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Tässä tutkimuksessa selvitetään suomalaisten kristittyjen uskonnollisen vakaumuksensa 
takia kohtaamia stereotypioita ja stereotypiauhkia sekä niiden vaikutusta heidän elämäänsä 
ja uskonnolliseen kehitykseensä. Tutkimuksen metodina on laadullinen narratiivinen 
elämänkaaritutkimus. Taustateoriana on James W. Fowlerin ihmisen uskonnollisen 
kehityksen teoria. 
Tutkimusaineisto koostuu yhdeksän, iältään 21–71-vuotiaan kristityn teemahaastattelusta. 
Haastateltavat tulevat erilaisista seurakunnallisista taustoista. Haastateltavat ovat sekä 
kasvukristittyjä että kääntymyksen kokeneita. Kääntymyksen kokeneet ovat olleet uskovia 6-
29 v.Tutkimuksessa kartoitetaan haastateltavien kokemia stereotypiauhkia lapsuudesta 
alkaen nykyhetkeen asti.  
 
Elämänkertomuksista nousi esiin viisi keskeistä teemaa: 1) Stereotypiauhkat kohtalona 2) 
Stereotypiauhkat identiteettikriisin aiheuttajana 3) Stereotypiat omannäköistä elämää 
uhkaavana 4) Stereotypiauhkat koko elämänkaarta varjostavina 5) Stereotypiauhkia 
kohdanneet, mutta omaa tietään kulkeneet.  
 
Haastateltavat kokivat stereotypiauhkaa perheen ja suvun, toisten uskovien ja uskovien 
ryhmän, seurakunnan, opiskelu-, tai työyhteisön, ympäröivän yhteiskunnan ja median 
taholta. Uhka kohdistui uskovan persoonaan, arvoihin, elämänvalintoihin, uskonelämään, 
seurakuntaan ja uskon symboleihin. Uskovat kohtasivat nimittelyä, tuomitsemista, 
leimaamista, arvostelua, yhteydestä poissulkemista, oman uskonsa arvioimista, uskon 
harjoittamisen rajoittamista ja henkistä sekä hengellistä painostusta. Stereotypiauhkat 
aiheuttivat yksinäisyyttä ja ahdistusta, riittämättömyyden tunnetta, hyljätyksi tulemisen 
pelkoa ja hyväksynnän hakemista, metastereotypioita ja yritystä muuttaa itseään 
ulkopuolisten odotusten mukaiseksi. Lisäksi ne aiheuttivat identiteettikriisejä, 
uskontohäpeää, seurakunnasta eroamista ja uskosta luopumisen uhkaa.  
 
Stereotypiauhka voi varjostaa kristityn elämää koko elämänkaaren ajan. Vaikein tilanne on 
sekä ulko- että sisäryhmän taholta stereotypiauhkaa kokeneilla. Stereotypiat saattavat 
pahimmillaan saartaa ihmisen sekä seurakunnasta että maallisesta yhteisöstä. Suomessa 
on aikaisempaa vaikeampaa olla tunnustava kristitty. Median muokkaama depersonalisoiva 
kuva uskovasta aiheuttaa stereotypiauhkaa. Poikkeuksen aineistossa muodostavat oman 
tiensä kulkijat, jotka eivät olleet antaneet stereotypiauhkien haitata omaa elämäntapaansa. 
Yhteistä heille on, että he eivät hävenneet uskoaan, mutta eivät sitä myöskään julistaneet. 
Omaa ajattelua oli tarvittaessa pystytty myös puolustamaan. 
 
Yllättävää oli, että moni haastateltava koki stereotypiauhkien vahvistaneen omaa hengellistä 
elämäänsä. Stereotypiauhkakokemusten mahdollinen arvo uskonelämälle on kuitenkin 
nähtävissä vasta viiveellä, kokemusten läpityöskentelyn jälkeen. Ihmisen omien arvojen 
vahvistaminen lieventää stereotypiauhkan kokemusta. Sielunhoidossa uskovan arvoja 
voidaan vahvistaa esimerkiksi tutkimuksen sivutuotteena syntyneen, stereotypiauhkien 
yksilöllistä luonnetta huomioivan, Hengellinen Elämänkaari- metodin avulla.  
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1. Johdanto 
Uskontoon ja kristittyihin liittyvät ennakkoluulot ovat kiinnostaneet itseäni jo 

pitkään. Olen omakohtaisesti törmännyt uskontoon liittyviin stereotyyppisiin 

käsityksiin erilaisissa harrastuspiireissä sekä opiskelu- ja työyhteisöissä. ”Ihan 

hyvä tyyppi, vaikka onkin uskovainen”, on kommentti, jonka olen kuullut 

toistuvasti. Tulevana teologina minua kiinnostaa myös ihmisten uskonnollinen 

kehitys ja tämän kehityksen tukeminen. Olen sielunhoidollisissa kohtaamisissa 

ihmisten kanssa törmännyt erilaisiin esteisiin ottaa vastaan hengellistä apua. 

Joskus taustalla on henkilön varautuneen suhtautumisen syyn selittäviä, 

esimerkiksi aikaisempia uskonnollisiin auktoriteetteihin liitettyjä, huonoja 

kokemuksia. Toisinaan on havaittavissa varauksellista suhtautumista toisia 

kristillisiä uskonsuuntauksia edustavia ryhmiä kohtaan. 

 ”Suomessa homojen ei tarvitse tulla ulos kaapista, vaan uskontojen. 

Leimautuminen uskovaksi ihmiseksi tai mikä vielä pahempaa, vakaumukselliseksi 

kristityksi on sellainen stigma, jota ei kukaan älykköpiireissä viihtyvä hanki 

Herran Vuonna 2017,” kirjoittaa pitkään uskontohäpeästä kärsinyt Hanna Kivisalo 

6.9.2017 Seinäjoen Sanomissa. Vaikeinta Kivisalolle on ollut se, että hänen 

pätevyytensä ammatissaan uskonnonopettajana on kyseenalaistettu omakohtaisen 

hengellisen vakaumuksen vuoksi.
1
 Stereotyyppistä suhtautumista näyttäisi olevan 

havaittavissa paitsi erilaisten kristittyjen ryhmien välisissä suhteissa ja yksittäisen 

uskovan asenteissa myös ei-uskovien asenteissa suhteessa uskoviin. Kiinnostava 

kysymys on, onko ennakkoluuloisuus jo sitä luokkaa, että stereotypiat uhkaavat 

yksilön uskonnollista kehitystä ja hengellistä kasvua. Tätä kysymystä lähden 

gradussani tutkimaan. 

Kristittyjen uskonsa takia kokemat ennakkoluulot ja stereotypiauhat 

uskonnollisen kehityksen esteenä on aihe, jota ei ole aikaisemmin tutkittu. Aihe 

on kiinnostava myös kirkon toiminnan kannalta. Seurakunta koostuu 

yhteiskunnan keskellä elävistä yksittäisistä ihmisistä. Kirkon tulee olla selvillä 

siitä elämäntodellisuudesta, jossa sen yksittäiset jäsenet tänä päivänä elävät. 

Kirkon tehtävä on jo lähetyskäskyyn sisältyvä kristillinen kasvatus ja seurakunnan 

                                                
1
http://www.seinajoensanomat.fi/blogi/557114-hyvastit-uskontohapealle 

 Katsottu 25.9.2017. 

 
 

http://www.seinajoensanomat.fi/blogi/557114-hyvastit-uskontohapealle
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jäsenten hengellisen kasvun tukeminen. Kirkon perustehtävä on huolehtia 

jäsentensä koko eliniän kattavasta opetuksesta. Kirkon henkilöstöresurssien 

vähentyessä vapaaehtoistyövoiman tarve kasvaa. Seurakuntalaisten sitouttaminen 

aktiiviseen seurakuntayhteyteen on aiempaa välttämättömämpää. Seurakunnan 

toimintaan sitoutuneet jäsenet mahdollistavat kristillisen muiston säilymisen ja 

välittämisen eteenpäin seuraaville sukupolville.
2
 Sielunhoitotyö ja hengellinen 

ohjaus voivat hyödyntää tutkimustietoa yksilöiden kohtaamista stereotyyppisistä 

asenteista. Hengellisen kasvun esteiden tiedostaminen mahdollistaa näihin 

esteisiin vaikuttamisen.  

 

2. Teoriatausta  

2.1. Ryhmät ja ryhmien väliset suhteet 

Ryhmä muodostuu joukosta ihmisiä, jotka toimivat ryhmänä. Ryhmään kuuluville 

muodostuu ryhmäidentiteetti. Mikäli ryhmä koetaan omaksi, tapahtuu ryhmän ja 

oman minän samaistaminen eli identifikaatio.
3
 Ryhmä erottuu muista ryhmistä ja 

toimii tietyissä olosuhteissa yhtenäisesti suhteessa sosiaaliseen ympäristöönsä. Eri 

ryhmien välinen käyttäytyminen on vuorovaikutusta, jota ohjaa ryhmiin kuuluvien 

ihmisten tietoisuus omasta ryhmäjäsenyydestään.  Oman ryhmän suosiminen 

vahvistaa yksilön itsetuntoa ja hänen sosiaalista identiteettiään.
4
  Eri ryhmiin 

kuuluvien uskomukset itsestään ja toinen toisistaan vaikuttaa ryhmän jäsenten 

käyttäytymiseen toisen ryhmän edustajia kohtaan. Realistisen ryhmäkonfliktin 

teorian mukaan objektiivinen kilpailutilanne on riittävä syy ryhmäkonfliktin 

syntymiseen. Kilpailutilanne luo kielteisiä mielikuvia ja lisää hyökkäävää 

käyttäytymistä kilpailijoita kohtaan.
 
 Ryhmien kesken voi syntyä kitkaa 

pelkästään resurssien, esimerkiksi rahan, riittämättömyydestä.
5
 

Ryhmät toimivat psykologisina ryhminä, vaikka eivät täyttäisikään kovin 

monia ryhmän kriteerejä. Esimerkiksi ryhmä nimeltä suomalaiset ei ole kehittynyt 

sosiaalisten suhteiden kautta. Suomalaisten käsitykset ja mielipiteet eroavat 

toisistaan. Kanssakäyminen ei ole aina ystävällistä ja vuorovaikutusta tapahtuu 

vain vähäisen osan kanssa. Suomalaiset muodostavat kuitenkin sosiaalisen 

                                                
2
 Davie 2014, 30. 

3
 Kaila 1982, 245. 

4
 Tajfel 1981, 254; Liebkind 1988, 10-11, 26 -27. 

5
 Liebkind 1988, 11, Mackie & Smith 2002, 192. 
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ryhmän, jonka myös ulkopuoliset määrittelevät suomalaisiksi.
6
 Etnisen ryhmän 

käsite voidaan määritellä neljän eri ulottuvuuden mukaan. Ryhmä valitsee 

aviopuolisonsa vain oman ryhmän sisältä, ryhmän jäsenillä on yhteisiä arvoja ja 

normeja, ryhmän jäsenillä on tietty kommunikaatio – ja vuorovaikutusverkosto ja 

ryhmän jäsenet samaistuvat ryhmäänsä. Myös muut samaistavat heidät muista 

erottuvaan ryhmään.
 
Etninen identiteetti, joka on luonteeltaan pysyvä, välittyy 

ihmiselle jo varhaislapsuudessa perhepiirissä ja muokkaa ihmisen koko 

persoonallisuutta tiedostamattomasti etnisen kulttuurin suuntaisesti.
7
 

Uskonnollisella vähemmistöryhmällä, esimerkiksi joillakin herätysliikkeillä kuten 

lestadiolaisuudella Suomessa, on mahdollisesti havaittavissa samat neljä 

ulottuvuutta kuin etnisellä ryhmällä. Tiivis uskonnollinen ryhmä voi myös etnisen 

ryhmän tavoin muokata ihmisen persoonallisuutta. Länsimaisessa kulttuurissa 

vallitsee useita kilpailevia symbolijärjestelmiä. Rajoitettu kanssakäyminen 

muiden ryhmien kanssa vahvistaa ryhmäsidonnaisuutta ja merkitysjärjestelmää. 

Jokainen yksittäinen jäsen voi tällöin alkaa sisäistää merkitysjärjestelmän 

subjektiivisena todellisuutena. Ryhmä mahdollistaa yksilön ylläpitämään 

subjektiivista todellisuutta, ja maailma aletaan nähdä oman ryhmän silmin.
8
 

Sosiaalisen vähemmistöryhmän jäsenet jakavat yhteisesti hyväksytyt 

ryhmän sisäiset säännöt ja ryhmälle on tyypillistä keskinäinen koheesio ja 

pysyvyys.
9
 Psykologisesti varmat ja psykologisesti epävarmat ryhmät käyttäytyvät 

eri tavalla eri tilanteissa. Sekä enemmistö- että vähemmistöryhmät voivat olla 

psykologisesti varmoja tai psykologisesti epävarmoja. Psykologisesti varma 

vähemmistö ei koe häviävänsä vertailussa enemmistöryhmään, vaan vaatii 

tunnustusta omalle erilaisuudelleen, jonka näkee myönteisenä ja arvokkaana. 

Psykologisesti varma enemmistö ei koe olevansa uhattuna. Psykologisesti 

epävarma enemmistö sen sijaan kokee asemansa olevan uhattuna ja suhtautuu 

ennakkoluuloisesti vähemmistöön. Epävarma vähemmistö puolestaan on 

sisäistänyt enemmistön kielteiset näkemykset ryhmästään, joka häviää 

mielikuvissa vertailun aina uhkaavana koetun enemmistön edessä. Yksittäisillä 

ryhmän jäsenillä on tällöin huono itsetunto: he välttelevät ja häpeävät omaa 

ryhmäänsä sekä yrittävät jättää sen.
10

  

 

                                                
6
 Tajfel1978, 28. 

7
 Liebkind 1988, 10, 37-38. 

8
 Geels & Wikström 2009, 69, 74. 

9
 Tajfel 1981, 311. 
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2.2. Sosiaalisen identiteetin näkökulma 

Sosiaalisen identiteetin teorian (Social Identity Theory, SIT) mukaan 

ryhmäidentiteetti vaikuttaa oleellisesti ihmisen käyttäytymiseen. Ryhmään 

kuuluminen on tärkeää itsetunnollemme ja omaksumme hyvin helposti 

ryhmäjäsenyyden myös satunnaisessa ryhmässä.
11

 Pyrimme positiiviseen 

sosiaaliseen identiteettiin ja näkemään itsemme positiivisessa valossa ryhmän 

jäsenenä.
 
Tavoitteena on myös luoda oman sisäryhmän jäsenille myönteinen 

sosiaalinen identiteetti.
12

 Myönteinen identiteetti saavutetaan siten, että tehdään 

mahdollisimman suuri käsitteellinen ero oman ryhmän ja toisen ryhmän välille.
13

 

Oman ryhmämme arvon, aseman ja menestyksen pönkittäminen edesauttaa 

itsekunnioitustamme. Arvostamme niitä ryhmiä, joihin olemme liittyneet.
14

 Mikäli 

henkilö näkee itsensä jonkin ryhmän jäsenenä, hän saattaa suosia omaa ryhmäänsä 

ja syrjiä toista ryhmää, vaikka hänellä ei olisi yhteisiä tavoitteita tai hän ei olisi 

missään tekemisissä ryhmänsä jäsenten kanssa.
15   

 

Sisäryhmän suosiminen on sitä voimakkaampaa, mitä voimakkaammin 

ihminen samaistuu ryhmäänsä ja mitä enemmän hän vertaa omaa ryhmäänsä 

toisiin läheisiin ryhmiin.
 
Vertailua erilaisten ryhmien kesken tehdään kaiken aikaa 

ja ihminen voi myös pyrkiä vaihtamaan ryhmää, mikäli hän kokee, että omalla 

ryhmällä on alhainen status, eikä hän ole siihen tyytyväinen. Sosiaalisen 

liikkuvuuden kautta ihmiset vaihtavat identifioitumisensa kohdetta.
 
Ryhmä voi 

myös haastaa ylemmän tason ryhmän sosiaalisessa kilpailussa ja pyrkiä siten 

kohottamaan asemaansa tai imagoaan. On mahdollista myös pyrkiä erilaisin 

strategioin muokkaamaan vertailun luonnetta. Vertailussa voidaan käyttää ryhmän 

eri ominaisuutta tai voidaan myös valita kokonaan uusi vertailuryhmä, joka on 

joiltain osin lähempänä omaa ryhmää.
16 

Sosiaalisen identiteetin teoria sisältää kolme prosessia: kategorisoinnin, 

vertailemisen ja identiteetin muodostamisen.
 
