunnetilan muutoksen 

vuorovaikutuksessa ja tarjoaa kanssakeskustelijalle mahdollisuuden välittömään tai 

viivästettyyn vastavuoroisuuteen. Siinä missä Kaukomaa ym. (2013) tarkastelivat 

hymyilyä suhteessa keskustelijoiden puheenvuoroihin, tässä tutkimuksessa koira ja 

ihminen eivät käytä keskinäisessä kanssakäymisessään puheenvuoroja, joten aiheellista 

on pohtia, voiko rivin 5 koiralle osoitettu hymy toimia itsenäisenä vuorona. Osviittaa voi 

saada varhaislapsuuden vuorovaikutusta tarkastelleiden tutkijoiden havainnoista, joiden 

mukaan toiseen suuntautuvaa emotionaalista lämpöä voidaan välittää hymyilyn ja/tai 

fyysisen koskettamisen avulla (Keller & Kärtner 2013: 70). Näin ollen voisi ajatella 

koiranhoitajan kohdentavan rivillä 5 ihmisen emotionaalista lämpöä 

vuorovaikutuskumppanilleen aloitteellisesti vierusparin etujäsenenä, mahdollisesti 

simuloiden kumppanin mielenmaisemaa ja sitä kautta projisoiden koiran ja ihmisen 

vuorovaikutuksessa oleellista jälkijäsentä. Katse ja hymy tarjoutuvat koiralle 

vuorovaikutuksen resursseina ja mahdollistavat tunnetilan muutoksen. 

Koiran aistiessa hymyn välittämää emotionaalista lämpöä se ottaa etujalallaan 

ristiaskeleen sivulle ja lähestyy koiranhoitajaa (rivi 6). Näin ollen hymy on 

sekventiaalisen sijaintinsa pohjalta toiminut koiralle tulkintaresurssina kannustaen sitä 

etenemään sen agendalla. Koira on nähtävästi tulkinnut hymyn niin sanottuna ”go-

ahead” -vuorona (Schegloff 2007: 30), jolloin hymyn tuottaja on simuloinut koiran 

mielellisen maailman sellaiseksi, että hänellä on aavistus siitä, mitä koiralla on 

mielessään. Lisäksi hän suhtautuu kokemustensa perusteella koiran tekeillä olevaan 

toimintaan myönteisesti eikä koe sen häiritsevän ohjeistuksen antoa. Samanaikaisesti 

kokeenjohtaja tosin jatkaa ohjeistusta ja pian koiranhoitaja suuntautuukin häneen. 

 

 
 

 
06 A: {vaan ite vaan ihan hiljaa.  

      {((Koira ottaa askeleen kohti B:tä)) 

 

 

 

 
Hymyn toimiessa vierusparin etujäsenenä on koiran ristiaskel vierusparin jälkijäsen. 

Tässä analysoidun koiran ja ihmisen välinen vuorovaikutus on tähän asti edennyt 

vieruspareittain, mutta kohta huomaamme koiran jatkavan liikettään ja fyysisesti 

koskettavan koiranhoitajaa. Nähtävästi koira otti ristiaskeleen toteuttaakseen seuraavan 

toiminnon (rivi 7). 
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07 B: {joo. 

       {((B katsoo A:ta))  

       {((Koira koskettaa B:tä)) 

      {Kuva 4 

 

 

 
 

Kuva 4. 

 
Koira koskettaa koiranhoitajaa painautumalla häntä vasten. Koiran kosketusta voisi 

luonnehtia varhaislapsuustutkijoiden näkemyksen mukaisesti fyysisenä toimintona 

(Keller & Kärtner 2013: 70), jolla koira välittää emotionaalista lämpöä 

vuorovaikutuskumppanilleen. Jos koiranhoitajan hymy oli aiemmin väylänä 

emotionaaliselle lämmölle, nyt koiran välittämien tunteiden väylänä on kosketus. Vaikka 

tässä todennetut ihmisen ja koiran käytännöt tuottaa emotionaalista lämpöä 

vuorovaikutuskumppaneilleen ovat erilaiset, ne näyttävät kohtelevan vastaanottajaa 

myönteisin odotuksin. Tämän analyysin pohjalta on tosin liian varhaista sanoa, onko 

kosketuksella vastaavia tunnetilaan vaikuttavia jaettavia ominaisuuksia kuin hymyllä 

(vrt. Kaukomaa ym. 2013). 

Koiranhoitajan ja koiran välille muodostunut jaettu tila riviltä 4 päättyy 

koiranhoitajan toimesta riville 7, kun koiranhoitaja kääntyy katsomaan kokeenjohtajaa 

ja tuottaa minimipalautteen kokeenjohtajan vuoroon. Näin puhujat etenevät kohti 

tutkimuksen kolmatta vaihetta ja koiran läheisyyttä hakeva fyysinen toiminto jää kesken. 

 

 

 

III 
 

Koirien rohkeustutkimuksessa selvitetään koirien mentaalisia ominaisuuksia ja 

testitilanne voi olla koiralle varsin vieras. Tällöin koiran voi olla luontevaa hakea 

testitilanteiden siirtymien välissä tuttua ja turvallista tunnetta hoitajastaan. Analyysissä 

tarkasteltu koira ja koiranhoitaja muodostivat testitilanteeseen katseillaan eräänlaisen 

oman tilan, jonka ulkopuolelle he rajasivat kokeenjohtajan ja videokuvaajan. 

Taustakirjallisuudesta nouseva kysymys on, simuloivatko vuorovaikutuskumppanit 

omassa tilassaan toistensa mielenmaisemia. Näin voisi olla, sillä toisen katseeseen 
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sulautuminen saattaa hetkellisesti kumota ihmisen ja koiran biologiset eroavuudet ja 

muodostaa jaetun kokemuksen toisen mielestä (Smuts 2001). Keskustelunanalyyttinen 

tutkimus on perehtynyt mielenluentaan nimenomaisesti puhelinkeskustelujen 

viitekehyksessä, mutta kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa katseiden sulautumiseen 

saattaa olla mielenkiintoinen konteksti juuri yhteisen tunteen ja kokemuksen 

jakamiseen. 

Yhteisen katseen aikana lajien välinen tunteiden säätely voi olla mahdollista ja 

videokuvan pohjalta nähdään selvästi, kuinka ihminen ilahtuu yhteisestä katseesta. 

Koirien tiedetään olevan taitavia lukemaan ihmisen tunnetiloja (esim. Müller ym. 2015), 

jolloin koiranhoitajan hymyllä saattoi olla koiralle varsin tiedetty merkitys. Hymy saattoi 

herätellä tuttuja odotuksia dyadin jäsenten seuraaville toiminnoille, mutta kuten 

analyysissa nähtiin, ei koiranhoitaja halunnut osallistua niihin, vaan ikään kuin päätti 

sekvenssin ja suuntautui vuorovaikutukseen kokeenjohtajan kanssa. Koiralla saattoi olla 

mielessään silitystä, harjaamista ja muuta arkista taputtelua, jonka lähellä ihmistä 

oleminen mahdollistaisi. 

Analyysi todentaa emotionaalisen lämmön välittämisen ihmisen ja koiran välillä 

sekventiaalisesti, mikäli hymy ja kosketus todella tuottavat ja välittävät emotionaalista 

lämpöä. Näin saattaa todella olla, sillä viimeaikainen tutkimus on tuonut kokeellista 

näyttöä tästä lajien välisestä ilmiöstä fysiologisiin mittauksiin perustuen (Nagasawa ym. 

2015). Kiinnostavasti ihminen ja koira osallistuivat toisen tunteiden säätelyyn 

vuorovaikutuksessa. Onko ihmisen ja koiran toisilleen tuottamissa vastavuoroisissa 

emotionaalissa toiminnoissa jotakin rinnastettavaa antropologien (esim. Marcel Mauss) 

tutkimiin lahjakäytäntöihin, esimerkiksi lajien välisen emotionaalisen lahjan ja 

vastalahjan muodossa? 

Tässä kirjoituksessa hahmoteltiin keskustelunanalyyttista tarkastelutapaa koiran ja 

ihmisen välisen vuorovaikutuksen tutkimiseen. Analyysin lähtökohtana oli paikantaa 

koiran mieli ja tunteet vuorovaikutukseen ihmisen puhetoimintojen ja koirasta saatujen 

kokemusten avulla. Kaikkinensa näyttää siltä, että keskustelunanalyyttista tarkastelua 

voisi hyvinkin voida laajentaa ihmisten ja eläinten moninaisiin vuorovaikutuksiin. 
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LUKU  5 

 
 

 

KÄRSIMYKSEN INSTITUTIONAALINEN 

TUNNUSTAMINEN 

 

 
Elina Weiste 

 

 

 
”Kärsimys, hädän ja tuskan kaiku, pelkojen ja epätoivon laulu, 

on ilmaus sairaudesta, heikkoudesta, kyyristymisestä, 

 vääristymisestä ja alistumisesta, 

suuresta hädästä, lopun läheisyydessä.” (Stettebacher 1992: 15) 

 

 

 

Kärsimys, yksilön kokemus voimakkaasta kivusta, kuormituksesta ja ahdinkoon 

joutumisesta, on mielenterveysongelmia monella tavalla määrittävä tekijä. 

Mielenterveysongelmien ja psyykkisen sairastumisen kuvauksissa ilmenee kokemus 

mielen tuskaisuudesta – epämääräisen levottomasta pahan olon ja ahdistuksen 

olotilasta, jolle ei loppua ole nähtävissä. Kärsimyksellä viitataankin myös 

intentionaalisen elämän otteen herpaantumiseen liittyvään tilaan, kokemukseen, jossa 

olomassaolon tuskaisuus johdattaa mielen ajattelemaan, odottamaan ja toivomaan 

kuolemaa (Hänninen & Timonen 2004). Kärsimys onkin kuin itsensä elämän estymistä 

tai hajoamista, jossa se mikä tekee elämästä elämän, oli se sitten omatoimisuus, 

itsemääräämisoikeus, työkyky, rakkaus tai usko tulevaan, tulee uhatuksi tai menetetyksi 

(Utriainen 2004). Kärsimystä voidaankin luonnehtia merkityksenantokyvyn 

kyseenalaistumiseksi, olomassa olon äärirajojen kohtaamiseksi tilanteessa, jolle ihminen 

ei pysty antamaan mieltä (Utriainen & Honkasalo 2004). 
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Kärsimyksen voidaan ajatella olevan mielenterveydellisen häiriön sekä syy että 

seuraus. Ihminen voi kohdata elämänsä varrella kaiken sietokyvyn ylittävän 

traumaattisen kokemuksen, joka on niin hirvittävä, että siihen liittyvät muistikuvat eivät 

lievity ajan kuluessakaan. Psyykkinen kipu ei vähene, eikä ihminen enää suoriudu 

normaaliin elämänpiiriinsä kuuluvista tehtävistä. Sairastuminen voi tapahtua myös 

erilaisten kuormittavien elämänkokemusten kertymisen aiheuttaman kärsimyksen 

myötä. Tällöin sairastumisen riski on suurempi niiden ihmisten keskuudessa, joiden 

kohdalle kasaantuu monenlaisia kärsimystä aiheuttavia tekijöitä, kuten 

toimeentulovaikeuksia, asumisen ongelmia, yksinäisyyttä, ongelmallisia ihmissuhteita, 

päihdeongelmia ja fyysistä sairastamista.  

Kärsimys tekee ihmisestä pelokkaan ja hämmentyneen, sisäänpäin kääntyneen. 

Kärsimys ei kuitenkaan ole vain mielen tuskaa, vaan myös voimakkaasti fyysinen 

kokemus (Hänninen & Timonen 2004). Psyykkiseen kärsimykseen liittyvät epämääräiset 

kivut ja säryt, nukkumattomuus, totaalinen kehon voimattomuus tai jatkuva 

ylivirittyneisyys, syömättömyys tai ylensyöminen sekä kokonaisvaltainen ruumiillinen 

tuska. Kärsimys aiheuttaa myös lisää kärsimystä. Psyykkisen ja fyysisen tuskaisuuden 

seuraamuksena kärsivän ihmisen kyky reagoida asianmukaisella tavalla ympäristön 

ärsykkeisiin heikkenee. Tällöin ihminen on taipuvainen toimimaan tavoilla, joilla on 

hänelle epäedullisia seuraamuksia, kuten edellä mainittuja ongelmia ihmissuhteissa tai 

taloudellisia vaikeuksia. Syntyy siis itseään ylläpitäviä kärsimyksen kehiä. 

Kärsimys ei ole vain yksilön sisäinen kokemus, vaan se punoutuu monella tavoin 

ihmisten välisiin sosiaalisiin suhteisiin. Kärsimyksen sanotaan muuttavan syvällisesti 

ihmisen suhdetta toiseen (Hänninen & Timonen 2004). Kärsivien on usein vaikea kuvata 

kokemustaan muille, koska se ylittää niiden kuvittelukyvyn rajat, jotka eivät ole sitä itse 

kokeneet (Karp 1996). Kärsivä kokee, että muut eivät halutessaankaan voi ymmärtää 

miltä minusta tuntuu. Tämän seurauksena ihminen kokee erillisyyttä toisiin, mikä saa 

aikaan eristäytymistä ja vetäytymistä ihmissuhteista, perustavaa laatua olevaa 

yksinäisyyttä. Tällainen yksinäisyys merkitsee syvimmillään kokemusta yhteisen 

merkitysmaailman hajoamisesta, intersubjektiivisuuden murtumisesta (Hänninen & 

Timonen 2004). Erillisyys toisista aiheuttaa lisää tuskaa hetkellä, jolloin yhteyttä toisiin 

eniten tarvitsisi. Kärsimyksen voidaan siis toisaalta ajatella rakentuvan ihmisenä 

olemisen yleisistä ehdoista, mutta toisaalta sen voidaan ajatella välittyvän juuri ihmisten 

välisessä vuorovaikutuksessa, niissä hetkissä, joissa intersubjektiivinen ymmärrys 

rakoilee, murtuu ja tulee korjatuksi. 
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Kärsimyksen kuvaaminen vuorovaikutuksellisena toimintana 
 

Miten kärsimys sitten näyttäytyy psykiatrisissa instituutioissa käytävissä 

hoidollisissa keskusteluissa? Potilaat hakeutuvat psykiatrisen hoidon piiriin tullakseen 

autetuksi sietämättömäksi käyneessä tuskallisessa olotilassaan. Kertoessaan itsestään, 

elämästään, ongelmistaan ja oireistaan potilaat kuvaavat monin tavoin kokemaansa 

kärsimystä.  Miten kärsimys näkyy näissä kuvauksissa? Minkälaisesta sosiaalisesta 

toiminnasta kärsimisessä ja sen ilmaisemisessa on kysymys? 

Keskustelunanalyyttisessä institutionaalisen vuorovaikutustutkimuksen piirissä on 

kuvattu potilaiden valituksia eli puheenvuoroja, joissa potilas kuvaa ongelmallista 

kokemustaan, jonka vuoksi hän on hoitoon hakeutunut. Tällaisten 

valituspuheenvuorojen keskeisenä piirteenä voidaan pitää negatiivista tunnetilaa, jota 

potilas valituksellaan ilmaisee ja jonka huomioimista hän puheenvuorollaan hakee 

(esim. Ruusuvuori & Voutilainen 2009). Kärsimyksen ilmaisemiseen liittyy kuitenkin 

muutakin kuin voimakkaan negatiivisesti sävyttynyt tunnekokemus. Kärsimistä voidaan 

pitää sietämättömän voimakkaan tunnekokemuksen ohella myös erikoislaatuisena 

passiivisena aktiivisuutena: sietämättömän tuskan sietämisenä, kestämättömän 

kestämisenä (Kleinman 1988; Utriainen 2004).  

Oheisessa aineistoesimerkissä nuorehko miespotilas on kuvannut psykiatrian 

poliklinikalla tapahtuvassa alkukartoituksessa elämäänsä huumeongelmaisen äitinsä 

kanssa ja sen myötä potilaan elämään koituneita ongelmia: väkivaltaa, perheen jäsenten 

sairastumisia ja kuolemaa, suhteiden kariutumista ja yksin jäämistä. Otteen ensimmäiset 

rivit (1–8) ovat potilaan pitkän kuvauksen loppuosa. 

 

 

 

Esimerkki 1  

 
(P=potilas; L=lääkäri (psykiatri)) 

 
01  P:  sitte (1.5) öö nälkä lapsena oli aina nälkä kun äiti 

02      [käytti huumeisiin kaikki rahat ni 

03  L:  [mm. 

04  P:  sisko teki jostain nokkosista metsästä keittoa(h) ja °se 

05      oli ihan kauheeta,° 

06      (0.5) 

07  L:  keräs jostain. 

08  P:  joo nokkoskeittoa °teki°. 

09  L:  mm. 

10  P:  öö sitte tää jatkuu ni mitä täs nyt on niin ni mä voin 

11      olla vuosikausia tekemättä yhtään mitään (0.2) sillon ku 

12      oli se (.) mä en tiedä oliks se kymmenen viiva seittemän  

13      vuotta ni .hhhh mul oli vaan sillai et mä oon niinku 
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14      elävältä haudattu et se on ihan sama kun mä oisin kuollu  

15      (.) mut kuitenkin mä tein niinku asioita et kyl mä 

16      niinku jotenki hhhh (.) °hoidin lapsiaki mutta,° 

17  L:  mm se ei tuntunut miltään tai, 

 

 

 

Kerrottuaan lapsuudenaikaisista tapahtumista potilas siirtyy rivillä 10 kuvaamaan 

viimeaikaisia kokemuksiaan. Potilas aloittaa toteamalla voivansa olla vuosikausia 

tekemättä yhtään mitään ja kuvaa sen jälkeen seitsemästä kymmeneen vuoden mittaista 

jaksoa elämässään, jolloin koki olevansa kuin ”elävältä haudattu” (rivi 14). Potilas 

täsmentää kokemuksen olevan samanlainen kuin olisi kuollut, mutta kuitenkin niin, että 

tekee asioita, kuten hoitaa lapsia (rivit 14–16). Potilaan olotilaa määrittävä tekijä ei siis 

olekaan se, ettei hän olisi tehnyt mitään (kuten potilas toteaa riveillä 10–11). Potilas on 

hoitanut lapsiaan ja suoriutunut muista pakottavista velvoitteistaan, mutta kokenut 

olevansa kuin kuollut. Hän ei siis kuvaa vain kielteisiä tunnekokemuksiaan vaan myös 

jotain, minkä voidaan ajatella olevan sietämistä: potilas on jähmettynyt, jäänyt 

paikoilleen sietämään ja kestämään, odottamaan niin pitkään, kunnes tuska menee 

ohitse. Kuin elävältä haudattu. 

Potilaan kokemuksen kuvaus ilmentää myös kärsimyksen ajallisuutta. Riveillä 1–5 

potilas kuvaa menneitä tapahtumia. Hän tuo ilmi kyseessä olevan lapsuuden aikaiset 

tapahtumat ja kuvaa siskonsa nokkoskeiton valmistusta menneessä aikamuodossa. 

Rivillä 10 potilas palaa nykyhetkeen. ”Sitte tää jatkuu” viittaa potilaan lääkärille 

tekemään listaan ongelmistaan, joista yhdeksi potilas on kirjannut sen, että hän voi olla 

vuosikausia tekemättä yhtään mitään. Kyse on siis olotilasta, joka ulottuu potilaan 

menneisyyteen, mutta on läsnä myös nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Potilaan kokemus 

elävältä haudattuna ja kuolleena olemisesta sijoittuu periaatteessa potilaan kuvaamaan 

seitsemästä kymmeneen vuoden mittaiseen menneeseen ajanjaksoon potilaan elämässä, 

mutta se on kerrottu nykyhetkessä (”mä oon niinkun elävältä haudattu”). Viitatessaan 

lastensa hoitamiseen, potilas vaihtaa takaisin menneeseen aikamuotoon (rivit 15–16). 

Ajalliselle jatkumolle asettuvat siis toisaalta lapsuuden kokemukset, joista kärsimys sai 

alkunsa, toisaalta kärsimys jatkuvasti läsnäolevana kokemisen tapana, joka sävyttää niin 

mennyttä, nykyhetkeä kuin tulevaakin. 

Oheisessa aineisto-otteessa potilas sanoittaa kokemustaan kertomalla olevansa kuin 

”elävänä haudattu”. Kärsimyksen kuvauksen voidaan ajatella olevan jollakin tavoin 

paikannettavissa tähän kielikuvaan, mutta paljon siitä pakenee sanojen 

tavoittamattomiin. Kärsimykselle lienee ominaista, että se ei ole helposti kuvattavissa 

muille ihmisille. Se on läsnä kehossa, huokauksissa ja hengityksessä, nähtävissä 

asennoissa, joihin keho vetäytyy. Se näkyy katseessa, kuuluu äänen sävyissä, jää ilmaan 

väreilemään siitä, mitä jätetään sanomatta. Rivillä 16 potilas huokaisee, hänen äänensä 

muuttuu lähes kuiskaavaksi ja potilaan toimintatavan kuvaus jää kesken (”hoidin 

lapsiakin mutta”). Tähän hetkeen kuuluu tiivistyvän paljon ääneen lausumatta jäävää 
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tuskallisuutta, jota lääkäri pyrkii rivin 17 vuorossa sanallistamaan. Siirrymmekin 

tarkastelemaan, miten psykiatrisissa instituutioissa potilaiden kärsimykseen vastataan. 

Miten se tunnistetaan, tehdään näkyväksi ja oikeutetaan? Tai jätetään huomiotta ja 

vaietaan? 

 

 

 

Kärsimyksen kokemukseen vastaaminen psykiatrisissa 
hoitokeskusteluissa 
 

Jotta kärsimyksen kokemus tulisi tunnustetuksi ja näkyväksi, on ammattilaisten ja 

potilaan muodostettava edes jossain määrin jaettavissa oleva merkitysmaailma (Soivio 

2004). Vaikka potilas kokisi, ettei hänen kokemuksensa ole muiden tavoitettavissa, ovat 

ammattilaisten kokemusta sanoittavat puheenvuorot avainasemassa jaetun 

merkitysmaailman rakentamisessa. Ne osoittavat potilaalle, että hänen kertomansa tulee 

kuulluksi ja vastaanotetuksi. Vaikka ammattilaiset eivät ole kokeneet samaa, he pystyvät 

edes kuvittelemaan, millaisista asioista potilas puhuu. Kärsimyksestä puhuminen 

jäsentää kokemusta, antaa sille muodon ja tekee sen todeksi. Kun kokemus on 

jaettavissa, pienenee myös erillisyys muista ihmisistä. 

Seuraava aineistoesimerkki on saman potilaan hoitokeskustelusta kuin mitä 

käsittelimme edellä. Potilas on ennen kyseisen tekstikatkelman alkua kertonut lukuisista 

pettymyksistä naissuhteissaan. Ensimmäisellä rivillä potilas viittaa pieniin tyttäriinsä, 

joille potilas yrittää olla puhumatta pahaa lasten äideistä. 

 

 

 

Esimerkki 2 

 
 (P=potilas; L=lääkäri (psykiatri); K=psykologi) 

 
01  P:  mä yritän et mä en puhu niinku pahaa mut mä vihaan tosi  

02      paljon naisia, 

03  L:  ̊mm mm.̊ 

04  P:  mä en yhtään ihmettelis vaikka mä joskus tekisin jollekin  

05      naiselle jotain .snf 

06  L:  ̊mm,̊ 

07      (2.0) 

08  P:  [.snf hhhhh 

09  K:  paljon kokenu raskaita asioita ja [suoranaista sadismia 

10  L:                                    [kyllä. 

11  P:  joo[-o, 

12  K:     [pienenä lapse[na 

13  L:                   [joo. 
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14  P:  niihhh ((potilas purskahtaa itkuun)) 

15      (18.0) ((potilas itkee ääneen)) 

16  P:  Mut emmä nyt oikeesti oo väkivaltanen vaikka mul tulee  

17      välil[lä tulee semmosia [et mä vihaan ni en mä oo enkä mä 

18  L:       [mm-m.             [joo joo joo 

19  P:  haluu olla ite paha [enkä mä ookaan mutta (0.2) joskus  

20  L:                      [mm. 

21  P:  mä vaan vihaan naisia, 

22  L:  mm mm mm. 

23  L:  rankat kokemukset niinku Seijakin sano niin sadismia  

24      sä oot kokenu kyllä se herättää ja kroppa muistaa tän  

25      tyyppisiä asioita ilman muuta, 

26  P:  nii, .snf 

27  L:  herättää vihaa. 

28  P:  mmmh. 

29  L:  vaikeita tunteita. 

30  P:  joo::[.hhh 

31  L:       [reaktioita. 

32  P:  .snf (0.5) nii on. 

 

 

 

Esimerkin alussa potilas toteaa vihaavansa naisia ja esittää mahdollisena tilanteen, 

jossa päätyisi jonkinlaiseen väkivallan tekoon. Potilaan kuvaama kokemus on siis paitsi 

hyvin voimakas, myös sosiaalisesti ongelmallinen: riippumatta vihan tunteen 

voimakkuudesta on väkivaltaan turvautuminen moraalisesti tuomittava toimintatapa. 

Seuraa tauko ja potilas huokaisee syvään (rivit 7–8), jonka jälkeen psykologi toteaa 

potilaan kokeneen elämänsä varrella paljon raskaita asioita ja suoranaista sadismia (rivi 

9). Vuoro jättää huomiotta potilaan viittauksen väkivallantekoon ja tekee sen sijaan 

ymmärrettäväksi potilaan vihantunteiden voimakkuuden. Lääkäri myötäilee psykologin 

puhetta ja myös potilas vahvistaa psykologin kuvauksen (rivi 11). Kun psykologi lisää 

”pienenä lapsena” (rivi 12) alkaa potilas itkeä ääneen. Psykologin kokemusta sanoittavan 

vuoron voisi siis ajatella ainakin jossain määrin rakentaneen yhteistä merkitysmaailmaa, 

jossa potilaan kokema paha on myös muiden ihmisten tunnistettavissa ja 

ymmärrettävissä. 

Rivillä 16 potilas itse palaa väkivalta-ajatusten moraaliseen puoleen selittäen, ettei 

hän oikeasti ole väkivaltainen, vaikka hän välillä voimakkaita vihantunteita kokeekin. 

Potilas myös toteaa, ettei hän itse halua olla paha. Tämä herättää olettamuksen siitä, että 

on olemassa joku muu paha, paha, joka saa aikaan vihaa. Pahasta tulee kiinnostavalla 

tavalla potilaan omaa kokemusta selittävä tekijä. 

Lääkäri ottaa potilaan selityksen vastaan useilla empaattisen pehmeillä 

minimipalautteilla. Myös lääkäri selittää potilaan kokemusta, mutta ei niinkään pahan 

läsnäololla vaan potilaan kokemalla sadismilla, joka jättää muistijälkiä potilaan 

ruumiiseen, jotka aktivoituessaan herättävät vihankokemuksia ja vaikeita tunteita ja 

reaktioita (rivit 23–31). Lääkärin sinänsä psykologisessa selityksessä potilaan kokema 
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kärsimys paikallistuu siis potilaan kehoon. Kärsimystä aiheuttaneet kokemukset ovat 

tallentuneet muistiin potilaan kehoon, josta käsin kärsimyksen on mahdollista jatkua 

myös nykyhetkessä. Selittämällä potilaan kärsimystä lääkäri myös validoi potilaan 

kokemusta, tekee siitä ymmärrettävän ja oikeutetun. Hannah Arendtin (1963) sanoin 

hoitohenkilökunta suhtautuu potilaan kärsimykseen siis myötätuntoisella asenteella, 

ollen läsnä kärsimyksen hetkellä. 

Kärsimyksen selittämisellä vaikuttaisi olevan psykiatrian piirissä kuitenkin myös 

muunlaisia tarkoitusperiä. Kärsimyksen paikantaminen oireisiin, joita taas käsitellään 

merkkinä tietystä sairaudesta, mahdollistaa kärsimyksen jäsentämisen tietyllä tavalla 

käytännölliseksi ongelmaksi. Kun kärsimys on paikannettu, se voidaan yrittää poistaa 

asiaan kuuluvilla toimenpiteillä, kuten lääkityksellä tai oikeanlaisella keskusteluhoidolla 

(Utriainen 2004).  

Tarkastellaan vielä samaisen hoitokeskustelun lopusta poimittua 

keskustelunkatkelmaa. Tässä otteessa siirrytään potilaan kokemuksen käsittelystä 

tulevan hoidon suunnitteluun. Potilaan kokema kärsimys on tullut paikannetuksi, osin 

selitetyksikin, ja vastaanoton kulussa voidaan siirtyä sen poistamiseen tähtäävien 

toimenpiteiden suunnitteluun. Ensimmäisellä rivillä alkavassa pitkässä puheenvuorossa 

psykologi perustelee edellä käytyä keskustelua, ja sen lomassa esitettyjä kysymyksiä 

potilaalle tuskallisista aiheista, tulevan hoidon suunnitteluun ja riskien ennakointiin 

liittyvillä tarpeilla.  

 

 

 

Esimerkki 3  

 
(P=potilas; L=lääkäri (psykiatri); K=psykologi) 

 
01  K:  se miks me näit kysytään on tietenkin se että jos me 

02      osattais suunnitella sulle oikeenlaista hoitoa ja sitte  

03      että myöskin voitas tunnistaa etukäteen semmosia  

04      riskitekijöitä mitkä saattaa sit aiheuttaa sen hoidon  

05      epäonnistumisen [et että sun tarina on (0.2) on niin  

06  P:                  [joo. 

07  K:  hurja (0.2) oot niin kovia kokenut pienestä alkaen (.)  

08      niistä jos niistä käsittelee ni eihän se aina tunnu  

09      hyvältä palata niihin kipeisiin muistoihin, 

10  P:  nii, 

11  K:  vaikka pääpaino saattais ollaki enemmän että oltais tässä  

12      päivässä ja mietittäs et miten sä tässä päivässä pärjäät  

13      ja mikä sua helpottaa. 

        ((18 riviä poistettu nykypäivään fokusoimisen merkityksestä)) 

31  K:  että tälläsen kuvan sain (.) että sä oot tänäänki kertonu  

32      auttaa kyllä työntekijää ymmärtämään niitä kokemuksia  

33      mitä sä oot läpikäyny, 

34  P:  joo. 
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35      (3.5) 

36  P:  hyvä. 

37      (0.5) 

38  K:  varmaan jatkossa se tärkee asia on sitte myöski tää  

39      alkoholista irtipysyminen koska näyttää olevan todella  

40      iso riskitekijä sulle että johtaa helposti aika  

41      vaa[rallisiinki tilanteisiin. 

42  P:     [no joo, 

43  L:     [kyllä. 

44  P:  mhm (0.5) kyl mä (.) ymmärrän sen. 

45  L:  mm (0.2) et sillon tää (.) tavallaan vanha koettu  

46      aggressio herää [ja kohdistuu sitten toisiin tai itseen. 

47  P:                  [joo. 

48  P:  joo. 

 

 

 

Psykologi toteaa potilaan istunnon aikana kertoman elämäntarinan olleen 

poikkeuksellisen ”hurja” ja potilaan kokemukset pienestä asti niin kovia, että niistä 

keskusteleminen itsessään aiheuttaa tietynasteista tuskaa (rivit 5–9). Kuvaukseen 

sisältyy kahtalainen viesti: toisaalta hoidossa pyritään keskittymään potilasta 

helpottaviin asioihin, mutta toisaalta puhumisen aiheuttamaa tuskaa ei täysin voida 

myöskään välttää. Puhumisen hyötyä perustellaan myös sillä, että se mahdollistaa 

työntekijöiden ymmärryksen lisääntymisen potilaan läpikäymistä asioita (rivit 31–33). 

Keskustelemisen aiheuttama tuskallisuus lieneekin yksi riskitekijä, joka voi johtaa 

hoidon epäonnistumiseen (mihin psykologi viittaa riveillä 4–5), ja jota vastaan on siksi 

tarjottava perusteluja. 

Toinen psykologin esille nostama mahdollinen riskitekijä on potilaan alkoholin 

käyttö, josta pidättäytymistä psykologi ehdottaa viitaten alkoholin käytön aiheuttamiin 

”vaarallisiin tilanteisiin” (rivit 38–41). Potilas vastaa ehdotukseen ensi alkuun varsin 

vähättelevästi (”no joo”, rivi 42), mutta lääkäri sen sijaan vahvistaa psykologin 

ehdotuksen varsin painokkaasti (rivi 43). Lääkäri selittää nyt potilaan aggressiota, 

väkivaltaa, jonka esille nostamista ammattilaiset aiemmassa esimerkissä 2 välttivät. 

Lääkärin selityksessä (rivit 45–46) alkoholi herättää aggression, joka suuntautuu sitten 

sekä potilasta itseään että muita ihmisiä kohtaan. Lopettamalla alkoholin käytön potilas 

voi siis lakata joutumasta vaarallisiin tilanteisiin ja monenlaisiin sosiaalisiin ongelmiin, 

potilas voi siis katkaista kärsimyksen kehän. Kärsimys ei siis ole poistettavissa vain 

psykiatriseen tietämykseen perustuvilla hoidollisilla toimenpiteillä vaan myös potilas 

itse on vastuullinen kärsimyksensä vähentämiseen tähtäävistä toimista. 
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Kärsimyksen tunnustaminen psykiatrian poliklinikalla käytävissä 
hoitokeskusteluissa 
 

Potilaan kokema kärsimys näyttäisi siis voivan tulla tunnustetuksi psykiatrian 

poliklinikalla käytävissä hoitokeskusteluissa ainakin kolmenlaisten puheenvuorojen 

kautta: potilaan kokemusta sanoittavilla ja potilaan kokemusta selittävillä 

puheenvuoroilla sekä kärsimyksen poistamiseen tähtäävillä toimenpidesuosituksilla. 

Ensimmäinen tulee lähelle Arendtin (1963) kuvaamaa myötätuntoista asennetta. 

Potilaan kokemus tulee nähdyksi ja kohdatuksi, ainakin osin myös ymmärretyksi, jolloin 

hoitohenkilökunta on läsnä potilaan tuskalle ja kärsivän erillisyys muista ihmisistä 

vähenee. Myös erilaiset psykiatrisiin, psykologisiin ja arkiselityksiin nojaavat 

selitysmallit tekevät kärsimystä tunnustetuksi. Selitys on olennainen osa kokemuksen 

huomioimista ja kiinnipitävän otteen tarjoamista kärsivälle (Soivio 2004). Esimerkiksi 

kärsimys, jonka taustalta tunnistetaan tietyn oirekuvan mukainen psykiatrinen sairaus, 

on eri tavalla uskottava kuin epämääräisistä vaivoista kärsivän potilaan kokemus. 

Viimeiseksi myös käytännöllinen viitekehys, jossa ryhdytään toimiin potilaan 

kärsimyksen vähentämiseksi, tekee kärsimystä todeksi ja psykiatrisen instituution 

piirissä kohdatuksi. Kärsimyksen poistamiseen tähtäävät toimenpiteet pitävät kiinni 

elämässä ja luovat toivoa tulevasta. 

Vaikka selittäminen ja toimenpiteisiin ryhtyminen tekevätkin kärsimystä 

instituution piirissä kohdatuksi, rakennetaan niillä myös tiettyä erillisyyttä potilaan ja 

henkilökunnan välille. Erillisyys helpottaa potilaan kärsimyksen kohtaamista. 

