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1 Johdanto
Siististi pukeutunut nuori amerikkalainen mies. Tämänkaltaiseen mielikuvien sanalliseen muotoiluun ovat päätyneet monet pro gradu -tutkielmani aihetta pohtineet keskustelukumppanini. Toki mormonimiehisyys on paljon muuta kuin useiden suomalaisten arkikokemuksiin vaikuttaneet (ennakko)käsitykset 19 -kesäisistä
suomen kieltä murtavista, tumaan pukuun sonnustautuneista ja häiritsevän usein
ovikelloja soittavista käännyttäjistä. Silti nämä oletettavan laajasti vaikuttavat
mielikuvat ja havainnot antavat jotain osviittaa mormonien tavoista ja uskomuksista.
Näiden nuorten ulkomaalaisten mieslähettien elämä ja kokemukset
ovat herättäneet Suomessa joidenkin ihmisten uteliaisuuden: Mitä he tekevät?
Miksi he ovat täällä? Mihin he uskovat? Näin on käynyt ainakin kahdelle suomalaiselle taiteilijalle. Kirjailija Juha Itkonen sai vuonna 2003 Finlandia -ehdokkuuden teoksellaan Myöhempien aikojen pyhiä, joka käsitteli kahden amerikkalaisen lähetyssaarnaajan haasteellisia ihmissuhteita Suomessa. Trendikkään IMAGE
-lehden sivuilla on puolestaan voitu arvioida Juliana Harkin valokuvien perusteella mormonilähettien muotia ja pukeutumisen taustavaikutteita. Näiden taiteilijoiden työt ovat välittäneet suuremmalle yleisölle värittyneitä kertomuksia ja kuvia
mormoninuorukaisten uskosta, elämästä ja juhlavasta arkipukeutumisesta.

Kuva 1. Clarence Mayott, 22 v.

Kuva 2. Jordan Pollock, 19 v.

Mormonilähetyssaarnaajien on näytettävä hyvältä ja oltava siistejä, sillä he edustavat vapahtajaamme. Minä olen ostanut Turo taylor merkkisen pukuni kirpputorilta. Kravatit aina
valitsee tyttöystäväni, koska hänellä on parempi maku. Minulla on kyllä ikävä sitä, että saan
pitää shortseja ja t-paitaa. Olen kotoisin Kaliforniasta ja pidän siellä aina rantavaatteita.
(Kuvan ja tekstin tiedot, ks. Lähteet, Harkki.)

Minulla ei ole hajuakaan, minkä merkkinen
pukuni on. Joillekin lähetyssaarnaajille se on
tärkeää, mutta minä en välitä. Valitsin puvun
itse, mutta äiti maksoi sen. Uskonto vaikuttaa
tyyliini, ainakin siten, että haluan olla puhdas
ja siisti. Vapaapäivänäkään en lähde ulos
missä tahansa pyjamassa, vaan pukeudun napitettuun paitaan ja farkkuihin.
(Kuva ja teksti, ks. Lähteet, Harkki.)
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Tämän pro gradu -tutkielman tavoite on tuoda esiin näiden, kuin
muidenkin, nuorten mieslähetyssaarnaajien huolitellun ulkoisen olemuksen ideologiset lähtökohdat. Tähän tehtävään ryhdyn analysoimalla mormonien lukemia,
tulkitsemia ja soveltamia opetustekstejä. Näiden kirjoitusten kautta pyrin selvittämään millaisena (mormoni)miehenä oleminen esitetään. Millaisiksi rakentuvat
mormonismin käsitykset miehistä ja heidän ruumiistaan?
Esittämäni tutkimuskysymys auttanee vastaamaan esimerkiksi siihen,
miksi Harkin kuvaamat vanhin1 Mayott ja vanhin Pollock tulivat kylmään Suomeen pukeutuakseen osittain vastentahtoisesti tummaan pukuun ja näyttämään
asiallisen siisteiltä. (Äidin ja tyttöystävän taustatukea ja -vaikutusta nuorukaisten
valintoihin yhtään vähättelemättä!)

1.1 Johdatus mormonismiin
Yleiskäsitteellä 'mormoni' nimetään ihmistä, joka seuraa yhdysvaltalaisen Joseph
Smithin (1805–1844) alkuun paneman uskonnollisen liikkeen opetuksia ja elämäntapoja eli mormonismia.2 Smithin 1830 -luvulla perustamasta Kristuksen kirkosta (Church of Christ) on vuosien saatossa erkaantunut tai kehittynyt erilaisia
ryhmiä 3, joiden kannatus on vaihdellut muutamasta kymmenestä jäsenestä useisiin
miljooniin. Tämä tutkimus keskittyy pohtimaan mormonismin päähaaran, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon4 (Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints), käsityksiä ja opetuksia.
Kaiken uskotaan alkaneen vuonna 1820, neljätoistavuotiaan pojan
kokemuksesta New Yorkin osavaltion länsiosassa. Nuorta Joseph Smithiä askarruttivat kysymykset tuonpuoleisesta. Selvittääkseen pulmansa hän päätti rukoilla
Jumalalta neuvoa kotinsa lähellä olevassa metsikössä. Tarinan mukaan hänen
eteensä ilmestyi kaksi taivaallista hahmoa, Isä ja Poika. He kehottivat nuorukaista
olemaan liittymättä mihinkään kirkkoon, sillä ”ne kaikki ovat väärässä”. Tämä

1
2
3
4

Vanhin -nimikettä käytetään lähettien etunimen sijasta. (Ks. myös Liite 2, Sanasto).
Jarvis 1992.
Mormonismin skismoista ja siitä eriytyneistä haaroista, ks. Introvigne 1991, 19–21, 198.
Tekstin luettavuuden vuoksi käytän tässä pro gradu -tutkielmassa Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen kirkosta myös nimityksiä MAP -kirkko, mormonikirkko ja kirkko.
Mormoneista puolestaan mormoni, (myöhempien aikojen) pyhä, (mormoni-)kirkon jäsen.
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ihmeellinen tapahtuma oli ensimmäinen usean näyn, unen ja profetian sarjassa,
joiden kautta mormonismina tunnettu uskonto alkoi saada muotoaan.5
Juuri noina aikoina Yhdysvaltojen hajanaista uskonnollista kenttää
ravistelivat kiihkeät hengelliset herätykset. Smithin hengellisen elämän pohjavire
perustui eri protestanttisten kirkkojen opetuksiin ja niiden tarjoamaan maailmankuvaan. Hänen perheensä oli mukana niin kutsutussa etsikkoliikkeessä (seekers).
Tälle vakiintuneiden uskonnollisten yhteisöjen ulkopuolella toimivalle liikehdinnälle oli ominaista ennakkoluuloton ja usein epäortodoksinen raamatuntulkinta.
On esitetty, että Josephin uskomusmaailmaa muokkasivat vahvasti myös tuonaikainen kansanusko, okkultismi 6 sekä vapaamuurarius. Kyseiset uskonnolliset ja
maailmankuvalliset ainekset tarjosivat syntyvälle mormonismille hedelmällisen
kasvualustan.7
Smithin, kirkon ensimmäisen profeetan, uskotaan kääntäneen ”kadonneita”pyhiä kirjoituksia, joista Mormonin8 kirja lienee kuuluisin. Teos kertoo
muinoin Amerikan mantereelle muuttaneiden israelilaiskansojen historiasta ja
kokemuksista. Joseph Smithin seuraajia alettiinkin nimittää pilkallisesti mormoneiksi (mormon) tai mormoniitoiksi (mormonite).9 Mormonit joutuivat omituisiksi
koettujen oppiensa ja elämäntapojensa, kuten moniavioisuuden, vuoksi usein kahnauksiin muiden koillisyhdysvaltalaisten kanssa. Paetakseen vainoja, mutta myös
perustaakseen utopiasiirtokunnan ja odottaakseen maailmanloppua, useat mormonit alkoivat vaiheittaisen muuton kohti länttä vuonna 1830. Uusi Israel saapui
luvatulle maalleen, nykyisen Utahin osavaltion Suuren Suolajärven laaksoon,
vuonna 1847. 10
Utahista käsin miehiä lähetettiin tekemään käännytystyötä niin muualle Yhdysvaltoihin kuin ulkomaillekin. Lähetystyö on ollut mormonismille ominainen piirre liikkeen alkuajoista lähtien. Utahin Siionia hallittiin pitkään lähes

5
6

7
8

9
10

Shipps 1985, 9–10.
Okkultismissa, eli salaopissa tai -tieteessä, keskeistä on, että vihkiytynyt ekspertti pyrkii
saavuttamaan yhteyden tuonpuoleiseen tai sisäiseen totuuteen erilaisten taikojen ja/tai menojen
avulla (Troisi 1992, 244–245). Joseph Smith tunnettiin erilaisten taikakalujen, kuten
esimerkiksi ”näkykivien” käyttäjänä. Smithin väitetään olleen kiinnostunut myös
spiritualismista, astrologiasta ja aarteiden etsinnästä. (Ks. esim. Shipps 1985; Davies 2000,
101–102; Quinn 1987; Östman 2006a.)
Shipps 1985, 6-8, 10–13; ks. myös Quinn 1987.
Mormon on Mormonin kirjassa esiintyvä soturiprofeetta, jonka uskotaan koonneen kansansa
historian kultalevyille, jotka Joseph Smithin uskotaan myöhemmin kääntäneen englanniksi
"muunnellusta egyptin kielestä" (reformed Egyptian). (Roundy 1992. )
Jarvis 1992
Shipps 1985, 154–162.
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teokraattisesti, mikä ajoikin mormonit useaan otteeseen vastakkainasetteluun Yhdysvaltain liittovaltion kanssa. Mormonikirkon usko, rakenne ja toiminnan muodot alkoivat vakiintua uudessa kotipaikassa. Vuonna 1890 moniavioisuuden harjoittaminen lopetettiin virallisesti, mikä avasi mahdollisuuden Utahille saada osavaltioasema.11
1900 -luvun alkupuolella varsin sulkeutunut ja eristynyt mormonikirkko alkoi hiljalleen avautua. Tämän prosessin myötä kirkon oppi selkiintyi ja alkoi osittain lähentyä amerikkalaisen kristillisen valtavirran uskontulkintaa. 12 Mormonit pitävät itseään useimmiten ainoina alkuperäisen kristillisyyden
edustajina. He uskovat, että Joseph Smithin kautta Jumala palautti aidon, Jeesuksen ja apostolisen ajan uskon, opit ja kirkollisen järjestyksen maan päälle. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko luokitellaan usein kristillisperäiseksi uudeksi uskonnolliseksi liikkeeksi, erityisesti omaperäisen teologiansa
ansiosta. 13 Pohtiessaan mormonismin paikkaa uskontojen kentässä Jan Shipps
(1985, ix-xii) vertaa mormonismin ja kristinuskon suhdetta juutalaisuuden ja kristinuskon suhteeseen ensimmäisinä ajanlaskumme alun vuosisatoina. 14 Uskontososiologisesti orientoituneena historioitsijana Shipps näkee, että molemmissa
tilanteissa keskeistä on ollut yhtäältä vanhan tradition ja uuden ilmoituksen yhteensovittaminen. Samaan aikaan uuden uskonyhteisön pyrkimyksenä oli ja on
määritellä ero(t) suhteessa vanhaan uskoon ja elämäntapaan.
Mormonismin määrätietoinen globaali levittäytymisvaihe alkoi
1950-luvun jälkeen.15 Uudenlaisen, avoimemman yhteisökäsityksen mukaan Siionia voidaan rakentaa muuallakin kuin Salt Lake Cityssä. Myöhempien Aikojen
Jeesuksen Kristuksen kirkko on kasvanut maailmanlaajuiseksi, noin 13 miljoonan
kannattajan uskonnoksi. 16 Uskontososiologi Rodney Starkin (2001) tekemien tilastollisten laskelmien mukaan mormonikirkko on yksi maailman nopeimmin
kasvavista uskonnollisista liikkeistä. Stark esittää, että vuoteen 2080 mennessä
mormonien määrä maailmassa saavuttaa 60 miljoonan rajapyykin. 17

11
12
13
14
15
16
17

Ks. esim. Alexander 1986, 3-15; Shipps 1985, 163–167.
Alexander 1986, 253–257.
Ketola 2001.
Lisää mormonien positioitumisesta suhteessa kristinuskoon, ks. Shipps 2001.
Introvigne 1991, 27–29.
Kirkon ilmoittama jäsenmäärä. Ks. http://www.lds.org/ldsnewsroom/
Statistical
Information.
Stark 2001, 13.
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Tässä tutkielmassa hyödynnän pääsääntöisesti yhdysvaltalaista
mormoneista tehtyä sosiologista, historiallista, antropologista ja teologista tukimusta. Suomessa mormoneista on kirjoitettu niukemmin, yhteensä noin 20 pro
gradu -työn sekä muutaman yksittäisen tieteellisen artikkelin verran. 18

1.2 Miehistä, ruumiista ja uskonnoista
Buddhan meditaatioasentoon taipuneet jäsenet. Muhammedin yliluonnolliset näyt
ja kokemukset. Kristuksen kuoleva ruumis ristillä. Juutalaismiehen kalotti, pulisongit sekä ympärileikattu penis.
Pikainenkin katsaus maailman eri uskomustraditioihin osoittaa, että
miesten ruumiilla ja uskonnolla on varsin selviä yhtymäkohtia. Miehen ruumis on
yhtäältä itsessään symboli, toisaalta myös erilaisten merkitysten kantaja. Inhimillisen ruumiillisuuden ympärille erilaiset kulttuurit ja yhteiskunnat ovat rakentaneet lukuisia mielikuvia ja representaatioita. Ruumiimme mahdollistaa ympäristössämme toimimisen ja sen muokkaamisen. Kehomme avulla koemme, aistimme,
viestitämme ja olemme yhteydessä myös muihin ihmisiin. Kontaktiamme ulkoiseen maailmaan ja toisiin kehoihin säätelevät usein erilaiset ruumiista tai ruumiilla
heijastuvat yhteisölliset säännöt, tavat ja tottumukset.19
Yhdysvaltalaisen uskontososiologin Meredith McGuire'in mukaan
ihmisruumis on yhtäaikaisesti biologinen ja kulttuurinen tuote, fyysisine ja symbolisine ulottuvuuksineen, joka elää tietyssä sosiaalisessa ja ympäristöllisessä kontekstissa; toimien aktiivisesti, kuitenkin samalla tullen jatkuvasti muokatuksi silloisen ja sitä edeltäneiden sosiaalisten tilanteiden kautta.20 Antropologit Nancy
Scherper-Hughes ja Margaret Lock (1987) huomauttavat, että länsimaiselle ajattelulle on ollut tyypillistä kartesiolaisen käänteen jälkeen korostaa erityisesti mielen
ja järjen merkitystä ihmisyyttä määrittävinä elementteinä. Ruumis on usein jäänyt
näissä pohdinnoissa toissijaiseen asemaan. Scherper-Hughes ja Lock muistuttavat,
että kyseisen filosofisen lähtökohdan vuoksi mielen, ruumiin ja yhteisön väliset,
usein lähes erottamattomat säikeet ovat siksi jääneet sosiologisessa ja antropologi-

18
19
20

Ks. Östman 2006b.
Ks. esim. Le Breton 1992, 3–10; Palin 1996.
McGuire 1990, 285. Alkuperäinen teksti kuuluu: [T]he human body is both a biological and
cultural product, simultaneously physical and symbolic, existing always in a specific social and
environmental context in which the body is both active agent and yet shaped by each social
moment and its history.
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sessa tutkimuksessa vähälle huomiolle. Nyttemmin teoreettisessa ja filosofisessa
keskustelussa ruumis on heidän mukaan nähty usein seuraavista näkökulmista:
a) toimivana ja kokevana yksilöruumina
b) yhteisöruumina, sosiaalisten merkitysten tuottajana ja heijastajana
c) poliittisena, subjektiksi ja objektiksi asettuvana ruumina
Pro gradu -tutkielmani aineistoksi olen valinnut uskonnollisen opetuskäsikirjan: teoksen, joka pyrkii ilmeisellä tavalla muokkaaman miehiä ja heidän kehojaan. Aineistovalintani korostaa väistämättä edellä esittämääni ruumiillisuuden poliittista ulottuvuutta. Uskontososiologi Bryan Turner on esittänyt, että
uskontoa voidaan pitää yhteen liitämisen ja sitomisen järjestelmänä, jonka kautta
ihmisruumiita kontrolloidaan ja pidetään järjestyksessä.21 Näin ollen, tutkielmani
kontekstissa, mormonismi sitoo ja liittää yhteen miesruumiita, joita se pyrkii kontrolloimaan ja pitämään järjestyksessä muun muassa Duties and Blessings of the
Priesthood -opetuskäsikirjan avulla.
Palaan vielä hetkeksi miesten uskontoihin. Tarkastellessamme maailman suuria uskomusperinteitä törmäämme lähes poikkeuksetta etupäässä miespuolisiin johtajiin, opettajiin, profeettoihin, pyhien tekstien kirjoittajiin ja tulkitsijoihin sekä muihin uskonnollisiin ekspertteihin. Usein myös jumalaa tai pyhää on
puhuteltu maskuliinisin käsittein. Mieskeskeisyys ei ole ainoastaan uskonnolle
ominainen piirre, vaan miehet ovat varsin pitkään määränneet marssitahdin myös
esimerkiksi yhteiskunnassa, poliittista tai taloudellista valta-asemaa hyväksikäyttäen. Monet yhteisölliset symbolit ja kulttuuriset elementit ovat näin ollen rakentuneet miehisten kokemusten, näkemysten ja mielipiteiden varaan. Miehen uskonnosta on näin tullut usein myös monen naisen uskonto. Samassa vanavedessä
myös miehen ruumiin on katsottu olevan ylevämpi ja parempi kuin naisen ruumis,
jota on usein pidetty saastaisena ja puutteellisena. 22
Sukupuolen ja uskonnon välisiä suhteita on tutkittu määrätietoisesti
feministisestä näkökulmasta jo useiden vuosikymmenten ajan. 23 Erityisesti miehen,
maskuliinisuuden ja uskonnon välisiä suhteita on tutkittu paljon niukemmin. Pääsääntöisesti pohjoisamerikkalaisen kriittisen miestutkimuksen (Critical Men's
Studies) tarjoaman teoreettisen kehikon pojalta, uskontoja käsittelevää tutkimusta
21

22
23

Turner 1991, 118. Alkuperäinen teksti kuuluu: [R]eligion is thus regarded as a system of
bonding and binding through which human bodies are controlled and disciplined. (Turner
1991, 118.)
Ks. esim. Harrison 2004; Krondorfer 1996; Nenola 1999; Utriainen 2006, 204.
Pesonen 1997b, Warne 2000, 148–153.
9

on tehty 1980-luvulta lähtien. 24 Nimensä mukaisesti, kriittinen miestutkimus pyrkii arvioimaan miestä ja maskuliinisuutta kriittisesti, feministiseen teorian ja tutkimuksen oletuksin ja lähtökohdin. Kyseinen tutkimussuuntaus korostaa muun
muassa tutkijan itsepositioinnin merkitystä, valtahierarkioiden kriittistä tarkastelua sekä emansipaation ja tasa-arvon toteuttamisen edistämistä.25
Kriittisen miestutkimuksen käsitteitä, näkökulmia ja teoreettista
pohdintaa suomalaisessa uskontotieteellisessä tutkimuskentässä ovat hyödyntäneet pro graduissaan esimerkiksi Kirsi Kinnarinen (2005): Mies, talli ja moottoripyörä. Etnografinen tutkimus Misfit MC:stä ja bikerkulttuurin eetoksesta ja Tero
Koskinen (1999): Miehen tie menestykseen. Retorinen näkökulma oman identiteetin rakentamiseen. Taina Kinnunen (2001) on väitöskirjassaan Pyhät bodarit. Yhteisöllisyys ja onni täydellisessä ruumiissa värittänyt jonkin verran kulttuuriantropologista ja uskontotieteellistä keskustelua miestutkimuksen käsitteistöllä. Mira
Karjalainen (2007) on taas käsitellyt uskontotieteen väitöskirjassaan In the Shadow of Freedom. Life on Board the Oil Tanker merimiesten elämää ja kokemuksia
öljytankkereilla erityisesti vapaustematiikan kautta. Näitä tutkimuksia olen hyödyntänyt lähinnä joidenkin käsitteiden muotoilemisessa.

1.2.1 Aikaisemmasta tutkimuksesta
Tutkielmaani kirjoittaessa olen törmännyt ainoastaan yksittäisiin maskuliinisuutta,
ruumiillisuutta ja mormonismia yhdistäviin tai sivuaviin tieteellisiin kirjoituksiin.
Tässä yhteydessä mainitsen olennaisimmat tekstit. Tutkimukseni kannalta hyödyllisiä ovat olleet myös gender,- nais-, ja queer26 -näkökulmaa hyödyntävät mormonismia pohtivat tutkimukset.27
Antropologi David Knowltonin (1992) esseemäinen artikkeli On
Mormon Masculinity pohtii yleisesti muun muassa mormonimiesten suhdetta
amerikkalaisiin maskuliinisuuskäsityksiin. Mormonimiehisyyden myyttistä ja
kulttuurista rakentumista Yhdysvalloissa pohtii myös Elizabeth Ruchti (2007)
kirjoituksessaan The Performance of Normativity. Mormons and the Construction
of an American Masculinity. Victor Brownin (1992) tietosanakirja-artikkeli The

24
25
26
27

Boyd et al. 1996; Boyd 1999.
Hearn & al. 2003, 18–19.
Queer -tutkimuksella tarkoitan tässä normista poikkeavaa seksuaalisuutta ja/tai sukupuolisuutta
pohtivaa tai esittelevää kirjallisuutta. (Ks. esim. Kekki 1999; Quinn 1996, 1-31.)
Tätä kirjallisuutta en erittele tässä sen tarkemmin. Joitakin keskeisiä teoksia ja tekstejä on
tutkielman kirjallisuusluettelossa.
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Roles of Men kuvailee yleisesti mormonimiehen rooleja kirkossa ja perheelämässä. David Dollahite & al. (1998) tarkastelevat artikkelissaan Faithful Fathers in Trying Times. Religious Beliefs and Practices of Latter-day Saint Fathers
of Children with Special Needs mormoni-isyyttä (erityis)kasvatusnäkökulmasta.
Historian opinnäytetyössään Becoming Mormon Men. Male Rites of Passage and
the Rise of Mormonism in Nineteenth-Century America (2000) Bruce Lott käsittelee 1800-luvun mormonimiesten sosiaalisia siirtymiä ja ruumiillisuutta sosiaalihistoriallisesta näkökulmasta. Suomalainen Alarik Corander (1981) pohtii pro
gradu -tutkielmassaan Palautettu valtuus. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen kirkon käsitys pappeudesta mormonien pappeuskäsitystä ja viittaa siten myös miesten asemaan.
Mormonien käsitystä ruumiista esittelee puolestaan Encyclopedia of
Mormonismissa oleva Kent van der Graaffin (1992) artikkeli Physical Body. Kehon asemaa syvällisemmin pohtii teologi ja antropologi Douglas Davies (2000)
teoksessaan Mormon Culture of Salvation. Force, Grace and Glory. Tutkimuksessaan Davies ei käsittele varsinaisesti sukupuolitettua ruumiillisuutta, minkä näen
puutteena. Ihmiskeho on esillä mormonien pukeutumiskulttuuria pohtivissa artikkelikirjoituksissa, joista mainittakoon Daviesin (2001) "Gestus" Manifests "Habitus". Dress and the Mormon sekä Jean Hamiltonin ja Jana Hawleyn (1999) Sacred
Dress, Public Worlds. Amish and Mormon Experience and Commitment. Mormonismin, etnisyyden ja ruumiillisuuden keskinäisiä suhteita käsittelevät puolestaan
Jessie Embry (1994): Black Saints in a White Church. Contemporary African
American Mormons; Frank Salamone (1999): The Polynesian Cultural Center and
the Mormon Image of the Body; sekä Jennifer Huss Basquiat (2004): Embodied
Mormonism. Performance, Vodou and the LDS Faith in Haiti.
Olen hyödyntänyt omassa tutkielmassani jossain määrin kaikkia
edellä mainittuja mormonimiehisyyttä ja ruumiillisuutta pohtivia tutkimuksia.
Monien näiden tekstien avulla olen pyrkinyt selventämään esittämiäni väitteitä.
Aiemman tutkimuksen avulla olen pystynyt avaamaan aineistossani esiintyviä
käsitteitä, ilmiöitä ja asiakokonaisuuksia.

1.3 Tutkimuskysymyksistä ja tutkielman rakenteesta
Kuten aiemmin jo viittasin, tutkielmani keskeisin tavoite on pyrkiä selvittämään
millaista miehistä ruumiillisuutta mormonien opetusmateriaali haluaa rakentaa.
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Tarkoitukseni on näin ollen pohtia miehisyyden, ruumiillisuuden sekä uskonnon
välisiä suhteita. Tarkennan kysymyksenasetteluni jo esittelemäni ScherperHughes ja Lockin (1987) ruumiillisuuden tutkimuksen jaottelua hyväksi käyttäen:
1) Miten mies tuo kehollaan esiin, esimerkiksi tekemällä ja kokemalla, oikeanlaiseksi katsottua miehisyyttä?
2) Mitä uskomuksia, oletuksia ja arvoja liitetään mormonien maailmankuvassa mieheen ja tämän ruumiiseen?
3) Millaisiin valtasuhteisiin miehen ruumis on sidottu?
Tutkimani tekstit ovat osoittautuneet aiheiltaan monipuolisiksi ja
tyyliltään vaihteleviksi. Aineiston ominaisluonne johtaa pohtimaan aineistossa
esiintyvää maskuliinisuus- ja ruumiillisuuspuhetta erilaisista näkökulmista. Koska
tutkimuksen kohteena on opetuskäsikirja, sen sisältämien tekstien normatiivinen
luonne nousee väistämättä esiin. Tämän näkökulman arvioimista tukee ja värittää
myös analyysissä soveltamani uskontososiologinen kysymyksenasettelu, jota olen
jo paikoin tuonut esiin. Sukupuolen ja ruumiillisuuden välisiä suhteita tarkastelen
erityisesti yhdysvaltalaisen feministifilosofi Judith Butlerin käsitysten kautta.
Pro gradu -tutkielmani noudattaa seuraavaa järjestystä. Johdantoluvun jälkeen esittelen tutkimani aineiston, Duties and Blessings of the Priesthood käsikirjan. Luvussa 3 selvitän hyödyntämiäni analyysityökaluja, metodologisia
lähtökohtia sekä teoreettisia keskusteluja. Seuraavissa luvuissa esitän analyysin
tuloksia. Luvussa 4 käsittelen pääasiassa aineiston pohjalta mormonien perhekeskeisiä käsityksiä sukupuolesta ja ruumiista. Luvussa 5 nostan esiin miehen suhteen pappeuteen. Samalla käsittelen maskuliinisuutta, sen variantteja sekä opetuskäsikirjassa esiintyviä miehisyyden esikuvallisia hahmoja. Luvussa 6 esittelen
miesruumiin liminaalisuutta, sen asemaa tämän- ja tuonpuoleisen maailman välissä. Samaisessa luvussa pohdin ruumiin kontrollointiin liittyviä kysymyksiä. Viimeisessä varsinaisessa analyysiluvussa, luvussa 7, kerron kehoon liittyvistä tavoista, sekä siihen liitettävistä merkityksistä ja arvoista. Luvussa 8 esittelen tutkimukseni johtopäätökset.
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2 Aineisto
Tutkimukseni aineistoksi olen valinnut kaksiosaisen mormonikirkon julkaiseman
englanninkielisen opaskirjan 28 Duties and Blessings of the Priesthood. Basic
Manual for Priesthood Holders. Sivuja teoksen a -osassa on 305, b -osassa 337.29
Manuaali on ensimmäistä kertaa julkaistu 1979 ja analysoimani uusintapainos on
vuodelta 2000. Teoksessa ei ole mainittu kirjoittajaa tai toimittajaa 30. Manuaalin
runsaaseen sivumäärään mahtuu esimerkiksi useita yhteneviä tekstinosia, kuvia,
kaavioita ja taulukoita. Kohdistan analyyttisen mielenkiintoni pääasiallisesti tekstiin. Teoksen rikasta ja kiintoisaa visuaalista materiaalia 31 nostan tapauskohtaisesti
esiin. Huomioimalla analyysissäni käsikirjan kuvitusta pyrin selventämään ja havainnollistamaan tekstissä esiintyviä ilmiöitä tai tekstin pohjalta tekemiäni tulkintoja.
Valitsin kyseisen käsikirjan tutkielmani aineistoksi yhtäältä sen helpon saatavuuden32, toisaalta sen kattavuuden vuoksi. Jo sisällysluetteloa selaillessa voi todeta, että tässä miehille suunnatussa ja mormonikirkon virallisesti hyväksymässä käsikirjassa käsitellään monenlaisia aiheita: Jeesuksen opetuksista ja
kirkko-organisaation rakenteesta puutarhanhoitoon ja taloudenpitoon. Teoksessa
on useita lukuja, joissa puhutaan esimerkiksi perhe-elämästä tai siveellisyydestä –
siis aiheista, jotka liittyvät varsin selvästi sukupuolen ja ruumiillisuuden tematiikkaan. Paikoin opetusoppaassa käsiteltävät aiheet ovat hyvin lähellä toisiaan, mikä
aiheuttaa manuaalin tekstiin paikoin toistoa. Samalla on todettava, että vastaavanlaisia tai muille kohderyhmille, kuten esimerkiksi naisille ja eri-ikäisille lapsille,

28
29
30

31

32

Tutkielmassani käytän tekstin sujuvuuden vuoksi käsitteitä 'käsikirja', 'manuaali', 'opaskirja',
'opas' rinnakkaisina, ellen toisin mainitse.
Käytän teoksesta myös lyhennettä BMPH, jos viittaan molempiin teoksiin. BMPH – A tai
BMPH –B viitatessani jompaankumpaan osaan.
Lähetin oppaassa mainittuun palautesähköpostiosoitteeseen tiedustelun käsikirjan laatijoista,
editointivaiheista, painoksen määrästä sekä sen saatavuudesta eri kielillä. Tiedusteluuni ei
vastattu.
Käsikirjan visuaalinen materiaali koostuu valokuvista sekä erilaisista maalaus- ja piirrosjäljennöksistä, jotka kuvittavat tai havainnollistavat tekstissä ilmeneviä henkilöhahmoja,
tapahtumia, ilmiöitä tai ajatuksia.
Manuaali on saatavissa sekä painettuna että internetistä ladattavana näköisversiona. Teos on
käännetty käsittääkseni suoraan myös suomen kielelle ja tunnetaan Pappeuden velvollisuudet
ja siunaukset -nimellä. Valitsin tutkittavaksi kuitenkin englanninkielisen alkuperäisversion,
jonka pohjalta opaskirjan tekstit käännetään eri kielille.
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suunnattuja ja eri teemoja käsitteleviä opaskirjoja on saatavissa jopa useita kymmeniä.33
MAP -kirkko on seurannut nykyajan teknistä kehitystä ja hyödyntänyt määrätietoisesti moderneja informaatiokanavia tiedonvälityksessä ja -jakelussa. Internetin ja satelliittikanavien lisäksi vanhemmat mediat, kuten videonauhat, äänitteet, kuvat ja muu visuaalinen aineisto yhdessä erilaisten painettujen materiaalien kanssa luovat lähes äärettömän laajan ja monipuolisen tieto- ja oppimateriaalipankin kirkon jäsenistön ja organisaation käyttöön. Kirkon julkaisemassa
ja suomen kielelle käännetyssä opetusmateriaaliohjeessa (OPAJ) taustoitetaan
uskonnollisen opiskelumateriaalin runsautta seuraavasti:
Kirkko tuottaa opetusaineistoa auttaakseen jäseniä oppimaan Jeesuksen Kristuksen
evankeliumia ja elämään sen mukaan. Pyhät kirjoitukset ja profeettojen opetukset
ovat opetusohjelman perusta.34

Opetuskäsikirjojen ja itseopiskelumanuaalien lisäksi mormonien
käyttämää muuta kirjallista aineistoa edustavat esimerkiksi erilaiset traktaattilehtiset ja -vihkoset sekä kuukausittain ilmestyvät Liahona- ja Ensign -lehdet. Jälkimmäisissä käsitellään kertomusten, artikkelien ja julkaistujen puheiden avulla mormoniuskon ja -elämän kannalta relevantteja kysymyksiä. Yhteisön uskonnollisen
itseymmärryksen kannata merkittävä on tietenkin mormonien kaanon, eli ohjeellisten pyhien kirjojen kokoelma, jonka muodostavat Raamatun ja Mormonin kirjan lisäksi, Opin ja Liittojen kirja35 sekä Kallisarvoinen helmi36. Näiden niin kutsuttujen pyhien kirjoitusten tekstit toimivat edellä luettelemieni opiskelumateriaalien taustainnoittajina ja teologisena lähteistönä. Kyseisiä teoksia lainataan oppaan
teksteissä jatkuvasti. Selventääkseni opetuskäsikirjan teksteissä käytettyä kieltä,
ilmaisuja ja taustoja nostan analyysissä esiin yksittäisiä pyhien kirjoitusten tekstikohtia. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on käännättänyt erilaisia hengellisiä opiskelumateriaaleja ja pyhiä tekstejä yhteensä 178 kielelle.37
Arnaud Blanchardiin (2006) viitaten, opetuskäsikirjaa tukiessa on
hyvä muistaa, ettei erilaisia (uskonnollisia) painotuotteita (imprimé) voida pitää

33
34
35
36
37

Lisää manuaaleja ja muuta kirjallista materiaalia löydettävissä mm.
www.lds.org/gospellibrary/materials.
OPAJ, ks. Lähteet.
Sarja kirkon alkuvaiheiden aikaisia opetuksia ja ohjeistuksia.
Kokoelma Joseph Smithin ilmoituksia, käännöksiä ja kirjoituksia.
Ks. http://www.lds.org/ldsnewsroom/
Statistical Information.
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pelkkinä teksteinä. Manuaalissa oleva kirjoitus, kuvitus ja muu kokonaisvaltaisesti
muokattu informaatio on ennalta määriteltyä ja ideologisesti värittynyttä, inhimillisen työn jälkeä. Tutkimani painotuotteen syntymiseen ovat vaikuttaneet erilaiset
editointi-, julkaisu-, ja levitysvaiheet, joista on lähes mahdotonta saada tarkaa tietoa. Selvää kuitenkin on, että MAP -kirkko on ollut valmis hyödyntämään niin
taloudellisia kuin henkilöresursseja lopullisen opaskirjan aikaansaamiseen.

2.1 Käsikirjan käyttötarkoitus ja kohderyhmä
Tutkimani teos yksinkertaisesti selitettynä opetusmanuaali, joka sisältää yhteensä
70:en opetustuokion eli oppitunnin rungot. Opaskirja on tarkoitettu lähinnä tuokioiden opettajien ja kirkon erilaisten opiskeluryhmien johtajien käyttöön. Mormonit eivät kokoonnu sunnuntaisin ainoastaan pääjumalanpalvelusta eli sakramenttikokousta varten, vaan samana päivänä kokoontuvat erilaiset opiskeluryhmät. Kyseisissä ryhmissä muun muassa luetaan, tutkitaan ja tulkitaan erilaisia uskonnollisia tekstejä, jotka kunakin opetuskertana liittyvät tiettyyn aihealueeseen tai teemaan. Seurakuntalaiset jaotellaan näihin opiskeluryhmiin pääsääntöisesti iän ja
sukupuolen mukaan. Douglas Davies (2000, 141–165) esittää, että mormonien
kultti jakaantuu kodin, seurakunnan ja temppelin uskonnonharjoitukseen. Tutkimani opetusopas liittyy lähinnä seurakunta- ja perhe-elämässä ilmenevään uskonnollisuuteen. Useimmiten erityisen pyhänä pidetyn niin kutsutun temppelimormonismin tavat ja uskomukset pidetään salassa ulkopuolisilta.
Tutkimani teos on suunnattu lähinnä pappeuden haltijoiden, eli käytännössä yli 18 vuotta täyttäneiden miesten38, opiskeluryhmien käyttöön. Manuaali kuuluu kirkon opetusmateriaaliohjeen (OPAJ) mukaan niin kutsuttuun perusopetusohjelmaan, joten se on saatavissa käännettynä "alueilla, joissa kirkko on
äskettäin järjestetty tai joissa yleisopetusohjelman aineistoa ei ole saatavissa".
Teoksen ohjeistuksessa (BMPH, v) todetaan, että manuaalia voidaan käyttää sekä
nuorempien, että vanhempien pappeuden haltijoiden oppituntien suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Näistä seikoista voinee päätellä, että kyseessä on varsin perusteellinen ja kattava käsikirja, jossa käsitellään mormoniopin perususkomuksia ja -käsitteitä.

38

Nykyisen käytännön mukaan Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa
naisilla ei ole mahdollisuutta toimia pappeina. Ks. myös luvut 4, 5 ja 6.
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Käsikirjan käyttäjälle tarkoitettu tarkka ohjeistus selventää, että Duties and Blessings of the Priesthoodia tulisi soveltaa opetuksessa etenkin kuukauden ensimmäisenä ja viimeisenä sunnuntaina vanhempien pappeuden haltijoiden
kokouksissa. Erityisesti niillä alueilla, joissa kirkolla on jo vakiintunut toiminta ja
runsaasti käännettyä kirjallisuutta. 39 Tarvittaessa opasta voidaan myös soveltaa
jopa naisten opetustuokioissa, joissa käytetään pääsääntöisesti omia käsikirjoja.
Introduction -otsakkeen alla kehotetaan jokaista aikuista miestä hankkimaan teos
itselleen, jotta sitä voisi opiskella ja soveltaa myös kotioloissa. Opetusmateriaaliohjeessa todetaan, että jokaisessa kodissa on myös oltava eräänlainen perusopiskelupaketti, jotta evankeliumia voisi oppia ja opettaa myös kotona.
Ryhmien opettajia ja tuokioiden pitäjiä pyydetään kannustamaan
oppituntiin osallistuvia, jotta he jo edeltävällä viikolla lukisivat ja pohtisivat seuraavana sunnuntaina käsiteltävää aihetta. Opettajia neuvotaan huomioimaan erilaiset oppijat ja opetukseen osallistuvien henkilöiden yksilölliset tarpeet. Ryhmien
opetustuokion pitäjille annetaan vapaus löytää innostavia ja mukaansatempaavia
didaktisia menetelmiä. Käsikirjan liitteenä on sarja oppituntien aiheisiin liittyviä
kuvia. Ohjeistuksessa pidetään hyvänä myös liitutaulun käyttöä havainnollistamisessa. 40 Muita opettamisen oppimiseen liittyviä vinkkejä ja taitoja kehotetaan
hankkimaan kirkon johtamis- ja opetusoppaista.41
Oppaan käyttöohjeet ovat varsin pikkutarkat. Olettaisin, että eräs syy
tälle huolellisuudelle on se, että kuka tahansa kirkon uskollinen jäsen, koulutus- ja
sivistystaustaan katsomatta, voidaan nimittää opettajaksi tai johtajaksi. 42 Uskoisin,
että manuaalin laatija on tarkalla ohjeistuksella halunnut edesauttaa sitä, että oppitunnit olisivat lähtökohtaisesti mahdollisimman hyvin suunniteltu ja strukturoitu,
jotta kokemattomammatkin opettajat onnistuisivat opetustuokion teknisessä ja
sisällöllisessä toteutuksessa.