Olemme taipuvaisia järjestämään 

havaintomme ympäristöstämme kategorioiksi ja sosiaalista kategorisointia 

tapahtuu kaiken aikaa kaikissa sosiaalisissa tilanteissa.
17

Kategoriat ovat 

                                                                                                                                 
10

 Helkama & Myllyniemi & Liebkind  2001, 316. 
11

 Burr 2004, 93,95. 
12

 Luomanen & Jokiranta & Lehtipuu 2013, 73, 316. 
13

 Liebkind 1988, 73.  
14

 Burr 2004, 93,95. 
15

 Luomanen & Jokiranta & Lehtipuu 2013, 73. 
16

 Luomanen & Jokiranta & Lehtipuu 2013, 75,76. 
17

 Luomanen & Jokiranta & Lehtipuu 2013, 75,76. 
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kulttuurisesti määräytyviä.
18

 Meillä on taipumus korostaa samaan kategoriaan 

kuuluvien ilmiöiden yhtäläisyyksiä ja eri kategorioihin kuuluvien eroja, mikä 

osaltaan selittää ihmisten stereotyypittelyn.
19 

Kun ihminen mieltää itsensä jonkun 

ryhmän jäseneksi, seuraa prosessi, jonka perusteella yhtäläisyydet sisäpuolisten 

kanssa korostuvat. Erot ulkopuolisten kanssa vastaavasti vahvistuvat. Prototyypit 

kuvaavat tyypillisimpiä oman ryhmän edustajia. Prototyyppi maksimoi erot 

ulkoryhmään ja minimoi oman ryhmän sisäiset erot. Ulkoryhmän edustajasta 

käytetään nimitystä stereotyyppi, joka on prototyyppiä pelkistetympi ja sisältää 

negatiivisia tunteita.
 
Äärimuodossaan ulkopuoliset nähdään täysin 

persoonattomana massana.
20 

Kategorisaation tuloksena ihminen alkaa omaksua 

sisäryhmän prototyypit ja ulkopuolisia koskevat stereotyypit. Hän näkee itsensä 

osana ryhmää ja oman arvonsa riippuvaisena tästä ryhmästä.
21 

Näemme itsemme 

yhdenmukaisena ryhmämme jäsenten kanssa, jolloin oman minän erityispiirteet 

häipyvät. Tämä depersonalisaatio voidaan nähdä myös negatiivisena asiana. 

Ihminen saattaa kokea, että häneltä puuttuu oma erityislaatunsa suhteessa muihin 

ryhmän jäseniin.
22 

 Mikäli ryhmän olemassaoloa uhataan, uhka koetaan 

eriasteisena riippuen siitä kuinka tärkeää ryhmäjäsenyys on henkilölle 

emotionaalisesti. Ryhmän paras edustaja määrittyy aina suhteessa kyseisen 

ryhmän arvomaailmaan.
23

 Yksilö ei saa uhata ryhmän statusta: ryhmä asettaa 

yksilölle ehdot, joilla hänet hyväksytään ryhmään.  

Sosiaalinen identiteetti on yksilön käsitys itsestään ryhmän jäsenenä. 

Kuulumme moniin erilaisiin ryhmiin kuten perheeseen, työyhteisöön tai etniseen 

ryhmään. Ryhmät koostaan ja laadustaan riippumatta ovat merkittäviä sosiaalisen 

identiteettimme kannalta, ja identiteetti on yhdistelmä kaikista eri 

ryhmäjäsenyyksistämme. Eri tilanteet nostavat esiin eri puolia identiteetistämme 

sitä mukaa, kun jäsenyytemme eri ryhmissä muuttuu merkitykselliseksi tai 

yhdentekeväksi. Jotkut ryhmäidentiteetit ovat hetkellisiä, mutta jäsenyytemme 

ammatti- tai uskonnollisissa ryhmissä nousevat esiin monissa yhteyksissä ja 

muodostavat tärkeän osan minuuttamme. Tyypillistä on identiteetin jatkuva 

rakentaminen. Se, keitä me olemme, on läheisesti yhteydessä siihen, keitä 

uskomme muiden tietyssä tilanteessa olevan. Jäsenyyteen liittyvällä arvostuksella 

                                                
18

 Durkheim 1980, 35–37; Alasuutari 2007, 89–90. 
19

 Burr 2004, 93- 94. 
20

 Luomanen & Jokiranta & Lehtipuu 2013, 76,79; Emler & Hopkins 1990, 127. 
21

 Burr 2004, 94. 
22

 Liebkind 1988, 74. 
23

 Luomanen & Jokiranta & Lehtipuu 2013, 77. 



 6 

on merkitystä vain, jos sitä vertaillaan joidenkin toisten ryhmien jäsenyyden 

vähäisempään arvostukseen.
24

 Sosiaalinen identiteetti ei ole staattinen, vaan 

riippuvainen siitä, mihin verrataan. Identiteetin käsite on joustava ja 

tilannesidonnainen ja se määrittyy eri tavoin kun vertailukohta muuttuu. 

Sosiaalisella identiteetillä on vaikutusta ihmisen asenteisiin, havaintoihin, 

tunteisiin ja toimintaan. Identiteettikriisissä yksilön ajatellaan joutuvan 

rakentamaan uudestaan käsityksensä itsestään uudessa elämäntilanteessa: mihin 

hän muuttuneessa tilanteessa kuuluu ja miten se vaikuttaa hänen minäkuvaansa.
25

 

Ihmisen mielen toiminnan takana nähdään olevan mielen sosiaalinen 

ulottuvuus. Sosiaalinen identiteetti on se osa ihmisen minäkäsitystä, joka on 

peräisin ryhmään kuulumisesta ja tähän kuulumiseen liittyvästä arvosta ja 

tunteista.
 
Sosiaalisen identiteetin teoria huomioi sekä ihmisen persoonallisen että 

sosiaalisen identiteetin. Persoonallinen identiteetti mielletään ihmisen tarpeena 

nähdä itsensä ainutlaatuisena: tarpeena löytää oma minuutensa ja toteuttaa 

minuuttaan. Sosiaalinen identiteetti on länsimaissa totuttu näkemään alisteisena 

persoonalliselle identiteetille. Persoonallista identiteettiä ja sosiaalista identiteettiä 

on perinteisesti pidetty erilaisina tai eritasoisina identiteetteinä.
26 

Sosiaalisen 

identiteetin näkökulman mukaan täysin persoonallinen identiteetti ja täysin 

kollektiivisesti määräytynyt identiteetti muodostavat jatkumon ääripäät.
27

 

 

2.3. Ennakkoluulot, stereotypiat ja metastereotypiat 

Tutkijat ovat kiistelleet ennakkoluulojen luonteesta. On pohdittu sitä, onko 

ihmiset jaettavissa ennakkoluuloisiin ja suvaitsevaisiin, vai onko 

ennakkoluuloisuus kaikille ihmisille tyypillinen taipumus, joka liittyy ihmisen 

pyrkimykseen tehdä yleistyksiä, luoda käsitteitä ja luokitella.
28

 Oikeutus – Esto 

(Justification – Supression Model) -mallin mukaan useimmilla ihmisillä on 

eriasteisia automaattisia ennakkoasennereaktioita, jotka joko oikeutetaan tai 

joiden esiintuloa pyritään estämään. Ennakkoluuloja ei aina ilmaista avoimesti. 

Tunnereaktioita pyritään mukauttamaan ja sopeuttamaan sosiaaliseen käytökseen 

ja pyritään älyllisin ponnistuksin vähentämään tietoisuutta ennakkoluuloista. 

Tämä saattaa näyttäytyä sekä itselle että muille ennakkoluulottomuutena. 

                                                
24

 Burr 2004, 94,95, 97. 
25

 Luomanen & Jokiranta & Lehtipuu 2013, 74, 75. 
26

 Luomanen & Jokiranta & Lehtipuu  2013, 74, 75; Emler & Hopkins  1990, 127. 
27

 Luomanen & Jokiranta & Lehtipuu 2013, 74, 75. 
28

 Liebkind 1988, 19. 
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Prosessia motivoivat normit, empatia, arvot ja henkilökohtaiset uskomukset. 

Vaikka ne voivatkin auttaa ennakkoluulojen säätelyssä, ne eivät kuitenkaan muuta 

pinnan alla olevia tunteita.
29

 Gordon Allportin mukaan ennakkoluuloista ja 

stereotypioista voi kuitenkin päästä eroon, mikäli kaksi ihmistä on suotuisissa 

olosuhteissa henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa keskenään.
30

 

Stereotypia on laajennettu ennakkoluulo. Se on yleistävä, yksinkertaistettu 

ja yleensä luonteeltaan negatiivinen.
31

 Jo hyvin varhain, eli viidenteen ikävuoteen 

mennessä on sisäistetty rotu- ja sukupuolistereotypiat, ja kouluiässä vakiintuu 

kulttuurissa vallitsevat käsitykset eri ihmisryhmien välisistä eroista.
32

 Oletetaan, 

että kaikki saman ryhmän jäsenet ovat keskenään samankaltaisia
33

 ja heiltä 

ajatellaan puuttuvan henkilökohtainen ominaislaatu. Stereotypia on 

depersonalisoitu kuva tietystä ryhmän jäsenestä. Yksilöiden henkilökohtainen 

identiteetti on tällöin uhattuna: he ovat näkymättömiä ja nimettömiä ryhmänsä 

sisällä.
34

 Metastereotypia on sisäryhmän jäsenen olettamus siitä, mitä ulkoryhmä 

hänestä tai hänen ryhmästään ajattelee. Kyseessä on stereotypian stereotypia: mitä 

kuvittelemme muiden meistä ajattelevan. Metastereotypioiden vaikutus on 

merkittävä; se, mitä ihminen uskoo muiden hänestä ajattelevan vaikuttaa siihen, 

millaiseen yhteyteen ihminen antautuu toisten kanssa.
35

  

 

2.4. Stereotypiauhka ja sosiaalisen identiteetin uhka  

Termillä stereotypiauhka tarkoitetaan yksilön erilaisissa tilanteissa kokemaa 

omaan itseen tai omaan ryhmään kohdistuvaa negatiivista ennakko-odotusta, joka 

voi saada yksilön käyttäytymään tämän ennakko-odotuksen mukaisella tavalla. 

Odotukset voivat olla ulkoryhmän tai oman sisäryhmän taholta tulevia. 

Stereotypiauhkaa kokevat vain henkilöt, jotka kokevat kuuluvansa kyseiseen 

ryhmään. Stereotypiauhkan kokeminen edellyttää negatiivisen stereotypiauhkan 

aktivoimista.
36

 Voidaan erottaa erilaisia stereotypiauhkia riippuen siitä, kuka 

arvostelee ja kenen toimintaa arvostellaan; arvostellaanko omaa toimintaa vai 

omaa ryhmää kokonaisuutena, arvosteleeko itse omaa toimintaansa vai 

                                                
29

 Rowatt & Carpenter & Haggard 2014, 181. 
30

 Liebkind 1988, 19. 
31

 Räsänen 2016, 49. 
32

 Aronson&McGlone 2009, 165. 
33

 Mackie & Smith 2002,100. 
34

 Liebkind 1988, 74. 
35

 Räsänen 2016, 50-51. 
36

 Aronson & McGlone 2009, 153,154,162. 
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arvostelevatko muut toisesta ryhmästä tai muut omasta ryhmästä. Tilanne 

vaikeutuu yksilön kannalta entisestään, mikäli ulkopuolisten lisäksi myös yksilön 

oma ryhmä kohdistaa häneen arvostelua ja negatiivista stereotypiaa. Kulttuuriset 

stereotypiat, esimerkiksi jonkun ryhmän kyvyistä, vaikuttavat kyseisiin ryhmiin 

kuuluviin heidän tiedostaessaan omaan ryhmässä kohdistuvat ennakko-odotukset 

ja stereotypiat huolimatta siitä, ovatko he henkilökohtaisesti samaa mieltä 

kyseisistä stereotypioista.
37

 Median on todettu tehokkaasti vahvistavan eri 

ryhmien kokemaa stereotypiauhkaa.
38

 

Sosiaalisen identiteetin uhkalla tarkoitetaan yksilön kokemaa eriasteista 

ahdistusta tilanteessa, jossa hän voi omalla käyttäytymisellään tai toiminnallaan 

vahvistaa itseensä tai omaan sosiaaliseen ryhmäänsä kohdistuvia negatiivisia 

odotuksia. Sosiaalisen identiteetin uhkan tiedostamisella on sekä lyhyt- että 

pitkäkestoisia vaikutuksia ihmisen elämään. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 

esimerkiksi kognitiivisella alueella on esiintynyt alisuoriutumista älyllistä 

ajattelua vaativissa testeissä. Rotuun, ikään, sukupuoleen tai kansallisuuteen 

kuuluvien stereotypioiden lisäksi stereotypiauhka voi liittyä mihin tahansa 

ihmisen käyttäytymisen alueeseen, johon liittyy sosiaaliseen identiteettiin 

perustuvia stereotyyppisiä odotuksia ja suorituksia ja jokin sellainen tilanne, jossa 

näitä suorituksia voidaan arvostella. Ilmiö koskettaa sopivissa olosuhteissa 

kaikkia ryhmiä: mitä tahansa ryhmää voidaan vertailla toiseen ryhmään, jonka 

maine on parempi.
39

  

Sosiaalisen identiteetin uhkasta voi muodostua itseään toteuttava ennuste, 

mikäli yksilöä muistutetaan hänen maineestaan: häneen kohdistuvista odotuksista. 

Ihminen alkaa elää odotusten mukaan: vetäytyy aktiviteeteistaan, alentaa 

tavoitteitaan tai luopuu päämääristään. Alistuessaan stereotypiauhkan edessä, 

yksilö omaksuu ympäristön ajattelun itsestään ja mukauttaa käytöstään. Yksilö voi 

myös keskeyttää suorituksensa ja vedota harjoittelemattomuuteensa selittäen sillä 

epäonnistumistaan. Hän ikään kuin vammauttaa itse itsensä (self-handicapping). 

Kompensaationa epäonnistumisiin tapahtuu arvon kieltämistä, joka voi johtaa 

itsekunnioituksen vähenemiseen. Yksilö voi myös toimia vastakkaisesti eli 

tietoisesti tehostaa ponnistelujaan, välttääkseen vahvistamasta häneen kohdistuvaa 

stereotypiaa. Sosiaalisen identiteetin uhka voi ilmetä monin eri tavoin ja erilaisina 

                                                
37

 Shapiro & Neuberg 2007, 106-130; Aronson & McGlone 2009, 154.  
38

 Aronson & McGlone 2009, 171. 
39

 Aronson & McGlone 2009, 166, 153-157. 
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psykologisina kokemuksina riippuen ihmisten välisistä yksilöllisistä eroista ja 

erilaisista tilanteista, joita ihmiset kohtaavat elämänhistoriassaan.
40     

Sosiaalisen identiteetin uhka on prosessi, joka alkaa yksilön tiedostaessa, 

että hänellä itsellään tai ryhmällä, johon hän kuuluu, on negatiivinen maine. 

Yksilö alkaa valpastua, olla varuillaan ja tarkkailla ympäristöään, ja kokea 

jännitystä tilanteissa, joissa stereotypiauhka on mahdollinen. Ympäristöstä 

etsitään merkkejä stereotypiauhkasta. Arkielämässä vihjeet ovat usein 

koetilanteita epäselvempiä. Ellei vaaraa ole, yksilö rentoutuu. Mikäli havaitaan 

stereotypiauhkaa, oma identiteetti on uhattuna ja sopeutuminen tilanteeseen 

käynnistyy. Yksilö on epävarma siitä, nähdäänkö hänet tilanteissa omana itsenään 

vai stereotypian vääristämien silmälasien kautta, ja hän pyrkii olemaan 

vahvistamatta häneen kohdistuvia stereotypioita. Oma suoritustaso laskee ja oma 

käyttäytyminen muuttuu. Yksilön huomio on virheiden välttämisessä, sen sijaan, 

että hän tavoittelisi menestystä. Helpoissa tehtävissä suoriutuminen paranee, 

mutta vaikeista tehtävistä selviytyminen häiriintyy. Jatkossa myös oma minuus 

(self) muuttuu.
41 

 Stereotypiauhkan alla eläminen aiheuttaa epävarmuutta omista 

kyvyistä, lisää tarkkailua omaa toimintaa kohtaan ja voimistaa negatiivista 

ajattelua. Haittavaikutuksia on havaittu olevan työmuistiin ja itsesäätelyyn sekä 

älyllisten ongelmien ratkaisuun. Pulmallista on, että ihmiset koettavat painaa pois 

tietoisuudesta alitajuntaan ikäviä ajatuksia ja tunteita, mikä entisestään lisää 

ongelmaa samankaltaisissa tilanteissa tulevaisuudessa. 

Yksilölliset erot vaikuttavat merkittävästi stereotypiauhkan kokemiseen.  

Stereotypiauhkan kokemus on voimakkaammillaan sisäryhmän aktivistien 

kokemana: esimerkiksi jos henkilö nostetaan esiin oman ryhmänsä edustajana tai 

johtajana. Stereotypiauhka riippuu siitä, kuinka sitoutunut henkilö on ryhmään ja 

keiden edessä hän esiintyy sekä mikä merkitys hänen esityksellään on katsojille. 