Kärsimyksen selittäminen auttaa henkilökuntaa käsittelemään kärsimystä ja tekemään 

eroa itsensä ja potilaiden välillä. Kärsimyksen selittäminen tarjoaa selityksen myös sille, 

miksi nimenomaisesti potilas kärsii ja miksi on epätodennäköistä, että henkilökunnan 

jäsen kohtaisi elämässään saman kärsimyksen (Soivio 2004). Samoin kärsimyksen 

poistamiseen tähtäävät toimenpiteet antavat toiminnan luomaa turvaa. Mutta entä jos 

kärsimyksen syytä ei löydy tai ehdotetut toimenpiteet eivät johdakaan kärsimyksen 

poistumiseen, tai edes sen lievittymiseen? Psykiatrinen hoitoinstituutio vaikuttaisi 

olevan jokseenkin neuvoton sellaisen kärsimyksen edessä, jota se ei pysty selittämään tai 

toimenpiteillään lievittämään. Ainoaksi vaihtoehdoksi näyttää jäävän ihmisten välinen 

vuorovaikutus, pienet hetket, joissa kaiken sietokyvyn ylittävä kärsimys tulee sen 

tuskallisuudesta huolimatta yhteisesti jaetuksi, ja ihmisten välinen yhteys ainakin 

hetkellisesti palautetuksi. 
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LUKU  6 
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Syntyjä syviä 
 

Kalevalaisessa mytologiassa syntysanat sisältävät erityistä voimaa. Syntysanoilla 

tarkoitettiin tarinaa jonkun ilmiön synnystä eli alkuperästä ja olemuksesta. Syntysanoja 

lausumalla ajateltiin voitavan vaikuttaa asioihin; päästää tai pidättää. Esimerkiksi 

verenvuodon uskottiin tyrehtyvän veren syntysanoilla. Syntyjä syviä puhumalla 

luodattiin ilmiöiden syviä juuria, tosiolemuksia. Syntyjä syviä ei ollut syytä kevyesti 

laususkella.  

Kristillinen merkitys päästösanoille on synninpäästö. Päästösanat vapauttavat 

yksilön syntitaakasta, ja sanan kautta tämä anteeksiantamus ja huojennus saatetaan 

voimaan aina uudelleen. Sanojen maaginen voima voi toteutua myös psykoterapiassa ja 

läheisten ihmisten välisissä keskusteluissa. Sanat painuvat mieleen, tuottavat katarttista 

huojennusta, oikeutuksen, valtuutuksen tai vapautuksen. Läheisiin suhteisin saattaa 

kuulua eräänlainen loitsuaminen: voimaa tuovien sanojen ja vakuutusten toistuva 

lausuminen toiselle. ”Sinä pystyt siihen.” ”Sinun ei ole pakko suostua siihen!” Sanan 

voimaa saatetaan myös pyytää toiselta. ”Sano, että minusta on tähän”. ”Olenhan minä 

hyvä äiti, vaikka teen näin?” ”Sano, että minulla oikeus luopua tästä tehtävästä?” 

Monilla meistä on kokemuksia siitä, että joku on onnistunut sanomaan päästösanat, 

joilla taakka kirpoaa harteilta tai jokin sitkeä uskomus menettää äkkiä voimansa. Toisen 

painavan sanan auttamana tapahtuu mieleenpainuva ja kertakaikkinen muutos. Sanat 
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merkitsevät muutoskohtaa, jonka jälkeen polku kääntyy eri suuntaan. Tällaiset 

päästösanat saavat siivet ja kantavat kauas, vuosienkin taakse. Niissä on rituaalien 

performatiivista voimaa. Niitä ei voi sanoa itse itselleen – yhtä mahdotonta olisi vaikkapa 

vihkiä itsemme. Tarvitaan toinen ihminen.  

Tällaisia tilanteita ei tapahdu usein, eivätkä ne synny tyhjästä. Ne edellyttävät 

edeltävää, suhteellisen syvälle käyvää mentaalista työtä. Mikään tärkeä ihmisen 

merkitysjärjestelmässä ei muutu nopeasti. Hetkellisten, salamanvälähdysten kaltaisten 

oivallustenkin takana on aina pitkä henkinen työ. 

Myös sanojan täytyy olla juuri oikea. Riittävän lähellä, mutta myös asemaltaan 

sellainen, jolla on riittävä valta tai kyky pitää tai päästää. Tämä kyky syntyy 

henkilökohtaisista merkityksistä, ei maineesta tai titteleistä. Usein tämä valtuutus sanoa 

toiselle tärkeitä syntysanoja – eräänlainen elämänhistoriallisesti rakentunut 

henkilökohtainen auktoriteetti – rakentuu yhteisen keskusteluhistorian myötä. 

 

 

 

Keskusteluhistoriat ihmisen kasvun tiloina 
 

Tutkiessani ohjaus- ja psykoterapiavuorovaikutusta sekä kirjoittaessani ystävyydestä 

kasvun mahdollistavana suhteena, olen alkanut kiinnostua keskusteluhistorioiden 

merkityksestä. Keskusteluhistoria-termillä ei liene vakiintunutta merkitystä muualla 

kuin verkkokeskustelujen yhteydessä. Itse ajattelen niiden olevan yksi inhimillisen 

ilmaisun muoto.  

Keskusteluhistorialla on, kuten termikin sanoo, ajallinen ulottuvuus: sarja 

vuorovaikutustilanteita, joiden kulussa alkaa hahmottua ajatuskulkuja ja erilaisia 

viittaussuhteita. Niistä kehkeytyy jaettuja muistoja; yhdessä rakennettuihin tulkintoihin 

voi viitata taaksepäin. Keskusteluhistoria syntyy suhteessa muuhun elämänhistoriaan. 

Keskusteluhistoria voi rakentua keskustellen, mutta myös kirjoittaen. Olen tarkastellut 

pitkiä ystävien välisiä kirjeenvaihtoja sekä blogiyhteisöjen joskus vuosienkin mittaisina 

jatkuvia keskusteluja, ja havainnut niissä samankaltaista yhteistä rakennustyötä. 

Merkityksellinen ja uutta luova keskusteluhistoria ei kuitenkaan välttämättä synny 

kenen tahansa usein keskustelevan välille. Tarvitaan ehkäpä seuraavia edellytyksiä: 

Keskustelijat tutustuvat toistensa ilmaisuun ja ajattelutapoihin ja luovat yhteisen 

kielen etsiessään yhteisymmärrystä. Toisen kieleen perehtyminen vaatii paneutumista, 

merkityksistä neuvottelua sekä arvostusta toisen ilmaisua kohtaan. 

Toiseksi, keskustelussa luodaan keskusteluluomuksia. Tutkiessani aikanaan Anssi 

Peräkylän kanssa psykoanalyysin vuorovaikutusta äänitallenneaineistosta vaikutuin 

siitä, miten taidokkaita keskusteluluomuksia vuosia kestävä kahdenkeskinen 

keskusteluhistoria voi tuottaa. Näillä puhutuilla luomuksilla on samoja ominaisuuksia 

kuin teksteillä: ne muodostavat ikään kuin aarreaitan, joka alkaa tuottaa uusia ajatuksia, 
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tulkintoja ja rikastuvaa mielenmaisemaa. Ne ovat aineettomia artefakteja, yhteisen 

rakentelun tuloksia. Ne voivat olla tulkintoja tai selityksiä, kiteytyneitä tarinallisia 

kuvauksia, luokitteluja tai rinnastuksia. Niihin liittyy usein jonkinlainen 

kontekstisidonnainen sanasto, jonka avulla monimutkainen ajatuskulku voidaan 

yhdessä helposti palauttaa mieleen ja jonka avulla luomuksen rakentamista voidaan 

jatkaa.  

Sekä tutkimassamme psykoanalyysivuorovaikutuksessa että omassa elämässäni olen 

myös tunnistanut hetkiä, jolloin ihmiset pysähtyvät tällaisen aineettoman luomuksensa 

äärelle, jäävät vaiti kokemaan ja kunnioittamaan sitä, mitä ovat yhdessä rakentaneet.  

Joskus tällainen yhteinen henkinen luomus voidaan rakentaa hyvin lyhyessäkin 

ajassa. Olen ollut mukana narratiivisessa ryhmätyönohjauksessa, jossa ohjaaja 

haastattelee ryhmän jäsentä tiukan strukturoidusti. Kertojan esille tuomasta 

ydinongelmasta synnytetään haastattelun myötä miellekartan kaltainen moniulotteinen, 

yksityiskohtainen jäsennys yhteisesti tarkasteltavaksi seinälle. Kun tämä piirroskartta on 

syntynyt, muut voivat kommentoida sitä. He eivät osoita sanojaan kertojalle, vaan 

kuvaavat koko ryhmälle, mitä kuvattu jäsennys heille itselleen merkitsee.  

Kokemus muistutti ehkä eniten kokemuksiani romaanilukupiireistä, jossa 

vuorotellen kerrotaan kirjan herättämistä elämyksistä. Muistan kokeneeni tuon 

narratiivisen työnohjaustyöskentelyn yhtä voimakkaana kuin kokoillan elokuvan, 

näytelmän, konsertin tai taidenäyttelyn. Kokemus oli todella se, että olemme ryhmässä 

olleet taideteoksen äärellä. Emotionaalisen samaistumisen ja itsereflektiivisen 

pohdinnan lisäksi kokemukseen kuului siis myös esteettinen kokemus. Näin 

kommentoivat aikanaan myös gradussa tutkimani psykodraamaviikonlopun osallistujat 

näkemäänsä sosiodraamatyöskentelyä, jossa matkattiin erään ryhmäläisen suvun 

historiaan.  

Draaman ja narratiivien varaan rakentuvat terapeuttiset tilanteet rakentuvat 

ihmisten luomiskyvyn varaan. Luovuudella tarkoitetaan usein eräänlaista 

spontaanisuutta, leikillisyyttä tai vapautuneisuutta. Itse kuitenkin näen luovuuden 

ulottuvuutena myös systemaattisen työstämisen, hiomisen, ilmaisun tarkkuuden ja tästä 

seuraavan esteettisen tyydytyksen tunteen. Olen kokenut näin seuratessani 

psykodraamaa tai osallistuessani narratiiviseen työnohjaukseen. Mutta olen kokenut 

näin myös pitkissä keskusteluissa ystävieni ja läheisteni kanssa kävelyillä, kahvilla ja 

kirjeissä. Ajatusten hiominen ja totuuden etsiminen yhteisessä keskustelussa, yhteisen 

historian kautta, tuottaa paitsi rakkauden ja jakamisen kokemuksen, myös suurta 

esteettistä mielihyvää ja ikään kuin taiteilijan iloa hetkellisesti valmiiksi saadusta työstä, 

asioiden loksahtamisesta paikoilleen. 

Omassa elämässäni nämä keskusteluhistoriat – jotkut paitsi puhuttuja, myös 

kirjoitettuja – ovat olleet tärkeimpiä aikuisiän kasvuympäristöjäni. Nostaessani 

keskusteluhistorian esille ikään kuin omana taiteenlajinaan (sen sijaan että puhuisin 

esimerkiksi suhteista) haluan korostaa nimenomaan keskusteluhistorioiden ilmaisullista 

ja yhteisrakenteluun liittyvää puolta. 
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Nämä arkiset puhutut luomukset muistuttavat tekstiluomuksia siinä, että ne voivat 

sisältää rikkaita viittaussuhteita, merkityskerrostumia ja paljon kiteytynyttä historiaa. 

Ne ovat luomuksia myös siksi, että niiden rakentamiseen käytetään älyä ja lahjakkuutta, 

kekseliäisyyttä, muistoja ja tunteita ja että niitä voidaan luoda yhdessä muiden kanssa. 

Ne ovat luojilleen tärkeitä ja rakkaita. Niillä ei ole vain emotionaalista arvoa, vaan myös 

esteettistä arvoa. Keskusteluhistorioissa rakennetut puhutut aarteet ovat mielestäni 

hienoimpia luomuksia, joita ihminen osaa rakentaa. 

Keskusteluhistorioita rakennettaessa ollaan tosissaan. Tarvitaan antaumuksellinen 

ja vilpitön asenne keskustelemiseen. Puhujat kokevat, että on tärkeätä ja kiinnostavaa 

keskustella, että asiat joista puhutaan ovat merkityksellisiä ja ettei ole samantekevää, 

mitä ja miten sanotaan. Keskustelun ei kuitenkaan tarvitse olla vakavaa tai formaalia tai 

jonkin virallisen tavoitteen mukaista. Keskustelijoiden tulee ensisijaisesti olla 

kiinnostuneita totuudesta. Mikä on keskustelijoille totta, missä on mieltä ja merkitystä, 

minkä äärelle asetutaan vilpittömästi, mikä on askarruttavaa, painavaa ja ihmettelyn 

arvoista? 

Totuudellisuuteen pyrkiminen on siis mielestäni keskusteluhistorian ydin. Ihmiset 

pyrkivät keskustelussa asettumaan vastakkain todellisuutensa kanssa ja yrittävät ottaa 

sitä haltuun. Samalla he sallivat toiselle saman, sen sijaan että pyrkisivät vakuuttamaan 

toisensa omasta totuudestaan. 

Kiintymys ja turvallisuus on sekin merkityksellisen keskusteluhistorian 

rakentumisen edellytys. Silloin keskustelun osapuolet tietävät tulevansa kuulluksi ja 

kunnioitetuksi – että heidän puheensa ja yrityksensä ymmärtää keskustelussa 

tutkimiaan asioita, ovat tärkeitä eikä niitä väheksytä. He uskaltavat asettua keskustelussa 

etsimään ja luomaan uutta. Keskustelussa ihminen kutoo ymmärrystään maailmasta. Ja 

joskus repii ja purkaa raivoisasti. 

Keskusteluhistoriat laajentavat osapuolten maailmaa. Kumpikin tai kukin on löytäjä 

ja ihmettelijä, kysyjä ja vastaaja. Silloinkin kun toinen on toista kannattelevassa roolissa, 

kuten vanhempi lapselle tai ammattiauttaja asiakkaalle. Keskustelussa tarkasteltava asia, 

ilmiö tai ihmetyksen aihe on molemmille osapuolille aidosti havainnoinnin kohde. Ei 

niin, että toinen jo tietää miten asia on ja ainoastaan saa toisen näkemään sen samoin. 

Aikuiskasvatustieteilijänä minua kiinnostaa, missä kaikkialla merkityksellisiä 

keskusteluhistorioita syntyy. Terapeuttiset ja ohjaukselliset tilanteet rakentuvat 

nimenomaan keskusteluhistorioiden varaan. Tällainen keskusteluhistoria voi syntyä 

myös pitkissä ryhmäprosesseissa koulutuksessa tai työnohjauksessa. Keskusteluhistoria 

onkin mielestäni luonteva tapa käsitteellistää terapeuttista tai ohjauksellista keskustelua. 

Sitä ei ole silloin pakko tarkastella vain ongelmien, oireiden tai kärsimyksen käsittelyn ja 

poistamisen orientaation lävitse. Sitä voi ajatella yhteisenä luomisena, rakennustyönä. 

Tällainen näkemys vallitseekin esimerkiksi konstruktivistisissa terapia- ja 

ohjausnäkemyksissä.  

Keskusteluhistorioita rakentuu myös läheisten perheenjäsenten, puolisoiden, 

ystävien, työ- tai opiskelutoverien kesken. Uskon että myös blogosfäärin yhteisöissä voi 
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syntyä tämän kaltaisia keskusteluhistorioita. Olen pitkään toivonut, että 

aikuiskasvatustieteilijät innostuisivat tutkimaan näitä keskusteluhistorioita sosiaalisen 

tuen, kasvun ja jaetun reflektion näkökulmasta. Ehkä joskus vielä itse tartun asiaan. Olen 

gradustani asti yrittänyt nostaa esiin arkielämän ihmissuhteiden aikuiskasvatuksellista 

merkitystä, enkä ole vielä löytänyt osuvaa tapaa tematisoida sitä. Ehkä sekä 

aikuiskasvatuksen että ohjauksen tutkimus edelleen sitkeästi kanavoituu vain 

yhteiskunnan virallisten instituutioiden, kuten terveydenhuollon, koulutuksen, 

työvoimahallinnon ja sosiaalihuollon tunnistamien prosessien ja agendojen ympärille. 

Keskusteluhistorioissa punoutuvat yhteen inhimillisen mielen ja sosiaalisen elämän 

peruselementit: narratiivisuus, emootiot, käsitteellinen ymmärryksemme, sosiaaliset 

suhteemme sekä eettiset arvostelmamme. Siksi kiinnitymme niin voimakkaasti ihmisiin, 

joiden kanssa keskusteluhistorian rakentaminen onnistuu. Keskustelun lämpöön 

palaaminen on aina yhtä hienoa. Siinä on jotain yhtä luontevaa kuin siinä, miten lapsena 

iloitsee leikkitoverista, jonka kanssa leikin rakentaminen tapahtuu välittömästi. 

Tällaisen keskustelukumppanin kanssa tulee se olo, että tunnistaa itsensä uudestaan 

(re-cognize), kuin palaisi kotiin. Tällaisen ihmisen kanssa voimme hetkessä palauttaa 

itsemme sen ääreen, mikä meistä on oleellista, keitä olemme. 

 

 

 

Ystävyyden sanat 
 

Jokin vuosi sitten lueskelin innostuneena kirjoittavien naisten ystävyyden ja 

sisaruuden ympärille rakentuvia kirjekokoelmia sadan vuoden takaa. Luin samalla 

käsiini päätynyttä kahden nykyajan ystävyksen sähköpostikirjeenvaihtoa. Aloin pohtia 

ystävyyttä ja sen merkitystä inhimillisen elämän kannattelijana, rakentajana, tukena ja 

kasvun mahdollistajana. Kiinnostuin myös kirjoittavasta elämästä, 

kirjoittajaidentiteetistä ja sen merkityksestä tutkijaidentiteetilleni, joka on ollut 

horjahteleva ja kompasteleva oikeastaan niin kauan kuin muistan. – Myönnettäköön, 

että aktiivisimmat tutkijavuoteni osuivat aikoihin, jolloin lapseni olivat vielä pieniä. 

Tämä selittänee, etten muista kovin paljoa niistä vuosista, kun tutkijaidentiteettini oli 

selkeimmillään. 

Kirjeenvaihdot olivat arkisten asioiden, pienten ja suurten pyrkimysten yhteen 

kietoutumaa, elämänprojektien, ilojen ja surujen ja arjen sattumusten mosaiikkia. Erotin 

kirjevuorovaikutuksesta myös ystävyyden rakentamiseen liittyviä toistuvia pyrkimyksiä, 

ikään kuin ystävyyden etiketin, jonka kautta ystävykset rakensivat suhdettaan ja 

osallistuivat toistensa elämään. Nämä elementit löytyivät molemmista aineistoista. Tästä 

etiketistä erotin kolme ulottuvuutta, jotka näen ystävyyden konstituoivina piirteinä. 

Vastavuoroisuus: Vastavuoroisuus jäsentää normina kirjeenvaihdossa 

keskustelutilan antamista ja ottamista, ongelmien käsittelyä, omien asioiden 
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raportointia ja toisen asioiden vastaanottamista; ylipäänsä huomion, kiinnostuksen, 

tilan ja tunteiden ”kirjanpitoa” ystävyydessä. Ystävyyttä säätelee nimenomaan ajatus 

vastavuoroisuudesta. Kaikkia asioita ei käytännössä jaeta tasan eikä kaikissa tilanteissa 

vastavuoroisuus toimi, mutta normin käsillä pitäminen on tärkeätä silloinkin. Kun 

ystävällä on erityisen vaikeaa, hän saa erityiskohtelua osakseen, mutta muistaa huomata 

sen, tyyliin "nyt sä jouduit taas lukemaan tätä mun vuodatusta". 

Vertaisuus: Kirjoittavat ystävät tuottavat ja säilyttävät vertaisuuden ulottuvuutta 

koko ajan tekstissään. Vertaisuus ei ole ominaisuuksiin sidottu, annettu asia – vertaisuus 

konstruoidaan ja siihen orientoidutaan jatkuvasti. Kirjeisiin liittyy jatkuva kokemusten, 

taipumusten, lähtökohtien, taustojen ja elämänkulkujen vertaaminen. Vertaaminen, 

rinnastaminen, samanlaisuuden ja erilaisuuden selittäminen ja siihen vetoaminen 

ylläpitävät vertaisuutta keskeisenä viitekehyksenä. Myös silloin kun erot vaikuttavat 

suurilta. Vertaisuuden säröjen korjaamiseen nähdään myös vaivaa. Vertaisuutta 

muuttavat tapahtumat joudutaan ehkä käsittelemään. Jos toinen esimerkiksi etenee 

urallaan ja toinen ei, tämä voi vaatia jonkinlaista korjaavaa työtä ystävyydessä 

molemmilta osapuolilta. 

Ystävän hyvän elämän tueksi asettuminen: Ystävyyteen kuuluu ystävän 

elämänkokonaisuuden tukeminen ja erilaisten pitkäkestoisten elämänprojektien 

seuraaminen ja kommentoiminen. Ystävä voi merkittävästi osallistua niiden 

rakentamiseen ja kannatteluun. Ystävyyden yhtenä kriteerinä tuntuisikin olevan 

vaatimus tunnistaa oikein toisen tärkeimmät arvot ja niistä nousevat pyrkimykset. 

Näihin projekteihin suuntaudutaan moraalisina hankkeina, itseä ja ystävyyttäkin 

määrittävinä. Ystävyyteen kuuluu myös eräänlainen asiamieheksi asettuminen: toisen 

itsetoteutuksen ja hyvinvoinnin puolustaminen (esimerkiksi kehotus lepoon, itsestä 

huolehtimiseen, oman kunnianhimon tai innostuksen seuraamiseen jne.), joskus ystävän 

puolustaminen tämän omaa itsekritiikkiä, epäilyksiä tai itsesyytöksiä vastaan. 

Aloin sittemmin vertailla ystävyyden ulottuvuuksia ohjaustilanteisiin. Työnohjasin 

tuolloin paljon, ja huomasin, että edellä kuvatut normatiiviset ulottuvuudet säätelevät 

tavallaan myös ryhmätyönohjauksen tilanteita, vaikka kyse on institutionaalisesta, 

järjestetystä tilanteesta. Vastavuoroisuus rakennetaan työnohjausryhmän 

keskusteluformaattiin: ryhmän jäsenenä sekä annat että saat. Vertaisuus on sekin usein 

mukana järjestetyllä tavalla: ryhmään kootaan saman ammatin edustajia, joiden asema 

organisaatiossaan on suunnilleen sama. Samalla tämä vertaisuuden ajatus on jatkuvana 

peilinä sille, miten eri tavoin asiat silti voidaan kokea tai tilanteet ratkoa. Vertaisuus on 

hedelmällinen lähtökohta erojen havainnoinnille ja asioiden suhteellistamiselle. Se voi 

olla myös vaikkapa kateuden tunteiden ja itsetunnon käsittelyn lähtökohta.  

Ystävä tuntee usein elämänprojektimme ja eetoksemme paremmin kuin kukaan. 

Työnohjauksessa ollaan sen sijaan yleensä tilanteessa, että itse kunkin elämänprojekti – 

tai työn suhde omiin elämänarvoihin – on tutkimisen ja ihmettelyn kohteena. Se, että 

muut eivät tunne elämänprojektiamme tai sen lähtökohtia, saa meidät selventämään sen 
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sisältöä itsellemmekin. Yhteistä työskentelyä leimaa kuitenkin ajatus siitä, että tuemme 

toistemme pyrkimyksiä löytää elämänprojektimme. 

Ystävyys on sekin instituutio – jotain sosiaalisesti pysyvää, merkityksellistä ja 

säänneltyäkin. Huomaamme sen erityisesti silloin, jos petymme ystävyydessä. Se on 

läheisyyden, välittämisen, vastavuoroisuuden ja vertaisuuden instituutio. Läheisyys, 

välittäminen, vastavuoroisuus ja vertaisuus rakennetaan todeksi vuorovaikutuksessa 

aina uudelleen. 

 

 

 

Ilmaisullisuuden kaipaus 
 

Olen tempoillut oman ammatti-identiteettini kanssa niin kauan kuin muistan. Olen 

tätä kirjoittaessani oivaltanut, että omalle ammatti-identiteetilleni on aivan keskeistä 

paitsi analyyttisyys, myös ilmaisullisuus ja kauneuden kaipuu. Ehkäpä ystävyydessäkin 

on mukana luova ja ilmaisullinen puoli: Ystävä ymmärtää toista ilmaisussaan – olipa 

ilmaisun kanava mikä hyvänsä – ja kokee ystävän ilmaisun kauniina.  

Vaikka suhtaudun psykoanalyysiin teoriana ja praksiksena kriittisesti, siinä on eräs 

piirre, joka on minulle tärkeä: inhimillisessä keskustelussa elävän ilmaisun 

kunnioittaminen sen koko laajuudessa ja rikkaudessa. Tässä on jotain samaa kuin siinä, 

että olen maailmankatsomuksellisesti kokonaan irtautunut nuoruuteni kristinuskosta, 

mutta kaipaan välillä kovastikin hartauden, kunnioituksen tai rukouksen kaltaisen syvän 

pyynnön kehollista ja verbaalista ilmaisemista. Omalle horjuvalle ammatti-

identiteetilleni oli ratkaisevan tärkeätä saada väitöskirjan jälkeen tutkia 

psykoanalyysivuorovaikutusta. Tajuan nyt vasta, että psykoterapiavuorovaikutuksen 

keskustelunanalyyttinen tutkimus ravitsi tätä kauneudenjanoista ja ilmaisullista puolta 

minussa. Ehkäpä sen johdosta kykenin pysymään keskusteluntutkimuksen parissa, 

vaikka koinkin sen suhteen jatkuvasti riittämättömyyttä. Olen joka tapauksessa tajunnut 

nyt sen, että minun täytyy saada tehdä sellaista työtä, jossa jokin osa-alue tarjoaa 

kauneuden kokemuksen, merkityksellisiä ja syviä keskusteluhistorioita sekä ilmaisullista 

rikkautta. Tämä ilmaisullisen rikkauden alue voi löytyä ohjaustyöstä, kirjoittamisesta, 

ehkä tutkimuksestakin. Tiedän, että sen perässä voin joutua vielä kerran lähtemään myös 

liikkeelle. Olkoon niin.  
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LUKU  7 

 
 

 

ELÄMÄN PARADOKSAALISESTA 

VITAALISUUDESTA 

 

 
Kaisa Kuurne 

 
 

 
Olen sekä tutkiessani ihmisten elämäntarinoita (esim. Ketokivi 2008; 2010) että 

omassa elämässäni monesti pohtinut, miten elämän vaiheet seuraavat toisiaan 

jonkinlaisissa sykleissä, joita moderni lineaarinen ajattelu ei tavoita. Kun onnistumme 

rakentamaan jonkinlaisen vakauden tai järjestyksen, se jo huomaamatta alkaa muuttaa 

muotoaan. Elämä on koko ajan liikkeessä. Se muotoutuu hetki hetkeltä silloinkin, kun 

muutos on niin hidasta tai hienoista, ettei sitä kykene havaitsemaan. Sosiaalitieteiden 

tapa käsitteellistää elämää on klassisessa ajattelussa ollut melko staattista, ikään kuin 

sosiaalisen elämän perustila olisi järjestys ja erityistä selittämistä kaipaava asia muutos. 

Käsitteet, kuten ”yhteiskunta” ja ”yksilö”, ”rakenne” ja ”toimijuus”, ”luonto” ja 

”kulttuuri”, ilmentävät erilaisia selkeitä olioita tai ideoita. Niiden muutos ja 

purkautuminen näyttäytyvät kaaoksena tai häiriötilana eri järjestysten välillä.  

Toinen huomioni on, että sosiaalitieteiden piirissä muutos ymmärretään usein 

sosiaaliseksi muutokseksi. Kyse ei ole elämän tapahtumisesta, joka ulottuu sosiaalisen 

elämän alueelle ja uudelleenmuovailee sosiaalisia käytäntöjä ja instituutioita, vaan 

”sosiaalisen” muutoksesta. Kuitenkin siinäkin vaikuttavat myös monet muut tekijät ja 

lainalaisuudet kuin sosiaaliset. Toiminnan ja vuorovaikutuksen käsitteet kiinnittävät 

huomioimme tapahtumiseen ja liikkeeseen, mutta useimmiten vain inhimillisen 

toiminnan tai sosiaalisten tilanteiden osalta. Itse elämä ja sen omalakinen tapahtuminen 

jäävät harmillisen usein tarkastelun ulkopuolelle. Sosiologiaa luonnehtiikin eräänlainen 

paradoksi: muutos on sen keskeinen kiinnostuksen kohde, mutta samalla maailman 
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”elävyyden” tarkasteluun ei tieteenalan sisältä löydy käsitteitä. Niitä saa haeskella 

lähitieteistä tai käyttämällä omaa luovuutta.  

Tässä luvussa ihmettelen elämää, sen muotoutumista ja vitaalia liikettä, jossa niin 

katoavaisuus kuin syntyvyyskin ovat alati läsnä. Innostuin joitain vuosia sitten 

sosiaalisten muotojen sosiologina tunnetun Georg Simmelin elämänfilosofisesta 

esseekokoelmasta The View of Life. Four Metaphysical Essays with Journal Aphorisms 

(2010), jonka alkuperäinen saksankielinen teos ilmestyi Simmelin kuolinvuonna 1918. 

Tässä teoksessa sosiaalisten muotojen ja vuorovaikutuksen perinpohjaiseen 

tarkasteluun omistautuneen sosiologin ydinkysymykseksi nousee elämä itse. Ikään kuin 

sosiaalista tapahtumisen, relaatioiden ja muotojen analyysin jälkeen Simmel olisi 

havahtunut elämänprosessin omalakisuuteen, kenties siihen, miten vääjäämättä se 

hänen omalla kohdallaan oli hupenemassa. Esittelen ja pohdin tässä tekstissä teoksen 

ensimmäisen esseen ”Life as Transcendence” ajatuksia. Se oli Simmelin viimeinen teksti, 

jonka hän kirjoitti juuri ennen kuolemaansa. Tämän viimeisen tekstin taustalla oli ajatus 

siitä, että jonkinlainen käsitys elämästä itsestään auttaisi yhtenäistämään ja 

syventämään suuria sosiologisia kysymyksiä, kuten sosiaalisten sekä yksilöllisyyden 

muotojen rakentumisen ja purkautumisen dynamiikkaa.  

Sosiologisessa ajattelussaan Simmel korosti sitä, että sisältö tarvitsee aina jonkin 

muodon ja muoto vastaavasti jonkinlaisen sisällön voidakseen toteutua. Kuitenkin nämä 

kaksi ovat analyyttisesti erotettavissa. Sama sisältö voi saada toisen muodon, ja sama 

muoto voi saada erilaisia sisältöjä. Elämänfilosofiassaan Simmel jatkaa tätä ajatustaan, 

mutta kiinnittää nyt huomion itse elämään. Elämä itse toteutuu monissa eri muodoissa. 

Jokainen elämän sisältö, olkoon se jokin tunne, kokemus, teko tai ajatus, paitsi toteutuu 

jollain intensiteetillä, myös ulottuu jatkumon tavoin kahteen eri suuntaan: siihen, joka 

asettuu sen kanssa yksiin ja siihen, mikä sitä rajaa tai säätelee. Näin ollen elämällä on 

kaksi perustendenssiä: rikkaus ja rajallisuus. Elämä tapahtuu aina joidenkin rajojen 

sisällä. Kuitenkin nuo rajat ovat aina ehdollisia, koska jokainen niistä on muuntuvainen 

ja joissain kohdin mahdollista ylittää tai ohittaa. Elämänprosessi on sitkeä ja turbulentti. 

Emme kykene hallitsemaan sitä, emme edes omien toimiemme seurauksia. Me ikään 

kuin samaan aikaan tiedämme ja emme tiedä, mitä saamme aikaan. Simmel viittaa tässä 

Platoniin, joka näki filosofin olevan tietämisen ja ei-tietämisen välissä. Simmelistä tämä 

koskee ihmisyyttä yleensä. Elämämme on samaan aikaan tiettyjen rajojen sisään 

asettuvaa ja niitä ylittävää. Elämä on paradoksi. (Simmel 2010.) Tämä tuo mieleeni 

Hannah Arendtin (1958) ajatuksen toiminnasta, jonka toimija aloittaa tietämättä 

koskaan, mitä tuo alullepaneminen saa aikaan. Näin on siksi, että toiminta tapahtuu aina 

toimijoiden moninaisuudessa, josta kaikki toiminta on riippuvaista. 

Tehdessäni väitöskirjaani (Ketokivi 2010) etsin tapoja hahmottaa elämän 

tapahtumista. Aloittaessani väitöskirjatutkimustani vallalla oli kovin individualistinen 

ihmiskuva, joka antoi ymmärtää, että ihminen itse muotoilee elämänprojektinsa. Etsin 

tapoja haastaa tuota ihmiskuvaa, joka tuntui yksinkertaisesti harhaiselta. Niinpä ryhdyin 

empiirisesti tarkastelemaan sitä, miten elämä muotoutuu tilanteessa, jossa perustavat 
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sidokset ja elämänmuodot ovat murtuneet. Halusin ymmärtää, millaisia ihmisyyden 

aineksia nousee esiin silloin, kun maailma halkeaa. Tutkiessani sairastumisia, avioeroja, 

puolison menettämistä, tahatonta lapsettomuutta ja työkyvyttömyyttä, huomasin, miten 

elämä kulkee toisinaan omia ratojaan, tekivät ihmiset mitä hyvänsä. Kasvaimilla, 

hormoneilla ja aivojen välittäjäaineilla on oma elämänsä, joka rajusti puuttuu ihmisten 

ja yhteisöjen elämään. Yhteiselämän muodot limittyvät elämän katoavaisuuden ja 

syntyvyyden kanssa. Ne ovat ehkä kautta aikojen eri tavoin palvelleet inhimillisiä tarpeita 

ja suojelleet ihmisiä elämän alati vaanivalta ennakoimattomuudelta, hauraudelta ja 

katoavaisuudelta. Kun elämä iskee, yhteisön rivit tiivistyvät. Yhteisö selviää siitä, mihin 

yksilö tuhoutuu. Modernissa yhteiskunnassa kaikilla ei kuitenkaan ole yhteisön tapaan 

toimivia, rikkoontumisen hetken yli kannattelevia suhteita.   

Jälkikäteen näin mielessäni väitöskirja-aineistoni ihmisten elämän ja myöhemmin 

myös oman elämäni joitain hetkiä jonkinlaisesta lintuperspektiivistä, jossa 

tarkkaavainen havainnoitsija voisi hienovaraisesta liikehdinnästä huomata, miten jonkin 

syklin aika oli hupenemassa. Miten elämä tai Jumala, jokin sattumus tai jonkinlainen 

kosminen maailmanjärjestys kohta puuttuisi asiaan tavalla, joka päättäisi asianosaisten 

elämän sellaisena kuin he olivat oppineet sen tuntemaan. Ihmiset olivat usein 

tiedostamattaan saapumassa tietämisen rajalle ja ylittämässä rajan ei-tietämisen 

puolelle. He ikään kuin tiesivät elämänsä, mutta pinnan alla jokin (kuten kasvain, 

uupumus tai ikäkriisi) oli vaivihkaa kasvanut valmiiksi purkautumaan pintaan kuin 

siemen, joka aluksi kasvaa maan pinnan alla huomaamatta ja sitten pyrähtää näkyviin. 

Joissain tapauksissa prosessi muistutti enemmän myrskyä, jonka merkit ja pyörteet 

pikkuhiljaa enteilivät muutosta, mutta lopulta kasvoivat yllättäen kaiken myllertäväksi 

myrskyksi.  

Kun ”jokin” alkaa kasvaa, oli se sairaus tai pakottava tunne, sosiaalinen muoto ei 

onnistu sitä peruuttamaan tai pysäyttämään. Elämä ja muodot voivat törmätä, ne voivat 

uudelleen muotoutua suhteessa toisiinsa, mutta elämä vaatii tilaa tapahtua. Se ei ole 

pysäytettävissä tai hallittavissa. Olen huomannut niin ihmisten tarinoita tutkiessani kuin 

myöhemmin tehdessäni työtä elämänkriiseissä olevien ihmisten parissa, että oma 

tahtokaan ei auta silloin, kun ihmisessä kasvaa voimakas tarve toisenlaiseen 

ympäristöön, toisenlaisten asioiden ja ihmisten pariin. Jollain lailla se muistuttaa tapaa, 

jolla kasvit hakeutuvat kohti valoa. Ikään kuin ihmisetkin etsisivät valoa, sellaista kohtaa 

maailmassa, jossa heille ominainen olemisen tapa saa vastakaikua. Kun pakottavat 

tunteet etsivät väylää purkautua, ihmiset pikemminkin käyttäytyvät kuin toimivat 

jossain tietoisessa ja intentionaalisessa mielessä. He ovat osa elämänprosessia, joka 

ylittää yksilöllisen tahdon ja elämänmuodon. Myös silloin, kun ihminen kuvaa 

elämäänsä särkymisen tai putoamisen metaforilla, tietoisen toiminnan alue pienenee. 