2.2 Rakenteesta, sisällöstä ja pedagogiikasta
Molemmat opaskirjan osat rakentuvat yhtenevästi. Eritellyn sisällysluettelon jälkeen seuraa sama johdantoluku, jossa neuvotaan käsikirjan soveltamista ja käyttöä
opetustilanteessa. Tätä ohjeistusta seuraavat Elävä Kristus- ja Perhe -julistukset,
39
40
41
42

BMPH, v.
BMPH, vi-vii.
OPAJ.
Ks. esim. BMPH –A, 118.
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joissa MAP-kirkon ylin johto todentaa ja alleviivaa mormoniopin ajankohtaisimmat pääkohdat. Sitten seuraavat opetustuntien rungot, jotka jaotellaan kirjassa
seuraavien aiheotsakkeiden mukaisesti:
A-osa:
pappeuden järjestys ja historia
henkilökohtaiset ja perhevelvoitteet
evankeliumin perusteet ja opit
B-osa:
pappeus ja kirkon hallinto
koti ja perhesuhteet
henkilökohtainen kehitys
evankeliumin perusteet ja opit
Kaikkien seitsemänkymmenen opetustuokion aiheet ovat nähtävissä
tutkielman Liitteet -osiossa. Oppituntisuunnitelmien eli -runkojen jälkeen on hakemisto, muistiinpanoja varten varatut tyhjät sivut sekä havaintomateriaaliksi tarkoitettu kuvasarja.
Manuaalin kaikki 70 oppituntisuunnitelmaa noudattavat samantyyppistä kaavaa. Jokainen opetusrunko alkaa otsakkeella, jonka jälkeen tunnin oppimistavoite tai johtoajatus kiteytetään yhteen virkkeeseen. Seuraavana on varsinainen ja pidempi opetusosio, joka päättyy käsiteltävän aiheen yhteenvetoon ja poikkeuksetta myös opiskelijaryhmälle osoitettavaan haasteeseen. Oppitunnin lopun
kehotus tähtää opitun periaatteen mietiskelyyn ja soveltamiseen arjessa. Kunkin
tuntisuunnitelman lopussa on erillinen opettajille kohdennettu tiivis ohjeistus niistä seikoista, joita tulisi ottaa huomioon opetustuokiota toteutettaessa. Opetustuokion pitäjää ohjeistetaan tarkasti jokaisen opetusvaiheen kohdalla.
Lukemani perusteella panin merkille, että opetuskäsikirjan tuntikohtaisissa opetusosioissa hyödynnetään havainnollistamista sekä osallistamista pedagogisina työkaluina. Tuntisuunnitelmien mukaan oppituntien keskeisin sisältö
tuodaan esiin yleensä heti tuokion alussa, erilaisten havainnollistavien esimerkkien avulla. Näitä voivat olla ryhmätilanteessa luetut narratiiviset tekstit tai kertomukset, joiden avulla tuodaan tunnin aikana opittava opetus tarinanomaisesti esiin.
Muita oppituokion "avaajia" voivat olla erilaiset havainnolliset kuvat, kuvasarjat
tai paikan päälle tuodut esineet ja jopa yhdessä laulettavat hengelliset laulut. Havaintomateriaalia yleensä seuraavat keskustelua tai ajatuksia herättävät kysymykset, joilla pyritään osallistamaan läsnäolijoita.
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Opetustunteihin osallistuvia saatetaan pyytää kertomaan omakohtaisia kokemuksia tai mietteitä käsiteltävästä aiheesta. On mahdollista, että keskeisiä
ajatuksia tai oivalluksia kirjataan ylös liitutaululle. Käsikirja sisältää tuokiossa
esitettävät teologiset teesit tai perusväittämät, jotka on tarkoitus käydä läpi tunnin
aikana. Näitä uskonnollisia totuuksia usein väritetään mormonikirkon johtajien
lausunnoilla, tulkinnoilla tai selityksillä sekä pyhien kirjoitusten lukukappaleilla.
Opaskirjassa on myös käytännön neuvoja ja ohjeita, jotka liittyvät opetettavien
periaatteiden soveltamiseen arkitilanteissa.
Tässä tutkielmassa käsitän Duties and Blessings of the Priesthoodin
eräänlaiseksi ideologiseksi varastoksi, jonka tarkoitus on tarjota käyttäjäkunnalleen työkaluja keskeisten mormonioppien ja -ajattelumallien sisäistämiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi käsikirja sisältää myös erilaisia opetuksellisia työkaluja, joiden avulla uskonnollista perinnettä voidaan työstää ymmärrettäväksi ja
erityisesti miesten arkeen soveltuvaksi. Käsikirja on näkemykseni mukaan uskonnollista sosialisaatioprosessia 43 edistävä työkalu. Se sisältää runsaasti käsityksiä
miehisyydestä ja ruumiillisuudesta, jotka välittyvät niin implisiittisesti kuin eksplisiittisesti manuaalin lukijalle, oppitunnin pitäjälle sekä mahdolliselle kohdeyleisölle. 44

2.3 Tekstityypeistä, tyyleistä ja vaikuttamisen keinoista
Tämän alaluvun tarkoituksena on esitellä opaskirjassa yleisesti esiintyviä tekstejä,
näiden tyylilajeja ja niissä esiintyviä vakuuttamisen keinoja. Tarkoitukseni ei ole
vielä tässä vaiheessa ryhtyä varsinaiseen analyysiin. Tuon myöhemmissä luvuissa
yksityiskohtaisemmin esiin tässä alaluvussa esiintuomiani huomioita. Aineistoni
tekstien yleisellä kuvailulla ja erittelyllä pyrin selvittämään niiden ominaispiirteitä
sekä niiden luonnetta.
Duties and Blessings of the Priesthood -käsikirja ei ole tyylillisesti
yhtenäinen teos. Sen voisi mielestäni pikemminkin käsittää erilaisten tekstien järjestetyksi kokoelmaksi, jossa on runsaasti erilaisia intertekstuaalisia aineksia. Ky43

44

Sosialisaatioprosessina käsitän yksilön kasvamista ympäröivän yhteisönsä ja kulttuurinsa
jäseneksi. Kyseisessä prosessissa ihminen oppii oman viiteryhmänsä normit ja maailmankuvan.
(Berger & Luckmann 1971, 163–166.)
Shane Inglesby (1985) on tutkinut nuorille mormonimiehille suunnattujen käsikirjojen
naisrepresentaatioita. Naiset rakentuvat näissä teoksissa Herran palvelijoiden palvelijoiksi;
heidän tehtävänään on auttaa (nuoria) miehiä suoriutumaan heidän uskonnollisista tehtävistään.
Myös monet maalliset kouluoppikirjat sisältävät usein varsin yksinkertaistavia, kritiikittömiä ja
ohjaavia käsityksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta (ks. Lehtonen 2003, 53–58).
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seisellä luonnehdinnalla tarkoitan, että tutkimissani opetusteksteissä on nähtävissä
erilaisia tekstikerrostumia. Pyhien kirjoitusten sanamuodot, kirkollisten johtajien
puheet, tavallisten uskovaisten kertomukset ja käsikirjan laatijoiden tekstit elävät
manuaalissa toisiinsa kietoutuneina. Käsikirja sisältää runsaasti erilaisia lainauksia,
viittauksia ja yhteneviä sanamuotoja.45
Manuaalin sisältämät oppituntisuunnitelmien rungot rakentuvat yleisen, ohjeita antavan tekstin ympärille. Samainen teksti useimmiten tuo eksplisiittisesti esiin opilliset väittämät tai uskomukset, joiden tarkoitus on tulla käsitellyiksi oppituokion kautta. Kyseiset tekstit ovat luonteeltaan varsin selkeitä, toteavia ja
suoria, sillä niiden tarkoituksena on välittää yksiselitteisesti käsikirjan käyttäjäkunnalle miten asiat ovat tai miten niiden tulisi olla. Samoissa teksteissä oppitunnin pitäjää ohjeistetaan sanatarkasti – oppi-tuokion kulku, tavoitteet, oppisisällöt
ja pedagogiset työkalut selvitetään yksityiskohtia myöten. Tämä käsikirjan perusteksti saattaa sisältää myös erilaisten riittien suoritusohjeita tai muita listattuja
toimintaohjeita tai neuvoja koskien esimerkiksi parannuksenteon askeleita tai
henkilökohtaisen terveysohjelman laatimista.
Edellä mainittujen tekstityyppien lisäksi tutkimukseni kannalta mielenkiintoiseksi aineistoksi osoittautuivat käsikirjassa esiintyvät narratiiviset, havainnollistavat tekstit. Tällaisia kertomustekstejä usein luetaan lähes jokaisessa
oppituokiossa. Kyseiset kertomukset ovat valikoituja, useimmiten yksittäisten
mormonien kokemuksiin perustuvia puheenvuoroja. Nämä tekstit ovat tyylillisesti
paljon persoonallisempia ja intiimimpiä. Niiden tarkoituksena on värittää ja elävöittää opetettavaa periaatetta tai uskomusta; siksi ne usein pyrkivät vetoamaan
lukijan/kuuntelijan tunteisiin ja kokemusmaailmaan.
Näkisin, että näiden tekstien tarkoitus on antaa oppitunnin osallistujalle käytännön neuvoja ja malleja miten elää mormonimiehenä. Kyseisissä kertomusteksteissä kerrotaan usein siitä, miten yksittäiset ihmiset ovat käytännössä
ratkaisseet kohtaamiaan eettisiä ongelmia ja vahvistaneet omaa uskoaan erilaisissa
arkitilanteissa. Daviesin (2003, 12–14, 135) mukaan mormonikulttuurissa erilaisten narratiivien kautta ilmaistulla kokemuksellisuudella on varsin merkittävä asema yhteisön ja yksilön välisten suhteen vakiinnuttamisessa.
Tutkimustani ajatellen Duties and Blessings of the Priesthood on
osoittautunut varsin monipuoliseksi lähdeaineistoksi. Siinä esiintyy yhtäaikaisesti
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Ks. esim. Utriainen 1997, 102–103, 109–110.
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mormonikirkon virallisia teesejä sekä valikoituja, yksittäisten mormonien sanoiksi
pukemia omakohtaisia kokemuksia. Mies ja hänen ruumiinsa ovat monipuolisesti
esillä koko oppikirjassa – ajoittain varsin selvästi, toisinaan pikemminkin rivien
välissä.

20

3 Kielen, vallan ja ruumiillisen sukupuolen sidokset
Tutkielmassa analysoin Duties and Blessings of the Priesthood -käsikirjaa laadullisen tekstitutkimuksen näkökulmasta. Tavoitteeni on löytää aineistosta mormonismissa esiintyviä ajatusrakennelmia, hahmotustapoja, oletuksia ja arvostuksia,
jotka liittyvät miehen ja miehen ruumiillisuuden ilmenemiseen opetuskäsikirjan
tekstissä.
Seuraavissa alaluvuissa kuvaan tarkemmin tutkimuksellisia lähtökohtia, tavoitteita ja käyttämiäni analyysityökaluja. Tämän lisäksi esittelen myös
hyödyntämääni teoreettista keskustelua, joka pohtii kielen, vallan, sukupuolen ja
(eletyn) ruumiillisuuden välisiä sidoksia.

3.1 Kieli, todellisuus ja toiminta
Tutkimukseni yksi perusolettamus on, että ihminen hahmottaa ja rakentaa ympäröivää maailmaa kielen kautta. Ihminen luo sekä itselleen että muille kieleen perustuvaa todellisuutta nimeämällä ja luokittelemalla maailmassa esiintyviä ilmiöitä ja asioita. Sanoihin ja lauseisiin puetaan myös inhimilliset kokemukset, havainnot ja teot. Yhteinen, jaettu kieli toimii vääjäämättä sosiaalisena pelikenttänä. Kieleen perustuva todellisuudenkuva määrittää ihmisen välisen vuorovaikutuksen
mahdollisuuksia, ehtoja ja rajoja. Ihmiset ja heidän ruumiinsa paikantuvat ja toimivat paljolti kielellisen todellisuuden puitteissa. Esimerkiksi yksinkertaisella
toteamuksella ”olen mies” asetan itseni tiettyyn sosiokulttuuriseen kategoriaan,
jonka ympärille on rakentanut erilaisia olettamuksia: pukeudun siis useimmiten
housuihin, valitsen miesten vessan ja joudun miettimään oliko armeija sittenkään
minulle se oikea vaihtoehto. Kieli, ympäröivä sosiaalinen konteksti ja inhimillinen
toiminta elävät toisiinsa jatkuvasti kytkeytyneinä. 46
Tekstianalyysi on väistämättä nähtävä eräänlaisena kielentutkimuksena. Tehtäväni tässä tutkimuksessa on analysoida mormonien käyttämiä tekstejä
eli kirjoitettua, tietoisesti muokattua ja vaikuttamiseen pyrkivää kieltä. Tutkimalla
konkreettisesti sitä, millaisiin kielellisiin konteksteihin ”mies” tai ”ruumis” opetuskäsikirjassa liitetään pystyn näkemään niitä olettamuksia, jotka liittyvät mieheyteen ja ruumiillisuuteen mormonismissa, ideologiana ja elämäntapana. Ope-
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tuskäsikirjan tekstin tarkoitus on tulla eletyksi. Käsikirjan sisältämien käskyjen,
ohjeiden, neuvojen, kehotusten ja mallien päämääränä on muokata yksittäisen
mormonimiehen toimijuutta ja maailmankuvaa. Samalla tekstit pyrkivät luomaan
universaalia mies- ja ruumiskäsitystä, joka useimmiten legitimoidaan uskonnollisin käsittein. Tutkimillani teksteillä tehdään miehiä ja muokataan ruumiita.

3.2 Kriittisen diskurssianalyysin lähtökohtia
Eero Suonisen (1999, 19) määritelmän mukaan diskurssianalyysi on kielenkäytön
ja muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimusta, jossa analysoidaan yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalista todellisuutta toteutetaan erilaisissa sosiaalisissa
käytännöissä. Diskurssianalyysin käsitettä on käytetty tutkimuskirjallisuudessa
monin eri tavoin. Sitä ei tule ymmärtää yhtenäisenä, selkeänä analyysimenetelmänä vaan pikemminkin tapana lähestyä kirjoitettua tekstiä. Lähtökohtana on nähdä
kieli todellisuutta rakentavana ja tuottavana koneistona. Koska kieli vaikuttaa ihmistenväliseen kanssakäyntiin, se "näkyy" myös konkreettisina, ruumiillisina tekoina. Tutkimani käsikirja on mielestäni tästä hyvä esimerkki. Tutkijan mielenkiinto ei kohdistu kielen takana olevaan ”todelliseen”maailmaan, vaan pikemmin
kielellä tuotettuihin todellisuuden esityksiin eli representaatioihin. 47
Diskurssianalyysin osatavoitteena on nostaa esiin, eritellä ja analysoida tutkimusaineistosta diskursseja eli kiteytyneitä ajattelutapojen, käsitysten
(kuten arvot, normit, asenteet) ja olettamusten kokonaisuuksia, joita ylläpidetään
erilaisten sosiaalisten instituutioiden avulla.48 Samoissa teksteissä saattaa esiintyä
yhtäaikaisesti diskursseja, joiden välinen suhde saattaa olla jännitteinen. Esimerkiksi tutkimassani opetuskäsikirjassa esiintyy rinnakkain sekä "kovempi" että
"pehmeämpi" maskuliinisuusdiskurssi, joiden keskinäinen suhde on paikoin jännitteinen.49 Jotkut diskurssit pyrkivät esittämään asiat, ilmiöt tai näiden keskinäiset suhteet itsestään selvinä, luonnollisina ja järkevinä totuuksina. Samalla ne voivat poissulkea poikkeavia tulkinnan, toiminnan ja samaistumisen vaihtoehtoja. 50
Tässä tutkielmassa hyödynnän erityisesti niin kutsutun kriittisen
diskurssianalyysin esittämää käsitystä kielestä. Brittiläisen kielitieteilijän, Norman
Faircloughn (1989, 1–16), mukaan kieli tuottaa, ylläpitää ja muuttaa sosiaalisia
47
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Ks. myös Pesonen 1997a; Fairclough 1992, 63–66.
Pesonen 1997a, 135.
Ks. luku 4.
Ks. esim. Fairclough 1995, 28–35; Jokinen & Juhila 1999; Pesonen 1997a, 142–148.
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valtasuhteita. Näin ollen kieli toimii myös vallankäytön välineenä. Kieli voidaan
nähdä myös pelikenttänä, jossa valtaneuvotteluja käydään. Faircloughn (1995, 1–
26, 55) muukaan kriittinen diskurssianalyysi on kiinnostunut erityisesti tekstissä
piilevistä valtarakenteista. Kriittisen diskurssianalyysin tavoitteena on paljastaa ja
purkaa tekstitasolla esiintyviä valta- ja alistussuhteita eikä ainoastaan kuvailla
neutraalisti tutkittavan tekstin sisältöä.
Konstruktivistiseen kielikäsitykseen liittyy olennaisesti näkemys,
jonka mukaan kielen avulla rakennettu todellisuus on altis muutoksille – toimintamme muuttaa maailmaa. Samainen toiminta muuttaa puolestaan käsityksiämme
maailmasta ja sosiaalisista suhteista.51 Sosiaalista todellisuutta on siksi mahdollista sekä tulkita että rakentaa uudelleen. Kriittisesti orientoituneella tutkijalla on
useimmiten aatteellisia vaikuttimia tutkimusta tehdessä. Esimerkiksi kriittistä
miestutkimusta hyödyntävät tutkijat haluavat nostaa tutkimuksissaan esiin esimerkiksi sukupuolten välisen epätasa-arvon, maskuliinisuuksien kirjon ja erityisesti valtavirrasta poikkeavien tai alistettujen miesten omat kokemukset.

52

Samankaltaisia tavoitteita on kriittisesti suuntautuneella uskontotieteilijällä.
Sakaranahon (2005) mukaan tällaisella orientaatiolla varustautunut tutkija
kiinnittää huomionsa uskonnoissa esiintyviiin vata-asetemiin, joiden kautta
esimerkiksi tietyt uskonnolliset toimijat sortavat, vaientavat tai mitätöivät toisia.
Muun muassa sukupuolta on lähestytty uskontieteessä usein kriittisestä näkökulmasta.
Oma tutkimusaineistoni Duties and Blessings of the Priesthood ilmentää Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon virallisesti
hyväksyttyä53 oppikäsitystä. Kriittiseen lähestymistapaan nojautuen voi mielestäni
todeta, että opetuskäsikirja pyrkii tuomaan esiin ja levittämään nimenomaan institutionaalisen mormonikirkon normatiivisiksi tarkoitettuja käsityksiä miehistä ja
heidän ruumiistaan. Käsikirjan teksteissä vedotaankin usein Jumalan tahtoon ja
ikuiseen järjestykseen puhuttaessa esimerkiksi miehen asemasta kirkkoyhteisössä
ja perheessä. Siteeraamalla kirkollisia johtohahmoja ja lainaamalla pyhiä kirjoituksia vahvistetaan ja pyritään ylläpitämään tiettyä, vakiintunutta sosiaalista järjestystä. Käsikirjan kautta mormonikirkko pyrkii tietoisesti rakentamaan ihanteel-
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lista mies- ja ruumiskäsitystä, joka tarkemmin tarkasteltuna on paikoin epäyhtenäinen.

3.2.1 Analyysin ja luennan käytännöistä
Analyysissä pyrin pohtimaan ja tulkitsemaan mormoniuskossa esiintyviä diskursseja, jotka liittyvät maskuliinisuuteen ja miehen ruumiillisuuteen. Tarkoitukseni
on pitää diskurssianalyysin suhteen aineistoon pikemminkin keskustelevana, minkä vuoksi en pyri tekemään tutkielmasta tyhjentävää diskurssiluetteloa.
Kuten jo viittasin maskuliinisuus ja ruumiillisuuden nostaminen tutkimuksen ja pohdinnan keskiöön ei ole ollut kovinkaan tavallista. Mieheys on
usein sivuutettu tai sitten esitetty universaalina ihmisyytenä. Eräs kriittisen miestutkimuksen tavoitteista onkin Lahden (1992, 6) mukaan: ”pyrkimys uudelleenruumiillistaa maskuliinisuudet – tehdä miehet ja mieheys näkyviksi”. Halonen
(1997) muistuttaa, että myös ruumiillisuuden käsitteellistäminen saattaa olla hankalaa – länsimaisessa kulttuurissamme kun järjen (kieli) suhde ruumiiseen (toiminta/kokemus) on usein nähty problemaattiseksi. Käytännössä pyrin etsimään
tutkimistani opetusteksteistä ruumiillisuutta ja mieheyttä myös sieltä, missä sitä ei
kenties ensisilmäyksellä ole. Yhtälailla pyrin purkamaan auki niitä kohtia missä
mies ja ruumis ovat selvästi esillä.
Sovellan analyysissäni lähinnä feministikirjallisuudentutkija Sara
Millsin 54 ja edellä mainitsemani Faircloughn55 kehittelemiä metodisia työkaluja.
Lähiluvun avulla pyrin löytämään, erittelemään ja tulkitsemaan yksittäisiä sanoja,
kokonaisia lauseita sekä laajempia ajatuskokonaisuuksia, joiden avulla miestä tai
ruumista kuvaillaan, määritetään ja luonnehditaan. Erityisesti huomioin tekstissä
esiintyviä erilaisia rinnastuksia, metaforia ja vastakkainasetteluja. Huomion saavat
myös mieheyteen ja ruumiillisuuteen liitettävät määreet, kuten adjektiivit ja adverbit. Diskurssianalyysissä pohditaan aineiston sisällön lisäksi myös miten teksti
toimii ja on rakennettu. Edellä mainittuun tavoitteeseen pyrin huomioimalla esimerkiksi tekstien kerronnan tyyliä, retorisia elementtejä sekä tuomalla esiin joidenkin tekstien kohdalla niiden muotoiluun vaikuttaneita keskusteluja.
Olen ryhmitellyt analyysiluvut temaattisiksi kokonaisuuksiksi, joissa
pyrin keskusteluttamaan aineistoa ja teoriaa keskenään. Lukujaottelun temaattisuutta määrittää paikoin johdantoluvussa esittelemäni ruumiillisuuden jaottelu.
54
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Silti kokeva ja toimiva, poliittinen sekä symbolinen ruumis on läsnä läpi analyysin.
Mormonismia käsittelevän tutkimuskirjallisuuden avulla pyrin myös kontekstualisoimaan ja selventämään aineistostani esiin nousevia kysymyksiä tai ilmiöitä.

3.2.2 Itsereflektio
Mielenkiintoni mormonien mies- ja ruumiinkäsitystä kohtaan kumpuaa omasta
elämästäni. Äitini antaman mormonikasvatuksen myötä olen nähnyt kyseistä uskonnollista traditiota myös sisältäpäin. Silti, ehkä osaksi rivikatolilaisen isäni ansiosta, mormonimiehisyys on jäänyt ollut minulle tuntemattomaksi asiaksi. Itse
olen eronnut Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta. Näen,
että henkilökohtainen kosketus mormonikirkkoon yhtäältä helpottaa ja toisaalta
vaikeuttaa tutkimuksen tekoa. Positiivista lienee mormonikulttuurin ja -uskon
aspektien tuntemus. Vaarana on tietenkin sivuuttaa joitakin aineiston esittämiä
asioita tai ilmiöitä itsestäänselvyyksinä. Mielestäni tieteellinen taustakirjallisuus –
teorioineen, käsitteineen, ja lähestymistapoineen – auttaa omien näkemysteni,
kokemusteni ja tulkintojeni kyseenalaistamisessa ja aukikirjoittamisessa.
Useimmissa angloamerikkalaisissa tutkimuksissa kirjoittajan suhde
mormonismiin on nähty varsin tärkeäksi ilmaista suoraan. Monet Suomessakin
kirjoitetut tieteellisemmät mormoneja käsittelevät tekstit kun ovat olleet varsin
poleemisia tai jopa uskonnollisesti värittyneitä. 56 Itse koen lähestyväni mormonismia tässä tutkielmassa kuitenkin tutkimuksellisesti. Todettakoon, että Corcoran
(1994, xi) mainitsee erään merkittävän MAP -kirkon johtajan sanoneen, että
mormoniuskoa uhkaavat erityisesti feministit, homoseksuaalit ja tutkijat. Kyseisen
näkemyksen mukaan tämänkin tutkielman teko väistämättä uhmaa kirkkoa ja sen
vaalimaa uskoa. Itsessäni kun yhdistyvät tässä tilantilanteessa kaikki nuo edellä
mainitut "pahat". Kriittisesti asemoituneena tutkielman kirjoittajana olen kiinnostunut Duties and Blessings of Prieshoodiin rakennetuista valta-asetelmista, jotka
ilmenevät sukupuolten ja erilaisten maskuliinisuuksien kohtaamis- ja muotoutumistilanteissa.
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Ks. Uljas 1988, 13–15.
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3.3 Sukupuoli ruumiin tyyliteltynä performanssina
”Mitäs miehiä?”
”Myöhempien aikojen pyhiä”, Steve sanoi nopeasti.57

Feministifilosofi Judith Butler esittää teoksessaan Hankala sukupuoli. Feminismi
ja identiteetin kumous (2006)58 teoriansa sukupuolesta. Butlerin käsityksen lähtökohtana on, että sukupuolieron palauttaminen biologiseksi itsestäänselvyydeksi on
ongelmallista ja hankalaa. Yksiselitteisen "mieheyden" tai "naiseuden" biologisen
perustan määrittely on itsessään ideologisesti värittynyt projekti. Teoksessaan
Butler perustelee näkemystään erilaisten esimerkkien kautta. Onko sellainen keho,
jossa on sekä kivekset että emätin, nais- vai miesruumis? Kumpaan kategoriaan
kuuluu sellainen ruumis, jonka sukukromosomit ovat muotoa XXY? Tämänkaltaiset tapaukset paljastavat Butlerin mukaan sukupuolieroajattelun kielelliskulttuurisen lähtökohdan. 59
Butler täsmentää, että moderniin länsimaiseen ajatteluun on juurtunut käsitys, jonka mukaan kaikkien ihmisten tulisi sopia "miehen" tai "naisen"
kategoriaan. Mikäli yksittäisen kehon kohdalla tämä kulttuurinen "sääntö" ei toteudu, se voidaan muokata vastaamaan paremmin sille asetettua sukupuoliideaalia. Butler katsoo, että tämä normatiivinen sukupuolikäsitys asettaa miehen
ja naisen tuntemaan toisiaan kohtaan seksuaalista halua. Tätä sukupuolen ja seksuaalisuuden uskottua elimellistä kytköstä Butler kutsuu käsitteellä heteroseksuaalinen matriisi. Kyseinen matriisi toimii sukupuolen ja seksuaalisuuden esiymmärryksenä, joka ohjaa ihmisiä tarkastelemaan ympärillään olevia ruumiita ja
sosiaalisia tilanteita ennalta sovitulla tavalla. 60
Koska "biologista sukupuolta" ei ole olemassa ilman kulttuurista
esiymmärrystä, Butler pyrkii näkemään sukupuolen ilmiötasolla. Butler esittää,
että sukupuoli on oikeastaan näennäinen, kieleen perustuva rakennelma. Sukupuoli on oikeastaan elettyä ja toistettua kieltä, jonka olemassaolo ei ole kuitenkaan
riippumaton yksittäisen ruumiin toiminnasta tai teoista. 61 Butlerilaisen käsityksen
mukaan sukupuoli tulisi käsittää pikemminkin kehollisena tekemisenä kuin "olemisena". Se on tyyliteltyjen tekojen sarja, jota tuottamalla toistuvasti ylläpidetään
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mielikuvaa sen luonnollisuudesta ja aitoudesta. Sukupuolen tuottaminen voidaan
nähdä eräänlaisena ruumiillisena esityksenä eli performanssina. "Mieheyden" tai
"naiseuden" näytelmässä maskuliinisia tai feminiinisiä merkityksiä kantavilla ja
toistetuilla liikkeillä, asennoilla, eleillä ja ilmeillä on keskeinen rooli. 62

3.4 Valta, ruumis ja ylhäältä säädelty sukupuoli
Judith Butler tukeutuu ajattelussaan Michel Foucault'n näkemyksiin sukupuolen ja
identiteetin diskursiivisesta luonteesta sekä ruumiin ja vallan välisistä suhteista. 63
Foucault'laisen filosofian lähtökohtana on, että ympäröivä yhteiskunta, erilaisine
instituutioineen ja asiantuntijoineen, pyrkii sisäistyttämään sen yksittäisiin jäseniin oikeiksi katsomiaan arvoja ja ideologioita.64 Vaatimalla tietynlaista käyttäytymistä ja hyväksymällä ainoastaan joitakin olemisen tapoja, viralliset tahot, kuten
esimerkiksi kirkko, muokkaavat yksilöiden ajatuksia ja kokemuksia. Valtaapitävillä instansseilla on näin ollen etuoikeus määritellä ne kielelliset kehykset, joiden
sisään yksittäisten ihmisten on mahdutettava omat tietonsa, tunteensa ja kokemuksensa. Oman tutkimukseni kontekstissa uskonto ja sukupuoli pyrkivät kontrolloimaan ja järjestämään ruumiita. Mormonikirjon johtajilla on valtaa määritellä millaisen mormonimiehisyyden tulee olla. Näin ollen uskontoa heijastetaan ja tuotetaan kehoilta myös sukupuolena.
Foucault'n (1967, 204–208) mukaan esimerkiksi lähtökohdiltaan
keinotekoisen sukupuolen käsitteen alle on niputettu yhteen elementtejä kehon
biologisista toiminnoista, ruumiinosista, käytöstavoista ja psyyken mekanismeista.
Yhteiskunnan vallitseva, ja useimmiten sen eliittiä palveleva, sukupuolidiskurssi
pyritään iskostamaan yksittäisiin subjekteihin. Omaksuessaan normittavan käsityksen itsestään 'miehenä' ja 'naisena', yksilösubjektit kokevat oman sukupuolensa
"aitona" tai "oikeana". Butler (2006, 229) tulkitsee Foucault'ta niin, että subjektin
sisäistämä idealisoitu ja imaginäärinen sukupuoli-identiteetti tuodaan ruumiin
pinnalle, josta se sitten tuotetaan esittämällä eli performoimalla.
Butlerin Foucault -sävytteistä sukupuolikäsitystä on kritisoitu muun
muassa siksi, koska hänen väitetään unohtaneen ruumiin materiaalisen olemuk-

62
63
64

Butler 2006, 24–25, 229–236.
Ks. esim. Butler 2006, 68–92, 170–187; Butler 1993, 1-16; Petäjäniemi 1997, 247–250.
Foucault 1980, 55–62; Alhanen 2007, 20–23; vrt. Nixon 1997, 302–304.
27

sen.65 Butler (1993, 1-16) vastaa kritiikkiin esittämällä, ettei ole olemassa ruumiillisuuden muotoa, joka olisi täysin irrallinen kielellisestä merkityksenannosta. Hän
täsmentää, että juuri performanssissa ruumis on konkreettisesti läsnä, niin materiaalisena entiteettinä kuin kielellisenä konstruktiona. Butlerin teoriassa sukupuoleksi nimetty ilmiö syntyy vallan, kulttuuristen merkitysten ja materiaalisen ruumiin vuorovaikutuksena.

3.5 Keho, kokemus ja maailma

66

Tämän alaluvun tarkoituksena on luoda aineistoni analyysin kannalta hyödyllinen
silta Butlerin performatiivisen sukupuolikäsityksen ja ruumiinfenomenologian
välille. Toisin kuin foucault'lainen ajattelu, joka näkee kielen ensisijaisena tiedon
jäsentäjänä, (ruumiin)fenomenologia perustaa epistemologiansa kokemukseen. 67
Käsitys ruumiista aistivana, kokevana ja ympäristössään toimivana entiteettinä on
ollut opetuskäsikirjan sisällön tutkimisessa yksi hyödyllinen lähtökohta; ovathan
sen tekstit tarkoitettu elettäviksi ja toistetuiksi miesten kehoilla. Soili Petäjäniemi
(1997) näkee Butlerin tuotannon kielessä ja käsitteistössä runsaasti viittauksia
fenomenologiseen 68 filosofiaan, erityisesti ranskalaisen ruumiinfenomenologin
Marcel Merleau-Pontyn teksteihin. Tämä näkyy käytännössä esimerkiksi käsitteiden tyyli, ele ja liha käytössä.69 Mielestäni on perusteltua tulkita, että Butlerin tapa
tuoda esiin ruumiin toiminnallinen – sukupuolta tekevä ja tuottava – ulottuvuus
viittaa fenomenologiseen ruumiskäsitykseen.70
Fenomenologisen ruumiskäsityksen keskeisin ajatus on, että ihminen
on kehonsa avulla ja välityksellä yhteydessä ulkoiseen maailmaan. Merkityksellisintä tässä kontaktissa on sen sisältämä kokemuksellinen lähtökohta. Kehonsa
välityksellä ihminen näkee, kuulee, maistaa, haistaa ja tuntee. Liikkumalla, koskettamalla sekä aistimalla ruumis luo suhteita, käsityksiä ja tulkintoja maailmasta.
65
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Roussel & Downs 2007, 190–191; ks. myös Petäjäniemi 1997, 246–247; Butler 1993, ix-xii.
Tässä alaluvussa hyödynnän pääsääntöisesti filosofi Sara Heinämaan ja uskontotieteilijä Terhi
Utriaisen käsityksiä ja tulkintoja (rumiin)fenomenologiasta. Omissa teksteissään Heinämaa ja
Utriainen tukeutuvat erityisesti filosofien Edmund Husserlin (1859–1938) ja Maurice MerleauPontyn (1908–1961) ajatuksiin fenomenologiasta ja ruumiillisuudesta. Heinämaa hyödyntää
myös Simone de Beauvoirin (1908–1986) ajatuksia sukupuolesta.
Alanen 2007, 23–24.
Sara Heinämaan (2000, 73) mukaan fenomenologia on ilmenevää koskevaa tutkimusta. Se on
tarkemmin sanottuna niiden tapojen kuvaamista ja analysoimista, joilla maailma ilmenee
meille kokemuksessa.
Petäjäniemi 1997.
Heinämaa 1996, 132–135.
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Ihmiskehon kontakti ulkoiseen on samalla sekä subjektiivista että objektiivista.
Yksilö kokee ja havainnoi välittömästi. Silti hän pystyy myös arvioimaan ja tulkitsemaan omia tulkintojaan maailmasta. Ruumiimme kautta ja ruumiissamme
yhdistyvät niin fyysisen kuin psyykkisen todellisuuden kokemusmaailmat.71
Kehollinen liikkuminen ja havainnointi eivät ole toisistaan irrallisia
prosesseja, vaan ne ovat aina kietoutuneet toisiinsa – näin ollen suhteemme maailmaan on siis perustaltaan ruumiillinen ja toiminnallinen. Asettamalla keho tiettyihin asentoihin (esimerkiksi tuottamalla erilaisia eleitä ja ilmeitä) erilaisin tyylein ja tavoin, ihminen myös ilmentää suhdettaan ja asennettaan havaittuun maailmaan. Tämä prosessi on itsessään eräänlainen merkityksenantotapahtuma. Kiteytetysti, ihmisen ruumiilliset teot luovat ulkoiseen, objektien maailmaan merkityksiä. Toiminnallaan ihminen hahmottaa tietynlaisen maailman, ja tietyllä tavoin
hahmottunut maailma edellyttää tietynlaisia eleitä, asentoja ja liikkeitä.72
Tämän pro gradu tutkielman tekemisen kannalta butlerilainen lähestymistapa on ollut mielestäni toimiva. Näkemys, jonka mukaan sukupuoli syntyy
ruumiin performanssina, on mahdollistanut minulle sukupuolen ja ruumiillisuuden
yhtäaikaisen ja mielekkään tarkastelun. Myös aiemmin esittelemäni ScherperHughesin ja Lockin ruumiin kolmijako sen poliittisiin, kokemuksellisiin ja symbolisiin ulottuvuuksiin kytkeytyy tässä luvussa käsiteltyihin näkökulmiin. Duties
and Blessings of the Priesthood -opetuskäsikirja ilmentää varsin esimerkillisesti
uskonnollisen instituution pyrkimyksiä juurruttaa pedagogisin keinoin ideologisesti värittynyt sukupuoli- ja ruumiillisuuskäsitys tiettyyn ihmisryhmään. Manuaali kehottaa, neuvoo, ohjaa ja opastaa miehiä käyttämään ruumistaan tietyin tavoin.
Valta on sen sanoissa ja teksteissä selkeästi läsnä. Teoksen sivuilla on myös runsaasti kerrottuja ja kuvattuja miesruumiita, jotka tuntevat, kokevat ja tekevät. Tärkeää on myös huomioida, että ruumis ja sukupuoli ovat itsessään symboleja, jotka
määrittävät asemoitumista erilaisissa yhteisöissä. Ruumiinfenomenologia on auttanut minua aukaisemaan juuri näitä tekstiin rakennettuja maskuliinisuuden representaatioita. Vastaavalla tavalla kun Butlerin ajattelussa Duties and Blessings of
the Priesthoodissa yhdistyvät ruumiillisuuden, sukupuolen, toiminnan ja vallan
säikeet toisiinsa.
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Ks. esim. Heinämaa 1996, 56–71; Heinämaa 2000, 108–118; Petäjäniemi 1997, 250–253.
Halonen 1997, 91; Heinämaa 1996, 72–86.
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4 Mieskeho pelastusjärjestyksessä
Jeesus kantoi ihmisruumista, muistatko? Aikojen alussa Jumala oli maan päällä
ihmisen hahmossa. Muun muassa siksi ihmisruumis on pyhä.73

Tässä luvussa esittelen aineiston kautta sukupuolen ja ruumiillisuuden tematiikkaa
mormonismissa.74 Tarkoitukseni on samalla taustoittaa tutkielmani aihepiiriä antamalla perustietoa ruumiin ja sukupuolen merkityksestä mormonien maailmankuvassa. Lisäksi esittelen tarkemmin opetuskäsikirjassa rakentuvat käsitykset
avioliitosta, perheestä ja pelastuksesta. Analyysin tukena ja apuna hyödynnän aikaisempaa, aiheeseen liittyvää tutkimusta.
Lähestyn ruumiillisuutta ja sukupuolta aineistossani tarkastelemalla
erityisesti niin kutsuttua Perhe -julistusta (Family: A Proclamation to the World),
joka on opetuskäsikirjan ensimmäisille lehdille liitetty asiakirja. Dokumentti on
ylimmän kirkollisen johdon eli profeetan ja apostolien laatima ja allekirjoittama
vetoomuksenkaltainen lausunto, joka julkistettiin 23.9.1995. Asiakirja on kirjoitettu universaaliseksi julistukseksi, minkä vuoksi sitä on myös levitetty profaanien
medioiden kautta myös ei-mormonien tietoisuuteen. Kyseisenkaltaisten, mormonijohdon laatimien asiakirjojen tarkoituksena on ottaa kantaa nykymaailmassa
ja yhteiskunnassa esiintyviin ilmiöihin. 75
Kiteytetysti Perhe -julistus alleviivaa perhettä ja avioliittoa koskevaa
mormoniteologiaa. Samaista tekstiä lainataan ja hyödynnetään runsaasti muissakin mormonien kirjoituksissa. Julistusta voisi luonnehtia Myöhempien Aikojen
Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon perhe- ja sukupuolieettiseksi kannanotoksi.
Asiakirja nostaa väistämättä esiin runsaasti sukupuoleen ja ruumiillisuuteen liittyviä perusolettamuksia tai väittämiä, joita myös arvioin ja tulkitsen.
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Itkonen 2003, 238.
Mormonikirkon opit sukupuolesta ja ruumiillisuudesta ovat paikoin hajanaisia. Nykyaikaisen,
julkilausutun julistuksen taustalla vaikuttavat useat vanhemmat käsitys- ja oppikerrostumat.
Kirkon dogmeissakin on usein eroja; jotkut ovat "virallisempia" kuin toiset. Mormonien
oppeihin erikoistuneilla uskonnollisilla eksperteillä ei ole varsinaisesti muodollista teologista
koulutusta, mikä vuoksi mormonien dogmit eivät välttämättä ole aina keskenään koherentteja
tai muotoilultaan selkeitä. Tätä lukua varten olen joutunut tiivistämään ja yksinkertaistamaan
monia mormonien oppikäsityksiä. Silti luku saattaa olla paikoin vaikeaselkoinen. Douglas
Davies on teoksessaan Introduction to Mormonism (2000) esitellyt ansiokkaasti ja
monipuolisesti mormonien oppia. Luvun hahmottamiseksi, ks. Liitteet, kaavio 1.
Matthews 1992b.
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4.1 Ihminen jumalten kuvana – sukupuolen ja ruumiin mytologia
All human beings –male and female – are created in the image of God. Each is a
beloved spirit son or daughter of heavenly parents, and, as such, each has a divine
nature and destiny. Gender is an essential characteristic of individual premortal,
76
mortal, and eternal identity and purpose.