Ulko- ja sisäryhmän edessä paineita muodostuu, jos henkilö tietää tarkkailevan 

ryhmän suhtautuvan häneen tai hänen ryhmäänsä negatiivisin stereotypioin.
42

 

 Stereotypiauhkaa aiemmin kokenut on tietoisempi tilanteiden 

potentiaalisesta uhkasta ja suhtautuu muita varauksellisemmin. Ne, jotka kärsivät 

kroonisesta stereotypiauhkasta ovat epävarmempia akateemiselta itsetunnoltaan ja 

itsevarmuudeltaan: menestykset ja tappiot opintosuorituksissa aiheuttavat 

heiluriliikkeen ja voimakkaita vastakkaisia tunnereaktioita. Kroonista 

                                                
40

 Aronson & McGlone 2009, 151,154, 163-164. 
41

 Aronson & McGlone 2009, 158. 
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stereotypiauhkaa kokeneilla on vaikeuksia muodostaa realistista kuvaa omista 

vahvuuksistaan ja heikkouksistaan: hetkelliset suoritukset saavat ylikorostetun 

aseman, jolla määritellään itseä.
43

 Stereotypiauhkaa koetaan enemmän, mikäli 

henkilö on ainoa oman ryhmänsä edustaja toisen ryhmän sisällä. Jo toinen mukana 

oleva oman ryhmän edustaja vähentää stereotypiauhkan kokemusta. Yksin 

vieraassa ryhmässä olevalla on suurempi taipumus etsiä epäsuoraa palautetta 

toiminnastaan tarkkailemalla muiden reaktioita.
44

  

Ihmisten on todettu olevan tietämättömiä stereotypiauhkan 

toimintamekanismista. Tietoisuus siitä, kuinka sosiaalisen identiteetin uhka toimii 

käytännössä, vähentää stereotypiauhkan vaikutusta. Myös positiivisten 

roolimallien ja esikuvien merkitys on tärkeä. Esimerkiksi naispuolinen 

matematiikanopettaja vahvistaa tyttöjen uskoa omiin matemaattisiin taitoihinsa 

vastoin kulttuurissa vallitsevaa stereotypiaa.
 
Koska stereotypiauhka laskee 

itsearvostusta, on yksilön omien keskeisten arvojen, kykyjen ja uskomusten 

vahvistamisella tärkeä merkitys itsekunnioituksen lisäämisessä ja siten 

stereotypiauhan vähentämisessä ja suoritusten parantumisessa.
45 

 

 

2.5. Uskonto ja ennakkoluulot  

Uskonnon ja ennakkoluulojen välinen suhde on ristiriitainen: uskonto sekä 

aiheuttaa ennakkoluuloja, että myös hälventää niitä. Uskonto voi opettaessaan 

ihmisten tasa-arvoisuudesta ja toinen toisensa rakastamisesta; auttaa irti 

itsekeskeisyydestä. Uskonnon opetuksia on kuitenkin helppo vääristellä omiin 

ennakkoluuloihin sopiviksi ja käyttää uskontoa itsetehostuksen välineenä. Ihmiset 

voivat olla suvaitsevaisia joillakin elämänalueilla, mutta hyvinkin 

ennakkoluuloisia toisilla elämänalueilla. Alemman koulutustaustan omaavilla 

ihmisillä on enemmän ennakkoluuloja uskonnollisuudesta riippumatta. 

Tutkimusten mukaan näyttäisi siltä, että ensisijainen syy ennakkoluuloihin on 

uskonnon sijaan ihmisen henkilökohtaiset asenteet.
46

  

Epävarmuus – Identiteetti (Uncertainty – Identity Theory) – teorian mukaan 

ihmiset identifioituvat uskonnolliseen ryhmään vähentääkseen epämiellyttäviä 

epävarmuuden ja jännityksen kokemuksiaan. Uskonnollisen maailmankuvan 

                                                                                                                                 
42

 Shapiro & Neuberg 2007, 106-130.  
43

 Aronson & McGlone 2009, 158. 
44

 Aronson & McGlone 2009, 169. 
45

 Aronson & McGlone 2009, 171. 
46

 Allport 1979, 446-448, 454. 
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ollessa uhattuna, epävarmuus herättää vihaa ja negatiivisia asenteita uskonnollisia 

ihmisiä kohtaan. Tilanne johtaa moraaliseen ylemmyyteen, toisen ryhmän 

kokemiseen epäinhimillisenä, ja kärjistyessään voi johtaa jopa väkivaltaisiin 

tekoihin. Epävarmuus nostaa myös esiin sisäryhmän välisiä konflikteja ja 

uskonnollisia ääriliikkeitä.
47

 

Allportin mukaan uskonnosta tulee ennakkoluulon kohde ensisijaisesti siksi, 

että uskonto merkitsee muutakin kuin vain uskontoa: se edustaa ryhmän kulttuuri-

identiteettiä. Uskonto ja ennakkoluulot yhdistyvät silloin, kun ihmiset oikeuttavat 

uskonnon varjolla voimankäyttöä tai etnisiä intressejään.
48

 Ennakkoluulot voivat 

syntyä paitsi uhatuksi tulemisen tunteesta myös ylemmyyden tunteesta. Vaikka 

uskonnollinen yhteisö kokee olevansa moraalisesti, teologisesti ja opillisesti 

ylivoimaisempi, sillä voi olla enemmän ennakkoluuloja kuin muilla ryhmillä. 

Uskonnolliset ennakkoluulon aiheuttajat koetaan ryhmien välillä joko todellisiksi 

tai kuvitelluiksi uhkiksi. Arvon loukkaamiseen kohdistuva uhka voi olla 

symbolinen uhka. Vaikka uskonnon mielletään sisältävän kiellon olla syrjimättä 

joitakin ulkoryhmiä, saattaa se sisältää samalla määräyksen olla ennakkoluuloinen 

joitakin toisia, ryhmän arvoja rikkovia ryhmiä kohtaan. Esimerkiksi 

homoseksuaali voi edustaa uskovan moraaliselle ajattelulle symbolista uhkaa.
49

  

Kun puolustetaan oman uskonnon absoluutteja, puolustetaan helposti samalla 

myös omaa sisäryhmää kokonaisuutena. Uskonnollisen sisäryhmän ennakkoluulot 

edistävät realistisia ryhmäkonflikteja ja voivat lisätä sosiaalista kategorisointia ja 

stereotypioita sekä vahvistaa ryhmien välisiä rajoja. Uskonnollinen 

ryhmäidentiteetti voi johtaa sisäryhmän suosimiseen ja ulkoryhmän syrjintään. 

Vastaava ilmiö tosin tapahtuu kaikissa ryhmissä, joilla on tietty tarkoitus tai 

päämäärä. Uskonto voi kuitenkin aktivoida monin tavoin kategorisointia 

ottaessaan käyttöön esimerkiksi jäsenten pelastuksen tason, uskonnollisen 

aktiivisuuden ja pelastetun tai syntisen kategoriat. Uskonto toimii sosiaalisen 

identiteetin rakentajana. Voidakseen siirtyä seuraavalle sukupolvelle, sen täytyy 

eliminoida muut uskonnolliset maailmankatsomukset tai sulattaa niiden jäsenet 

sisäryhmäkseen.
50 

Uskonnon perusluonne on kuitenkin yhdistävä. Lisääntyvät positiiviseksi 

koetut kontaktit eri uskonnollisten ryhmien välillä vähentävät uhkaa ja 

                                                
47

 Rowatt & Carpenter & Haggard  2014, 174,181. 
48

 Allport 1979, 446 –448. 
49

 Rowatt & Carpenter & Haggard  2014, 177, 178-179; Mackie & Smith 2003, 193. 
50

 Rowatt & Carpenter & Haggard  2014, 174, 184. 
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voimistavat ryhmien välisiä positiivisia asenteita. Uskonnon ja ennakkoluulojen 

välisen yhteyden ymmärtäminen edellyttää uskonnon tarkastelua monipuolisesti: 

historialliselta, kulttuuriselta, sosiologiselta ja yksilön psykologiselta tasolta 

käsin.
51

 

 

2.6. Ihmisen uskonnollinen kehitys James Fowlerin mukaan 

James Fowlerin teoria ihmisen uskonnollisesta kehityksestä pyrkii kartoittamaan 

elämän perimmäisen todellisuuden tulkinnassa ilmenevää säännönmukaisuutta. 

Teoria yhdistää teologian ja eri ihmistieteiden näkökulmia
52

 ja poikkeaa useista 

strukturaalisista kehitysteorioista siinä, että se näkee ihmisen hengellisen 

kehityksen jatkuvan joissain muodoissa koko elämänkaaren ajan. Kaikilla 

ihmisillä on Fowlerin mukaan luonnostaan kyky ja valmius kehittyä uskossa.
53

 

Käsitys uskonnollisen kehityksen päätepisteistä riippuu siitä, millainen näky on 

omaksuttu ihmisen tulevaisuudesta ja täydellistymisestä. James Fowler puhuu 

tässä yhteydessä ihmisen kutsumuksesta.
54

 Fowler on saanut uskonnolliseen 

kehitysteoriaansa vaikutteita useista kehityspsykologian suuntauksista, kuten Erik 

H. Eriksonilta, Jean Piagetilta ja elämänkaariajattelun (life cycle) kehittäjältä, 

Daniel Levinsonilta sekä kriisiteorian luojalta Lawrence Kohlbergilta. 

Taustateorioiden ajatukset ihmisen herkkyys- ja kriisikausista ovat vaikuttaneet 

teorian muodostumisessa. Fowlerin oma tausta on metodismissa, mutta hän on 

omaksunut teologisia vaikutteita myös muun muassa H. Richard Niebuhrin 

uskonkäsityksestä ja Paul Tillichin teologiasta. Teoria ei kuitenkaan ole sidottu 

kristinuskoon, vaan se on universaalisti pätevää yli kulttuuri- ja uskontorajojen.
55

 

Fowler pitää tärkeänä uskon rakenteiden ja uskon sisältöjen erottamista 

toisistaan. Uskon ilmenemisen muutoksiin kuuluu kahdenlaista liikettä: 

kääntymys ja kehitys.
56

 Uskon rakenteiden muutos on hänen mukaansa uskon 

kehitystä. Kääntymys puolestaan kuuluu uskon sisällön alueeseen. Fowler ei 

huomioi uskon sisältöjä, sillä niitä ei hänen mukaansa voida verrata. Teoria 

keskittyy yksilön kehityksen tarkasteluun ja keskiössä ovat yksilön ajattelu, 

                                                
51

 Rowatt & Carpenter & Haggard  2014, 184. 
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 Oikarinen 1993, 19,65. 
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 Oikarinen 1993, 96.114. 
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tunteet, sitoutuminen ja käyttäytyminen.
57 

Fowler huomioi myös yhteisön 

huomattavan panoksen yksilön kehitysprosessissa.
58 

Yhteisö voi kannustaa tai 

kahlita yksilön kehitystä.
59  

Piagetin ajatus on, että kaikki todellisuuden osa-alueet, biologinen, 

fyysinen, sosiologinen ja intellektuaalinen, ovat kehitysprosessissa. Fowler 

tarkastelee uskon kehitystä Piagetin paradigman, geneettisen epistemologian, 

mukaan. Ympäristön ja yksilön välisen vuorovaikutuksen pyrkimyksenä on 

ympäristöön sopeutuminen ja tasapainon löytyminen yksilön ja ympäristön 

välillä. Yksilö on aktiivinen ja luova osapuoli, ei vain passiivinen vastaanottaja. 

Yksilön kehitys ei ole sattumanvaraista: muutosprosessit ovat säännönmukaisia, ja 

niitä voidaan kuvata systemaattisesti kehityskäsittein.
60

 

Fowlerin teoriassa on eritelty kuusi kehitystasoa, joista kaksi ensimmäistä, 

intuitiivis-projektiivinen ja myyttis-kirjaimellinen taso, myötäilevät 3-vuotiaasta 

alkaen lapsuuden- ja nuoruuden kehitystasoja ja ovat sidoksissa ihmisen ajattelun 

kehitykseen lapsuudesta aikuisuuteen. Kuudes, eli viimeinen uskon vaihe, 

yleismaailmallinen usko, on erittäin harvinainen ja teoriassa kiistanalainen. Tähän 

vaiheeseen Fowler luokittelee vain suuret uskon sankarit, kuten Äiti Teresan ja 

Martin Luther Kingin. Tarkastelun kohteena tässä tutkielmassa ovat kolmas, eli 

synteettis-sovinnainen, neljäs, eli yksilöllis-reflektiivinen ja viides, eli 

konjuktiivinen vaihe. Kolmas vaihe vastaa parhaiten nuoruuden identiteetin 

muovautumisen haasteita, neljäs nuorten aikuisten elämäntilannetta ja viides vaihe 

keski-iän ja sen jälkeisten kriisien kohtaamista. Vaiheet seuraavat toisiaan aina 

tietyssä järjestyksessä, minkään kehitysvaiheen yli ei voi hypätä ja uudessa 

kehitysvaiheessa on aina mukana kaikkien edellisten vaiheiden kyvyt. Eri 

vaiheissa olevat yksilöt hahmottavat saman elinympäristön eri tavoin.
61

   

 Suurin osa aikuisilla ilmenevää uskoa on luonteeltaan synteettis-

sovinnaista.
62

 Tämä vaihe alkaa tyypillisesti nuoruusvuosina, mutta monet 

aikuiset jäävät pysyvästi tähän tilaan. Synteettis-sovinnaisessa uskon vaiheessa 

symbolit ovat itsessään arvokkaita ja pyhiä. Symbolit samaistetaan kohteeseen, ne 

koetaan syvästi ja loukkaus niitä kohtaan on loukkaus niiden edustamaa asiaa 

kohtaan. Jos symbolit lakkaavat puhuttelemasta, koko usko voi menettää 
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merkityksensä.
63

 Synteettis-sovinnaisessa vaiheessa keskeistä on identiteetin 

kehittyminen. Psyko-sosiaalinen painotus on voimakas: ominaista on riippuvuus 

sosiaalisista suhteista. Yksilö on tietoinen arvoistaan ja normeistaan, hän sanoittaa 

ja puolustaa niitä ja on tunteissaan sitoutunut niihin, mutta ei ole pysähtynyt 

kriittisesti reflektoimaan arvorakennelmiaan.
64

 Yksilö on tällöin riippuvainen 

toisista ihmisistä ja keskinäisestä vuorovaikutuksesta, ja konflikti itselle 

merkityksellisten ihmisten tai yhteiskunnan kanssa koetaan uhkana. 

Ihmissuhteissa koetut pettymykset voivat johtaa kahtaalle: joko ihmissuhteet 

poissulkevaan intiimiyteen Jumalan kanssa tai uskon kriisiin eli epätoivoon 

suhteessa perimmäiseen todellisuuteen. Uskonnolliset yhteisöt näyttävät 

tyydyttävän parhaiten jäsentensä tarpeita, jos jäsenten usko vastaa synteettis-

sovinnaisen uskon tasoa. Uskonnollista tarjontaa kohdistetaankin pääasiassa 

synteettis-sovinnaista uskoa edustaviin ihmisiin.
65

 Tyypillistä tässä vaiheessa 

elävälle on, että hän kutsuu yhteisöään omakseen, minun seurakuntani. Ominaista 

on, että ihminen ei kyseenalaista omia näkemyksiään, keskustele arvoistaan tai 

kyseenalaista niitä varmistuakseen arvojensa oikeellisuudesta.
66

 Erilaisia 

näkemyksiä ilmaiseva ihminen koetaan kokonaan eri ihmistyypiksi (differences in 

kind of person).  Itselle merkityksellisiin toisiin (significant others,) kohdistetaan 

helposti tuomioita ja odotuksia.
67

 Yhteisön välittämä kuva Jumalasta lujana ja 

lämpimänä persoonana voi tarjota tässä tasossa olevalle vahvan tuen oman 

identiteetin sisäistämiselle.
68

 
 

     
Seuraava eli yksilöllis-reflektiivisen uskon taso edellyttää kriittistä 

suhtautumista taustayhteisöön ja yhteisön tarkastelua etäisyydestä käsin. Tämä 

vaihe on tyypillinen nuorella aikuisella, mutta voi jäädä kehittymättä kokonaan tai 

puhjeta esiin vasta keski-iässä 35 – 50- vuotiaana. Vaihesiirtymä on prosessi, joka 

voi kestää 5–7 vuotta, jopa pidempäänkin. Prosessi on vaikeampi ja elämänpiiriä 

voimakkaammin ravisteleva myöhemmässä iässä koettuna elämän rakenteiden 

ollessa jo vakiintuneempia. Jokin elämää ravisteleva kriisi tai vastoinkäyminen 

saattaa sysätä henkilön ristiriitaan ja kyseenalaistamaan aikaisemman 

maailmankatsomuksensa ja analysoimaan systeemin, jossa on siihen asti elänyt. 