Maailma ikään kuin murtuu, ja ihminen putoaa jonnekin tietämisen ja ei-tietämisen 

välimaastoon, jossa moni luulee kuolevansa, koska mikään selkeä muoto tai järjestys ei 

kannattele elämää. Kuitenkin ei-tietämisen alueella elämän vitaali prosessi jatkaa 

kesyttämätöntä liikettään, jonka edessä on mahdollista antautua. Elämän ikään kuin 
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täytyy vain sallia tapahtua. Kaaoksen hetkellä ihmisestä tulee pikemminkin elämän 

tapahtumapaikka kuin sitä ohjaava toimija. Pikkuhiljaa alkaa kuitenkin taas tapahtua 

uudenlaista järjestymistä ja elämä hakee uusia kannattelevia muotoja.  

Simmelille elämän paradoksaalisuus merkitsee sitä, että elämä käsittää 

samanaikaisesti rajan rajoittavuuden että sen ylittymisen, vaikka tämä vaikuttaa 

äkkiseltään loogiselta ristiriidalta. Samaan aikaan kun elämme tiettyjen rajojen sisällä, 

pystymme kuvittelemaan ja ajallisesti kokemaan, miten nuo rajat joissain tapauksissa 

ylittyvät. Kognitiivisina olentoina olemme rajoitettuja omiin kategorioihimme, mutta 

samalla olemme tietoisia siitä, että jotain jää tietämyksemme ulkopuolelle. Emme siis 

luonnonolentojen tavoin elä tietyissä rajoissa, vaan tietoisuutemme välityksellä myös 

niiden tuolla puolen. Jokainen raja voidaan ylittää. (Simmel 2010: 5.)  

Simmelin mielestä ihmisen moraalinen tehtävä on ylittää itsensä. Jokainen hetki 

asettaa rajat ja ihminen on tuon rajan molemmilla puolilla. Näiden kahden puolen 

vastakkaisuus nousee siitä, että ne ovat ottaneet jonkinlaisen vakautuneen muodon tai 

toisensa poissulkevuuden. Eletty elämä ei hahmotu nykyisyydessä, vaan vasta 

seuraavassa hetkessä, josta käsin hahmotamme tuon kokemuksen (Simmel 2010). 

Samaa mieltä on amerikkalainen pragmatisti Georg Herbert Mead, joka jakaa sosiaalisen 

minän toimivaan, luovaan ja välittömään toimijaminään (”I”) sekä sosiaalisen ryhmän 

jäseneksi sosiaalistettuun, habituaaliseen minään (”me”), joka voi olla paitsi toisten myös 

oman itsen reflektion kohteena. Kun teemme jotain uutta, emme itsekään tarkalleen 

ottaen tiedä, mitä teemme. Tuo tekeminen avautuu hetki hetkeltä ja luovaa siitä tekee 

juuri se, että se on itsellekin jotain uutta (Mead 1934).  

Simmelin ajattelussa elämme jatkuvassa rajatilassa, jossa nykyisyys astuu tulevaan. 

Tietoisuutemme kautta olemme jo nyt suuntautuneita tulevaan, mikä tekee tulevasta 

osan nykyisyyttä. Kussakin hetkessä elämä ylittää itsensä ja kurottaa nykyisyyden rajojen 

ylitse. Moraalinen elämä ylittää jokaisessa hetkessä egon rajoitukset ja kurottaa hieman 

korkeammalle, kunnes taas ylittää nykyisyyden rajat. Ylittymisen mahdollistaa ajan eri 

vaiheiden kohtauspiste, nykyisyys, jossa mennyt ja tuleva törmäävät. Mennyt elämä saa 

nykyisyydessä muiston muodon. Tuleva ei myöskään odota meitä jonkinlaisena 

nykyisyydestä irrallisena alueena, vaan elämme jatkuvasti jonkinlaisella raja-alueella, 

jossa on kyse yhtä lailla tulevaisuudesta kuin nykyisyydestä. Koska mielemme 

suuntautuu eteenpäin, tuleva on osa nykyisyyttä (Simmel 2010: 5–8). 

Simmelin ajatus ajasta on helppo tunnistaa arkikokemuksen perusteella. Mieli kulkee 

askeleen edellä, eikä malta pysähtyä kokemaan juuri nyt käsillä olevaa hetkeä. 

Ympäröivän maailman tullessa yhä hektisemmäksi, ihmisen mieli ja keho ylivirittyvät ja 

stressihormonit saavat ihmisen alati valmistautumaan pakoon tai taisteluun. Kehollisilla 

prosesseilla on oma toimintalogiikkansa, joka vaikuttaa suoraan myös mieleen ja 

toimintaan. Kun keho on stressaantunut, mieli juoksee kaukana tulevaisuudessa, ei-

tietämisen alueella, ja hätäilee siitä, mitä on tulossa. Mennyt on tulevan kuvittelussa 

läsnä, sillä ihmisen mieli odottaa jo koettua tapahtuvaksi tulevaisuudessa. 

Joogaopettajana olen huomannut, miten rauhallinen palleahengitys vaikuttaa ajan 
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kokemiseen. Kun ihminen keskittyy hengittämään, mennyt ja tuleva kohtaavat 

nykyhetkessä, mutta ne eivät kolonisoi nykyhetkeä. Niiden väliin jää tilaa hengittää, olla 

läsnä tässä ja nyt. Vaikka ajan kokemisen logiikka pysyy samana, sen laatu muuttuu. Aika 

ikään kuin hidastuu. Tietoisuus suuntautuu menneeseen ja tulevaan ankkuroituneena 

nykyhetkeen. Sellaisesta tilasta käsin Simmelin mainitsema itsen ylittäminenkin on 

mahdollista. Tietoisuus kykenee ylittämään egon rajat ja toimimaan uudella tavalla. 

Simmelin elämänfilosofia erittelee tietoisuuden todellisuuden ja elävän elämän 

etenevän prosessin toisistaan. Se mikä tietoisuuden tai logiikan tasolla on ristiriitaista, 

on elävän elämän tasolla tavallinen paradoksi. Ihmisenä olemisen ristiriitaisuus on 

Simmelin mukaan siinä, että ihmisyys on samanaikaisesti rajatonta jatkuvuutta, joka 

virtaa alati eteenpäin, ja egon rajoittuneisuutta. Ego on eräänlainen elämänvirran pato 

hiukan samaan tapaan kuin mikä tahansa orgaaninen, henkinen, materiaalinen tai 

sosiaalinen muoto. Lopulta elämä ylittää kaikki muodot, jotka sitä rajoittavat. 

Elämänprosessi, joka synnyttää ihmisen kehon, myös muuttaa sitä ja lopulta hajottaa 

sen. Samoin käy sosiaalisille ja henkisille muodoille: sosiaaliset ryhmittymät ja 

instituutiot, uskomusjärjestelmät ja ajatusmaailmat muotoutuvat, muuntuvat ja 

purkautuvat. Kaikella on aikansa. Elämän ylittyminen on kaikissa elämänprosessin 

vaiheissa alati läsnä. Se on elämänprosessin vitaalisuuden ydintä. Myös tuhoutuminen 

on osa elämän vitaalia jatkuvuutta (Simmel 2010: 9–10).  

Elämän ollessa jatkuvaa virtausta se väistämättä ja lakkaamatta asettuu jyrkkään 

vastakkainasetteluun muodon kanssa. Tämä asetelma on Simmelin mukaan (2010: 12) 

samanaikaisesti huomaamatonta ja vallankumouksellista. Elämän ylittyminen on 

kulttuurisen muutoksen tärkein impulssi. Yksilöllisyys kaikkein äärimmilleen vietynä on 

muoto, joka vastustaa osana elämän virtaa toimimista, sille antautumista. Ihmiselämän 

paradoksi on sen samanaikaisessa subjektiivisuudessa ja yleisyydessä. Simmel 

hahmottaa elämälle kaksi toisiaan täydentävää määritelmää: ”enemmän-elämä” (”more-

life”) sekä ”enemmän-kuin-elämä” (”more-than-life”). Niiden enemmän-elementti ei ole 

jonkinlainen lisä elämän tavalliseen määrään, vaan kuvastaa juuri tuota elämän ytimessä 

olevaa liikettä, jossa elämä kurottaa koko ajan nykyisyyden yli. Elämä ei olisi 

elinvoimaista ja jatkuvaa, ellei se olisi enemmän-elämää (Simmel 2010: 14). Kyse ei 

kuitenkaan ole siitä, että Simmelille elämä olisi ennen muuta tulemisen kuin olemisen 

tilassa, sillä elämä voi lopulta ilmentyä vain jossakin muodossa (Pyyhtinen 2010: 58–

59). Nämä muodot ovat enemmän-kuin-elämää ja sellaisena välttämättömiä. Lopulta ero 

enemmän-elämän ja enemmän-kuin-elämän välillä on ero fysiologisen elämänprosessin 

ja henkisten elämänmuotojen välillä. Muodoissa elämästä tulee tietoista ja 

merkityksellistä (Pyyhtinen 2010: 60). Ja juuri nämä samaiset elämänprosessille 

välttämättömät muodot se tulee ajassa ylittämään. Syntymä ja kuolema ovat elämän 

tapahtumisen virrassa samaan aikaan kaikkein subjektiivisimpia ja kaikkein yleisimpiä 

tapahtumia, koska jokainen joutuu käymään ne läpi. Ilman niitä elämä ei olisi 

hahmotettavissa (Simmel 2010: 14–15). 
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Simmel lopettaa esseensä pohdiskelemalla esityksensä loogisia vaikeuksia ja päätyy 

siihen, ettei ilmaisun vaikeuksien tarvitse johtaa täydelliseen hiljaisuuteen. Tämä tuo 

mieleeni Emmanuel Levinasin ajatuksen siitä, että filosofia on viisauden rakastamisen 

sijaan rakastamisen viisautta, jonka keskeisin tehtävä on ajatella yhteiskunnan 

perustavaa ambivalenssia, vaikka se ei sellaisenaan taivukaan sanotuksi (Jokinen 1997: 

133; Levinas 1996). Ambivalenssi koskettaa paitsi elämän hahmottamista, elämän 

kokemista, elämistä itseään. Tuntuu siltä, että moni sosiaalinen ja henkinen muoto, 

yhteisöstä uskontoihin, on inhimillinen pyrkimys ratkaista tai kestää elämää 

ylittymisenä, jossa kaikki syntynyt lopulta tuhoutuu. Yhteisöt ja sosiaaliset järjestelmät 

murenevat yksilöitä hitaammin. Ne eivät ole yksittäisten yksilöiden kuolevaisuudesta 

riippuvaisia. Kun vanhoja jäseniä kuolee tai lähtee, uusia tulee ja muoto jatkaa 

elämäänsä. Muotojen synnyttäminen on eräänlaista elämän hupenemisen hidastamista. 

Samaan tapaan toimii esineiden valmistus. Niiden hajoaminen on yksinkertaisesti 

hitaampaa. Valmistaessaan esineitä ihmiset luovat heistä itsenäisesti jatkuvaa maailmaa, 

joka stabiloi inhimillistä elämää ja kiinnittää ihmiset materiaaliseen maailmaan (Arendt 

1958: 137). Näin ihmiset tietoisina, sosiaalisina ja materiaalisina olentoina toimivat: he 

ovat osa elämänprosessia, jota he pyrkivät hidastamaan ja merkityksellistämään 

luomalla muotoja (”enemmän-kuin-elämää”), jotka elämänprosessia kannattelevat. 

Itämaiset henkiset perinteet suuntautuvat elämän katoavaisuuteen hiukan toisin. 

Otan esimerkiksi joogan filosofian, jota olen itse jonkin verran opiskellut. 

Hindulaisuuden pyhän kirjoituksen, 400–100 eKr. kirjoitetun Bhagavad-Gitan mukaan 

maailma on katoavainen kärsimyksen tyyssija. Siellä ihminen on ikään kuin vieraantunut 

todellisesta alkuperästään, syvemmästä henkisestä ykseydestä, joka on ikuista. Yli 1500 

vuotta sitten kirjoitetuissa Patañjalin joogasutrissa, joihin joogan filosofia paljolti 

pohjaa, pyritään ratkaisemaan elämän ongelma, ei vain filosofisesti, vaan elämän itsensä 

tasolla (Broo 2010: 9). Joogan filosofiassa ihmisen perustavana ongelmana nähdään se, 

että ihmiset etsivät ulkoisesta maailmasta pysyviä asioita, joita se ei kykene tarjoamaan. 

Etsiessään rauhaa, rakkautta ja onnellisuutta sisäisen maailman sijaan muuttuvaisesta 

ulkomaailmasta ihminen tuottaa itselleen kärsimystä. Jooga voidaan nähdä 

menetelmänä pysäyttää maailmaan kiintyväisen mielen liikkeet ja syventyä sisäiseen 

maailmaan, kaiken alla olevaan ykseyteen, joka toisin kuin ulkoinen maailma, on 

rikkumaton (esim. Broo 2010). 

Mielen liikkeiden pysäyttämiseksi tarvitaan Patañjalin mukaan kaksi elementtiä: 

harjoitus (abhyasa) ja takertumattomuus (vairgya). Ensimmäinen tarkoittaa 

pitkäkestoista, säännöllistä ja antaumuksellista joogan harjoittamista, jossa mielen 

keskittämisen, hengittämisen ja meditaation välityksellä huomio käännetään ulkoisesta 

maailmasta sielulliseen maailmaan. Jälkimmäinen puolestaan viittaa irti päästämisen 

harjoitteluun tietoisena toimintana. Sen tavoitteena on irrottautuminen muuttuvaisen 

maailman toiminnoista siinä määrin, etteivät oma tyytyväisyys ja tyyneys ole niistä 

riippuvaisia. Meditatiivinen syventymisen tila tavoitetaan, kun tietoisuus omasta 

olemisesta erillisenä olentona katoaa, ja mieli on täysin hiljentynyt. Jäljelle jää läsnäolo 
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ilman rajoittavaa ja takertuvaa egoa. Kiinnostavaa on, että Simmelkin nostaa egon 

keskeiseen osaan elämänfilosofiaansa. Myös hän näkee egon rajoittuneena, tietämiseen 

pyrkivänä tietoisuutena, joka toimii elämänvirran patona. Egon ylittyminen on 

siirtymistä ei-tietämisen puolelle. Joogassa pyritään harjoituksen ja 

takertumattomuuden avulla sallimaan elämänvirran liike, jota tietoisesti seurataan, 

mutta jonka mukaan ei mennä. Näin sielun syvempi, rikkumaton osa ikään kuin 

seurailee egon liikkeitä niihin identifioitumatta.  

Nyky-yhteiskunnan hajaantuneet ja sirpaleiset sosiaaliset muodot suojaavat ihmistä 

elämän syntymisen ja tuhoutumisen liikkeeltä yhä vähemmän. Ihmiset ovat tilanteessa, 

jossa he joutuvat yksilöinä etsimään keinoja selviytyä kaiken muuttuvaisuuden keskellä. 

Väitöskirjaa tehdessäni huomasin, miten latautunut rooli läheissuhteilla ihmisten 

elämän kannattelijoina nykyisin on. Toinen tarjolla oleva polku elämän kestämiseen on 

terapia, joka toimii eräänlaisena tukirakenteena auttaen elämässä särkyneitä ihmisiä 

uudistumaan ja luomaan uusia muotoja, oli kyse sisäisistä ajatusmalleista tai 

uudistuneesta itseymmärryksestä. En usko, että on sattumaa, että itämaisiin 

maailmankatsomuksiin perustuvat vanhat käytännöt, kuten jooga ja meditaatio, ovat 

saavuttaneet länsimaissa valtavan suosion samaan aikaan kun kollektiiviset sosiaaliset 

muodot ovat hajautuneet. Ihmiset etsivät kipeästi tapoja kestää elämän vitaalia liikettä, 

joka yksilötasolla johtaa tunnetun elämän päättymiseen. Jooga ja meditaatio, joiden 

ratkaisumalli elämän ylittymiseen on samanaikaisesti syvästi yksilöllinen ja ihmisen 

osaa yleisesti koskettava, auttavatkin monia pysähtymään hetkeen ja lieventämään 

elämän vitaaliin paradoksaalisuuteen liittyvää kärsimystä.  

Elämä pakenee selityksiä. Yhtäältä niin tavallisena ja toisaalta kaiken mullistavana 

voimana siitä on vaikea saada käsitteellistä otetta. Kuitenkin juuri elämä itse vitaalina 

prosessina määrittää ihmisen osan, jota Simmelin myöhäinen elämänfilosofia hyvin 

ilmentää. Sosiaalitieteilijöiltä tarvittaisiin aiempaa suurempaa rohkeutta tarttua tähän 

meitä jokaista liikuttavaan arkiseen mysteeriin. Sulkiessamme elämän itsensä 

sosiaalisen maailman tarkastelun ulkopuolelle päädymme jonkinlaiseen hygieenisen 

loogiseen kuvaukseen maailmasta, jota elämä järkyttää. Meidän ei kuitenkaan tarvitse 

tietää elämää, vaan sallia ja kestää sen ei-tietäminen. Voimme tutkia juuri sitä, miten 

ihmiset eri aikoina ja erilaisissa sosiaalisissa muodoissa suuntautuvat tähän ei-

tietämiseen. Voimme pohtia, mikä tekee katoavaisesta elämästä enemmän-kuin-elämää 

ja sellaisena arvokasta. 
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USKO, TODELLISUUS JA PSYKOANALYYSI  
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I 
 

Kun Sigmund Freud 1936 sai pyynnön osallistua ihailemansa kirjailijan Romain 

Rollandin juhlakirjaan, hän empi. Freud oli jo ehtinyt täyttää 80 vuotta, ja koki olevansa 

sekä voimaton että tyhjä. Lopulta hän kuitenkin laati pienen esseen, kirjeen muodossa. 

Esseen nimeksi tuli Muistihäiriö Akropoliilla. Kyseessä on omaelämäkirjallinen teksti; 

aiheena on kokemus vuosien takaa, ja erityisesti kirjoituksen lopun voi nähdä yrityksenä 

tarkastella itseen vaikuttaneita perinteitä, mutta myös omaa ristiriitaista suhtautumista 

niihin.    

Lähtökohtana on 1904 tehty matka. Freudilla oli tapana lähteä nuoremman veljensä 

kanssa lomamatkoille, yleensä Välimeren maihin, ja sinä vuonna oli tarkoitus suunnata 

Korfulle. Triestessä he tapasivat veljen liikekumppanin, joka kuitenkin vahvasti 

kyseenalaisti suunnitelman. Korfussa olisi tähän vuodenaikaan aivan liian kuuma. Miksi 

ette lähde Ateenaan, hän kysyi? Pääsisitte Lloydin laivalle vielä myöhemmin tänään, ja 

paluu voisi olla kolmen päivän päästä samalla laivalla. Veljekset kuuntelivat 

epäuskoisina. Heidät valtasi eriskummallinen synkkyys ja pessimismi: tällainen matka 

olisi kovin hankala ja pääsisivätkö he edes maihin ilman viisumia? Kuin 

lausumattomasta yhteispäätöksestä he kuitenkin varasivat liput heti laivavarustamon 

avatessa ovensa ja samana iltapäivänä he olivat jo Akropoliin kukkuloilla. Kääntyessään 

katsomaan alla avautuvaa Ateenaa, Freud sai seuraavan ajatuksen: ”Tämä on siis kaikki 



 75 

todella olemassa, niin kuin meille koulussa opetettiin”. Mieleenjohtuma oli siinä 

mielessä muistihäiriö, ettei Freud todellisuudessa koskaan ollut kyseenalaistanut 

Ateenan olemassaoloa, eikä koulussa ollut opetettu kaupungin olevan ”todella olemassa”.  

Miten ymmärtää tätä muistihäiriötä? Freud jakaa tapahtuman kahteen osaan: 

veljesten synkkyyteen Triestessä ja varsinaiseen muistihäiriöön Akropoliilla. Hän arvelee 

ensimmäisen osan voivan selittää toisenkin. Ateena, länsimaisen kulttuurin ja tieteen 

kehto, oli kouluvuosista lähtien ollut Freudin ihailun kohde, mutta hän ei ollut kuvitellut 

koskaan pääsevänsä sinne. Ehkä on parasta epäillä tätä mahdollisuutta nytkin? Voiko 

tämä olla minun todellisuuttani?  

Esseen lopussa Freud viittaa omaan isäänsä. Tämä ei (Freudin mukaan) ollut 

länsimaisen kulttuurin sivistämä mies, eikä Ateena ollut hänelle erityisen 

merkityksellinen paikka. Jos isälle olisi suotu mahdollisuus lähteä pitemmälle matkalle, 

hän ei arvelujen mukaan olisi suunnannut Ateenaan. Hän olisi lähtenyt Jerusalemiin. 

Uskon kehto olisi ollut hänelle tärkeämpi paikka kuin tieteen synnyinsija.  

Ateenan matka oli ymmärrettävästi Freudille merkityksellinen sekä sen tapahtuessa 

että siitä kirjoittaessaan. Vuonna 1904 Freud oli lunastamassa paikkaansa tieteessä. Hän 

oli juuri kirjoittanut kirjansa Unien tulkinta ja Seksuaaliteoria oli kohta ilmestymässä. 

Samalla hänen isänsä oli kuollut muutamaa vuotta aikaisemmin. Vuonna 1936 taas 

Freud oli vanha ja sairas mies, joka ei enää pystynyt matkustamaan, ja joka uudelleen oli 

kiinnostunut Mooseksesta. Molempina ajankohtina voi kuvitella Freudin painiskelleen 

valintojensa kanssa. Vanhojen perinteiden vaaliminen vai uusien näkymien etsintä? 

Juutalainen lähtökohta vai kreikkalais-kristillinen assimilaatio? Viime kädessä: usko vai 

tiede?  

 

 

 

II 
 

Freud oli uskonnollisen perheen kasvatti, mutta hänen töissään vallitsee valistunut 

tieteellinen katsantokanta. Uskon käytäntöjä ja sisältöjä oli tarkasteltava tieteellisin 

periaattein; usko on illuusio, jota kyseenalaistaa, naamio, jota epäillä. Tieteellä ei voi olla 

uskon suhteen muita tehtäviä, ja tieteisiin Freud luki psykoanalyysinsa. 

Tämä oli Freudin julkilausuttu kanta. Myöhemmät kirjoittajat ovat kuitenkin 

todenneet, että äänekäs irtautuminen voi peittää jotakin alleen. He ovat miettineet, 

näkyykö uskonnollinen, juutalainen tausta kuitenkin Freudin työssä. Ja kysymyksen voi 

laajentaa: mitä yhtymäkohtia on uskon ja psykoanalyysin välillä? 

Uskossa ja teologiassa on monenlaisia painotuksia, mutta Pyhän tavoittamisen 

yrityksissä voinee nähdä kaksi keskeistä mallia. Kun Jumala ensimmäistä kertaa puhuu, 

hän kysyy Aatamilta: missä olet? Kuvaannollisesti ymmärrettynä tämä tarkoittanee: 

missä olet suhteessa minuun? Miten asennoidut liittoomme? Mistä löydän sinut 
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suhteessa itseeni? Kysymys on molemminpuolinen: miten toinen asettautuu suhteessa 

nimenomaan itseen, missä toinen tässä suhteessa on? Tämä on siis lähtökohta, tai: 

lähtökohta näkyy tässä molemminpuolisessa kysymyksessä. Tilanteen haltuun 

saamiseksi tarvitaan menetelmä. Menetelmä on keskustelu tai dialogi. Kysymysten, 

vastausten, ja vastakysymysten kautta Pyhä nousee esiin. 

Toinen keskeinen malli, joka elää enemmän tai vähemmän sovussa ensimmäisen 

kanssa, liittyy Jumalan tapaan puhua. Kysymys Aatamille on suora, mutta yleensä 

Jumala näyttäytyy tai puhuu epäsuorasti, symbolein: luomiskunnan kautta yleisesti, 

luonnon ilmiöissä ja erityisesti Pyhässä tekstissä. Kun Jumalan kasvot tai Raamatun 

sanoma ei ole ilmeinen, teksti pitää tulkita. Tulkinnan kautta tavoittaa alla olevan, 

piilossa pysyvän, alatekstin. 

Näitä malleja löytää helposti myös psykoanalyysista. Jälkimmäinen vastaa läheisesti 

Freudin klassista hahmotusta sielunelämän rakenteesta ja tulkinnasta. Tämä malli elää 

tänäkin päivänä erityisesti niin sanotussa minä-psykologisessa perinteessä: 

tiedostamaton näyttäytyy vain puolustuksen peittämänä, johdannaisissaan, mutta sen 

sanomaa on tärkeä ymmärtää. Tällöin terapeuttinen tehtävä on piilomerkitykseen 

pyrkiminen tulkinnan avulla. Edellinen malli taas vastaa tämän päivän niin sanottua 

intersubjektiivista ja relationaalista psykoanalyysia. Niissä lähdetään kahden toimijan 

systeemistä ja ollaan erityisen kiinnostuneita molempien asennoitumisesta toiseen, 

kohtaamisen tapahtumasta ja edellytyksistä sekä dialogissa esiin nousevista ilmiöistä. 

Kuten psykoanalyytikko Thomas Ogden muotoilee asian, kohtaamisesta syntyvä kolmas 

on psykoanalyysin tulos ja kohde. 

Kaikissa näissä uskon ja psykoanalyysin malleissa lähdetään itsessään 

tavoittamattomasta todellisuudesta ja sen tavoittamisen yrityksestä. Edellisessä mallissa 

painotetaan dialogin ja kohtaamisen merkitystä: kuinka tavoittamaton tässä nousee 

esiin. Jälkimmäisessä mallissa lähestytään toista tulkinnallisin yrityksin. Niiden kautta 

yritetään tavoittaa muuten tavoittamatonta. Menetelmälliset periaatteet tai painotukset 

eroavat, mutta kohde on sama. Uskossa sitä sanotaan Pyhäksi, psykoanalyysissa 

tiedostamattomaksi. 

Keskeisintä sekä uskossa että psykoanalyysissa lienevät niiden kohteet. Mikä on – 

tarkemmin ottaen – uskon ja psykoanalyysin objekti? 
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III 
 

Uskon ja Freudin psykoanalyysin välillä voi nähdä yhtäläisyyksiä sekä kohteen että 

menetelmällisten periaatteiden suhteen. Uskon kohde on Pyhä tai Jumala; sitä tai Häntä 

lähestytään ja tutkitaan. Psykoanalyysin kohde on, kuten sanottu, tiedostamaton. 

Kohteet ovat nämä, mutta ovatko ne todellisia? Ovatko Jumala ja tiedostamaton 

todellisuudessa olemassa? 

Uskossa on ilman muuta näin ja tämä voinee olla jopa uskon määritelmä. Uskossa 

Jumala on osa todellisuutta; Hän vaikuttaa jatkuvasti tavanomaisessa ja jokapäiväisessä 

elämässämme. Teologiassa asia on toisin. Teologia on – ainakin tänä päivänä – 

akateeminen tieteenhaara, jossa tutkitaan muun muassa uskon järjestelmiä, kirkollisia 

rituaaleja ja Pyhän tekstin tulkinnallisia perinteitä. Uskon kohteen todellisuuteen ei 

teologiassa oteta kantaa. Askel siihen on askel teologiasta uskoon. 

Miten on psykoanalyysin kohdalla? Onko psykoanalyysi uskoa vai teologiaa? 

Freud oli tässä mielessä epäilemättä uskovainen. Monessa yhteydessä hän totesi 

tiedostamattoman olevan todellisuutta, aivan kuten ulkoinenkin realiteetti. Molemmissa 

todellisuuksissa (ulkoisessa ja sisäisessä) on omat lainalaisuutensa: molemmat ovat 

olemassa tahdostamme riippumatta, antavat vastusta ja ovat itsessään tavoittamattomia. 

Useimmissa tieteissä suuntaudutaan ulkoiseen tai aineelliseen todellisuuteen, 

psykoanalyysissa käännytään sisäänpäin, psyykkiseen realiteettiin. Molemmat realiteetit 

ovat vaikuttavuudessaan todellisia.  

Tässä merkityksessä psyykkinen todellisuus on ikään kuin paikka, jossa on omia 

yleisiä ja yksilöllisiä lainalaisuuksia, ja psykoanalyysin tehtävä on selvittää niitä. Mutta 

kuten tunnettua, psykoanalyyttiset käsitteet ovat usein monimerkityksellisiä, ja näin on 

myös tämän käsitteen kohdalla. Muutamassa kohdassa Freud saattoi todeta esimerkiksi, 

että animistinen käsitys on psyykkisesti todellinen; neurootikoiden, lasten ja niin 

sanottujen alkukantaisten kansojen kokemukset ovat psyykkistä todellisuutta. Tässä 

yhteydessä psyykkinen realiteetti ei ole sisäinen paikka, vaan kokemusten niin sanottua 

todellisuusarvoa kuvaava käsite. Se viittaa kokemusten ontologiseen statukseen, 

ajatusten ja tunteiden koettuun todellisuusdimensioon. Sanalla on siis kaksi merkitystä. 

Se viittaa joko tiettyyn todellisuuden alueeseen tai kokemusten subjektiiviseen 

todellisuusarvoon. 

Toisessa yhteydessä, luonnehtiessaan tiedostamattoman käsitettään, Freud tekee 

eron sanan topografisen ja deskriptiivisen merkityksen välillä. Topografinen 

tiedostamaton on mielen paikka tietoisen ja esitietoisen alueen ”takana” tai ”alla”. 

Deskriptiivinen tiedostamaton lähtee tavasta kategorisoida mielellistä sisältöä tietoisen 

havaitsemisen ulottumattomissa tai ulottuvissa olemisen pohjalta ja se sisällyttää sekä 

piilotajunnan että esitietoisuuden. Tätä jakoa voinee käyttää myös psyykkisen 

todellisuuden käsitteen kohdalla. Topografisesti sana viittaa paikkaan, deskriptiivisesti 

taas subjektiivisen kokemuksen ontologiseen statukseen.  
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Kuten todettu, Freud käyttää käsitettä molemmilla tavoilla, mutta topografinen 

merkitys on hänelle selvästi deskriptiivistä käyttöä keskeisempi. Tänä päivänä suhde on 

päinvastainen. Peter Fonagy ja Mary Target ovat ottaneet käsitteen käyttöön niin 

sanotussa mentalisaation teoriassaan. He kuvaavat lasten implisiittisen mielen teorian 

(theory of mind) kehitystä – sitä, kuinka lapsi ensin kokee kokemustensa vastaavan 

ulkoisessa todellisuudessa olevaa asiantilaa (equivalent mode) päätyäkseen lopulta 

kokemistapaan (reflective mode), jossa ymmärtää tunteiden ja ajatusten olevan 

perspektiivi ulkoiseen todellisuuteen. Fonagylle ja Targetille psyykkinen todellisuus on 

nimenomaan subjektiivisten kokemusten todellisuusarvoa kuvaava termi. Tämä 

heijastanee yleisemminkin nykypsykoanalyysin tapaa käyttää käsitettä.   

Miten topografisessa ja deskriptiivisessä mallissa suhtaudutaan tiedostamattomaan 

todellisuuteen – siis kysymykseen siitä, onko piilotajunta todella olemassa vai ei? 

Otetaanko tähän kantaa? Topografisessa mallissa lähdettäneen tämän paikan 

todellisesta olemassaolosta; lähtökohtana lienee tämän alueen kyseenalaistamaton 

olemassaolo. Jos käyttää käsitettä näin, on siis uskovainen. Toisin on käsitteen 

deskriptiivisen käytön kohdalla. Kun psyykkinen todellisuus viittaa subjektiivisen 

kokemuksen vastaavuuteen ulkoisen todellisuuden kanssa, ei oteta kantaa 

tiedostamattoman mahdolliseen olemassaoloon. Tämän käytön yhteydessä ollaan 

kiinnostuneita siitä, mistä lähtökohdasta joku kokee tai uskoo, mutta ei oteta kantaa 

koetun todellisuuden olemassaoloon. Tämän käytön edustaja on siten teologi eikä 

uskovainen. Tästä näkökulmasta katsottuna psykoanalyysi olisi siirtynyt uskosta 

teologiaan. Mutta tämä ei välttämättä ole koko totuus. 

 

 

 

IV  
 

Muistihäiriö Akropoliilla-esseessään Freud toteaa, että häiriö itsessään ei ollut 

pelkästään muistamiseen kytkeytyvä erehdys, vaan erityisesti todellisuuskokemukseen 

liittyvä epävarmuus tai epäselvyys. Freud selittää häiriötä kahdella, toisiinsa 

kytkeytyvällä tavalla. Triestessä mahdollisuus päästä ihailtuun Ateenaan tuntui liian 

suurelta; se oli ”liian hyvää ollakseen totta”. Tämän seurauksena veljekset suhtautuivat 

matkan ajatukseen pessimistisen synkästi, kuin mahdottomuuteen. Parasta oli varautua 

koko suunnitelman epäonnistumiseen. Matkan jo toteuduttua, seisoessaan Akropoliin 

kukkuloilla, Freud ei voinut uskoa tätä todellisuutta omakseen. Tämän seurauksena 

syntyi niin sanottu muistihäiriö. Matkan mahdollisuuteen ei uskaltanut uskoa. 

Toteutuneeseen perille pääsyyn ei tohtinut suhtautua kuin todellisuuteen.  

Ensimmäinen selitys tälle suhtautumiselle lähtee matkakohteen luonteesta. Freud 

kertoo lapsuus- ja nuoruusvuosiensa aikana kokemastaan ahtaudesta – aina samat 

ympäristöt, aina samat kävelyreitit. Meren äärelle pääseminen tuntui suurelta ja 
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vapauttavalta mahdollisuudelta. Tämä ahtaus ei luonnollisesti koskenut pelkästään 

konkreettista elinympäristöä, vaan myös oman kasvuhistorian henkilösuhteita ja 

kulttuuria. Ateena edusti jotakin muuta, kaukana olevaa, mutta kiihkeästi arvostettua 

maailmaa. Voiko tällaiseen kohteeseen todellisuudessa päästä? Uskaltaako sitä toivoa? 

Toinen selitys liittyy matkan herättämään syyllisyyteen. Isällä ei ollut tätä 

mahdollisuutta ja hän pysyi uskollisesti esi-isiensä uskossa. Jos itse lähden, petänkö 

silloin isääni? Voinko kulkea nimenomaan tätä tietä?  

Tämän voi nähdä esimerkkinä yleisestä kehitysmahdollisuuden herättämästä 

ristiriidasta. Sillä on vastineensa psykoanalyysissa, sillä tämä hoitomenetelmä nähdään 

nimenomaan ristiriitaa sisältävänä kehitysprosessina. Kysymys on: mikä auttaa 

selvittämään tämän ristiriidan? Asiassa voi nähdä tiettyjä kytköksiä uskon ja 

psykoanalyysin välillä. 

 

 

 

V 
 

Mitä tai mihin uskovainen uskoo? Välitön vastaus lienee: hän uskoo Jumalan tai 

Pyhän olemassaoloon – Jumala on hänelle todellisuutta. Tämä vaatinee kuitenkin 

tarkennusta, sillä uskovainen ei koe Jumalan yleistä olemassaoloa tai todellisuutta, vaan 

Jumalan tietyntyyppistä läsnäoloa tai suhtautumista. Jumala on tarkemmin sanottuna 

olemassa tiettynä suhtautumisena minuun. Tässä suhtautumisessa on sekä kulttuurisia 

että henkilökohtaisia eroja, mutta keskeistä ja yleistä lienee kokemus Toisesta minuun 

vakaasti ja luotettavasti suuntautuneena, huomioivana, ajattelevana ja heikkouksistani 

huolimatta hyväksyvänä läsnäolona. Tämä kokemus tulee lähelle niin sanottua armon 

tuntua.     