Mormoniuskon mukaan ihminen, niin mies kuin nainenkin, on luotu Jumalan kuvaksi. Vallitsevan tulkinnan mukaan Jumalan kuvana oleminen nähdään hyvin
konkreettisesti: ihmisen ulkoiset, fyysiset piirteet muistuttavat Jumalan tai jumalten ulkoista olemusta.77 Jumalallisen ja inhimillisen olemuksen välillä on selkeä
vastaavuussuhde: ihmisten maalliset, katoavat ruumiit ovat jumalan tai jumalten
täydellisten ruumiiden jäljennöksiä. Ennen aikojen alkua, ihmissielun ikuinen ja
muuttumaton ydinosa eli äly (intelligence) jalostui Isä- ja Äiti -jumalan78 yhtymisen kautta persoonalliseksi ja sukupuoliseksi henkiolennoksi79. Nämä henkiolennot tai sielut elivät tuonpuoleisessa maailmassa yhdessä taivaallisten luojavanhempiensa, eli Isä- ja Äiti80 -jumalan, kanssa. Tuolloin henkiolennoilla eli ihmisillä oli niin kutsuttu henkiruumis (spirit body), joka muistutti ulkoisesti Isän tai Äidin pyhää ja lihallista ruumista. 81
Uskontohistorioitsija Susanna Morrill (2004) esittää, että Joseph
Smithin jumalakäsitys oli lähtökohtaisesti dualistinen ja antropomorfinen. Naispuolisen jumaluuden lisääminen perinteiseen kristilliseen jumalakuvastoon oli
väistämätön rakennuskivi Smithin kosmologisessa mielikuvamaailmassa. Morrill
näkee Smithin olettaneen "maalaisjärjellä", että jos maanpäällisessä elämässä
miehellä on vaimo, niin näin on oltava myös taivaassa. Tämänpuoleinen maailma
kun heijastaa tuonpuoleisen maailman ikuista järjestystä. Wilcox (1992) näkee
tämän Smithin sukupuolitetun, binäärisen jumaluusopin olevan alun perin 1700–
76
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BMPH –Perhe -julistus, kursivointi lisätty.
Davies 2003, 75–76.
Mormonit käyttävät perinteisesti Jumalasta nimitystä Taivaan Isä (Father in Heaven) tai
Taivaallinen Isä (Heavenly Father). Äiti -jumalatar on puolestaan Taivaan Äiti (Mother in
Heaven) tai Taivaallinen Äiti. Tutkielmassani käytän selkeyden vuoksi sanoja Isä ja Äiti
kuvaamaan edellä mainittuja hahmoja.
Mormonit uskovat, että kaikki olemassa oleva rakentuu materiasta tai aineesta. Henki (spirit)
on näkymätöntä, hienojakoisempaa ja puhtaampaa ainetta kuin tavallinen materia (matter).
Tämän monistisen käsityksen vuoksi hengellisen ja aineellisen tai sielullisen ja ruumiillisen
välillä ei ole selkeää, dikotomista eroa. (Ks. Grant 1992.)
Spekulatiivisemman ja kansanomaisemman teologisen tulkinnan mukaan Isällä saattaa olla
useampiakin vaimoja. Lähes koko 1800-luvun, ihanteellinen mormoniperhe perustui yhden
miehen ja useamman naisen liitolle. Tästä asetelmasta johtuen oli luontevaa ajatella, että myös
taivaassa on useampia Äitejä. (Ks. esim. Morril 2004, 6; Wilcox 1992, 11–12.)
Ks. esim. Andersen 1992; Walker 1992. Ks. Liitteet, kaavio 1.
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1800 -lukujen amerikkalaista, etenkin Shaker- ja Christian Science -liikkeissä
esiintynyttä uskontulkintaa, jossa esiintyi gnostilaisvaikutteisia käsityksiä feminiinisestä ja maskuliinisesta jumaluusprinsiipistä.
Nykyisessä mormonien uskonkäsityksessä Isä -jumalan puolison,
Äiti -jumalattaren olemassaolo mainitaan tai todetaan ohimennen. Äitiä ei missään
nimessä saa palvoa tai kunnioittaa. Tealogiseen projektiin ryhtyneiden mormonifeministien äänet onkin virallisen, miesten johtaman kirkon taholta joko vaiennettu tai sivuutettu.82 Äitiä koskeva vaitonaisuus näkyy myös omassa aineistossani. Ainoa kohta, joka epämääräisesti viittaa Äitiin on alaluvun alussa oleva aineistolainaus, jossa taivaan jumalaparista käytetään neutraalimpaa ilmaisua heavenly parents, taivaalliset vanhemmat. Opetuskäsikirjassa Isä -jumalaa rukoillaan
ja hänen olemustaan pohditaan. Hänen uskotaan vaikuttavan aktiivisesti maailman
tapahtumiin ja mormonikirkon toimintaan. Äiti on sen sijaan pysynyt poissa –tai,
kuten mormonifeministit tulkitsevat, hänet on pikemminkin poistettu –jumaluutta
pohtivasta puheesta.
Spirit sons and daughters [of God] knew and worshiped God as their Eternal Father and accepted His plan by which His children could obtain a physical body and
gain earthly experience to progress toward perfection and ultimately realize his or
83
her divine destiny as an heir of eternal life.

Aikojen alussa, eli tilassa jota kutsutaan aikaisemmaksi olemassaoloksi, jumalten henkilapsille tuli selväksi, että ainoastaan Isän tahtoa noudattamalla he voisivat pelastua. Fyysisen ruumiin myötä he voisivat saavuttaa ikuisen
elämän ja autuuden taivaassa. Jotkut jumalten henkilapsista eivät hyväksyneet
pelastussuunnitelmaa, ja siksi siirtyivät Luciferin eli paholaisen leiriin. Nämä kapinoivat henkilapset saivat ehkä pahimman mahdollisen rangaistuksen: heistä tuli
ruumiittomia demoneja. 84
Syntymässä jumalallinen ja ruumiiton henkilapsi saa katoavan, fyysisen kehon. Kuolemassa sielu erkanee ruumiista ja siirtyy niin kutsuttuun henkimaailmaan, joka on tietynlainen välitila. Henkimaailmassa ihmisellä on vielä viimeinen mahdollisuus valita oikea, pelastukseen johtava tie eli kääntyä mormoniksi. Pelastuakseen ihminen tarvitsee muutakin kuin ruumiin – hänen tulee läpikäydä pelastukseen vaadittavat riitit 85 ja osoitettava uskoa Isään. Mormonitemp82
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Ks. esim. Hanks 1992; Matthews Anderson 1996; Toscano 2004.
BMPH –Perhe -julistus, kursivointi lisätty.
Ks. Liitteet, kaavio 1.
Ks. luku 6.
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peleissä myöhempien aikojen pyhät suorittavat sijaistoimituksina näitä pelastuksen riittejä edesmenneiden omaistensa puolesta, jotka eivät kääntyneet elämänsä
aikana MAP -kirkon jäseniksi. 86
Viimeisinä aikoina Kristuksen käsitetään tulevan herättämään kuolleet haudoistaan. Ylösnousemuksessa jokainen ihminen saa uuden ruumiin. Mikäli
ihminen on elänyt oikein, osoittanut lujaa uskoa Jumalaan ja tullut osalliseksi kaikista pelastukseen vaadittavista toimituksista, hänellä on mahdollisuus päästä
"korkeimpaan taivaaseen" eli niin kutsuttuun selestiseen valtakuntaan (celestial
kingdom). Mormonien "dantemaisessa" eskatologiassa esiintyy myös kaksi muuta
taivaan tasoa, terrestrinen ja telestinen kirkkaus sekä helvettiin verrattavissa oleva
kadotus (outer darkness). Maanpäällisessä elämässä ja henkimaailmassa tehdyt
valinnat ratkaisevat mihin taivaaseen ihmiset pääsevät kuolemanjälkeisessä elämässä. Korkeimmassa taivaassa ihmisen ylösnousemusruumis korotetaan, kirkastetaan ja pyhitetään. Pelastuksessa ihmisestä tulee jumala. Näin ollen ihmisen,
niin miehen kuin naisenkin, elämän perimmäinen tarkoitus on tulla Isän tai Äidin
kaltaiseksi. Ihmisen fyysinen ruumis on tässä kosmisessa näytelmässä keskeisessä
roolissa – se on edellytys sekä aitoon ihmisyyteen että tulevaan, potentiaaliseen
jumaluuteen. 87
Mormonien sukupuolinen ja ruumiillinen jumalakäsitys poikkeaa
selvästi perinteisten monoteististen uskontojen näkemyksestä, jossa Jumala käsitetään usein ruumiittomaksi ja periaatteessa sukupuolettomaksi. 88 Mormoniuskossa
jokaisessa ihmisessä itää jumaluuden siemen. Mormonien kosmologisessa ajattelussa inhimillisen ja jumalallisen (ruumiin) välinen ero on selkeästi ylitettävissä.
Varhainen ja nykyään harvemmin esiin tuotu mormonioppi itse asiassa esittää,
että Isä on ollut joskus ihminen. 89 Naisen ja miehen (ruumiin) välinen ero näyttäytyy kuitenkin ylitsepääsemättömänä – sukupuoliero rakentuu olennaiseksi osaksi
ihmisyyden ontologiaa. Sukupuolittunut ruumis on mormoneille symbolinen mikrokosmos, joka muistuttaa ihmisen paikasta maailmankaikkeudessa. Tästä huomiosta myös seuraa, että oikeanlaisella sukupuolen ja ruumiillisuuden performanssilla ihminen varmistaa myös oman pelastuksensa.

86

Ks. esim. Uljas 1988, 31–46, 96–116. Ks. myös Liitteet, kaavio 1.
Ks. myös Walker 1992; Uljas 1988, 117–135. Ks. myös Liitteet, kaavio 1.
88
Ks. esim. Eilberg-Schwartz 1996.
89 Uljas 1988, 32.
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4.2 Perhe pelastuksen välineenä
God’s commandment for His children to multiply and replenish the earth remains
in force. We further declare that God has commanded that the sacred powers of
procreation are to be employed only between man and woman, lawfully wedded as
90
husband and wife.

Tässä Perhe -julistuksesta peräisin olevassa lainauksessa kehotetaan miestä ja
naista, raamatullisin sanakääntein, lisääntymään ja täyttämään maa. 91 Mormonismissa seksuaalisuus käsitetään pohjimmiltaan hyväksi, jumalalliseksi ominaisuudeksi. Kyky lisääntyä on kyky luoda uutta elämää. Luominen on puolestaan Isän
ja Äidin myyttinen, pyhä teko – hekin lisääntyivät aikojen alussa ja siten loivat
henkipoikia ja -tyttäriä, joiden oli määrä syntyä maailmaan ihmisiksi. Jumaliksi
korotettujen mormoniavioparien ajatellaan jatkavan ruumiillista luomistyötä myös
tuonpuoleisuudessa, selestisessä kirkkaudessa. 92 Seksuaalisuudella on kuitenkin
rajansa –samaisen aineistolainan perusteella seksuaalielämän tulisi keskittyä periaatteessa suvun jatkamiseen, miehen ja naisen solmimassa avioliitossa. 93
President Spencer W. Kimball said: “Our Heavenly Father has a plan for man’s
growth from infancy to godhood. . . . He intended that all men should live worthy
to [be married] for time and all eternity”. . . . Temple marriage is the beginning of
an eternal family unit. As a couple married in the temple have children and keep
the commandments, they create an eternal family that will bring them joy and hap94
piness forever.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa avioliitto on yksi pelastukseen vaadittavista pyhistä toimituksista. Yksin miehellä tai
naisella ei ole taivaaseen asiaa. Naimisissa ei olla ainoastaan tässä elämässä, vaan
myös tulevassa. Näin olleen perheetkin ovat ikuisia. Mormonien pelastuskäsitystä
ei ole syyttä luonnehdittu perhekeskeiseksi. 95 Pelastumisen korkein aste, jumalallistuminen eli deifikaatio tai apoteoosi, saavutetaan ainoastaan yhdessä – miehen
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BMPH –Perhe -julistus.
Mormonismissa tulkitaan, että Adamin ja Eevan lankeemus oli välttämätön tapahtuma
ihmiskunnan kehityksen kannalta. Jos he eivät olisi syöneet hyvän ja pahan tiedon hedelmää,
he eivät olisi voineet lisääntyä, mikä oli kuitenkin Isän heille antama käsky. Mormonit eivät
myöskään usko perisyntioppiin. (Ks. Matthews 1992a.)
Keller 1994, 175.
Mackelprengin (1994, 52–53, 57–58) mukaan monet yhdysvaltalaiset mormonit liittävät
intiimielämän vahvasti lasten hankkimiseen. Periaatteessa mormonijohtajisto esittää, että
avioliiton sisällä tapahtuva seksielämä vahvistaa myös parisuhdetta. Mackelprengin mukaan
positiivinen seksuaalisuusdiskurssi on mormonismissa kuitenkin enemmän poikkeus kuin
sääntö. Hänen mukaansa suhtautuminen seksuaalisuuteen yhdysvaltalaisten mormonien
keskuudessa on usein negatiivista. Kyseisen aiheen käsitteleminen aiheuttaa ihmisissä usein
häpeän ja syyllisyyden tunteita.
BMPH –A, 256.
Jarvis 2000.
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ja naisen liiton ympärille muodostuneessa perheessä. Yllä olevan lainauksen mukaan temppelissä solmittu avioliitto on alku ikuiselle, ilon ja onnen täyttämälle
perheen yhteiselämälle. Käsikirjan tekstin mukaan, perheellisellä ja avioliitossa
olevalla ihmisellä on tarvittavat pelastuksen välineet.
Yhden miehen ja yhden naisen lisääntymiskeskeinen96 ja heteroseksuaalinen ydinperhemalli legitimoidaan mormonien perhe- ja seksuaalisuusteologiassa. Ennen vuotta 1890 ihanteena oli kylläkin yhden miehen ja useamman vaimon muodostama pelastusyksikkö.97 Käytännössä mormonien ikuisena ja muuttumattomana totuutena pitämä perhekeskeinen pelastusdiskurssi on myös osoittanut alttiutta muutoksille. Nykyisen miesjohtoisen kirkon idealisoitua perhemallia
rikkovat esimerkiksi homoseksuaalit, naimattomat, eronneet ja ei-mormonin kanssa naimisiin menneet henkilöt. Edellä mainitut jäävät mitä todennäköisimmin vaille korkeinta pelastumisen astetta.98 Heteroseksuaalisen matriisin mallin mukainen
ihmisyys on käsikirjan tekstien valossa rakentavaa, ihanteellista ja positiivista.
Normista poikkeavat perheellisyyden – ja näin väistämättä myös sukupuolen,
ruumiillisuuden – muodot ovat puolestaan kosmista järjestystä hajottavia uhkia,
joita tulee vastustaa kaikin mahdollisin keinoin:
We warn that individuals who violate covenants of chastity, who abuse spouse or
offspring, or who fail to fulfil family responsibilities will one day stand accountable before God. Further, we warn that the disintegration of the family will bring
upon individuals, communities, and nations the calamities foretold by ancient and
modern prophets.
96
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Yleinen mielikuva on, että mormoniperheet ovat runsaslapsisia. Lapsia ei nähdä ainoastaan
Jumalan lahjana, vaan henkisisarena tai -veljenä, jolle on tarjottava ruumis edesauttaakseen
häntä pelastumiskehityksessä. Tämän käsityksen vuoksi aborttiin suhtaudutaan lähes
poikkeuksetta erityisen kielteisesti. (Bead 1992). Suhtautuminen syntyvyyden säännöstelyyn
on puolestaan hyväksyvämpi, joskaan ei täysin ongelmaton. (Ellsworth 1992). Tutkimusten
mukaan yhdysvaltalaisissa mormoniperheissä on selvästi keskimääräistä suurempi lapsiluku.
Samaisen kyselytutkimuksen mukaan, muuhun väestöön verrattuna perheen perustamiseen
vaikuttavat vahvasti eettiset ja maailmankuvalliset tekijät. (Heaton et al. 2001, 96–99.)
Vaikka Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko ei enää vihi eläviä miehiä ja
naisia moniavioisiin suhteisiin, yhteisö silti vihkii symbolisesti, eli sinetöi, vainajia
polygaamisiin suhteisiin. Mikäli esimerkiksi nainen ei elämänsä aikana avioitunut, hänellä on
mahdollisuus saada pelastumiseen vaadittava avioliitto kuoleman jälkeisessä, temppelissä
suoritetussa sijaistoimituksessa. Tällöin nainen sinetöidään mahdollisesti jo naimisissa olevaan
miesvainajaan. Tämä käytäntö valottaa miehen (etu)sijaa mormonien pelastusjärjestyksessä:
mies voidaan sinetöidä moneen naiseen. Toisin päin yhtälö ei kuitenkaan toimi. Mahdollisuus
sille, että miehellä olisi tuonpuoleisessa maailmassa useita vaimoja, on moniavioisuuskiellosta
huolimatta, yhä olemassa. (Charles 1988, 80–81.)
Mormoniavioliiton koetusta normatiivisuudesta kertonee se, että Yhdysvalloissa on olemassa
useitakin tapauksia avioliiton solmineista pariskunnista, joissa mies on avoimesti homoseksuaali. Vaimo tai morsian on joissain tapauksissa ollut tietoinen miehensä suuntautumisesta
jo ennen avioitumista. Toiset pariskunnat päättävät pysyvä naimisissa, vaikka "homoseksuaalisuustunnustus" esitettäisi jo useamman aviovuoden jälkeen Tarve mennä naimisiin ja perustaa
perhe pelastuakseen näyttäisi menevän, ainakin joidenkin ihmisten kohdalla, omien seksuaalisten mieltymysten ja kenties jopa täysipainoisen parisuhteen edelle. (Schow 2005.)
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We call upon responsible citizens and officers of government everywhere to promote those measures designed to maintain and strengthen the family as the funda99
mental unit of society.

Mormonismin rakentamat ihannekuvat sukupuolesta ja ruumiillisuudesta ovat tarkkaan vartioituja. Yllä olevan lainauksen mukaan niiden uhmaaminen koituu turmioksi niin tässä kuin tulevassakin elämässä. Perheiden hajoaminen
saa Jumalan vihaiseksi. Hän kostaa niille yksilöille, yhteisöille ja kansakunnille,
jotka toimillaan horjuttavat ihannoitua järjestystä. Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen kirkko on tukenut yhdessä fundamentalistikristittyjen kanssa Yhdysvalloissa käytyä kampanjointia sekä tasa-arvolainsäädäntöä100 että samaa
sukupuolta olevien parisuhteiden virallistamista vastaan. 101 Yleensä poliittisesti
sitoutumattomasta linjastaan poiketen mormonikirkko, virallisena miesjohtoisena
organisaationa, on pyrkinyt ajamaan oikeaksi katsomaansa sukupuolen ja ruumiillisuuden ideologiaa myös oman yhteisönsä ulkopuolella.
President N. Eldon Tanner said, “We would expect every man to be loyal to his native land— the land in which he was born, the land in which he lives, works, and
102
rears his family”.

Opetuskäsikirjan mukaan mormonimiehen yhteiskunnallisen vaikuttamisen ei tule kuitenkaan perustua ainoastaan esimerkiksi omasta maailmankuvasta poikkeavien käsitysten vastustamiseen. Isänmaallisuus ja osallistuminen
oman kansakunnan rakentamiseen avautuvat, yllä olevan aineistolainauksen mukaan, juuri perhekeskeisen maailmankuvan kautta. Rauhallisessa ja sopuisassa
maassa on hyvä elää, tehdä töitä ja kasvattaa jälkikasvua. Käsikirja korostaa, että
omalle kotimaalleen on osoitettava kunnioitusta. Yhteiskunnassa on elettävä siinä
vallitsevien lakien ja sääntöjen mukaisesti.103
Koska avioliitto ja perhe-elämä ovat ihmiskohtaloiden kannalta
merkittävässä asemassa, niiden toimivuudelle annetaan väistämättä myös suurta
painoarvoa. Hyvän ja onnellisen perhe-elämän saavuttaminen ei ole kuitenkaan
selviö. Opetuskäsikirjan tekstien mukaan tässä tavoitteessa onnistuminen vaatii
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BMPH –Perhe -julistus.
Kyseessä on niin kutsuttu Equal Rights Ammendment (ERA), joka on Yhdysvaltain
perustuslakia koskeva muutosehdotus, jonka tarkoituksena on vahvistaa sukupuolten välistä
tasa-arvoa. Muutosehdotuksen pelättiin horjuttavan miehen ja naisen perinteisiä rooleja, minkä
vuoksi MAP-kirkko sitä vastusti. (Bushman 2006, 118–120.)
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aikaa, suunnittelua ja paneutumista. 104 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen
Kristuksen kirkko on halunnut sisällyttää opetuskäsikirjaan paljon ideoita erilaisten perheharrastusten toteuttamiseksi. Manuaali uhraa kokonaisia lukuja 105, joissa
neuvotaan esimerkiksi yhteisten hartaus-, rukous-, ja pyhien kirjoitusten lukuhetkien järjestämisen käytännöistä.
Hengellisen elämän kehittämiseksi suunnattujen ohjeiden lisäksi
opaskirja tarjoaa käytännön vinkkejä kotien talouden ylläpitoon ja arkiaskareiden
tekemiseen: esimerkiksi kasvattamalla pihamaalla ruokakasveja voidaan yhtäaikaisesti säädellä perheen rahankäyttöä ja toimia puutarhatöissä yhdessä.106 Käsikirja kehottaa myös järjestämään puitteet sille, että perheillä olisi mahdollisuus
harrastaa, viettää vapaa-aikaa ja pitää hauskaa yhdessä. Manuaali näkee perheelämästä huolehtimisen hyvin kokonaisvaltaisella tavalla – hyvän tuonpuoleisen
kohtalon varmistaminen koko perheelle vaatii niin hengellisiä, sosiaalisia kuin
aineellisiakin ponnisteluja:
President Joseph F. Smith taught what we must do if we are to have ideal homes:
“What . . . is an ideal home . . . ? It is one . . . in which the father is devoted to the
family with which God has blessed him, counting them of first importance, and in
which they in turn permit him to live in their hearts. One in which there is confidence, union, love, sacred devotion between father and mother and children and
107
parents”.

Yllä olevan lainauksen mukaan perhe on isälle suotu Jumalan siunaus. Vaimon ja lasten tulisi olla miehen elämässä etusijalla. Tekstin ruumiillisen
metaforan mukaan perheenjäsenten tulisi osoittaa isälle kunnioitusta antamalla
hänen elää sydämissään. Ihanteellinen perhe on kuin esimakua taivaallisesta onnesta ja tuonpuoleisesta autuudesta –sen tulee rakentua luottamukselle, yhteisöllisyydelle, rakkaudelle ja keskinäiselle kiintymykselle.

4.3 Mies patriarkkana
By divine design, fathers are to preside over their families in love and righteousness and are responsible to provide the necessities of life and protection for their
108
families.
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Perhe -julistus esittää, että isän etuoikeudella toimia perheen päänä on jumalallinen perusta. Tämä miehelle suotu etuoikeus tuo mukanaan velvollisuuksia – isän
tulee johtaa perhettään rakkaudella ja vanhurskaudella. Hänen on taattava vaimolleen ja lapsilleen elanto ja turva. Samainen asiakirja esittää, että vaikka molemmat
vanhemmat ovat vastuussa lastensa kasvattamisesta, isä on ehdottomasti perheen
johtajahahmo. Perheellisen miehen tehtävänä ei ole ainoastaan huolehtia omaistensa aineellisesta hyvinvoinnista. Isä on samanaikaisesti perheensä hengellinen
johtaja ja pappi, joka on viime kädessä myös vastuussa vaimonsa ja jäkinkasvunsa
pelastumisesta. Mormonikirkko tarjoaa välineitä, kuten tutkimani käsikirja, joiden
avulla mies voi kehittää itseään isän, aviomiehen ja papin pyhissä tehtävissä. Mies
on tässä isyyden ja pappeuden yhteisroolissa patriarkka. Pyhässä roolissaan perheen pää toistaa raamatullisten, myyttisten miesten siunaukseksi koituvaa ja esimerkillistä olemusta:
What Is a Patriarch?
Patriarchs are fathers. Adam was the first patriarch, and he was responsible for
109
blessing his posterity and helping them live righteously.
Heavenly Father has designated the husband or father as the head of the household— he is the patriarch of the family. We are especially blessed as members of
110
the Church because we have the priesthood to help us be effective patriarchs.

Käsikirja korostaa, että patriarkkojen tulisi johtaa ja ohjata perhettään oikeudenmukaisesti. Isän tulee toimia harmonisessa ja vanhurskaassa yhteistyössä äidin kanssa. Rauhallisen ja rakastavan ilmapiirin aikaansaaminen kotiin
vaatii kaikkien perheenjäsenten yhteistä ponnistelua. Maanpäällisen perhe-elämän
tulee heijastaa tuonpuoleisen, Isän (ja Äidin) ikuisen perheen autuutta. Käsikirjan
mukaan avioliitossa naisen ja miehen tehtävät ja vastuut täydentävät tosiaan. Perheessä äidin tehtävänä on hoivata lapsia ja pitää huolta kodista. Miehen ja naisen
parisuhde esitetään tasavertaiseksi – molempien osapuolten tulee rakastaa ja kunnioittaa toisiaan yhtä paljon. Aviomiehen ja -vaimon tulee myös pysyä toisilleen

ehdottoman uskollisina. Käsikirjan mukaan perheissä esiintyvät kiistat johtuvat
Saatanan pahasta vaikutuksesta tai inhimillisistä heikkouksista, kuten esimerkiksi
itsekkyydestä, ahneudesta tai säädyttömistä himoista.111 Perheen ongelmat tulee
sovitella puhumalla. Riitatilanteiden välttämiseksi tai niiden purkamiseksi käsikir-
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ja suosittelee vastuunottoa omista sanoista ja teoista, rukousta sekä sovitteluhaluista mieltä.112
As married priesthood bearers, we have the responsibility of raising a righteous
family, but of course we do not do this alone. We have the help of our wives. Together we can build a strong marriage and bring our family back to the presence of
the Lord. This means we need to love and counsel with our wives if we are to en113
joy the Lord’s Spirit in our homes.

Yllä oleva lainaus tähdentää, hyvä perhe-elämä vaatii vahvaa puolisoiden keskinäistä sitoumusta. Miehen ei tule tehdä perhettä koskevia päätöksiä
yksin. Patriarkan asemassa oleminen vaatii mieheltä yhteisyötaitoja. Isän tulee
kuunnella erityisesti vaimoaan ja neuvotella muidenkin perheenjäsenten kanssa
yhteisiä ratkaisuja tehtäessä. 114 Käsikirja korostaa, että hyvät ratkaisut syntyvät
myös seuraamalla kirkollisten johtajien antamia neuvoja sekä noudattamalla Pyhän Hengen johdatusta.115 Opetuskäsikirja tähdentää, että pappeuskutsumuksensa
kautta mies voi onnistua isänä ja aviomiehenä. Hänelle suodussa jumalallisessa
roolissa mies voi panna kotinsa Herran mielen mukaiseen järjestykseen:
Elder Marion G. Romney said: “Let every priesthood bearer, in the majesty and
116
power of his calling, set in order his own house... ”

Isän järjestys näkyy myös käsikirjan kuvastossa. Isä esitetään manuaalin havainnollistavissa kuvissa perheen opettajana ja hengellisenä asiantuntijana.
Hänet kuvataan myös osallistumassa kotitöihin. Kuvissa miesruumis asetetaan
varsin lähelle muita perheenjäseniä. Mies esitetään hellänä ja välittävänä – hän
ottaa lapsensa syliin. Isä on myös kiinnostunut perheenjäsenistään. Kuvituksissa
hän kohdistaa usein huomionsa lapsiin. Myös miehen erityinen valta-asema kuvataan konkreettisesti opetuskäsikirjan kuvissa. Isäruumis asetetaan useassa kuvassa
muiden perheenjäsenten kehojen yläpuolelle tai kuvauksen keskiöön. Perheen isän
esitetään näissä kuvissa kehollisten eleiden ja asentojen kautta aktiivisena tai suojelevana.117
Opetuskäsikirjan perhediskurssin kyllästämissä teksteissä isä, perheensä pelastusvastuun kantajana, asettuu symbolisessa johtoroolissaan erityisesti
omien lastensa yläpuolelle. Perheen pää tulee myös suojata perhettä pahalta sekä
112
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Saatanan viekoittelulta ja houkutuksilta.118 Käsikirja esittää, että hyvä tapa lähestyä jälkikasvua hengellisissä asioissa on haastatella heitä muodollisesti, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Tällöin isällä on mahdollisuus keskustella lastensa
kanssa heitä askarruttavista kysymyksistä tai heidän ongelmistaan. Isällä on myös
oikeus kysyä (teini-ikäisiltä) lapsiltaan heidän onnistumisestaan kaikkien uskonnollisten puhtaus- ja siveyssääntöjen noudattamisessa. Patriarkan, perheensä moraalin vartijan ominaisuudessa, tulee siis olla myös perillä siitä, kuinka hänen jälkikasvunsa käyttää omaa ruumistaan. Hyveellisyyden ja säädyllisyyden opettaminen lapsille on käsikirjan mukaan helppoa ja luontevaa tehdä myös arkisissa ja
jokapäiväisissä tilanteissa:
Many fathers also find it helpful to have formal interviews with their children. One
father, for example, interviews each child once a month on fast Sunday. He asks
questions regarding moral cleanliness and listens to any problems they may have.
-We may be able to teach important truths about virtue and modesty, for example,
on a picnic, after a sacrament meeting, during a walk, in a car, during vacation, on
119
the way to school, or during a time of great difficulty.

Mormonismissa pappina toimimisen, aviomiehenä olemisen ja isyyden miehiset siteet sidotaan varsin kiinteäksi kokonaisuudeksi. Opetusopas rakentaa sellaista miehisyyden ideaalia, jossa avioituminen, lasten hankinta ja pappina
toimiminen ovat sen olennaisia määrittäjiä. Hyvän isän ja aviomiehen performanssi ei takaa onnea ainoastaan tässä elämässä, vaan se myös tuo mukanaan
ikuisen autuuden ja lupauksen tulevasta jumaluudesta. Kuten olen jo esittänyt,
miehen suotuisan ikuisuuskehityksen kannalta avioliitto on ehdottomuus. Ellei
hän ole naimisissa 120 , käsikirjan mukaan hänen on kartoitettava keinoja, joiden
kautta hän voisi saavuttaa temppeliavioliiton takaamat siunaukset.121 Perheellisen
patriarkan performanssissa mies toistaa Isän pyhiä ja ikuisia tekoja:
A father who holds the priesthood should live worthy for his children to call him
the sacred name of father. If he does so, he will be prepared for eternal fatherhood.
122
Each of us has the power to experience joy with our family throughout eternity.
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4.4 Perhe-elämä ja ikuisen edistymisen eetos
Mormonien maailmankuvassa ihmisen elämän tarkoitus on pyrkiä kohti täydelliseksi tulemista eli ikuista elämää Isän ja Äidin kaltaisina jumalina. Ihmisen, niin
miehen kuin naisenkin, paikka yhteisössään ja maailmassa määräytyy tämän pelastusdiskurssin kautta. Pelastussuunnitelmassa, eli mormonien kosmologisessa
mallissa, yksittäinen mormoni voi nähdä paikkansa maailmassa sekä saada elämäänsä merkityksellisyyden tunnetta. 123 Brittiläinen uskontotieteilijä Douglas
Davies (2000) puhu perustellusti mormonien pelastuksen kulttuurista (culture of
salvation), joka toimii eräänlaisena kehikkona, joka päälle rakentuvat mormonien
arkisessa uskonharjoituksessa vaikuttavat tavat, käytännöt, perinteet ja uskomukset. Kaikki toiminta, kuten elämä yleensä, tähtää mormonismissa pelastumiseen.
Tämän tutkielman seuraavissa luvuissa tuon esiin, että miesten paikkaa maailmankaikkeudessa määrittää myös heidän (ja heidän ruumiinsa) kyky tuoda pelastusta lähimmäisilleen.
Kuten olen esittänyt, sukupuolella ja ruumiillisuudella on keskeinen
asema yksittäisen ihmisen paikantumisessa mormonien kosmologisessa jatkumossa. Käytännössä eteneminen kohti jumaluutta näyttäytyy ikuisuuden pituisena
prosessina – Isän kaltaiseksi tuleminen on oikeastaan kokonaisvaltainen elämäntapa eli eetos, joka vaatii mieheltä ja naiselta kilvoittelua, uhrautumista ja jatkuvaa
kasvua ihmisenä. Mormonit itse puhuvatkin positivistisessa hengessä edistymisestä tai kehittymisestä jumalan lapsina – poikina ja tyttärinä. Oman jumalallisen
ytimen löytäminen vaatii niin uskoa kuin tekojakin.124
The family is the most important organization both in the Church and in society.
Indeed, it is the only organization that will exist eternally. For this reason the Lord
has commanded us to make our homes places where families can learn the gospel
125
and progress together.

Manuaali tähdentää, että perhe on myös yhteiskunnan ja kirkon tärkein sosiaalinen järjestelmä, jonka on määrä säilyä ikuisesti. Miehen, vaimon ja
lasten muodostaman perheyksikön keskeinen tehtävä on tarjota sosiaalinen ympäristö, jossa voi kehittyä ja oppia yhdessä. Ihmisen ikuisuuskehitys on olennaisesti
myös kollektiivista. Mies, eli perheen pää ja pappi, on viime kädessä vastuussa
koko perheensä edistymisestä deifikaatioprosessissa.