Ryhmät, jotka ovat rajoittaneet ja määritelleet sekä muokanneet omaa 
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identiteettiä, asetetaan arvioinnin alle. Tässä vaiheessa symbolit 

demytologisoidaan ja rituaalien merkitys vähenee.
69

 Identiteettiä ja 

maailmankatsomusta tarkastellaan kriittisesti. Identiteetin perusta ei enää ole 

roolien tai rooliodotusten varassa. Yksilö kokee, että hän on oman elämänsä 

käsikirjoittaja. Fowler käyttää tähän kauteen viitaten termejä: executive ego 

(toimeenpaneva minuus) ja second narcissism (toinen narsismi). Eriksonin 

teoriassa tämän kehitysvaiheen tehtäviä ovat läheisyys ja erillisyys. Ihminen 

kykenee tarkastelemaan erilaisia ilmiöitä ulkopuolisen näkökulmasta ja kykenee 

itsenäisiin ratkaisuihin. Yksilö tiedostaa tällä tasolla, että elämä on 

moniulotteisempi kuin hän on aikaisemmin ajatellut.
70

Älyllinen yksilöllisyys on 

korostettua tässä vaiheessa. Yksilöllä on ideologia, jota hän kykenee 

tarkastelemaan kriittisesti.
71

 

Viides, eli konjunktiivisen uskon vaihe, on harvinainen ennen keski-ikää, 

sillä se edellyttää elämänkokemusta ja erilaisten kriisien läpikäymistä. On tarvetta 

oman menneisyyden läpityöskentelyyn. Oikeudenmukaisuuteen sitoutuminen 

ylittää uskonnollisen yhteisön ja kansallisuuden rajat, ja ollaan valmiita 

kohtaamaan ilmiöitä, jotka haastavat oman maailmankatsomuksen. Edellisessä 

vaiheessa koettu varmuus on vaihtunut herkkyydeksi ymmärtää myös toisten 

ihmisten totuuksia. Kyetään aitoon dialogiin ja ollaan avoimia ympäröivälle 

todellisuudelle ja toisten ihmisten näkemyksille. Muiden mielipiteet eivät 

muodosta uhkaa, joten omaa totuutta ei ole tarve enää kiivaasti puolustaa: toinen 

toisiaan täydentävä vuorovaikutus on mahdollinen. Elämän ilmiöitä pyritään 

selittämisen sijaan ymmärtämään. Perimmäisestä ilmiöstä eli Jumalasta voidaan 

puhua eri nimin eri traditioissa, mutta sitoutumisesta omaan traditioon ei luovuta, 

huolimatta siinä havaituista puutteista.
72

 Symbolien ja liturgian arvo palautetaan. 

Uudenlaisen uskonelämän alkuun integroidaan unohdettuja elementtejä lapsuuden 

uskonelämästä. Omaan kasvatukseen ja sosiaaliseen taustaan liittyneet 

stereotypiat joutuvat viidennessä vaiheessa uuteen tarkasteluun. Todellista 

ekumeniaa eri uskontojen edustajien välillä ei ole olemassa ilman kunnioitusta 

toisen totuudelle. Viides taso, second naivete, mahdollistaa tämänkaltaisen 
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dialogin ja ekumenian.
73

 Jokaisessa ihmisessä nähdään jotakin jumalallista. 

Herkkyys toisten edustamille totuuksille syntyy.
 

Vaihesiirtymät ovat usein pitkien ja tuskallisten prosessien ja 

taantumailmiöiden tulosta. Lapsuudessa 4 – 6 v ikä on Fowlerin mukaan hyvin 

merkityksellinen tulevien siirtymien suhteen. Turvallisten primäärisuhteiden 

puute tuossa ikävaiheessa voi ratkaisevasti vaikuttaa tulevien siirtymävaiheiden 

ratkaisuihin. Kiirehtiminen vaiheesta toiseen ei ole itsetarkoitus, sillä jokaisessa 

vaiheessa on oma arvonsa ja rikkautensa. Yksilön uskon kehityksessä on 

havaittavissa pyrkimystä minuuden vahvistumiseen, itsenäistymiseen ja 

yksilöllisyyteen sekä itsensä ylittämiseen tai tyhjentymiseen (kenosis). Tällöin 

tapahtuu itsen transendenssi ja syvempi sitoutuminen olevan perustaan.
74

 

Pitkäkestoiset vanhasta luopumisen ja uuden rakentamisen muutosprosessit 

sisältävät kolme vaihetta: lopetukset (endings), välitila (neutral zone) ja 

valmistuminen uusiin alkuihin (new beginnings). Varsinainen siirtymä vaiheesta 

toiseen edellyttää tasapainon järkkymistä ja yksilön psykososiaalisessa kentässä 

tapahtuvia muutoksia tai konflikteja. Kun luovutaan vanhoista tavoista muodostaa 

merkityksiä elämän perimmäisestä todellisuudesta ja omasta itsestä, ovat regressio 

ja epävarmuuden ja vieraantumisen kokemukset tyypillisiä. Erityisen vaikea on 

synteettis-sovinnaisesta tasosta irrottautuminen. Moni aikuinen jää kiinni 

siirtymää seuraavaan vaiheeseen pääsemättä seuraavalle tasolle. Elämänkaaren 

uudet haasteet aktivoivat tarpeen vaihesiirtymille silloin, kun entisten rakenteiden 

varainen usko ei enää tarjoa tarkoituksenmukaisia selviytymiskeinoja.
75

 Yhteisön 

vaikutus voi hidastaa ja vaikeuttaa yksilön kasvua ja siirtymistä uskonnollisessa 

ajattelussaan seuraavalle tasolle.
76 

Jotta hengellistä kehitystä voidaan parhaiten 

tukea kunkin yksilön ja ryhmän tarpeiden edellyttämällä tavalla, on tärkeää 

huomioida yksilön ja ryhmän kehitysvaihe ja sopeuttaa hengellinen viestintä sen 

mukaan.
77
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3. Aikaisemmat tutkimukset  
Uskonnollisten ja ei-uskonnollisten ryhmien käsityksiä toinen toisistaan ei ole 

juurikaan tutkittu. Metastereotypioihin liittyen on julkaistu yksi 

tutkimusartikkeli
78

, jossa selvitetään, mitä belgialaiset uskovat ja ei-uskovat 

ajattelevat toisistaan ja mitä he arvelevat puolestaan toisen ryhmän ajattelevan 

heistä. Antti Räsänen on tekemässä Suomessa vastaavaa metastereotypioihin 

liittyvää tutkimusta. Hänen vuonna 2015 kerätyssä uskovista ja ei-uskovista 

koostuvassa 400 henkilön tutkimusaineistossaan kartoitetaan ryhmien välisiä 

ennakkoluuloja: stereotypioita ja metastereotypioita. Tutkimuksessa on käytetty 

kahdeksaa eri käyttäytymispiirteitä kuvaavaa käsitettä: rehellisyys, impulsiivisuus, 

altruismi, konservatiivisuus, dogmatismi, hedonismi, pätevyys ja ekstraversio. On 

selvitetty uskovien ajatuksia ei-uskovan ryhmän käyttäytymisestä ja toiminnasta 

sekä kääntämällä tutkimusasetelma päinvastaiseksi myös sitä, mitä tutkittava 

arvelee ulkoryhmän ajattelevan omasta sisäryhmästään. Tutkimuksessa ilmeni 

muun muassa, että ryhmillä ei ole kielteisiä ennakkokäsityksiä toisistaan ja että 

molemmat ryhmät näkevät oman ryhmänsä negatiivisempana kuin ulkoryhmän. 

Tutkimuksen mukaan suomalaiset uskovat kuitenkin yliarvioivat itsensä. He 

kuvittelivat itseään pidettävän rehellisempinä ja altruistisempina kuin heitä 

todellisuudessa pidettiin. Ei-uskovat sen sijaan kuvittelivat uskovien pitävän heitä 

vähemmän rehellisinä ja altruistisina kuin uskovat todellisuudessa pitivät. 

Ryhmien välistä vuorovaikutusta ajatellen kyseiset metastereotypiat ovat 

haitallisia.
79

 

Uskovien kokemista stereotypiauhkista ei ole olemassa tutkimustietoa. Sen 

sijaan stereotypiauhkia itsessään on tutkittu paljon ja monipuolisesti. Anne Maass, 

Claudio D`Ettole ja Mara Cadinu tutkivat italialaisia naispuolisia shakinpelaajia 

internetissä pelattavissa pikapeleissä.
 80

  Tutkimuksella pyrittiin selvittämään, 

onko vastustajan sukupuolella merkitystä naisten suoritustasoon perinteisesti 

hyvin miesvaltaisessa lajissa. Tutkimukseen osallistui 42 miestä ja 42 naista. 

Osallistujien taitotasot vastasivat toisiaan. Esitutkimuksessa selvitettiin 

osallistujien omaksumia henkilökohtaisia stereotyyppisiä asenteita shakin 

sukupuolisidonnaisuudesta. Naisilta kysyttiin, ovatko naiset heidän tai muiden 

shakinpelaajien mielestä miehiä huonompia shakinpelaajia. Sukupuoleen liittyvät 

stereotypiat osoittautuivat olevan hyvin yleisesti tunnettuja ja tiedostettuja sekä 
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nais- että miespuolisten osallistujien kesken. Ennen peliä selvitettiin, onko henkilö 

pelityyliltään hyökkäävä vai puolustava. Tutkittiin myös naispelaajien pelityylin 

mahdollista muuttumista silloin kun nainen luuli pelaavansa miestä vastaan. 

Selvitettiin sitä, keskittyykö pelaaja virhesiirtojensa minimoimiseen vai 

onnistumistensa maksimoimiseen. Kaikki pelaajat olivat tietoisia siitä, että 

vastustaja oli heidän tasoisensa. Naisille uskoteltiin, että he pelaavat kaksi peliä, 

joista ensimmäisen naista ja toisen miestä vastaan. Todellisuudessa naiset 

pelasivat molemmat pelit naista vastaan. Ennen internetpeliä puolelle 

tutkimusryhmästä vahvistettiin osallistujien stereotypiaa siitä, että naiset ovat 

uusimpien tutkimusten mukaan miehiin verrattuna surkeita shakinpelaajia ja 

kyseisellä tutkimuksella halutaan lisätietoa asiasta. Naisten suoritustaso romahti 

verrokkiryhmään nähden 50 prosenttia, kun heille muistutettiin stereotypiasta ja 

siitä, että he pelaisivat miestä vastaan. Naiset voittivat tasavertaista vastustajaa 

vastaan yhden pelin neljästä. Luullessaan pelaavansa naista vastaan, he voittivat 

joka toisen pelin. Tuloksena todettiin lisäksi, että naiset pelaavat enemmän 

puolustus- kuin hyökkäyspeliä ollessaan stereotypiauhkan vaikutuksen alaisena.
81

   

Claude Steele ja Joshua Aronson tutkivat afroamerikkalaisten opiskelijoiden 

rodullista haavoittuvuutta (racial vulnerability), ja heidän kokemaansa 

stereotypiauhkaa älyllistä suoritusta mittaavissa testeissä.
82

 Nelivaiheiseen 

koeasetelmaan osallistui sekä mustia että valkoihoisia opiskelijoita. 

Ensimmäisessä ja toisessa koeosiossa mustat osallistujat suorittivat vaativan 

verbaalisia taitoja mittaavan testin, jonka kerrottiin mittavan heidän älykkyyttään. 

Tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako kulttuurissa ilmenevä stereotypia mustien 

alemmasta älyllisestä suoritustasosta verrattuna valkoiseen väestöön, jollakin 

tavoin mustien osallistujien testituloksiin. Toiselle ryhmälle sama testi esiteltiin 

ongelmanratkaisutehtävänä, jolla ei ollut diagnosoivaa merkitystä. Kolmannelle 

ryhmälle painotettiin testin vaativuutta, mutta ei mainittu testin diagnosoivasta 

luonteesta. Mustat osallistujat alisuoriutuivat verrattuina valkoisiin 

koehenkilöihin, kun testin ilmoitettiin diagnosoivan heidän älyllisiä kykyjään. 

Mikäli diagnosoinnista ei mainittu, mustien testitulokset olivat samalla tasolla 

valkoisten kanssa. Testeissä tutkittiin myös osallistujien käyttäytymisen 

muutoksia stereotypian aktivoitumiseen liittyen. Havaittiin jännittämisen ja 

epäilyn omista kyvyistä lisääntyneen, esiintyi alisuoriutumista (self-
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handicapping), stereotypian välttelyä ja haluttomuutta ilmaista omaa rotua. 

Stereotypiauhkan alla olevien mustien osallistujien tarkkuus suorituksissa kärsi ja 

suoritusnopeus tehtävissä hidastui. Testit osoittivat diagnosoidun ryhmän tulosten 

heikompaa tasoa kaikissa osa-alueissa verrattuna muihin testiryhmiin.
83

 

Ikääntymiseen liittyy kulttuurissamme sekä positiivisia että negatiivisia 

stereotypioita. Negatiiviset stereotypiat ovat vallitsevia. Jeffrey Hausdorff, Becca 

Levy ja Jeanne Wei ovat selvittäneet stereotypiauhkia tutkimalla 47 terveen 63–

82- vuotiaan koehenkilön ryhmää.
84

 Vanhenemiseen yhdistetään yleisesti oletus 

ihmisen fyysisen suoritustason heikkenemisestä. Tutkimusasetelmassa tarkkailtiin 

koehenkilöiden kävelyä, askelten pituutta ja kävelynopeutta, jotka mitattiin 

koesuorituksen alussa ja lopussa. Koehenkilöt jaettiin kahteen ryhmään, joista 

toisessa kulttuurin mukaisia vanhuuteen liittyviä stereotypioita vahvistettiin ja 

toisessa kyseistä stereotypiaa pyrittiin horjuttamaan. Koehenkilöt jaettiin ryhmiin 

mielivaltaisesti. Tehtävänä oli pelata kaksi 10 minuutin erää tietokonepeliä, jossa 

ryhmästä riippuen pelin lomassa näytöllä vilahti ajoittain joko stereotypiaa 

vahvistavia sanoja (seniili, apua tarvitseva, sairastava) tai stereotypiaa kumoavia 

sanoja (viisas, nokkela, taitava). Pelin loputtua testattiin uudestaan kävelysuoritus 

ja todettiin, että ikääntymiseen liittyvää stereotypiaa kumonneessa, positiivisen 

vahvistamisen ryhmässä olevien kävely nopeutui 8 prosenttia. Negatiivisen 

stereotypian vahvistaminen ei vaikuttanut kävelynopeuteen. Tutkimuksen mukaan 

ikääntyneet näyttävät sisäistäneen yhteiskunnassa vallalla olevat ikääntymiseen 

liittyvät stereotypiat. Positiivisella, stereotypian vastaisella vahvistamisella oli 

kuitenkin selkeästi stereotypiauhkaa vähentävä merkitys.
85

 

Una Gustafsson ja Fredrik Björklund ovat tutkineet ruotsalaisten 

taloustieteen naisopiskelijoiden stereotyyppisiä käsityksiä itsestään ja omasta 

sukupuolestaan palkkaneuvottelijoina.
 86

 Ruotsissa naisten palkkataso on miesten 

palkkatasoa alhaisempi, vaikka maa on globaalisti sukupuolten välisen tasa-arvon 

suhteen edelläkävijä maailmassa. Tutkimuskohteena oli 122 keski-iältään 24 

vuotiasta nais- ja miespuolista opiskelijaa. Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään. 

Toiselle ryhmälle kerrottiin, että kyse on aloittelijalle hyvin vaativasta testistä, 

jolla mitataan heidän neuvottelutaitojaan ja psykologit arvioivat tulokset. Toiselle 

ryhmälle painotettiin testin helppoutta ja sen ei-diagnosoivaa luonnetta. Testissä 
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tarkasteltiin osallistujien itsearviointia ja oman sukupuolen sidottua stereotypiaa. 

Osallistujat arvioivat itseään tyypillisesti maskuliinisina pidettyjen (jämäkkä, 

vakuuttava, päättäväinen, määrätietoinen, luja, tavoitteellinen) ja tyypillisesti 

feminiinisinä pidettyjen (sympaattinen, ymmärtävä, epäitsekäs, hoivaava, 

hienotunteinen) piirteiden suhteen asteikolla 1–7. Lopuksi osallistuja sijoitettiin 

vastausten perusteella janalla, jonka ääripäät olivat hyvin tyyppisesti feminiininen 

tai hyvin tyypillisesti maskuliininen. Todettiin, että stereotypiauhkan alaisina 

naiset kuvailivat itseään enemmän feminiinisiä ominaisuuksia omaavina kuin ei-

diagnosoivan ryhmän osallistujat. Tutkimus osoitti kulttuurissa vallitsevien 

sukupuoleen sidottujen stereotypioiden olevan luonteeltaan pysyviä, vaikka 

henkilökohtaisten ominaisuuksien suhteen sukupuolet ovatkin lähentyneet 

toisiaan. Todettiin, että normaalitilanteesta poiketen, stereotypiauhkan alaisessa 

tilanteessa, sukupuoleen sidottu stereotypia tilapäisesti lähentyy kulttuurissa 

vallitsevaa stereotypiaa.
87

 

Jenesse Sharipo ja Steven Neuberg kritisoivat tutkimusartikkelissaan 

aikaisempia stereotypiauhkaa koskevia tutkimusasetelmia moniulotteisen 

stereotypiauhkailmiön yksinkertaistamisesta.
88

 He ehdottavat 

stereotypiauhkakäsitteen kirkastamiseksi ja stereotypiauhkateorian 

täydentämiseksi Multi-Threat Framework mallin käyttöön ottamista. Malli 

huomioi stereotypiauhan syyt ja seuraukset sekä uhkaa lisäävät ja lieventävät 

tekijät ja esittää myös mahdollisia interventiovariaatioita stereotypiauhkan alaisiin 

tilanteisiin. Multi-Threat Framework mallin ydinajatus on globaalin 

stereotypiauhkailmiön näkeminen yksilöllisenä ja persoonallisena kokemuksena. 