Kuten tunnettua, psykoanalyysissa ajatellaan sielullisten vaikeuksien johtuvan 

kehityksellisistä fiksaatioista. Kehitys on uusien toimintojen omaksumista. Kärsivä 

ihminen ei ole (jollakin kehityslinjallaan) päässyt tiettyä kohtaa pitemmälle, ja näin ollen 

omavaraisuuteen tarvittavia funktioita (muun muassa itsensä rauhoittamiseen) on 

jäänyt ottamatta haltuun. Hoidon tehtävä on edesauttaa uusien toimintojen 

omaksumisen mahdollisuutta. Tätä potilas kuitenkin enemmän tai vähemmän varoo. Jos 

otan funktion käyttöön, onnistunko uusissa tehtävissäni? Olisiko kuitenkin turvallisinta 

jäädä siihen mitä jo tunnen? 

Ehkä keskeisin kysymys psykoanalyyttisessa menetelmässä on se, millä ehdoilla 

potilas voi jättää turvallisena koetun position (ja yrittää ottaa omakseen jotakin uutta). 

Riitta ja Veikko Tähkä ovat kuvanneet, kuinka kehityksen, ja näin ollen parantavan 

prosessin, ehtona on kokemus uudesta ymmärretyksi tulemisesta. Jos uuden kynnyksellä 

koen Toisen ymmärtävän muun muassa asiaan kuuluvaa ahdistusta, tilanne tuntuu 
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jaetulta, eli voin kokea analyytikkoni olevan kanssani. Toinen on silloin käsillä, mukana. 

Tässä tapauksessa saatan uskaltaa edetä. 

Sekä uskossa että psykoanalyysissa ydinkysymys on siis siitä, seuraako Toinen, 

kulkeeko hän kanssani. Ja siitä, seuraako hän todellisuudessa minua.  

Tämä on psykoanalyysissa aina läsnä oleva kysymys. Kuunteleeko psykoanalyytikko 

todella minua? Hän vaikuttaa suhtautuvan myötämielisesti, mutta voiko tähän 

todellisuudessa luottaa – miten hän todellisuudessa on minuun nähden asettautunut? 

Jos hän tällä hetkellä ajatteleekin jotakin aivan muuta, jos hän todellisuudessa onkin 

minuun tympääntynyt, jos hän ymmärrykseen pyrkivänä suhtautumisena onkin 

hävinnyt, tai ehkei hän sellaisena koskaan ole ollut olemassakaan? Tähän lausuttuun tai 

lausumattomaan kysymykseen psykoanalyytikko ei pysty vastaamaan. Potilas tekee 

luonnollisesti havaintoja ulkoisesta todellisuudesta, toisin sanoen analyytikon 

tekemisistä ja olemuksesta, ja näiden pohjalta hän tekee päätelmiä muun muassa 

analyytikon käsillä olosta. Ulkoinen todellisuus vaikuttaa siten tietysti kokemukseen 

analyytikon käsillä olosta, mutta tämän todellisuuden tarkkailu ei voi antaa asiasta 

aukotonta varmuutta. On aina riski, että Toinen jossakin kohtaa suhtautuu 

varauksellisesti – että hän on muualle kääntynyt tai poissaoleva. Analyytikon käsillä olon 

todellisuutta ei näin ollen voi todistaa; potilas ei voi sitä tehdä, eikä analyytikko. 

Luonnontieteestä tutut todellisuuskriteerit eivät tässä riitä tai täsmää. Viime kädessä 

kyse on uskosta: voinko kokea tämän läsnäolon vai en? Se löytyy, tai sitten ei.  

Tilanne on rinnastettavissa kysymykseen Jumalan olemassaolosta. Jos Jumala on 

olemassa tiettynä Toisen asettautumisena, tämän asian todellisuutta ei voi todistaa 

luonnontieteellisin kriteerein. Usko ja kokemus löytyvät, tai sitten eivät. 

Luonnontieteiden sopimattomuus asian varmistamiseksi ei tietenkään kerro Jumalan 

mahdollisesta olemassaolosta ulkoisessa todellisuudessa; Hän on siellä olemassa, tai ei, 

tästä riippumatta. 

 

 

 

VI 
 

Uskooko uskovainen todella? Ja uskooko potilas analyytikon todelliseen käsillä 

oloon? Näin voisi olettaa, jos kokemus Jumalan todellisuudesta on uskon määritelmä ja 

jos onnistuneen psykoanalyysin edellytys on kokemus analyytikon todellisesta käsillä 

olosta. Mutta sekä uskossa että psykoanalyysissa epäilyksellä lienee vakaumusta 

suurempi rooli. Uskovainen pohtii, eri variaatioin, voiko kaikki asiat huomioiden uskoa 

hyvään Jumalaan. Sama pätee psykoanalyysiin. Yllä todettiin, että psykoanalyysin 

kohteena on sisäinen, viime kädessä tavoittamaton, todellisuus. Teoriassa näin on, 

muttei käytännössä. Pyrkimyksenä on toki sisäisen realiteetin tavoittaminen ja uusien 

mahdollisuuksien elävöityminen, mutta nämä molemmat edellyttävät potilaan riittävää 
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uskoa analyytikon käsillä oloon. Prosessin edellytyksenä on siis uskon varassa oleminen. 

Potilas on enemmän tai vähemmän varovainen ja epäileväinen: kuinka voisin luottaa 

analyytikon käsillä oloon? Kliinisen psykoanalyysin tehtävä on lähinnä tarkastella tätä 

epäilyä. Tavoite ei ole uskon vahvistaminen (tässä suhteessa psykoanalyytikko ei tee 

lähetystyötä), vaan epäilyn ymmärtäminen. Potilas tekee sitten tällä ymmärtämisellä 

mitä tekee. Vaikka sekä uskonnossa että psykoanalyysissa vannotaan tietyn 

todellisuuden nimeen, epäusko on niiden keskiössä.  

 

 

 

VII 
 

Muistihäiriö Akropoliilla on, kuten alussa todettiin, omaelämänkerrallinen essee ja 

kirje. Kirjoittaessaan ikääntyvälle ystävälleen – ja itse päästyään jo korkeaan ikään – 

Freud katsoo taaksepäin, arvioiden omia asennoitumisiaan ja valintojaan. Pohdinta 

matkoista, mahdollisuuksista ja todellisuudesta on luonnollisesti yleispätevä, ja sen voi 

nähdä heijastavan myös psykoanalyyttisen hoidon ydintä. Kuinka kauas voi – ja haluaa 

– lähteä omista lähtökohdistaan, voiko luopua turvasta, jota tutut maisemat tarjoavat? 

Ja jos lähtee, miten suhtautua edessä oleviin mahdollisuuksiin: onko parasta olla 

varmuuden vuoksi epäuskoinen vai pitääkö niitä todellisina? Kun uusi maisema sitten 

on silmien alla, pitääkö sitä omanaan? Ja jos pitää, onko silloin lähtökohdilleen uskoton? 

Esseen voi tämän ohella nähdä pohdintana uskon ja tieteen suhteesta: kumpaan 

nojautua, kääntyäkö Jerusalemin vai Ateenan suuntaan? Freud ei tähän ota kantaa, vaan 

itselleen ominaisella tavalla hän pitää molemmat vaihtoehdot avoimina. Kirjeensä alussa 

hän kuvaa Romain Rollandia kohtaan tuntemaansa ihailua. Hän arvostaa tämän 

rakkautta totuuteen. Samalla hän ihailee Rollandin uskonrohkeutta, Bekennermut. 

Freudin mukaan nämä eivät siis sulje toisiaan pois: voi pyrkiä ehdottomaan totuuteen ja 

samalla uskoon uskaltautumiseen. Mutta voi tietysti pohtia kumpi tulee ensin: kumpi 

muodostaa perustan? 

Kysymys on luonnollisesti monimutkainen ja riippuu käsitteiden määritelmistä, 

mutta Muistihäiriö-esseessä voi nähdä yhden mahdollisuuden katsoa asiaa. Kun Ateena 

on silmien alla, voiko sen todellisuuteen antautua? Tämä kysymys koskee suhdetta itsen 

ja ulkoisen todellisuuden välillä, mutta näin lopuksi voi vielä – vähän toisesta 

näkökulmasta – lähestyä aikaisemmin avattua pohdintaa sisäisen maailman 

realiteetista: onko se todellisuudessa olemassa?  

Kokemus itsestä jonakin todellisena on tämän päivän käsitysten mukaan ehdollinen. 

Lapsella, ja joillakin aikuisilla, voi olla selkeää tietoa omasta olemassaolostaan 

konkreettisena oliona, mutta ovatko omat tunteet todellisia, voiko niiden olemassaoloon 

luottaa? Tämä ei ole itsestäänselvyys. Kokemus itsestä olemassa olevana toimijana, 

omine todellisine kokemuksineen, on kehityksellinen saavutus. Jotta lapsi voisi kokea 
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itsensä todelliseksi, hänen on koettava toisen jakavan hänen tunteitaan. Hänen on siis 

koettava toisen olevan käsillä. Mikäli tämä sisäinen realiteetti tulee riittävästi 

ylläpidetyksi, se voi vähitellen muodostua omassa hallussa olevaksi kokemukseksi. 

Kaikki riippuu kuitenkin tunteesta toisen käsillä olosta; tiettynä hetkenä sisäisen 

todellisuuden kokemus voi edellyttää sitä, ja kehitys omavaraisuuteen vaatii sitä. Ja 

kuten edellä todettiin: toisen käsillä olo riippuu tietysti hänen olemuksestaan, mutta 

viime kädessä tämä on uskon asia. Sisäinen todellisuus ei näin ollen ole itsessään 

annettu, se lepää uskon varassa. Bekennermut, uskonrohkeus, tulee ensin, todellisuus 

seuraa perässä. Uskon myötä syntyy siis tutkittava realiteetti. Tässä näkynee ihmisyyden 

haavoittuvuus: sisällämme oleva todellisuus ei ole pelkästään muitten, vaan myös oman 

antautumisen varassa. Sitä ei ole annettu. Ja tähän saa usein kosketusta, kun ikää tulee.  
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LUKU  9 

 
 

 

KOHTAAMISESTA JA 

KOHTAAMATTOMUUDESTA 

 

 
Maari Kivioja 

 

 
 

 

Ihmisen aivoille on luontaista hakea kontaktia toiseen, suuntautua mielen 

ulkopuolelle ja toisiin ihmisiin. Sen vuoksi jonkinlaisena oletuksena tuntuu olevan, että 

kohtaamisessa syntyy yhteys. Tämä kirjoitus kuvasarjoineen on jonkinlainen tutkielma 

vastaani tulleista tilanteista, jotka ovat tässä suhteessa tuntuneet hämmentäviltä ja 

oudoilta. Outous ja hämmennys on syntynyt siitä, että itse olen jollain tapaa kokenut 

olevani tunteineni ja tuntemuksineni kontaktissa, joka ei kuitenkaan ole ollut 

vastavuoroinen tai se on ollut sitä poikkeavalla tavalla. Olen koettanut vangita 

tuntemuksiani kohtaamisista, joita on varjostanut totaalinen ulkopuolisuus, akuutti 

psykoosi, voimakkaan projektion kohteeksi joutuminen tai autismi. Pääsenkö 

lähemmäksi aihetta mustekynällä vai sanoilla, en tiedä. Kuvituksen myötä pyrin 

riisumaan kliinikon lasit, turhan analyyttisyyden ja tekstilajin rajoitteet. 
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Ulkopuolisuus ja kohtaamattomuus 
 

Olen viettänyt kuulokkeet päässä satoja tunteja litteroiden terapiakeskusteluja, joissa 

voimakkaat tunteet piileksivät sanojen takana. Litteroidessa on tarkoitus keskittyä 

muutaman sanan pätkissä puheen mahdollisimman tarkkaan kuulemiseen: taukoihin, 

sisään- ja uloshengitykseen, tavuihin ja sanoihin, prosodiaan, äänen narinaan tai 

voimakkuuteen. Noiden lukuisten litterointiin käyttämieni tuntien aikana pääasiallinen 

mielenprosessini keskittyi veivaamaan nauhaa edestakaisin, vain jotta saisin jonkun 

puoliksi niellyn sanan kuultua ja kirjattua; jotta pääsisin nauhassa eteenpäin. Kuitenkin 

lukuisten toistojen kautta ihmistä, ei vain hänen taukojaan tai sanojaan, tuli kuultua 

äärimmäisen tarkkaan. Varoittamatta minulle välittyi yleinen tunnelma puhujien välillä, 

sillä puheen emotionaaliset piirteet vaikuttavat, vaikkei niihin keskittyisikään. Samoin 

kuin sanojen sisältö oli litteroitaessa lähtökohtaisesti sivuseikka, myös omat virinneet 

tunteeni jäivät huomioni ulkopuolelle. Joskus havahduin siihen, että itkin tai että tunsin, 

että kuultu keskustelu olisi ollut jotenkin epämiellyttävä. Jälkikäteen ajateltuna olo 

tuskin johtui sitä, että keskustelu olisi sinänsä ollut jotenkin ei-vastavuoroinen tai huono. 

Olo johtui varmaankin siitä, että keskustelusta puuttuivat kaikki ne ”vuorot” tai 

hiljaisuudet, jotka olisin käyttänyt tai jotka olisivat syntyneet minun vuokseni, jos olisin 

ollut paikan päällä. Enkä tarkoita, että olisin osallistunut siihen mitenkään erityisen 

hyvin tai muuttanut sen suuntaa parempaan. Päinvastoin, kasvokkaisissa ja 

vastavuoroisissa tilanteissa usein olo on pikemminkin kömpelö kuin sujuva. Kuitenkin 

litteroinnista opin, että vielä vaikeammalta tuntuu, kun vastavuoroisuus evätään.  
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Hajanaisuus ja vieraat osapuolet 
 

Litteroidessa ulkopuolisuus tuntui syntyvän siitä, että omat tunteet elivät 

yksinäisyydessä eivätkä olleet elimellinen osa vuorovaikutusta, joka nosti ne alun perin 

pintaan. Joskus psykoottisen ihmisen kanssa keskustellessa tuntee toisenlaista 

ulkopuolisuutta tai kohtaamattomuutta. Toinen voi tuntua ”tyhjältä”, koska sisäinen 

maailma on imaissut hänet mukaansa, pois vastavuoroisesta kontaktista. Tavallisesti 

(vaillinainenkin) kyky itsereflektioon auttaa hahmottelemaan mahdollisia vaihtoehtoja 

sen osalta, miten tulen edustetuksi toisen mielessä. Mutta miten tulen edustetuksi 

ihmisen mielessä, jonka ajatus ei pysy koossa, jonka havaintojärjestelmä on kaikkinensa 

sekaisin? Joskus vastaus käy ilmi jälkikäteen: en mitenkään. Koko kohtaaminen on 

unohtunut tai on pirstaleista, sekavaa vaikutelmien janaa. Joskus taas tuntuu 

hetkellisesti, että tulen näkyväksi ja läsnä olevaksi toiselle mielen sekavuudesta  

huolimatta. Vuorovaikutus tuntuu koostavan sisäiseen maailmaan uponnutta mieltä: se 

jäsentää ja ankkuroi, kaikessa kaoottisuudessaankin. Keskustelussa psykoottisen kanssa 

on joskus lisäksi mukana itselle näkymättömiä ja kuulumattomia osallistujia. Toinen käy 

samalla vuoropuhelua ääniharhojen kanssa. Huomaan miettiväni, voinko koskaan 

kunnolla ymmärtää tuota kokemusta. Kun toinen jää kuuntelemaan ja itse kuulee 

pelkkää hiljaisuutta, voi yrittää kysyä, mitä toinen kuulee. Se muistuttaa tilannetta, jossa 

kuuntelee toisen puhelimessa puhumista ja johon voi tarvittaessa osallistua puhelimeen 

puhujan välityksellä. ”Mitä se nyt sanoi? Sanoiko se jotain siitä, mitä äsken sanoin? 

Pyysikö se, ettet kertoisi tässä jotain?”. Tai kommentoida välitettyä puheenvuoroa: ”Okei, 

kritisoiko se vähän niin kuin sua”. Ehkä tilanne ankkuroi huomiokyvyt hetkeksi yhteen. 

Kuitenkin usein joidenkin minuuttien jälkeen tunnen, kuinka ihminen lipuu taas pois 

eikä välillemme synny pidempikestoista kontaktia. Toisaalta mikään ei tunnu 

paremmalta kuin vähän kerrassaan, psykoosin väistyessä, olla enenevästi toisen kanssa 

vastavuoroisesti kontaktissa; nähdä se ihminen, joka psykoosin takana oli; kertoa vaikka 

jälkikäteenkin joku ajatus, mitä ajatteli silloin, kun toinen oli vaikeammin 

tavoitettavissa, tai yrittää jakaa kokemusta jälkikäteen toisen kanssa. 
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Paranoidisista projektioista 
 

Kohtaamattomuus, joka syntyy siitä, että keskustelukumppani tulkitsee tekojani tai 

sanojani vinoutuneesti ja vääristyneesti, on hämmentävämpää kuin poissaolevuus tai 

hajanaisuus. Kun ihminen tekee maailmaa itselleen ymmärrettäväksi, hän joutuu 

jatkuvasti tulkitsemaan sitä. Joskus prosessi pettää, eikä ihminen erota sisäistä ja 

ulkoista todellisuutta toisistaan. Näin käy esimerkiksi silloin, kun paranoidinen ihminen 

etsii sisäistä uhkakuvaansa vastaavia vihjeitä maailmasta. Etsivä löytää aina, ja 

kiteytynyttä vainoharhaista rakennelmaa vahvistavat tukipuut pystytetään, vaikka 

väkisin. Toiselle on jo paikka varattuna ja se on hyväksikäyttäjän, nöyryyttäjän positio. 

Kun hetki koittaa, jokin kuulijan vuoro vahvistaa tämän: ei oikeastaan ole väliä, miten 

kuulija on vuoronsa tarkoittanut. Sitä ei myöskään auta puolustella, mutta jotenkin olisi 

päästävä uudelleen yhteyteen. On vaikea kirjoittaa itselle erilaista roolia kesken 

näytelmän. Epävarmuus ja epäsuoruus tuntuvat provosoivan. Liiallinen empaatti-

suuskin voi olla toiselle uhkaavaa ja lisätä tarvetta suojata itseä, etteivät haavoittuvuudet 

paljastuisi. Joskus sitä onnistuu näyttämään projektion naamion takaa jotain aitoa 

itsestään, joka tavoittaa toisen. On jotenkin sanoitettava ja sitä kautta tehtävä näkyväksi 

toisen jatkuvaa varuillaanoloa ja pelkoa, jota hän varmasti tuntee epäluuloisuutensa 

keskellä. Joskus siinä voivat auttaa vastatunteet: oma kokemus syytetyksi tulemisesta 

paranoidikon taholta antaa näytteen niistä pelon ja epäoikeudenmukaisuuden tunteista, 

joita paranoidinen ihminen kokee pahantahtoisessa syyttelyn ja petosten maailmassaan. 
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Autismi  
 

Kohtaamattomuuden kuvasarja etenee kohden ennalta arvattavaa loppuaan: 

kommunikaatio vaikeasti autistisen ihmisen kanssa. Tuo vankkumaton asema 

kohtaamattomuuden kärkisijoilla tuntuu melkein epäreilulta. Kai se johtuu siitä valtavan 

epätietoisuuden tunteesta, jota ihminen voi tuntea sanojen tai katsekontaktin puutteen 

vuoksi. Olen vuosia sitten, kokemattomana erityiskoulunkäyntiavustajana, joskus 

säikähtänytkin näitä kohtaamisia. Usein työpäivän aikana en oikein tiennyt, olinko 

vessattamisen lisäksi saanut mitään aikaan. Niin vähäpätöiseltä tuntui läsnäoloni ilman 

yhteyttä toiseen. Muistan kuitenkin erään hetken, jossa oli kohtaamisen tuntua. Katselin 

vieressäni olevan ihmisen sahaavaa, edestakaista liikettä, joka syntyi, kun hän siirsi 

vuorotellen painoa oikealta jalalta vasemmalle tietyssä rytmissä. En ollut koko päivän 

aikana pystynyt lukemaan juuri mitään merkityksiä, joita hänen tekemisillään saattoi 

hänelle itselleen olla. Mutta sitten aurinko tuli esiin pilven takaa ja huoneeseen tuli 

valonkaje, jossa pölyhiukkaset leijuivat. Näin, kuinka tyttö alkoi siirtyä vuorottelevalla 

liikkeellään kohti valonjuovaa. Hän asettui sen keskelle ja alkoi sylkeä ilmaan. 

Sylkipisarat kimmelsivät valonsäteessä. Ja minä tunsin kykeneväni ehkä jossain määrin 

arvaamaan, mikä tytön toimintaa ohjaava intentio sillä hetkellä oli: saada aikaan valon 

leikkiä pisaroissa, vangitseva näköärsyke, jota pystyi itse ohjailemaan. Loppujen lopuksi 

tuntuu siltä, että haastavissakin tilanteissa on aina kohtaamisen mahdollisuus. Mielet 

tavoittavat toisensa, edes sterniläiseksi silmänräpäykseksi.  

Onko mitään, millä yhteyden syntymistä voisi edistää? Autistisen tytön kanssa hänen 

määrätietoinen liikkeensä kohti valonjuovaa ja sylkipisaroiden kimmellys, 

pohjimmiltaan aistein jaettu havainto, auttoi arvaamaan, mikä oli intentio. Astetta 

monimutkaisempi tilanne on yhteyden saaminen toiseen, jonka havaintoja ei pysty 

jakamaan. Kuuloharhaisen kanssa yhteyttä rakentaa havainnon jakaminen sanojen 

avustuksella, kysymällä. Paranoidikolle on pyrittävä olemaan mahdollisimman suora, 

aito. Pitää hyväksyä se, että loukkaan häntä nöyryyttävillä sanoillani, mutta on yritettävä 

näyttää sanojen takaa oma vilpitön pyrkimys ymmärtää häntä.  

Verrattuna kohtaamiseen psykoottisen, paranoidin tai kuuloharhaisen ihmisen 

kanssa, litteroitua keskustelua kuunnellessa ei tietenkään ole mitään, millä synnyttää 

yhteyttä toiseen, taltioidussa, mutta auttamatta menneessä hetkessä. Toistot ja niiden 

suoma mahdollisuus kuulla toista tarkasti olivat täydellisessä epäsuhdassa yhteyden 

puuttumisen kanssa, mikä synnyttää omituisen jännitteen voimakkaan toiseen 

suuntautuvan tunnereaktion mutta vuorovaikutuksellisesti jakamattoman kokemuksen 

välillä. Tunteet kasautuivat ja virisivät minun, tarkkailijan sisällä, mutta kuulokkeet 

irrotettuani olin yhtäkkiä tunteideni kanssa aivan väärässä paikassa ja ajassa. Paljastui 

todellisuus, olin yksin eikä vuorovaikutusta, jossa olisin ollut osallisena, oikeastaan 

minun kannaltani ollutkaan. Se oli joidenkin toisten kokemusmaailmaa. 
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LUKU  10 

 
 

 

TAUOT JA HENGITYKSET 
 

 

Liisa Voutilainen 

 

 
 

Keskustelunanalyyttisessä vuorovaikutustutkimuksessa ajatellaan, että mikään 

vuorovaikutuksen yksityiskohta ei ole lähtökohtaisesti liian vähäpätöinen ollakseen 

mahdollisesti merkityksellinen. Näin ajatellaan esimerkiksi tauoista – taukojen 

pituuksista kymmenesosasekuntien tarkkuudella – ja hengityksistä, myös 

kymmenesosasekuntien tarkkuudella. On myös mahdollisesti merkityksellistä, 

hengittääkö vuorovaikutuskumppani ulos- vai sisäänpäin. Ulospäin hengittävä 

vuorovaikutuskumppani on epätodennäköisemmin jatkamassa puhettaan kuin 

sisäänpäin hengittävä. Keskustelunanalyytikkoja on tästä yksityiskohtiin ja niiden 

merkityksiin käyvästä kiinnostuksesta luonnehdittu myös vainoharhaisiksi. Tämä ei 

tietenkään pidä paikkaansa – keskustelunanalyytikot eivät ole sen vainoharhaisempia 

kuin muutkaan yksityiskohtien ja merkitysten ystävät, kuten psykoanalyytikot, 

kirjallisuustieteilijät tai semiootikot. Näennäisen sattumanvaraisuuden alta paljastuva 

järjestäytyneisyys osoittaa, että sosiaalinen maailma ja ihmisten tavat olla suhteessa 

toisiinsa toistuvat usein samanlaisina eri tilanteissa ja kannattelevat näin maailman 

ennakoitavuutta, kuten keskustelunanalyyttisessä perinteessä ajatellaan. 

Oma kiinnostukseni keskustelunanalyyttiseen tutkimukseen heräsi 

institutionaalisen vuorovaikutuksen kurssilla juuri tästä yksityiskohtien systematiikasta, 

se puhutteli jotain humanistista, esteettistä mielen aluetta; sellaista, jossa ei välttämättä 

oltu parantamassa maailmaa tai paljastamassa valtarakenteita, mutta kuitenkin 

käsiteltiin jotain tunnistettavaa ja inhimillistä, yhteistä kokemusta. Kyse saattoi olla 

myös kurssin opettajana toimineen Anssi Peräkylän karismaattisesta tavasta puhaltaa 

henkeä sinänsä melko tekniseenkin tutkimusmenetelmään. On syytä muistaa, että Anssi 

Peräkylä toi kultaisella 90-luvulla tauot ja hengitykset suomalaiseen sosiologiaan. Opin 
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varmasti jo tuolla kurssilla vitsailemaan tauoista ja hengityksistä, keskustelunanalyysin 

triviaalista kiinnostuksesta niitä kohtaan. Varmasti omalta kohdaltani vitsailu liittyi 

silloin, ja on liittynyt sen jälkeenkin, sosiologin sitoutumiseen yhteiskunnallisen 

muutoksen tutkimukseen, mitä tauot ja hengitykset eivät suoranaisesti edusta. 

 

 

 

Vuorottelujäsennys 
 

Vitsailu taukojen ja hengitysten triviaaliudesta on kuitenkin pinnallista. Niiden 

tutkimusta perustelee hyvin yleinen sosiaalinen rakenne: kaikkea vuorovaikutusta 

jäsentävä vuorottelujärjestelmä. Ihmiset puhuvat vuorotellen, puheaikaa jaetaan 

ihmisten kesken. Siitä kuka saa tai kenen täytyy puhua; miten rajallisen ajan resurssit tai 

puhumisen rasittava velvollisuus jaetaan, käydään implisiittistä neuvottelua jokaisen 

niin sanotun vuoron rakenneyksikön rajalla. Vuorot siis eivät valmistu kokonaisiksi 

ilman vuorovaikutusta, vaan vuoron pitämisen ja ottamisen kohdat, joissa esimerkiksi 

tauot ja hengitykset voivat ilmetä, ovat ratkaisevia sen kannalta, mihin vuoro lopulta 

päätyy. 

Keskustelunanalyysin klassikkotekstissä, Sacksin, Shegloffin ja Jeffersonin vuonna 

1974 ilmestyneessä The simplest systematics of turn taking in conversation -artikkelissa 

kirjoittajat kuvaavat työtään näin. Katkelma on vuonna 2017 Virittäjä-lehdessä 

ilmestyvästä, Marja Etelämäen toimittamasta suomennoksesta. 

 

”Yli viiden vuoden ajan olemme tutkineet keskustelussa vaikuttavia 

sekventiaalisia jäsennyksiä. Luonnollisista keskusteluista tehtyjen 

nauhoitusten perusteella olemme tunnistaneet näitä jäsennyksiä, 

luonnehtineet niiden ominaispiirteitä ja kuvanneet niiden keskinäisiä suhteita. 

Meitä motivoinut tieteenala on sosiologia. Meitä kiinnostaa vuorottelun 

jäsentyminen seuraavista syistä. Ensiksikin keskusteluaineistot ovat selvästi 

osoittaneet, että vuorottelu on jäsentynyttä. On käynyt ilmeiseksi, että 

ylivoimaisesti useimmin yksi osapuoli puhuu kerrallaan, vaikka puhujat 

vaihtuvat ja vuorojen pituus ja järjestys osapuolten kesken vaihtelevat; että 

puheenvuoron vaihtuminen on tarkasti koordinoitua; että vuorojen 

jakamisessa (allocation) käytetään keinoja, joiden kuvauksen tulee olla osa mitä 

tahansa vuorovaikutusaineistoa luonnehtivaa mallia; että on tekniikoita, joilla 

lausumia voidaan rakentaa suhteessa niiden arvoon vuorona (turn status) ja 

jotka liittyvät vuoronvaihdon koordinointiin ja puhujuuden jakamiseen.” (Sivut 

698–699.) 
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Sacks, Schegloff ja Jefferson olivat näistä syistä päätyneet kuvaamaan 

vuorottelujäsennystä sinänsä. He kuvaavat pyrkimystään kuvata vuorottelujäsennystä 

sekä kontekstista riippumattomana että kontekstiherkkänä: 

 

”Kaiken kaikkiaan vuorottelu näyttää olevan keskustelun jäsentymisen 

perusmuoto – ”perus-”, koska itse vuorottelusysteemi pysyy osallistujille 

muuttumattomana niin, että se voi sopeuttaa systeemiä muuttamatta minkä 

tahansa vaihtelun, jonka osallistujat keskusteluun tuovatkin, ja silti myös 

mukautua valikoivasti yksittäisten kontekstien sosiaalisiin erityispiirteisiin. 

Vuorottelujäsennyksen kuvauksen tulisi käydä yksiin vaihtelun kanssa siten, 

että kuvauksessa on tilaa kontekstiherkkyydelle; mutta kuvaus tulisi kuitenkin 

rakentaa siten, että se tavoittaa keskustelun yleiset piirteet ilman että siinä 

tarvitsee viitata tiettyihin yksittäisiin konteksteihin.” (Sivu 700.) 

 
Tällainen erittäin suuri geneerisyys, mutta toisaalta herkkyys kontekstille on 

kiehtovaa ja kuten artikkelin kirjoittajat sanovat, sosiologisesti motivoitua. 

Vuorottelusysteemi on yksi sosiaalisen maailman reunaehto, johon suhteessa monet 

muut sosiaaliset asiat tapahtuvat, esimerkiksi sosiaalisia rooleja, suhteita ja instituutioita 

rakennetaan. Tauot ja hengitykset toimivat tämän vuorottelusysteemin puitteissa. Ne 

saavat merkityksen kulloisenkin tilanteen mukaan, mutta vuorottelujärjestelmä 

aiheuttaa esimerkiksi sen, että vuoron rakenneyksikön sisällä tulevat tauot ja hengitykset 

tulkitaan eri tavalla kuin vuoron rakenneyksikön jälkeen tulevat; jälkimmäisessä 

tapauksessa puheenvuoron vaihtuminen on odotuksenmukaisempaa. Vuorojen välisten 

hiljaisuuksien ja päällekkäispuhunnan välttäminen tavallaan rajoittaa ihmisten 

mahdollisuuksia hiljaisuuteen ja heidän tilaansa hengittää vuorovaikutuksessa, samalla 

kun se mahdollistaa sujuvan ja eläväisen, eteenpäin menevän keskustelun. 
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Psykoanalyyttinen sivupolku 
 

Vaikka keskustelujen yksityiskohtien tutkiminen on kiehtovaa, ehkä juuri 

yksityiskohdista avautuvien perustavanlaatuisten sosiaalisten rakenteiden ja prosessien 

takia, se on myös ajattelutyötä ja kirjoittamista. Monelle tutkijalle on tuttua vaativien 

tehtävien, kuten kirjoittamisen, aloittamiseen liittyvä vastarinta. Huomasin jossain 

vaiheessa eksyväni lukemaan internetistä löytyviä psykoanalyyttisiä tekstejä silloin kun 

minun pitäisi kirjoittaa englanninkielisiä artikkeleita. Olen psykoterapiatutkija, joten 

tällainen prokrastinaatio on tavallaan järkevääkin ajankäyttöä (ajankäytön järkevyys, tuo 

elämän peruskysymys), mutta totuus on, että kaiken, mitä olen oppinut 

psykoanalyysista, olen oppinut lykätessäni kirjoittamisen aloittamista. Työtäni kohtaan 

tuntemani ahdistus sai minut pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja sille, mikä minua kenties 

ahdistaa ja etsimään vastausta psykoanalyysista, mutta lopulta päädyin siihen, että 

minua ahdistaa, ainakin sillä hetkellä, kirjoittaminen. Tiedostamattomani pyrki kohti 

mielihyvää, jota se ei helposti löytänyt työstä, joka on vaikeaa. Kyse saattoi olla myös 

Freudin kuvaamasta kuolemanvietistä, jota on myöhemmässä psykoanalyyttisessä 

kirjallisuudessa kuvattu myös pyrkimyksenä päästä rauhaan, eli tässä tapauksessa päästä 

rauhaan työstä. Mietin lopulta myös Kristevan kirjoitusten pohjalta depressiivisyyden 

feminiinisiä muotoja, äidinmurhaa, äidinkieltä ja sukupuolen ja kirjoittamisen yhteyttä. 

Eräänlaiset tauot ja hengityksethän ovat myös tekstien ominaisuuksia, jotka vaikuttavat 

kirjoituksen rytmiin. Mietin myös taukoja ja hengittämistä symbolisesti tutkimustyössä, 

joka vaatii urheilumieltä, mutta joka ei kuitenkaan ole urheilua, niin kuin se ei ole 

kaunokirjallisuuttakaan. Kirjoittamisen, ajankäytön, mielihyväperiaatteen ja 

”turnausväsymyksen” väliset suhteet ovat vaikeita, mutta en tiedä, auttoiko niiden 

pohtiminen asiaa. Joka tapauksessa yhtenä talvena ymmärsin hankkia kirkasvalolampun 

ja seuraavana lähteä tutkijavaihtoon Kaliforniaan. 

Marguerite Durasin vanhana kirjailijana kirjoittamassa, suomeksi käännetyssä 

teoksessa Ei muuta on kohta: ”Muuttaa elämää lempeämmäksi. Ei kukaan tiedä. Täytyy 

yrittää elää”. Tällainen resignaatio on ehkä yksi tie kirjoittamiseen ja työntekoon, ja 

niihin minäkin olen lopulta psykoanalyyttisistä kirjoituksista päätynyt, olen yrittänyt 

elää, sillä on ollut mahdollista elää tutkimalla taukoja ja hengityksiä, mikä on itse asiassa 

ihmeellistä, enkä haluaisi sen loppuvan. Tavallaanhan ihmiset puhuessaan, 

hengittäessään ja taukoja pitäessään muuttavat elämää myös lempeämmäksi, niin kuin 

Duraskin tuntui tekevän kirjoittaessaan. 
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Yhteiset maailmat 
 

Psykoanalyysi on yksi tapa tutkia ihmisyyttä ja ihmisten suhdetta toisiinsa. 

Keskustelunanalyysi puolestaan on syntynyt fenomenologisen sosiologian juurille, eikä 

se sinänsä pohjaa psykoanalyyttiseen perinteeseen, vaan ennemmin päinvastoin. 

Keskustelunanalyysin perustaja Harvey Sacks on todennut, että kun katsoo ihmisen pään 

sisään, näkee aivot. Tällä hän tarkoitti sitä, että vuorovaikutusta on syytä tutkia sen 

pinnalta käsin, mitä ihmiset tekevät ja julkilausuvat sen sijaan, että yritettäisiin päästä 

selvyyteen heidän tunteistaan ja pyrkimyksistään. Toisaalta psykoanalyysiä ja 

keskustelunanalyysiä yhdistää tietty ymmärrys ihmisten jollain tavalla 

vainoharhaisiakin, mutta samalla yhteistä maailmaa rakentavia pyrkimyksiä kohtaan. 

Intersubjektiivisuus, kuten Schützin fenomenoloigsessa sosiologiassa ja sen pohjalle 

rakentuneessa sosiaalisessa konstruktionismissa ajatellaan, syntyy, kun yksilöt omalla 

käytöksellään osoittavat jakavansa saman maailman, vaikka heidän kokemuksensa 

väistämättä on erilainen ja toisen kokemus aina jossain mielessä luoksepääsemätön. Tätä 

erillisyyttä, luoksepääsemättömyyttä ja toisaalta yhteisen ymmärryksen rakentumista 

psykoanalyysi ja keskustelunanalyysi molemmat lähestyvät, myös kuuntelemalla taukoja 

ja hengityksiä. 