123

Uljas 1988, 16.
Ks. esim. Cherniak 2007; McDannell & Lang 2001.
125
BMPH –A, 107.
124

41

Oikeaksi mielletyn ruumiillisuuden ja mieheyden ympärille on rakentunut mormonien pelastuskeskeisessä kulttuurissa runsaasti erilaisia tapoja,
sääntöjä, kertomuksia ja uskomuksia. Edellä mainitut pyrkivät määrittämään oikeaksi koetun mieheyden ja ruumiillisuuden rajoja. Tällaiset olemisen tyylejä
muokkaavat diskurssit pyrkivät vaikuttamaan miesten arkisessa elämässä erilaisten ohjeiden, kaavojen, mallien ja mielikuvien muodossa. Duties and Blessings of
the Priesthood -käsikirjan sisältämät yksittäiset tekstit ja tekstiketjut on tarkoitus
tulla eletyksi –performoiduiksi miesruumiilla.
Mies rakentuu käsikirjan perhediskurssissa läheistensä aineellisen ja
hengellisen hyvinvoinnin turvaajaksi. Mies on perheen ehdoton pää ja patriarkka.
Miehen paikka mormonien kosmologiassa määrittyy erityisesti tämän yhteisroolin
kautta. Isän ruumis on poliittinen, koska sillä on jumalallinen valta asettua perheensä johtajaksi. Käsikirja korostaa, että jokaisien miehen tulisi pyrkiä siihen,
että hänestä jonain päivänä tulisi pappi, aviomies ja isä. Nämä pyhät tehtävät valmistavat miehen tuonpuoleiseen jumaluuteen, joka on siunaus ja palkinto hyvin
eletystä elämästä.
Mormonismissa ruumiit järjestetään Butlerin esittämän heteroseksuaalisen matriisin mukaan. Miehen ja naisen ruumiit sidotaan toisiinsa avioliitossa,
mikä määritellään välttämättömäksi heidän pelastumisen kannalta. Käsikirjan
tekstit ankkuroivat kaksinapaisen, sukupuolitetun kehollisuuden kosmiseen järjestykseen ja ihmisen syvimpään olemukseen. Perhe-elämä ja lasten hankkiminen
rakennetaan käsikirjassa osaksi sitä symbolista ruumiillisuutta, jolla pyritään toistamaan Isän ja Äidin pyhää luomisvoimaa.
Mormoniteologian mukaan sukupuolella ja ruumiillisuudella on
menneisyys aikaisemmassa olemassaolossa, nykyisyys maanpäällisessä elämässä
ja tulevaisuus tuonpuoleisessa selestisessä korotuksessa. Butlerilaisittain tulkittuna, miehen tulee ylläpitää oma olemustaan patriarkan performanssin 126 kautta.
Olemalla aviomies, isä ja pappi mies toistaa (ruumiillaan) uskontonsa määräämiä
rooleja, tehtäviä ja ominaispiirteitä. Näin ollen tutkimani opetuskäsikirjan keskeisin päämäärä on pyrkiä muokkaamaan ja rakentamaan miesruumiita patriarkoiksi
–papeiksi, aviomiehiksi, isiksi ja tuleviksi jumaliksi.
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Käsiteparilla patriarkan performanssi pyrin kuvaamaan kaikkia mormonismissa mieheen
liitettäviä rooleja, joita miesruumiin tulee suorittaa tai toistaa. Olennaista patriarkan
performanssissa ovat myös ne miehen ruumiin/mielen ominaisuudet, joiden ajatellaan
määrittävän tai luonnehtivan patriarkkojen esittävää toimintaa tai merkittyä olemista.
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5 Pappeuden tyylit ja mieheyden myyttiset esikuvat
Oikeastaan vain pappeus on yksin miehille varattu tehtävä. Jumala on niin parhaaksi katsonut ja yksiselitteisesti ilmoittanut. Ei ole millään tavalla tasa-arvon
vastaista, että naisella ja miehellä on arkielämässä erilaiset roolit. Sehän juuri on
todellista kumppanuutta, ponnistelua yhteiseen hyvään.127

Tässä analyysiluvussa syvennän käsikirjassa ilmenevien miehisiksi katsottujen
fyysisten ja/tai henkisten piirteiden esittelyä ja pohdintaa. Käsikirjan teksteissä
erityisen tärkeäksi maskuliinisuuden määrittäjäksi nousee lähes jokaiselle miehelle suotu pappeus. Papin rooli muuttaa miesten asemaa heidän sosiaalisissa suhteissaan. Pappina toimiminen antaa miehelle tiettyjä etuoikeuksia ja velvollisuuksia –se jäsentää kosmisia (valta)suhteita, joihin mormonimies ja hänen ruumiinsa
kytkeytyvät. Duties and Blessings of the Priesthood -käsikirja pyrkii rakentamaan
vahvaa jatkuvuutta myyttisten, pyhissä teksteissä esiintyvien maskuliinisuuden
esikuvien ja mormonimiehen välille. Mies joutuu paikantumaan kosmisessa järjestyksessä myös suhteessa näihin muinaisiin, sakraaleihin hahmoihin.

5.1 Maskuliinisuudesta
Maskuliinisuuden128 on väitetty olevan miestutkimuksen avainkäsite. 129 Se, miten
maskuliinisuus tarkasti määritellään, riippuu usein siitä millaisesta tieteellisestä tai
aatteellisesta näkökulmasta kyseistä termiä lähestyy. 130 Itse tukeudun miestutkija
Arto Jokisen (2003, 9-10) esittämään määritelmään, joka ponnistaa kulttuurintutkimukselliselta pohjalta. Jokisen mukaan käsitteellä maskuliinisuus on kaksi
olennaista ulottuvuutta. Yhtäältä maskuliinisuus merkitsee persoonallisuuteen ja
ruumiiseen viittaavien [miehisiksi katsottujen] piirteiden kategoriaa, jolle löytyy
analogiansa ja symbolinsa esineiden ja ilmiöiden maailmasta. Toisaalta maskuliinisuus on myös miehisten ominaisuuksien ideaali, jota kohden miehen tulee elämässä pyrkiä.
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Konstruktivistisen käsityksen mukaan maskuliinisuutta ei tulisi ymmärtää staattisena tai muuttumattomana, esimerkiksi biologisena ominaisuutena,
vaan nimenomaan diskursiivisena kategoriana, joka muuntuu ajassa ja varioi paikassa. Maskuliinisuus rakentuu tulkinnoissa, teoissa ja kokemuksissa, minkä
vuoksi se on aina liikkeessä. Tämä elävyyden vuoksi se ei ole oikeastaan koskaan
"valmis" tai "täydellinen". Käytännössä maskuliinisuuden on ajateltu paikantuvan
tai määrittyvän aina suhteessa feminiinisyyteen. 131Usein länsimaissa sukupuolten
eroa korostavassa ja normatiivisuuteen taipuvaisissa keskusteluissa maskuliinisuus ja feminiinisyys on nähty vastakkaisiksi ja toistensa poissulkeviksi ominaisuuksiksi. Miestutkimuksessa on usein tulkittu, että maskuliinisuus nimenomaan
pyrkii jatkuvasti erottautumaan feminiinisyydestä, koska se on ikään kuin jatkuvan ”naisellistumisen” uhan alla. 132 Mieskeskeisissä kulttuureissa miehisyyden
normittaminen ja vartioiminen on siksi erityisen tärkeää. Näin ollen muuttuva
käsitys maskuliinisuudesta koetaan usein erityisen uhkaavaksi tai pelottavaksi. 133
Länsimaisessa ajattelussa stereotyyppisen maskuliinisina ominaisuuksina on pidetty esimerkiksi rohkeutta, järkevyyttä ja voimakkuutta. Miehisiä
piirteitä on pidetty usein arvokkaampina ja tavoiteltavampina kuin esimerkiksi
feminiinissävytteistä ujoutta, tunteellisuutta tai heikkoutta. Näin ollen maskuliinisuuteen liittyy myös väistämättä valtanäkökulma suhteessa feminiinisyyteen.
Miehisten piirteiden on usein esitetty olevan parempia kuin naisellisten. 134 Tutkimani opetuskäsikirjan sivuilla näkyy selkeästi maskuliinisten ja feminiinisten
ominaisuuksien kohtaaminen. Käsikirja pyrkii paikoin rakentamaan käsitystä hyvin länsimaalaisen ajattelun mukaisesta maskuliinisesta miehestä. Manuaali sisältää myös sellaisia tekstejä, joissa mies ja hänen ruumiinsa näyttäytyvät pehmeän
naisellisina. Mormonimiesten toivottu paikantuminen suhteessa maskuliinisuuteen
ja feminiinisyyteen on käsikirjan perusteella varsin varioivaa. Käytännössä kui131

Käytännössä feminiinisyys ja maskuliinisuus käsitteinä voivat olla ongelmallisia: millainen on
esimerkiksi feminiininen maskuliinisuus tai maskuliininen feminiinisyys? Kyseiset käsitteet
ovat aina suhteellisia sekä tietyissä tapauksissa keskenään häilyviä. (Ks. esim. Jokinen 2003,
10; Berger et al. 1995; Rossi 2003, 33.)
132
Tämä tulkinta on erityisen vahva psykoanalyyttisesti suuntautuneilla miestutkijoilla.
Uusfreudilaisen käsityksen mukaan (poika)lapsi identifioituu äitiinsä niin vahvasti, että
kuvittelee olevansa osa häntä. Lapsen primaarinen identiteetti muodostuu näin ollen vahvasti
feminiiniseksi. Varhaislapsuuden jälkeisissä ikävaiheissa lapsi oppii pikkuhiljaa näkemään
eron itsensä ja äitinsä välillä. Erityisen hankalaa tämä eriytymisprosessi on poikalapsille, sillä
heidän on "opeteltava" poikana tai miehenä olemista. Tässä ajatusjatkumossa mieheys rakentuu
käytännössä ”rimpuiluksi” ja symboliseksi paoksi äidistä ja tätä kautta myös irtaantumiseksi
omasta feminiinisyydestä. (Gilmore 1990, 26–29; Connell 1996, 21–26, 36–37.)
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tenkin mormonimaskuliinisuutta normittaa ja määrittää lähes jokaiselle mormonimiehelle annettava pappeus.

5.2 Pappeus mormonimiehisyyden määrittäjänä

135

Mormonismissa miehen olemusta ja häneen kohdistuvia rooliodotuksia uskonnollisena ja sosiaalisena toimijana määrittää hyvinkin pitkälle pappeus (priesthood).
Käytännössä jokaisella mormonimiehellä on jokin pappeuden aste ja virka. Mormonikirkossa ei ole päätoimisia pappeja, vaan jokaisella miehellä on määrätty
vastuu erilaisten seurakunnallisten tehtävien hoitamisessa. Pappeus -sanan käyttö
on englanninkielisessä mormonikulttuurissa moniulotteinen. 136 Kiteytetysti voi
kuitenkin todeta, että pappeuden uskotaan antavan oikeuden suorittaa uskonnollisia riittejä ja mahdollistavan johtajana toimimisen niin kirkossa kuin perheessäkin.
Aineistoni mukaan pappeus on Isä-jumalan ja Jeesuksen, Isän (ja Äidin) henkiesikoisen, ainoastaan miehelle 137 antama pyhä voima, jonka avulla pelastumiseen johtavia pyhiä toimituksia on määrä jakaa kaikille ihmisille – niin eläville
kuin kuolleille:
God and Jesus Christ have given worthy male members of the Church the power of
the priesthood so that they can help “to bring to pass the immortality and eternal
life of man”(Moses 1:39). The priesthood is the authority of God given to men to
act in all things for the salvation of mankind.138

Sonja Farsworthin (1992) mukaan mormonikulttuurissa miehen
pappeus ja naisen äitiys rinnastetaan toisiinsa varsin usein; näin tapahtuu erityisesti mormonijohtajien puheissa. Tässä ajattelussa kehon biologinen kyky synnyttää
tekee naisista äitejä ja hoivaajia. Miehen paikan määrittäminen sukupuolten järjestyksessä tehdään pappeuden avulla. Mielestäni tämä jako rakentaa ja vahvistaa
käsitystä naiseuden ruumiillisesta ja profaanista perustasta. Samanaikaisesti mie-
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Tämän luvun käsitteistön hahmottamista selventää liitteiden kaavio 2.
Ellsworthin ja Luthyn (1992) esittämän jaottelun mukaan priesthoodilla voidaan tarkoittaa
jumalallista voimaa, valtaa, valtuutusta tai (johtavaa) auktoriteettiasemaa. Sillä voidaan viitata
arkikielessä myös pappeuden haltijoihin, eli miehiin, ryhmänä.
137
Käytäntö, joka sulkee naiset pois pappeuden viroista ja kirkollisten toimitusten suorittamisesta
alkoi vakiintua vasta 1900-luvun vaihteen jälkeen. Tätä ennen, etenkin Joseph Smithin aikana,
monet naiset toimivat aktiivisesti miesten rinnalla muun muassa ”papittarina” (priestess),
”naisprofeettoina” (prophetess) ja parantajina. (Quinn 1992.) Naispappeuskysymystä ei
käsitellä avoimesti MAP -kirkossa. Jotkut marginalisoidut mormonifeministit ovat kuitenkin
vaatineet kysymyksestä julkista keskustelua. (Ks. esim. Yeates 1992.) Vaikka naisilla ei ole
pappeutta mormonikirkossa, he pystyvät toimimaan suhteellisen aktiivisesti (joskaan ei täysin
itsenäisesti) esimerkiksi opettajina, apujohtajina ja kasvattajina.
138
BMPH –A, 2, kursivointi lisätty.
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hisyys rakentuu ainakin joiltain osin – pappeuden kautta ja avulla – sosiaalisemmaksi ja tuonpuoleisemmaksi olemisen muodoksi. Vaikka naisilla ei ole oikeutta
saada pappeutta, käsikirjan tekstien mukaan nainen voi saada pappeuden siunaukset pyhien toimitusten kautta ja olemalla naimisissa mormonimiehen kanssa. Mie-

hillä on myös velvollisuus toimia seurakunnassaan naimattomien, eronneiden,
leskiksi jääneiden ja ei-mormonin kanssa naimisissa olevien naisten pappina.
Alimassa tekstilainassa on ote eräästä käsikirjan havainnollistavasta opetuskertomuksesta. Narratiivi korostaa, kuinka kyynelehtivä – herkkä ja herttainen – sisar
on miehen antaman siunauksen johdosta erityisen kiitollinen:
A woman can receive the blessings of the Melchizedek Priesthood by receiving the
ordinances of the gospel and by being married to a righteous priesthood holder.139
I saw the tear-stained cheeks of that sweet, sensitive sister. She expressed her gratitude for the presence of priesthood bearers in her home.140

Toimiessaan pappeuden haltijan ominaisuudessa mormonimies on
opetuskäsikirjan tekstien mukaan Isän ja/tai Jeesuksen sijainen näkyvässä maailmassa. Symbolisella tasolla mies toistaa (ruumiillaan) Isän myyttistä ja Jeesuksen
pelastavaa olemusta. Englanninkielisissä mormoniteksteissä kuvataan miehen
suhdetta pappeuteen niin pitämisenä (to hold the Priesthood) kuin kantamisena (to
bear the Priesthood). Molemmat ilmaisutavat viittaavat hyvin konkreettisesti ruu-

miilliseen tekemiseen. Pappeus on myös kielikuvien tasolla jotain pyhää, jota tehdään (pidetään tai kannetaan) ruumiilla:
The Priesthood Is the Power of God
“When we [act] in the name of the Lord, as holders of the priesthood, we are doing
it in the name and in behalf of our Heavenly Father. Priesthood is the power by
which our Heavenly Father works through men”.141

Pappeus ei ole luonnollisesti tai automaattisesti jokaisessa miehessä
esiintyvä voima, vaan se siirretään rituaalisesti ja asteittain kelvollisille, eli mormoniuskon ja opin mukaan eläville, miespuolisille mormonikirkon jäsenille. Pappeutta on kahdenlaista. Jo 12 -vuotiaat pojat voivat saada niin kutsutun valmistavan, Aaronin pappeuden (Aaronic Priesthood), joka jakautuu diakonin (deacon),
opettajan (teacher) ja papin (priest) virkoihin. Pappeuden haltijat järjestyvät seurakunnissa ja vaarnoissa142 koorumeihin (quorum) eli samaa pappeusvirkaa pitävi-
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en ryhmiin, joissa he yhdessä esimerkiksi opiskelevat uskonnollisten ja rituaalisten tehtäviensä hoitoa sekä mormonioppia. Edellä mainittu pappeusaste kantaa
Vanhasta testamentista tunnetun Mooseksen veljen Aaronin nimeä. Näin ollen
mormonimies seuraa muinaisten pappeuden haltijoiden jalanjälkiä. Käsikirjan
tekstit pyrkivät samaistamaan nykyisiä pappeuden haltijoita myyttisiin, raamatullisiin hahmoihin. Samalla teksteissä rakentuva mieskäsitys legitimoituu pyhillä
kanonisilla teksteillä. Käsikirjan tekstit määrittävät varsin seikkaperäisesti pappeuden asteen myyttisen alkuperän ja hierarkkisen rakenteen:
The Aaronic Priesthood
“The Aaronic Priesthood is an ‘appendage to the greater or Melchizedek Priesthood’(D&C 107:14). It is named after Aaron, Moses’brother, because it was conferred on him and his seed.”
-“When the Aaronic Priesthood is conferred on a man, he is ordained to an office in
that priesthood. These offices are deacon, teacher, and priest. Brethren who hold
the same office are organized into a quorum. Each quorum is presided over by a
president who teaches the members their duties and encourages brotherhood
among them”(Priesthood Leader’s Guidebook [1992], 6–7).
The Aaronic Priesthood is a preparatory priesthood. It prepares the way for those
who administer the blessings of the Melchizedek Priesthood, and it gives Aaronic
Priesthood holders the experience they need to receive the Melchizedek Priesthood.143

Useimmiten kahdeksantoista ikävuoden jälkeen nuoret miehet vihitään Melkisedekin pappeuteen (Melchizedek Priesthood). Tätä pappeusastetta
kutsutaan käsikirjan mukaan myös Kristuksen pappeudeksi tai pyhäksi pappeudeksi. Melkisedek oli Raamatusta tunnetun Abrahamin aikainen pappi ja kuningas.
Tässäkin yhteydessä toistuu ajatus nykymiehen yhdistämisestä sankarillisiin sakraalihistorian hahmoihin. Tämä korkeampi Melkisedekin pappeuden aste suo oikeuden kaikkien pelastavien tekojen ja riittien suorittamiseen. Se tarjoaa myös
mahdollisuuden miehelle toimia kirkollisena johtajana ja opettajana. Melkisedekin
pappeus on näin ollen myös vallan tai jumalallisen valtuutuksen symboli. Tämän
pappeusasteen nojalla mies voi valvoa esimerkiksi kirkon opin puhtautta ja määrätä muuta kirkon jäsenistöä. Selvästi yksi opetuskäsikirjan perustehtävistä on selvittää miten pappeus toimii sekä miten sitä tulee käyttää:
The Melchizedek Priesthood¨
The Melchizedek Priesthood is named for Melchizedek, who lived in the days of
the Old Testament prophet Abraham. Before his day it was called the Holy Priesthood after the Order of the Son of God. But to avoid repeating the name of God
143
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too often, the Church was instructed to call the priesthood after Melchizedek “because Melchizedek was such a great high priest”(see D&C 107:1–6).
The Doctrine and Covenants reveals that the Melchizedek Priesthood has the right
of presidency over all offices in the Church. Brethren holding the Melchizedek
Priesthood have the authority needed to lead in the Church and oversee the preaching of the gospel. They also have the authority to preside over wards, branches,
stakes, and missions. There exists no higher authority or priesthood. In addition,
this priesthood has the authority to administer all the spiritual ordinances necessary
for us to return to our Heavenly Father. (See D&C 107:8–19.).144

Pappeus ja sen saaminen rytmittävät mormonimiehen elämänpolkua.
Aaronin pappeuden saaminen 12 -vuotiaana aloittaa sosiaalisen ja uskonnollisen
siirtymän pojasta mieheksi. Seurakunnassaan nuorukainen siirtyy tuolloin lasten
opetusryhmistä nuorten miesten pappeuskoorumeihin, mikä konkreettisesti pyrkii
vahvistaa hänen asemaansa yhteisössä pappina ja miehenä. Alle 21 -vuotiaana,
mormonimies läpikäy valtaosan elämässään tarvitsemistaan uskonnollisista siirtymäriitteistä. Suurin osa nuoren miehen rituaalisista siirtymistä liittyvät pappeusasteen tai -viran muuttamiseen. Uuteen pappeusvirkaan vihkimisen suorittavat
vanhemmat papit nuorelle miehelle annettavan siunauksen ja rituaalisen kätten
päälle panemisen (the laying on of hands) eleen145 kautta. Vastaavanlaisia, muodollisia tai rituaalisia siirtymiä nuorilla naisilla ei ole. Erityisesti psykoanalyyttisesti värittynyt antropologinen tutkimus esittää, että yhteisöissä miesten siirtymät
ovat rituaalinen keino erottaa heidät äideistään ja naisten maailmasta.146 Miehisyys (ja pappeus) on tässä mielessä jotain, minkä muut yhteisön miehet suovat ja
siirtävät useiden toistojen avulla eteenpäin pojille. Miehen paikka mormoniyhteisössä legitimoidaan "perityn" pappeuden avulla.
Mormonimiehisyyteen ja sen mukana pappeuteen kasvatetaan jo
nuoresta lähtien. Pappeus tuo mormonipojille myös rituaalisia velvollisuuksia ja
vastuita seurakunnissa. Jokainen pappeusvirka antaa oikeuden tehdä tiettyjä toimituksia. Käsikirja selvittää seikkaperäisesti useassa luvussa jokaisen pappeusviran
tarkan toimenkivan.147Erityisesti sakramentin eli ehtoollisen valmistaminen, siunaaminen ja jakaminen jumalanpalvelusten yhteydessä on nuorille miehille varattu tehtävä. Sakramentin riitissä, esimerkiksi murtaessaan leivän ja pyhittäessään
veden 148 , nuorten mormonimiesten ruumiit pyrkivät konkreettisesti toistamaan
Jeesuksen myyttisiä tekoja. Mormonimiesten kehojen näkyvä toiminta on tapa
144
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tuottaa ritualisoitunutta jatkuvuutta raamatullisten tekstien kautta. Mormoninuorukaisten ruumiilliset liikkeet, eleet ja asennot ovat samoja, joita Jeesuskin
teki eläessään maan päällä.
18 -vuotiaina papin virkaan vihittyjä nuoria miehiä kannustetaan
käsikirjassa toimimaan myös avustavina lähetyssaarnaajina:
We can assist in missionary work by helping the full-time missionaries in our areas
find families to teach and by making appointments for them with these families.
We can also assist in missionary work by preparing ourselves to be full-time missionaries.149

Yllä olevan lainauksen mukaan nuorten miesten tulisi harjoitella
käännytys- ja opetustyön tekemistä. Hyvän valmistautumisen ajatellaan auttavan
varsinaisen, kaksivuotisen lähettikauden menestyksekkäässä suorittamisessa. Lähettijakso suoritetaan noin kahdenkymmenen ikävuoden tienoilla. Lähetystyöjakso käsitetään mormonimaailmassa usein "miehuuskokeeksi" tai "hengelliseksi
armeijaksi". Lähettikauden suorittaminen on usein kunniakysymys; myös yhteisön
taholta esiintyy sosiaalista painetta sen suorittamiseksi. Lähetystyössä nuorten
miesten ja naisten käytöstä ja pukeutumista säätelevät erityiset ja arjesta poikkeavat tiukat säännöt. Lähettijakson suoritettuaan miehen status useimmiten nousee
omassa yhteisössä: lähetystyön käyneet miehet nauttivat luottamusta, mikä vuoksi
he voivat edetä helpommin esimerkiksi kirkollisessa johtoportaassa. 150
Olivatpa pappeuden pitäjät minkä ikäisiä tahansa, heidän oletetaan
käyttäytyvän oikeamielisesti. Käsikirjan pappeusdiskurssin mukaan pappina toimiminen muuttaa miehen. Pappina toimiminen vaatii mieheltä maskuliinisiksi
luokiteltavia ominaisuuksia kuten johtajuutta, määrätietoisuutta ja aktiivisuutta.
Hän ei ole tässä maailmassa vain itseään varten. Hän on täällä käyttääkseen Isän
hänelle suomia pyhiä ja pelastavia voimia. Pappeuden haltijana oleminen velvoittaa miestä kontrolloimaan omia ajatuksiaan, sanojaan ja tekojaan. Miesten tulisi
myös alituisesti kehittää itsessään hyveellisiä piirteitä. Pappeus ei siis ainoastaan
määritä tai rajaa mormonimaskuliinisuutta vaatimalla miehiltä tietynlaisia ominaisuuksia, vaan se myös olennaisella tavalla muuttaa kantajansa. Pappeutensa ansiosta mormonimies erottautuu ensinnäkin (mormoni)naisista, mutta samalla myös
muista miehistä. Pappeus tekee mormonimiehen:
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“And that is what the holders of the priesthood must say to themselves: ‘We can’t
be holders of the priesthood and be like other men. We must be different’”.151

5.3 Mormonimiehen myyttiset esikuvat
Kirkolliset miesjohtajat kehottavat mormoneita lukemaan usein pyhiä kirjoituksia.
Tämän rituaalisen käytännön vuoksi, useat mormonit tuntevat pyhien kirjoitustensa kertomukset varsin hyvin. Niin Raamatussa kuin Mormonin kirjassa esiintyy
lukemattomia tarinoita, joiden päähenkilönä on useimmiten mies – olipa hän sitten patriarkka, profeetta, kuningas, pappi, soturi tai muutoin vain erityisen hurskas
ja jumalaapelkäävä mies. Tutkimusaineistossani esiintyvät myyttisten tarinoiden
mieshahmot valjastetaan usein mormonimiehen esikuviksi. Käsikirja tarjoaa mahdollisuuden mormonimiehelle nähdä itsensä tässä pyhien pappien jatkumossa.
Mormonikirkossa koetaan erityisen tärkeäksi, että riitit ja opetukset
noudattaisivat Isä -jumalan säätämää ja muuttumatonta traditiota, joka pappeuden
tavoin, annettiin miehelle heti maailman luomisen jälkeen. Tämän menneen ja
nykyisen ajan välisen yhteyden uskotaan takaavan mormoniuskon totuudellisuuden, aitouden ja ikuisuuden:
Adam was the first man on the earth to hold the priesthood. This means God gave
him the authority to direct his family and perform the ordinances they needed to return to His presence. He was also the first prophet to receive the keys of presidency,
or the authority to direct God’s Church on earth. With this authority, he gave many
men the priesthood and taught them how to use it. All the prophets of the Lord in
each dispensation since Adam have held this same authority.
-Soon after Adam and Eve were driven out of the Garden of Eden, an angel appeared to them water the same way we have been instructed to baptize today (see
Moses 6:64–65). The priesthood was then given to Adam so that he could have authority to perform all of the ordinances of the gospel for his family. With this authority he baptized the members of his family and gave the priesthood to those of
his sons who were righteous. 152

Tässä tekstilainassa rakennetaan siltaa nykyisen kirkon ja myyttisten
alkuaikojen välillä. Adam oli tämän maailman ensimmäinen pappi ja profeetta,
jolla oli oikeus käyttää Isän hänelle suomaa pappeutta. Teksti toteaa, että Jumalan
profeetoilla (kuten nykyisten mormonien johtajilla) on valtuutus asettaa miehiä
pappeuden eri asteisiin ja virkoihin. Lainauksessa rinnastetaan nykyinen mormonimies uskonnollisena toimijana Adamiin. Jopa muinaiset rituaaliset eleet ovat
samat kuin nykyisin käytetyt. Pappeuden ansiosta nykymormonimies voi saavut-
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taa samoja siunauksia ja etuoikeuksia kuin mitä Adamilla aikoinaan oli. Miehille
on annettu Adamin välityksellä valtuus toimia niin perheen kuin kirkon johtajina.
Ihmissuvun kantaisän, pyhyyshierarkiassa Jeesuksesta seuraavana
olevan Adamin153 lisäksi Duties and Blessings of the Priesthoodin sivuilla esiintyy runsaasti muitakin esimerkillisiä miehiä. Vanhasta Testamentista tuttuja ovat
esimerkiksi Nooa, Aabraham ja Mooses. Uuden Testamentin teksteistä poimittuja
ovat Jeesus ja opetuslapset Pietari, Jaakob ja Johannes. Mormonin kirjasta sellaiset hahmot kuin Nefi ja Benjamin ovat myös mukana määrittämässä mormonien
myyttistä miesihannetta. Käsikirja ohjeistaa, että näidenkin sakraalihistorian hahmojen mukaan mormonimies voi mallintaa elämänsä. Käsikirjan kuvituksessa
nämä hahmot esitetään varsin lihaksikkaina ja miehekkäinä miehinä.154
Käsikirjassa esitetyt mormonismin myyttisten tarinoiden miespuoliset hahmot ovat esimerkkejä lujasta uskosta, rohkeudesta, kuuliaisuudesta ja perääntymättömästä tahdosta toimia Isän lähetteinä maan päällä. Samaisten heerosten ruumiit edesauttoivat toisten ihmisten pelastusta esimerkiksi suorittamalla
pelastukseen vaadittavia riittejä ja opettamalla muille Jumalan sanaa. He myös
näkivät näkyjä, paransivat sairaita ja olivat tätä kautta ruumiillaan yhteydessä
tuonpuoleiseen todellisuuteen. Kuvissa ja teksteissä (re)konstruoitujen myyttisten
sankarihahmojen avulla käsikirja pyrkii rakentamaan ihanteellista miehisyyttä ja
ruumiillisuutta. Tavallisen mormonimiehen tulisi pyrkiä olemaan esikuviensa kaltainen. 155
Kaikkia edellä mainittuja mytologisia mieshahmoja yhdistää pappeus, joka siirretään mieheltä toiselle ruumiillisella, kätten päälle panemisen eleellä.
Mormonimies ei ole pappeutensa kanssa yksin tässä päivässä, vaan hän elää ja
toimii kosmologisessa jatkumossa –pappeuden haltijoiden suksessiossa. Isä antoi
pappeuden Adamille, jonka kautta se päätyi Jeesukselle. Ihmisten luovuttua oikeasta uskosta, apostolien kuoleman jälkeen, pappeus "palautettiin" maan päälle
Joseph Smithille. Ruchtin (2007, 143) mukaan Smithistä on tullut mormonismiin
modernimpi, ihanteellinen ja mystifioitu maskuliinisuuden esikuva. Ruchtin mu-
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Varhaisten mormonien käsitys Adamista on varsin moniulotteinen ja jopa sekava. Adamin
ajateltiin olevan sekä Isä -jumalan että arkkienkeli Mikaelin yksi ilmentymä (Davies 2003, 73–
75). Joseph Smith uskoi myös, että Edenin puutarha, jossa Adam ja Eeva asustivat, sijaisi
muinoin nykyisen Missourin osavaltion alueella Yhdysvalloissa. Smith näkikin Amerikan
mantereen eräänlaisena luvattuna maana, entisenä paratiisina. Sama ajatus toistuu esimerkiksi
Mormonin kirjan teksteissä. (Ruhti 2007, 142–143).
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kaan Smith kuvataan useimmiten nuorena, viattomana poikana tai vahvana, totuutta etsivänä komeana anglosaksina – Jumalan kansan johtajana. 156 Käsikirjan
Joseph Smith -kuvasto tukee Ruchtin näkemystä.

Kuva 3. Profeetta Joseph Smith 157

5.3.1 Jeesus – ihanteellisen maskuliinisuuden ruumiillistuma
Kaikkien mormonimiehisyyden perikuvien joukosta nousee aineistosta yksi yli
muiden –Jeesus Kristus, joka on mormonioppien mukaan maailman luoja, vapahtaja ja ylösnousemuksen aikaansaaja.158 Jeesuksen uskotaan syntyneen Marian ja
ruumiillisen Isä -jumalan yhtymisen seurauksena. 159 Erityisen jumalallisen olemuksensa vuoksi hän ei tehnyt syntiä maanpäällisessä elämässään ja oli siksi täydellinen uhri. Hän kärsi ja kuoli sovittaakseen kaikkien ihmisten rikkomukset.
Käsikirjan piirtämän kokonaiskuvan mukaan mormonimiehen velvollisuus on
kulkea Kristuksen viitoittamaa tietä: unohtaa itsensä ja tuoda Isän pelastava sanoma kaikkien ihmisten ulottuville. Käsikirjassa pappeuden haltija edustaa hyvin
konkreettisesti Jeesusta. Kristus puolestaan edustaa täydellistä ihmisyyttä ja virheetöntä miehisyyttä. Opetuskäsikirjan visuaaliset Jeesus-representaatiot korostavat hahmon maskuliinisia ominaisuuksia: kulmikkailla kasvonpiirteillä, parrakkuudella sekä raamikkaalla ja päättäväisellä ruumiillisella olemuksella.160
Spekulatiivisemman ja vanhan mormonitulkinnan mukaan Jeesus eli
polygynisessa avioliitossa, Uudessa testamentissa mainittujen Lasaruksen siskojen,
Martan ja Marian kanssa. 161 Kyseisessä ajatteluketjussa on esillä oletus Jeesuksen
"tavallisesta", mutta silti esimerkillisestä miehisyydestä: koska avioliitto on tärkeä
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instituutio ja oleellinen kosmologiselta kannalta, myös Jeesuksen on täytynyt olla
naimisissa. Mormonitaiteessa Jeesus näyttäytyy vain harvoin erityisen feminiinisenä tai androgyyninä hahmona, toisin kuin joissain kristillisen ikonografian perinteissä.162Mormonit eivät myöskään käytä ristin symbolia, jonka kautta on voituhelposti kuvata Jeesusta usein kärsivänä ja passiivisena hahmona. 163
Those who hold the priesthood have the authority to act in God’s name. Speaking
to all priesthood bearers, President Joseph Fielding Smith said: “We are the Lord’s
agents; we represent him; he has given us authority which empowers us to do all
that is necessary to save and exalt ourselves as well as his other children in the
world. “We are ambassadors of the Lord Jesus Christ. Our commission is to represent him. We are directed . . . to do what he would do if he were personally present”.164
Those who hold the priesthood represent Christ. Therefore, we must do what He
would have us do if we are to have His power. We must obey His commandments
and try, whenever we exercise the priesthood, to act how He would have us act.165

Edellä olevan lainauksen mukaan pappeuden haltija on Jeesuksen
Kristuksen "agentti", "suurlähettiläs" tai "edustaja". Mormonimiehellä on velvollisuus mallintaa elämänsä tämän roolin mukaan. Tekstilainan mukaan miehen tulisi
pappina toimiessaan toimia kuin Jeesus haluaisi. Käsikirjan muissa teksteissä ilmenee, että tämä luonnehdinta käytännössä tarkoittaa uhrautumista, lähimmäisen
palvelemista ja johtajana toimimista. Mormonimiehen tulisi valvoa, että Jumalan
ikuinen laki ja järjestys toteutuvat maan päällä. Miehen on jatkuvasti pyrittävä
parempaan – hänen velvollisuutenaan on pelastaa niin itsensä kuin muutkin ihmiset hänelle suodun pappeuden avulla.
Mormonimiehen on määrä suorittaa niitä samoja pelastavia tekoja,
joita Kristuskin ainoinaan teki. Miehen tulisi eläytyä täydellisesti Jeesukseen; ottaa hänestä esimerkkiä kaikissa elämän tilanteissa. Miehen ja Jeesuksen tiivis
(ruumiillinen) rinnastamisen pelastuksen ja parannuksen tuojana lähimmäisilleen
näkyy konkreettisesti opetuskäsikirjan teksteissä ja kuvituksessa. Pappeuden toimituksissa miehen ruumis elehtii ja toimii samalla tavalla kuin muinaisten miessankareiden ruumiit. 166 Eräässä opaskirjan didaktisessa ohjeessa kehotetaan oppitunnin pitäjää näyttämään kuva, jossa Jeesus tekee siunaavan eleen kädellään.
Oppikirjan ohjeistus rinnastaa mormonimiehen ja Jeesuksen näin:

162

Ks. esim. Aarnipuu 2005, 74–75; Morgan 1996.
Ks. myös Liitteet, kuvasarja 2.
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Show visual 1-a, “Priesthood holders administer to the sick today just as Christ
did anciently.”167

Kuva 4. Carl Bloch: Kristus parantaa sokean.168

Aineistossa toistuu diskurssi, jonka mukaan mormonimiehellä nähdään usein olevan velvollisuus169 uhrautua toisten ihmisten puolesta. Käsitykseni
mukaan miehen ruumiillisuus rakentuu opaskirjan teksteissä vahvasti Kristuksen
esimerkin mukaiselle kyvylle tuoda pelastusta maailmaan. Lähimmäisten auttaminen, muiden ihmisten palveleminen ja heidän puolesta uhrautuminen esitetään
miehenä olemisen keskeisiksi velvollisuuksiksi ja tehtäviksi:
Elder Bruce R. McConkie said: “It is [Christ’s] voice which invites us to consecrate of our time, our talents, and our means to carry on his work. It is his voice
that calls for service and sacrifice. This is his work. He is . . . guiding and directing
the destiny of his kingdom”170

Utriaisen (2006) mukaan myyttiset (mieli)kuvat rakentavat ja ylläpitävät sukupuolitettuja käytäntöjä ihmisten välisissä arkisen kanssakäymisen tilanteissa. Ihmiset toistavat ruumiillaan, asentojen ja eleiden avulla, kulttuurisesti hyväksyttyjä ja historiallisia olemisen malleja. On selvää, että Duties and Blessings
of the Priesthood pyrkii aktiivisesti juurruttamaan pappeuden haltijoiden mielikuvamaailmaan pyhien miesten esikuvallista tapaa toimia kehollaan. Käsikirja rakentaa siltaa sakraalihistorian ja nykymaailman välille: pyhät teot ovat ikuisia,
vaikka niitä toistavat ruumiit ovatkin katoavaisia.
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5.4 Feminiiniset mieskehot ja sekoittuvat ruumiilliset tyylit
Opetuskäsikirjan tekstit tuovat esiin havainnollistavien kertomusten kautta liikkuvan, havainnoivan, kokevan ja toimivan miehen ruumin. Miehen ruumiin suhde
ulkoiseen, ympäröivään maailmaan tuodaan kerronnallisesti esiin manuaalin erilaisissa havainnollistavissa kertomusteksteissä. Näissä narratiiveissa esiintyvien
(mies)hahmojen ruumiillisuuden seikkaperäinen kuvaaminen toimii nähdäkseni
myös eräänlaisena kerronnallisena tehokeinona ja pedagogisena työkaluna. Tarkasti kuvailevan tekstin avulla oppitunnin osallistuja voidaan pyrkiä samaistamaan itsensä kertomuksissa esiintyviin hahmoihin – heidän ruumiillisiin eleisiin,
ilmeisiin ja asentoihin.
“Kenneth, nine-year old son of our brother Charles, . . . had been stricken with the
dread ‘flu,’and after only a few hours of violent sickness, had died on his father’s
lap.
-“Next day my sturdy, unconquerable old dad was called on still another of his grim
missions— this time to bring home Vesta.
-”Then dad got down off the wagon, picked up a handful of the rich, brown soil he
loved so much, and then in his thumbless left hand a beet top, and he looked for a
moment at these symbols of his labor, as if he couldn’t believe his eyes. Then father sat down on a pile of beet tops— this man who brought four of his loved ones
home for burial in the course of only six days; made caskets, dug graves, and even
helped with the burial clothing— this amazing man who never faltered, nor
flinched, nor wavered throughout this agonizing ordeal— sat down on a pile of beet
tops and sobbed like a little child. Then he arose, wiped his eyes with his big, red
bandanna handkerchief, looked up at the sky, and said: ‘Thanks, Father, for the
elders of our ward’”171