 Uhkaa voidaan kokea kuudessa eri ulottuvuudessa, ja uhka voi kohdistua 

joko itseen tai omaan ryhmään. Uhka voi kohdistua omaan maineeseen ulko- tai 

sisäryhmän silmissä tai oman ryhmän maineeseen ulko- tai sisäryhmän silmissä. 

Nämä stereotypiauhkan ulottuvuudet syntyvät erilaisissa olosuhteissa, eri 

tekijöiden vaikutuksesta, aiheuttavat erilaisen leiman (stigman) ja välittyvät eri 

tavoin. Eri tavoin stigmatisoituneet ryhmät kokevat eriasteista stereotypiauhkaa. 

Esimerkiksi vaikka henkilön uskonnollinen identiteetti olisi salainen, hän ei silti 

suojaudu henkilökohtaiselta uhkalta, vaikka suojautuisikin ulkoiselta uhkalta.
89
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Henkilökohtaiset ja tilanteista nousevat ominaisuudet vaikuttavat uhkan 

kokemukseen. Henkilö voi kokea uhkaa vain yhdellä uhan osa-alueella tai 

monella eri alueella. Jokainen uhkan alainen tilanne voidaan kokea eriasteisena: 

riippumattomana tai erillisenä toisistaan tai niin, että monia uhkan elementtejä voi 

olla yhtä aikaa läsnä. Stereotypiauhkista myös selviydytään eri tavoin.
90

  

Kokiessaan itseensä kohdistuvaa uhkaa, yksilö on huolissaan 

kyvykkyydestään suorituksessaan. Mitä tärkeämpi asia on itselle, sitä enemmän 

syntyy painetta ja huolta omasta maineestaan muiden silmissä. Itseen kohdistuva 

uhka kumpuaa usein tarpeesta tulla myönteisellä tavalla nähdyksi toisten silmissä, 

kun taas omaan ryhmään kohdistuva uhka kumpuaa tarpeesta, että oma ryhmä 

nähtäisiin myönteisellä tavalla ja se tulisi julkisesti ja sosiaalisesti hyväksytyksi. 

Mikäli henkilöä kohdellaan ulkoryhmän taholta epäoikeudenmukaisesti ja oma 

maine on uhattuna, vallitsevana tunteena on viha. Ryhmään kohdistuva uhka 

aktivoi yksilössä sen sijaan sosiaalisia tunteita: syyllisyyttä ja häpeää. Kokiessaan 

ryhmäänsä kohdistuvaa uhkaa, ihminen kokee olevansa tarkkailun kohteena ja 

kokee epäluottamusta toisten taholta. Kun henkilölle on tärkeää hänen oman 

ryhmänsä maine ulko- ja sisäryhmän silmissä, hän on huolissaan oma 

suorituksensa vaikutuksista muiden ryhmien suhtautumiseen suhteessa 

vallitsevaan stereotypiaan.
91

  

Multi-Threat Framework mallin mukaan erilaiset uhkat vaativat erilaisia, 

yksilöllisiä väliintuloja. Uhkia kompensoidaan eri tavoin. Henkilökohtainen, 

omaan maineeseen kohdistunut uhka vaatii erilaisen puuttumisen kuin ryhmään 

kohdistunut uhka. Auttajalla tulee olla herkkyyttä erotella eri vaihtoehtoiset uhkat 

ja etsiä sopiva väliintulokeino eri yhteyksissä, eri mekanismien kautta ja eri 

tilanteessa vaikuttaviin uhkiin.
92
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4. Tutkimusprosessi 

4.1. Tutkimustehtävä 

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään kristittyihin suomalaisiin heidän uskonnollisen 

vakaumuksensa takia kohdistuneita stereotypiauhkia ja niiden vaikutusta 

tutkittavien elämään eri elämänvaiheissa. Tutkimuksessa kartoitetaan myös sitä, 

ovatko ympäristön ennakkoluulot vaikuttaneet tutkittavan uskonnolliseen 

kehitykseen. Tarkastelun kohteena ovat yksilön elämänkaari ja elämänkaaren eri 

vaiheet lapsuudesta nykyhetkeen.  

 

 

  

 Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1) Millaisia uhkaavia stereotypioita haastateltavat ovat kokeneet? 

2) Miten stereotypiauhkat ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä?  

3) Ovatko stereotypiauhkat haastateltavan mielestä vaikuttaneet hänen 

uskonnolliseen kehitykseensä? Jos, niin miten? 
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4.2. Tutkimuksen aineisto ja aineiston hankinta 

Tutkimus kartoittaa suomalaisten kristittyjen uskonnollisen vakaumuksensa takia 

kokemaa stereotypiauhkaa. Vakaumuksella tarkoitetaan varmaa, vakaata käsitystä 

jostakin asiasta. Kristitty on kristinuskoa tunnustava tai kristilliseen 

kirkkokuntaan kuuluva henkilö. Vakaumuksellisella kristityllä tarkoitetaan tässä 

tutkimuksessa ihmistä, jolla omasta mielestään on kristillinen vakaumus. 

Stereotypiauhkalla tässä yhteydessä ymmärretään ympäristön taholta tulevaa 

negatiivista ennakko-odotusta, joka syntyy vaihtelevissa tilanteissa ja jolla on 

vaikutusta ihmisen toimintaan tai käyttäytymiseen. Tutkimuksen kohteena on 

ihmisten uskonnollinen kehitys, ja tutkimuksen kohderyhmä on aikuisväestö. 

Aikuisella on enemmän elämänkaarta elettynä, joten hänellä voidaan olettaa 

olevan myös enemmän kokemusta tutkittavasta aiheesta. Uskonnollinen kehitys 

on vaikeasti määriteltävissä oleva ja tulkinnanvarainen asia, joten tutkittava 

määrittelee itse sen, mitä omassa kertomuksessaan pitää uskonnollisena 

kehityksenään.  

Tutkimus toteutettiin Tampereen seudulla. Aineistoa lähdettiin keräämään 

ensisijaisesti sähköpostin avulla. Tutkimuspyynnöt lähetettiin Tampereen eri 

seurakuntiin ja kristillisiin yhteisöihin: Tampereen adventtiseurakuntaan, 

Tampereen Vapaakirkkoseurakuntaan, Tampereen Helluntaiseurakuntaan, 

Palatsiseurakuntaan, Pyhän Johanneksen Luterilaiseen seurakuntaan, Tampereen 

Metodistikirkkoon, Tampereen ortodoksiseen seurakuntaan, Pelastusarmeijan 

Tampereen osastoon ja Kangasalan evankelis-luterilaiseen seurakuntaan sekä 

kristilliseen terapiakeskus Soteriaan ja Tampereen kristillisen koulun rehtorille. 

Uuden Verson Varikkomessu, Messukylän evankelis-luterilaisen seurakunnan 

Kohtaamispaikka, Ylöjärven evankelis-luterilaisen seurakunnan vapaaehtoiset, 

Tampereen Helluntaiseurakunnan Opiskelijapiiri ja Tampereen Kristityt Teekkarit 

saivat tietoa tutkimuksesta joko sähköpostilistan tai Facebook- ryhmän kautta. 

Lisäksi tutkimushaastattelupyyntö julkaistiin marraskuussa 2016 ilmestyneessä 

Tampereen evankelis-luterilaisen seurakunnan joka kotiin jaettavassa Silta-

lehdessä.  

Tutkimuspyyntöihin saatiin sähköpostivastauksia kolmelta seurakunnan 

johtajalta ja neljään muuhun seurakuntaan oltiin sähköpostin lisäksi vielä 
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puhelimitse yhteydessä. Tutkittavat lähestyivät tutkijaa pääsääntöisesti 

sähköpostitse. Tutkimusaineisto koottiin 28.10 – 6.12.2016 välisenä aikana. 

Tutkimushaastattelut tapahtuivat Tampereen keskustassa sijaitsevassa 

toimistotilassa, joka oli häiriötön ja sijainniltaan optimaalinen. Kaksi haastattelua 

toteutettiin haastateltavien elämäntilanteesta johtuen puhelimitse ja kaksi 

tutkittavan kotona tai muussa tilassa. Tutkimus toteutettiin 9 vakaumuksellisen 

kristityn henkilökohtaisena teemahaastatteluna. Haastattelut olivat kestoltaan 45 – 

90 minuuttia. Kukin tutkimushenkilö haastateltiin kerran. Yksi haastattelu 

hylättiin teknisten ongelmien ja aiheeseen liittymättömyyden vuoksi. Kaikki 

haastattelut nauhoitettiin. 

Tutkimukseen osallistuneiden ikäjakauma oli 21 – 71 vuotta ja tutkittavien 

keski-ikä 47,3 vuotta. Ikähaarukan ääripäihin osui vain kaksi haastateltavaa. Muut 

haastateltavat oli keski-ikäisiä (37 – 65v). Yksi haastateltava oli 37 vuotias ja 

loput 50 – 65-vuotiaita. Haastateltavista kaksi oli miehiä ja loput naisia. 

Koulutustaustaltaan osallistujat olivat korkeasti koulutettuja. Kuudella oli ylempi 

korkeakoulututkinto ja kolmella alempi korkeakoulututkinto. Tutkittavien 

kristillinen viitekehys ja tausta vaihtelivat paitsi luonteeltaan myös kestoltaan. 

Kaikki haastateltavat olivat vakaumuksellisia kristittyjä. Seitsemän heistä kuului 

tällä hetkellä johonkin seurakuntaan tai hengelliseen yhteisöön. Kaksi 

haastateltavaa kuului niin sanottuihin vapaisiin suuntiin ja viisi evankelis-

luterilaiseen kirkkoon. Kuusi haastateltavaa oli vaihtanut kerran tai useammin 

uskonnollista yhteisöään, kolme oli kuulunut koko ikänsä evankelis-luterilaiseen 

seurakuntaan. Kirkkoon kuuluvista neljä oli aktiivisesti mukana seurakunnan 

toiminnassa. Yksi oli ottanut etäisyyttä seurakuntaan ja oli tällä hetkellä vailla 

aktiivista ja tyydyttävää seurakuntayhteyttä. Kaksi haastateltavaa oli 

uskontokuntaan kuulumatonta. Heillä kummallakin oli kuitenkin aiempaa 

aktiivista seurakunnallista taustaa. Tutkimukseen osallistuneista neljä oli 

kasvukristittyjä ja kääntymyskokemuksestaan kertoi viisi henkilöä. 

Kääntymyksen kokeneiden uskossaolo vaihteli 6:sta 29 vuoteen keskimääräisen 

uskossaolon ollessa 22 vuotta. Lapsuuskodin uskonnollisuus vaihteli täysin ei-

uskonnollisesta uskonnolliseen maailmankatsomukseen. Uskonnolliseksi 

lapsuudenkotiaan kuvasi neljä henkilöä, tavalliseksi luterilaiseksi kotinsa 

määritteli kolme henkilöä. Yhden henkilön koti oli täysin ei-uskonnollinen ja 

yhden kodissa oli sekä uskonnollinen että ateistinen maailmankatsomus. 
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Haastattelukysymykset jaoteltiin taustakysymyksiin ja varsinaisiin 

kysymyksiin. Taustakysymykset olivat ikä, siviilisääty, pohjakoulutus ja ammatti, 

seurakunnallinen tausta ja kotiseurakunta tai uskonnollinen yhteisö, johon 

haastateltava kuuluu. Laajempana taustakysymyksenä haluttiin tietää, minkälainen 

on ollut lapsuuskodin uskonnollisuus. Varsinaisena kysymyksenä koko 

elämänkaaren ajalta haluttiin selvittää henkilön Jumala-suhdetta eri ikävaiheissa ja 

eri käänteentekevissä elämänvaiheissa. Kysyttiin, mitä haastateltava ajatteli 

muiden ihmisten ajattelevan hänestä elämänkaaren eri käännekohdissa ja miten 

muiden ajattelutapa mahdollisesti vaikutti häneen. Haastattelu aloitettiin henkilön 

syntymästä ja ydinperheen hengellisyydestä ja edettiin haastateltavan 

ensimmäisiin muistoihin ja mielikuviin Jumalasta käyden näin läpi eri 

elämänvaiheet. Haastateltavalta kysyttiin, miten suurena haittana hän asteikolla 1 

– 10 oli kokenut kertomiaan tilanteita. Haastateltavalta kysyttiin myös, miten 

tärkeänä hän pitää sitä, että hänen ajattelutapansa ja vakaumuksensa tai 

elämäntapansa takana on toisten ihmisten tuki. Kristityn elämää voi tarkastella 

kolmessa ulottuvuudessa. Haastateltavilta kysyttiin, millaisena hän 

haastatteluhetkellä kokee suhteensa Jumalaan, itseensä ja toisiin ihmisiin. Tällä 

kysymyksellä pyrittiin selvittämään stereotypiauhkan vaikutusta tutkittavan 

elämänlaatuun ja jumalasuhteeseen nykyhetkessä. Lopuksi haastateltaville 

annettiin mahdollisuus täydentää vielä kertomustaan vapaan sanan kysymyksellä. 

Haastattelun sujuvuuden helpottamiseksi haastateltavilla oli käytössään 

yksinkertainen elämänkaariaikajana, johon merkittiin ikävuodet nollasta eteenpäin 

nykyhetkeen asti. Jana jaoteltiin ikäkausittain mukaillen James Fowlerin uskon 

kehityksen teorian jaottelua. Ikävuodet 0 – 1v vauvaikä ja 1 – 3v pikkulapsi-ikä 

sekä ikäkausi ennen kouluikää (3 – 7v), kouluikä (6 – 12v) ja puberteetista 

nuoruusikään (12 – 20v.), varhaisaikuisuus (20 – 35v) ja keski-ikä (35 – 65v) sekä 

vanhuus (65v –).  

Haastattelutilanteet olivat poikkeuksetta häiriöttömiä ja intensiivisiä. 

Kartongille piirretty elämänkaarijana ja ikäkausijaottelut selkeyttivät ja jäsensivät 

tutkimustilannetta ja tukivat tutkittavaa etenemään kertomuksessaan. Tekniset 

apuvälineet aiheuttivat tutkijalle stressiä, mutta tutkittavat unohtivat 

haastattelutilanteessa nauhurin olemassaolon. Teknisten ongelmien takia yksi 

tutkimushaastattelu toistettiin. Osa tutkittavista piirteli joitakin 

elämäntapahtumiaan elämänkaarelle, mutta nauhoituksen ulkopuolella olevaa 

olennaista informaatiota merkinnät eivät sisältäneet. Osan haastateltavista kanssa 
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ei päästy käymään läpi kaikkia kysymyksiä: haastattelussa edettiin haastateltavan 

kertomuksen ehdoilla. Elämänkaaren rajaaminen vain uskonnolliseen 

elämänkaareen osoittautui joidenkin kohdalla haastavaksi. Henkilöiden rankat 

elämänvaiheet ja elämänkriisi haastatteluhetkellä vaikuttivat siihen, millaista 

puhetta tuotettiin. Ihmiset puhuivat kokemistaan väärinkäytöksistä ja joissakin 

tapauksissa jopa henkiseen ja hengelliseen väkivaltaan miellettävistä teemoista. 

Oman tarinan kertominen liikutti lähes poikkeuksetta haastateltavia. Palautteen 

perusteella haastatteluun osallistuminen auttoi selventämään ajatuksia ja toi 

kaivattua uutta näkökulmaa: omaa hengellistä matkaa ei ollut koskaan 

aikaisemmin ajateltu koko elämänkaarta kattavana kokonaisuutena.
93

 

 

4.3. Tutkimusmenetelmä ja aineiston käsittely  

Tutkimusmetodiksi valikoitui tutkimusprosessin kuluessa ja tutkimusaineistoon 

tutustuttaessa laadullinen narratiivinen tutkimus. Tutkimusaineisto osoittautui 

yhdeksän haastateltavan ainutlaatuiseksi elämäntarinaksi. Narratiivisuus on 

lähestymistapa, joka kohdistaa huomionsa kertomuksiin tiedon välittäjänä ja 

rakentajana. Todellisuus on olemassa ihmiselle merkitysvälitteisesti: maailma 

välittyy meille aina vain sen suhteen kautta, joka meillä on tähän maailmaan.
94 

Tulkitsemme maailmaa alati kehittyvänä kertomuksena, joka jatkuvasti ammentaa 

kulttuurisesta kertomusvarannosta.
95

 Tutkimus voi käyttää kertomuksia 

materiaalinaan, mutta tutkimus voidaan ymmärtää myös kertomuksen 

tuottamiseksi maailmasta.
96 

Tämän tutkimuksen materiaalina ovat haastateltavien 

elämänkertomukset, joista tuotetaan uskovien kokemiin stereotypiauhkiin liittyvää 

kertomusta siitä maailmasta, jossa uskovat Suomessa tänä päivänä elävät. 