Ihmiset pyrkivät ymmärtämään itseään ja toisiaan ja käsittelemään ilojaan, surujaan 

ja ristiriitojaan. Psykoanalyysissä fokus on enemmän yksilön minuudessa ja sisäisessä 

kokemuksessa, kun taas keskustelunanalyysi keskittyy vuorovaikutuksen pintatasoon ja 

siihen, mikä on julkituotua ja jaettua. Näiden kahden tarkastelutavan leikkauspisteet 

ovat kuitenkin mielenkiintoisia, esimerkiksi jos halutaan tutkia, miten yksilön kokemus 

itsestään ja toisesta ihmisestä voi muuttua psykoterapeuttisessa suhteessa. Mitä 

esimerkiksi tapahtuu tilanteissa, joissa potilas ilmaisee negatiivisia tunteitaan 

terapeuttia kohtaan, tai joissa terapeutti psykoanalyyttiseen työskentelytapaan 

tukeutuen on hiljaa kohdassa, jossa potilaan tukeminen olisi vuorovaikutuksellisesti 

odotuksenmukaista. Tällaiset tilanteet ehkä purkavat paitsi keskustelun myös psyyken 

oletuksia siitä, miten minuus ja toinen ihminen voivat näyttäytyä ja ehkä rakentavat 

hyvissä tapauksissa uutta, joustavampaa suhdetta tunteisiin, muihin ihmisiin ja 

kuvitelmaan jaetusta todellisuudesta. Tilanne, jossa on mahdollista ilmaista negatiivisia 

tunteita terapeuttia kohtaan tai olla pitkiä aikoja hiljaa, ei kuitenkaan ole sellainen, joka 

välttämättä toteutuisi kaikissa terapioissa yksinkertaisesti tai heti terapian alussa, vaan 

se ehkä vaatii vuorovaikutusten yleisten säännönmukaisuuksien, kuten vuorottelun, 

sovittamista kulloiseenkin tilanteeseen ja terapiasuhteeseen. Tämä ei varmastikaan ole 

vain tekninen asia, vaan tapahtuu vuorovaikutuksellisin teoin rakentuvan empatian ja 

luottamuksen kautta. 
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Esimerkki tauoista terapiassa 
 

Keskustelunanalyyttinen katse vuorotteluun on yksi menetelmä, jolla ajassa etenevää 

psykoterapeuttista työskentelyä voidaan kuvata. Havainnollistan tätä lyhyesti 

aineistoesimerkillä. Esimerkkikatkelmassa tauot ja hengitykset ilmaisevat toisaalta 

halua kommunikoida ja toisaalta mahdollisuutta vetäytyä vuorovaikutuksesta. Katkelma 

on psykodynaamisesta psykoterapiasta. Potilas on mielialaoireista kärsinyt yliopisto-

opiskelija ja terapeutti on koulutukseltaan psykoanalyytikko. Molemmat ovat miehiä. 

Terapia on kestänyt nauhoituksen aikaan alle vuoden ajan. Katkelman alussa potilas 

puhuu edellisestä viikosta, jolloin terapiassa oli taukoa. 

 

 

 

 
Esimerkki 

 
(psykodynaaminen terapia; P=potilas; T=terapeutti) 

 
01  P:  minust tuntuu et mul oli tää edellinen viikko oli 

02      jotenki lomat mul ei ollu näit terapiakäyntejä ni sit 

03      mul ei oo koko viikos ollu mitään sitovaa menoo. 

04      £.hhhh mi£kä oli tosi, (.) semmonen niiku ↑tuli 

05      sellai vähä £↓rento fiilis.£ 

06      (.) 

07  T:  he he .hh[hh 

08  P:           [vaikka joka päivä on joku. (.) kuitenki 

09      kuitenki ↓tein jotain ja oli sillee niiku koko aja 

10      jotain tekemist mutta? .h[hhh 

11  T:                           [mm, 

12      (11.0) 

13  P:   mm. 

14      (7.0) 

15  P:  joo vaikka mä nyt niinku krhm tykkään tästä uuesta 

16      duunihommasta ja ↑näin niin kyllä mä, .hh krhm voin 

17      sanoo  että olen ↑hieman st£ress(h)aant(h)unu 

18      t(h)äl het(h)kellä? .hhhhhh on. hhh £liikaa,(0.4) 

19      ehkä. (.) niinkun. (.) ↑just tänää tuntu et on vähä 

20      liikaa lautasella. he .nfffff[f 
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Katkelman alussa potilas viittaa taukoon terapiakäynneistä ”lomana”, jolloin hänellä 

ei ollut mitään sitovaa menoa, josta hänelle tuli ”sellai vähä rento fiilis”. Potilas siis 

ilmaisee varsin suoraan, että tauko viikon kahdesta terapiatunnista oli hänelle 

myönteinen kokemus ja siten hän ilmaisee negatiivisia tunteita terapiaa, tai ainakin sen 

sitovuutta, kohtaan. Hän on muotoillut jo yhden version tästä tunnelmastaan rivin 3 

lopussa, missä olisi vuorottelujärjestelmän puitteissa mahdollinen paikka vuoron 

vaihtumiselle. Terapiassa pitkät puheenvuorot ovat kuitenkin yleisiä ja tässäkin kohtaa 

on luontevaa, että terapeutti on hiljaa ja antaa potilaalle mahdollisuuden jatkaa puhetta 

tästä terapian kannalta merkityksellisestä aiheesta. Rivin 3 jälkeen olisi toisaalta ollut 

luonteva paikka myös terapeutin minimipalautteelle (esimerkiksi ”mm”), jolla hän olisi 

osoittanut seuraavansa potilaan puhetta ja odottavansa sille jatkoa. Tässä kohtaa 

terapeutti ehkä välttää minimipalautetta ollakseen ilmaisematta äänensävyllään 

minkäänlaista tunnetta tai asennetta, tai toisaalta myöskään ”neutralistista” vastausta, 

potilaan ilmaisemaan negatiiviseen tunteeseen, joka kohdistuu terapiaan (eli 

terapeuttiin). Vuorottelulle on ominaista ennakointi: vuorovaikutuskumppanit 

monitoroivat toistensa aikomuksia, vuorottelun suhteen erityisesti niin sanottujen 

siirtymän mahdollistavien kohtien lähestyessä (kuten rivillä 3). Voidaan ajatella, että jo 

ennen hetkeä, jossa ollaan rivin 3 lopussa, potilas on saanut jonkinlaista vihjettä siitä, 

että terapeutti ei ehkä ole ottamassa vuoroa. 

Vuorovaikutus jatkuu sujuvasti potilaan hengittäessä sisään ja näin osoittaessa, että 

hän aikoo sanoa jotain lisää. Potilaan ääni muuttuu tässä kohtaa hymyileväksi hänen 

sanoessaan toisin sanoin jo aiemmin kuvaamansa kokemuksen; tauko terapiasta sai 

aikaan rennon fiiliksen (rivit 4–5). Hymy ja aiemman sisällön kierrättäminen hakevat 

nyt voimakkaammin terapeutilta vastausta ja tunteen ja asennoitumisen ilmaisua. 

Terapeutti vastaa tähän kutsuun naurahtamalla (rivi 7). Naurun jälkeen terapeutti 

hengittää sisäänpäin, mikä ehkä selittyy nauruun liittyvistä fysiologisista syistä, mutta 

voisi myös ilmaista terapeutin aikomusta sanoa muutakin. Potilas kuitenkin ottaa vuoron 

ja jatkaa puhettaan tuomalla siihen uuden näkökulman, joka sisältää ajatuksen siitä, että 

potilaan ilmaiseman tunteen taustalla ei ollut niinkään yleinen halu lomailla, vaan tunne 

liittyi nimenomaan taukoon sitovasta menosta eli terapiasta (8–10). Terapeutti ottaa 

tämän potilaan vuoron laajennuksen vastaan minimipalautteella (rivi 11). Potilas 

hengittää sisäänpäin, mutta ei jatkakaan vuoroaan terapeutin minimipalautteen jälkeen. 

Tämän jälkeen seuraa pitkä tauko (11 sekuntia, rivi 12). Kumpikaan osapuolista ei puhu, 

mutta tässä kohtaa tauko ilmaisee paitsi puheen hetkellistä loppumista, myös 

suuntautumista siihen, että tilanne on kesken, aiheesta ehkä puhutaan vielä lisää. Tauko 

siis voisi merkitä paitsi hetkellistä vetäytymistä puhumisesta, myös halua kommunikoida 

hiljaisuudella. Potilaan minimipalautteen 11 sekunnin tauon jälkeen (rivi 13) voi kuulla 

ilmaisevan sitoutumista edellä sanottuun ja tarjoavan vuoroa terapeutille. Seuraa 

kuitenkin uusi pitkä hiljaisuus (rivi 14). Sen jälkeen potilas alkaa puhua stressistään ja 

sitoumustensa kuormittavuudesta. Nyt potilas siis perääntyy terapiasta puhumisesta ja 

kuvaa tauon aikaista rentoa fiilistä suhteessa yleiseen stressiin. 
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Voisi ajatella, että terapeutin hiljaisuus taukojen aikana sai potilaan perääntymään 

terapiaan liittyvän negatiivisen tunteen kuvauksesta. Toisaalta potilas ei perääntynyt 

pitkien taukojen aikana, vaan ne saivat merkityksensä suhteessa edellä olevaan; potilas 

pystyi ilmaisemaan kielteisiä tunteitaan ja tässä kohtaa myös suoranaisesti 

haluttomuuttaan puhua terapeutille, johon hänen edellisen viikon aikana tuntemansa 

rentous saattoi viitata. Potilas ilmaisi katkelmassa mahdollisesti vastarintaa myös jotain 

terapiassa käynnissä olevaa teemaa kohtaan, minkä ilmaisemisen tauot, molempien 

osapuolien toimesta, mahdollistivat. Tässä katkelmassa tauot ja hengitykset rakensivat 

vuorovaikutussuhdetta, jossa potilaan terapeuttiinsa kohdistuvan negatiivisen 

kokemuksen luonne oli yhteisen kiinnostuksen kohteena, siitä ei liikuttu väkisin pois, 

vaikka sen ilmaiseminen jäi ikään kuin kesken. 

Aineistokatkelma tuo esiin, että hiljaa oleminen ja hengittäminenkin tulee tulkituksi 

suhteessa siihen, mitä juuri on sanottu, siinä missä puhuminenkin. Tauot ja hengitykset 

eivät ehkä sellaisenaan ole itsestään selvästi kiinnostava tutkimuskohde, mutta ne ovat 

ihmisten välisissä kohtaamisissa aina läsnä olevia fysiologisia ja vuorovaikutuksellisia 

tapahtumia, jotka voivat olla erilaisilla tavoilla seuraamuksellisia. Esimerkiksi terapiassa 

tauot ja hengitykset voivat liittyä siihen, miten terapiassa ehkä lähestytään 

rauhallisempaa suhdetta ajan rajallisuuteen ja toisen ihmisen erillisyyteen. 

 

 

 

Lopuksi 
 

Klassisessa artikkelissaan Sacks, Schegloff ja Jefferson kuvasivat 

vuorottelujärjestystä lakitekstimäisellä tarkkuudella, mutta samalla niin abstraktilla 

tasolla, että teoria sallii sosiaalisen elämän vaihtelevat muodot. Suhteessa vuorotteluun 

tauot ja hengitykset voivat tilanteesta riippuen tarkoittaa puheenvuoron pitämistä itsellä 

tai sen tarjoamista toiselle, tai ne voivat tarkoittaa myös yhteisymmärrystä 

vuorovaikutuksesta vetäytymisestä. Olen tässä luvussa halunnut puhua tauoista ja 

hengityksistä myös symbolisesti suhteessa työnteon ja vuorovaikutussuhteiden 

sitoumuksiin ja toisaalta väsymykseen ja lempeyteen, jota ihmiset voivat näiden 

sitoumusten edessä osoittaa.  Tämä koskee mielestäni keskustelunanalyysin ja 

psykoanalyysin kiinnostuksen kohteita laajemmin. Keskustelunanalyysi ja psykoanalyysi 

käsittelevät omilla, ehkä välillä hyvin käsitteellisesti kimuranteilla, tavoillaan elämän 

peruskysymyksiä; elämäniloa, ajan rajallisuutta, työntekoa, yhteyttä toiseen ihmiseen. 

Hengitämme yhdessä, haluamme olla rauhassa, haluamme puhua ja rakennamme 

yhteisiä maailmoja, tutkimme niitä. 
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LUKU  11 

 
 

 

LUONNOSTA JA ELÄMÄN  

BIOLOGISISTA LÄHTÖKOHDISTA 

 

 
Ilkka Reima 

 

 
 

Ihmiset, kuten eläimet, syntyvät ja kuolevat ja ovat sidottuja aikaan ja paikkaan. Me 

olemme riippuvaisia jo ennen syntymäämme ympäröivästä luonnosta ja sitä olemme 

koko elämämme ajan. Syntymämme hetkestä vanhempamme yleensä muistavat paitsi 

päivän, niin myös vuodenajan ja säätilan. Nykyaikana ihminen kuitenkin kuvittelee 

olevansa riippumaton luonnosta ja luonnonvoimista, jotka kuitenkin vaikuttavat meihin 

mitä suurimassa määrin. Näin ollen myrskyt, poikkeukselliset kuivuusjaksot, 

rankkasateet, maanjäristykset, tsunamit, tulivuoriaktiivisuudet ja niin edelleen 

vaikuttavat jopa täysin urbaanien kaupunkien elämään ja niissä eläviin ihmisiin sekä 

heidän mahdollisuuksiinsa elää. Ilmastonmuutos uhkaa nostaa merien pintaa niin, että 

monet ihmisen asuinseudut tulevat mahdottomiksi asua: viljavat seudut muuttuvat 

autiomaiksi tai tärkeät merelliset ekosysteemit voivat hävitä muutamassa 

vuosikymmenessä, kuten on käymässä Australian Suuren valliriutan tapauksessa. 

Olemme siis sidottuja aikaan ja paikkaan sekä ympäröivään kapeaan siniseen tai 

vihreään maailmaamme, tahdoimmepa sitä tai emme.  

Ihminen ei ole syntymänsä hetkellä ”Tabula Rasa”, tyhjä taulu, jota voidaan alkaa 

täyttää opeilla, kasvatuksella ja psykososiaalisilla taidoilla. Paljon voidaan toki pilata 

kehittyvän lapsen elämässä varhaisten vuorovaikutusten puutteilla tai myöhemmillä 

kaltoin kohteluilla sekä elämän henkisten ja fyysisten edellytysten puuttumisella tai 

epätäydellisyydellä. Ihminen tarvitsee kasvaakseen kosketusta toiseen ihmiseen sekä 
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fyysisesti että kielellisesti. Tällainen kosketus on tärkeää ja voimme pohtia sen 

merkitystä elämämme eri vaiheissa. Mutta jos ihminen ei kuitenkaan ole tyhjä taulu, 

mitä meissä sitten lähtötilanteessa on luonnostamme?  

Perimme vanhemmiltamme koko geneettisen taustamme, jolla meidän tulisi pärjätä 

elämämme ajan luonnossa, yhteiskunnassa ja toistemme kanssa vuorovaikutuksessa 

eläen. Geenit ovat hyvin konkreettisia, sillä ne saavat itse kussakin meissä ilmiasun, 

muun muassa ruumiillisuuden, sukupuolen, temperamentin, älyn tai vaikkapa 

taipumuksen musikaalisuuteen tai aggressiivisuuteen. On hämmästyttävää, miten 

geenien sekoitus on auttanut ihmiskuntaa selviämään, pysymään ankarissa 

luonnonoloissa terveenä ja jatkamaan sukuaan kulkutaudeista välittämättä. Ihminen on 

laumaeläin ja tarvitsee ilmeisesti erilaisia yksilöitä, joilla on erilaisia taitoja. Ihminen 

eroaa kuitenkin muista kädellisistä massiivisen tiedonkeruukapasiteettinsa ja siten 

maailmankaikkeuden hahmottamisen kykynsä ansiosta. Monessa suhteessa kuitenkin 

muistutamme lähisukulaisiamme Bonobo-kääpiösimpansseja, joiden sosiaalisia taitoja, 

vuorovaikutusta ja hierarkkisia suhteita tarkastellen voimme nähdä itsemme eri 

kulmasta. Muistutamme myös vaikkapa norsuja, jotka voivat vanhaksi elettyään muistaa 

kulkureittejä, paikkoja, vesilähteitä ja vuodenaikoja. Geenit auttavat monia eläimiä 

muun muassa muuttamaan tai jäämään paikalleen. Ihmiselläkin on kuvattu niin 

sanottuja levottomuusgeenejä, jotka luultavasti evoluution kuluessa ovat auttaneet 

löytämään uusia asuinseutuja. Geenit ovat heijastumia fyysisestä ympäristöstä ja ne 

myös muuttuvat aikojen saatossa, jos ympäristö muuttuu. Tosin on sellaisiakin geenejä, 

jotka ovat hyvin perustavanlaatuisia ja joissa ei variaatiota juuri sallita.  

Siellä missä geenien variaatiota on, on hauska havaita, että myös monet 

vuorovaikutukseen liittyvät asiat voivat olla erilaisen muuntelun kohteena. Suomalainen 

lintututkimus tiaisilla on muun muassa paljastanut neljä erilaista tiaistyyppiä, joista yksi 

ääripää on hyvin varovainen ja toinen hyvin ulospäin suuntautunut ja hallitseva, samalla 

kun näiden ääripäiden välillä on kuvattu kaksi välimuotoa. Erilaisissa ympäristöissä 

näiden tiaistyyppien elinkykyisyys on erilainen. Linnuista voidaan ottaa esimerkiksi 

myös Euroopan pienin lintu, hippiäinen (painaa 10 g), joka esiintyy Suomessa 

paikkalintuna ympäri vuoden, mutta joista osa muuttaa etelämmäksi merten taa. Voi 

kysyä, kumpi geneettinen muoto sitten on parempi. Kysymykseen on kaksi vastausta. Jos 

talvi on leuto, niin paikallaan pysyminen on paljon edullisempaa ja vaarattomampaa 

kuin epävarmalle muuttomatkalle lähteminen. Joskus taas 90 prosenttia 

paikkalintupopulaatiosta voi menehtyä talven äärevissä, kylmissä oloissa. Tällöin 

muuttaminen olisikin ollut järkevää. 

Sanotaan, että luonnossa mikään ei ole turhaa tai mitään ei ole olemassa sattumalta. 

Väite on kyllä epätosi, sillä elämä on evoluution kuljettamana vienyt elämänmuotoja 

umpikujiin, joista elämä tai elolliset ovat selvinneet vain katastrofien ja sattumien kautta. 

Me eurooppalaiset omasimme jokusen kymmenen tuhatta vuotta sitten vain muutamia 

esiäitejä, joiden olemassaolo voidaan epäsuorasti todistaa tarkastelemalla 

mitokondrioiden (solujen energiaa tuottavien organellien) sisältämän perintöainesten 
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geenejä, sillä mitokondriot periytyvät vain matriarkaalista linjaa pitkin eli aina 

munasoluperäisesti. Siittiön sisältämät paternaaliset mitokondriot muuttuvat 

toimimattomiksi ja poistuvat solulimasta. Näin ollen on havaittu, että ihmisen 

historiassa on ollut geneettisiä pullonkauloja, joissa koko olomassaolomme on niin 

sanotusti ollut hiuskarvan varassa – se on riippunut vain muutaman esiäidin kyvystä olla 

olemassa.  

Näissä mitokondrioissa ja niiden perimäaineksessa voi myös olla virheitä 

(mutaatioita), jotka voivat aiheuttaa ihmisissä hyvin vakavia sairauksia ja ovat sitten 

hyvin epätoivottavia. Geenivirheet vaikuttavat ihmisen elämään myös laajemmin, kuten 

on esimerkiksi melko tavallisen kromosomi 21:n trisomian kohdalla, joka tunnetaan 

paremmin Downin oireyhtymänä. Nämä Down-ihmiset ovat erilaisia johtuen erilaisesta 

geenien ilmenemisestä. Geenit siis vaikuttavat meistä itse kunkin kohtaloihin, kuten 

ympäristö, mihin synnymme. Siihen päälle tulevat luonnonkatastrofit, kulkutaudit tai 

ihmisten aiheuttamat asiat, kuten sodat ja yhteiskuntarakenteet, jotka myös vaikuttavat 

kohtaloomme. Jotkut saavat myös lähtötilanteessa niin sanotusti paremmat geenit ja 

voivat olla paljon terveempiä tai vastustuskykyisempiä kuin muut. Ihmisen pariutumista 

ja puolison valintaa voidaan myös lähestyä biologian kautta, vaikka tavanomaisempaa 

varmaan onkin käyttää lähestymistapana psykologiaa, yhteiskuntatieteitä, 

taloustiedettä, uskontoa tai muuta ihmistieteellistä tulokulmaa. Perustavaa laatua oleva 

kysymys on, kuinka paljon meissä on geenien, perimän, määräämää ja kuinka paljon 

voimme itse vaikuttaa kohtaloomme opiskelemalla ja kiinnittymällä hyviin 

vuorovaikutussuhteisiin ja saamalla, vaikkapa kielellisessä kommunikaatiossa, rakentaa 

minuuttamme vapaasti haluamaamme suuntaan. Geenit kuitenkin omaavat myös kyvyn 

mukautua ympäristön muutoksiin, vaikkakin viiveellä. 

Viimeisenä asiana tässä suppeassa esseessä haluan ottaa esille uskonnollisen 

näkökulman ihmisen biologiaan ja olemassaoloon. Katolinen teologi Pierre Teilhard de 

Chardin on käsitellyt elämän syntyä ja ihmisen osaa evolutiivisista lähtökohdista. Hän 

on yrittänyt luoda synteesiä siitä, miten elämä on evoluution aikana kehittynyt satojen 

miljoonien vuosien aikana nykyiseen pisteeseensä. Samoin hän on yrittänyt ymmärtää 

evoluution näkökulmasta pahan, sairauden ja epätäydellisyyden olemusta ja sitä, miksi 

se, jota Jumalaksi kutsutaan, sallii pahan ja pahuuden, sairauden ja kuoleman tapahtua. 

Ainoa vastaus, jonka hän ilmeisesti löysi, oli se, että Luoja/Jumala on ihmisen 

kanssakulkija. Jumalalla ei ole vielä varmuutta siitä, mihin tämä elämäksi kutsuttu 

tapahtuma tai taso tulee viemään. Että on olemassa alku ja loppu – tämänhän mekin 

tiedämme. Kuitenkin kaikki se mitä siinä välissä on, on vielä keskeneräistä, mutta 

samalla kiehtovaa tutkittavaa ja tarkasteltavaa. 
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LUKU  12 

 
 

 

PROSESSITEOLOGISIA AJATUKSIA  

ILOSTA JA HOUKUTTELUSTA 
 

 

Ilkka Sipiläinen 
 

 

 

 
Prosessiteologia on Yhdysvalloissa syntynyt filosofisen teologian suunta, joka on 

vaikuttanut paljon nykyaikaiseen ekoteologiaan. Sen perustana ja innoittajana on 

prosessifilosofia. Sitä käsittelen artikkelissani vain lyhyesti. Prosessiteologian tunnetuin 

edustaja on yhdysvaltalainen John B. Cobb (s. 1925). Artikkelini käsittelee kolmen 

teologin ajattelua. Heistä vain Cobbia voidaan pitää varsinaisena prosessiteologina. 

Cobbia yhdistävät kahteen muuhun, Leonardo Boffiin ja Sallie McFagueen, monet 

prosessiajattelun piirteet, kosmologisen tutkimuksen tulosten vaikutukset sekä 

vapautuksen teologian ajatus: Jumala asettaa köyhät etusijalle. Tämän kirjoituksen 

pohjana on paljolti artikkelini teologi Pauliina Kainulaisen toimittamassa kirjassa Pyhän 

kosketus luonnossa: Johdatus kristilliseen ekoteologiaan (Sipiläinen 2007). Artikkelia 

on muokattu, ajankohtaistettu ja suunnattu professori Peräkylän juhlakirjan kontekstiin. 

Ekoteologia on uudehko teologian haara, joka käsittelee sitä, mitä kristillisellä uskolla 

on tekemistä luomakunnan kanssa. Se on vastaus sekä ympäristön ongelmiin että 

kristinuskon väitettyyn osuuteen niiden synnyssä. 
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Prosessiteologian peruskäsitteet 
 

Prosessiteologia perustuu kahden alkujaan brittiläisen filosofin, Charles 

Hartshornen (1897–2000) ja ennen kaikkea Alfred North Whiteheadin (1861–1947) 

ajatteluun. Whiteheadin prosessifilosofiaa edelleen kehitellyt Charles Hartshorne 

luetaan usein myös varsinaisten prosessiteologien joukkoon, koska hän suuntasi kyseistä 

filosofiaa kohden kristillistä teologiaa. 

John B. Cobb ja David Gray Griffin kuvaavat prosessiteologialle ominaisia piirteitä 

yhteisessä kirjassaan Process Theology: An introductory exposition (1976). 

Prosessiteologiassa hylätään ajatus maailman luomisesta ”tyhjästä”, jos sillä 

tarkoitetaan, ettei mitään ollut olemassa ennen luomisen tekoa. Maailma luotiin 

kaaoksesta, tilasta, jossa ei ollut järjestystä. Cobb ja Griffin sanovat useamman Vanhan 

testamentin kohdan tukevan ennemmin tätä käsitystä kuin luomista tyhjästä. Kaaos 

merkitsee heille tilaa, jossa ei ole olemassa kuin hyvin alhaisen asteisia, 

sattumanvaraisesti tapahtuvia prosesseja. Kyseinen luomistyö on vienyt miljardeja 

vuosia. Jumala vaikuttaa suostuttelemalla ja hän voi saada aikaan vain sellaista 

järjestystä, joka on mahdollista. Kompleksisemmat järjestyksen muodot seuraavat 

yksinkertaisempia ja voivat syntyä vasta niiden jälkeen. Jumala ei ole korkein 

kontrolloiva voima, vaan hänen vaikutuksensa on suostuttelevaa, välillä siitä käytetään 

ilmaisua, että Jumala ”houkuttelee” luotujaan tähän prosessiin. (Cobb & Griffin 1976: 

63–65; ks. myös Lindqvist 1976: 66–67; McDaniel 1989: 37.) 

Prosessiteologian ymmärtämisessä keskeinen käsite on englannin kielen sana 

enjoyment. Sillä on useita merkityksiä, eikä sitä ole aivan helppo ilmaista yhdellä suomen 

kielen sanalla. Sanakirja antaa mahdollisia suomenkielisiä vastineita: nautinto, tyydytys, 

ilo, huvi ja nautintaoikeus. Valitsen mahdollisista sanoista ilon. Muita keskeisiä käsitteitä 

ovat harmonia, kompleksisuus, intensiteetti ja kauneus (Cobb & Griffin 1976: 64–65). 

Jumalan perustava tavoite on edistää luotujensa iloa. Jumalan luova vaikutus 

luotuihinsa on rakastava, koska hän lisää sitä, minkä luodut kokevat itseisarvoisena 

hyvänä. Ilon kokemiseen vaikuttaa kaksi tekijää: harmonia ja intensiteetti. Jotta 

kokemus voisi tuoda iloa (be enjoyable), sen tulee olla harmoninen. Sen aikaan saavat 

tekijät eivät voi olla keskenään niin suuressa ristiriidassa, että niiden aiheuttama 

riitasointu ylittää harmonian. Suuren ilon aikaansaamiseksi kokemuksen tulee olla 

riittävän intensiivinen. Ilman intensiteettiä saattaisi olla harmoniaa, mutta iloa tuottava 

arvo olisi triviaali, yksinkertaisen turhanpäiväinen. Intensiteetti puolestaan on 

riippuvainen kompleksisuudesta, koska intensiteetin edellytyksenä on se, että eri osien 

joukko tulee yhteen luomaan kokemuksen ykseyttä. Cobb ja Griffin (1976) huomauttavat, 

että harmonia ja intensiteetti ovat estetiikan käsitteitä. Whitehead (1941) käyttää 

kauneuden käsitettä kuvaamaan kokemusta, joka täyttää nämä kriteerit. 

Mahdollisimman suuri kauneus saa aikaan mahdollisimman suuren ilon. Jumalan 

tarkoitus voidaan siksi ilmaista siten, että hän pyrkii saamaan aikaan mahdollisimman 
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suurta kauneutta tai iloa. Evoluutioprosessin voidaan ymmärtää olevan osa jumalallista 

johdatusta (Cobb & Griffin 1976: 63–65; Cobb 1992: 99). 

 

 

 

Prosessiteologia ekoteologiana 
 

John B. Cobb kertoo, ettei hän aluksi nähnyt prosessiteologian myöhemmin 

ilmeisiksi osoittautuneita ekoteologisia ominaisuuksia. Hänen mukaansa 

prosessiteologia hylkää ne kahtiajaot, dualismit, joissa erotetaan toisistaan historia ja 

luonto, mieli ja materia. Juuri kyseisen erottelun historioitsija Lynn White (1967) näki 

kristinuskon perustavana vääristymänä ja kritiikillään paljolti käynnisti ekoteologisen 

suuntauksen. Prosessiteologiassa jokainen tapahtuma koostuu sen suhteesta muuhun 

tapahtuvaan. Vaikka ekologiset ulottuvuudet olivat olleet aluksi tiedostamattomia 

Cobbille, ne eivät olleet sitä hänen opettajilleen Whiteheadille ja Hartshornelle. 

Ekologinen herääminen johti useampien julkaisujen syntyyn. Cobb kirjoitti pienen, 

yleistajuisen kirjan Is it too late? A theology of ecology vuonna 1972. Cobb sanoo itse 

kahden ekologiaa käsitelleen kirjan olleen merkityksellisiä. Hän julkaisi australialaisen 

luonnontieteilijän Charles Birchin (1918–2009) kanssa teoksen The liberation of life: 

From the cell to the community (1981), jossa kirjoittajat kuvaavat elämän 

kompleksisuutta ja liittymistä keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Elämän vapautus 

merkitsee siirtymistä ihmisten ja muiden elävien olentojen hallitsemisesta ja 

käyttämisestä kunnioittamaan elämää sen koko täyteydessä. Cobb ja Birch (1981) 

perustavat ajattelunsa uusille kvanttifysiikan ja ekologian tutkimustuloksille. Eläviä 

olentoja kyetään ymmärtämään vain, kun ne nähdään vuorovaikutuksessa kaiken sen 

kanssa, joka muodostaa niiden ympäristön. 

Cobb alkoi nähdä talouden kasvavan vaikutuksen ympäristön tilaan. Vallitseva 

kielteinen trendi ei tulisi kääntymään ilman suuria muutoksia jatkuvaan kasvuun 

perustuvassa talousjärjestelmässä. Hän ehdotti Maailmanpankissa työskennelleelle 

taloustieteilijä Herman E. Dalylle yhteisen kirjan laatimista, ja tuloksena oli vuonna 1989 

ilmestynyt teos For the common good. Teoksessaan Cobb ja Daly osoittavat, kuinka 

kasvuhakuinen talous on johtamassa tuhoon ja hahmottelevat uutta, vakaan tilan 

taloutta, joka perustuu uuteen yhteisöllisyyteen ja kestävyyteen. 

Prosessiteologia ei siis sinällään ole väistämättä ekoteologiaa, mutta sillä on 

ajattelunsa keskiössä runsaasti piirteitä, jotka liittyvät luomakunnan kokonaisuuteen. 

Cobbin ja Griffinin (1976) mukaan prosessiteologia etsii sellaista ihmisen historian 

edistymisen muotoa, joka sallii samanaikaisesti todellisten inhimillisten tarpeiden 

tyydyttämisen sekä rikkaan ja kompleksisen biosfäärin uudistumisen. Siksi se vastustaa 

kehitystä, joka jatkaa toisten elävien olentojen tuhoamista ja estää siten niiden 

mahdollisuuden iloon ja samalla myös tulevaisuudessa elävien ihmisten iloa. Paluu 
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ihmisen historian aikaisempaan vaiheeseen ei ole mahdollinen, koska se johtaisi 

kärsimykseen. Alkeellisempi järjestelmä kykenisi elättämään huomattavasti pienemmän 

osan ihmisiä. Mielikuvituksen ohjaama visio voi johtaa tieteen löytämään teitä tilaan, 

jossa varsin suuri väestö voi elää uusissa ja paremmissa ilon muodoissa, jotka 

mahdollistavat maapallon jakamisen muiden lajien kanssa (Cobb & Griffin 1976: 149). 

Ymmärrämme intuitiivisesti, että lajien tuhoutuminen ja biosfäärin köyhtyminen 

merkitsee menetystä. Se kertoo siitä, että universumi on osansa sisään sulkeva, 

inklusiivinen kokonaisuus. Jumala on kaiken olevan yhdistynyt kokemus, ja hän tulee 

köyhemmäksi, kun biosfäärin rikasta kompleksisuutta vähennetään. Evolutionistit 

saattavat olla oikeassa ajatellessaan, että ihmislaji voi olla kykenevä suurimpaan iloon, 

mutta on väärin ajatella, että muiden lajien uhraaminen ihmisen kehityksen vuoksi olisi 

merkityksetöntä. Ihmisen kyky iloon saattaa olla suurempi kuin norsujen ja olla sikäli 

vielä merkittävämpää Jumalalle. Mutta suurin ilo vaati kontrasteja. Jumalallinen 

kokemus on rikkainta, kun se ottaa vastaan suurimman mahdollisen ilon muotojen 

erilaisuuden. Me emme elä vain oman ilomme vuoksi, vaan sen kokonaisuuden, jonka 

osa me olemme (Cobb & Griffin 1976: 151–152). 

Cobb muistuttaa, että luotuaan eri olennot Jumala ei julistanut niitä hyviksi, vaan 

hän näki, että ne ovat hyviä. Raamatun jumalakeskeinen näkökulma vääristyy, jos 

Jumala erotetaan sillä tavoin maailmasta, että hänen palvelemisensa on erillään meidän 

luomiskumppaniemme palvelemisesta. Palvellessamme luotuja me palvelemme 

Jumalaa. Jumala tietää varpusen putoavan maahan (Matt. 10:29) partisipatorisen 

inkluusion – osallistuvan sisäänsä sulkemisen kautta (Cobb 1992: 93). Jumalakeskeinen 

näkökulma merkitsee, että me tunnistamme omamme ylittävän näkökulman, joka sulkee 

sisäänsä kokonaisuutta koskevan totuuden. Maailma on sellainen kuin Jumala sen 

tuntee, koska Jumalalle tieto merkitsee, että hän sulkee sisäänsä kaiken olevan. Jumala 

tuntee ja arvostaa jokaista varpusta samoin kuin jokaista ihmistä (Daly & Cobb 1989: 

396–397). 

Cobb hyväksyy ajatuksen, että ihmisillä on muuhun luotuun nähden hallintavalta 

(dominion). Kysymys ei kuulu, tulisiko siitä luopua, vaan kuinka sitä tulee harjoittaa. 

Meillä on hallintavalta, tahdoimme sitä tai emme (Cobb 1992: 112–113). Ihminen ei ole 

vain yksi laji muiden joukossa. Raamatun näkemystä ihmisen hallintavallasta muuhun 

luomakuntaan nähden ei tule hylätä. Raamatussa erottavaa viivaa ei ole piirretty ihmisen 

ja muiden eläinten vaan Jumalan ja luodun välille. Silti ihmiset eivät ole vain laji muiden 

joukossa, vaan heidän tehtävänsä on ainutlaatuinen. Se oli sitä jo metsästys- ja keräily-

yhteiskunnissa, vaikkakin niissä ihmisen suhde ympäristöön oli vähemmän tuhoava kuin 

omamme. Jopa tuolloin ihmisillä oli tietty hallintavalta. Tänään tuo valta on lähes 

täydellinen. 