Yllä oleva lainaus on peräisin tarinasta, jossa kerrotaan espanjantautiin sairastuneista vähävaraisista utahilaisista 1900-luvun alussa. Kertomuksessa
käsitellään neljän lapsen kuolemaa ja se on tunnelmaltaan varsin surullinen. Lainauksen ensimmäisessä osassa kertojan veljen poika kuolee isänsä syliin. Tarinan
päähahmo on kuitenkin kertojan isä – vanha, vanttera ja kukistamaton mies. Hänen ruumiinsa ei ole kuitenkaan virheetön, vaan häneltä puuttuu peukalo. Hän on
ihmeellisen luja, horjumaton eikä kavahda murheellisia tapahtumia. Silti hän on
herkkä ja itkee kuin pieni lapsi.
Tässä tarinassa työteliäs, uhrautuvainen ja tunnollinen mies on kuoleman ja kuolemisen äärellä. Hän hoitaa omaistensa ruumiit hautaan, auttaen ilmeisesti jopa niiden pukemisessa. Mies poistuu kärryistä, tarttuu käsillään, katselee ympäriinsä, istuu alas ja auttaa hautajaisvalmisteluissa. Hän toimii ja tekee
ruumiillaan; hän on yhteydessä ympäröivään maailmaansa. Kertomuksen loppu
171

BMPH –A, 28–30.
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avaa tarinan opetuksen: kaikista vaikeuksista huolimatta tarinan sankari on kiitollinen Isälle oman seurakuntansa pappeuden haltijoista, uskonveljistään.
Kertomuksessa eitetään yhtäaikaisesti mormonimiehen kaksi puolta
–hän on yhtäältä hellä, tunteellinen ja huolehtivainen, toisaalta miehisen ehdoton,
luja ja voimakas. Edellä olevassa lainauksessa ei ilmene ainoastaan kuinka miesruumis tuottaa yhtäaikaisesti maskuliinisiksi ja feminiinisiksi luokiteltavia ruumiillisia tekoja vaan myös tunteita.172 Miehen kuvataan eläytyvän myös surevaan
lapseen. Tarinan mieshahmon suhde maailmaan on suorastaan kosketeltavan ruumiillinen. Hänen kontaktinsa ympäristöön määrittävät ja hahmottavat hänen ruumiinsa tyyli, hänen asentonsa, eleensä ja fyysiset tekonsa.
Antropologi David Knowlton (1992, 22–24) kirjoittaa, että mormonimaskuliinisuus näyttäytyy valtavirran amerikkalaista miehisyyttä vasten
usein varsin feminiinisenä. Hän perustelee näkemystään sillä, että mormonimieheltä usein odotetaan hengellisyyttä, lempeyttä ja pehmeyttä; piirteitä, jotka yhdistetään ennemmin naisiin kuin miehiin. Knowltonin mukaan mormonimiehet joutuvat myös paikantumaan myös suhteessa sekulaariin, kovempaan maskuliinisuusdiskurssiin, joka rakentuu esimerkiksi kilpailukeskeisyyden, itsenäisyyden
tai aggressiivisuuden ympärille. Pidän Knowltonin väitettä liian yksinkertaistavana. Esimerkiksi käsikirjan myyttiset mieshahmot esitetään usein suorastaan yliampuvan maskuliinisina – jopa lihaksikkaina, haarniskoin ja miekoin varustettuina soturijohtajina. 173 Selvästi myös mormonismin sisällä on tapoja jäsentää maskuliinisuutta "stereotyyppisin" keinoin. Käytännössä käsikirjan jännitteiset maskuliinisuusdiskurssit ajanevat mormonimiehen "tasapainottelemaan" häneen kohdistuvien ihanteiden ja piirteiden välillä.
“As I entered the door,”Elder Ballard said, “I saw, seated on a raised platform, the
most glorious Being my eyes have ever beheld or that I ever conceived existed in
all the eternal worlds. As I approached to be introduced, he arose and stepped towards me with extended arms, and he smiled as he softly spoke my name. If I shall
live to be a million years old, I shall never forget that smile. He took me into his
arms and kissed me, pressed me to his bosom, and blessed me, until the marrow of
my bones seemed to melt! When he had finished, I fell at his feet, and, as I bathed
them with my tears and kisses, I saw the prints of the nails in the feet of the Redeemer of the world. The feeling that I had in the presence of him who hath all
things in his hands, to have his love, his affection, and his blessing was such that if
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Taidehistorioitsija Leena-Maija Rossi (2003, 61, 86, 89) kirjoittaa, että länsimaissa
maskuliinisuuksi ominaisuuksiksi on mielletty voimakkuutta ja aktiivisuutta. Feminiinisinä
ominaisuuksina on pidetty usein hoivaavuutta ja tunteellisuutta.
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I ever can receive that of which I had but a foretaste, I would give all that I am, all
that I ever hope to be, to feel what I then felt!”174

Edellä kuvattu tapahtuma on ote opetuskäsikirjassa esiintyneestä
pappeusjohtajan, vanhin Melvin Ballardin kertomuksesta. Kuvailtu kokemus on
uni, jonka hän sai ”vastauksena” erääseen rukoukseen. Tässä pyynnössä Ballard
tahtoi Taivaan Isältä vakuutusta siitä, että hän oli toteuttamassa Hänen tahtoaan.
Vaikka kyseinen tarina ei olekaan kaikissa merkityksissään ”totta”, se ilmentää
mielestäni erityisen hyvin sitä tapaa, jolla (miehen) ruumis on kosketuksissa
omaan ympäristöönsä ja toiseen kehoon. Tarinan kertojan silmät näkevät, rajaajat
liikkuvat sekä iho koskettaa. Kertoja, vanhin Ballard, havaitsee, kokee ja tuntee –
hän on läsnä ja yhteydessä ympäristöönsä. Ruumis ei ota passiivisesti vastaan
ulkomaailman ärsykkeitä, vaan muodostaa aktiivisesti suhdetta ulkoiseen toiseuteen erilaisten asentojen ja liikkeiden avulla.
Yllä oleva lyhyt kertomus on mielenkiintoinen myös siksi, että siinä
mormonien uskonnollinen johtaja, pappeuden haltija, kohtaa viitekulttuurinsa varsin feminiinisenä näyttäytyvän miehisyyden esikuvan, haaveidensa ja unelmiensa
Jeesuksen Kristuksen. Molemmat hahmot kuvataan yllättävän hellinä ja herkkinä.
Jeesus puhuu pehmeästi ja hymyilee. Hän myös halaa, suutelee, sulkee syliinsä
(bosom)175 ja siunaa. Jeesuksen ruumista naisellistava kertomus näyttäisi rikkovan
normatiivista käsitystä Kristukseen esikuvallisuudesta maskuliinisena miehenä. Ei
ole mielestäni myöskään liioiteltua sanoa, että tekstin kaksi mieshahmoa asettautuvat toisiinsa nähden varsin intiimisti: kokija-kertojan tapa kuvailla Jeesuksen
rakkautta ja kiintymystä itseään kohtaan on sävyltään jopa intohimoinen. Vanhin
Ballardin tapa ”langeta [Jeesuksen] jalkoihin, niitä pesten omilla kyynelillä ja
suudelmilla”on sanamuodoiltaan ilmeisen raamatullinen176. Käytännössä Ballard
itse samaistuu ruumiillaan Raamatun tekstissä esiintyvään syntiseen naiseen –
hänen kehonsa eleisiin, asentoihin, liikkeisiin ja tekoihin.
Kertomuksen yhdeksi keskeiseksi elementiksi muodostuu vanhin
Ballardin ja Jeesuksen ruumiiden keskinäinen suhde. Ruumiinfenomenologiassa
on huomioitu, että ihmisen ruumiillista suhdetta ulkoiseen maailmaan määrittää
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myös hänen kytkökset muihin kehoihin. 177 Yksilöt, ja heidän ruumiinsa, muodostavat ja tekevät suhteita toisiinsa nähden. Ruumiin liikkeet, asennot, ja teot kantavat sosiaalisia merkityksiä, jotka jäsentävät ihmistenvälisiä suhteita. Edellä lainatun tarinan esiintyminen opetusoppaassa tuntuu aluksi ristiriitaiselta, sillä se kuvaa
(mormoni)miehiä ja heidän (välistä) ruumiillisuutta varsin epäsovinnaisella tavalla. Käsikirjan tekstissä rakentuu rinnakkain sekä feminiininen että maskuliininen
miesdiskurssi. Joissain teksteissä, kuten edellä olevassa lainauksessa, korostuu
miehinen feminiinisyys; joissain muissa käsikirjan kohdissa maskuliinisempi
miehisyys. Sama vaihtelu pätee käsikirjan Jeesus-representaatioihin. Tässä luvussa lainatut tekstit eivät ole myöskään ainoat, jossa mies "naisellistetaan". Naiset
toimivat muissakin opetuskäsikirjan kertomuksissa hurskauden ja oikeamielisyyden esikuvina, jolloin miesten on suotavaa samaistua heihin. 178
On ilmeistä, että miehen maskuliinisen ja feminiinisen ruumiillisuuden eroavaisuus näyttäytyy mormonikulttuurissa paikoin sumeana ja häilyvänä.
Pappeuden haltijoilta kun voidaan vaatia, ainakin ajoittain ja tietyissä tilanteissa,
hellyyttä, hoivaavuutta ja herkkyyttä. Nämä ovat ominaisuuksia, jotka myös
mormonikulttuurissa yhdistetään vahvasti naisiin. Miehen keho voi tuottaa naiselliseksi käsitettyä ruumiillisuutta myös itse –erilaisilla eleillä, asennoilla ja teoilla.
Butlerilaisittain ajateltuna edellä olevat tekstilainat paljastavat "todellisen" sukupuolen häilyvyyden ja keinotekoisuuden. Mies voi performoida sellaisia merkityksiä, jotka voidaan ymmärtää maskuliinisiksi tai feminiinisiksi. Tässä suhteessa
opetuskäsikirja rakentaa jännitteistä käsitystä siitä, millaisen mormonimiehen tulisi olla.
Käsikirjassa rakentuvaa sukupuolta on mielestäni hedelmällistä tarkastella myös filosofi Sara Heinämaan (1996, 157–63) käsityksen kautta. Hänen
mukaan sukupuoli on olemisen tyyli 179 . Se ei ole mikään absoluutti tai pysyvä
ruumiin tai psyykeen ominaisuus, vaan se on luonteeltaan dynaaminen ja mukautuva tapa suhtautua ja reagoida ympäröivään todellisuuteen. Tässä ajatuskulussa
sukupuolten väliset erot tulee käsittää ruumiillisten tyylien erilaisuuksiksi. Tyyli
on siis avointa, aktiivista ja elävää olemista, siksi tyylit voivatkin muuttua, sekoit-
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tua tai elää rinnakkain. Usein tyylin uskotaan muodostavan olemisen kokonaisuuden, minkä vuoksi voimmekin esimerkiksi tunnistaa miehen mieheksi ja naisen
naiseksi.
Duties and Blessings of the Priesthood -käsikirja ei rakenna mielestäni yhtä kiistattoman yksiselitteistä tai selkeää tapaa olla mies. Näin ollen manuaali jättää tilaa yksittäisten miesten tulkinnoille siitä millä tyylillä he voivat (ruumiillaan) toimia. Käsikirjassa kenties ambivalentiksikin kerrottu ja kuvattu maskuliinisuus hakee jatkuvasti paikkaansa. Tietyissä yhteyksissä miehen ja naisen
ikuista eroa pyritään korostamaan, esimerkiksi perhe-elämässä ja miehen toimiessa pappeuden haltijana. Paikoin manuaalin mieshahmot näyttäytyvät erityisen
feminiinisinä. Scherper-Hughes ja Lockin ruumiillisuuden jakoa soveltaen, miesten ruumiit kantavat ja toistavat yhteisöllisiä, sukupuolen merkityksiä. Käsikirjan
tekstit kertovat ja kuvaavat ruumiita, jotka ovat eläviä, toimivia ja kokevia.
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6 Mormonimiehen liminaalinen ruumis
Mark näytti arvokkaalta ja levolliselta, valmiilta urakkaan, joka meitä odotti. Ennen kuin lähdimme pihasta se laski oikean kätensä päälleni ja rukoili minulle voimaa. Minä tein Markille saman. Tuntui hyvältä, että se kelpasi niin, minun käteni
Jumalan välikappaleena.180

Tässä luvussa tutkin opetuskäsikirjassa esiintyvää käsitystä miehen ruumiin liminaalisuudesta eli rajoilla olemisesta. Aineistossa mies paikantuu varsin usein tämän- ja tuonpuoleisen maailman väliin. Mormonismissa ihmiskeho ymmärretään
usein raamatullisesti, Pyhän Hengen temppeliksi. Ruumiinsa kautta ihmiset voivat
ovat kosketuksissa transsendessiin. Mieskeho on pappisroolinsa kautta erityisasemassa. Pappeuden kantaja pystyy ruumiinsa avulla aktiivisesti sitomaan yhteen
pyhää ja profaania.
Luvun keskiöön nousevat erilaiset käsikirjassa opetetut rituaaliset,
ruumiilliset tekniikat. Erilaisten eleiden, asentojen, liikkeiden sekä puheen kautta
patriarkat kykenevät tuomaan pelastusta ilmenevään maailmaan. Pappeuden avulla, mormonimiehet hallinnoivat maan päällä Isän jumalallista voimaa. Käsikirjan
tekstin tasolla uskonnollisten rituaalien suoritusohjeet pyrkivät konkreettisesti
kontrolloimaan miesruumiita; säädellä tarkoin heidän ruumiiden tuottamia liikkeitä, eleitä ja asentoja. Miehelle suotu oikeus päästä suorittamaan pelastavia rituaaleja lähimmäisilleen on sidottu hänen asemaansa pappisyhteisössä. Mormonikirkon miehisen pappeushierarkian asettamat ohjeet ja säännöt määrittävät viimekädessä niitä positioita, joihin miesruumis asettuu ja paikantuu.

6.1 Ruumis Pyhän Hengen temppelinä
I had never been able to show emotion through tears and humility, but the next
thing I remember I was on my knees pleading with my Heavenly Father for help
for the first time in 19 years. As I prayed, an overwhelming feeling of love and
compassion and happiness filled my being, and the Holy Ghost encompassed me
with such power that I sobbed convulsively for a considerable time. When I arose,
I felt good. Gratitude and thankfulness filled my heart. Never in my life had I
known such a feeling of warmth, and an inner burning filled my entire being with
such intensity that I thought I was going to be consumed.181
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Yllä olevan lainaus on peräisin käsikirjassa olevasta havainnollistavasta opetuskertomuksesta. Tarinan päähenkilö muistelee teini-iässä alkanutta uskon menetystään. Keski-iän partaalla mies koki sisällöttömän elämänsä tulleen päätepisteeseen.
Erään alkoholipitoisen juhlintayön jälkeen mies nöyristyi ja polvistui rukoilemaan
Isältä apua. Hiljentymisen seurauksena tarinan päähenkilö koki pakahduttavan
rakkauden, myötätunnon ja ilon tunteen, joka täytti miehen koko olemuksen. Yliluonnollisen kokemuksen aiheuttajaksi tekstissä esitetään Pyhää Henkeä, joka
täytti miehen ruumiin kouristavalla ja itkettävällä voimalla. Tapauksen jälkeen
hän nousi ylös ja tunsi itsensä hyväksi. Hänen sydämensä täyttyi kiitollisuudella,
ja hän kertoo, ettei hän aikaisemmin ollut tuntenut vastaavanlaista kuluttavaa,
lämmön ja poltteen tunnetta kehossaan.
Muualla opetusoppaassa kuvatut ja kerrotut vahvat uskonnolliset ja
yliluonnolliset kokemukset esitetään varsin samanlaisia ilmaisuja ja kieltä käyttäen. Aineistosta käy ilmi, että voimakkaat tuonpuoleisuuden kokemukset aiheuttavat poikkeuksetta kehoissa erilaisia, fyysisesti aistittavia reaktioita. Useimmiten
näiden ruumiillisten ja uskonnollisten kokemusten taustavaikuttajina ajatellaan
olevan yliluonnollisia voimia. Erityisesti Pyhän Hengen182 ajatellaan puhuttelevan
ihmistä kehon kautta. Näihin pyhiin ruumiillisiin elämyksiin liittyy usein kokonaisvaltainen lämmön, hyvänolon, tyyneyden ja/tai rakastettuna olemisen tunne.
Edellä mainitun kaltaiset fyysiset aistimukset paikannetaan useimmiten ”sisimpään”tai varsin konkreettisesti sydämeen tai rintaan. Hyvänolontunne voi myös vallata koko kehon. Tällaiset tuntemukset esitetään kokemuksellisesti
epätavallisina, minkä vuoksi ne joskus puetaan sanoiksi käyttämällä metaforia.
Alla olevassa, viimeisessä lainauksessa tunnekokemus mielletään "kuin valkoiseksi valon säteeksi, joka tulee ruumiin sisään". Pyhän Hengen vaikutuksen tunteminen voi usein aiheuttaa näkyvääkin, mutta tyyliltään hillittyä kyynelehtimistä;
mormonikulttuurissa vierastetaan esimerkiksi karismaattisessa kristillisyydessä
esiintyvää suurieleistä liikuttumista:
[T]hey in turn spoke briefly their thoughts, and as I listened a great joy swelled inside me as they told their desire to obey the counsel of our prophet here upon the
earth.183
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Mormonit uskovat Pyhän Hengen olevan niin kutsutun jumaluuden kolmas jäsen. Isä, Poika ja
Pyhä Henki eivät kuitenkaan ole samaa olemusta, kuten kristinuskossa, vaan erillisiä
persoonia, joilla on jokaisella tärkeä rooli ihmisen pelastumisessa ja kosmoksen
ylläpitämisessä.
183
BMPH –A, 81.
61

As I stood up after praying, I felt a warm, calm feeling consume me. It started at
my head and gently flowed to my feet.184
And now I’m so tired I can hardly raise my head. My mouth twitched as I fought to
keep back the tears of exhaustion. It is impossible to describe what happened, but
it seemed as though a beautiful shaft of white light entered my body, filling every
fiber of my being.185

Pyhä Hengen uskotaan toimivan usein jumalallisena viestinviejänä –
Hän ohjaa, kehottaa, varoittaa, neuvoo, kuiskaa elämän ongelma- tai valintatilanteissa. Samaisen hahmon vaikutuksesta syntyneet vahvat uskonnolliset kokemukset vakuuttavat ihmisen mormoniuskon totuudesta ja oikeellisuudesta. Ruumiillinen tuntemus on käsikirjan teksteissä vakuutus, todiste tai tae tuonpuoleisuuden
olemassaolosta ja sen todellisuudellisuudesta. Mormonismia on luonnehdittu tietämisen eikä niinkään uskomisen uskonnoksi. 186 Tämä perustuu mormonikirkon
jäsenten yleisesti käyttämään ilmaisutapaan. Mormonit nimenomaan ”tietävät”
ruumiillisten aistimustensa kautta, että heidän uskonsa on juuri se oikea. Tässä
suhteessa mormonismissa vaikuttaa ruumiillisen kokemukseen perustuva epistemologia. Kehollisen tietämisen diskurssi nivoutuu olennaisella tavalla myös
mormonikirkon hierarkkiseen rakenteeseen: profeettojen ruumiilliset kokemukset
ovat erityisen tärkeitä, sillä ne ovat "suorassa yhteydessä" tuonpuoleiseen.187
Opetuskäsikirja selventää kuinka kosteus tuonpuoleisen kanssa oikeastaan tapahtuu. Se myös neuvoo, miten ihmisen tulee toimia jouduttaakseen tai
vaikuttaakseen tällaisten kohtaamisten tapahtumista. Ensimmäinen alla olevista
tekstilainoista selvittää miten voi saada niin kutsutun todistuksen (testimony). Todistuksen ajatellaan usein olevan vahva, Pyhän Hengen antama, ruumiillisesti aistittava, vakuus muun muassa siitä, että mormonikirkko on Kristuksen ainoa ja tosi
kirkko. Käsikirjan mukaan on yhtä olennaista tietää, että Jeesus on Jumalan poika
ja että Joseph Smith oli profeetta. Seuraava teksti esittää kuina ihminen voi pyytää
neuvoa Jumalalta elämässään kohtaamissa pulmatilanteissa. Herran vahvistaa tai
kumoaa ihmisen tekemän päätöksen niin ikään kehollisen tuntemuksen kautta:
Or maybe we remember the warm feeling we had when we heard someone bear
testimony to us. This feeling is the Holy Ghost bearing witness to our souls that
what we are hearing is true. It is a feeling of calm, unwavering certainty. By this
feeling, we know that Jesus Christ is the Son of God, that Joseph Smith was a
prophet, and that The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is the only true
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church on the earth. This feeling can also give us a testimony of the Word of Wisdom, of the principle of tithing, or of the truthfulness of the Book of Mormon.188
[T]he Holy Ghost will confirm the decision by giving us a peaceful, reassuring
feeling about it (see D&C 6:22–23). Sometimes we will even get a burning in our
bosom (see D&C 9:8). If, for some reason, we have not chosen correctly, the Lord
will reveal that our decision is wrong by leaving us with an uncomfortable feeling
or serious doubt.189

Mormonikulttuurissa uskonnolliset kokemukset ovat usein syvästi
subjektiivisia ja persoonallisia. Niistä kuitenkin puhutaan ja keskustellaan usein
varsin avoimesti esimerkiksi jumalanpalvelusten yhteydessä pidetyissä todistuspuheenvuoroissa. Mahdollisuus kokea syviä, tuonpuoleisia kokemuksia ei ole
sidottu sukupuoleen. Mormoniksi kastetun henkilön uskotaan saavan konfirmaatioriitissä niin kutsutun Pyhän Hengen lahjan, mikä käytännössä merkitsee ihmisen ja kyseessä olevan myyttisen olennon pysyvää kumppanuutta. Mormonit uskovat, että ihmisen rikkoessa Jumalan sääntöjä, eli tehdessä syntiä, Pyhä Henki
loitontuu hänestä. Siksi Pyhän Hengen läsnäolon kokemus voi toimia hurskauden
merkkinä. Käsikirjan mukaan Pyhän Hengen uskotaan myös varoittavan "hiljaisella kuiskauksella" erilaisissa tilanteissa, joissa ihminen on vaarassa tai on olemassa uhka, että hän lankeaa tekemään syntiä.190
Edellä mainitut esimerkit ilmentävät mormonismissa esiintyvää
mystiikkaan taipuvaa ajattelua ja kokemuksellisuutta. Käsikirjassa ei ole tavatonta
esittää, että monet uskonnolliset merkkihenkilöt ovat nähneet unia tai näkyjä,
kuulleet ääniä ja saaneet muunlaisia, jumalallisiksi miellettyjä kehollisia aistimuksia.191 On mielestäni ilmeistä, että opetuskäsikirjan teksteissä rakentuu ruumiskäsitys, jossa ihmiskeho on tämän- ja tuonpuoleisen maailman kohtauspaikka. Niin
käsikirjassa kuin mormonikulttuurissa käytetty raamatullinen metafora, jonka mukaan ruumis käsitetään Pyhän Hengen temppeliksi, on varsin osuva. Temppeli on
mormoneille liminaalinen, erityisen pyhä tila, jossa immanenttinen ja transsendenttinen todellisuus kohtaavat. Se on myös paikka, jossa elävät ja vainajat kohtaavat edesmenneiden sukupolvien hyväksi tehdyissä pelastavissa riiteissä.192
Kriittisiin lähtökohtiin perustuvan konstruktivistisen käsitykseen
mukaan on tärkeää huomioida, etteivät käsikirjan kokemuksista kertovat tekstit
ainoastaan kuvaa asioita tai ilmiöitä. Niiden suhde ”todelliseen”ei ole myöskään
188
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puhtaan deskriptiivinen. Opetusoppaan tekstit voi ymmärtää niin, että ne myös
ohjaavat ja määrittelevät niitä tutkintoja, joita ruumiillisista kokemuksista syntyy.
Manuaalin tekstit pyrkivät viestittämään vastaanottajakunnalleen millainen kehollinen toiminta ja siihen liittyvä kokemuksellisuus on suotavaa ja/tai mahdollista
missäkin kontekstissa. Yksittäisille kokijasubjekteille käsikirjan tekstit antavat
kielen, käsitteistön ja diskurssin, joihin he voivat omat aistimuksensa ja tuntemuksensa paikantaa.
Eri uskontotraditioissa esiintyvät ja vakiintuneet tuonpuoleisuuden
kokemukset noudattelevat usein tiettyjä ennalta sovittuja lainalaisuuksia. 193 Tällaisesta näkökulmasta katsottuna, myöskään ruumiillinen, uskonnollinen kokemus
ei ole yhteisön määrittelemien pelisääntöjen ulkopuolella. Erilaiset kiellot, käskyt
ja määräykset rajaavat ja ohjaavat kehon kautta saatuja elämyksiä. Stacy Burton
(1995, 76–78) näkee, että mormonismissa uskonnollisten elämysten mallit löytyvät usein suoraan pyhistä kirjoituksista. Omassa aineistossanikin Burtonin huomio
todentuu. Kuten olen esittänyt, käsikirja tarjoaa käyttäjäkunnalleen myyttisesti
sävyttyneitä käsitteitä kuin esimerkiksi ”uni”, ”Pyhä Henki”, ”polte”, ”Herra”, ”tunne”, ”valkoinen valo” ja ”rauha”, joiden kautta puetaan sanoiksi tai jäsennetään omaa kokemus- ja aistimaailmaa. Käsikirja pyrkii rakentamaan käsitystä, jonka mukaan ruumiilliset kokemukset tuonpuoleisuudesta olisivat ainutlaatuisia ja tosia. Foucault'laisittain ymmärrettynä elämyksen suhde yliluonnolliseen on
perustaltaan illusorinen. Kokemus on aina sidoksissa diskursiivisiin käytäntöihin. 194
Duties and Blessings of the Priesthood rakentaa normatiivista ruumiillisten kokemusten kielioppia sekä sukupuolen performanssin malleja. Yksilöiden sumeat ja häilyvät aistimukset, tuntemukset ja teot jäsennetään käsikirjan
avulla vastaamaan niitä uskonnollisia konventioita, joita mormonismissa esiintyy.
Toimiessaan ja kokiessaan ympäröivässä maailmassaan miesruumis altistuu ympäröivän yhteisön sopimuksenvaraisille tavoille käsittää ja käsitteellistää havaittu
ja eletty maailma. Miehen kehollisuus näyttäytyy tässä kohden jälleen poliittisena.
Butlerilaisittain nähtynä mormonimiehen ruumiillisuus rakentuu diskursiivisesti
erilaisten sosiaalisten normien, tottumusten ja ideaalinen kautta.195

193

Burton 1995, 76–78.
Foucault 1984, 56–62, 92–94.
195
Ks. esim. Butler 2006, 76–92; Foucault 2005, 46–56; Burton 1995.
194

64

6.2 Pappeuden kantajan pelastuksen performanssi
Love and Serve the Lord
King Benjamin told his people, “When ye are in the service of your fellow beings
ye are only in the service of your God”(Mosiah 2:17). To love and serve others is
to love and serve the Lord. And when we love and serve the Savior, we learn to
feel as He feels and think as He thinks: “For how knoweth a man the master whom
he has not served, and who is a stranger unto him, and is far from the thoughts and
intents of his heart?”(Mosiah 5:13).196

Opetuskäsikirjan teksteissä toistuu ajatus, jonka mukaan mormonimiehen tärkein
velvollisuus maanpäällisellä vaelluksellaan on toimia lähimmäistensä hyväksi.
Yllä oleva lainaus tiivistää ajatuksen seuraavasti: rakastamalla ja palvelemalla
lähimmäisiään pappeuden haltija rakastaa ja palvelee Jumalaa. Tiiviin jumalasuhteen kautta mies pystyy eläytymään ja samaistumaan täysin ikuiseen esikuvaansa,
Herraan eli Jeesukseen Kristukseen. Muiden ihmisten palveleminen on ruumiillista toimintaa – se on pelastavien ja rituaalisten eleiden tuottamista, rakkauden ja
laupeuden tekojen tekemistä sekä lohtua ja viisautta välittävien sanojen puhumista.
Käsikirjan mukaan pappeuden haltijan tehtävä on olla sekä Isän että lähimmäisen
palveluksessa.
Ehkä yksi tärkeimmistä tavoista, joilla mormonimies voi auttaa ja
palvella lähimmäisiään on suorittaa heille erilaisia pyhiä, pelastukseen vaadittavia
riittejä:
In the Church the word ordinances usually refers to rites and ceremonies that the
Lord has given us for our salvation, guidance, and comfort. . . . These ordinances
are physical actions that symbolize spiritual experiences. By taking part in them
we receive the spiritual power we need to change our lives.
-Heavenly Father requires that the ordinances of the gospel be performed by men
who hold the proper priesthood authority. Only when an ordinance is performed
by this authority will our Father in Heaven approve it.197

Opetuskäsikirjan mukaan ainoastaan pappeuden haltijoilla, eli käytännössä mormonimiehillä, on jumalallinen oikeus ja valtuutus suorittaa pyhiä
toimituksia (ordinances). Jos näin ei olisi, Isä ei pitäisi edes samalla tavalla suoritettuja riittejä käypinä –pyhä pappeus on se tekijä, joka tekee riiteistä hyväksyttäviä. Yllä olevan lainauksen mukaan nämä fyysisten tekojen muodossa olevat riitit
symboloivat hengellisiä kokemuksia. Pyhillä toimituksilla pyritään muuttamaan
ihminen henkisen tai hengellisen voiman avulla. Osa näistä riiteistä on tarpeellisia
ihmisten pelastumiselle, joka on mormonismissa ihmisen korkein ja tavoitelluin
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päämäärä. Tähän pelastavien eli ikuista merkitystä kantavien toimitusten ryhmään
kuuluvat kaste, konfirmaatio, pappeuteen vihkiminen (miehille), endaumentti198 ja
avioliitto.199 Edellä mainitut riitit voisi kuvata uskontotieteellistä käsitteistöä käyttäen siirtymäriiteiksi, sillä niiden avulla yksilöiden asemaa yhteisössä pyritään
muuttamaan. 200
Käsikirjassa puhutaan myös rituaaleista, joiden tarkoitus on olla
maanpäälliseen elämään vaikuttavia eli ajallisia. Tällaisten toimitusten tarkoituksena on lohduttaa ja ohjata ihmisiä tässä elämässä. Kyseisiin riitteihin lukeutuvat
lapsen nimenanto ja siunaus, sairaan voitelu, patriarkaalinen siunaus 201 , isän
siunaus, lohdutuksen ja ohjauksen siunaus sekä haudan pyhittäminen. 202 Tässä
toimitusryhmässä on yksittäisten siirtymäriittien lisäksi pääsääntöisesti kriisiriittejä, joille on ominaista satunnaisuus ja tilannekohtaisuus.203
Ilman mormonimiehen näkyvää ja konkreettista ruumiillista toimintaa kukaan ihminen ei voisi saavuttaa tulevan, tuonpuoleisen olemuksen täyteyttä.
Pappeuden rituaalisiin ja pelastaviin asentoihin, liikkeisiin ja eleisiin ladataan
vahvoja kosmologisia merkityksiä ihmisten asemasta maailmankaikkeudessa. Kuten edellisessä luvussa esitin, niiden kautta pyritään myös luomaan yhteys mormonimiehen ja sakraalihistorian mieshahmojen välille. Koska ainoastaan miehellä
on oikeus suorittaa näitä toimituksia, ne tukintani mukaan rakentavat väistämättä
käsitystä miehen ruumiin keskeisestä asemasta pelastusjärjestyksessä. Kehollaan
mormonimies esittää myyttisesti sävyttynyttä pelastajan performanssia, jota normittavat pappeuteen kuuluvat ja toistuvat ruumiilliset tyylit ja olemisen tavat.
Käytännössä pappeus tehdään ja ilmennetään ruumiilla. 204 Miehen toistavasta kehosta tulee itsessään tuonpuoleisuuden symboli. 205
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Aineistossani ilmenee, että miehen ruumiin eri osat ovat eri lailla
mukana edellä mainittujen uskonnollisten toimitusten suorittamisessa. Käsikirjassa on pikkutarkat ohjeet lähes jokaiselle pelastuksen sekä ohjauksen ja lohdutuksen riitille. Teksteissä kuvattuja toimituksia suoritetaan esimerkiksi jumalanpalvelusten yhteydessä tai erityisissä, niille varatuissa (julkisissa) tilaisuuksissa. Intiimimmät rituaalit, kuten lohdutuksen siunaukset, voidaan tehdä yksityisesti esimerkiksi riitin kohteena olevan henkilön kodissa. Kaikki käsikirjassa luetellut
rituaalit ovat periaatteessa varsin arkisia, joskaan ei pelastuksen kannalta yhtään
vähempiarvoisia kuin esimerkiksi temppelissä suoritettavat pyhemmät riitit.
Manuaali mainitsee vain ohimennen joitakin temppeleissä toimitettavia riittejä. Kuten jo aiemmin viittasin, elävien ihmisten hyväksi tehtävien riittien lisäksi temppelissä suoritetaan myös pelastavia toimituksia edesmenneiden
sukupolvien hyväksi. Mormonit uskovat, että jos vainajalla ei ollut mahdollisuutta
maanpäällisen elämänsä aikana saada oikeita, pappeuden haltijoiden suorittamia
riittejä, niin hänellä on vielä mahdollisuus päästä osalliseksi näistä toimituksista
tuonpuoleisessa elämässä. Käytännössä elävät mormonit tekevät sijaistoimituksia
omien esivanhempiensa puolesta. Tämä käytäntö itsessään osoittaa kuinka olennainen ihmisruumiin asema on mormoniajattelussa – jotta voisi pelastua, ruumiin
on läpikäytävä tietyt pyhät toimitukset. Jos omaa ruumista ei ole, niin se voidaan
hetkellisesti ja symbolisesti "lainata". Sijaistoimitusten käytäntö on myös sukupuolitettu –miesruumiit pelastavat miessieluja ja naisruumiit naissieluja. 206
Seuraavaksi esittelen käsikirjan teksteissä kuvattua miehen ruumiin
ohjailua erityisesti pyhien riittien valossa. Tässä yhteydessä en pyri täydellisesti
erittelemään tai kuvaamaan kaikkia käsikirjan esittelemiä ja MAP -kirkossa esiintyviä toimituksia, vaan mainitsen muutamia esimerkkejä. Samassa yhteydessä
esittelen joitakin manuaalissa esiintyviä yhteisöllisiä, osittain ritualisoituneita eleitä, joiden funktio liittyy tiiviimmin tämänpuoleiseen, sosiaaliseen maailmaan.

6.2.1 Yhteisölliset eleet, pelastavat liikkeet ja asennot
What can we do to be better home teachers?
Greet the Members at Church
We can magnify our calling to be a good example by greeting the members as they
come to the meetinghouse. We can shake their hands and ask about their wellbeing.207
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Yllä olevassa käsikirjan opetuskysymyksessä ja sen mallivastauksessa esitetään,
että pappeuden haltijan esimerkillistä roolia ajatellen olisi hyvä, jos hän tervehtisi
seurakuntatiloihin saapuvia uskonveljiään ja -sisariaan. Seurakuntalaisten huomioiminen on erityisen tärkeää, jos mies toimii yhteisössään kotiopettajana208. Opetusmanuaalissa esiintyvän kuvan tekstissä korostetaan, että kotiopettajien tulee
myös auttaa perheenisiä johtamaan kotiaan. Davies (2000, 131) tulkitsee, että kätteleminen on yksi mormonimiesten tunnusmaisimmista sosiaalisista tavoista. Aineistossani kättelemisellä pyritään rakentamaan yhteisöllistä ja toisista välittävää
käytöstä. Käsikirja pyrkii kouluttamaan miehiä olemaan oman seurakuntansa jäseniä. Esimerkillinen jäsenyys mormonimiehen viiteryhmässä edellyttää tietynlaista elehtimistä ja suhtautumista toisiin (mies)ruumiisiin.