Narratiivinen tutkimus tuottaa subjektiivista ja henkilökohtaista tietoa ja 

mahdollistaa paremmin ihmisen autenttisten äänen pääsyn kuuluviin. Tieto 

muodostuu joukosta pieniä kertomuksia, eikä pelkisty yksiääniseen suureen 

kertomukseen, joka toimii usein vallan ja manipuloinnin välineenä.
97  

Kutakin 

elämäntarinaa tarkastellaan ehyenä kokonaisuutena, mikä varmistaa kunkin 

haastateltavan henkilökohtaisen elämänkaaren oikeutetun tarkastelun. Hannu 

Heikkisen mukaan moniselitteistä narratiivisuuden käsitettä käytetään tieteessä 
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neljällä eri tavalla: viittaamassa tiedonprosessiin eli tietämisen tapaan ja tiedon 

luonteeseen, tutkimusaineiston luonteen kuvaamisessa, aineiston analyysitapana ja 

viittaamassa narratiivien käytännölliseen merkitykseen esimerkiksi 

terapiatyössä.
98

 Tässä työssä narratiivisuuden käsite ilmenee kaikissa neljässä 

merkityksessä. 

 Narratiivisessa tutkimuksessa pyritään muusta laadullisesta tutkimuksesta 

poiketen tutkijan ja tutkittavan yhteiseen merkityksenantoon.
99 

Tyypillisin tapa 

kerätä narratiivista aineistoa on haastattelu. Teemahaastattelu, jossa haastattelu 

etenee ajallista järjestystä noudattaen mahdollistaa tarinoiden tulkitsemisen.
100

 

Narratiivinen haastattelu perustuu kertojalähtöisyydelle. Haastattelu pyritään 

tekemään avoimeksi ja vapaaksi, jotta kertoja voi kehystää ja merkityksellistää 

kertomuksensa omista lähtökohdistaan käsin.
101

 Haastattelutilanteissa 

teemahaastelun kysymykset olivat viitteellisenä runkona, jota ei noudatettu 

orjallisesti.
102

 Teemahaastattelun tunnusmerkit – laajuus, spesifisyys, syvyys ja 

henkilökohtainen konteksti,
103

 toteutuivat tutkimustilanteissa. Haastateltavalla on 

ollut tarina pääosin mielessään jo ennen haastatteluun saapumista hänen saatuaan 

tietoonsa teemahaastattelun aiheen. Haastattelija toimi ikään kuin kätilönä, antaen 

mahdollisuuden elämäntarinan julkitulolle haastattelutilanteessa.
104

  

Teemahaastattelun runkona käytettiin elämänkaarta. 

Elämänkaaritutkimuksella yritetään selvittää ihmisen kehitystä kokonaisuutena. 

Ensisijaisena tehtävänä on hahmottaa eri ikäkausia koskeva kokonaisuus. 

Uskonnollista elämänkaarta tarkasteltiin eri ikäkausiin ja eri elämäntapahtumiin 

mahdollisesti liittyvien stereotypiauhkien näkökulmasta. Tutkimuksessa 

huomioitiin koko eletyn elämänkaaren aika syntymästä nykyhetkeen. Näin saatiin 

esiin myös lapsuuden ja nuoruuden aikana koetut stereotypiauhkat. Carl Gustav 

Jung nimittää ihmisen jatkuvaa, koko elämän kestävää kehitystä individuaatioksi. 

Jokaisen ihmisen elämä on ainutlaatuinen, yksilöllinen kokonaisuus. 

Elämänkaaren tutkimus alkaa yksilöistä ja jatkuu vasta sen jälkeen kohti 

yleisempiä kannanottoja.
105
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Narratiivisen aineiston käsittelytapa voi olla holistinen tai kategorinen ja 

sisällöllinen tai muodollinen. Holistinen lähestymistapa kohdistuu henkilöön ja 

hänen elämäänsä kokonaisuutena. Tätä tutkimusta voidaan luokitella lähinnä 

holistis-sisällölliseksi.
106

 Tutkijan oman luovan ajattelun käyttäminen on 

ensisijaista.
107

 Lähtökohtaisesti tutkija ei voi seurata metodioppaita, vaan 

aineiston analyysi vaatii herkkyyttä, luovuutta ja rohkeutta sekä erilaisten 

analyysimuotojen yhdistämistä.
108

 Tässä tutkimuksessa on toteutettu 

metodologisesti luovaa ajattelua. Narratiivinen tietäminen on temaattisesti ja 

johdonmukaisesti etenevän kertomuksen tuottamista, ja narratiivinen analyysi 

pyrkii ehjän ja juonellisen, ajassa etenevän tarinan tuottamiseen.
109

 Haastattelut 

litteroitiin sanatarkasti. Äänitteitä ja litteroitua aineistoa kuunneltiin ja luettiin 

lukemattomia kertoja, sillä tutkijan dialogi aineiston kanssa on analyysin 

perusperiaate. Elämänkertomuksen rekonstruktio tarkoittaa sitä, että tutkija 

rakentaa elämänkertomuksen uudelleen tulkitsemansa merkityksen kautta.
110

 

Aineistosta muodostettiin tiivistelmät, jotka auttoivat aineiston haltuun 

ottamisessa. Narratiivisen aineiston jatkokäsittely edellyttää tulkintaa.
111

 Tutkijana 

tarkastelen aineistoa kuitenkin oman persoonallisuuteni, ikäni, sukupuoleni ja 

elämänhistoriani mukanaan tuomien merkitysten kautta. Oleellista on, mille 

tutkija aineistossa herkistyy ja mitä kykenee siitä näkemään.
112

  

Kustakin haastattelusta muodostettiin ensin ehyt elämänkertomus, josta 

käytän nimitystä hengellinen elämänkaari. Stereotypiauhkan kokemuksia 

tarkasteltiin elämänkulun kontekstissa, jotta kokemukset säilyttävät yksilöllisen 

merkityksensä. Analyysissä keskityttiin hengellisten elämänkaarten sisällön 

analyysiin unohtamatta kertomuksen tunnelmaa ja kiinnittäen huomiota myös 

siihen, kuinka paljon aikaa haastateltavat käyttivät eri teemojen kertomiseen. 

Tarkkailtiin osallistujien omaa tapaa antaa asioille merkityksiä. 

Haastattelurungosta johtuen tietyt teemat toistuivat, mutta haastattelun 

vapaan toteutuksen vuoksi teemat painottuivat eri tavoin ja uusia teemoja nousi 

esiin. Hengelliset elämänkaaret ryhmiteltiin teksteistä nousseiden pääteemojen 

mukaan viiteen ryhmään. Ryhmät muodostavat tutkimusraportin luvut.  
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Neljään ryhmään tuli kaksi ja yhteen ryhmään yksi elämänkertomus. Ryhmien 

sisällä elämänkaaret sisältävät paljon erottavia tekijöitä ja eri ryhmien välillä 

löytyy myös yhteisiä teemoja. Haastatellut tulkitsivat kuitenkin näitä teemoja eri 

tavoin ja ulkonaisesti samanlaisille tapahtumille annettiin erilainen tulkinta tai 

merkitys. Kunkin ryhmän alla haastateltavien kertomukset asetettiin vertailevaan 

vuoropuheluun toistensa kanssa. Tekstistä pyrittiin valitsemaan edustavat otokset, 

jotka tekevät oikeutta henkilön elämäntarinalle kokonaisuutena. Alkuperäisen 

kertojan äänen säilymiseen tekstin eri muokkausvaiheissa kiinnitettiin erityistä 

huomiota: työn eri vaiheissa palattiin yhä uudelleen alkuperäisen tekstin äärelle. 

Yhteen ryhmään valikoitui vain yksi haastattelu. Tässä elämänkertomuksessa oli 

myös muihin ryhmiin yhdistettävissä olevia teemoja, mutta yhdistämistä ei 

kuitenkaan haluttu toteuttaa haastateltavan autenttisen kokemuksen 

kustannuksella. Luvussa 5 esitellään teemoittain ryhmitellyt 

stereotypiauhkakokemukset. Luvussa 6 esitetään johtopäätökset ja arvioidaan 

tehtyä tutkimusta. Teemahaastattelun kysymysrunko ja aineistopyyntökirje ovat 

tutkimuksen liitteinä. 

 

 

5. Stereotypiauhkakokemukset 

5.1 Stereotypiauhka identiteettikriisin laukaisijana 

5.1.1. Uskoontulo ei ole yksityisasia 

Tero, 37v, koki hengellisen heräämisen 26-vuotiaana. Tähän elämänvaiheeseen 

liittyvät vaikeimmat hänen kohtaamansa ennakkoluulot. Tero törmäsi uskoon 

tultuaan stereotypiaan, jonka mukaan kaikki uskovat ovat lempeitä, armollisia, 

mukavia ja ihania ihmisiä. Teron käytös ei vastannut näitä mielikuvia uskovista ja 

häneen uskoontulonsa kyseenalaistettiin, minkä Tero koki todella isona 

loukkauksena.  

Se oli saanut sellasen käsityksen uskovista et se epäilee, et mä en voi olla uskossa, kun 

mä en ollu sellanen…mussa oli vanhat tavat, sellasta  itsekkyyttä ja rumempaa 

kielenkäyttöä…musta ei huokunut rakkaus, et mussa ei ollu hengen hedelmä niin 

kasvanu.
113 
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Tero kuvaa elämäänsä tuhlaajapojan kertomukseksi. Hän oli lapsena ja nuorena 

ollut tiiviisti mukana seurakunnan toiminnassa, mutta teini-iän jälkeen elämä oli 

suuntautunut seurustelun ja harrastuksen myötä voimakkaasti muihin asioihin. 

Mukaan elämään oli tullut ensin tupakka ja alkoholi, sittemmin myös 

mielialalääkkeet ja huumeet. Uskoontulon ja uskossa olon kyseenalaistaminen 

ulkopuolisten taholta sysäsi Teron raskaisiin prosesseihin ja pohdintoihin siitä, 

millainen hänen tulisi olla ollakseen hyvä uskova. Pohdinta jatkuu edelleen, yli 10 

vuotta uskoontulon jälkeen.  

Maiju, 21v, oli lukioon mennessään tuore uskova ja todella epävarma itsekin siitä, 

miten tulisi toimia ja mikä on oikein. Maiju koki, että opettajat ja opiskelijatoverit 

eivät hyväksyneet hänen uskoaan. Lukio oli suvaitsevaisen koulun maineessa, 

mutta Maijun oma kokemus oli täysin erilainen. 

 

En mä nyt ketään käännyttänyt, mutta en mä kieltänyt, ja käytin ristiä ja kyllä ihmiset tiesi, 

että käyn seurakunnassa, …mut se oli tosi rankkaa sitten kun he tajus, et mä oon ihan 

tosissani.., kun mä vielä menin naimisiin sen ikäisenä, niin he ei enää pystyneet jotenkin 

hyväksymään sitä. Vaikka mä ajattelin, että eihän se heidän elämään millään lailla 

vaikuta.
114

 

  

Monet ihmiset kyseenalaistivat Maijun päätöstä avioitua nuorena: saatettiin 

suoraan kysyä tai olettaa hänen olevan raskaana. Maiju koki myös selkeän 

hyökkäyksen edustamaansa vaihtoehtoista toimintaa kohtaan. Oppilaskunta lähetti 

Facebookin kautta viestejä, että kristityt opiskelijat eivät saa järjestää 

alkoholittomia tapahtumia. Maijua painostettiin tulemaan mukaan oppilaskunnan 

järjestämiin tilaisuuksiin. Luokkatoverit paheksuivat sitä, että Maiju ei halunnut 

osallistua alkoholillisiin tapahtumiin.  

 

5.1.2. Identiteetti kriisissä 

Maiju ja Tero ovat molemmat kokeneet uskoonsa liittyvän stereotypiauhkan takia 

vakavan identiteettikriisin elämässään. Kumpikin on kokenut ulkopuolisten 

ihmisten taholta omaa identiteettiään horjuttavaa stereotypiauhkaa melko pian 

uskoontulonsa jälkeen. Ulkopuolisten suhtautuminen on ollut yllätys, johon ei ole 

osannut varautua. Kummallakin on taustallaan aikaisempia, varhaisnuoruuteen 

liittyviä yksinäisyyden kokemuksia ja erottautumista ikätovereidensa parista. 

Terolla yksinäisyys on liittynyt uskonasioihin, Maijulla nuoruusiän vakavaan 
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sairasteluun. Molempien kokema arvostelu on kohdistunut hyvin 

henkilökohtaisiin asioihin kuten elämäntapaan, arvoihin ja persoonallisuuteen. 

Maiju on iältään ja myös uskossaan Teroa nuorempi, ja Maijun identiteetti on 

ollut muutoksessa useilla eri elämänalueilla. Maijun kokema identiteettikriisi on 

edelleen akuutissa vaiheessa, ja häneen kohdistuneet ennakkoluulot ovat olleet iso 

kolaus elämässä. Teronkin identiteetti on muutoksessa. Hän opiskelee parhaillaan 

teologiaa ja on siirtymässä vähitellen kokoaikaiseen seurakunnan työhön. Teron 

puheissa korostuu voimakkaasti pohdinta vastuusta olla Kristuksen edustajana 

suhteessa ulkopuolisiin ihmisiin. 

  Sekä Maijulla että Terolla ilmenee metastereotypioita: arveluja siitä, mitä 

toinen ryhmä heistä ajattelee. Tero sanoittaa tämän selvästi pohtiessaan 

vaikeuttaan ystävystyä ulkopuolisten kanssa. Olisi hyvä ystävystyä myös muiden 

kuin uskovien kanssa, mutta se ei ole helppoa:  

 

Miettii sitä, että tuleeko niillä ennakkoluulot mua kohtaan?  Nouseeko mulla ne paineet, 

että nyt mun tarttee esittää sitä hyvää uskovaa? Kumpi sit lopulta vaikuttaa enempi..että ne 

paineet mulla, mitä ajattelen niistä ennakkoluuloista, minkälainen uskovan tulisi olla, vai 

niinku sit nuo heidän oikeat ennakkoluulot? Se voi olla, että enemmän mun pään sisällä, et 

on kasvanut nää odotukset niin suuriksi sitten..
 115

 

 

Maijulla metastereotypiat ilmenevät hänen pohtiessaan työyhteisönsä 

suhtautumista uskovaan. Nykyisessä opiskelussaan ja työssään Maiju varoo 

ilmaisemasta millään tavoin uskoaan. Hän haluaa välttää joutumasta samanlaiseen 

tilanteeseen kuin hän oli aikaisemmassa opiskeluyhteisössään. Maiju kokee, että 

erityisesti terveydenhoitoalalla on todella paljon ennakkoluuloja ja pelkoja 

uskovan käytöksen suhteen. Jo pelkästään uskovaksi tunnustautuminen herättää 

työyhteisössä epäluuloja: 

 
Jotenkin semmoisia uskomuksia tai ennakkoluuloja, että kun mä oon ollut esimerkiksi 

kuolevan potilaan vierellä, niin en mä oo uskaltanut puhua, että mä uskon tai muuta, että ne 

eivät sitten kuvittele, että ethän vaan rukoile sen vierellä, jos et tiedä, että saako sen vierellä 

rukoilla.
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Tero ja Maiju ovat joutuneet miettimään, missä kulkee oman persoonan ja itseen 

kohdistuvien odotusten raja. On ollut pakko suojella itseään jaksaakseen.  

Ulkopuolisten suhtautuminen Maijun uskoon ja elämänratkaisuihin on lisännyt 

hänen yksinäisyyden kokemustaan ja aiheuttanut voimakasta ahdistusta. Maijun 
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ahdistus kasvoi sellaisiin mittoihin, että hänen oli pakko ottaa etäisyyttä ja paeta 

kummastakin yhteisöstä, lukiosta ja seurakunnasta. Ahdistus jatkui vielä pitkään 

seurakunnan toiminnasta poisjäämisen jälkeenkin.  

Terokin on yrittänyt muuttaa omaa käyttäytymistään täyttääkseen paremmin 

ulkopuolisten häneen kohdistamat odotukset. Hän on pyrkinyt olemaan 

armollisempi, lempeämpi ja mukavampi, jotta paremmin vastaisi oletettua 

uskovan stereotypiaa. Tero on pohtinut sitä, onko oikein uskovana puolustaa 

itseään vai pitääkö aina vain niellä arvostelu ja pyrkiä parempaan. Suhteet 

naapureihin ja työkavereihin ovat aiheuttaneet itsetutkiskelua. Ihmiset tietävät, 

että Tero käy seurakunnassa, mikä asettaa tiettyä painetta hänen 

käyttäytymiselleen. Jos naapurin kanssa on tullut erimielisyyttä, ei sen jälkeen tee 

mieli kertoa olevansa uskova. Stereotypia on, että uskova ei saisi riidellä, vaikka 

seurakunnissa ihmiset riitelevät paljonkin toistensa kanssa. 