Ihmisen ja muiden lajien suhteen eheyttäminen ei merkitse enää parempien 

hallintavallan menetelmien kehittämistä, vaan sen uutta tulkintaa. Raamatullinen 

hallinnan käsite on väärinymmärretty, kun on unohdettu, että ”Jumalan järjestyksessä 

hallitsija käyttää valtaansa hallittujen hyväksi”. Raamatullinen kutsu hallitsemaan on 
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ollut vastuussa paljosta oikeudettomasta julmuudesta. Nyt meidän tulee ymmärtää se 

syvemmin ja vastuullisemmin. Ihmisen hallintavallan parasta harjoittamista tänään on 

tehdä lisää tilaa muille lajeille, jotta ne voivat elää omaa elämäänsä ihmisen estämättä. 

Sitä monet tarkoittavat puhuessaan hallintavallan supistamisesta. Mutta Cobb ja Daly 

toteavat, että valinta tapahtuu ihmisen päätöksenteon kautta ja on siksi yhä ihmisen 

hallintavaltaa (Cobb 1972: 51, 67; Daly and Cobb 1989: 387–388). 

 

 

 

Kaikki on Jumalassa 
 
Panteismilla tarkoitetaan sitä, että kaikki on jumaluutta eli että jumala ja kaikki ovat 

identtiset. Ekoteologiassa yleistynyt panenteismin käsite puolestaan muodostuu antiikin 

kreikan sanoista pan en theos, mikä on suomeksi ”kaikki on Jumalassa”. Toisin kuin 

panteismin, panenteismin on luettu kuuluvan kristinuskon traditioon. Pauliina 

Kainulainen arvioi, että ”panenteistisen jumalakäsityksen renessanssi” läntisessä 

teologiassa saattaa osoittautua merkittäväksi askeleeksi matkalla kohti ekologisesti 

sensitiivistä teologiaa (Kainulainen 2005: 81). 

Leonardo Boff ja Sallie McFague eivät ole prosessiteologeja, mutta heidän ajattelunsa 

on saanut vaikutteita kyseisestä koulukunnasta. Brasilialainen, entinen katolinen pappi 

ja nykyinen maallikkoteologi Boff (s. 1938) yhdistää kirjassaan Cry of the earth, cry of 

the poor perinteisen vapautuksen teologian ekoteologiaan. Hän sanoo prosessifilosofien 

ja -teologien liittäneen uuden kosmologian ja evoluution ymmärryksen toisiinsa. 

Klassisessa kosmologiassa Jumala ja maailma ymmärrettiin toisilleen vastakkaisina, 

mutta nyt Jumala nähdään maailman prosessin ja maailma Jumalan prosessin sisällä. 

Ne ovat erottamattomasti tekemisissä toistensa kanssa; kaikki mikä tapahtuu 

maailmassa, vaikuttaa jotenkin Jumalaan ja kaikki, mikä tapahtuu Jumalassa, tapahtuu 

jotenkin myös maailmassa. Se säilyy mysteerinä ja kokonaan avoimena – prosessin 

avoimuus on myös prosessiteologian ajatus. Luoja kietoo aina mukaan luodun, ja luotu 

luojan, mutta kumpikin säilyttää identiteettiinsä ja erilaisuutensa. Erilaisuus palvelee 

yhteyttä ja kommuuniota. Jumala ei samaistu kosmiseen prosessiin, mutta Jumala 

identifioituu kosmisessa prosessissa, eli ruumiillistuu, paljastuu ja tekee kyseisessä 

suhteessa ilmeiseksi toiseutensa. Universumi ei ole sama kuin Jumala, mutta se saa 

identiteettinsä Jumalassa. Jumalassa se saavuttaa oikean olemisensa ja merkityksensä 

(Boff 1997: 147). 

Boffin mukaan Jumala on maailmansisäinen, osallistuu sen avoimeen prosessiin ja 

ilmoittaa itsensä sen kanssa. Samalla Jumala on ”läpinäkyvä”, tarkasteltavissa 

maailmassa. Maailma kokonaisuutena ja yksityiskohdissaan muodostuu ”rajattomaksi 

jumalalliseksi sakramentiksi”. Jumala on paitsi maailmansisäinen myös tuonpuoleinen, 

”absoluuttinen mysteeri”, joka ylittää mielikuvituksen rajat. Jumala on maailmassa ja 
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hän ylittää sen, luo jatkuvasti maailmaa, läpäisee sen kauttaaltaan, ja vetää sitä kohden 

yhä kompleksisempia, osallistuvampia ja yhteydellisimpiä muotoja (Boff 1997: 147–148). 

Edellä kuvattu Boffin kuva Jumalasta muistuttaa prosessiteologian ajattelua. Jumala on 

mukana maailman prosesseissa houkuttaen sitä kohden yhä kompleksisempia ja iloa 

sisältävämpiä muotoja. Kuva on myös selvästi panenteistinen. 

Feministiteologit ovat auttaneet prosessiteologiaa välttämään liikaa abstraktisuutta 

ja siirtymään kohden uutta ja luovaa ajattelua. Yhdysvaltalainen feministi- ja ekoteologi 

Sallie McFague (s. 1933) luo uusia myyttejä, jotka puhuvat tämän ajan ihmisille tärkeistä 

kysymyksistä ymmärrettävillä kuvilla. Teologialla on hänen mukaansa suuri vastuu 

symboleista ja kielestä, joilla se ilmaisee eri aikoina Jumalan ja maailman välisen 

suhteen. Me kuulumme osana elämän verkkoon ja olemme keskinäisessä 

riippuvaisuussuhteessa muiden olentojen kanssa. McFaguen mielestä yksi teologian 

tehtävistä on kokeileva: korvata ihmiskeskeinen, antroposentrinen malli 

jumalakeskeisellä, elämäkeskeisellä ja kosmosentrisellä mallilla. Hän kutsuu 

teologiaansa heuristiseksi, keksiväksi ja kokeilevaksi teologiaksi. Modernissa teologiassa 

on haluttu purkaa myytit, demytologisoida, jotta nykyaikainen ihminen voisi uskoa. 

McFaguen ratkaisu on toinen. Hän haluaa luoda uusia myyttejä eli remytologisoida 

teologiaa samasta syystä. 

Heuristisessa teologiassa yksikään kielikuva tai malli ei kuvaa suoraan sitä, mikä on 

Jumala ja siksi niitä täytyy olla useita. Koska Jumalasta ei voi sanoa mitään varmaa ja 

täsmällistä, puheen ei tule vaientua, vaan sen tulee lisääntyä. Ihmisen tulee ottaa 

luovuutensa, mielikuvituksensa, tieteensä ja taiteensa käyttöön. Kaikki yritykset kuvata 

Jumalaa ovat McFaguen mukaan käymättömiä ja osittaisia. Enintään voidaan väittää, 

että tietyt Jumalan ja maailman välisen suhteen piirteet voidaan ilmaista joillakin 

malleilla niin, että ne puhuttelevat kyseisenä aikana eläviä ihmisiä. Jumalaa koskevat 

mallit eivät ole Jumalan määrittelyjä, vaan ne ovat yrityksiä kuvata häntä sellaisilla 

käsitteillä, jotka me tunnemme ja ymmärrämme. Siksi näitä käsitteitä ei tule pyhittää, 

esineellistää tai hakata kiveen, niin että ne sulkevat pois muut mahdolliset käsitteet. 

Kirjassaan The body of God (1993) McFague kehittää ajatusta maailmasta Jumalan 

ruumiina. Kristinusko on inkarnaation uskonto ja puhuu ruumiillistumisesta. Silti se on 

kieltänyt, alistanut ja halventanut ruumista – etenkin naisen ja muun luomakunnan kuin 

ihmisen ruumista. Kristinusko on yritys puhua siitä mitä ei voi sanoittaa, ja sen 

onnistuminen tehtävässään arvioidaan kolmella kriteerillä: onko se yhteensopiva 

nykyajan luonnontieteen todellisuuskäsityksen ja ihmisen ruumiin kokemuksen 

(fyysinen, kulttuurinen ja historiallinen) kanssa ja kykeneekö se edistämään 

planeettamme hyvinvointia (McFague 1993: 163). 

McFague haluaa luoda puhuttelevia maailmansisäisiä kuvia Jumalasta. Hän haluaa 

myös etsiä tapoja puhua Jumalan transsendenttisyydestä maailmansisäisellä tavalla: me 

kohtaamme Jumalan maailmassa (McFague 1987: 184; 1993: vii). Jumalan läsnäolo on 

universaalia. Se ei ole rajoittunut tiettyyn aikaan tai paikkaan, ihmisiin tai instituutioon, 

vaikka niillä saattaakin olla ”paradigmaattista merkitystä”. McFaguen mukaan 
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löydämme Jumalan ja tulemme hänestä tietoisiksi juuri maailmassa. McFague selventää, 

että hän ei panteismin tapaan pidä kaikkea Jumalana: ”Edellä sanomani merkitsee, että 

me katsomme maailmaa…eri lailla: se on Jumalan ruumis, ja sen vuoksi me 

kunnioitamme sitä ja pidämme maailmaa erityisenä ja kallisarvoisena, mutta emme 

Jumalana, vaan sinä tapana jolla Jumala on valinnut tulla meille näkyväksi ja 

läsnäolevaksi” (McFague 1987: 185). 

Onko McFaguen ajattelu prosessiteogiaa? Hän sanoo itse ajattelunsa olevan sille 

”suuressa velassa”. Prosessiteologiassa on myös alustavasti, mutta riittämättömästi, 

alettu kuvata maailmaa Jumalan ruumiina (McFague 1993: 141). McFaguen teologiaa on 

luonnehdittu sakramentaaliseksi prosessiteologiaksi (Kainulainen 2005: 57; Suhonen 

2003: 345). Sakramentti viittaa ja on osallinen itseään perimmäisemmästä 

todellisuudesta. Konkreettisilla, tavallisilla symboleilla, kuten McFaguen metaforilla 

maailmasta Jumalan ruumiina tai Jumalasta äitinä, rakastajana ja ystävänä, ilmaistaan 

jotakin epätavallisesta, transsendentista elämän mysteeriluonteesta (tarkemmin 

McFague 1987). 

 

 

 

Luonto on uusi köyhä – uhrin näkökulma 
 

Vapautuksen teologian keskeinen ajatus on, että Jumala asettaa köyhät etusijalle. Se 

ei ole köyhyyden ihannointia, vaan tavoitteena on nähdä jo jotakin Jumalan tulevasta 

valtakunnasta, kun köyhyys väistyy (Gutiérrez 1984: 288–296). Cobb, McFague ja Boff 

jakavat ajatuksen köyhien ensisijaisuudesta. 

Leonardo Boff kuuluu vapautuksen teologian perustajaisiin. Hän oli myös 

ensimmäisiä latinalaisamerikkalaisia vapautuksen teologeja, joka alkoi asettaa 

sosiaalisen ja poliittisen vapautuksen laajempaan, ekologiseen yhteyteen 1980- ja 1990-

lukujen vaihteessa. Tavanomaisen ekologian ongelmana oli Boffin mukaan yhteiskunnan 

todellisuuden jättäminen syrjään, kun taas vapautuksen teologiaa oli vaivannut 

piittaamattomuus muusta luomakunnasta. Boffin mielestä ihmiskunta tarvitsee uutta 

tietoisuutta kuulumisestaan luonnon yhteyteen, niin että se alkaa rakentaa hyvään 

tahtoon, solidaarisuuteen ja rakkauteen perustuvaa suhdetta maahan. Viides käsky, älä 

tapa, koskee suoran tappamisen lisäksi ekologisen järjestelmien ja niihin kuuluvien 

lajien tuhoamista (Boff 1995; Boff 1997). 

Vapautuksen teologiassa ei oltu kiinnostuneita maahan kohdistuneista uhista, vaan 

”maan poikiin ja tyttäriin kohdistuneesta uhasta”, riistosta ja ennenaikaisesta 

kuolemasta (Boff 1997: 107). Sama logiikka, joka saa aikaan vallitsevan 

epäoikeudenmukaisen järjestelmän maailmassa, johtaa paitsi työläisten riistoon myös 

kokonaisten kansojen varallisuuden ja luonnon ryöstämiseen. ”Enää ei riitä teknologian 

sopeuttaminen tai yhteiskunnan uudistaminen saman perustavan logiikan puitteissa, 
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vaikkakin sitäkin tulee aina tehdä, vaan nyt täytyy voittaa kyseisen logiikan ylivalta ja 

ainakin 300 vuotta vallinnut käsitys ihmisen tehtävästä. Ei ole mahdollista suhtautua 

luontoon siten kuin yhteiskuntamme ovat tehneet. Luonto on yhteistä omaisuuttamme, 

jota tulee vaalia” (Boff 1997: 110–111). 

Vaikka muu luomakunta on merkittävä, Boff asettaa yhä ihmisen kärsimyksen 

etusijalle. Joka toinen päivä saa globaali pääoman kasaantuminen aikaan saman verran 

kuolemia kuin Hiroshimaan ja Nagasakiin pudotetut ydinpommit yhteensä. ”Siksi 

uhatuimpia olentoja eivät ole valaat, vaan köyhät, jotka on tuomittu kuolemaan ennen 

aikojaan.” Boff tuntuu asettavan ihmisen kärsimyksen ennen eläinten kärsimystä, mutta 

silti samalla myös ihmisen ekologiseen yhteyteensä. Ihmiset luotiin universumia varten, 

eikä päinvastoin. Tässä Boff käyttää prosessiteologian kieltä: tarkoituksena oli saada 

aikaan ”korkeampi ja kompleksisempi evoluution aste”, ”jotta Luojaa kunnioitettaisiin ja 

ylistettäisiin, Luojaa, joka halusi rakkaudelleen kumppanin” (Boff 1997: 112–113). 

Boffin mukaan meidän tulee laajentaa vapautuksen käsitettä: eivät vain köyhät 

tarvitse vapauttajaa, vaan kaikki ihmiset. Kaikkia riistää ja orjuuttaa vallitseva para-

digma: maan huono kohtelu, konsumerismi, toiseuden ja olemisen itseisarvon 

kieltäminen. Tarvitsemme uutta paradigmaa, joka antaa Maan ja kaikkien luotujen elää 

solidaarisuudessa. Siinä kaikki on yhteydessä kaikkeen, se sallii uskontojen 

moninaisuudessa tapahtuvan lähenemisen ja saa aikaan rauhan ihmisen ja Maan välillä 

(Boff 1997: 112–113). 

Sallie McFague sanoo Jeesuksen vertausten sisältävän muuttavaa rakkautta. Se 

kääntää päälaelleen maailmassamme luonnonlain kaltaisina pidetyt kahtiajaot: rikas ja 

köyhä, vanhurskas ja syntinen, juutalainen ja pakana, mies ja nainen. Samoin sen tulisi 

tänään kääntää päälaelleen ihmisen ja muun luonnon jyrkkä erottaminen toisistaan. 

Jumalan rakkaus on rajatonta ja suuntautuu erityisesti sorrettuihin – keitä tahansa 

he ovatkin tiettynä aikana. Sorretun määritelmä on muuttunut vuosisatojen kuluessa. 

Viime aikoina se ei ole keskittynyt hengellisesti vaan ruumiillisesti köyhiin, niihin, joiden 

ruumiin tarpeet on kielletty tai jotka ovat kokeneet erottelua ihonvärinsä sukupuolensa 

tai seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. McFague haluaa liittyä vapautuksen teologian 

perinteeseen. McFaguen kielellä se merkitsee katseen kääntämistä kohden köyhiä, 

”joiden ruumista ja ruumiillisia tarpeita ei haluta pitää arvokkaana”. Heillä ei nähdä 

olevan itseisarvoa. 

On tärkeää, miten ruumista kohdellaan – ruumis tarvitsee ruokaa, asuntoa ja 

erilaisuuden hyväksymistä. Jeesukselle olivat arvokkaita hylätyt ja uhrit. Luonto – sanoo 

McFague – on ”uusi köyhä”, ja luonnon köyhyydessä on kyse ruumiillisesta köyhyydestä. 

Hän täsmentää, että vaikka luonto onkin uusi köyhä, se ei tarkoita että ”vanhat köyhät” 

– eli ihmiset – olisi korvattava uudella tai että jokainen mikro-organismi olisi samalla 

tavalla Jumalan rakkauden kohteena kuin ihminen. Se kuitenkin tarkoittaa, että kaikella 

on paikkansa luomakunnassa, eikä paikkaa määritä ainoastaan hyöty tai vaarallisuus 

ihmiselle (McFague 1993: 164–165, 200–201). 
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Kosminen Kristus ja varapelikaani 
 

Sallie McFague käyttää prosessiteologian kieltä puhuessaan kolmiyhteisen Jumalan 

toimimisesta luomakunnassaan. Maailma on Jumalan ruumis -mallissa Kristuksen 

inkarnaation merkitystä ei ole rajattu lunastukseen. Jumalan läsnäolo tuntuu 

hengityksenä, joka antaa kaikille ruumiille, kaikelle aineelle, energian tulla siksi mitä ne 

ovat. Jumalan ymmärretään toimivan evoluution kautta, jolloin kyse on voiman, mutta 

ei suunnan antamisesta. Kyse ei ole siitä, että Jumala ohjaisi prosessia, vaan että kaikki 

elämä on riippuvainen Jumalasta. Luomisen tarkoitus ei ole ihminen – tai mikään muu 

laji – vaan kaiken hedelmällisyys, rikkaus ja moninaisuus. Siihen kuuluu samalla 

luonnon ”paha”: kaikenlaisten ruumiiden valtava kärsimys ja kuolema (McFague 1993: 

147–148). 

McFaguen mukaan Jumala on myös Pyhä Henki, joka ”muotoutui ja tuli tunnetuksi 

Vanhassa testamentissa, Jeesus Nasaretilaisen elämässä, opetuksessa ja kuolemassa ja 

hänen ympärilleen muotoutuneessa yhteisössä”. Evoluutio ei ole vain biologista, vaan 

itsestään tietoisissa olioissa se saavuttaa kulttuurisen vaiheensa. Se ei ole enää vain 

voimaannuttamista, vaan sillä on suunta. Pyhä Henki toimii oppaana ja vaikuttaa 

ihmisten kautta. Jumala on toiminut luonnon prosessissa luojana ja ylläpitäjänä, 

ruumiin henkenä, mutta nyt on suunta uusi. 

McFaguelle Jumalan ruumis on samalla Kosminen Kristus: rakastava, 

myötätuntoinen Jumala, joka on kaikkien kärsivien ja haavoittuvassa asemassa olevien 

puolella. Kosminen Kristus on ylösnoussut Kristus – ”Kristus joka on vapautunut Jeesus 

Nasaretilaisen ruumiista ollakseen läsnä kaikissa ruumiissa ja kaikille ruumiille”. 

Maailmankaikkeuden miljardit galaksit ovat Jumalan ruumis ja Kosminen Kristus. 

Pelastuksen paikka on luomakunta, ei tuonpuoleinen. Myös iankaikkinen elämä saa 

maansisäisen tulkinnan: Jumala on kanssamme maaperässä, joka ottaa meidät vastaan 

kuollessamme. McFaguen panenteismi lähenee välillä panteismia. Meidän ei tarvitse 

jättää Jumalaa, kun kuolemme, ”mutta emme myöskään liity Jumalaan taivaassa”. Me 

olemme Jumalan kanssa, jos ruumiimme elää, mutta myös kun se ”palaa toiseen 

ruumiillisuuden muotoon, josta se on tullut”. Silloin ruumiimme on ”Jumalan ruumiin 

sisällä”. Jumala on kanssamme ”maassa – maaperässä – joka ottaa meidät vastaan 

kuollessamme… Rakastava Jumala on kanssamme, ja sen vuoksi niin on taivaskin” 

(McFague 1993: 176–177). McFaguen kuva on kaunis. Sen voi ajatella olevan 

panenteistinen. Kuva ei tunnu poikkeavan paljoa Partisaanivalssi-laulun maailmasta, 

jossa rakastettu jatkaa kuoltuaan elämäänsä maasta nousseessa tähkäpäässä. 

Kristinuskossa on luominen usein tulkittu vähemmän tärkeäksi kuin pelastus. 

McFaguelle luomisella on keskeinen merkitys. Pelastus tapahtuu luomakunnassa ja 

luomakunnalle eli luotujen terveys ja hyvinvointi ”on se mistä pelastuksessa on kysymys, 

se on Jumalan koti ja meidän kotimme” (McFague 1993: 179–183). McFaguen mallissa 
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maailma on Jumalan sakramentti: Jumalan näkyvä ja ruumiillinen läsnäolo. Jeesuksen 

tehtävä ei rajaudu vain historiallisen Jeesuksen aikaan tai kirkkoon, vaan se toteutuu 

luonnossa. Se on kaikkialla, mutta läsnäolo välittyy ruumiiden kautta. 

McFaguen teologiassa risti ei lupaa vaikeuksien voittamista, mutta se vakuuttaa 

meille, että Jumala on uhrien kanssa heidän kärsimyksissään. Kuolema ei ole viimeinen 

sana, vaan ”jollakin selittämättömällä tavalla tie uuteen elämään, joka on…fyysinen”. Me 

uskomme olemassaolon ytimen perimmäiseen luotettavuuteen, siihen että 

”maailmankaikkeuden lähde ja voima on elämän ja sen täyttymisen puolella”. McFague 

sanoo, että ylösnoussut Kristus on kristittyjen tapa puhua tästä uskosta ja toivosta: 

Kristus on uuden luomisen esikoinen, jota muu luomakunta seuraa (McFague 1993: 

190–191). 

Evoluutioon sisältyvää pahaa ja samalla prosessiteologialle mahdollista pelastus-

käsitystä sanoittaa Jay B. McDaniel kirjassaan Of God and pelicans. Hän kuvaa 

vastakuoriutuneen valkoisen pelikaanin kohtaloa. Se tulee maailmaan kaksi päivää 

vanhemman poikasen jälkeen ja sen elämän tehtävänä on olla varapelikaani, joka saa 

kuolla nälkään ja hoivan puutteeseen, ellei sitä tarvita ensin syntyneen kuoltua. 

Varapelikaani on evoluutiossa etu – laji on selvinnyt jo 30 miljoonaa vuotta. Riittääkö 

varalla olo silti elämän tarkoitukseksi? Miten Jumala voi sallia vastakuoriutuneen linnun 

kärsimyksen (McDaniel 1989: 11)? 

McDaniel sanoo seuraavansa prosessiteologian ajattelua hahmotellessaan vastausta 

varapelikaanin ongelmaan. Jumala on kärsivä Luoja. Jumalan toiminta on suos-

tuttelevaa, mutta se ei ole pakottavaa. Luonnon luovuus on myös itsenäistä ja 

riippumatonta Jumalan luovuudesta ja sen vuoksi syntyy sellaista, jota edes Jumala ei 

voi estää, mikä kuuluu elämän luonteeseen. Jumala on rakastava, mutta hän ei ole 

kaikkivoiva. Jeesuksen risti osoittaa, että jumalallinen voima on aina ollut 

luovuudessaan haavoittuvaa. Vaikka Jumala ei kykene estämään luotujen kärsimystä, 

hän kykenee sovittamaan sen. Vaikka risti on väistämätön, ylösnousemus on 

mahdollinen. 

Samalla kun Jumala houkutti luomakuntaansa kehittämään eläimet, oli seurauksena 

myös suurempi tuskan tuntemisen mahdollisuus. McDaniel pohtii, että ehkäpä 

varapelikaani löytää sovituksen osallisuudesta Jumalaan, silloin kun poikasen kokemus 

liittyy kaikkeen muuhun maailmankaikkeuden todellisuuteen niin että se ylittää 

luomakunnan rikkonaisuuden, jonka uhriksi joutuminen on ollut sen kohtalo. 

Pelikaaninpoikanen kokee sovituksen silloin, kun sen muisto säilyy Jumalassa 

(McDaniel 1989: 24, 43–44, 47–48). 

Leonardo Boff liittää Kosmisen Kristuksen merkityksen ristiinnaulitsemiseen ja 

ylösnousemiseen. Kosminen Kristus on ollut ristiinnaulittuna ”maailman alusta asti”. 

Hän kärsii kaikissa kärsivissä ja kuolevissa, minkä monet mystikot ovat ymmärtäneet. 

Kosmisen Kristuksen ”solidaarisuus laskeutuu evoluution ristiriitaisuuksien helvettiin”. 

Kun kristityt antoivat Kristuksen nimen Jeesus Nasaretilaiselle, he halusivat Boffin 

mukaan sanoa, että yhdessä historian ihmisessä Jumalan salaisuus on tullut näkyväksi. 
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Ylösnousemuksen vuoksi kristilliset uskonyhteisöt laajensivat Jeesuksen merkityksen 

koko pelastushistoriaan. Meidän tulee ylittää Kristuksen merkityksen rajaaminen 

koskemaan vain ihmiskuntaa, koska Kristus jumalallisti ja vapautti ihmisten lisäksi koko 

maailmankaikkeuden. Kristityille ehtoollinen on tapahtuma, jossa kosmologia saa 

sakramentaalisen luonteen. Leipä ja viini ovat juurtuneet koko maailmankaikkeuden 

materiaan. Leipä ei ole vain alttarilla olevaa leipää, vaan koko maailmankaikkeudesta 

tulee ehtoollisleipää, jotta se voisi olla Kristuksen kosminen ruumis. 

Boffin teologiassa Jumala ei syntynyt ihmiseksi vain ihmisen syntien vuoksi. 

Sellainen ajatus olisi ihmiskeskeinen. Koko luomakunta kaipaa Kristusta samoin kuin se 

kaipaa omaa täyttymystään, jonka vain Poika voi antaa sisarilleen ja veljilleen. Juuri sitä 

juhlaa ja ylistämistä varten maailmankaikkeus luotiin. Koko maailmankaikkeudella on 

kristuksellinen luonne, ja sen vuoksi kristityt eivät voi olla välinpitämättömiä tai 

pessimistisiä planeettamme tulevaisuudesta. Koko kosmoksen kehkeytymisen prosessin 

on kuljettava pääsiäiskokemuksen, kuoleman ja ylösnousemuksen, läpi. Kaikki tulee 

päättymään kerran – se on välttämätön askel kohden suurta muutosta, jolloin ”Kristus 

on kaikki, hän on kaikissa” (Boff 1997:174–186). 

 

 

 

Prosessiteologia ja arjen spiritualiteetti 
 

Prosessiteologia on hyvin teoreettista. Joitakin vuosia sitten aloin kokeilla, miten 

prosessiteologian kieli taipuu arjen käyttöön rukousrunoiksi. Lopuksi liitän tähän niistä 

kaksi. Ensimmäisen innoittajana on lähinnä John B. Cobb ja jälkimmäisen Sallie 

McFague (Sipiläinen 2010: 8, 87). 
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Kaiken ilon lähde 

 

Jumala, kaiken ilon lähde, 

sinä järjestit kaaoksen, 

houkutit maailmaasi kehkeytymään kohden 

yhä suurempaa moninaisuutta, 

lisääntyvää kauneutta ja iloa. 

 

Sinä avaat uusia maailmoja eteemme, 

me olemme osa luonnon ja ihmisen historiaa, 

mutta tulevaisuus on avoin. 

 

Kutsut ihmisen maan tomusta, 

houkuttelet meidät omaksi kuvaksesi, 

annat mahdollisuuden iloon, kauneuteen,  

tasapainoon ja moninaisuuteen. 

 

Me olemme osa luomaasi, 

mutta jotakin, 

joka voi löytää suuremman ilon 

kuin mikään täällä aiemmin elänyt. 
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Sinä avaat umpikujat. 

Pelastus, jota kaipaamme, 

ei ole paluuta Aadamin ja Eevan 

alkuperäiseen viattomuuteen 

vaan jotakin paljon parempaa. 

Katson sinua, kuikka – rukous järven rannalla 

 

Katson sinua, kuikka. 

Kuulen huutosi iltaan sinertyvällä selällä,  

viestin miljoonien vuosien takaa.  

Olit täällä jo paljon ennen minua, kuikka komeakaulainen,  

rauhallisten vesien lintu. 

 

Kuulen lapsen leikkivän naapurin tontilla  

vielä ennen nukkumaan menoa.  

Sinä, kirkasääninen,  

olet täällä, kun minua ja ystäviäni ei enää ole. 

 

Katson vettä, iltaan tyyntynyttä.  

Vesi, ilman sinua ei ole elämää.  

Sinä olet kastanut minut Jumalan lapseksi,  

puhdas, makea vesi.  

 

Katson sinua, rannan leppä.  

Kasvat ja kaarrut veden ylle.  

Sinä lahjoitat minulle ja kaikille ilmaa hengittäville  

uutta elämän voimaa. 
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Katson sinua, mökin takana nouseva korkea kallio.  

Kallio, sinä suojaat minua, kuikkaa, lasta ja leppää  

takaasi puhaltavalta tuulelta,  

annat tyvenen levitä tälle puolelle saarta. 

Maa jalkojeni alla,  

sinua peittävä sammal antaa periksi,  

pehmentää askeleeni,  

mutta seison tässä nyt lujasti. 

 

Äiti maa, veli tuuli, isä kallio, sisareni kuikka,  

te olette Jumalan ruumis,  

Jumalan joka syntyi teidän veljeksenne – 

ja minun. 

 

Kuikka, sisareni, elä vielä miljoonia vuosia,  

kallio, isäni, suojaa tätä lahtea,  

maa, äitini, ole luja ja kanna kasvavaa elämää,  

veljeni tuuli, puhalla liikkeelle seisova ilma,  

iltaan tummuva vesi, kannattele elämää, pysy puhtaana,  

anna Pyhän Hengen lahjan virvoittaa  

sisaria ja veljiä ja koko luomakuntaa. Aamen. 
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LUKU  13 

 
 

 

EPÄILYS JA IHMETYS 
 
 

Esa Lehtinen 
 

 

 
Vuosituhannen alkupuolella työskentelin Anssin vetämässä tutkimusryhmässä. 

Ryhmän tieteellisten tapaamisten jälkeen päädyttiin aina silloin tällöin baariin 

jatkamaan keskusteluja. Ennemmin tai myöhemmin keskustelut kääntyivät aina elämän 

peruskysymyksiin. Yksi tällainen keskustelu – tai itse asiassa yksi Anssin lausuma tuossa 

keskustelussa – on jäänyt elävästi mieleeni, koska se auttoi minua jäsentämään omaa 

kokemustani. Anssi sanoi jotenkin niin, että ihmiselämässä on perustavanlaatuinen 

jännite ”epäilyksen” ja ”ihmetyksen” välillä.  

Epäilyksen liitimme keskustelussa tieteelliseen ajatteluun. Ihmetyksestä taas 

muistan silloin baarissa sanoneeni, että minulla se on aina liittynyt uskontoon1. Esitänkin 

seuraavassa joitakin melko henkilökohtaisia muistiinpanoja, jotka pyrkivät valottamaan 

epäilyksen ja ihmetyksen välistä suhdetta. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Tässä yhteydessä on syytä mainita myös Antti Eskolan (2003) kirja Tiedän ja uskon. Tässä 

kuvaamani epäilyksen ja ihmetyksen välinen dynamiikka tulee varsin lähelle Eskolan kuvaamaa tietämisen 

ja uskomisen välistä suhdetta. Eskolan kirja oli minulle tärkeä lukukokemus, se niin sanotusti upposi 

otolliseen maaperään. En kuitenkaan juuri viittaa siihen artikkelissani; minun on vaikea hahmottaa, missä 

määrin olen omaksunut ajatteluani Eskolalta ja missä määrin taas Eskola puki sanoiksi sellaista, mitä olin 

jo aikaisemmin ajatellut ja kokenut.  
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Schleiermacher 
 

Väitöskirjassani – jota Anssi ohjasi – tarkastelin uskonnollista vuorovaikutusta; 

aineistona oli adventistien raamatuntutkisteluja. Väitöskirjaprosessin yhteydessä 

törmäsin Friedrich Schleiermacherin (1988 [1799]) kirjaan On religion (Über die 

Religion) ja erityisesti kirjan toiseen ”puheeseen”: On the essence of religion. Kyseisessä 

luvussa Schleiermacher erottaa uskonnon yhtäältä metafysiikasta, toisaalta moraalista. 

Metafysiikka perustuu hänen mukaansa ajatteluun, universumin olemuksen 

spekulatiiviseen selittämiseen. Moraali taas ajaa toimintaan, ihmiskunnan 

kehittämiseen ja parantamiseen. Uskonnon syvin olemus sen sijaan ei Schleiermacherin 

mukaan löydy sen paremmin ajattelusta kuin toiminnastakaan, vaan tunteesta, 

yksilöllisestä kokemuksesta, ihmisen intuitiivisesta suhteesta universumiin. 

Schleiermacherin filosofia puhutteli minua. Tulkitsen niin, että puhuttelevuus 

kytkeytyy henkilöhistoriaani. Väitöskirjani aihe oli nimittäin vahvasti sidoksissa siihen. 

Vietin lapsuuteni ja nuoruuteni siinä määrin vahvasti adventtikirkon vaikutuspiirissä, 

että se väritti kaikkea, mitä elämässäni tein. Kävin adventistikouluja, ja perheeni, lähes 

kaikki sukulaiseni ja ystäväni olivat adventisteja. 

Adventismi rakentuu yhteisönä pitkälti lähes tieteellisiltä vaikuttavien opillisten 

rakennelmien ja oikeassa olemisen varaan2. Kokemuksellisempaan uskonnollisuuteen, 

esimerkiksi karismaattisiin liikkeisiin, suhtaudutaan torjuvasti. Paljon korostetaan myös 

sitä, että jokaisen tulisi itse ymmärtää opit ja niiden perustelut. Tällainen korostus, 

vaikka sen tarkoituksena on saada seurakunnan jäsenet omakohtaisesti sitoutumaan 

yhteisiin tavoitteisiin, avaa samalla oven älyllisille epäilyksille. Kuuluinkin nuorena 

kaveriporukkaan, jossa adventismin opetuksia pohdittiin ankarasti. Ja minun ja monen 

muun kohdalla se johti prosessiin, jossa nuo opilliset rakennelmat yksi kerrallaan 

kaatuivat ja niiden pohjalle rakennettu varmuus murtui. 

Schleiermacherissa minua puhutteli uskonnon riisuminen opillisista rakennelmista 

ja loputtomista todisteluista, joissa Jumalan olemassaolo pyritään aukottomasti 

osoittamaan. Ja toisaalta myös kokemuksellisuus: sitä lukiessani tunnistin oman 

kaipaukseni kokemukselliseen uskonnollisuuteen. Epäilyksenkin keskellä halusin siis 

säilyttää ihmetyksen, ja Schleiermacher antoi siihen välineitä. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Jos haluaa tutustua adventistiseen ajatusmaailmaan, hyviä lähteitä ovat muun muassa Bull ja 

Lockhart (1989), Kapitzke (1995) ja Keller (2004). 
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Väitöskirja 
 

Väitöskirjassani päädyin kuitenkin viittaamaan Schleiermacheriin kriittiseen sävyyn, 

tähän tapaan: ”Kokemukset yleensä ja erityisesti uskonnolliset kokemukset on usein 

nähty nimenomaan kognitiivisina ilmiöinä. Ehkä kaikkein selvimmin tämä näkyy 

Schleiermacherin (1988 [1799]) filosofiassa. Hänelle puhdas uskonnollinen kokemus on 

ehdottoman yksilöllinen, sillä ei ole minkäänlaista kytköstä muihin kokemuksiin. 

Uskonnollinen kokemuskin on kuitenkin kulttuurin jäsenten käytettävissä oleva 

kategoria, uskonnollisista kokemuksista puhuminen on tilanteista ja käytännöllistä 

toimintaa.” (Lehtinen 2002: 238.) 

Viittaukseni Schleiermacheriin liittyi väitöskirjan lukuun, jossa tarkastelin sitä, 

miten raamatuntutkistelun osallistujat puhuvat kokemuksistaan. Seuraavassa on 

esimerkki, jota käsittelin väitöskirjassani (Lehtinen 2002: 227–228). 