Kuva. 5. 6-d, Home teachers are to assist the head of the household in leading the
family.209

Mormonikirkon sisäisen yhteisöllisyyden ja keskinäisen kiinteyden
osoituksena aika-ajoin myöhempien aikojen pyhät nostavat oikean kätensä kirkollisten tilaisuuksien yhteydessä. Eleellä halutaan osoittaa kannatusta kirkolliseen
luottamustehtävään valituksi tulevalle mormonille. Kyseessä on eräänlainen symbolinen äänestys. Erityisen tärkeä tämä riitti on silloin, kun käden nostamisella
tuetaan ylintä kirkollista johtoa, eli yleisauktoriteetteja, omassa tehtävässään. Näin,
niin mormonimiehet kuin -naisetkin, osoittavat julkisesti tahtonsa seurata johtajiksi valikoituneita mormoneita.210
It is a great blessing, however, to be able to accept and sustain the General Authorities and our other leaders. This we do formally at certain meetings in which
we are asked to give our sustaining vote for the leadership of the Church. We
show our willingness to sustain them by raising our right hand.211
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Miehen käsien kosketus on kaikkien käsikirjassa tarkemmin esitettyjen pappeusriittien suorittamisen kannalta keskeinen elementti. Usein mieskäsien
kosketus ilmenee muodollisesti niin kutsuttuna kätten päälle panemisen (the laying
on of hands) rituaalisessa eleessä. Tämän kehollisen käsien asennon kautta mies

pystyy käyttämään hänelle suotua pappeuden jumalallista voimaa muun muassa
parantamiseen, siunaamiseen ja toisen ihmisten symboliseen muuttamiseen:
The thought came strongly to this young missionary, “Use your priesthood!”And
so he asked the father to take his little daughter in his arms. The missionary and his
companion then placed their hands on the tiny head of the baby and proceeded to
exercise their faith and give her a blessing. 212

Kätten päälle panemisen eleen vaativissa riiteissä pappi asettaa molemmat kätensä kevyesti siunattavan henkilön pään päälle ja lukee rukouksen tai
lausuu erilaisia asetussanoja. Käsikirjan mukaan nämä rukous- tai asetussanat
saavat olla tietyissä toimituksissa varsin vapaita, mutta niiden tulisi kuitenkin
noudattaa seuraavanlaista yleisluontoista jäsennystä:
To give a father’s blessing or other blessings of comfort and counsel, one or more
worthy Melchizedek Priesthood holders place their hands lightly on the person’s
head. Then the priesthood leader who gives the blessing:
1. Calls the person by his or her full name.
2. States that the blessing is performed by the authority of the Melchizedek Priesthood.
3. Blesses the person as the Spirit directs.
4. Closes in the name of Jesus Christ.213

Edellä kuvattuna on kaava, jota tulee käyttää suorittaessa sekä isän
siunausta että lohdutuksen ja neuvon siunausta. Toimituksen voi suorittaa yksi tai
useampi kelvollinen Melkisedekin pappeuden haltija. Mormonimies laskee riitissä
kätensä kevyesti siunattavan henkilön päälle – eli suorittaa kätten päälle panemisen eleen. Rituaalissa on olennaista kohdistaa siunaus omalle lapselleen tai lohtua
tai ohjausta tarvitsevalle henkilölle. Miehen on tekstin mukaan tuotava esiin, että
hän toimii nimenomaan Melkisedekin pappeuden suomalla valtuudella. Tulkintani
mukaan pappi liittää tässä itsensä symbolisesti myyttisten mieshahmojen sakraalihistorialliseen jatkumoon. Mormonimiehen tulee lausua, lapselle tai muulle henkilölle, siunaus omin sanoin, mutta Pyhän Hengen ohjauksen alaisena. Riitin lopettamiseksi ja vakuudeksi miesruumiin on luotava suullinen yhteys tuonpuoleiseen,
Jeesuksen Kristukseen.
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Isän siunauksen riitissä korostuu mormonimiehen asema perheensä
päänä ja pappina eli patriarkkana. Mies asettuu tätä toimitusta tehdessään konkreettisesti siunattavan ruumiin yläpuolelle. Miesruumis toimii jumalallisen voiman
välittäjä maan päällä. Alla oleva kuva ilmentää kättenpäälle panemisen tilannetta:

Kuva 6. 9-b, A father’s blessing is one way to bless the spiritual lives of others.214

Useiden muidenkin käsikirjassa esiteltyjen pyhien toimitusten kohdalla esiintyy hyvin samantapaisia elementtejä ja rakennusosasia kuin edellä kuvatussa riitissä. Yhden tai useamman papin osallistuminen, kätten päälle paneminen, riitin kohteena olevan henkilön puhuttelu, pappeusasteeseen vetoaminen,
Isän ja/tai Kristuksen kutsuminen eli invokaatio ja varsinaisen toimituksen tekeminen. Opetuskäsikirjan riiteissä yhdistyvät vahvasti Pyhän Hengen johdattelema
sanallisuus, eli puhe, sekä erilaiset eleet, asennot ja liikkeet. Sairaan voitelussa215
ja kasteessa olennaisia riitin elementtejä ovat myös symbolisin merkityksin ladatut aineet, kuten siunattu ja parantava oliiviöljy sekä puhdistava vesi.216
Erityisesti kasteen riitissä miehen koko ruumis näyttäytyy toimivana
ja aktiivisena. Tässä toimituksessa pappeuden haltijan ruumis liikkuu ja asettuu
useisiin erilaisiin asentoihin. Rituaalin suorittajan kelvollisen ja kirkollisen hierarkiaan ohjauksen alaisena olevan kehon tulisi tekstin mukaan taipua, ohjata, tukea,
painaa ja nostaa:
The ordinance of baptism is performed only by a worthy priest or Melchizedek
Priesthood holder under the direction of the presiding authority. The priesthood
holder:
1. Stands in the water with the person to be baptized.
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Sairaan voitelun riitissä toimituksen kohteena olevan henkilön päähän voidellaan muutama
tippa erikseen siunattua oliiviöljyä (BMPH –B, 46). Quinn (1992, 378) esittää, että varhaisessa
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2. (For convenience and safety) holds the person’s right wrist with his left hand;
the person being baptized holds the priesthood holder’s left wrist with his or her
left hand.
3. Raises his right arm to the square.
4. States the person’s full name and says, “Having been commissioned of Jesus
Christ, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy
Ghost. Amen”(D&C 20:73).
5. Has the person hold his or her nose with the right hand (for convenience); then
the priesthood holder places his right hand high on the person’s back and immerses
the person completely, including the person’s clothing.
6. Helps the person come up out of the water.217

Mormonit kastavat ainoastaan yli 8 vuotta täyttäneitä lapsia, nuoria
ja aikuisia. Upotuskasteena toimitettava riitti suoritetaan mikäli mahdollista seurakunnan tiloissa olevassa kastealtaassa. Kasteen toimituksessa pappeuden haltija
tulee liikuttaa omalla ruumiillaan kastettavan kehoa oikeisiin, pelastusta tuoviin
asentoihin. Pappi ottaa vasemmalla kädellään kiinni kastettavan oikeasta ranteesta.
Kastettava henkilö toimii samoin, mutta käänteisesti. Tällä käsien ja ranteiden
yhteen kietomisella pyritään, turvallisuuden ja mukavuuden vuoksi, saamaan aikaiseksi hyvä asento, joka helpottaa upotettavan nostamista vedestä. Tämän jälkeen käsikirja ohjeistaa, että pappeuden haltijan tulee tehdä rituaalinen ele nostamalla oikean käsivartensa ylös. Kyseinen ele käsittääkseni symboloi suuntautumista taivaaseen. Asetussanoja lausuessaan mormonimiehen on määrä vedota hänelle suotuun jumalalliseen valtuutukseen, samalla hän puhuttelee kastettavaa.
Yllä olevassa tekstilainassa viitataan myös pyhien kirjoitusten kohtaan, jossa
mormonien kasteen kaava esitellään. Seuraavaksi pappi taivuttaa kastettavan kehon ja painaa sen veden alle. Jotta vedestä noustessa sieraimiin ei menisi vettä,
kastettava pitää nenästään kiinni. Kastajan on huomioitava, että kastettavan kaikki
vaatteetkin upotetaan veteen. Toimitus loppuu kun kastettava nostetaan vedestä.

Kuva 7. 4-a, Baptism is the first ordinance of the gospel.218

Kasteen riitin kautta ihminen pestään pois synneistään ja otetaan
jäseneksi mormonikirkkoon. Opetuskäsikirjan mukaan veden alle upottaminen
217
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symboloi kuolemaa; vedestä nostaminen uutta syntymää.219 Nähdäkseni kastetta
toimittava pappeuden haltija on vertauskuvallinen kuollettaja220, pesijä ja synnyttäjä 221 . Miesruumiin ohjaaman ja suorittaman toimituksen kautta mormoniksi
kääntyvä saa mahdollisuuden uuteen, ikuiseen elämään.
Kuten luvussa 4 totesin, lasten hankkiminen, ja tämän kautta väistämättä myös synnyttäminen on mormonien mielikuvamaailmassa kosmologisesti
merkittävä teko. Fyysinen syntymä kun mahdollistaa jumalten henkilasten ruumiillistumisen. Synnyttäminen on naisten kohdalla pelastusta jouduttava teko,
joka on kuitenkin sidottu profaaniin, kuolevaiseen maailmaan. Pappeuden haltijan
tästä maailmasta symbolisesti kuollettama ruumis "syntyy" mormonimieskehon
tuottamien pelastavien liikkeiden, asentojen ja eleiden kautta uudelleen tuonpuoleisuuden ja ikuisuuden maailmaan. Paradoksaalisesti mormonisissa ainoastaan
mies saa esittää rituaalista ja symbolisesti ladattua kuollettavaa, pesevää ja synnyttävää ruumista. Huomionarvoista on myös miesten (kuollettja-synnyttäjä) ja
naisten (synnyttäjä-kuollettaja) roolien käänteisyys.
Käsikirja rakentaa mielikuvaa, jossa miehen ruumis on aktiivinen,
jumalallista pelastusta jakava agentti. Pappeutensa avulla mies sitoo ja tuo yhteen
omalla ruumiillaan tuon- ja tämänpuoleisen maailman. Tässä ideologisessa ajatusrakennelmassa nainen on pelastusrituaalisessa aina ainoastaan pelastuskohde. 222
Mies voi olla puolestaan sekä pelastavien toimitusten kohteena että tekijänä.
Käyttämällä pappeutta, eli konkreettisesti suorittamalla pyhiä riittejä, mies paikantuu väistämättä yhteisössään myös suhteessa naisiin.. Käsikirjassa rakentuva miesnais -asetelma ei kuitenkaan näyttäydy tässäkään yksinkertaisena. Miesruumiithan
rituaalisesti kuollettavat, pesevät ja synnyttävät kasteen riitissä toisten ihmisten
kehoja. Pappeuden haltijat tuottavat mielikuvien ja metaforien tasolla sellaisia
asentoja, eleitä ja tekoja, jotka profaanissa arjessa yhdistetään enemmän äidillisiin
219
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Kuollettaja on Utriaisen (1999, 26) mukaan vanha, karjalaisperäinen ilmaisu, jolla hän
tarkoittaa kuolevan ihmisen (ruumiin) hoitajaa. Utriainen (1999, 15–26) kirjoittaa, että useassa
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kääntää Suomen kielelle joissain tapauksissa myös synnyttämiseksi (to bear children) ja
hedelmän kantamiseksi (to bear fruit).
222
Mielenkiintoista on, että temppelin sijaistoimituksissa naisen voidaan tulkita olevan
yhtä lailla pelastusta tuova kuin mieskin. Temppeliriiteissähän naisen ruumis, asennoillaan ja
liikkeillään, edistää niiden naissielujen pelastusta, jotka eivät elinaikanaan kääntyneet
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naisruumiisin. Pyhien toimitusten performoimisen kautta mies tuottaa myyttisiä
merkityksiä ja luo suhteita toisiin kehoihin.

6.3 Tarkkailtu ruumis ja miehisen hierarkian kontrolloivat
normit
Each baptism must be witnessed by two priests or Melchizedek Priesthood holders,
who make sure it is performed properly. The baptism must be repeated if the
prayer was not stated accurately or if part of the body or clothing of the person being baptized was not immersed completely.223

Käsikirjan tekstikohdat, joissa kohta kodalta selvitetään kuinka mormonien pyhiä
riittejä tulee toimittaa pyrkivät varsin ilmeisesti säätelemään miehen pelastavaa
ruumista – sen tuottamia asentoja, liikkeitä ja eleitä. Yllä olevassa lainauksessa
tulee ilmi, kuinka yksittäisen pappeuden haltijan kehon käyttö on toisten mormonimiesten tarkkailun ja valvonnan alainen. Scherper-Hughesin ja Lockin ruumiillisuuden jakoa soveltaen pelastavien toimitusten kontekstissa mormonimiehen
keho näyttäytyy yhteisöllisenä ja poliittisena. Kasteen riittiä toimittaessa on valvottava, että oikeat asetussanat tulevat oikealla tavalla sanotuiksi ja että kastajan
ruumis taivuttaa ja painaa oikealla tavalla kastettavan veden pinnan alle. Pappeustoimitusten ohjeistuksen pikkutarkkuus ja niiden suorittamisen yhteisöllinen valvonta muodostavat sellaisen käsityksen, että pyhät riitit ovat enemmän kuin vertauskuvallisia. Miehen ruumis pyritään esittämään toden totta jumalallisen voiman
ja auktoriteetin maanpäälliseksi väyläksi.
Mormonimiesten kyky toimia pelastuksen tuojina lähimmäisilleen
on kiinteästi sidoksissa heidän kuuliaisuuteen sekä Isä -jumalaa että kirkollista
johtoa kohtaan. Noudattamalla käskyjä, ohjeita ja neuvoja mormonimiehet pysyvät yhteydessä Pyhään Henkeen, jonka läsnäolo on olennainen osatekijä pyhiä
toimituksia suorittaessa. Kuten aiemmin toin esiin, monien miehen puhumien asetussanojen ja rukousten tulisi olla Pyhän Hengen innoituksen ohjailemia. Alla
oleva lainaus tähdentää, että riitit tulisi myös suorittaa niille sopivalla arvokkuudella ja kunnioituksella:
Brethren who perform priesthood ordinances should prepare themselves to be
guided by the Holy Spirit. They should perform each ordinance in a dignified
manner
--
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Priesthood leaders teach brethren how to perform ordinances and blessings. Leaders also help fathers be prepared and worthy to perform ordinances and blessings
for family members. 224

Riittien "onnistumisen" kannalta olennaista on myös, että mormonimies saa niiden suorittamiseksi ohjausta ja opetusta kirkollisilta johtajilta.
Pappeuden haltijan tulisi opetuskäsikirjan mukaan ymmärtää mistä rituaaleissa on
kyse. Hänen itsensä vastuulla on pyhien toimitusten oikean suoritustavan opiskelu,
jonka miehen tulisi asettaa itselleen jokaviikkoiseksi tavoitteeksi. Se, että hallitsee
toimitusten oikean suoritustavan, koituu niin yksittäisen pappeuden haltijan kuin
tämän lähimmäisten siunaukseksi:
Conclusion
As priesthood holders, we should prepare ourselves for times when we need to perform ordinances. Being ready to perform priesthood ordinances means that we are
living the commandments to the best of our ability and that we understand how to
perform the ordinances. Such preparation will bless ourselves and others.
Challenge
Study the procedures for performing ordinances. Set a goal to study one each week.
Think of one area in your life in which you can improve your worthiness to perform priesthood ordinances. Resolve to improve your life in that area.225

Käsikirjan argumentaatio- ja diskurssiketjuja seuratessa voi huomata,
että syyksi sille, että miesruumiin tulee olla kontrollin ja tarkkailun alainen, on se,
että pappeus on pyhää. Käsikirjatekstin mukaan pappeuden tekojen suorittamiseen ei tule suhtautua vähätellen tai kevytmielisesti. Pappeus on jumalallinen
voima, joka on annettu maailmaan "taivasten aukenemisen kautta". Tämän pyhän
voiman ja valtuutuksen kautta miesruumiit voivat jakaa Jumalan siunausta tämänpuoleiseen maailmaan:
“The blessings of the Lord are offered to the Saints and to the world through the
ministrations of those who hold his holy priesthood. . . . Holding the priesthood is
not a light or small thing. We are dealing with the Lord’s power and authority,
which he has given to us by the opening of the heavens in this day so that every
blessing might again be available to us”.226

Huolehtiakseen pappeuden oikeanlaisesta ja säädellystä käytöstä
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa pappeuden eri asteet
ja virat muodostavat moniportaisen ja hierarkkisen järjestelmän. Tätä järjestelmää
johtaa profeetta, jolla katsotaan olevan kaikki kirkon johtamista ja ihmisten pelas-
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tamista varten vaadittavat pappeuden ”avaimet”(keys)227. Nämä avaimet ymmärretään Isä -jumalan suomaksi oikeudeksi päättää pappeuden käytöstä maan päällä.
“It is necessary that every act performed under this authority shall be done at the
proper time and place, in the proper way, and after the proper order. The power of
directing these labors constitutes the keys of the Priesthood”. 228

Käsikirjan teksti selventää, että kirkon ylimmällä johdolla on käytännössä oikeus määrätä miten, missä ja milloin mormonimiehet saavat omaa
pappeuttaan performoida. Jokainen pappeuden teko tulee suorittaa oikealla tyylillä
ja ennalta määritellyssä järjestyksessä. Kuten olen selvittänyt, pappeutta tuotetaan
miesruumiilla. Näin ollen ylimmän kirkollisen johdon kontrolli ulottuu, ainakin
periaatteessa, yksittäisiin mormonimiesten kehoihin sekä niiden tuottamiin pelastaviin liikkeisiin, asentoihin ja eleisiin. Pappeuden pitäjien kehot on sidottu kirkolliseen pappeushierarkiaan. Käsikirjan mukaan pappeuden kantajien ruumiiden
tulee olla tämän pappeushierarkian alamaisia:
President Joseph Fielding Smith explained: “These keys are the right of presidency; they are the power and authority to govern and direct all of the Lord’s affairs on earth. Those who hold them have power to govern and control the manner
in which all others may serve in the priesthood. All of us may hold the priesthood,
but we can only use it as authorized and directed so to do by those who hold the
keys”229

Oikeutta toimia Jumalan nimessä kutsutaan käsikirjassa valtuudeksi
(authority), joka mahdollistaa pappeuden voiman (power) käytön. Tämä Jumalan
suoma valtuus takaa sen, että miesruumiiden suorittamat pelastavat teot ovat uskonnollisessa mielessä päteviä ja sitovia. Käsikirjassa esiintyvä valtuusdiskurssin
avulla kirkko perustelee oman erikoislaatunsa uskontojen joukossa. Vailla Joseph
Smithin palauttamaa Jeesuksen Kristuksen alkuperäistä kirkkoa kellään ihmisellä
ei olisi valtuutta toimia Isän nimessä. Ilman tätä jumalallista oikeutusta ihmisillä ei
olisi mahdollisuutta suorittaa kehoillaan oikeanlaisia ja päteviä pyhiä riittejä. Ainoastaan valtuutettujen toimitusten kautta ihminen voi pelastua eli saavuttaa perimmäisen päämääränsä. Kyseinen valtuus takaa että pappeuden haltijan ruumiin
227

Avain -metafora on intertekstuaalinen viite, jonka alkuperä on Uuden testamentin
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teot, asennot ja eleet ovat Isän silmissä legitiimejä. Käytännössä ilman erityisasemaista mormonikirkkoa, ja sen piirissä toimivia pappeuden haltijoita, ei ole pelastusta.
The Lord’s Church is a “House of Order”
Because the priesthood is sacred, we are told to use it with care. The priesthood is
therefore governed in an orderly way to avoid confusion and prevent its misuse.
“Behold, mine house is a house of order, saith the Lord God, and not a house of
confusion”(D&C 132:8).230

Opetusmanuaali perustelee kirkollista pappeushierarkian olemassaolon järjestyksellä. Pappeuden toimituksia suorittava ruumis on väistämättä tekemisissä pyhän kanssa. Papin on toimittava tehtävässään tarpeellisella vakavuudella ja huolella. Hänen on vältettävä sekaannusta ja pappeusvoiman väärinkäyttöä.
Tämä ajatusketju perustellaan mormonien Opin ja liittojen kirjan kohdalla, jossa
todetaan, että Herran huone on järjestyksen huone. Kuten aikaisemmin toin esiin,
käsikirjan järjestyksen diskurssi esiintyy perhe-elämästä puhuttaessa; järjestys
vaikuttaa jokaisessa mormonikodissa perheen patriarkan auktoriteetin ansiosta.
Pelastava miesruumiillisuus ei ole ainoa asia, jota MAP -kirkon ylläpitämä hegemoninen maskuliinisuus 231 pyrkii kontrolloimaan ja hallitsemaan.
Mormonikirkon ylimmällä johdolla on myös valta määritellä (uskonnollinen) tieto
ja tietäminen. 232 Vaikka Isän tahto on pääosin ilmoitettu pyhissä kirjoituksissa,
Jumalan tahdon tulkitsijana ja sanansaattajana toimii Myöhempien Aikojen Jeesuksen Kristuksen kirkon johtaja, eli presidentti (president)233. Alla olevan lainauksen mukaan kirkon johtajan ajatellaan olevan profeetta – Jumalan suukappale
tai äänitorvi. Presidentillä uskotaan olevan mahdollisuus saada inspiroitua ilmoitusta suoraan Isältä. Profeetalla on näin ollen mahdollisuus tietää miten asiat oikeasti ovat. Profeetan opetusten ja ohjeistusten noudattaminen on käsikirjan mu-
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Kinnarinen 2005, 6-8; Connell 2001, 38–42; Whitehead 2002, 88–94.)
232
Ks. esim. Toscano 2004.
233
Sanan president merkitys tulee tässä kontekstissa ymmärtää englanninkielisen verbin to
preside johdannaisena. Verbi merkitsee (puheen) johtamista ja/tai hallintaa. Mormonikirkon
ylintä johtoa saatetaan kutsua Suomessa näin ollen presidenteiksi.
231

76

kaan Isän tahdon seuraamista. Usko Isään ja tätä kautta myös profeetan sanomiin,
mahdollistaa mormonimiehen oikeanlaisen kehittymisen (ruumiillisten) kokemusten kautta. Miehen tulee ankkuroida itsensä uskon kautta Jumalaan ja hänen palvelijoihinsa:
The President of the Church is the mouthpiece of God on earth. As such, he reveals
the will of God for us today. Therefore, when we follow the inspired counsel of the
prophet, we are following God and obeying His will. As we obey and gain experience, we develop faith in the Lord. This faith acts as an “anchor”to our souls and
motivates us to do good works (see Ether 12:4). By it we find goodness and become worthy sons of God (see Moroni 7:25–26).234

Profeetasta seuraavina hierarkiassa olevat 12 apostolia (Apostle),
jonka jälkeen seuraavat seitsenkymmenet (Seventy). Yhdessä he muodostavat niin
kutsutun yleisauktoriteettien (General Authority) joukon, jotka edustavat Jeesusta
maan päällä. Myös heidän opetuksiaan ja kehotuksiaan on seurattava ja noudatettava. Käsikirjan mukaan mormonien on kunnioitettava kirkollisia johtajiaan sekä
rukoiltava heidän puolestaan. Käsikirjan teksteissä toistetaan ajatus, jonka mukaan
mormonikirkon hierarkkinen organisaatiomuoto on peräisin Jeesukselta. Joseph
Smithin uskotaan palauttanen Kristuksen määräämän pappeuden järjestyksen nykyaikaan:
In these last days, the Lord has once again established the true Church of Jesus
Christ through the Prophet Joseph Smith. It was organized by revelation and has
twelve Apostles, just as the Church had when the Savior was on the earth. In addition to the Apostles, the Lord has called others to help lead and direct the entire
Church. These men are called General Authorities.235
These men are the representatives of Jesus Christ and receive continuing revelation
from Him. We honor the Savior by honoring His representatives. We honor and respect our living prophets by obeying their teachings, praying for them, and praying
for the strength to follow them.236

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon hallintoja päätösjärjestelmä ei ole avoin koko yhteisön jäsenistölle. Joseph Smithin seuraajan profeetta Brigham Youngin (1801–1877) aikana vakiintunut hierarkkinen
hallintojärjestelmä muistuttaa lähinnä paavin johtaman Katolisen kirkon rakennetta. Viime kädessä profeetalla on itsellään kaikki valta päättää niin opillisista kuin
kirkon käytäntöjä koskevista asioista. Rivijäsenillä ei ole mahdollisuutta osallistua
demokraattisesti edes heitä koskevaan päätöksentekoon. 237 Mormonikirkon johta-
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jan profeetallinen asema opin puhtauden määrittäjänä on teologisen vallankäytön
muoto, joka pyrkii hallitsemaan tapaa jolla yksittäiset mormonit performoivat
omaa uskoaan. Mormonijohtajat ovat tarttuneet useaan otteeseen tilaisuuteen ja
käyttäneet jumalallisesti perusteltua valtaansa määritelläkseen mitä sukupuoli ja
keho ovat ja miten niitä on sopiva esittää, toteuttaa ja käyttää. Tästä ilmeisenä
esimerkkinä toimii tutkimani opetuskäsikirja. Mormonimiesten ruumiilla ja ruumiilta esitetty maskuliinisuus on tiiviisti sidottu kirkollisen johdon esittämiin hegemonisiin väittämiin ruumiillisuudesta ja sukupuolesta.
Yksittäisten mormonien kohdalla mormonikirkon vertikaalinen, ylhäältä alaspäin toimiva, totuus- ja tiedonkäsitys saattaa johtaa ongelmiin. Eriävien
opintulkintojen tai näkemysten julkinen esiintuominen sekä varsinaisten kirkon
johtajien asettamien käskyjen tai ohjeiden rikkominen saattaa johtaa erilaisten,
virallisten kurinpitomenettelyjen soveltamiseen:
Because the bishop or branch president is a common judge in Israel, we can confess our sins to him and he can help us repent. When members commit serious sins,
the bishop or branch president has the responsibility for holding disciplinary councils. These disciplinary councils are conducted in love and are meant to help the
individual repent and enjoy once more the blessings of the gospel. (See D&C
58:14, 17–18, 42–43.) Leaders must be guided and inspired by the Lord in these
matters.238

Seurakuntien piispojen, tai Israelin tuomarien, asettamat kurinpitoneuvostot, jotka muistuttavat muodollisesti oikeudenkäyntiä, voivat erottaa jäsenen kirkosta ”vääränlaisen” käytöksen tai ”virheellisten” ajatusten vuoksi.
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Useat sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät ja kirkon määrittelemät siveysrikkomukset johtavat erottamistoimenpiteisiin, ellei synnintekijä pyri parannuksentekoon. Näistä esimerkkeinä ovat raiskaus, aviorikos, seksuaalinen hyväksikäyttö,
homoseksuaaliset teot, väkivaltaisuus, perhevelvollisuuksien laiminlyönti ja sukupuolenkorjausleikkauksen läpikäyminen. 240 Tällaiset "ruumiin väärinkäytöt" johtavat Hammarbergin (1996, 108) mukaan eniten erottamisrangaistuksiin. Sosiaalisesti stigmatisoiva erottamisrangaistus aiheuttaa Hammarbergin (1996) mukaan
syyllisyyden, häpeän ja ahdistuksen tunteita. Uskonnollisessa merkityksessä tämä
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BMPH –A, 60.
"Vääriä" profeettoja on skismojen ja sisäisten ristiriitojen vuoksi erotettu läpi koko
mormonikirkon historian. Lähivuosina, yhdysvaltalaisen mediajulkisuuskynnyksenkin
ylit-täneet erottamistapaukset ovat liittyneet muun muassa aktiivista moniavioisuutta
harjoittavien henkilöiden sekä mormonifeministien ja -tutkijoiden savustamiseen ulos kirkosta.
Mormonikirkko on pitänyt visusti kiinni fideistisestä tieteen käsityksestään, minkä vuoksi
esimerkiksi jotkut Brigham Young -yliopiston tutkijat ovat joutuneet eroamaan tehtävistään.
(Ks. esim. Fielding Anderson 2002, 353; Hammarberg 1996, 105.)
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syrjäyttäminen merkitsee myös kaikkien pelastavien toimitusten mitätöitymistä.
Mieltään ja ruumistaan väärin käyttäneellä ihmisellä ei ole käytännössä erottamisen jälkeen mahdollisuutta saavuttaa pelastusta.
Niin mies- kuin naisruumiitkin ovat kirkkoyhteisön taholta säännöllisen tarkkailun alla. Erityistä huolta pappeuskäsikirja kantaa kuitenkin miesruumiiden kelvollisuudesta (worthiness):
[I]n order for us to receive the priesthood we must meet certain requirements. We
must be interviewed by our priesthood leaders, who ask us certain questions to determine our worthiness to receive the priesthood and our willingness to accept sacred priesthood responsibilities.
What are some of the questions that our priesthood leaders might ask?241

Manuaali esittää, että mormonimiehen täytyy täyttää tietyt vaatimukset voidakseen toimia pappina. Miehen sopivuutta pappeuden pyhien velvollisuuksien täyttämiseksi arvioidaan pappeusjohtajien tekemien muodollisten haastattelujen tai puhuttelujen kautta. Kelvollisuus edellyttää miesruumiin rituaalista
puhtautta, joka mahdollistaa pyhien toimitusten asianmukaisen ja Jumalan silmissä pätevän suorittamisen. Pappeuden haltijan kyky toimittaa kunnolla ja oikealla
tavalla pelastavia liikkeitä, asentoja ja eleitä perustuu siihen, että hän on kohdellut
ruumistaan oikein, Isän tahdon mukaisesti.242
Mormonimiestä ohjaavaa ja määrittävää valtaa ei esiinny pelkästään
muodollisissa, kirkollisen auktoriteettiaseman jäsentämissä sosiaalisissa suhteissa
tai -verkostoissa. Miesten sekä keskinäinen että naisiin kohdistama kontrolli näkyy käsikirjan teksteissä myös osana tavallista seurakuntaelämää. Mormoni pyritään pitämään tiiviisti osana omaa yhteisöään. Alla oleva lainaus korostaa kotiopettajina toimivien miesten roolia kanssaveljiensä ja -sisariensa valvomisessa,
vahvistamisessa ja auttamisessa:
The responsibility of home teachers to visit the homes of members and encourage
them to pray and attend to their family duties was given by the Lord. He has called
them to be “watchmen” to care for and watch after His children (see Jeremiah
31:6; Ezekiel 33:1–9). President Harold B. Lee said home teachers should understand that their mission is to watch over, strengthen, and help members do their
duty. He asked priesthood leaders to change the emphasis from being home teachers teaching lessons to being home guardians watching over the Church. When we
understand this idea, we will do home teaching that will get results.243

Kotiopettajilla toimivilla pappeuden haltijoilla on oikeus kehottaa
muita mormoneita rukoilemaan ja hoitamaan perhe-elämään liittyvät velvoitteet.
241

BMPH –B, 2.
Ks. myös luku 7.
243
BMPH –B, 55.
242

79

Yllä olevan käsikirjan tekstin mukaan kotiopettaja on Herran tahdosta "veljiensä
vartija". Kotiopettajien tulee valvoa, vahvistaa ja auttaa toisia mormoneja. Samankaltaista sosiaalista kontrollia voidaan ajatella esiintyvän mormonimiesten
pappeusvirkaan kuuluvissa ryhmissä eli koorumeissa. Alla olevassa lainauksessa
korostetaan, että pappeuskoorumien tarkoituksena on tuoda yksittäiset papit yhteen evankeliumin opetuksen ja opiskelun merkeissä. Näissä miesryhmissä pappeuden pitäjien on määrä hoitaa omaa pyhää kutsumustaan ja muun muassa keskustella yhteisistä asioista lausumalla suullisia uskon todistuksia ja kehittämällä
yhteisöllisyyttä:
Heavenly Father established priesthood quorums to help priesthood bearers come
together to learn how to magnify the priesthood and to receive other gospel instruction. Each Sunday, to help quorum members meet their obligation to help
each other and teach each other their responsibilities, quorum meetings are held.
The purposes of these meetings are to teach the gospel, teach priesthood responsibilities, conduct quorum business, discuss the needs of the quorum or ward, share
testimonies, and build unity. 244

Miestutkimuksessa on nostettu esiin erilaisten miesryhmien vaikutusta maskuliinisuuden muokkautumisprosesseissa. Miestenvälisissä eli homososiaalisissa verkostoissa määritetään ja normitetaan niitä sääntöjä ja käytäntöjä, jotka tekevät miehistä miehiä. 245 Käsikirjan tekstin valossa yksittäisten mormonimiesten kohdalla tämä miesverkostossa paikantuminen tapahtuu myös seurakunnissa sekä erityisesti edellä mainituissa pappeuskoorrumeissa. Tarkoitukseni ei
ole typistää mormonien miesverkostoja kontrollimekanismeiksi. Olettaisin, että
seurakuntien miestoimijat rakentavat omissa ryhmissään myös vapaampaa yhteisöllisyyttä ja keskinäistä ystävyyttä. Silti nämä miesryhmät mahdollistavat myös
"ruohonjuuritason" maskuliinisuuden performanssin keskinäisen valvonnan. Sosiaalisten verkostojen tasolla mormonimiehisyyden voidaan katsoa synnyttävän,
määrittelevän ja kontrolloivan itse itseään. Miehet määräävät sen, miten maskuliinisuuden performanssi toteutetaan. Toisaalta kaikilla miehillä ei ole samoja, kirkollisen auktoriteettiaseman tarjoamia mahdollisuuksia päästä (uudelleen) määrittelemään, kuvaamaan tai rajaamaan mormonismissa hallitsevaa hegemonista
mieskäsitystä.246
Duties and Blessings of the Priesthood pyrkii opettamaan mormonimiehiä sellaisiksi pappeudenhaltijoiksi, jotka tietävät paikkansa kirkollisessa
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järjestyksessä. Oikeanlaiseen maskuliinisuuteen kuuluu olennaisesti kuuliaisuuden
osoittaminen Jumalan välikappaleisiin: erityisesti profeettaan ja muihin yleisauktoriteetteihin. Mormonikirkon pappeusverkosto pyrkii sosialisaation ja suoran
kontrollin kautta kasvattamaan, ohjaamaan, tukemaan, painostamaan ja pakottamaan miehiä hyviksi mormoneiksi ja papeiksi. Käsikirjassa neuvoo mormonimiehiä pitämään yhtä ja vahtimaan toinen toisiaan. Kirkko pyrkii kontrolloimaan
miesruumiiden performansseja erilaisten yksityiskohtaisten käskyjen ja ohjeistusten kautta. Mikäli mormonimies epäonnistuu tai toimii ihanteiden vastaisesti yhteisö voi rangaista häntä jopa erottamisella. Hegemonisen mormonimaskuliinisuuden performoiminen on tarkkaan valvottua ja kontrolloitua ruumiillista työtä,
jonka kautta pyritään tuomaan pelastusta tähän maailmaan.
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7 Puhdas keho, kelpo mies
Markin perheellä oli sukutila, joka antoi niille kaiken: viljan ja maidon ja sianlihan, omenat puusta ja marjat pensaista, tasaisen päivetyksen ja vahvan sopusuhtaisen vartalon, mielen joka ei harhaile, luottamuksen asioiden järjestykseen, tajun
siitä miten maailma toimii. 247

Tutkielmani viimeisessä analyysiluvussa esittelen opetuskäsikirjassa esiintyvää
keskustelua, joka määrittää miehen sisäisen ja ulkoisen ruumiin ihanteita ja kulttuurisia merkityksiä. Näillä luonnehdinnoilla tarkoitan esimerkiksi ruumiisiin liitettäviä esteettisiä arvoja tai puhtausnormeja. Tässä luvussa korostuu ScherperHughesin ja Lockin ruumiillisuuden kolmijaon symbolinen, merkityksiä kantava
ja tuottava ruumis. Aineisto esittää kuinka ulkoisen ruumiin ja sisäisen mielen
suhde ovat toisiinsa kiinteästi liitoksissa: miehen sisäinen hyvyys heijastuu usein
tämän ruumiin pinnalta. Tässä yhteydessä käsittelen myös käsikirjassa esiintyviä
"etnisiä" ruumiillisuuksia sekä sellaisia mormonimiehiä, jotka toimivat vastoin
kirkon asettamia normeja.
Kuten olen jo tuonut esiin, mormonit uskovat, että ruumis on ihmisen pelastuksen ratkaiseva väline. Keho on avain jumalallisen ihmisyyden täyden
potentiaalin saavuttamiseen. Ihminen on käsikirjan tekstien mukaan fyysinen ja
hengellinen kokonaisuus. Maanpäällisen elämän aikana ihmisen tulee kehittää
itseään hengellisesti, älyllisesti ja fyysisesti:
[O]ur bodies are important to us because they help us progress toward perfection.
Man is both a spiritual and physical being; the physical and spiritual cannot be
separated. Our spirits cannot reach their full potential without the support and
strength of the body (see D&C 93:33–34). We should develop ourselves spiritually
and intellectually, but also remember to develop ourselves physically. 248

Käsikirjan mukaan ruumiista huolehtiminen on varsin tärkeää.
Mormonimiehen ruumis ei ole kuin mikä tahansa keho; se on pappeuden kantajan
ruumis. Käsikirjan mukaan pappi edustaa Kristusta, siksi pelastavaa mieskohoa
tulee siksi hallita ja hillitä. Mormonimiehen tulee käyttäytyä ja pukeutua luottotehtävänsä edellyttämällä tavalla. Pyhiä toimituksia suorittavan miehen tulee olla
kelvollinen eli arvollinen (worthy). Käsikirjan rakentama kelvollisuusdiskurssi
ohjaa miehiä ylläpitämään mielen ja ruumiin (rituaalista) puhtautta. Arvollisuus
on normi, johon hyvän ja ihanteellisen miesruumiin tulee yltää. Manuaali pyrkii
sisäistämään erityisesti nuoriin miehiin tätä ruumiillisuutta määrittävää arvoa.
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Koska he ovat päävastuussa ehtoollisen valmistuksesta, siunaamiesta ja jakamisesta, he toistavat Herran ikuisia ja pyhiä tekoja omalla ruumiillaan:
We should be worthy to give the sacrament to the Saints as representatives of the
Lord. We should act and dress as He would want us to.249

7.1 Raitis, terve ja vahva – miesruumiin (est)etiikasta
Puhtaan ja kelvollisen mormonimiesruumiin historialliset lähtökohdat voidaan
jäljittää 1800-luvun Yhdysvaloissa vaikuttaneisiin terveysfilosofioihin ja raittiusliikkeeseen. Tuolloin korostettiin oikeanlaisen ruokavalion merkitystä kehon ja
mielen temperamenttitasapainon ylläpitämisessä. Erityisesti liharuokien, alkoholijuomien, kahvin ja teen uskottiin lisäävän hermostuneisuutta ja stimuloivan seksuaaliviettiä. Liiallisen kiihotustilan ajateltiin johtavan masturboimiseen, jonka
puolestaan uskottiin rappeuttavan niin mieltä kuin ruumiillista terveyttä. Useat
1800-luvun amerikkalaiset lääkärit ja hygienistit pitivät myös tupakkaa myrkkynä.
Mormonit omaksuivat oppiinsa edellä mainittuja terveyttä ja elämäntapoja koskevia käsityksiä, jotka tiivistettiin Viisauden sanaksi250 (the Word of Wisdom) kutsuttuun puhtaus- ja terveysohjeistoon.251
Opetuskäsikirja antaa ymmärtää, että Viisauden sanan jumalalliset
periaatteet ovat olleet voimassa jo Vanhan testamentin ajoista lähtien. Manuaali
värittää Viisauden sanaa koskevaa opetustuokiosuunnitelmaa kertomuksella ja
kuvituksella, jonka mukaan muinainen Vanhan testamentin profeetta Daniel esimerkillisesti noudattaa Isän terveyttä koskevia lakeja:

Kuva 8. 25-a,Daniel was blessed for keeping the Lord’s laws of health.252
249
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Historiallisten lähteiden valossa suhtautuminen vuonna 1833 Joseph
Smithin saamaan Viisauden sanan ilmoitukseen on vuosikymmenten saatossa
vaihdellut. Kyseistä terveysohjeistoa tulkittiin pitkään varsin joustavasti. 1900luvulle tultaessa, kahvin, teen, alkoholin ja tupakan käyttämistä alettiin nähdä yhä
kielteisemmässä valossa. Christie Davies (1996) esittää, että noihin aikoihin Viisauden sana vakiinnutettiin olennaiseksi osaksi mormonien elämäntapaa, minkä
vuoksi siitä on tullut yksi tärkeimmistä mormoni-identiteetin määrittäjistä. Edellä
mainittujen aineiden käyttö on nykykäsityksen mukaan syntiä. Mormoni, joka
nauttii väkeviä tai kuumia juomia tai polttaa tupakkaa, on kelvoton (unworthy).
Nykymormonismissa ruoka-aineita koskevilla kehotuksilla ei sen sijaan ole juurikaan normatiivista painoarvoa, joskin niiden noudattaminen nähdään hyvänä ja
hurskaana eleenä.253
Alla olevassa opetuskäsikirjan lainauksessa kirkollinen johtohahmo
varoittaa, että Saatana ja hänen lähettinsä houkuttelevat mormoneita käyttämään
haitallisia aineita. Mikäli myöhempien aikojan pyhät sortuvat, heidän hengelliset
voimansa estyvät ja he joutuvat pahan vaikutusvallan alaisiksi. Johtaja kehottaa
mormoneita pysymään kaukana sellaisista paikoista tai henkilöistä, joiden vaikutuksesta heille voisi syntyä houkutus rikkoa Jumalan käskyjä:
“My . . . brothers and sisters, in all love, we give you warning that Satan and his
emissaries will strive to entice you to use harmful substances, because they know if
you partake, your spiritual powers will be inhibited and you will be in their evil
power. Stay away from those places or people which would influence you to break
the commandments of God.”254

Normatiivisena säännöstönä Viisauden sana määrittää mormonimiehen ruumiillisuutta. Käsikirjan mukaan väärien aineiden nauttiminen hämärtää
miehen hengellisiä voimia ja saastuttaa miehen ruumiin. Rituaalisesti epäpuhtaana,
eli kelvottomana, miehen ei tule suorittaa kehollaan pelastavia riittejä tai mennä
pyhinä pidettyihin temppeleihin. Patriarkan performanssi vaatii siis eheän ja puhtaan kehon. Mies vastaa itse kehonsa ja mielensä arvollisuudesta. Jos pappeuden
haltija rikkoo puhtaussääntöjä, hän voi tehdä parannuksen (to repent) eli katua
tekojaan ja lopettaa "pahat" tapansa. Katumustyö kuvataan eräässä käsikirjan tekstissä ruumiillisella, pesemisen metafororalla. Parannusta verrataan ”elämän saippuaan”: sen avulla elämässä tehdyt synnit pestään (keholta) pois:

253
254

Alexander 1981; Davies 1996.
BMPH –B, 215.
84

Repentance is like soap. It is the soap of life. Like soap, it washes away the sins of
255
life. It is to be used as frequently as necessary.