Maijun ja Teron menneisyyden huonot kokemukset uskoon liittyvästä 

stereotypiauhkasta vaikuttavat voimakkaasti heidän toimintansa taustalla tällä 

hetkellä. Tero on kokenut itseensä kohdistuneet odotukset kohtuuttomina ja 

peräänkuuluttaa armoa uskovillekin: Et ei me täydellisiä olla, et ei me Jeesuksia 

olla, me ollaan vaan Jeesukseen uskovia. Tero hakeutuu luonnostaan uskovien 

työkavereiden seuraan. On vaikeampaa ystävystyä ei-uskovien kanssa. Teron 

elämänpiiri koostuukin tällä hetkellä lähinnä uskovista ihmisistä. Maiju on 

kokenut työyhteisön ennakkoluulon pahana ja uskosta vieraannuttavana. Vaarana 

on, että uskoa eletään todeksi vain seurakunnassa ja uskovien ystävien parissa tai 

kotona. Ristiriitaiselta ja vaikealta tuntuu, kun usko ei saa olla mukana kaikessa 

eletyssä elämässä. Maiju toivoo, että voisi olla hyväksytty seuraan, vaikka ei 

jakaisi samaa mielipidettä ihmisten kanssa. Kaikkien ei tarvitse ajatella samoin 

kuin hän, jotta hän voi tuntea kuuluvansa ryhmän jäseneksi: että mä voisin vain 

ihan rauhassa istua ja olla, eikä mua jätettäisi ulkopuolelle. 

 

5.1.3. Hengellinen elämä kriisissä 

Stereotypiauhka on vaikuttanut Maijun ja Teron tapaan elää uskoaan. Teroon 

uskovana kohdistuneet ennakkoluulot ovat asettaneet hänet tilanteeseen, jossa hän 

on joutunut kasvokkain oman keskeneräisyytensä kanssa. Tero peilaa 

ulkopuolisten hänen uskonelämälleen asettamia paineita Raamatun linjauksiin: 
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Armo on sitä, et mä voin olla niinku pelastettu, vaikka mä oon keskeneräinen. Et se aarre 

on meissä saviasioissa...se voi kuulostaa ei-uskovan mielestä puolustelulta, mut niinhän se 

oikeesti on, et mä en oo täydellinen, mut Jeesus on.
 117

 

 

Vaikka ennakkoluulot ovat horjuttaneet Teron identiteettiä uskovana, 

ennakkoluulot ovat lopulta olleet hyvän palveluksessa hänen elämässään. Hän on 

joutunut tarkastelemaan itseään; stereotypiat ovat pakottaneet muuttumaan ja 

kasvamaan kristittynä. Maiju ei näe ennakkoluuloja yhtä positiivisena asiana. 

Maijun uskonelämä on muuttunut ja tuntuu nyt etäisemmältä. Hän käy kirkossa 

harvemmin, mutta eri motiiveista. Muutos ei ole kuitenkaan ollut yksinomaan 

kielteinen ilmiö: 

 
Mä käyn kirkossa, koska mä tykkään siitä ja koen, että se antaa mulle asioita, enkä sen 

takia, että mun kuuluu mennä sinne, koska mä uskon. Että silleen mä ajattelen, että se on 

terveemmällä pohjalla. 
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Vaikka kaikella on tarkoituksensa ja kokemukset lisäävät ymmärrystä siitä, että 

elämä ei ole mustavalkoista, ennakkoluulot ovat kuitenkin olleet iso kolaus 

elämässä. Stereotypiauhka olisi voinut Maijun kohdalla johtaa jopa uskosta 

luopumiseen.   

 

5.1.4. Seurakunta: uskovan tuki vai taakka? 

Maiju ja Tero kokevat seurakunnan tuen merkittäväksi. Seurakuntayhteys 

mahdollistaa sen, että voi rohkeammin olla sitä mitä on myös seurakunnan 

ulkopuolella. Vaikka Maijulla ei ole yhteyttä seurakuntaan tällä hetkellä, yhteyden 

löytymisen tulevaisuudessa Maiju näkee kuitenkin tärkeäksi ja tavoiteltavaksi 

asiaksi. Ilman seurakuntayhteyttä uskova on Teron mukaan aika yksin. Mikäli 

seurakunnan ja toisten uskovien tuki on vahvaa, auttaa se eteenpäin, vaikka ei- 

uskovien kanssa ystävyys epäonnistuisikin. Maijulla ei ole säännöllistä 

seurakuntayhteyttä eikä hän koe myöskään täysin kuuluvansa 

opiskelutovereidensa yhteisöön. Maiju tasapainoilee kahden erilaisen maailman 

välissä. Hänen elämänratkaisuihinsa suhtauduttiin täysin eri tavalla seurakunnassa 

kuin koulumaailmassa. Seurakunnassa Maijun toiminta nostettiin jalustalle ja 
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moraaliseksi esimerkiksi, suvaitsevaisuutta korostavassa lukiossa hänet hylättiin 

samasta syystä. Tilanne muodostui Maijulle kestämättömäksi. 

 

Maijun kokemus on, että seurakuntayhteisöt todella huonosti ymmärtävät sitä 

todellisuutta, jossa kristityt nuoret elävät. Seurakunnan työntekijät elävät 

seurakuntakuplassa eikä heillä ole juurikaan kosketusta seurakunnan 

ulkopuoliseen elämään. Ajattelu on musta-valkoista ja seurakunnan esillä pitämät 

toimintamallit sopeutuvat huonosti uskovan arkeen. Annetaan ymmärtää, miten 

olisi hyvä toimia, mutta jos nuorta ahdistaa, ei tunnereaktioita millään tavalla 

tueta tai käsitellä. Uskovana on helppoa, jos koko oma kaveripiiri koostuu 

uskovista ihmisistä ja itse elää siinä pienessä kuplassa. Jos menee työelämään ja 

maailmaan, jossa kaikki eivät usko, ennakkoluulot ovat isot eikä ole helppoa 

sanoa, että uskoo. Maiju näkee ristiriidan koulumaailman ja seurakunnan 

edellyttämän toimintatavan välillä olevan nuoren kannalta niin ahdistava, että 

joillekin ainoa vaihtoehto on luopua uskosta.  

Teron voisi tällä hetkellä mieltää elävän jonkinlaisessa seurakuntakuplassa. 

hän opiskelee teologiaa, toimii seurakunnassa hyvin aktiivisena maallikkona ja 

lähes kaikki merkittävät ihmissuhteet ovat uskovien kesken. Tero tarkastelee ja 

pohtii suhtautumistaan ulkoryhmää kohtaan vahvasti oman ryhmänsä sisältä 

käsin. 

 

5.1.5. Uudet uhkat: muslimit ja media 

Tunnustavana kristittynä eläminen Suomessa on Maijun ja Teron mielestä 

haastavaa. Tero kokee yhteiskunnan taholta uutena haasteena islaminuskon ja 

maahanmuuton myötä Suomeen tulleen muslimiväestön. Hän on huolissaan siitä, 

millaisen kuvan muslimit saavat kristityistä valtaväestön käyttäytymisen johdosta. 

Vaikka Suomi on kristitty maa, kaikki eivät ole kristittyjä, joiden käytös perustuu 

Raamatun antamaan malliin: 

 

Jos me halutaan et Raamattu näyttäytyy niinku hyvänä.. et kaikki ei elä Raamatun mukaan.. 

jos pääsee (muslimin kanssa) jutuille, niin iso selittäminen siinä on, et mitä ne näkee täällä: 

kirkot on tyhjillään ja ihmiset on  baarissa ja kristitty maa.. Ne on uusia haasteita. 
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Maiju ilmaisee yhteiskunnan taholta tulevat haasteet omakohtaisemmin. Maijun 

mukaan Suomessa ei ole helppoa olla nuori kristityksi tunnustava ihminen: 
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Tämmöisissä arkisissa tilanteissa ei ole kauhean hyvä juttu ainakaan sanoa, että 

uskoo.. Kristinusko ei oo kauheen in. 

Maijun mielestä medialla on suuri negatiivinen vaikutus. Ikävällä tavalla 

nostetaan esiin kaikkea kristinuskoon liittyvää ja yleistetään joidenkin kristittyjen 

ihmisten sanomisia kaikkia uskovia koskeviksi. Maiju ei halua leimautua median 

kuvaamaksi uskovaksi. Median luomalla kuvalla uskovista on vaikutusta myös 

siihen, että Maiju ei uskalla tuoda esiin uskoaan opiskelumaailmassa.  

 

5.2. Stereotypiauhka kohtalona 

5.2.1. Stereotypiauhka: elämän pysyvä seuralainen 

Raija, 71v, kertoo, että hän ei voi kuvitella, että vapaaehtoisesti antautuisi 

keskustelemaan jonkun henkilön kanssa, jonka ajatukset poikkeavat hänen omista 

ajatuksistaan. Ennakkoluuloisuus ihmisiä kohtaan on Raijan tapauksessa 

ylisukupolvista ja hänen käsityksensä mukaan luonteeltaan pysyvää, jopa 

kohtalonomaista. Raija kokee saaneensa jo lapsuudessa ankaran kasvatuksensa 

takia sellaisen rokotuksen ihmissuhteita torjumaan, että se on vaikuttanut koko 

hänen elämäänsä ja erityisesti hänen suhteisiinsa kanssaihmisiin. Raijan 

yksinhuoltajaäiti oli hyvin epäluuloinen, varoitteli, että ihmisiin ei kannata luottaa 

ja kehotti Raijaa pysymään muista ihmisistä mahdollisimman kaukana. Luonne 

yhdessä kotikasvatuksen kanssa ovat muokanneet hänestä sen ihmisen, joka hän 

on. Kyse on Raijan mukaan paljolti persoonallisuudesta, joka muodostuu 

pysyväksi jo varhain: 

 

Ihmisen persoonallisuus tavallaan tulee täyteen mittaansa 20-vuotiaaksi mennessä, nämä 

syvät tekijät. Ei niitä oikein voi muuttaa sitten enää..kokeeko läheisyyden hyväksi vai ei, 

persoonallisuus ei muutu.
 120

 

 

Aino, 65v, on eronnut nuorena esikoislestadiolaisesta liikkeestä ja sen myötä 

menettänyt yhteyden koko sukuunsa vuosikymmenien ajaksi. Aino kuvaa omaa 

ajatteluaan ekumeeniseksi. Hän tiedostaa, että juopa suvun lestadiolaisen ajattelun 

ja hänen oman ajattelunsa välillä on ylitsepääsemätön: 

 

Lestadiolaisilla on väite, että he on ainoat oikeat uskovaiset tässä maailmassa. Se on huikee 

väite. Eihän sellasta voi hyväksyä. Heidän mielestään kaikki muut paitsi he itse on syntisiä. 

Tää on rankka tää niiden tuomio. Heillä on semmonen sääntö, et syntisten kanssa ei saa olla 
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tekemisissä.  En mää oo koskaan tätä hyväksynyt. Ja siks mä, nyt ajattelevana ihmisenä, en 

oo koskaan voinu mennä takasin siihen seurakuntaan.
 121  

 

Sekä Raijan että Ainon ongelmat liittyvät ihmissuhteisiin ja juontavat juurensa 

lapsuuteen. Kumpikin kokee stereotypiauhkan olevan omalla kohdallaan asia, 

johon he ovat voimattomia vaikuttamaan. Molemmat myös kokevat olevansa 

muiden henkilöiden asenteiden ja suhtautumistavan takia nykyisessä ei-toivotussa 

tilanteessaan. Suvun ja vanhemman ennakkoluuloisuus yhdistää Raijan ja Ainon 

tarinaa: kummatkin ovat kasvaneet ympäristössä, jota voi luonnehtia 

stereotyyppisiä asenteita ruokkivaksi. Raija omaksui kasvatuksensa mukaisen 

ajattelun, kun taas Ainon ajattelu irtaantui hänen oman kasvuympäristönsä 

vaikutteista. Aino kuvaa suhtautumistapaansa sellaiseksi, ettei hän juutu asioihin, 

vaan pyrkii menemään eteenpäin:  

 

Mä oon sen kertaheitolla surrut läpi…Hellurei. Ei voi mitään. Harmittaa toki. 100 ihmistä 

pois elämästä. Ei voi mitään. Se ei oo mun oma ratkaisu. Se on heidän ongelmansa, ei 

minun. Mä oon nähny täs elämäs, et ei tää oo niinku prinsessasatu, et elämäs on rankkoja 

juttuja, kovia juttuja. Ja sulla pitää olla riittävästi moraalia, että sä selviät siinä sopassa, 

osaat valita, osaat paeta, osaat pelätä, osaat hyväksyä, osaat arvostaa, kaikki nää.
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Aino on kokenut omakohtaisesti elämän raadollisen luonteen. Pettymyksestään 

huolimatta hän ei ole jäänyt vatvomaan asiaa vaan on käsitellyt sukunsa taholta 

kokemansa hylkäämisen. 

 

5.2.2. Sosiaalisten suhteiden rajoittuneisuus 

Ainon elämänsä aikana kokemista stereotypiauhkista pahinta on ollut se, ettei 

suku ole pitänyt häneen mitään yhteyttä: 

 

Kaikista pahin juttu on ollu se ja tää on rankka, eli silloin, kun mä lähdin nuorena pois 

lestadiolaisten piiristä, suku ei pidä meihin syntisiin mitään yhteyttä. Kukaan ei pidä 

meidän ydinperheeseen, ei isään eikä sisaruksiin, yhteyttä. Äitiin pitävät, koska äiti on nyt 

aktiivinen lestadiolainen. Se on aika kova paikka tämmönen syrjintä. Mä en hyväksy 

tämmöistä.  Ihmiset saa ajatella miten haluaa, jos he eivät tee muille pahaa, mut täs on 

vähän niin kuin se raja, et sillon jo tekee muille pahaa jos ei oo ees sukulaisten kanssa 

tekemisis.
 123

 

 

Raijan ongelmana on hänen oma ennakkoluuloisuutensa suhteessa toisiin 

kristittyihin, jotka ajattelevat eri tavalla. Raija on havahtunut ongelmaan 

vähitellen uskoontulonsa myötä ja työelämässä suojan tuoneesta ammattiroolista 
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luopuminen eläkeiässä on vain pahentanut asiaa. Raija kokee käyttäytymisensä ja 

asenteensa muuttamisen erittäin vaikeaksi: lapsuus ja nuoruus ovat sinetöineet 

hänen tulevaisuutensa aika pitkälti. Raijasta kasvoi kiltti lapsi, joka 

turvattomuudessaan valitsi elämänurakseen ammatin, jossa hänellä olisi asema, 

jota kukaan ei pystyisi uhkaamaan. Ihmissuhteissaan Raija on pyrkinyt olemaan 

mahdollisimman näkymätön. Ammattirooli on auttanut ja suojannut häntä 

tarjoamalla tietynlaisen koskemattomuuden. Sosiaaliset suhteet eivät ole toivotulla 

tavalla, mutta on olemassa suuri riski ja epäluulo, että ihmissuhteet, jos niihin 

uskaltautuisi, saattaisivat muodostua painolastiksi elämään. Raija kärsii 

tilanteestaan. Vaikka elämässä saisi olla ystäviä, hän ei vieläkään halua ottaa 

riskiä ihmisten suhteen, vaan on tyytynyt kohtaloonsa. 

5.2.3. Uhatun uskonelämä 

Aino painottaa, että hänen sukunsa taholta kokemallaan syrjinnällä ei ole ollut 

mitään vaikutuksia hänen jumalakuvaansa tai uskonnolliseen ajatteluunsa. Hän ei 

myöskään itse ole kokenut asiakseen tuomita, vaan on pitänyt esikuvanaan 

Jeesuksen opetusta älä tuomitse, ettei sinua tuomittaisi. Jumala on edelleen sama; 

lapsuuden turvallinen ja suojeleva Isä. Ainon mielestä toisten ihmisten 

suhtautumisella on vaikutusta ihmisen hengelliseen kasvuun, mutta uhkaa 

kokiessa, on uhatulla itsellään vastuu toimia: 

 

Sillon pitää avata ikkunoita. Tää on pieni, syrjäytynyt maa. Suomalaiset sulkee itse 

ikkunoita. Ne ei haluu nähdä mitään muuta, useimmat. Ekumenia, et olis kiinnostunut 

muista uskonnoista, muista maista, muista kristityistä ihan oikeesti, henkilökohtaisesti, nin 

se parantais jo vähän tilannetta.
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Raijan jumalakuva ja suhde Jumalaan sekä omaan itseensä on uskoontulon jälkeen 

kokenut ison muutoksen. Pitkän aikavälin muutos on se, että aiemmin ankara ja 

vaativa Jumala on tullut lähemmäksi, rakastavaksi ja hyvää tarkoittavaksi Isäksi. 