 

 

 
Esimerkki 1 

 
01  Lea:    (.) näin on. (0.2) ↑viälä onko teillä ajatuksia? 

02          (0.2) 

03  Lea:    Sanni? 

04          (.) 

05  Sanni:  mä ajattelin että minun korpivaellukseni aikana 

06          nin, (.) .hh nämä asiat ovat (0.3) voisin sanoa 

07          että kirjaimellisestit toteutunee, että Herra on 

08          ollut (0.7) >sillon ku on ollut< vaikeaa ni >hän 

09          on ollut< johtamassa ja auttamassa ja näyttänyt 

10          tie:tä ja (0.7) yöllä on (.) ollut (.) mukana (.) 

11          tulempatsaassa sillon ku minulla on ollut 

12          vaikeaa, 

13          (0.2) 

14  Lea:    aivan?= 

15  Sanni:  =ja myöskin (.) elämän suurimmat vaikeudet (.) 

16          sanotaan nyv vaik↑ka se punainemmeri, .hhh  

17          [(ni) kyllä Herra on avannut tien aina sillon ku 

18  Lea:    [just 

19  Sanni:  me oomme häneel luottaneet. 
20          (.) 

21  Lea:    aivan. (0.2) me olemme varmastij &jokainen olleet 

22          punaisem merer rannalla ja, .hh mahrottomuuden 

23          edessä ja, (0.2) tien aukaisija on käynyt 

24          edellä&. 
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Sanni kertoo tässä omasta uskonelämästään. Hän kuitenkin tekee sen raamatullisten 

metaforien avulla. Hän nimeää kokemuksensa eksplisiittisesti ”korpivaellukseksi” (rivi 

5) ja kuvaa sitten kokemusta metaforien ”tulenpatsas” (rivi 11) ja ”punainenmeri” (rivi 

16) avulla. Kyseiset metaforat viittaavat Raamatun kertomukseen, jonka mukaan Jumala 

johdatti israelilaisia yöllä tulipatsaassa ja avasi heille Punaisenmeren, niin että he voivat 

kulkea sen yli kuivaa maata pitkin erämaavaelluksen aikana (2 Moos. 13, 14). Sanni siis 

konstruoi kokemuksensa samanlaiseksi kuin israelilaisten kokemus erämaavaelluksen 

aikana. Kyseessä on tällöin tiettyyn kategoriaan kuuluva stereotyyppinen uskonnollinen 

kokemus, joka on myös jaettavissa. Ja todella, Lea (joka on tutkistelun ”opettajana”) 

eksplikoikin tämän jaettavuuden: hän arvelee jokaisen paikalla olevan kokeneen saman 

(rivit 21–24). Näyttäisi siis selvältä, että raamatuntutkistelussa kokemusta ei kuvata 

yksilöllisenä; päinvastoin se kytketään tiukasti toisiin kokemuksiin, jopa siinä määrin, 

että ”sama” kokemus on kaikkien koettavissa. 

Toinen tähän liittyvä piirre on se, että kokemuksen kertominen tapahtuu myös 

tietyssä sekventiaalisessa vuorovaikutuskontekstissa. Tämä näkyy esimerkissä 1 siten, 

että Sannin kertomus on vastaus Lean kysymykseen rivillä 1. Relevantti konteksti on 

kuitenkin laajempikin, mikä näkyy rivin 1 kysymyksessä. Se on rakennettu siten, että Lea 

pyytää jatkamaan meneillään olevaa sekvenssiä. Sekvenssi kytkeytyy keskusteluun 

Nehemian kirjan 9. luvusta, jossa muistellaan Jumalan johdatusta Israelin historiassa, 

erityisesti erämaavaelluksen aikana. Tässä yhteydessä Lea tekee seuraavan kysymyksen 

(esimerkki 2): 

 

 

 
Esimerkki 2 

 
01  Lea:  (0.5) ↓no hm (0.6) mitäs sä >sanot< tästä ↑omalla 

02        koh<dallasi>. 

03        (1.1) 

04  Lea:  kerro. 

05        (0.9) 

06  Lea:  mitäs sanot ↓omalla kohdallasi nyt ku sää nyt oot 

07        lukenut näitä <↓kotona> ja, (0.6) ajattelet  

08        <↓omaa elämääsi> ni, 

 

 

 

 
Kysymyksessään Lea pyytää tutkistelun osallistujia kertomaan omista 

kokemuksistaan, mutta samalla hän pyytää heitä puhumaan ”tästä” (rivi 1) ja pohtimaan 

asiaa luetun kontekstissa (rivit 6–7). Näin ollen Sanni vastaa esimerkissä 1 varsin 

tarkkaan tähän kysymykseen. Hän kertoo omista kokemuksistaan luetun tekstin 
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näkökulmasta. Itse asiassa hän eksplikoi tämän riveillä 5–6, kun hän toteaa kertovansa 

”näiden asioiden” toteutumisesta (vrt. esimerkki 2, rivi 1, ”mitäs sä sanot tästä”).  

Edeltävien esimerkkien analyysi nojautuu metodologiaan, joka vie sen väistämättä 

epäilyksen alueelle. Uskonnon harjoittamista tarkastellaan inhimillisenä toimintana. 

Yksilön kertomus omasta kokemuksestaan selitetään yhtäältä kulttuurisesti kertomisen 

tapana, joka tuottaa samanlaisia kertomuksia, toisaalta vuorovaikutuksellisesti 

kertomisen tapana, joka asettuu luontevaksi responssiksi tietynlaiselle 

vuorovaikutustoiminnolle. Selityksessä ei hyödynnetä sen paremmin tietoa kuin 

spekulaatiotakaan yksilön todellisista mielenliikkeistä. Mutta yksilöllistä kokemusta ei 

myöskään kielletä; ajatuksena on rajata yksilöllinen kokemus ulkopuolelle seikkana, jolla 

ei ole merkitystä tutkimuksen kysymyksenasettelun näkökulmasta. Vielä kauemmaksi 

tutkimusasetelmasta jää tällöin kysymys ihmeestä. Sannihan kertoo selvästi, että hänen 

elämässään on vaikuttanut yliluonnollinen olento, ”Herra” (rivit 7, 17). Lea taas esittää, 

että yliluonnollinen olento on auttanut kaikkia läsnäolijoita (rivit 23–24). Väitöskirja sen 

sijaan asettui agnostiseen positioon suhteessa uskoon ja ihmeeseen.  

 

 

Ihmeet ja ihmeet 
 

Nuoruuteni kokemukset Jumalan vaikutuksesta elämääni olivat seuraavanlaisia: 

koin jostakin asiasta syyllisyyttä tai muuten ahdistusta, rukoilin ja koin saavani rauhan. 

Minulla oli tehtävänä jokin vaikea päätös, rukoilin ja pääsin varmuuteen asiasta. Katsoin 

jotakin elämänvaihetta retrospektiivisesti ja huomasin, että olin varsin 

sattumanvaraiselta tuntuvien tapahtumien välityksellä päätynyt varsin hyvään 

lopputulokseen; tuntui, että Jumala oli johdattanut. 

Edellä kuvattu ei vaikuta kovin dramaattiselta. Tavallaan kokemukseni ovat myös 

melko samanlaisia kuin edellä lainattu Sannin kertomus raamatuntutkistelussa, ainakin 

siinä mielessä, että kuvaan niitä toistuvina, en minään yksittäisinä tapahtumina. Osin en 

osaisikaan kertoa mistään yksittäisestä tapahtumasta, osin taas yksittäiset tapahtumat 

tuntuvat liian henkilökohtaisilta. Epädramaattisuudesta huolimatta koin kuitenkin 

aidosti Jumalan konkreettisesti vaikuttaneen tapahtumiin. 

Ylipäätäänkään nuoruuteni adventtikirkossa ei mässäilty ihmeillä. Esimerkiksi 

sairaiden tai muuten vaikeuksissa olevien ihmisten puolesta rukoiltiin, mutta rukouksiin 

muistettiin aina lisätä ”tapahtukoon sinun tahtosi”. Heti näkyviä vaikutuksia ei kukaan 

odottanut, ja vaivoihin haettiin lääkärinkin apua. Kuten edellä totesin, karismaattisiin 

liikkeisiin suhtauduttiin avoimen negatiivisesti. Käsittääkseni keskeinen ero on se, että 

kun joissakin karismaattisissa liikkeissä ihmeitä pidetään merkkeinä Jumalan 

vaikutuksesta, adventistille merkki Jumalan vaikutuksesta oli oikean opin 

omaksuminen, erityisesti sapatin eli lauantain viettäminen pyhäpäivänä. 
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Näin ollen ei liene kovin yllättävää, että en ole koskaan tuntenut vetoa ihmeitä 

tehtaileviin liikkeisiin. En kiistä niiden piirissä ihmeitä kokeneiden ihmisten 

kokemuksia, mutta sen tyyppiset ihmeet eivät vain kiinnosta minua. Minua eivät 

kiinnosta ihmeet, joiden funktiona on todistaa jotakin. Ajattelen tällaisista ihmeistä, että 

ne vertautuvat mielenkiintoisella tavalla Skepsis ry:n haasteeseen (Skepsis ry 2016), 

jossa luvataan 20 000 euroa sille, joka ”tuottaa valvotuissa oloissa paranormaalin 

ilmiön”. Minusta Skepsis ry:n haaste on aina tuntunut jotenkin hassulta ja 

yksinkertaistavalta; minun on ollut vaikea ymmärtää sellaista ihmeen määritelmää, jossa 

ihme on ihme vain, jos se tuotetaan laboratoriossa. Itse ajattelen pikemminkin, että ihme 

määritelmällisesti tapahtuu, sitä ei tuoteta. Mutta kyseinen haaste rakentuu 

mielekkääksi nimenomaan suhteessa ihmeitä tehtaileviin yhteisöihin ja yksilöihin, ne 

kuuluvat samaan diskurssiin. 

Tässäkin suhteessa Schleiermacher (1988: 133) tulee apuun. ”’Miracle’ is merely the 

religious name for event, every one of which, even the most natural and usual, is a miracle 

as soon as it adapts itself to the fact that the religious view of it can be the dominant one. 

To me everything is a miracle, and for me what alone is a miracle in your mind, namely, 

something inexplicable and strange, is no miracle in mine.” Minullekin ihme on 

ulkopuolelta katsoen täysin arkinen tapahtuma, jonka voisi periaatteessa selittää täysin 

tieteellisin menetelmin. Sen erottaa ei-ihmeestä se, miten sen koen, millaisen 

merkityksen sille annan. Ihme on kokemus, jota tarkastelen ihmetyksen vallassa, jota en 

voi tai halua sovittaa epäilyksen maailmaan. 

 

 

Arjen ihmeitä 
 

Arjen ihmeitä on monenlaisia. Itselleni tärkeimmät rakentuvat ihmisten välisistä 

kohtaamisista. Esimerkiksi tästä käy parisuhde, jossa osapuolet ovat lupautuneet 

toisilleen. Parisuhdetta ja sen onnistumisen edellytyksiä voi tietenkin tarkastella 

monesta näkökulmasta. Kyllästymiseen asti toistuva asiantuntijaohje on, että rakkauden 

eteen täytyy tehdä työtä. Joskus tämä työnteko asetetaan vastakkain tunteen kanssa, 

jotenkin niin, että pelkkä tunne ei riitä, on tehtävä työtä. Mitä tällainen työ sitten olisi? 

Nähdäkseni on selvää, että se on suurelta osin vuorovaikutustyötä ja sellaisena 

tutkittavissa vuorovaikutustutkimuksen välineillä, joita Anssi ja monet meistä Anssin 

kollegoista ovat käyttäneet ja kehittäneet. Ja tokihan sekä parisuhdevuorovaikutusta että 

parisuhdeterapiaa on tutkittukin.  

Mielenkiintoista on, että vuorovaikutustutkimuksessa usein käytetään nimenomaan 

työn metaforaa kuvaamaan sitä, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu. Esitän seuraavassa 

kaksi esimerkkiä parisuhdevuorovaikutukseen liittyvästä tutkimuksesta. Wendy Klein, 

Carolina Izquierdo ja Thomas N. Bradbury (2007) ovat tutkineet parisuhteen osapuolten 

toisilleen tekemiä pyyntöjä ja niihin vastaamista. Kyse on arkisista pyynnöistä, jotka 
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liittyvät esimerkiksi kotitöiden jakamiseen. He toteavat loppupäätelmissään (Klein ym. 

2007: 43): ”Our data illustrate the interactional work that dual-career couples are 

required to do in order to run a household.” Työn metaforaa käytetään myös puhuttaessa 

siitä, miten parisuhteen osapuolet puhuvat suhteestaan ja tunteistaan. Peter Muntigl 

(2013) on tutkinut parisuhdeterapiaa. Artikkelissaan hän tarkastelee tapausta, jossa 

toinen parisuhteen osapuolista väistelee terapiassa kysymyksiä, jotka koskevat hänen 

kyvyttömyyttään jakaa ajatuksiaan puolisonsa kanssa. Muntigl (2013: 25) kiinnittää 

huomiota siihen, että tämä väistely voidaan nähdä nimenomaan haluttomuutena 

osallistua parisuhteen vaatimaan vuorovaikutustyöhön: “In these contexts, Dave’s 

resistance to assume responsibility by answering made Dave accountable at another 

level; that is, by not sharing his views with the counsellor, Dave passes up an important 

opportunity to work on the relationship and to help Lisa in better understanding what 

Dave’s needs are.” Terapiavuorovaikutuksessa nousee siis esiin parisuhteen osapuolten 

selontekovelvollisuus heidän aktiivisuudestaan vuorovaikutustyössä. 

Nähdäkseni on selvää, että parisuhteen ylläpitäminen vaatii vuorovaikutustyötä, sekä 

arkisista tehtävistä sopimista että syvällisiä keskusteluja suhteesta. Parisuhteessa voi 

tulla myös tilanteista, joissa intensiivisempi vuorovaikutustyö on tarpeen, mahdollisesti 

yhdessä ammattilaisen kanssa. Vuorovaikutustyö työnä kuuluu kuitenkin epäilyksen 

maailmaan, eikä se tavoita rakkauden syvintä olemusta. Rakkautta ei voi olla ilman 

ihmettä, kahden ihmisen ainutlaatuista kohtaamista.  

On myös niin, että motivaatio vuorovaikutustyön tekemiseen voi nousta juuri 

tarrautumisesta ihmeeseen. Ihme siis tässä mielessä muuttaa niitä, jotka ovat sen 

kokeneet. Antti Eskola (2003: 83) esittääkin yhdeksi uskonnollisen kokemuksen ehdoksi 

sen, että ”kun kokemus on ohi, siitä täytyy olla jotakin tärkeää jäljellä. Tärkeää ja sillä 

tavoin pysyvää, että kokija kantaa kokemusta mukanaan, että se auttaa häntä tai muuttaa 

edes hiukan hänen elämäänsä”. Tämä on keskeinen näkökohta. Ihmeessä ei ole kyse siitä, 

että tapahtuma olisi ulkonaisesti katsoen mitenkään erityinen, tehtäisiin tai sanottaisiin 

jotain ennenkuulumatonta, vaan pikemminkin siitä, että kokemus vastaa johonkin jo 

idullaan olevaan kysymykseen, tarpeeseen, kaipaukseen, ja antaa siten elämälle jonkin, 

pienen tai suuren, uuden sysäyksen, jättää pysyvän jäljen. Tästä oli kyse myös tuossa 

alussa mainitsemassani baarikeskustelussa ja Anssin kommentissa. Anssin tekemä 

eronteko epäilyksen ja ihmetyksen maailmaan antoi uudenlaisen jäsennyksen 

perustavanlaatuiselle jännitteelle, jota olen kantanut mukanani niin kauan kuin muistan, 

todennäköisesti pitempäänkin. Se oli ihme. 
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LUKU  14 

 
 

 

SIELUNSIIVOUS 

 

 
Seija Ulkuniemi 

 

 

 
Julkinen henkilökohtainen kirje Anssille   Helsingissä 18.8.2016 

 

 

Rakas Anssi-ystäväni, 

 

kiitos ajastasi: tapasimme tänään ruokatunnillasi. Kun sovimme kohtauspaikkaa 

puhelimitse, ehdotin ”sitä perinteistä intialaista”, joka sijaitsee rautatieaseman kupeessa. 

Hienotunteinen kun olet, et korjannut sen olevan nepalilainen – huomasin virheeni vasta 

paikan päällä. Mutta Mount Everestissä olemme vuosien varrella kiivenneet ajan tasalle 

useammankin kerran. Halusin tarjota sinulle lounaan juuri edesmenneen 

syntymäpäiväsi kunniaksi. Kuinka ollakaan, heti erkaannuttuamme omille teillemme 

näin kännykkäni3 sähköpostiin saapuneen kutsun osallistua 60-vuotisjuhlakirjasi 

tekoon! Niinpä päätin kirjoittaa Sinulle – monen vuoden tauon jälkeen4 – tämän 

henkilökohtaisen kirjeen, jonka tosin tiedän muidenkin lukevan5. 

                                                 
3 Olin tosin vähällä hukata kännykkäni: lähdin ravintolasta ilman reppuani kohti uutta määränpäätä, kunnes yhtäkkiä 

tajusin kulkevani ilman käsilaukun virkaa toimittavaa reppuani! Hiki päässä juoksin takaisin, ja onnekseni 

ravintoloitsija oli ottanut aarteeni talteen. 
4 Nuoruusvuosinammehan kirjoitimme jonkin verran perinteisiä kirjeitä, kunnes perhe-elämän myötä 

kirjeenvaihtomme hiljalleen kuihtui jouluisiin tervehdyksiin; täytettyäni viisikymmentä vuotta lopetin myös 

kuluneesta vuodesta kertovan joulukirjeen lähettämisen. Tosin sekin oli jo muuttunut useammalle ystävälle 

lähetettäväksi joukkokirjeeksi. 
5 Onneksi rivien välejäkin voi lukea, ja ”sanojen takana on sanoja”, kuten aikoinaan pykyläinen toverimme Veeka 

totesi. 
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   Anssi Mount Everest -ravintolan edessä  

Helsingissä 18.8.2016  

(Kuvaaja: Seija Ulkuniemi) 

Anssi vierailulla luonamme  

Tampereen Pispalassa vuonna 1988  

(Kuvaaja: Seija Ulkuniemi) 

 
 

Oli elähdyttävää tavata Sinut face-to-face6 ja saada kokea flesh meeting7: ihan vain 

hiljaa halata. Mietimme, milloin kohtasimme edellisen kerran, ja muistelit sen 

tapahtuneen isäni kuoleman aikoihin kuusi vuotta sitten. Minä arvelin, että olisimme 

keskustelleet kasvokkain suunnilleen samoihin aikoihin, kun tyttäreni sairastui syöpään, 

eli kolme vuotta sitten. Mutta toisaalta: ehkä se olikin silloin, kun kuopuksesi oli juuri 

lähtenyt Etelä-Amerikkaan. Olikohan tapaamisestamme siis peräti jo viisi vuotta? – 

Päädyimme siihen, ettei ajankululla ole väliä; aina voimme jatkaa siitä, mihin viimeksi 

jäimme. 

Päivittelimme elämää puolin ja toisin: työtä, harrastuksia ja ihmissuhteita, lasten 

reissuja, opiskeluja ja rakkauksia – elämän iloja ja suruja. Käsittelimme Elämän ja 

Kuoleman monet kasvot8. Kun kerroin mieltäni painavista läheisten elämään liittyvistä 

vaativista tilanteista, kuuntelit keskittyneesti. Sitten katsoit syvälle silmiini ja sanoit: 

”Sinulle on tullut enemmän lastia kuin yhdelle ihmiselle pitäisi.” Niin sanoen kevensit 

taakkaani, eikä sen paino enää puristanut sydäntäni yhtä kipeästi kuin aiemmin. 

                                                 
6 And not in Facebook. 
7 Filosofi Pekka Himasen aikoinaan käyttämä nimitys digiajan ihmisten kohtaamisesta silloin, kun he ovat 

kehollisesti(kin?) samassa tilassa. 
8 Vuoden 1990 kirjasi otsikkoon viitaten. 
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Kun ajattelen Sinua, huomaan, etten usko sinun joutuvan pohtimaan, ollako vai eikö 

olla. Olet elämässä lujasti kiinni. Mutta monia muita valintoja joudut jatkuvasti 

tekemään, joskaan ne aina eivät ole toisiaan poissulkevia, ja kaikki koettu sinussa on alati 

läsnä: 

 

Ollako  

sosiologi vai sosiaalipsykologi 

professori vai psykoanalyytikko 

parrakas vai parraton 

 

Ollako  

kotona vai töissä 

Suomessa vai ulkomailla 

Hesassa vai Turussa 

Juvalla vai Orivedellä 

maalla vai merellä 

mökkeilemässä vai hiihtämässä 

yksin vai ihmisten parissa  

lasten ja vaimon vai työkavereiden ja ystävien kanssa  

juodako teetä vai… 

polttaako sikaria vai… 

kulkeako pyörällä vai… 

 

rukoilla vai meditoida 

havainnoida vai analysoida 

puhua vai kuunnella 

sanoa vai vaieta 
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Kuva 1: Auringonkukkia Vallilan siirtolapuutarhassa, 18.8.2016 (Kuvaaja: Seija Ulkuniemi) 
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Kestoaiheemme viime vuosina on ollut meitä molempia kauhistuttava 

vanheneminen. Näemme yhä selvemmin kuoleman armolliset ja armottomat, varjoisat, 

pelottavat ja uhkaavasti lähestyvät kasvot. Toisissamme näemme uurteet, harmaat 

säikeet, vuosien saatossa tapahtuneen hitaan kulumisen; kehoissamme, joissa asumme9. 

Teimme sielun siivousta, yhdessä. Milloin saavutat mielenrauhan? Vastasit: 

”Hetkittäin.” 

Anssi: Arvostan Sinua suuresti, monin tavoin. Miten voisin tiivistää siitä kaikesta 

jotain olennaista, mitkä ovat Anssi-avainsanat10? Ehkä Keskittynyt Kuuntelu, 

Kannatteleva Keskustelu; Käsittämätön Katseella Koskettaminen; Kuolevaisuutemme 

Kunnioittaminen. 

Tänään iltapäivällä kuljin Vallilan siirtolapuutarhassa ja nautin elokuisen auringon 

lämmön ohella auringonkukkien valovoimasta (kuva 1). Kun näin kasan puusta 

pudonneita omenia, ja niiden vierellä kyltin ”Saa ottaa!” (kuva 2), muistin elävästi 

tapaamisemme. Jakamisen onni!   

 

 

 

 
Kiitollisin terveisin 

 

Seija  

 

eli ”se punatukkainen, joka astui yli”11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Samana päivänä kävin tarkastamassa poikani juuri saaman opiskelija-asunnon. Avainten välittäjä pahoitteli 

huoneen vikoja, pintojen kulumista. Hän totesi: ”Nämä materiaalit nyt ovat sellaisia, että niissä käyttö ja aika 

näkyy.” Kuten meissäkin, lihasta tehdyissä. 
10 Kuten abstraktien key words.  
11 Muistivarainen lainaus eräästä kirjeestäsi 1980-luvulta. 
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Kuva 2: ”Saa ottaa!” – puusta pudonneita omenia Vallilan siirtolapuutarhassa,  

18.8.2016 (Kuvaaja: Seija Ulkuniemi) 
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Kuva 3: Ylisukupolvinen yhteys, 2016 (Kuvaaja: Seija Ulkuniemi) 
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LUKU  15 
 

 
 

 

”HARMAITA OVAT” SANOI GOETHE 

 

 
Pirjo Pesonen & Mikko Sams 

 
 

 

 

 

Johdanto 
 

Tämä artikkeli on kirjoitettu suomeksi. Tärkein syy on se, että käsittelemme aiheita, 

jotka ovat mielestämme vaikeita ja niiden ajatteleminen on paljon helpompaa suomeksi 

kuin esimerkiksi englanniksi. Englannin kieli on oiva kommunikaation väline eri maista 

tuleville ihmisille. Suomen kieltä käyttäen ymmärrämme eri puolella Suomea asuvia 

ihmisiä varsin hyvin. Mutta melkein jokainen suomenkielen sana on myös meille 

henkilökohtainen, sanat ovat kuin pieniä kertomuksia, joiden sisältö on muokkautunut 

syntymästämme lähtien. Useilla sanoilla on vahva yksilöllinen emotionaalinen sisältö. 

Hyvä esimerkki tästä on sana ”isä”. Sama sana voi merkitä valtavaa hyvyyttä ja lämpöä, 

tai toisaalta kovuutta ja henkistä väkivaltaa. Tämä on yksi syy sille, että erityisesti 

runojen kääntäminen kieleltä toiselle on oikeastaan mahdotonta, runot pitää 

pikemminkin kirjoittaa uudestaan kuin kääntää. Osaamme hyvin paljon enemmän 

suomen kielen kuin englannin kielen sanoja. Osaamme myös keksiä jopa mainioita 

uusia, leikkisiä ja toimivia suomen kielen sanoja. Puhumme tässä artikkelissa asioista, 

jotka vaativat herkkyyttä, jota meidän on vaikeaa saavuttaa muulla kuin suomen kielellä. 
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Kuitenkin jatkuvan englanniksi kirjoittamisen ja lukemisen takia suomeksi 

kirjoittaminen tuntuu vaikealta ja kankealta. 

 

 
 

 

Tässä kirjoituksessa tarkastelemme sitä, miten ymmärrämme ympärillämme 

tapahtuvia asioita. Toinen meistä on koulutukseltaan ja taustaltaan tiedemies ja toinen 

taidenainen. Olemme eläneet yhdessä läpi monenlaisten elämän vaiheiden ja 

tapahtumien, puhuneet niistä ja selvinneet yhdessä myös monista vaikeuksista. Tämän 

seurauksena ”itseytemme” ovat usein kietoutuneet toisiinsa. Kumpikin on ilmeisesti 

edustettuna toisen ”sosiaalisessa minässä” niin voimakkaasti, että toisen tekemät 

virheetkin tuntuvat omilta virheiltä ja aiheuttavat asianmukaista ärsyyntyneisyyttä. 

Valitettavan usein kuitenkin käsitys toisen ymmärtämisestä on harhaa. Joka tapauksessa 

käsityksemme maailman käsittämisestä ovat niin samanlaisia, että voimme kirjoittaa 

tätä artikkelia osin yhdessä. Suhteemme maailmaan ja ihmisten toimintaan on 

antropologinen. Tämä tekee maailmasta varsin kiinnostavan paikan, ja toimii myös 

psyykenlääkkeenä kyynisyyttä vastaan 
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Monitieteisyys ja -taiteisuus 
 

Reformistit ovat aina vaarallisia. Reformistijuutalaiset ovat ortodoksijuutalaisille 

monin verroin hankalampia kuin maallistuneet juutalaiset. Suomessa kommunistit 

halveksivat ja panettelivat sosiaalidemokraatteja ja kansandemokraatteja. Yliopistoissa 

psykologia ja sosiaalipsykologia ovat eri laitoksissa tai jopa tiedekunnissa. Pirjon 

opiskellessa 70-luvun loppuvaiheessa Taideteollisessa korkeakoulussa, siellä ei pidetty 

suotavana eri pääaineiden kursseille osallistumista. Tähän asiantilaan on monia syitä, 

muun muassa taloudellisista eduista johtuvia. Yksi psykologinen tärkeä syy lienee 

ryhmäytyminen, oman sisäryhmän ja tähän vääjäämättä liittyvän ulkoryhmän 

määritteleminen. Mitäs me tutkijat, taitelijat, apteekkarit, sivistyneistö, suomalaiset? 

Vaikka ryhmäytyminen onkin evoluutiossa kehittynyt tärkeä lojaalisuutta ja yhteistyötä 

tukeva mekanismi, nykymaailmassa se tuottaa monentasoisia ongelmia. Yksi näistä on 

toimivien monitieteisten tutkimusympäristöjen vähyys.  

Me pidämme monitieteisyyttä ja taiteenalojen sekoittumista sekä tieteen ja taiteen  

kytkeytymistä hyvin tärkeänä ja arvokkaana. On varmaankin hyvä, että ihmiset saavat 

sellaisen koulutuksen, että he ymmärtävät hyvin tietyn tieteen- tai taiteenalan 

metodiikan ja historian. Myös taiteilijan tulisi olla selvillä siitä, mitä tieteessä tapahtuu. 

Maailman ymmärtäminen vaatii yhtä lailla monitieteisyyttä kuin hyvää oman alan 

tuntemusta. Taloustiede on tästä hyvä esimerkki. Ihmisten taloudellisen toiminnan ja 

päätöksenteon ymmärtäminen ei ole mahdollista ilman käsitystä ihmisestä 

psykologisena ja sosiaalipsykologisena olentona. Oma surullinen lukunsa on sitten 

tietysti taiteen näkeminen pelkästään investointeina. Yhä suurempi osa uutta 

teknologiaa liittyy ihmisten väliseen kommunikaatioon ja yksi sen suurista haasteista on 

käytettävyys. On erinomaista, että 2010 käynnistettiin Aalto-yliopisto, johon yhdistyi 

Helsingin Kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen Korkeakoulu. 

Tieteidenvälisyyden (mukaan lukien taide) vaikeutta kuvastaa hyvin se, että oivaltava 

konsepti alkaa toimia kunnolla vasta nyt. Sibelius-Akatemiakin olisi sopinut mukaan 

hienosti. Kaukana ei liene aika, jolloin pääkaupunkiseudulla on yksi todella monialainen 

yliopisto. Institutionaaliset ratkaisut eivät kuitenkaan riitä. 

Läheinen esimerkki onnistuneesta ja uusia uria uurtavasta monitieteisyydestä on 

keskustelututkimuksen ja kokeellisen laboratoriotutkimuksen menetelmien 

yhdistäminen, jotta saataisiin moniulotteisempi kuva ihmisten välisestä 

vuorovaikutuksesta. Purjehdusretkien ja kirjallisuuskerhokeskustelujen alustamat 

pohdinnat johtivat siihen, että Anssi Peräkylä, Niklas Ravaja ja Mikko Sams aloittivat 

yhteistyön Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa. Tämä onnistunut yhteistyö on 

sittemmin laajentunut ja poikinut monia uusia tutkimusavauksia. Helpompaa olisi 

luultavasti ollut jatkaa erillään vanhaan tapaan, mutta tiede usein tekee pienen 

harppauksen, kun asioita tehdään toisin. 
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Taide 
 

Olemme molemmat olleet jäsenenä työryhmässä, joka on tehnyt neljä konserttia 

Turun musiikkijuhlille ja yhden konsertin Helsingin juhlaviikoille. Konserttien 

konseptina on ollut yhdistää tieteellinen ja taiteellinen käsitys tunteista siten, että yleisön 

lähtiessä konsertista se on saanut tavanomaisesta poikkeavan kokemuksen ja 

mahdollisesti ymmärtää ihmisten tunteita hieman aiempaa paremmin. Aluksi Mikon 

rooli oli varsin perinteinen: tutkija kertomassa taide-esitysten lomassa perustunteista ja 

niiden aivomekanismeista.  Työryhmä ajatteli, että jos puhutaan tunteista tieteellisesti ja 

samassa yhteydessä demonstroidaan miten taiteessa käsitellään tunteita, yleisö saa 

tunteista kokonaisvaltaisemman ja oikeamman kuvan. Tämä luultavasti onnistui varsin 

hyvin. Konserttien suunnittelun, käsikirjoittamisen ja tekemisen prosessi oli valtavan 

hieno yhteinen kokemus. Oli huimaa istua koko ajan yleisön edessä lavalla ja hoitaa oma 

osuutensa, mutta myös kuunnella loistavia muusikoita paremmalta kuin aitiopaikalta.  

Mikon rooli muuttui esitysten myötä tiedemiehestä myös näyttelijäksi ja muusikoksi. 

Tämä oli tavattoman kiinnostavaa ja antoisaa, myös pelottavaa. Suurin piirtein saman 

esitelmän voi pitää tiedemiesmäisesti, tai sitten esitys voi ollakin performanssi. Nämä 

kaksi tapaa ovat kokemuksellisesti kovin erilaisia.  Performanssitaitelijana on helpompi 

saada intiimi kontakti kuuntelijoihin, saada heidät eläytymään tarinaan, liikutella 

herkästi heidän mieliään. On valitettavan harvinaista, että tieteellisen esityksen jälkeen 

luennoitsija kutsutaan lavalle moneen kertaan, hänelle taputetaan, hän saa ihastuttavan 

kukkakimpun ja hänestä vielä kirjoitetaan Hesarissakin.  

Viimeisimmässä konsertissa Mikko kertoi yleisölle, että hänen taustafilosofiansa on 

goetheläinen. Johan Wolfgang von Goethe, tuo yksi uuden ajan suurimpia 

kulttuurihahmoja, on esittänyt tunnetun ajatuksen: ”Harmaita ovat teoriat, vain elämän 

kultainen puu vihreänä kukoistaa”. Goethe oli viisas mies, joka taiteen lisäksi toimi 

sujuvasti tieteen, erityisesti kokeellisen tutkimuksen, alueilla. Tunnetussa sitaatissaan 

Goethe ei käsittääksemme vähätellyt tiedettä ja sen metodeja. Luultavasti hän tarkoitti 

pikemminkin sitä, että omassa tieteellisessä työssään tieteilijän pitäisi syvästi ymmärtää 

tutkimiensa ilmiöiden ihmismielellä avautuvaa luonnetta, niiden fenomenologiaa. Tämä 

on jo taidetta. 

Olemme olleet pitkään kiinnostuneita mielekkäästä tavasta lisätä monitieteiseen 

lähestymistapaan myös taide: miten tehdä hyvää tiede-taidetta? Helposti syntyy 

vaikeasti avautuvaa, ”hienoa” lopputulosta, jota joudutaan selittämään pitkin, epäselvin 

tekstein. Ajattelu ei ole kiellettyä. Parasta on, jos oikeasti syntyy uusia oivalluksia ja 

näkemyksiä ja tietokin lisääntyy. Konserttikokemukset opettivat, että tiede-taide on 

todella antoisaa, sekä tieteilijöille että taiteilijoille. Ymmärrämme nyt esimerkiksi, että  
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lied ei ole elitististä hienostelua, vaan hieno ja vaikea musiikin muoto. Liedissä loistava 

taide syntyy runoilijan, säveltäjän, pianistin, laulajan ja kuuntelijan yhteistyössä. Myös 

musikaalimusiikki on nautittavaa, samoin Chydiksen laulut. On ylellistä olla osana 

ensemblea, joka saa yleisön viihtymään. Opimme myös, miten tärkeää on tällaisen 

esityksen huolellinen käsikirjoittaminen ja hyvä henkilöohjaus. Tällainen ryhmä on myös 

sosiaalisesti tavattoman herkkä instrumentti, jossa toimiminen vaatii paljon 

frontaalikontrollia. 
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Haluistamme ja yhteisistä intresseistämme huolimatta emme ole onnistuneet 

löytämään meille toimivaa yhteistyön mallia. Olemme päätyneet toimintatapaan, jossa 

Mikko osallistuu vahvasti näyttelyiden rakentamiseen eräänlaisena ”Yleismies 

Juntusena” ratkomalla monia, usein hankalia teosten pystytysongelmia ja ideoimalla 

tilankäyttöä. Olemme myös löytäneet yhteisen ymmärryksen siitä, kuinka kokonaisuus 

tulee muodostaa tehokkaasti toimivaksi.  