Kuten jo aiemmin mainitsin, myös mormonijohtajat pyrkivät kontrolloimaan oman yhteisönsä jäseniä. Jakamalla muodollisen ja vuosittaisen kelvollisuushaastattelun perusteella kirjallisia temppelisuosituksia ( temple recommend), kirkollinen miesjohto pyrkii säätelemään rivimormonien ruumiin käyttöä.

Ainoastaan edellä mainitulla, osittain myös ruumiillista puhtautta todentavalla
asiakirjalla varustettu mormoni pääsee osallistumaan temppelikulttiin:
To obtain a temple recommend, we must have yearly private interviews with our
priesthood leaders. We may also be invited to attend special preparation and orientation classes.256

Viisauden sanan säännöstö käsitteellistetään opetuskäsikirjan teksteissä usein terveyslaiksi. Sen noudattamisella katsotaan olevan siunaava vaikutus
ihmisen ruumiiseen, mieleen, tunne-elämään ja hengellisyyteen. Taivaan Isän
käskyjä noudattamalla ihminen pysyy vahvempana. Käsikirja korostaa, että ruumiillinen, henkinen ja hengellinen hyvinvointi auttavat mormonimiestä palvelemaan paremmin lähimmäisiään, kirkkoaan ja erityisesti perhettään. Mitä terveempiä ihmiset ovat, sitä suuremmat edellytykset on elää onnellista elämää:
The Lord’s laws of health were given to bless us physically, mentally, emotionally,
and spiritually. By living these laws, we are promised many blessings. These blessings will help us strengthen ourselves and our families, serve others, and build the
Lord’s kingdom.
Challenge
Commit yourself to obey the Lord’s laws of health at all times.257
-The healthier we are, the more capable we are of serving others and bringing happiness to them and ourselves. 258

Käsikirja ei korosta ainoastaan puhtaussääntöjen rikkomisesta aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia ihmisten terveydelle. Ruumiin ylläpitämiseksi opas
kehottaa turvaamaan riittävän levon, muttei kuitenkaan nukkumaan liikaa. Myös
työn tekeminen esitetään hyödylliseksi mielen valppauden ja ruumiin vireyden
ylläpidon kannalta. Erityisesti perheen terveyden edistämiseksi koti on pidettävä
siistinä sekä vaatteet ja kädet puhtaina. Oppaassa puhutaan esimerkiksi puutteellisen hygienian, ylipainon, epätasapainoisen ravinnon ja liikunnan puutteen haitalli255
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sista terveysvaikutuksista. Mormonit suhtautuvat ainakin periaatteessa positiivisesti moderniin länsimaiseen lääketieteeseen.259 Käsikirjan mukaan vakavien sairauksien ennaltaehkäisemiseksi ja niiden hoitamiseksi on hakeuduttava säännöllisesti koulutettujen terveysasiantuntijoiden ja lääkärien hoitoon. 260

Kuva 4. 24-a, Regular physical exercise is necessary for good health.261
One excellent exercise almost everyone can do is running. We can run nearly anywhere, at almost any time. Running in place and walking are also good exercises.
Basketball, soccer, handball, swimming, bicycling, and other sports can provide
both exercise and recreation. 262

Duties and Blessings of the Priesthoodin terveysdiskurssissa painotetaan liikunnan myönteisiä vaikutuksia kehoon. Yllä olevassa aineistolainauksessa hyvinä urheiluharrastuksina pidetään esimerkiksi juoksua, pyöräilyä sekä erilaisia pallopelejä. Mormonien kehonkulttuurissa liikunnallisuudella on ollut aina
ollut tärkeä sija. Lott (2000, 144) tuo esiin, että profeetta Joseph Smith oli itse
varsin innokas urheilija ja oli erityisen mieltynyt painimiseen. Sosiaalihistoriallisessa tutkimuksessaan Lott (2000, 155–158) esittää tilastojen perusteella, että
liikkeen alkuvaiheissa mormonismi vetosi erityisesti miehiin. Miesten kiinnostus
mormonismiin johtui Lottin näkemyksen mukaan uuden uskonnon fyysisestä ja
mieskeskeisestä vireestä. Ensimmäiset mormonikäännynnäiset kuuluivat köyhään
maaseutuväestöön, joiden elämää rytmittivät maatalous- ja käsityöt. Näin olleen
heillä ei ollut aina mahdollisuutta oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Tämä lähtökohta suuntasi heidän uskonnollisen kiinnostuksensa pikemminkin ruumiillisiin
käytäntöihin kuin abstraktiin filosofointiin tai teologiseen pohdintaan.
259
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terveystyöntekijän hoitoon. Toisaalta jossain opetuskäsikirjan kertomusteksteissä esitetään,
ettei nykylääketiede ole aina yhtä tehokas kuin pappeuden haltijan antama siunaus tai voitelu.
(Ks. BMPH –A, 204–205.)
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1800-luvun jälkipuoliskolla anglosaksisten protestanttien piirissä
alettiin aktivoida miehiä uskonnollisiksi toimijoiksi urheilun avulla. Tämä oli vastatoimi porvarillistuneelle, flegmaattiselle ja feminiiniselle viktoriaaniselle maskuliinisuudelle. Tätä miehen fyysistä kyvykkyyttä korostavaa angloamerikkalaista
uskonnollista virtausta kutsuttiin jänteväksi kristillisyydeksi (Muscular Christianity). Tässä kirkkoyhteisöjen rajoja ylittävässä liikehdinnässä korostettiin Jeesuksen (ruumiillista) esikuvallisuutta miehenä ja johtajana. Osittain kyseisen liikkeen myötävaikutuksena Yhdysvalloissa ilmestyi useita kristillisiä miesterveyden
oppaita, joissa korostettiin esimerkiksi paastoamisen ja urheilun merkitystä, vahvan, hoikan, ihanteellisen ja Jumalalle otollisen ruumiin saavuttamiseksi. 263
Mormonikulttuurin mieltymys liikuntaan ruumiillisena toimintana
on historioitsija Clifford Putneyn mukaan ilmeistä. Hän toteaa, että mormonikirkko oli Yhdysvalloissa ensimmäinen uskonnollinen yhteisö, joka tuki aktiivisesti
poikien partiotoimintaa. Kirkko alkoi myös ensimmäisenä rakentaa seurakuntarakennusten yhteyteen liikunnan harrastamiseen tarkoitettuja tiloja. 264 Näissä liikuntatiloissa pelataan esimerkiksi erilaisia pallopelejä ja niissä järjestään myös tanssiaisia sekä muuta ruumiillista toimintaa, kuten näytelmiä ja musiikkiesityksiä.
Tiettävästi urheilun ja liikunnan harrastaminen kehittää lihaksistoa.
Länsimaisessa ruumiillisuuden (ihanne)kuvastossa lihaksikkuus on nähty maskuliinisena ominaisuutena.265 Kuvaamalla, kirjoittamalla tai treenaamalla kehot jänteviksi ja raamikkaiksi voidaan korostaa tai liioitella fyysistä sukupuolieroa –
ruumiista voidaan tehdä näin ”kunnon miehiä”.266 Opetuskäsikirjassa selkeitä viittauksia miesruumiin lihaksikkuudesta löytyvät sen kuvituksesta. Jotkut Raamatusta tai Mormonin kirjasta tutut myyttiset mieshahmot on esitetty jopa liioitellun
lihaksikkaina. Heidän maskuliinista olemustaan on korostettu attribuuteilla, kuten
esimerkiksi miekoilla, ja sotilaallisuuteen viittaavalla haarniskalla. Kuvilla ymmärtääkseni halutaan viestittää kuvattujen miesten esimerkillistä rohkeutta, vahvuutta ja voimakkuutta – muinaiset pyhät miehet ovat oikeamielisyyden ja hurskauden sotureita:
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Kuvat 5 ja 6.
Ammon puolustaa kuningas Lamonin lammaslaumaa.267
Kapteeni Moroni nostaa vapauden viirin.268

Ainoastaan muutamassa yksittäisessä manuaalin tekstikohdassa kuvaillaan miehen ulkoisia, esteettisesti arvokkaita piirteitä. Alla olevassa tekstikohdassa korostetaan erityisesti meihen kasvoja:
His dark eyes, moistened by tears, shone from his handsome brown face as he answered, ‘[The gospel is] true, isn’t it?’269

Yllä oleva lainaus on peräisin oppituokiosuunnitelmasta, jonka tarkoitus on käsitellä Jumalan valtakunnan rakentamista maan päälle. Tarinan päähenkilö on aasialainen, komeakasvoinen, tummaihoinen ja ruskeasilmäinen mies.
Hän kääntyi mormoniksi oleskellessaan Yhdysvalloissa. Hän on tarinan mukaan
vakuuttunut, ettei häntä enää hyväksytä perheensä eikä yhteisönsä jäseneksi kristittynä ja mormonina. Mies on silti urhea – hän on valmis uhraamaan kaiken uuden uskonsa tähden. Tässä narratiivissa aasialainen mies asetetaan lujauskoisuuden esimerkiksi käsikirjan käyttäjäkunnalle. Ristiriitaista on kuitenkin se, että
kiihkeästi perhekeskeisyyttä korostava ja julistava uskonnollinen diskurssi jää
tässä kertomuksessa sivuosaan. Arvokkaampaa on uskoa evankeliumin totuuteen
kuin olla oman perheyhteisönsä jäsen.
[A] lady born with a severely handicapped body. . . . spoke of an incident of her
childhood. Playmates had called her names that . . . caused her pain and tears.
When she reached home her father held her in his lap in his big strong arms and
wept with her as he explained that . . . [this experience] could make her life fruitful
and happy. ‘Sweetheart,’he said, ‘what the children said about you is true, but it
wasn’t fair and it wasn’t kind. You do have a hump on your back and some other
serious problems. But that isn’t your fault. It isn’t your parents’fault or Heavenly
Father’s fault.270
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Edellä olevassa lainauksessa maskuliininen miesruumis tulee esiin
isoina vahvoina käsivarsina. Yllä oleva teksti kertoo naisesta, joka muistelee
omaa lapsuuttaan. Hän muistaa kisatuksi tulemisen kokemuksiaan. Naisella kerrotaan olevan selkäkyttyrä ja muutoinkin vakavasti vammainen keho. Lapsuuden
leikkikaverit usein kutsuivat häntä nimillä, mikä loukkasi häntä. Lohtua hän sai
isältään, tämän miehekkäässä sylissä. Kertomuksen opetus on se, että vaikka
kuinka joutuisi kaltoin kohdelluksi, hyvä ihminen antaa aina anteeksi. Tarinassa
peilautuvat kaksi kehoa toisiinsa mielenkiintoisella tavalla: naisen ruumis on hauras ja vammainen, miehen ruumis on iso ja vahva. Isähahmo on se, joka tuomitsee
kiusaajat, selventää tapahtuman syyt ja ohjaa kiusattua lastaan antamaan loukkaajille anteeksi. Kertomuksessa patriarkalla on sekä symbolista valtaa että fyysistä
voimaa yli muiden.

7.2 Siisti, säädyllinen ja siveä pappeuden haltijan ruumis
To bear the priesthood of God with dignity means . . . that we move about with a
quiet dignity, not only at the sacrament table but also at work, at school, and even
as Dad walks along the roadway on his way to work; we are priesthood holders;
we are different not particularly better than anyone else, but we’re different. A
representative of God dresses properly; he’s always modest. . . . And most certainly, our bodies, as well as our clothing, should be very, ver clean. . . .Sometimes
a priesthood holder has need to improve his speech. There is no dignity in the extreme use of slang. Profanity is an insult to God. . . No priesthood holder stands
with less dignity than when his body is not maintained and regarded as a temple of
God.271

Yllä oleva käsikirjan tekstilaina esittää, että pappeutta tulee kantaa arvokkuudella.
Mormonimiehen erikoisasema pappina velvoittaa hänet liikkumaan ja käyttämään
ruumistaan sopivalla tyylillä. Pappeuden pitäjän tulee myös puheessaan ja puheillaan heijastaa läheisyyttään tuonpuoleiseen. Papin ei ole soveliasta käyttää liiallisesti slangia tai kiroilla. Pyhän pappeuden tulee vaikuttaa näkyvästi miehen ruumiissa – suorittipa hän rituaalisia velvollisuuksiaan tai tekipä hän mitä tahansa
arkielämään liittyvä askareita. Pappeuden kantaminen erottaa mormonimiehen
myös ruumiillisesti toisista miehistä. Erityisasemastaan huolimatta miehen tulee
olla nöyrä ja muistaa, ettei hän ole välttämättä sen parempi ihminen kuin kukaan
muukaan. Mormonimies pukeutuu aina Jumalan tahdon mukaisesti –säädyllisesti
ja siististi. Papin tulee pitää huolta pelastavan, parantavan ja lohduttavan ruumiinsa puhtaudesta.

271

BMPH –B, 24–25.
89

Douglas Davies (2001) jaottelee mormonien pukeutumis- ja vaatekulttuurin kolmeen kokonaisuuteen. Hänen mukaansa mormoneilla on arkivaatteet,
lähettiasu ja rituaalinen temppelipuku. Miesten sunnuntai- eli kirkkovaatetukseen
kuuluu tumma puku, valkoinen kauluspaita ja hillitty kravatti. Samaa asukokonaisuutta miehet käyttävät jokapäiväisesti lähetystyötä suorittaessaan. Temppelivihkimysriitin, eli pyhityksen tai endaumentin (endowment), läpikäyneet uskolliset
mormonit saavat erityisen pyhän uskonnollisen sitoumuksen muistoksi ja symboliksi ihokaan eli garmentin (garment):
Because these promises are so sacred, we receive the endowment only after we
have shown diligence in keeping Heavenly Father’s commandments. To remind us
of these promises, we are given a sacred garment to wear.272

Tätä asua on tarkoitus pitää tavallisten vaatteiden alla. Garmentti on
yleensä kaksiosainen. Sen alaosa ylettyy vyötäröltä polviin, yläosa muistuttaa tavallista t-paitaa. Miesten ja naisten ihokkailla on erilaiset leikkaukset. Naisten
pitämässä garmentissa on suurempi kaula-aukko ja lyhyemmät hihat.273 Näin ollen
alusasu, pyhänä ja intiiminä muistutuksena ihmisen paikasta mormonikosmologiassa, on myös ruumista sukupuolittava merkki. 274
Sääntönä on, ettei alusasu saisi pilkottaa muiden vaatteiden alta,
joten se väistämättä säätelee myös arkipukeutumista. Ihokaan niukemman leikkauksen ansiosta naisilla on mahdollisuus pukeutua arjessa istuvampiin yläosiin.
Garmenttien lisäksi temppelissä käytetään myös muita rituaalisia asuja kuten päähineitä ja esiliinoja. Useat tutkijat näkevät mormonien temppeliin liittyvän vaatetuksen olevan alkujaan vapaamuurareiden rituaalisten vaatekappaleiden toisintoja.275
Kuten alaluvun alussa olevassa lainauksessa käy ilmi, mormonien
arkipukeutumisen tärkeänä periaatteena on säädyllisyys tai vaatimattomuus (modesty). Davies (2001, 125) kuvaakin mormonien pukeutumisideologiaa puritaani-
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Colleen McDannellin (1995, 219) mukaan garmenteilla ja niiden riisumisella on myös
seksuaalisuuteen liitettäviä merkityksiä. Hänen tekemässäään syvähaastattelututkimuksessa
ilmeni, että useiden amerikkalaisten mormonien mielestä temppeli-ihokkaat koettiin
epäeroottisina ja rumina asuina. Niistä riisuutuminen saatettiin puolestaan tulkita seksuaalisena
eleenä tai vihjailuna. McDannell mainitsee myös yhdysvaltalaisessa mormonifolkloressa
esiintyvästä kertomuksesta, jossa naisen kanssa seksiin lankeamaisillaan olen lähetyssaarnaaja,
riisuutuessaan ja nähdessään omat garmenttinsa, lopetti ”touhut”kesken. Tietyllä mormonien
arjen käytänteiden tasolla ihokkaiden voidaan oikeastaan katsoa suojelevan de facto
siveettömyydeltä. (Ks. McDannellin 1995, 209–210, 214–219.)
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seksi – arkivaatteiden tulee olla yksinkertaisia ja hillittyjä. Opetuskäsikirjan tekstin mukaan säädyttömyys johtaa usein siveettömyyteen. Manuaali esittää, että
oikeanlaisen seksuaalimoraalin ylläpitäminen on erityisen vaikeaa ”nykynuorisolle”. He uskovat itsetietoisesti tietävänsä kaiken elämän tosiasioista –nuoriso suhtautuu seksiinkin kevyesti. Heille mikään ei ole enää pyhää:
Another of the many things that lead to unchastity is immodesty. Today many
young women and young men are smug in their knowledge of the facts of life.
They think they know all the answers. They talk about sex as freely as they talk
about cars and shows and clothes. And a spirit of immodesty has developed until
nothing seems to be sacred. 276

Alla olevassa tekstikohdassa vastuu siveellisyyden ylläpitämisestä
kaatuu pääosin nuorten naisten ja heidän äitiensä harteille. Naisten vaatteiden
niukkuuden katsotaan olevan osoitus nykyaikaisen, moraalisesti turmeltuneen
vaatetuksen tunnusmerkki. Teksti, joka on lainattu erään mormonijohtajan puheesta, epäilee nuorten naisten kykyä arvioida omaa pukeutumistyyliään. Paljastavat vaatteet kun pappeusjohtajan mielestä saattavat viekoitella ja houkutella
nuoria miehiä pahantekoon:
One contributing factor to immodesty and a breakdown of moral values is the
modern dress. I am sure that the immodest clothes that are worn by some of our
young women, and their mothers, contribute directly and indirectly to the immorality of this age. Even fathers sometimes encourage it. I wonder if our young sisters
realize the temptation they are flaunting before young men when they leave their
bodies partly uncovered. 277

Mormonien syntihierarkiassa seksuaalirikkomukset ovat murhan
jälkeen pahimpia. 278 Kuten aiemmin jo totesin, pahimmassa tapauksessa seksuaalisyntejä tehneet ihmiset erotetaan mormonikirkosta. Käsikirjassa käytetään termiä
siveyden laki (law of chastity), jolla tarkoitetaan sääntöä, jonka mukaan ainoastaan
avioliitossa oleva mies ja nainen saavat olla seksisuhteessa. Siveyden laki esitetään opetuskäsikirjassa Jumalan säätämäksi ikuiseksi ja muuttumattomaksi laiksi.
Käsikirjan siveysdiskurssissa vakaviksi seksuaalirikkomuksiksi lukeutuvat aviorikos, haureus, avoliitossa eläminen, homoseksuaalisuus279, abortti ja itsetyydytys.
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Mormonien suhtautuminen samaa sukupuolta olevien ihmisten välisiin suhteisiin on vuosien
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Siveellisyyden ylläpitoon kuuluu olennaisesti myös mielen ja vaatetuksen pitäminen puhtaina:
God has never changed His laws and commandments concerning sexual sin, although man has tried to change them to suit his own pleasure. The law of chastity
means that a man must not have intimate physical relations with anyone except his
own wife. The Lord has commanded, “Thou shalt not commit adultery” (Exodus
20:14). The law of chastity is not limited to just adultery, however. It extends to all
improper uses of the divine power of procreation. Among the other ways man misuses this sacred power are fornication (including living together without marriage),
homosexuality, abortion, and masturbation. Chastity also includes cleanliness in
thought and modesty in dress. 280

Opetuskäsikirjan tekstit puhuvat seksuaalisuudesta pyhänä luomisvoimana, joka on ihmisille suotu tai lahjoitettu. Se on vertauskuvallisesti valo,
jonka on voimaa sytyttää toisia valoja. Avioliiton sisällä toteutettu ja erityisesti
lisääntymiseen tähtäävä seksuaalisuus on pohjimmiltaan hyvää. Käsikirjassa ihmiselle suotu kyky luoda uutta elämää johtaa perheen perustamiseen, joka esitetään
usein maanpäällisen onnellisuuden lähteeksi. Alla olevan tekstilainan mukaan
tämä valo, eli lisääntymiskyky, on suotu lähes kaikille kuolevaisuuteen syntyneille ihmisille. Teksti ei kuitenkaan vastaa miksi joillekin sitä ei ole suotu. Käsikirjan
mukaan nyky-yhteiskunta houkuttelee jatkuvasti ihmisiä kajoamaan näihin pyhiin
voimiin. Ilmeisesti alun perin naimattomille nuorille suunnattu teksti kieltää antamasta lupaa ulkopuoliselle nuoren oman kehon koskettamiselle. Paradoksaalisesti,
alla oleva teksti esittää, että "seksuaalisuuden uhka" tulee yhteiskunnassa, eräänlaisena “käännytyksenä”. Kaksi aineistolainaa sitten, uhka oli peräisin nuorten
naisten pukeutumisesta ja sen kautta herätetyssä nuorten miesten seksuaalivietistä.
Mormonikirkon miesjohto opettaa nuoria pitämään kiinni omasta viattomuudesta.
Tekstissään he korostavat, että seksuaalisuus on varattu ainoastaan avioliittoon.
There was provided in our physical bodies, and this is sacred, a power of creation.
A light, so to speak, that has the power to kindle other lights… .Through the exercise of this power of creation, a mortal body may be conceived, a spirit enter into it,
and a new soul born into this life. This power is good. It can create and sustain
family life, and it is in family life that we find the fountains of happiness. It is
given to virtually every individual who is born into mortality. It is a sacred and
significant power. You are growing up in a society where before you is the constant invitation to tamper with these sacred powers . . . Do not let anyone at all
touch or handle your body, not anyone! Those who tell you otherwise proselyte
you to share their guilt. We teach you to maintain your innocence. . . The only
righteous use of this sacred power is within the covenant of marriage. Never misuse these sacred powers”. 281

1970-luvulla mormonikirkko jopa "hoidatti" homoseksuaaleja miehiä erilaisilla sähkösokkiterapiolla (ks. Ruchti 2007, 149).
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Edellisten tekstien valossa mormonismin suhdetta seksuaalisuuteen
voisi luonnehtia ambivalentiksi. Yhtäältä seksuaalisuus on positiivinen pyhä luomisvoima tai valo, joka tarkoituksena on edistää tuonpuoleisten henkisisarusten

pelastumiskehitystä. Toisaalta väärin käytettynä seksuaalisuus saastuttaa ruumiita.
Käsitykseni mukaan erityisen harmillista likaisuus on miesten ruumiille, sillä niiden tulee olla rituaalisesti puhtaita toimittaakseen pyhiä riittejä. Väärin, eli avioliiton ulkopuolella, käytetyn luomisvoiman seuraukset ovat turmiollisia – ihmisten
pelastuminen voi sen vuoksi vaarantua. Saastaisiksi luokitellut henkilöt joutuvat
mahdollisesti ongelmiin myös uskonyhteisössään, jossa heidät stigmatisoidaan
ja/tai marginalisoidaan. Kehon puhtaus on väistämättä yhteisöllinen, ja näin ollen
myös poliittinen, kysymys. Mormonien seksuaalinen ruumis on valtavan vahvasti
ladattu symboli. Käsikirjan tekstien jatkumossa mormonimiehen keho rakentuu
potentiaaliseksi pelastumisen ja/tai tuhoutumisen välineeksi.

7.3 Väärin käyttäytyvät miesruumiit
Duties and Blessings of the Priesthoodin sivuilla esiintyy sellaisia mieshahmoja,
joiden tarkoituksena on esittää "rikollisen" roolia käsikirjan opetuskertomuksissa.
Tarkastelemalla ihanteita rikkovia miehiä ja ruumiillisuuksia pyrin saamaan paremman kuvan siitä, millaisia julkilausumattomia arvoja ja ihanteita käsikirja rakentaa mormonimieheyden ympärille. Opetuskäsikirjan vääränlaisia miehisyyksiä
kuvailevissa teksteissä näkyy selkeästi ihmisen sisäisen (mielen) ja ulkoisen
(ruumiin) tilan vastavuoroinen suhde:
Lord George had led an evil life. He had been a drunkard, a gambler, and a cheat in
business, and his face reflected the life he had led. It was a very evil face. 282

Pahaa elämää viettänyt Lord George oli juoppo, uhkapeluri ja huijari.
Pahuus heijastui hänen ruumiistaan, erityisesti hänen kasvoistaan. Tekstissä hahmon vääränlaisuus rakennetaan sen taipumuksella sortua välittömiin nautintoihin,
joihin alkoholin käyttö ja pelinhimo viittaavat. Hyvän mormonimiehen tulee siis
hillitä ja hallita itsensä.
Lähestulkoon kaikki epäihanteelliset tai normeja rikkovat mieshahmot näyttelevät käsikirjan havainnollistavissa teksteissä tuhlaajapojan roolia:
huono mies pystyy muuttumaan uskoontulon tai parannuksenteon kautta hyväksi
282
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mieheksi. Tällaiset käsikirjan lähtökohdiltaan ehkä hieman yksinkertaistavat tai
naiivit kertomustekstit kuvastanevat selkeästi eteenpäin suuntautuvan mormonimaailmankuvan peruslähtökohtia. Elämässä on tärkeää kehittyä kohti täydellisyyttä:
Before Joseph Garcia joined the Church, he enjoyed drinking with his friends and
spent little time at home. As a result, his wife often had to take small cleaning jobs
to earn money to help support the family. His children barely knew him. They
feared him more than they respected or loved him.283

Yllä olevan kertomuksen Joseph Garciakaan ei osannut hallita itseään ennen kääntymistään mormoniksi. Hän juopotteli kavereittensa kanssa ja laiminlöi tehtävänsä perheen päänä. Huonon elämäntyylinsä seurauksena hänen
vaimonsa joutui hakemaan töitä ansaitakseen perheelleen elantoa. Lapsetkin vieraantuivat Josephista ja oppivat pikemminkin pelkäämään kuin rakastamaan ja
kunnioittamaan häntä. Tarinan mieshahmon itsekäs käytös oli uhkana perheelämälle. Isän ja äidin sukupuolisidonnaiset roolit menivät sekaisin: äidin tulee
hoitaa lapsia ja kotia, isän tulee työllään ansaita elanto itselleen ja perheelleen. Se
mikä uhkaa perhettä, uhkaa mormonimaailmankuvan mukaan myös pelastusta ja
kosmista järjestystä.
Monissa käsikirjan huonoja miehiä kuvailevissa kertomuksissa toistuu myös ajatus, jonka mukaan huonot miehet kohtelevat ruumistaan väärin, esimerkiksi saastuttamalla ruumiinsa alkoholilla tai muilla kielletyillä aineilla. 284
Toinen tapa, jolla ruumiin puhtauden voi turmella, on rikkomalla siveyden lakia:
Craig, a 16-year-old priest, was an outstanding young man. He was always willing
and ready to do whatever he was asked to do by his bishop. One day, however,
Bishop Wells noticed that Craig was avoiding him. Even in priesthood quorum
meeting, Craig’s eyes were always looking in another direction. Bishop Wells
wanted to call Craig as secretary to the priests' quorum, but he felt something was
wrong. So he called Craig into his office for an interview. During the interview
Craig confessed that he had a moral problem. He said he was ashamed and did not
feel worthy of the priesthood. Bishop Wells talked with him and assured him that
he could repent and feel good about himself again. Through this talk, Craig learned
how to overcome his problem, and through repentance, he was forgiven and became happy and enthusiastic again. Bishop Wells was then able to call him to be
the secretary of the priests' quorum. 285

Papin virassa toimivalla 16-vuotialla Craigilla oli "moraalinen ongelma", mikä vuoksi hän tunsi itsensä kelvottomaksi. Kyseisellä ilmaisulla viitataan mormonipuheessa seksuaalirikkomukseen; tässä tapauksessa kyseessä lienee
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itsetyydytys tai pornografian katselu, sillä molemmat ovat rikkomuksia, joista
erityisesti nuoria miehiä varoitetaan.286 Kertomuksen nuoren pappeuden kantajan
häpeä näkyi ulkoisesta käytöksestä. Seurakunnan johtaja Wells tunsi, ettei Craigilla ollut kaikki hyvin. Piispa lohdutti nuorukaista ja kehotti häntä tekemään parannuksen. Craig ratkaisi "ongelmansa”, minkä vuoksi hänen mielialansa muuttui
iloiseksi ja innokkaaksi. Koska nuori pappi oli jälleen puhdas, Wells pystyi kutsumaan hänet seurakunnalliseen luottamustehtävään, pappien ryhmän sihteeriksi.
Käsikirjassa on kaksi kertomusta, joissa esiintyy erakoitunut ja halveksittu laitapuolenkulkijahahmo. 287 Molemmissa tapauksissa päähenkilö on vanhempi mies, jonka poikkeavuus ei rajoitu köyhyyteen tai onnettomaan kohtaloon.
Hän on erilainen myös ruumiillisesti –yksi hahmoista on rampa, toisella on päässään kasvain ja silmälappu. Miesten yksinäisyys ja sosiaalinen syrjäytyneisyys
kiteytetään toteamukseen heidän naimattomuudestaan ja leskeydestään. He asuvat
kylmissä mökeissään sotkun ja epäjärjestyksen ympäröiminä. Silmälappuisen
Hastyn mainitaan myös nukkuvan likaisissa vällyissä. Mormonikirkon jäsenten
avun ja välittämisen ansiosta heidän elämänsä kuitenkin muuttuu. He saavat puhtaita petivaatteita, heidän kotinsa siivotaan ja korjataan. Remontti tosin ei kohdistu
ainoastaan ulkoiseen, materiaaliseen maailmaan vaan myös miesten sisäiseen sielunelämään.
Mormoniseurakuntalaisten osoittaman välittämisen vuoksi miesten
elämä sai sisältöä ja merkitystä – uskoa, toivoa ja rakkautta. Muutos kaaoksesta
järjestykseen näkyi konkreettisesti myös Hastyn keholta:
Somehow the old hermit did not seem ugly any more...When Christmas came,
Steve’s family invited Hasty to dinner again. This time he came –clean, in a suit,
and looking handsome. After dinner the old man expressed his gratitude for Steve
and his family. He said that his life had been a shambles, but the love they had
shown him was making him a different person. Steve looked at Hasty and saw how
happy he was; and inside, he felt his heart begin to grow warm.288

Hasty tuli puhtaana ja komeana, pukuun pukeutuneena, Stevenin
perheen jouluillalliselle. Mies kiitti perhettä avusta. He olivat muuttaneet hänen
pelkkää kompurointia olleen elämänsä. Hastyn ulkoinen ja sisäinen ruumis muuttuivat Steven mukaan samanaikaisesti. Mies näytti iloiselta ja hänen sydämensäkin alkoi lämmetä.
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Samanlainen tarina rakentuu erikoisen näköisen, ikääntyneen Pikku
Benin (Little Ben) ympärille.289 Tämä laiha, kouluja käymätön rekkakuski poltti
tupakkaa eikä käynyt kirkossa. Seurakuntansa pappeuskoorumin veljet saivat hänet innostumaan kirkossakäynnistä. Pian hän itsekin oli esimerkillisesti opettamassa kirkon toiminnasta poisjääneitä jäseniä tai mormonikirkkoon kokonaan
kuulumattomia ihmisiä. Pikku Benistä tuli erityisesti seurakunnan lasten suosikki,
sillä hän otti heidät erityisen huomionsa kohteeksi.
Opetuskäsikirjan kertomuksissa esiintyy paikoin miehiä, jotka epäilevät mormonikirkon ja -opetusten totuutta tai vähättelevät sen merkitystä. 290
Näissä kertomuksissa joidenkin miesten taipumus kriittisyyteen, kyseenalaistamiseen tai pyrkimys oppien omakätiseen muuttamiseen nähdään ehdottoman kielteisenä, jopa itse paholaisen aikaansaamana vääryytenä. Yhtälailla jättäytyminen
pois kirkollisesta toiminnasta on merkki uskon puutteesta. Toisaalta kyseinen valinta osoittaa, että ympäröivä uskonyhteisö ei ole ollut tarpeeksi huomioiva.291
Epäuskoa tai -kiinnostusta osoittaneet miehet voivat palata aktiivisiksi kirkon jäseniksi, jos niin päättävät. Mormonismissa jokaisella ihmisellä on
vapaa tahto ja siten myös vastuu omien elämänvalintojen seurauksista. Käsikirjan
opettajien tärkeyttä täsmentävässä kertomuksessa perheen isä ei ollut mennyt
temppelissä naimisiin vaimonsa kanssa, minkä vuoksi häntä ei oltu myöskään
sinetöity poikaansa. Tarinan esimerkillinen nuori poika kertoi isälleen pappiskokouksessa käsitellystä oppiaiheesta, joka käsitteli pelastavaa temppeliavioliittoa.
Keskustelun vaikutuksesta uskonnollisesti välinpitämättömän isän elämä muuttui:
hän oivalsi, että rakasti perhettään niin paljon, että halusi elää heidän kanssaan
ikuisesti:
An inactive priesthood holder had not taken the necessary steps to have his wife
and teenage son sealed to him in the temple. His son became deeply interested in
eternal family unity after hearing a lesson in priesthood meeting about temple marriage. The lesson influenced the boy to talk to his father concerning the matter. As
a result of their conversation, the father’s life changed. He realized that he loved
his wife and son and wanted to be with them forever. Eventually, the family was
sealed in the temple for time and eternity— all because one family member, a
teacher, was interested in building love and unity in his family. 292
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Mormonismin ikuisen edistymisen eetokseen kuuluu itsensä kehittäminen, oppimishalu, positiivinen elämänasenne ja ulospäinsuuntautuneisuus.
Sosiaalisia taitoja mormonimies tarvitsee perheessään sekä omassa kirkko- ja paikallisyhteisössään. Joskus epätoivottava käytös miehessä liittyy hiljaisuuteen,
ujouteen tai arkuuteen. 293 Käsikirjan kertomuksissa tällaiset luonteenpiirteet leimataan negatiivisiksi, sillä ne usein estävät miestä osoittamasta rakkauden ja välittämisen tunteiden näyttämistä ruumiillaan. Tämä esitetään erittäin haitalliseksi
erityisesti perhe-elämän kannalta. Mormonimies kuitenkin pystyy kouluttamaan
olemustaan aktiivisemmaksi ja innostuneemmaksi:
“The stranger beside us was uneasy. He looked straight ahead and scarcely
breathed. He didn’t even smile at our two young children, who always made
friends for us. After church, my husband asked the solemn fellow home with us for
dessert. A smile relaxed his long face. ‘I was just baptized last week, and then
moved into your ward,’he explained. He dropped in on us several times a week
thereafter, excited about his [growing knowledge of the gospel], eager to discuss
the scriptures, anxious over his personal affairs. Ours was the great joy of watching
our brother grow. He was no longer a stranger”. 294

Tässä opetuskäsikirjan kertomuksessa uusi ja ahdistunut käännynnäismies osoittaa ruumiillaan jännittyneisyyden tunteita. Jumalanpalveluksen aikana hän katsoi vain eteensä ja hädin tuskin muisti hengittää. Hän ei edes hymyillyt läheisyydessään oleville lapsille. Seurakuntalaisten ystävällinen ele auttoi hänet rentoutumaan, mikä näkyi hänen kasvoistaan hymynä. Ystävystymisen myötä
tarinan mieshenkilö avautui ja hänestä tuli ulospäin suuntautunut. Kertomuksen
mukaan, hän oli erityisen halukas puhumaan uudesta uskostaan ja omasta elämästään. Tarinan kertoja luonnehtii kasvuksi miehen ilahduttavaa käytöstyyliin muutosta.
Opetuskäsikirja ei pyri rakentamaan ainoastaan käsitystä siitä, miten
miehen tulee käyttäytyä. Manuaali sisältää myös runsaasti esimerkkejä siitä millainen ruumiillinen performanssi ei ole hyväksyttävää tai suotavaa. Käsikirjan
tekstit korostavat, että sellainen mies, joka kohtelee ruumistaan väärin, saastuu.
Turmeleva lika voi olla sekä materiaalista, että henkistä tai hengellistä. Oppaan
mukaan useimmiten tällainen epäpuhtaus heijastuu miesruumiin kasvoista tai käytöksestä. Vastaavanlaisesti onnellisuus, hyvyys ja oikeamielisyys muuttavat miehen myös ulkoisesti. Vaarallisia käytösmalleja ovat myös sellaiset, joissa mies
väärin toimimalla uhkaa perheen tasapainoa. Samalla mies ei ainoastaan horjuta
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omia pelastumisen mahdollisuuksia vaan myös lähimmäistensä ikuisuuden kehitystä. Mieskeho voi myös oppia hyviä ja sopivia käytöstapoja, mitkä tekevät hänestä avoimen ja sosiaalisen. Manuaali esittää, että mies ja hänen ruumiinsa voivat muuttua kohti parempaa.