Tämä kirjoitus on kuvitettu Pirjon valokuvilla. Hänen kuvissaan on usein kyseessä 

arjen näkeminen uudella tavalla, pienten yksityiskohtien nostaminen tarkkaavaisuuden 

keskiöön. Katseen keskittämisen ja mielen herkistämisen seurauksena teemme löytöjä, 

saamme oivalluksia ja näemme arkisen taakse. Pienissä yksityiskohdissa koemme 

kauneutta ja jopa pyhyyttä. Mikon tapa ajatella tutkimuksesta on hyvin samankaltainen. 
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Viinit 
 

Hyvä viini on elämän sulostuttaja. Viinien maistelu on yksi monista 

mikrokosmoksista. Se on hyvin subjektiivista, siinä erehtyy tavattoman helposti, mieli ja 

ruumis herkistyvät, se on mielekästä vain hyvien ystävien kanssa. Viinejä ei voi muistaa, 

jos ei opi antamaan viinin eri piirteille ja sävyille nimiä. Viinin eri piirteet pitää vähitellen 

oppia tunnistamaan, oikotietä ei ole. Hyvän viinin voi aina vain kipata suuhunsa ja sitten 

mahdollisesti todeta, että olipa hyvää. Mutta viinin kiinnostavuus on kuitenkin paljon 

tärkeämpää, miten moniulotteista se on, miten sen maku etenee suussa kitalaesta kohti 

kielen kärkeä. Mutta jos ei omia kokemuksiaan voi jakaa toisen kanssa, ilosta puuttuu 

vähintään puolet. ”Huomaatko tuon mainion valkopippurisuuden, joka tuntuu kielen 

kärjessä 30 sekuntia sen jälkeen, kun hörppäsit viiniä?” 
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Miksi puhua tässä yhteydessä viinistä? Sopiva viini tuottaa samanlaisia tunteita kuin 

taide. Kiinnostava viini toimii myös koko elämän metaforana ja avaa antropologiselle 

mielelle hienon ikkunan ihmisen mieleen. Kun aloittaa viinien maistamisen on kuin pieni 

lapsi uusien aistimusten ääressä, objektit ovat epämääräisiä. Vähitellen muiden avun ja 

kovan yrittämisen kautta aistimukset saavat nimiä ja konseptualisoituvat, niistä voi 

puhua muiden kanssa. Opimme ymmärtämään, että muut löytävät viinistä eri asioita 

kuin me itse, joko kokemusten tai mahdollisesti suuremman aistiherkkyyden takia. 

Perusasioiden oppimisen jälkeen meitä alkaa mahdollisesti kiinnostaa tarkemmin 

ympäristö, josta viini tulee. Kasvaa halu maistella erilaisia viinejä: enää ei ole tärkeää, 

että viini on vain ”hyvää”. Ja kun sitten yrittää löytää jonkin ruoan kanssa erityisen hyvin 

sopivan viinin, alkaakin varsinainen seikkailu. Useimmiten tulee virheitä, mutta välillä 

menee sitten tosi kovaa. 

Olimme vastikään erinomaisessa helsinkiläisessä ravintolassa, jossa sommelier kysyi 

Pirjolta, pitääkö hän enemmän punaisesta vai valkoisesta viinistä. ”Vulgaire!”, parahtaa 

snobi. Minkä viinin muuten valitsisitte siskonmakkarasopan seuraksi? Vastaukseksi ei 

kelpaa, että joku muu juoma kuin viini olisi parempi valinta. 

 

 
 
Hyvän taiteen ja tieteen kriteerit 
 

Nykyisin ongelmaksi on muodostumassa se, että kansalaiset eivät oikein osaa enää 

erottaa uskomuksia ja tutkimukseen perustuvaa tietoa. Vaikka eron tekeminen onkin 

joskus vaikeaa, se on äärimmäisen tärkeää. Maailman lämpötila on kohonnut ihmisten 

toiminnan seurauksena, ja jos tätä tieteellisesti osoitettua lämpenemistä pidetään vain 

uskomuksena, seuraukset ovat kauheat. Tiede on omaksunut kehittyessään käytäntöjä, 

jotka pyrkivät takamaan hankitun tiedon toistettavuuden ja luotettavuuden. Taide voi 

oivaltavasti kuvata ja täydentää tieteellistä tietoa. Se voi olla yhteiskunnallisesti kantaa 

ottavaa, mutta sallittakoon taiteen olevan myös subjektiivista. Yleissivistykseemme 

kuuluu tuntea joukko tärkeinä pidettyjä taitelijoita ja heidän töitään. Vahvistamme 

kuulumistamme tähän yleissivistyneiden joukkoon käymällä tärkeimmissä 

taidemuseoissa katsomassa töitä, jotka olemme jo usein nähneet kirjoissa tai nykyään 

tietokoneen ruudulla. Käymme myös uudistamassa sivistystämme konserttitaloissa 

kuuntelemalla hieman erilaisia versioita samasta musiikista useita kertoja. Taustamme 

ei voi tietenkään olla vaikuttamatta siihen, miten koemme taiteen ja minkälaisesta 

taiteesta pidämme. 
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Mutta mielestämme taiteeseen pitäisi suhtautua samoin kuin viiniin: sitä pitää 

maistella ja haistella ystävien kanssa, pitää uskaltaa löytää uutta ja sanoa miten sen 

kokee, pitää yrittää olla mahdollisimman paljon riippumaton muiden pitämisistä.  

Löytöretkeily olkoon tärkeä osa kaikkia nautintoja. Näin kaikesta taiteestakin tulee 

kiinnostavaa, voimme tehdä yllättäviä löytöjä yllättäviltä alueilta.   
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LUKU  16 

 
 

 

PURJEHTIMISESTA JA YHTEYDEN 

KOKEMUKSESTA 

 

 
Mikael Leiman 

 
 

 

 
Kaikki ihmisen toiminnat ovat välittyneitä. Merkit välittävät psyykkisiä toimintoja, 

kuten Vygotski sanoi. Ne ovat kohtaamisen jälkiä, joita yhteys aineellisen ja sosiaalisen 

maailman kanssa synnyttävät. Jälki – merkki – pitää sisällään kohdeviitteen, jota 

psykologit kutsuvat representaatioksi. Sen lisäksi merkkeihin sisältyy aina toinen 

viiteulottuvuus: suhde kohteeseen. Näitä suhdeviitteitä kutsumme tunteiksi. Kaikki, 

mitä aistimme, muistamme ja ajattelemme, tuntuu joltakin. Ellei tunnu, kohtaamisen 

tapahtuma on ollut niin hankala, että se on synnyttänyt dissosiaation. Tämä oli Sigmund 

Freudin varhaisimpia havaintoja: traumatisoituneet potilaat saattoivat muistaa 

tapahtuman, mutta sen tunnesisältö oli suljettu tietoisuudesta. 

Instrumentaalisissa toiminnoissa ihmisen yhteys maailmaan välittyy työkalujen kautta. 

Se lienee jo Hegelin ajatus, jota Marx kehitteli, ja jonka Vygotski omaksui 

psykologiaansa. Työkaluilla on kahtalainen kohdeviitteiden kudelma, joka ilmentää 

työkalun välittävää tehtävää. Toisaalta työkalu viittaa kohteeseen, jonka työstämiseen se 

on kehitelty. Toisaalta se viittaa työvälinettä käyttävän toimijan ominaislaatuun. Kirveen 

terä on muotoutunut halkaisemaan puuta ja sen varsi välittämään käsivarsien 

lyöntivoiman terän liikkeeseen. 
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Purjevene on työkalu siinä missä kirveskin, mutkikkaampi vain. Purjeet välittävät 

tuulen työntöenergian veneen runkoon, joka on muotoiltu minimoimaan veden 

aiheuttama liikevastus. Tarvitaan vielä peräsin, joka säätelee veneen kulkusuuntaa 

tuulivoiman optimoimiseksi ja pitää huolen siitä, että purjehtijat pääsevät haluamaansa 

määränpäähän. Peräsin on kokonaisuuden mielenkiintoisin työkalu siinä mielessä, että 

se välittää purjehtijan yhteyttä veteen, tuulen voimaan, suuntaan sekä purjehtijan 

mielessä olevaan määränpäähän. Koska tuulen suunta veneeseen nähden säätelee 

purjeiden toimintaa, purjehtijan on jatkuvasti pidettävä silmällä kahta kohdetta samaan 

aikaan. Siinä häntä auttaa maston päässä oleva Windex, joka näyttää miltä suunnalta 

tuuli osuu purjeisiin. Sen nojalla hän kiristää tai höllentää keulapurjetta, etenee 

luovimalla tai varoo myötätuulessa vahinkojiippiä. 

Kun aloitin purjehtimisen Anssin kanssa kuutisen vuotta sitten, tätä tuulen suunnan 

ja purjeiden elävää ja alati muuntelevaa yhteyttä oli tosi vaikea yhdistää veneen 

pitämiseen suunnassaan. Anssi oli hyvä ja kärsivällinen pedagogi. Hän hoiti purjeiden 

säätämisen ja antoi minun pidellä pinnaa. Kun sen liikkeet kokosivat yhteen viitteet 

veneen keinuntaan aallokossa ja voimaan, jonka tuuli kohdisti purjeisiin, purjehtimisen 

ihme välittyi käsivarren kautta koko kehoon. Kokemus on mitä aistivoimaisin, sillä 

veneen keinuminen ja kallistuminen ovat osa ohjaamista. Tuulen humina purjeissa ja 

aaltojen loiske veneen kylkeä vasten luovat äänimaiseman, joka täydentyy sillä, mitä 

silmät näkevät. Tässä kohdassa loppuvat sanat. 

Kokemuksen karttuminen on antanut tilaa maisemien katselulle ja vuoropuhelulle. 

Viime kesän retkellä Ahvenanmaan ympäri keskustelimme yhdellä päivämatkalla 

yhteyden kokemisesta. Se oli hyvä keskustelu. Kysymys asettui suunnilleen näin: Onko 

yhteyden kokeminen välittynyt vai välitön kokemus, ja onko kokemuksen 

välittyneisyydessä eroa sosiaalisen ja aineellisen maailman kohteiden välillä? 
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Kun katson toista silmiin tai pidän häntä sylissäni, onko yhteyden kokemus silloin 

välitöntä? Samoin, kun aistin veneen liikkeen, kuohujen kohinan ja taivaan sulautumisen 

mereen horisontissa, eikö luontokokemukseni ole välitön? Välittyneeksi se muodostuu 

jälkikäteen, kun kirjoitan sen muistiin tai kerron siitä toisille. Entä jaettu kokemus toisen 

kanssa? Eikö välittömästi yhdessä koettu tapahtuma synnytä yhteyden kokemusta 

kummassakin? 

Aika ajoin olen palannut miettimään tätä kysymystä. Mieleen tulevat Donald 

Winnicott ja Martin Buber. Äkkiseltään heillä ei näytä olevan paljoakaan tekemistä 

toistensa kanssa; brittiläinen pediatri-psykoanalyytikko ja juutalainen filosofi. 

Molemmat ovat kuitenkin tarkastelleet yhteyden käsitettä, toinen kehityspsykologian, 

toinen ihmisenä olemisen ontologian näkökulmasta. 

 

 

 

Donald Winnicott 
 

Winnicott tarkastelee yhteyden kokemista vauvan ja hoitavan aikuisen, tavallisimmin 

äidin, kehittyvänä yhteistoimintana. Syntymän jälkeen vauva on täysin riippuvainen 

aikuisen huolenpidosta. Se on oikeastaan valtava kontrasti vauvan kohdunsisäiseen 

elämään, jossa elämän kannalta välttämätön vuorovaikutus toteutuu automaattisesti. 

Oikeastaan ainoa kohtuvauvan toimijuutta rajoittava seikka on lisääntyvä ahtaus, joka 

estää spontaaneja liikkeitä. Syntymän jälkeen kaikki on toisin.  

Vauvan yhteys maailmaan muuttuu monella tavalla välittyneeksi. Ravinto ja 

elintärkeä happi tulevat ulkopuolelta. Ilman lämpötila vaihtelee ja vaatii suojaamista. 

Painovoima rajoittaa spontaanit liikkeet raajoihin, ja vaatetus toimii lisäesteenä. 

Kohtuympäristön sijaan hän on esinemaailman ja toisten ihmisten toiminnan 

ympäröimänä. Vaikka hän on osittain jo voinut perehtyä sen ominaisuuksiin kuulon 

avulla, näkeminen avaa kokonaan uudenlaisen viiteverkoston. Sitä täydentävät tunto-, 

haju- ja makuaistimukset. Voi sanoa, että vauva on syntynyt kohteiden maailmaan, joka 

välittyy hänen kokemuksekseen aistitoimintojen kautta. Hoitavalla aikuisella on 

kuitenkin ratkaiseva osuus tämän kohteellisuuden annostelussa. Vauvan yhteys 

maailmaan välittyy ensimmäisten viikkojen aikana aikuisen kautta. 

Winnicott korostaa sitä, että aikuisen välittävän toiminnan pitää olla vauvan kannalta 

adaptiivista. Jos aikuinen tässä onnistuu, vauva saa uudelleen kokemuksen syntymässä 

kadonneesta toimijuudestaan. Se ilmenee vauvan luovana vastauksena, jonka Winnicott 

erottaa reagoinnista. Onko aikuisen ja vauvan yhteys nyt välitöntä? Ulkopuolisen 

havaitsijan näkökulmasta aikuinen on mitä tärkein vauvan toimintojen välittäjä, 

työväline, jonka toiminta viittaa koko ajan kahteen suuntaan. Toisaalta hän pitää silmällä 

vauvan tarpeita, toisaalta kohteita, joiden tarjoamiseksi vauvan käyttöön hänen pitää 

sovittaa niiden ominaispiirteet vauvan vastaanottokykyyn. Hänen pitää suojata vauvaa 
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myös sosiaalisen vuorovaikutuksen voimilta. Hoitavan aikuisen monisuuntainen 

synkronointitehtävä on verrattomasti mutkikkaampaa kuin purjeveneen peräsimen 

piteleminen, Windexin seuraaminen ja purjeiden säätäminen.  

Vauvan näkökulmasta kysymys yhteydestä ei tässä vaiheessa ole olennainen. 

Aikuisen adaptiivinen toiminta sulauttaa hänet vauvan kokemuksen osaksi. Winnicott 

puhuu vauvan toimijuuden kokemuksesta illusorisena kaikkivoipaisuutena. Jo 

muutaman viikon kuluessa aikuinen kuitenkin muotoutuu erityiseksi kohteeksi 

esineellisten kohteiden kentässä. Hänestä tulee vauvalle Sinä, jonka läsnäolo alkaa antaa 

mielen kaikelle, mitä tapahtuu. Nyt esineiden maailma eroaa vuorovaikutuksen 

maailmasta. Se ilmenee katsomisen intensiteettinä ja hymynä. Siinä ovat vauvan 

ensimmäiset kommunikoinnin välineet.  

Kommunikoiva yhteys on siis välittynyttä. Entä vastasyntyneen itku? Eikö sekin ole 

kommunikaatiota? Aikuisen näkökulmasta se on sitä, koska hän suhtautuu siihen 

viitteenä vauvan tilasta. Vauvan itkeminen on epämukavuuden ilmentymä, jonka 

viittauskohdetta aikuinen pyrkii ymmärtämään. Vauva ei suhtaudu itkuunsa 

kommunikaationa. Se kehittyy aikanaan kommunikaation välineeksi, koska aikuinen on 

sitä sellaisena pitänyt.  

Vauvat oppivat hyvin pian erilaisia yhteydenpidon keinoja. Liikkeitä ja ilmeitä 

alkavat täydentää ääntelyt. Kommunikaation vastavuoroinen rakenne selvenee ja siihen 

alkaa punoutua erilaisia ilmaisun välineitä. Alkaa uusi kehitysvaihe, jossa esinemaailman 

käsittely kietoutuu uudelleen kommunikoivaan yhteyteen. Winnicott puhuu tästä 

siirtymäobjektien vaiheena. Sen sisällä vauva tutkii oman toimintansa avulla minän ja 

ei-minän eroavuutta. 

Siirtymäobjektit ovat vauvan ensimmäisiä ”ei-minä-omistuksia”. Pehmolelut ja 

unirievut ovat tutuimpia, mutta Winnicott ei rajoita siirtymäilmiötä niihin. Peiton 

kulma, melodiapätkä, peukalo tai oma hiustupsu voivat yhtä hyvin tulla välittämään 

tapahtumaa, jossa vauva oppii tunnistamaan kohteita minuutensa rajalla tai ulkopuolella 

oleviksi. Vauva punoo lähiympäristönsä esineitä persoonallisen toimintansa osaksi. 

Vauvan oma toiminta rakentaa toisen puolen siirtymäobjektin merkityssisällöstä. Kuten 

kaikki työkalut, siirtymäobjektit viittaavat kahteen suuntaan. Ne antautuvat vauvan 

toimille, jotka välistä voivat olla aika voimaperäisiä. Siirtymäobjektit eivät saa särkyä tai 

kadota, vaan niiden on tarjottava vastus, jonka nojalla vauva voi tutkia niiden toiseutta. 

Osana vauvan ja aikuisen yhteistoimintaa ne alkavat viitata hoitavan aikuisen läsnäoloon 

silloin, kun hän on tosiasiallisesti poissa. Se ilmenee erityisen selvänä unirievussa, joka 

auttaa vauvaa siirtymään valveesta uneen. 

Sävelet ovat mielenkiintoisia siirtymäobjekteja. Ne eivät tietenkään tarjoa 

ruumiillista vastusta kuten lelut ja rievut. Niiden voima on kyvyssä ilmaantua aina 

uudelleen, kuten aikuisen laulu tai soittorasian sävelkulku. Aikuisen laulama kehtolaulu 

on mitä väkevin siirtymäobjekti, sillä se lähtee hänestä, mutta jää vauvan omaisuudeksi 

kuulomuistona. Vauva oppii varsin pian tuottamaan sävelmän itsekin, paljon ennen kuin 

hän kykenee artikuloituun puhumiseen. Sävelmät eroavat muista siirtymäobjekteista 
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siinä, että ne ovat ajallisia. Siten ne ovat erityisen tärkeitä puheen tunnistamisen 

kehitykselle. Sanat eivät seuraa toisiaan sattumanvaraisesti, vaan ovat kuin nuottiarvoja 

melodiassa. Ja mitä muuta puhumisen prosodia on kuin intervallien, rytmien ja 

agogiikan vaihteluja.    

Merkityssisällöltään siirtymäobjektit ovat sanamerkkien esimuotoja. Niillä on 

aineellinen muoto, mutta ne viittaavat kohteisiin, jotka eivät ole välittömästi vauvan 

havaintokentässä. Sen lisäksi vauva synnyttää niiden merkityssisällön toiminnassaan. 

Kun vauva merkitsee jonkin esineen äänteellä, hän on synnyttänyt itselleen 

uudentyyppisen merkin. Winnicott kirjoittaa: ”Nimi, jonka vauva antaa varhaisimmille 

kohteille on usein merkityksellistä, ja siihen sisältyy tavallisesti osa sanasta, jota aikuiset 

ovat käyttäneet. Esimerkiksi ’baa’ voi olla nimi, jossa ’b’ on lähtöisin aikuisen tavasta 

käyttää sanoja ’baby’ tai ’bear’.” (Winnicott 1971: 5.) 

Kun vauva alkaa nimetä kohteita äänteillä, hän on kielen universaalisuuden 

ensimmäisellä lähteellä. Koska sanan ja kohteen yhteys asetetaan toiminnassa, 

nimeämiselle ei ole olemassa ylärajaa. Tieteiden kehitys on osoitus ihmisen 

nimeämiskyvyn periaatteellisesta rajattomuudesta. Tästä vauvat eivät toki ole tietoisia. 

He ryhtyvät käyttämään sanoja tai niiden äänteellisiä osia siirtymäobjektien tavoin. 

Tässä ensimmäisen ikävuoden loppupuolelle osuvassa kehitysvaiheessa aikuisen 

johdonmukaisuus ja luotettavuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Sana viittaa todellisuuteen, 

jonka se tekee vauvalle läsnä olevaksi. Alussa kohde on sama kuin kohteen nimi. Esineen 

sanamerkki on kuin sen tuntoaistimus tai näköhavainto. Äitiä ei voi nimittää isäksi eikä 

maitoa aprikoosisoseeksi. 

Vanhassa psykologiassa on puhuttu symbolifunktiosta, jonka ilmaantuminen 

ajoitettiin puolentoista vuoden ikään. Silloin taaperot näyttivät yhtäkkiä oivaltavan, että 

kaikella on nimi. Winnicott osoitti, että tätä oivallusta edeltää vuoden mittainen 

kehityskausi. On kohdallisempaa sanoa, että lapset oivaltavat toisen ikävuoden lopulla 

sanojen ja kohteiden välittyneen yhteyden. Sanan voi tuottaa itse, ja sitä voidaan käyttää 

kommunikaation välineenä. Kummassakin tehtävässä sanat viittaavat kohteisiin. 

Viittaussuhde on tallentunut sanaan, vaikka kohde olisi poissa. Kaksivuotiaiden lasten 

sanavarastossa on usein heidän itsensä luomia sanoja, joita he käyttävät 

johdonmukaisesti kohteisiin viitatessaan. Tähän nimien keksimiseen liittyy myös iloa. 

Sanat ovat uusia huumorin välineitä, sillä niiden kanssa voi leikkiä ja vaikka kiusoitella 

aikuista. 

Mutta mitä tekemistä Winnicottin siirtymäilmiöillä on yhteyden kokemuksen 

kanssa? Minulle hän on ensimmäinen, joka on pystynyt kuvaamaan kehittyvän 

ihmisyksilön psyykkisen kokemuksen rakentumista alusta alkaen ja osoittamaan, että se 

on välittynyttä. Kaikkein tärkeintä on oivallus, että yhteyden kokemus on kiteytyneenä 

sitä välittävässä objektissa eivätkä sanat tee tässä suhteessa poikkeusta. Yhteys asuu 

sanassa.  
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Martin Buber 
 

Buberia pidetään dialogisen filosofian klassikkona. Hän ei itse pitänyt itseään 

filosofina. Osaksi sen vuoksi, ettei hän pyrkinyt systemaattiseen esitystapaan, osaksi 

siksi, että filosofia merkitsi hänelle ennen muuta Aristoteleesta Kantiin ulottuvaa läntistä 

ajattelua. Sen puitteissa ihminen hahmottuu reflektiivisten järjentoimintojensa varassa 

maailmassa suuntautuvaksi olennoksi, joka käyttää tietämisensä sallimissa rajoissa 

hyödykseen olevaisen tarjoamia mahdollisuuksia. Kirjassaan Minä ja Sinä Buber kuvaa 

tätä maailmassa olemisen tapaa ”Minä–Se”-suhtautumiseksi. 

Koko filosofinen ja tietoteoreettinen historiamme Aristoteleesta Kantiin on Buberin 

mielestä ”Minä–Se”-perussanan sisällä muotoutunutta pyrkimystä hahmottaa ihmisen 

suhdetta maailmaan: ”Havaitsen jotakin. Aistin jotakin. Kuvittelen jotakin. Haluan 

jotakin. Tunnen jotakin. Ajattelen jotakin.” (Buber 1923: 4.) Maailma asettuu 

kokemuksen kohteeksi: ”Se antautuu koettavaksi, mutta kokemus ei koske sitä, sillä 

kokemus ei lisää [maailmaan] mitään eikä tuota sille mitään. Kokemisen maailma 

kuuluu perussanaan Minä–Se.” (Buber 1923: 6.) 

”Minä–Se”-perussanan toteuttama suhde maailmaan ei rajoitu vain ihmisen 

kokemistapaan. ”Minä–Se”-suhtautuminen asettaa maailman kohteeksi, jonka on 

suotava ihmiselle hänen elämisensä edellytykset. Buber kutsuu sitä käyttämiseksi. 

Koettu maailma avautuu ihmiselle välineellisenä, hänen tarvitsevuutensa suunnassa 

osittuneena. 

Toinen perussana on ”Minä–Sinä”. Buber kirjoittaa, että tämä perussana puhutaan 

koko olemuksella. Se osoitetaan Sinälle, joka on jotakin välitöntä, läsnä olevaa ja 

rajoittumatonta. Sinä voidaan vain kohdata. Sinä siirtyy Se-maailman osaksi heti kun 

ihminen astuu yhteydestä ulos ja pyrkii kuvaamaan kokemustaan. Kokemus on jo Se-

maailmaa. 

Buberin tausta on hasidijuutalaisuudessa. Se auttaa ymmärtämään, mihin hän viittaa 

Minä–Sinä -perussanallaan. Sinä on kohdattavissa luonnossa, toisten ihmisten parissa 

ja Jumalan hengen yhteydessä. Jumalayhteys on Minä–Sinä-perussanan ydin, mutta 

ihminen voi suhtautua kaikkeen Sinänä. Hän toteuttaa siinä luomis-kertomuksessa 

hänelle asetettua tehtävää: ”Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan 

viljelemään ja varjelemaan sitä.” Sinä-suhtautumisessa ihminen toimii maailmassa 

Jumalan työtoverina, jatkuvan luomisen täydentäjänä. Jumala otti riskin antaessaan 

tämän vallan ihmiselle. Buber ei suoraan viittaa paratiisin kahteen puuhun, mutta se on 

hänen kirjansa pohjakudos. Elämänpuun sijasta ihminen on valinnut tiedonpuun 

hedelmän, joka johtaa hänet Se-maailman ylivaltaan. 

”Kuitenkin meidän vääjäämätön osamme on suru siitä, että jokaisesta Sinästä 

meidän maailmassamme täytyy tulla Se… Aito näkeminen on lyhyttä kestoltaan; 

luonnonolento, joka juuri avautui minulle vuorovaikutuksen salaisuudessa, on nyt taas 

kuvailtavissa, jaoteltavissa, käytettävissä; siitä on tullut moninaisten lakien 
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leikkauspiste. Itse rakkauskaan ei voi pysyä välittömässä yhteydessä… Ihminen joka juuri 

oli ainutkertainen ja ominaisuuksia vailla, ei käsillä oleva, ainoastaan läsnä oleva, ei 

koettavissa oleva, ainoastaan kosketettava, on jälleen tullut Häneksi… Nyt voin taas 

palauttaa mieleeni hänen hiustensa värin, hänen puhetapansa tai hänen 

aikaansaannoksensa; mutta kun voin sen tehdä, ei hän enää ole minulle Sinä...” (Buber 

1923: 17–18) 

Myös suhteessamme Jumalaan meidän on tyytyminen ilmestyksen ja selvä-

näköisyyden hetkiin. Mooses sai katsella Jumalaa Siinain vuorella, ja Jeesus kirkastui 

opetuslapsilleen Taaborin vuorella. Kummankin oli laskeuduttava takaisin kansansa 

pariin. Välitön kohtaaminen ja läsnäoloon asettuminen ovat kuitenkin ihmiselle aina 

mahdollisia niin luonnossa, toisten ihmisten keskellä ja Jumalan hengen yhteydessä. 

Silloin loppuvat sanat. 

Buber sanoo, että kohtaaminen on välitöntä ja vastavuoroista. ”Minun Sinäni 

vaikuttaa minuun niin kuin minä häneen. Oppilaamme kasvattavat meitä, 

aikaansaannoksemme rakentavat meitä” (Buber 1923: 16). Välittyneisyys kuuluu Minä–

Se-perussanan alaisuuteen. Buber kuvaa vauvan kehitystä alkuperäisestä yhteydestä 

minän erillisyyteen pitkässä, runollisesti kirjoitetussa jaksossa (Buber 1923: 25–30). Se 

muistuttaa yllättävästi Winnicottin kuvausta, mutta yhdessä suhteessa se poikkeaa 

radikaalisti Winnicottin ajattelusta.  

Transitionaalisten ilmiöiden teoriassaan Winnicott korostaa yhteistoimintaa 

välittävien esineiden tai toimintojen kehittymistä läsnäolon merkeiksi. Kieli ei erota 

ihmistä maailmasta, vaan tuo sen hänen luokseen. Vauvan erillistyminen minäksi ja 

kokemuksen välilliseksi ei merkitse yhteyden kokemisen kuihtumista.  

Buber ei hahmota symbolia yhteyden välineeksi. Hänellä vauva on kehityksensä 

alussa välittömässä yhteydessä esineympäristöönsä. ”Pienet, eriytymättömät äänet 

kaikuvat merkityksettöminä tyhjyydessä. Mutta niistäkin tulee, ennalta 

arvaamattomasti, eräänä päivänä puhetta. Minkä kanssa? Ehkä porisevan teekannun, 

mutta sekin on keskustelua. Monet liikkeet, joita kutsutaan reflekseiksi, ovat luja 

muurauskauha, jolla ihminen rakentaa maailmansa. Lapsi ei suinkaan ensiksi havaitse 

kohdetta ja asetu sitten yhteyteen sen kanssa. Yhteyteen asettumisen pyrkimys on 

ensimmäinen – ojennettu avoin käsi, johon vastassa oleva painautuu. Toinen on yhteys 

sen kanssa – Sinän sanomisen sanaton esihahmo. Esineeksi tuleminen, kuten minäksi 

tuleminenkin, on myöhäinen tulos. Se on lähtöisin alkuelämyksen eriytymisestä, yhteen 

kietoutuneiden osapuolten eroamisesta. Alussa on yhteys. Se on olemisen kategoria, 

valmius, käsittävä muoto, sielun malli; yhteys on apriorinen, myötäsyntyinen Sinä.” 

(Buber 1923: 27) 

Winnicottkin ajattelee, että alussa vauva suhtautuu esinemaailmaan ”Sinänä”. Hän 

kuitenkin painottaa tämän suhtautumisen kehittymisessä hoitavan aikuisen ratkaisevaa 

osuutta. Poriseva vesikannu ei voi tulla vauvalle Sinäksi, ellei sen ääneen ole yhdistynyt 

isän tai äidin läsnäolo. Esineiden transitionaalisuus saa voimansa vain, kun esineet 

välittävät tässä ja nyt tapahtuvaa vuorovaikutusta. Buberin ajattelussa kohtaaminen 
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esineiden ja ihmisten maailmassa on periaatteessa samanlaista – välitöntä ja 

vastavuoroista. Sen vuoksi toistuva kohtaaminen, joka alkaa eriyttää minää ja kohdetta 

toisistaan, johtaa Minä-Se-suhtautumisen syntymiseen. Kun eriytyminen on tapahtunut, 

yhteyskokemukset ovat ilmestyksiä, joissa voimme hetken viivähtää. 

Yllä olevassa sitaatissa on kuitenkin sisäinen ristiriitaisuus. Eriytymättömistä äänistä 

tulee eräänä päivänä puhetta. Vaikka puhe olisikin osoitettu teekannulle, se on 

keskustelua. Buber tulee tässä väittäneeksi, että yhteys on sittenkin välittynyttä. 

Välittyneisyys kehittyy äännähdyksistä sanojen välittämään keskusteluun. Alussa on 

tosiaankin yhteys, mutta ei koskaan välittymättömänä. 

Vanha testamentti on täynnä ilmestyskuvauksia, jossa Jumala puhuttelee ihmistä, ja 

vastavuoroisesti ihminen Jumalaa. Yksi vaikuttavimmista on kymmenen käskyn lain 

antaminen: ”Siinainvuori oli kauttaaltaan savun peitossa, koska Herra laskeutui vuorelle 

tulessa. Vuori savusi kuin tulinen uuni ja vavahteli ankarasti. Torven ääni kasvoi 

kasvamistaan, Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylisten. Kun Herra oli astunut 

Siinainvuoren huipulle, hän kutsui Mooseksen luokseen, ja Mooses nousi sinne.” 

(Exodus 19: 18–20.) 

Tässä, jos missään, on kysymys Sinän kohtaamisesta. Se on kuitenkin 

välittömyydessään sanojen välittämää. Jopa Jumalan luomisteot kuvataan sanojen 

välittämiksi. ”Jumala sanoi: ’Tuottakoon maa kaikenlaisia eläviä olentoja, kaikki 

karjaeläinten, pikkueläinten ja villieläinten lajit.’ Ja niin tapahtui.” (Genesis 1: 24.)  

Niinpä minun on mahdotonta ymmärtää, miksi Buber väittää Minä–Sinä-

perussanan varassa toteutuvaa kohtaamista välittömäksi. Itse asiassa hän arvostelee 

kirjassa useammin kuin kerran mystisiä uskonnollisia suuntauksia, jossa yhteys 

jumaluuteen ymmärretään sulautumisena. Mieleni tekeekin korjata Buberin 

välittömyyslauseketta. Minä–Sinä ja Minä–Se -perussanat ilmentävät ihmisen suhdetta 

maailmaan. Ne ihminen puhuu olemuksellaan, ei suullaan. Rukous on ihmisen puhetta 

Jumalalle. Se toteuttaa Minä–Sinä-suhteen Jumalaan. Sanat voivat olla yhteyden 

välineitä myös ihmisten keskinäisessä kanssakäymisessä. Välittyneisyys ei erottele 

perussanojen mukaista toimintaa. Sen tekee vastavuoroisuus. 

Minä–Se perussanan mukaan toteutuva suhde luontoon, ihmisiin ja Jumalaan ei ole 

vastavuoroista. Ei kumpaankaan suuntaan. Kun maailma avautuu ihmiselle 

kokemuksena, maailma määrää tahdin. Ihmisen on suostuminen siihen. Ja kun ihminen 

asettaa ympäristönsä käyttämisen kohteeksi, on maailman siihen suostuminen. Ihmisten 

välisessä kanssakäymisessä vastavuorottomuutta nimitetään nykyisin narsistiseksi 

suhtautumiseksi. Ehkä olisi parempi kutsua sitä toiseuden tajun puuttumiseksi. Se on 

paljon tavallisempi ilmiö kuin narsistinen persoonallisuushäiriö, johon narsismi-sanalla 

usein viitataan. 

Toiseuden tajun puuttumisesta on kyse silloin, kun ihminen samastaa omat, toista 

ihmistä koskevat käsityksensä hänen todellisuuteensa. Vanhan iskelmän sanoin: ”Ole 

sellainen vain, jona nähdä sut sain; ole muisto mun nuoruudestain!” Freudin kuvaama 

projektio on samaa juurta. Siinä ihminen sijoittaa omat suhtautumis- ja kokemistapansa 
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toiseen: ”Sinähän tässä minua syyllistät!” On paljon helpompi nähdä toinen syyttävänä 

kuin tunnistaa itsensä syylliseksi. Buber kuvaa näitä ilmiöitä toisen ihmisen autenttisen 

toiseuden kiistämisenä. Kun toinen on minulle Se, suhtaudun häneen halujeni ja 

mielikuvieni kohteena. On häiritsevää, kun hänen vastauksensa poikkeaa odotuksistani.  

Toiseuden tajun puuttuminen ei suinkaan rajoitu ihmisten väliseen kanssa-

käymiseen. Hengellisessä elämässä se ilmenee dogmatismina. Jumalan on parasta 

mukautua apostolisen tai nikealais-konstantinopolilaisen uskontunnustuksemme 

kategorioihin. Vastavuoroisuus korvautuu auktoriteettisuhteella.  

Palaan vielä purjehtimiseen. Siinäkin toteutuu ihmisen kaksinainen 

suhtautumistapa. Purjehtiminen voi, kuten kaikki muukin maailmassa, palvella 

narsistista pyrkimystä. Osallisuus luonnosta muuntuu luonnonvoimien hallinnaksi. 

Vene muuttuu kilpailun ja maskuliinisen uhon välikappaleeksi, jolloin sen nopeus ja 

varustelu purjehtijan taitavuuteen yhdistyneenä määrittävät purjehtimisen 

tarkoitusperän. Meri näyttää kohteelta, jonka arvaamattomuus on voitettava. Tuuli 

typistyy liikevoimien vektorisuureeksi. 

Purjehtiminen voi rakentua myös Minä–Sinä-suhtautumisen varassa. Meri, taivas, 

aurinko, sade ja tuuli kohtaavat purjehtijan loputtomasti vaihtelevana luonnonvoimien 

kudelmana, josta hän pääsee osalliseksi veneen, sen purjeiden, peräsimen ja kaikkien 

aistiensa välittämänä. Yksikään päivä ei toistu samanlaisena. Aika ajoin luonto antaa 

ilmestyskokemuksen kaltaisen hetken, niin kuin Jumala profeetta Elialle Horebin 

vuorella: ”Herran ääni sanoi: ’Mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee 

siellä ohitsesi.’ Nousi raju ja mahtava myrsky, se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita. 

Mutta se kävi Herran edellä, myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, 

mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulenlieska, mutta Herra 

ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti 

kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle.”  

Raamatun suuret ilmestyskokemukset on sijoitettu vuorelle. Minulle tällainen 

kokemus sijoittuu muutaman vuoden taakse, kun vene lipui lähes aineettomasti 

peilityynen Porkkalan selän yli purjeen ylintä osaa koskettavan tuulenvirin voimasta.    
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