7.4 Erilaiset ruumiit, toisenlaiset miehet
Käsikirjan kuvitusta katsellessa huomaa, että Duties and Blessings of the Priesthoodiin on pyritty tietoisesti luomaan kuvaa, jossa MAP -kirkko näyttäytyy maa-

ilmanlaajuisena ja monikulttuurisena yhteisönä. Manuaalin kuvaston tilannevalokuvissa esiintyy erilasten etnisyyksien edustajia runsain määrin. 295 Lähes poikkeuksetta kuvien aasialaiset, afrikkalaiset, eurooppalaiset, oseanialaiset ja amerikkalaiset intiaaniruumiit viihtyvät kuitenkin keskenään. Opetusoppaan laadinnan lähtökohdissa ja siinä kuvattujen kehojen välisissä suhteissa on epäsuorasti ilmeneviä
valta-asetelmia. Esimerkiksi palestiinalaissyntyinen Jeesus, kaikkien mormonimiesten täydellinen ja synnitön esikuva, muistuttaa ulkoisesti vaalealla ihollaan,
sinisillä silmillään ja kullanruiskeilla hiuksillaan lähinnä (pohjois)eurooppa-laista
miestä:

Kuva 7. Jeesus Kristus.296

Käsikirja jättää kuitenkin kertomatta miten ei-eurooppalaista syntyperää olevan miehen tulee katsoa ja lukea kyseisenkaltaisia Jeesus -representaatioita, joita manuaali sisältää runsaasti. 297 Kuinka tällaiseen esikuvaksi tarkoitettuun hahmoon tulee samaistua? Käsikirja korostaa jatkuvasti, että pappeuden
haltijan tulisi olla kuin Jeesus. Millä kaikilla tavoilla esimerkiksi afrikkalainen
mormonimies pystyy olemaan Kristuksen kaltainen (Christlike)?
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Kuten tutkielman aineistoesittelyssä huomautin, opasta käytetään
kaikkialla mormonikunnassa. Käsikirjan teksti pyrkii paikoin pois etnosentrisyydestä:
In some countries there are laws against storing food. President Kimball said that
those who live in these countries should honor, obey, and sustain the laws of the
country and should not store food. 298

Yllä olevassa ohjeistuksessa, todetaan, ettei mormonin tule toimia
vastoin maan lakeja. Kaikissa maissa ruoka-aineiden varastoiminen 299 ei tekstin
mukaan ole sallittua. Joissain tekstikohdissa ilmaistaan samankaltaisia ohjeistuksia sovellettavaksi "omalla alueellasi" (in your region).300
Mormonikirkon kulttuurista ja etnistä monimuotoisuutta on pyritty
tuomaan manuaalissa esiin myös narratiivisissa opetustarinoissa. Yksittäisiä kertomuksia on sijoitettu esimerkiksi Saksaan, Meksikoon, Koreaan, Peruun ja Uuteen Seelantiin. Tarinoiden tai esimerkkitapausten henkilöhahmoina esiintyvät,
Waynen, Johnin, Stevenin ja Paulin lisäksi, muun muassa Sven, Ungan perhe, veli
Wong ja Joseph Garcia. Useat käsikirjan tekstiä värittäväistä kertomuksista perustuvat “tositapahtumiin”. Useimmiten opetustarinat on kuitenkin poimittu tai lainattu valkoisten, yhdysvaltalaisten miespuolisten mormonijohtajien puheista tai
kirjoituksista. Joidenkin tällaisten tekstikohtien kautta välittyy selvästi eksotisoiva
ja toiseuttava sävy:
On one of the trips to Mexico City I was asked by one of the stake presidents to
ordain a bishop who had been called. I was glad to do so. The President and the
newly called bishop came to our room and we visited and got acquainted. As I remember it, this small but impressive man was introduced as a full-blooded Aztec
Indian. This itself pleased me greatly since I have always had such a special interest in the Indians.301

Yllä olevassa kertomuksessa yhdysvaltalaista pappeusjohtajaa pyydettiin vihkimään pienen, mutta vaikuttavan miehen piispaksi Meksikossa. Tarinassa amerikkalainen pappi on mies, joka siirtää ruumiillaan pyhää intiaanille.
Seurakunnan johtajaksi vihittävä meksikolainen mies osoittautuikin presidentin
mielestä erityisen kiinnostavaksi; puhdasveriseksi intiaaniksi. Kertomuksessa ko-
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rostuu amerikkalaisen johtajan kokemuksen ensisijaisuus: tuleva piispa on kooltaan toisenlainen ja etniseltä taustaltaan erilainen
Oppaan tarinoiden maskuliinisuuden ja ruumiillisuuden merkitykset,
tulkinnat ja moraalinen kysymyksenasettelut edustavat pitkälti keskiluokkaisen
valkoihoisen heteroseksuaalin amerikkalaismiehen sosiokulttuurisia lähtökohtia.
Tämän lähtökohdan primaarisuudesta kertonee se, että harvemmin käsikirjan tarinoissa tuodaan esiin kertomuksissa esiintyvien hahmojen yhdysvaltalaisuus tai
valkoihoisuus. Käsikirjan kertomuksissa ei kuitenkaan kyseenalaisteta eieuroamerikkalaisten miesten kykyä uskoa tai toimia kirkon opetusten tai ihanteiden mukaisesti. Joissain narratiiveissa muukalainen voi toimia miehen esikuvana
esimerkiksi nöyryydessä ja vaatimattomuudessa.302
Käsikirjan teksteissä vilisee sellaisia sanayhdistelmiä kuin profeetta
Smith, presidentti Hinkley ja vanhin Ballard. Kirkollisen auktoriteettiaseman tittelit, kuten profeetta (prophet), presidentti (president) tai vanhin (elder) yhdistyvät
lähes poikkeuksetta eurooppalaisperäisiin nimiin. Mormonijohtajien puheisiin ja
kirjoituksiin viittaaminen rakentaa jo itsessään käsitystä ylimmän pappeusjohdon
vahvasta euroamerikkalaisuudesta. Onko siis muilla kuin valkohipiäisillä, eurooppalaista sukujuurta olevilla amerikkalaisilla käytännössä mahdollisuutta edetä
globaalin kirkon hierarkiassa kovinkaan korkealle?
Mormonijohtajien etnistä kirjoa tutkinut Devin Smith (2005) huomauttaa, ettei mormonikirkon yleisauktoriteeteista (General Authorities) löydy
kuin muutama yksittäinen ei-eurooppalaisamerikkalaista etnisyyttä edustava henkilö. Vuonna 2002 muita kuin euroamerikkalaisia kirkon johtajia oli vain 7.4 %.
Vertailupohjana toimivat Smithin omat laskelmat, joiden mukaan nykyään yli
50 % mormoneista asuu muualla kuin Yhdysvalloissa. Smith toteaa myös, että
englannin kielen puhujien määrä MAP -kirkossa on nyttemmin laskenut alle
50 %:iin. Smithin mukaan Myöhempien Aikojen Jeesuksen Kristuksen kirkon
olisi hyvä lisätä kirkollisen johtonsa etnistä kirjoa, mikä voisi kirjavoittaa ja monipuolistaa yhteistä symboli- ja mielikuvamaailmaa.
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon historian
menneisyyteen ei tarvitse mennä kovinkaan kauas havaitakseen, että ruumiin ihon
värillä on ollut symbolista ja teologista merkitystä. Vasta vuonna 1978, pitkän
politisoituneen ja teologisen kädenväännön jälkeen, Salt Lake Cityn valkoiset
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miehet muuttivat noin 140 -vuotta kestäneen käytännön, jonka mukaan mustaihoisia miehiä ei vihitä papeiksi. Tuona aikana afrikkalaistaustaisia mormoneja ei
myöskään päästetty temppeleihin saamaan endaumenttitoimitusta, mikä käytännössä merkitsi, etteivät he voineet saavuttaa pelastuksen korkeinta astetta. Mormonifolkloressa tumma iho on usein liitetty Jumalan langettamaan kiroukseen tai
rangaistukseen303.
Valkoisen mormonimiehen kirkon suhtautuminen toisenlaisiin ruumiisiin ja erilaisiin kulttuureihin on muutoinkin osoittautunut usein hankalaksi tai
ongelmalliseksi. Mormonien mielikuvamaailmassa Amerikan mantereen intiaanit
sekä polynesialaiset kansat ovat nauttineet eräänlaisesta erityisasemasta. Heitä on
usein pidetty Mormonin kirjassa kuvattujen juutalaisperäisten kansojen jälkeläisinä. Kirkon alkuajoista lähtien, myyttisen menneisyytensä vuoksi, niin polynesialaisia kuin intiaaneja on pyritty innokkaasti käännyttämään takaisin oikeaan, alkuperäiseen uskoonsa. Samalla heidän ruumiitaan on opetettu ja kuritettu valkoisen
miehen tavoille304 – pois alkukantaisesta lankeemuksen, siveettömyyden ja sivistymättömyyden tilasta.305
Mormonikirkon profeettainstituution ympärille rakentunut käsitys
yhdestä ainoasta oikeasta uskosta tai totuudesta ja sen ilmaisusta on ajanut ahtaalle
monet mormonismin paikalliset (ruumiilliset) traditiot. 306 Aineistossanikin tämä
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Afrikkalaisten mustaa ihoa on pidetty amerikkalaisessa mormoniperinteessä Kainin merkkinä.
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ilmenee selkeäkaavaisen jumalanpalveluselämän kohdalla. Kaikkialla mormonikunnassa muun muassa jumalanpalvelukset ovat hyvin pitkälle samanlaisia:
riitit, saarnat ja hengellinen musiikki on haluttu pitää hyvin yhdenmukaisena:
“A few years ago President Kimball and I were in Cusco, Peru, on a Sunday and
attended the branch Sunday School. A young missionary from North America was
playing the piano. After the service President Kimball asked if any of the local
members could play the piano. The branch president told him that one of his counselors could play two hymns. President Kimball then asked that the man play the
two hymns for sacrament meeting and he did so. Afterwards President Kimball
suggested that he continue to develop his musical talent and play the piano for all
Church services”307

Yllä oleva kertomuksessa kuvastaa kuinka olennainen osa mormonijumalanpalvelusta pianomusiikki on. Mielenkiintoista tässä tarinassa on kuitenkin asetelma, joka liittyy taitamattomiin perulaisiin kehoihin ja osaaviin pohjoisamerikkalaisiin ruumiisiin. Kertomuksessa pohjoinen mies asettaa kehonhallinnan standardin, johon eteläamerikkalaisen ruumiin tulisi kouluttautua ja yltää.
Pianonsoittotaito esitetään narratiivissa lahjakkuutena (talent) eikä normina. Presidentti Kimball ei kysynyt seurakunnalta, että olisiko joku sen jäsenistä osannut
soittaa jotain muuta, kenties paikallista, soitinta.
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8 Yhteenveto ja loppupäätelmät
Jos Mark kuolee nyt, se on sellainen kuin Jumala haluaa, puhdas ja vahva, ruumis
Jumalalle pyhitetty temppeli, ja varmasti Mark pääsee kirkkauksista kirkkaimpaan,
lähelle Jumalaa ja Jeesusta ja profeettoja ja saa taivaalta oman tähden. 308

Tässä tutkielmassa olen pyrkinyt selvittämään millaista käsitystä miehestä ja miehen ruumiista Duties and Blessings of the Priesthood -käsikirja rakentaa. Tehtävä
on osoittautunut monipuolisuudessaan haastavaksi ja mielenkiintoiseksi. Opetuskäsikirja pyrkii paikoin hyvinkin yksityiskohtaisesti selventämään mormonimiehelle kaikki ne eritasoiset velvollisuudet ja siunaukset, jotka liittyvät hänen kutsumukseensa pappeuden haltijana. Manuaali toimii maskuliinisuutta säätelevänä
ja ruumiillisuutta kontrolloivana performanssikäsikirjoituksena. Teos pyrkii tekemään tavallisista miesruumiista pelastavia patriarkkoja.
Opetuskäsikirja rakentaa, vahvistaa ja ylläpitää hegemonista mies- ja
ruumiskuvaa erilaisten representaatioiden ja suorien määräysten kautta. Manuaalin pyrkimys kontrolloida miesruumiita on osittain erityisen konkreettinen; se
esimerkiksi käskee käyttäjäänsä näyttämään (show), lukemaan (read) ja keskustelemaan (discuss). Abstraktimmalla tasolla teos tarjoaa ideologisesti virittyneen
käsitteellisen verkoston, joiden avulla miehet voivat ankkuroida ajatuksensa, kokemuksena ja tekonsa. Oppaan sivuilla oikeanlaista maskuliinisuutta ja normatiivista ruumiillisuutta rankentavat pelastuksen, perheen, pappeuden, velvollisuuden,
tietämisen, valtuuden, järjestyksen, kelvollisuuden, terveyden ja siveyden diskurssit. Käsikirjan sivuilla kuvataan ja esitellään sellaisia miehisyyden ja ruumiillisuuden muotoja, joita mormonimiehen tulee aktiivisesti pyrkiä toistamaan ja elämään. Samalla teos selvittää millaiset maskuliinisuudet ovat vääränlaisia ja/tai
epätoivottavia. Manuaalin sisältämät ihanteet ja normit ovat lähinnä valkoihoisten
yhdysvaltalaisten heteroseksuaalien miesten asettamia.
Käsikirjassa miehen ruumiin tyyliä määrittävät niin feminiinien kuin
maskuliininen miehisyysdiskurssi. Siksi oppaan mieskuva on paikoin jännitteinen
ja osittain epäyhtenäinen. Oppaan pehmeä mormonimies performoi kehollaan
esimerkiksi hellyyttä ja tottelevaisuutta. Manuaalin kova pappeuden haltija on
puolestaan vahva ja kyvykäs johtaja. Opetuskäsikirjassa miehen (ruumiilliseksi)
esikuvaksi nostetaan usein Jeesus Kristus. Joissain manuaalin teksteissä hänet
esitetään äidillisen hellänä ja lempenä; käsikirjan hänet kuvataan kuitenkin
308
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useimmiten raamikaana ja varsin miehekkäänä miehenä. Myöskään käsikirjan
rakentama kuva (miehen) kehosta ei ole aina yksiselitteinen. Ihmisen jumalallinen
ruumis on edellytys autuuteen, mikäli sitä käyttää väärin, esimerkiksi syntien tekemiseen, se voi olla tie turmioon.
Käsikirjassa mormonimies rakentuu ennen kaikkea patriarkaksi eli
papiksi, aviomieheksi, isäksi ja tulevaksi jumalaksi. Näissä rooleissa mies toistaa
Isä -jumalan ikuista ja pyhää olemusta. Sukupuoli on käsikirjan mukaan ikuinen ja
muuttumaton ominaisuus. Pappeuden haltija ei ole tässä maailmassa vain itseään
varten; hän toimii Jumalan välikappaleena omassa lähipiirissään ja itse asiassa
koko kosmoksessa. Oppaan mormonimies paikantuu myös sakraalihistoriallisessa
jatkumossa – hänen tulee seurata myyttisten miesten hurskasta esiasettamaa
merkkiä muun muassa toistamalla heidänkin suorittamia pyhiä toimituksia.
Manuaalin mukaan miehen tulee olla jatkuvasti valmis kehittämään
itseään ja oppimaan uusia tietoja ja taitoja. Hän on aktiivinen seurakuntansa ja
ympäröivän yhteiskuntansa jäsen, mikä vuoksi hänen käytökseltään odotetaan
sosiaalisuutta ja ulospäinsuuntautuneisuutta. Kodissaan perheen pää on neuvottelu- ja yhteistyötaitoinen. Mormonimies osallistuu niin lastensa hengelliseen ohjaukseen kuin kotitöiden tekemiseen. Käsikirjan mukaan kotien tulee olla sopusointuisia rauhan tyyssijoja; niiden esikuvana tilisi toimia tuonpuoleinen, Taivaallisen
Isän (ja Äidin) koti. Perhe on ikuinen ja pelastuksen kannalta merkittävä, ihmisä
yhteen liittävä järjestelmä.
Alla olevassa luonnehdinnassa Elizabeth Ruchti (2007) kiteyttää
mormonimaskuliinisuuden keskeisimmät piirteet varisin osuvasti:
He is the white, heterosexual, corporate American man: controlled, subtle, and utterly conservative. He defines his world and the past only serves to preordain his
future. He is chosen by God, and he is responsible for the salvation of the women
and children in his care and for the conversion and assimilation of the heathen
other. He is the Mormon man, granted the divine authority of patriarchal power—
essentially, a god in embryo.309

Palaan vielä johdannossa esittämiini tutkimuskysymyksiin. Scherper-Hughes ja Lockin esittämän ruumiillisuuden kolmijaon mukaisesti käsikirjan
miehen kuvataan olevan aktiivisessa kontaktissa ruumiinsa kautta ulkoiseen maailmaan. Käsikirjan miehet aistivat, kokevat ja liikkuvat: he muodostavat kehollaan
suhteita ja merkityksiä sekä näkyvään että tuonpuoleiseen todellisuuteen. Usein
papin suhde toisiin ruumiisiin ilmentää niitä sukupuolitettuja (valta)asetelmia,
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jotka liittyvät tämän erityisasemaan Jumalan voiman käyttäjänä. Opetuskäsikirjan
tekstien ja kuvien tarkoituksena on tulla eletyiksi aidoilla ja materiaalisilla miesten ruumiilla.
Manuaalissa mies ja hänen ruumiinsa heijastavat ja toistavat monia
uskonnollisia ja sosiaalisia merkityksiä. Ruumis käsitetään käsikirjassa Pyhän
Hengen temppeliksi; paikaksi jossa ajallinen ja ajaton kohtaavat. Ruumiin kautta
mies saa vakuuden evankeliumin totuudesta. Pappeuden haltijan kehon tulee toistaa Kristuksen pelastavaa, uhrautuvaa ja lohduttavaa olemusta –elein, asennoin ja
liikkein. Jumalallisen valtuuden nojalla mies pystyy pappeuden voiman ansiosta
sitomaan ruumiillaan tämän- ja tuonpuoleista maailmaa yhteen. Monessa pelastavassa riitissä mies on paradoksaalisesti vertauskuvallinen kuollettaja, pesijä ja
synnyttäjä. Pappeus tekee mormonimiehestä erilaisen suhteessa toisiin miehiin ja
naisiin. Pappeuden haltija on vastuussa lähimmäistensä pelastumisesta ja käännyttämisestä oikeaan uskoon.
Pyhää pappeutta kantavan ruumiin tulee olla puhdas ja kelvollinen.
Miehen keho saastuu, mikäli hän käyttää kiellettyjä nautintoaineita, kuten alkoholia, tupakkaa, kahvia ja teetä. Myös siveys on tärkeää: avioliiton ulkopuolinen
seksuaalielämä on erityisen vakava, ruumiillista eheyttä turmeleva synti. Epäpuhtaan miehen yhteys tuonpuoleisuuteen sumenee, mikä estää oikeanlaisen pelastavan ruumiillisuuden performoimisen. Vääränlaisen käytöksen tai huonon kehon
kohtelun seurauksena myös perheen sisäiset roolit voivat sekaantua ja siten horjuttaa ikuista järjestystä. Pappeuden haltijan tulee olla terve, siisti pukeutunut ja hillitysti käyttäytyvä. Samaten pahuuden ja epäjärjestyksen esitetään heijastuvan ruumiilta esimerkiksi arkuutena tai likaisuutena. Mormonimiehen ruumis rakentuu
näin ollen symbolisesti ladatuksi kehoksi.
Opetusoppaassa mies ja hänen ruumiinsa on sidottu poliittisiin valtaasetelmiin: yhtäältä häntä kontrolloidaan, toisaalta hänelläkin on oikeus ja valta
asettua muiden yläpuolelle. Mormonimies on oman pappeus- ja kirkkoyhteisönsä
jäsen, mikä asettaa hänet kyseisten ryhmien määrittämien normien alaiseksi. Käsikirjassa hierarkioiden olemassaolo perustellaan useimmiten (jumalallisella) järjestyksellä. Vääränlainen käytös ja harhaoppiset ajatukset voivat johtaa kurinpitomenettelyihin, joiden seurauksena mies voi menettää mahdollisuutensa edetä
ikuisuuskehityksessä kohti jumaluutta. Siksi mormonimiehen tulee olla myös nöyrä ja alistuvainen kirkollisen johdon määräämille käskyille ja opetuksille.
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Mormonismi on tärkeässä mielessä miesruumiiden uskonto; se on
niiden tekemä ja toistama. Viitaten johdannossa esittelemääni Turnerin uskonnon
määritelmään, mormonismi järjestää ruumiita heteroseksuaalisen matriisin mukaisesti miehiksi ja naisiksi. Duties and Blessings of the Priesthoodin tekstit liittävät sukupuolen, ruumiillisuuden ja uskonnon säikeet tiiviisti yhteen. Miehenä
oleminen sidotaan erilaisiin merkityksiin, valta-asetelmiin sekä ruumiilla tehtäviin
eleisiin, asentoihin ja liikkeisiin. Mormonismi, opetuskäsikirjan välityksellä, pyrkii kontrolloimaan sekä määrittelemään miesruumiilla toistettua patriarkan ikuisuuden performanssia.

8.1 Suuntaviivoja
Duties and Blessings of the Priesthood -käsikirjan piirtämä mormonimiehen ruumiin kuva on vain yksi monista mahdollisista. Arjella on aika ajoin tapana karistaa pois kenties turhia inhanteita. Eletty uskonto riisuu ja pukee patriarkkoja mitä
erilaisimpiin maskuliinisuuden pukuihin.
Tahdon päättää tutkielmani samalla tavalla kuin millä sen aloitinkin.
Aidon ja oikean mormonimiehen (ruumiin) kuvalla ja puheenvuorolla. Kyseinen
mies on 27-vuotias Brandon Flowers. Hän yhdysvaltalaisen The Killers -yhtyeen
keulahahmo. Hänet tunnetaan tyylikkäästä, cowboymaisesta pukeutumisestaan ja
runsaasta silmämeikkien käytöstä. Eräässä lehtijutussa 310 Brandon myöntää, että
mormonivakaumuksen ja rocktähteyden yhdistäminen osoittautuu ajoittain hankalaksi tehtäväksi:
With any religion there are do's and don'ts,' says Flowers.
'A lot of people think polygamy is involved and it's not.
[Or that] you can't drink Coke - that we think we're
gonna go to hell if we drink Pepsi. You're not supposed
to drink alcohol.'
But you do.
Flowers grins. 'I try not to.'
He's caught between God and rock'n'roll, the sacred and
the profane. No wonder holy Bono is such a hero to him.
'Bob Dylan said it best - you can't be Jewish and be
cool,'
he chuckles,
and you can't be a Mormon and be cool! But I'm trying
311
my best!'
Kuva 8. Brandon Flowers 312
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Tapaus Brandon Flowers osoittaa, että mormonimiehisyyttä voi pyrkiä elämään hyvin monella eri tavalla – jopa coolisti. Kontrasti tutkielmani alussa
esittelemieni vanhin Mayottin ja vanhin Pollockin hillittyihin ja hallittuihin, uskonnollisia ihanteita esimerkillisesti kantaviin ruumiisiin on ilmeinen.
Edellä kuvattu esimerkkihenkilö tarjoaa mielestäni mielenkiintoisia
suuntia mormonimaskuliinisuutta pohtivalle tutkimukselle, joka on keskittynyt
suurimmaksi osaksi erilaisten kirjallisten (ja historiallisten) lähteiden analysointiin.
Ylipäänsä miesten, ruumiiden ja uskontojen välisten suhteiden tutkiminen on ala,
jossa olisi vielä paljon selvitettävää. Paradoksaalisesti, ja ehkä hieman ironisesti,
uskontoa pidetään usein varsin miehisenä toimintakenttänä. Uskonto- ja miestutkimuksen moninaiset suuntaukset, keskustelut ja näkökulmat voisivat pyrkiä jäsentämään uskonnon, maskuliinisuuden ja kehollisuuden välisiä suhteita lähes
lukemattomalla eri tavalla.
Mormonitutkimus, kysymyksineen ja mielenkiinnon kohteineen, on
kiinteästi sidoksissa Yhdysvaltioihin. MAP -kirkko leviää kuitenkin nopeaa vauhtia ympäri maailmaa. Samalla mormonit pikkuhiljaa vakiintuvat osaksi monen
maan ja alueen uskonnollista kenttää. Mormonismin paikallisista varianteista sekä
niiden elämänmuodoista kiinnostuneet tutkijat ovat monipuolistaneet panoksellaan varsin kapeaa mormonitutkimuksen kenttää.313 Myös monet miestutkijat ovat
alkaneet kiinnostumaan globaaleista teemoista, kuten kulttuurisesti erilaisten maskuliinisuuksien kohtaamis-, vaihto- ja muutostapahtumista. 314 Miesten ruumiillisuuksien tutkimuksessa on puolestaan yhä enenevissä määrin kiinnostuttu sellaisten miesruumiiden tutkimuksesta, jotka poikkeavat asetetuista normeista tai ihanteista.315
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Liitteet
1 Sanasto

suomenkielinen englanninkielinen selite
käsite
vastine
Aaronin pappeus
apostoli
aikaisempi olemassaolo
diakoni
endaumentti

Aaronic Priesthood
apostle
pre-mortal existence

ensimmäinen presidenttikunta
evankeliumi
garmentti
johtava piispakunta
Kallisarvoinen Helmi
kadotus
kappeli
konfirmaatio

First Presidency

deacon
endowment

nk. valmistava pappeus
Melkisedkin pappeuden virka
tila ennen maanpäällistä elämää, jossa ihminen on
jo olemassa henkenä
Aaronin pappeuden virka
temppelipyhitys, pelastumiseen vaadittava toimitus
profeetta ja hänen 2 neuvonantajaa

the Gospel
garment
Presiding Bishopric
Pearl of Great Price
outer darkness
chapel
confirmation

mormoniopin kokonaisuus
temppeli-ihokas, ”pyhä alusasu”
hoitaa kirkon maallisia, käytännön asioita
pyhä kirjoitus, ks. s. 13
”helvetti”
jumalanpalveluksen pitopaikka, "kirkkotila"
riitti, jonka avulla annetaan nk. Pyhän Hengen
lahja.
kotiopettaja
home teacher
kirkollinen tehtävä, jonka kautta mormonimies
kotikäyntien kautta opettaa ja pitää yhteyttä seurakuntalaisiinsa
koorumi
quorum
samaa pappeusvirkaa kantavien miesten ryhmä
korotus
exaltation
pelastuksen ylin aste, jumalallistuminen eli deifikaatio
kätten päälle panemi- laying on of hands
rituaalinen ele, jota käytetään useissa pappeustoinen
mituksissa
Melkisedekin papMelchisedek Priesthood nk. Kristuksen eli korkeampi pappeus
peus
Mormonin kirja
Book of Mormon
pyhä kirjoitus, ks. s. 5.
opettaja
teacher
Aaronin pappeuden virka
Opin ja liittojen kirja Book or Doctrne and pyhä kirjoitus, ks. s. 13
Covenants (D&C)
(pappeuden) avaimet keys (of the priesthood) oikeus käyttää ja jakaa valtuutta, profeetan symbolinen valta
pappeus
priesthood
jumalallinen voima
pappi
priest
Aaronin pappeuden virka
patriarkaalinen siun- patriarchal blessing
patriarkan myöntämä profeetallinen erityissiunaaus
us, jonka uskotaan ohjeistavan elämänkulkua
patriarkka
patriarch
nk. evankelista, Melkisedekin pappeuden virka;
perheen isä
pelastussuunnitelma Plan of Salvation
mormonien kosmologinen malli
perheilta
family home evening yleensä maanantai-iltaisin kotona pidettävä toiminta- ja hartausilta
piispa
bishop
seurakunnan johtaja
pitää kutsumus kun- to magnify one's calling mormonien käyttämä ilmaisu, jolla tarkoitetaan
niassa
parhaansa yrittämistä tai itsensä ylittämistä (jonkin
uskonnollisen tehtävän suhteen)
presidentti
president
(kirkon/kirkollinen) johtaja
profeetta
prophet
Melkisedekin pappeuden virka, kirkon johtaja,
jumalallisen ilmoituksen saaja
sakramentti
sacrament
ehtoollinen
seitsenkymmen
Seventy
Mekisedekin pappeuden virka
selestinen valtakunta Celestial Kingdom
”ylin taivas”(auringon kirkkaus)
sinetöinti
sealing
riitti, jossa (tietyt) perheen jäsenet liitetään toisiin121

sa "ajaksi ja iankaikkisuudeksi"
”alin taivas”(tähden kirkkaus)
nk. Herran huone, erityisen pyhä kulttipaikka
”keskitaivas” (kuun kirkkaus)
usein ruumiillunen vakuutuksi tulemisen tunne
mormoniuskon oikeellisuudesta
kirkon hallinnollinen yksikkö, vrt. hiippakunta
oikeus toimia jumalan nimessä
Melkisedekin pappeuden virka; mieslähetyssaarnaajan (arvo)nimi
puhtaussäännöstö, joka kieltää esim. kahvin ja
alkoholin nauttimisen

telestinen valtakunta
temppeli
terrestrinen
todistus

Telestial Kingdom
temple
Terrestrial Kingdom
testimony

vaarna
valtuus
vanhin

stake
authority
elder

Viisauden sana

Word of Wisdom

yleisauktoriteetti

General Authority

ylisnimitys apostoleille, seitsenkymmenille ja
profeetalle, kirkon johtohahmo

ylipappi

high priest

Melkisedekin pappeuden virka
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2 Luettelot

Luettelo 1. Käsikirjan oppituntien aiheet ja niiden jaottelu.

Duties and Blessings of the Priesthood -käsikirja
A -osa

B -osa

Pappeuden historia ja organisaatio

Kirkon ja pappeuden hallinto

1. Pappeus
2. Pappeus Aadamista palautukseen
3. Pappeuden palautus
4. Pappeuskoorumi
5. Diakonin tehtävät
6. Opettajan tehtävät
7. Papin tehtävät
8. Piispan ja seurakunnanjohtajan tehtävät
9. Vanhimman ja ylipapin tehtävät
10. Patriarkat ja patriarkaaliset siunaukset
11. Yleisauktoriteettien merkitys

1. Pappeuden vala ja liitto
2. Pappeuden avaimet
3. Pappeuden kunnioittaminen
4. Pappeustoimitusten tarkoitus
5. Pappeustoimitusten tekeminen
6. Kotiopetus
7. Omavaraisuus
8. Temppeli- ja sukututkimusvelvoitteet
9. Evankeliumin jakaminen
10. Toverustuminen pappeusvelvollisuutena

Koti- ja perhesuhteet
Henkilökohtaiset ja perhevelvoitteet
12. Isän velvollisuus perheen hyvinvointia
kohtaan
13. Perheenjäsenten kanssa neuvotteleminen
14. Perherukousten johtaminen
15. Koti: evankeliumin opiskelun keskus
16. Evankeliumin opettaminen
17. Pihistä kirjoituksista opettaminen
18. Pyhän Hengen voimalla opettaminen
19. Vaatimattomuuden ja hyveellisyyden
opettaminen kodissa
20. Perheen ongelmien harmoninen ratkominen
21. Perheen talouden hallinnointi
22. Kotituotanto ja varastointi
23. Työllisyystaitojen kehittäminen ja
parantaminen
24. Fyysisen terveyden ylläpito
25. Yhteiskunnan ja kansakunnan palveleminen

11. Isä patriarkkana
12. Tehokas perheen johtaminen
13. Perheen vahvistaminen perheillan avulla
14. Hauskanpito yhdessä perheenä
15. Kotitöiden jakaminen
16. Kodin puutarhatyöt

Henkilökohtainen kehittyminen
17. Henkilökohtaiset ja perheen tavoitteet
18. Itsehallinnan kehittäminen
19. Lahjakkuuksien kehittäminen
20. Johtajuuden kehittäminen
21. Johtajuus: innoitettua päätöksentekoa
22. Tehtävänhoito ja delegointi
23. Kokousten pitäminen ja haastattelujen
pitäminen
24. Hyvän fyysisen terveyden ylläpito
25. Viisauden sanan mukaan eläminen
26. Tiedon etsiminen

Evankeliumin periaatteet ja opit
26. Todistus Jeesuksen Kristuksen
evankeliumista
27. Usko Jeesukseen Kristukseen
28. Parannus
29. Kaste: jatkuva liitto
30. Pyhän Hengen lahja
31. Rukous ja paasto
32. Kuuliaisuus
33. Rakkaus ja palveleminen
34. Moraalinen puhtaus
35. Ikuinen Perhe

Evankeliumin periaatteet ja opit
27. Jeesus Kristus, varma perustamme
28. Valinnan vapaus: Jumalan lahja
29. Lepopäivän pyhittäminen
30. Kymmenykset ja uhrit
31. Rehellisyys
32. Ajatuksen puhtaus
33. Anteeksiantaminen ja -saaminen
34. Hengelliset lahjat
35. Jumalan valtakunnan rakentaminen
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3 Kaaviot
Kaavio 1. Mormonikosmologia eli "pelastussuunnitelma".
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Kaavio 2. Mormonimiehen elämää rytmittävät riitit, pappeusvirat sekä näihin liittyvät tehtävät ja velvollisuudet

ikä

riitti

0-1

nimenanto

8

kaste ja
konfirmaatio

12

asettaminen
pappeusvirkaan

14

''

16

''

>16

patriarkaalinen
siunaus

18

pappeuteen
asettaminen

pappeusaste

Aaron

pappeusvirka

pappeustehtävät ja velvollisuudet

diakoni

sakramentin jako, kirkon vahtiminen ja palveleminen

opettaja

sakramentin valmistaminen,
kotiopetus, esimerkkinä oleminen

pappi

sakramentin siunaaminen,
kastaminen, opettaminen,
muiden vihkiminen Aaronin
pappeuteen

endaumentti
19

vanhin

lähetystyö (2v.)
Melkisedek
avioliitto

öljyn pyhittäminen, sairaiden
siunaaminen, pappeuteen vihkiminen, Pyhän Hengen lahjan
antaminen, hautojen pyhittäminen, lohdutuksen- ja isänsiunaukset, temppelitoimituksien suorittaminen

>21
ylipappi
pappeusvirkaan
kirkolliset johtotehtävät
asettaminen
Pappeusvirkojen tehtävät ovat kumulatiivisia esim. papilla on oikeus suorittaa myös diakonin
ja opettajan virkaan kuuluvia riittejä ja tehtäviä
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4 Kuvasarjat
(käsikirja ei mainitse tekijä- tai kuvatietoja)
Kuvasarja 1. Mies patriarkkana.

16-c, A father is responsible for teaching his
children the gospel. (BMPH –A, 121.)

13-b, Holding family councils helps a father
lead his children in righteousness.
(BMPH –A, 97.)

11-a, The Lord expects fathers to lead
their families. (BMPH –B, 99.)

11-b, Fathers need to teach their children to
work. (BMPH - B, 103.)

Kuvasarja 2. Käsikirjan Jeesus -representaatioita.

27-a, Faith in Jesus Christ is the first principle of the gospel. (BMPH –A, 199.)

3-a, The earth was created through the
power of the priesthood. (BMPH – B, 20.)
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27-b, Jesus Christ is our sure foundation
(BMPH –B, 232.)

27-a, The Lord Jesus Christ
(BMPH –B, 229.)

Kuvasarja 3. Jeesuksen ja mormonimiehen kehon rinnastaminen

3-a, Christ ordained twelve Apostles and
gave them the keys of the priesthood.
(BMPH –B, 10.)

12-a, Father’s blessings can strengthen
family members. (BMPH –B, 109.)

33-a, Christ suffered for our sins in the
Garden of Gethsemane. (BMPH –B, 274)

16-b, Lesson preparation includes scripture
study and prayer. (BMPH –A, 119)
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Kuvasarja 4. Esimerkillisiä ja myyttisiä mieshahmoja

(BMPH –A, 1) Ei kuvatekstiä.
Esittänee Vanhan Testamentin aikaisia pappis-hahmoja. Mahdollisesti Aaronia ja Moosesta

(BMPH –B, 227) Ei kuvatekstiä.
Esittää Jeesuksen kasteen Johannes Kastajan
suorittamana.

12-b, King Benjamin provided for both the
physical and the spiritual needs of his family. (BMPH –A, 91.)

17-c, Nephi and Lehi find the Liahona.
(BMPH –A, 128.)

Kuvasarja 5. Erilaisia (mies)ruumiita

13-c, Fathers can strengthen their relationships with their children by counseling with
them. (BMPH –A, 99.)

7-a, A priest may baptize when authorized
by the bishop or branch president.
(BMPH –A, 49.)
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13-b, The family is the most important unit
in the Church. (BMPH –B, 115.)

18-a, Wise parents teach their children self
mastery. (BMPH –B, 167.)
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