Koettuaan hengellisen heräämisen 42-vuotiaana, Raija joutui enenevässä määrin 

kosketuksiin erilaisten kristillisten piirien kanssa ja myös hänen aiempi 

selviytymisstrategiansa, kanssaihmisten välttely, joutui törmäyskurssille suhteessa 

Raamattuun:  

 

Mä en periaatteessa voi hyväksyä, kun kirkonkin piirissä tulee niitä muutoksia, niin se 

aiheuttaa sellasen asenteen, että mä en pidä joistain ihmisistä, vaikka sinänsä ei pitäis 

mitään aihetta olla... en kovin helposti hyväksy, mitä jotkut piirit tai ryhmät tarjoavat, mä 
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oon hyvin epäluuloinen sen suhteen. Luonteeltani ja aina. Mä annan ihmisten olla niinku ne 

haluaa enkä millään tavalla pyri kosketuksiin.
 125

 

 

Raija tiedostaa, että koska hänen toimintansa ei ole Jeesuksen opetuksen 

mukaisilla linjoilla suhteessa lähimmäisiin, sillä on jotain vaikutusta hänen 

hengelliseen kehitykseensä. Tilannetta on kuitenkin hyvin vaikeaa muuttaa. 

5.2.4. Uskova ja seurakunta: haasteena ihmissuhteet 

 Jumalasuhteen ja suhteen omaan itseensä Aino ja Raija kertovat olevan 

ongelmattoman, mutta kumpikin nostaa seurakunnasta puhuttaessa esiin 

ihmissuhdevaikeudet. Aino löysi noin 40-vuotiaana tiensä uudelleen 

seurakuntaan, evankelis-luterilaiseen kirkkoon, josta hän kuitenkin erosi kaksi 

vuotta sitten. Tällä hetkellä hän ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. 

Seurakunnasta eroamisen syitä Aino ei halua eritellä. Aino arvostaa kyllä 

kristittyjen välistä yhteyttä ja näkee mahdolliseksi liittyä myöhemmin johonkin 

pieneen hengelliseen yhteisöön, vaikka tiedostaakin niiden haasteet. Uskovien 

yhteisöissä on kiusaamista ja painostamista: 

 

Seurakuntayhteisö on parhaimmillaan mukava, mutta se voi olla myös ahdistava… ne 

kiusaa toisia seurakunnan jäseniä. Ne kyttää. Ne painostaa. Ne varjostaa. Ihminen 

pahimmillaan uskovana on tällanen.
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Raija näkee uskovien väliset näkemyserot hankalina haasteina ja myös yksilöiden 

hengellinen kehitys on vaarassa. Ratkaisuna voisi olla lähempi tutustuminen 

toiseen ryhmään ja läpinäkyvyys. Tie ei kuitenkaan ole helppo: 

 

Mahdollisesti vois havaita, että ihminen se on tuo toinenkin. Ei siinä oikein muuta tietä 

oo…kun ketään ei voi käännyttää.. mun mielestä olis selvä ratkaisu, mut tässä uskovat vaan 

tappelee keskenään... Että aika monimutkainen kuvio tää elämä kuitenkin..meiät tunnetaan 

siitä, et me riidellään…Toinen kaivaa poteroa syvemmälle ja alkaa etsiä argumentteja 

hänen oikeana pitämänsä asialle yhä enemmän.
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5.2.5. Uskova ja yhteiskunta 

Raija on kiinnittänyt huomiota Suomen muuttuneeseen ilmapiiriin. Aiemmin 

kristitty maa on Raijan mukaan muutoksessa: En tiiä miten se kehittyy, mutta 

jostain syystä alkaa hirveesti tämä ateistinen aalto levitä. Yhteiskunnassa on 
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näkyvissä asenteellisen kuilun kasvaminen. Suurimman stereotypiauhan Raija 

näkee kuitenkin muodostuvan eri uskovien ryhmien välillä: 

 

Tulee yhä uusia ajatuksia, ääripäät etääntyy toisistaan. Että siellä (uskovien kesken) saattaa 

olla vaikeempikin käsitellä kuin maailmassa, eihän maailma, se on ihan sama mitä sä teet, 

ei se heitä kosketa. Mutta hengellisessä kentässä, kun jokainen on oikeassa, ni siitä tulee 

kova painostus.
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Ainon mukaan Suomen henkinen ja hengellinen ilmapiiri on sulkeutunut: 

kiusaaminen, syrjiminen ja rasismi ovat vaarallisen yleisiä. Kristittyjen 

suhtautuminen esimerkiksi islaminuskoon on hyvin musta-valkoista. Suomessa on 

havaittavissa hyvin jyrkkää suhtautumista. Erityisesti pakolaisten kohtelu viime 

aikoina on ollut julmaa. Suomi on siirtynyt Ainon mukaan hyvin itsekkäälle 

linjalle, eikä hän enää viihdy maamme ilmapiirissä. Tulevaisuudessa Aino 

suunnitteleekin muuttoa ulkomaille auttamaan toisia ihmisiä:  

Valitsemaan semmosen ympäristön, missä säkin voit hengittää, olla vapaa ajatuksinesi 

Et ei koko ajan tarvitse tapella.
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 5.3 ”Koirat haukkuu, karavaani kulkee”  

5.3.1. Ratkaiseva lapsuus 

Marja, 63v, on saanut vanhempien ja isovanhempien, erityisesti isoisän, kautta 

lapsuudessaan vahvan hengellisen kasvatuksen, jonka hän on kokenut 

merkittävänä: ilman sitä hän ei olisi se ihminen, joka nyt on. Elämään on 

mahtunut poikkeuksellisen paljon menetyksiä: kuolemaa, vakavaa sairautta ja 

oma avioero. Kodin hengellinen perintö on kantanut Marjaa läpi kaikkien 

elämänvaiheiden. 

Riikka, 47v, on viettänyt lapsuutensa uskovaisessa uusperheessä ja sanoo 

olevansa yksi sukunsa vihatuimmista ihmisistä. Riikkaan kohdistunut viha on 

ollut naurun takana olevaa vihaa. Hän on ollut kummallekin vanhemmalleen 

muistutus vanhempien vaikeasta avioerosta:  

 

Ehkä tää viha on enemmän sellaista, että haluttais, että tota ihmistä ei olis olemassakaan 

eikä syntynytkään…semmosta ignooraamista ja tällästä. Ja tää on se ympäristö, missä mä 

oon kasvanu ja eläny…mun on ollu pakko pitää itse omia puolia ja muodostaa oma käsitys 

itsestäni, et se ei perustu toisten mielipiteisiin, ei edes mun vanhempien eikä sukulaisten ja 

muiden, et se on ollu ainoa mahdollisuus selviytyä.
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Riikan lapsuuden elinympäristö on muokannut häntä ja pakottanut pärjäämään 

omillaan. Merkittävä asia selviytymisen ja uskonelämän kannalta on ollut 

varhaislapsuuteen liittyneet voimakkaat kokemukset Pyhästä Hengestä ja 

enkeleistä. Riikka pelkäsi kovasti pimeää ja näki toistuvasti painajaisia. Yhtenä 

iltana hän näki huoneessaan enkeli-ilmestyksen, minkä jälkeen pelkotilat 

loppuivat. Riikka kokee, että nämä vanhempien vaikutuksesta riippumattomat 

hengelliset kokemukset ovat jo varhaisessa vaiheessa selkiyttäneet hänelle 

vanhempien ja Jumalan välistä eroa. Jumalakuva ei ole muodostunut vanhempien 

mallin mukaiseksi. 

Marja ja Riikka painottavat lapsuuden elinympäristön ja lapsuuden 

hengellisyyden oleellista merkitystä heidän myöhemmälle elämälleen. Lapsuuden 

elinolosuhteet ja kokemus lapsuuskodin ilmapiiristä eroavat kuitenkin 

merkittävästi toisistaan. Marja lapsuutta voisi kuvata vakaaksi ja turvalliseksi. 

Yhteneväiset hengelliset arvot ja kristillinen elämäntapa yhdisti isovanhempia ja 

omia vanhempia, ja uskoa elettiin todeksi arjessa. Ruoka siunattiin aina, oli 

iltarukoukset ja kirkossa käynti. Hengellisillä juhlilla käyminen ja kirkollisten 

juhlapyhien viettäminen kuului itsestään selvästi perheen elämään. Marjalla oli 

läheinen suhde isovanhempiin ja omaan ydinperheeseen. Oma vakaumus on 

rakentunut vakaasti lapsuuskodin laskemalle perustalle. Vaikka Marja vierastaa 

omalla kohdallaan kristitty sanaa liian isona, sanana, jota ei ikinä saavuta, hän 

pitää itseään uskovaisena.  

 

5.3.2. Vaikka uskoa testataan, se ei pelota 

Oman kotikasvatuksen ja ulkomaailman tapojen välinen ero kirkastui Marjalle jo 

varhain, pyhäkouluiässä. Vaikka eroavaisuuksia havaitsikin toisten lasten 

perheisiin, oman perheen tavat tuntuivat aina oikeilta. Myös Riikka havaitsi jo 

kouluaikana, että ihan samoilla säännöillä hän ei pelaa kuin muut. Hänellä oli 

semmoinen käsitys, että tanssi oli syntiä, eikä hän syönyt verimakkaraa, kun sitä 

koulussa tarjottiin. Joskus saattoi tulla kavereiden kesken ristiriitatilanne, jossa 

uskovaisuus mainittiin. Kaverisuhteiden muodostumista eroavaisuudet eivät 

kuitenkaan haitanneet. Teini-iässä hän oli jo muodostanut itse oman, kodin 

ehdottomasta linjasta poikkeavan, suhteensa muun muassa alkoholiin. 
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Näkemyksilleen hän löysi perustelun Raamatusta. Myös opiskelukavereiden 

piirissä tiedettiin, että Riikka on uskovainen. Toisinaan pilkattiin ja joku saattoi 

epäillä, että hänellä on päässä vikaa. Riikka ei ole kuitenkaan kokenut kuulemiaan 

kommentteja ongelmina; hänen mielestään massasta poikkeaminen on 

enemmänkin positiivinen kuin negatiivinen asia. Riikka on kohdannut 

ennakkoluuloja uskonsa takia elämänsä varrella, mutta hän ei välitä muiden 

mielipiteistä. Hän sanoo olevansa oman tiensä kulkija. 

Marja on törmännyt arvosteluun uskoaan kohtaan kaikkialla 

elämänpiirissään: työ- ja siviilielämässään, vapaaehtoistyössä toimiessaan ja 

sukunsa sekä läheistensä keskellä. Pikkuhiljaa hän alkoi huomata, että ihmiset 

ovat todella erilaisia, eivätkä ajattele samalla tavalla kuin hän. Vaikka uskoa 

testataan, se ei pelota. Elämässä on myös kysymyksiä, joihin ei osaa vastata. 

Silloin voi sanoa, että ei tiedä. Marja ei ole voinut jakaa uskoa parisuhteissaan 

puolisonsa kanssa, kirkkotie on ollut yksinäinen. Puolison mielipiteet eivät 

kuitenkaan horjuta Marjan omaa vakaumusta. Hänellä on ajattelunvapaus, ja se 

riittää hänelle. Marja ei koe tarvitsevansa toisten ihmisten tukea elämäntavalleen: 

ulkopuolinen paine ei ole koskaan horjuttanut. Usko on ollut Marjan oma juttu. 

Vaikka Marja on pitänyt uskonsa suhteen matalaa profiilia, ulkopuolisten taholta 

tulevia paineita elämäntapansa kohtaan hän on joutunut kokemaan. Myös Marjan 

kaulassaan käyttämä risti on herättänyt arvostelua: 

 

Kun mulla on tää risti, nin joku sano mulle, et mun pitäis työssä laittaa tää piiloon. Mut mä 

sanoin, et en piilota sitä. Se on mulla aina mukana. Tää kertoo sen, että mulla on joku 

vakaumus. Kun oon istunu jossain pöydässä juhlissa ja joku on sanonu, et tän pöydän 

ääressä ei oo koskaan kukaan istunu risti kaulassa, ooks sää olevinas joku kristitty? Mun on 

ollu rauhallisesti helppo sanoo, et en mä tiedä, oonko mä kristitty, mut mä tiedän, et musta 

on koko mun elämän ajan joku korkeempi voima pitäny huolta. Mulle se on Jumala.
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5.3.3. Oman tiensä kulkijat 

Marja ja Riikka ovat eläneet koko elämänsä uskovina. Molemmat ovat eri 

elämänvaiheidensa aikana kohdanneet ulkopuolisten taholta omaan 

uskonelämäänsä ja elämäntapaansa kohdistuvia stereotypioita. Stereotypiat eivät 

ole kuitenkaan muodostuneet uhkaksi tai horjuttaneet heitä: kumpikin on elänyt 

omien arvojensa mukaisen ja omannäköisen elämän. Riikka on, Marjasta 
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poiketen, kyseenalaistanut uskovan lapsuuskotinsa hengellisen perinnön. 

Opiskeluaikana Riikka alkoi ajatella oman seurakuntansa herätyskristillisen tavan 

tulkita elämää ja Raamattua olevan liian suppeaa. Riikka erosi 25 vuotta sitten 

uskonyhteisöstä, johon sukulaiset edelleen kuuluvat. Hän ei enää halunnut olla 

mukana toiminnassa, jota ei hyväksynyt omalla kohdallaan. Erottuaan liikkeestä 

Riikka ei pitkään aikaan kuulunut mihinkään seurakuntaan, mutta kävi kyllä 

vuosien varrella erilaisissa värikkäissä herätyskristillisissä ja karismaattisissa 

piireissä, kuten niin sanotussa nauruherätyksessä. Tällä hetkellä hän kuuluu 

evankelis-luterilaiseen kirkkoon, jonne hänet oli lapsena kastettu ja johon hän 

liittyi rippikoulun käytyään muutama vuosi sitten. 

Uskovainen-sanaan liittyy niin paljon negatiivista stereotypiaa, että sitä 

sanaa Riikka välttää, mutta uskoaan Jumalaan hän ei ikinä halua kieltää. 

Keskustelun kannalta on hankalaa, jos toisilla ihmisillä on hyvin yksioikoisia 

näkemyksiä. Riikan mukaan parasta on arjessa vain elää todeksi omaa uskoaan, 

mutta joskus on hyvä sanoa mielipiteensä. Kristinuskon ydin on rakastaa ihmisiä 

tuomitsemisen sijaan. Hän ei halua asettua ihmisten yläpuolelle ja sanoa, miten 

tulee toimia.  Riikka on kokenut ongelmallisena herätysliikkeiden piirissä 

vallankäytön ja ristiriitaisuuden: esimerkiksi ystävänsä elämässä sen, että 

alkoholinkäyttö pitää salata jopa puolisolta. Riikalla itsellään ei ole tarvetta 

peitellä elämäntapaansa, jonka hän tarvittaessa on valmis myös perustelemaan: 

  

Mä ite oon kyllä suorasananen…baarissa pikkutunneilla saatan sanoa, että täytyy varmaan 

kohta lähtee kotia, että jaksaa herätä aamukirkkoon, ni saattaa tulla aika hiljasia hetkiä, mut 

joku voi ehkä siitä ajatella, että olisko toi kirkossa käynti hänen kohdallaan ihan hyvä 

juttu… mut yhtä hyvin mä saatan sanoo kirkossa sen, että käyn yhtä paljon baareissa kun 

seurakunnassa ja molemmissa käyn aika paljon.
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Usko on ollut kantavana voimana Marjan elämän kaikissa vaiheissa. Koko elämän 

ajan on yöpöydällä ollut jotain hengellistä kirjallisuutta. Raamatunlauseet ovat 

kannatelleet elämän vaikeina hetkinä. Lapsettomuuden, avioeron ja puolison sekä 

omien vaikeiden sairauksien aikana Marja on aina turvautunut Jumalan apuun. 

Marja kokee aina kelvanneensa Jumalalle, joka katselee häntä lempein kasvoin. 

Lapsuuskodista saatu varustus on antanut suojan ja horjumattoman perustan 

omalle vakaumukselle. Vaikka usko on ollut osa itseä, Marja ei ole työelämässä 

tuonut aktiivisesti uskoaan esiin. Valinta on ollut tietoinen: 
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Mä oon ollu esimiesasemassa.. mun uskoni ei näkyny sillä tavalla, että olisin sanoittanu sitä 

tai olisin ollu sanansaattaja tai olisin jakanu. Sitä en oo osannu, en oo varmaan 

halunnutkaan, muuta kuin omien tekojen kautta ja jos asiasta tulee puhetta.. Mutta niissä 

tehtävissä, missä oon ollu, niin usko on ollu koko ajan mukana. Se on ollu osa mua.. Mä en 

anna muiden ihmisten mielipiteiden rajoittaa.  Koitan kyllä ottaa muiden näkökulmia 

vastaan, mutta se perusjuttu, se panssari, turva ja se semmonen, minkä mä oon saanu. Se on 

mun juttu. Jos se ei kelpaa, niin..
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Marjan kokema arvostelu on vain lisännyt hänen sitoutumista seurakuntaan. Hän 

on saanut halveksittavista jutuista ryhtiä ja alkanut käydä enemmän kirkossa. 

 

5.4. Stereotypiauhkien alta omannäköiseen elämään 

5.4.1. Usko ja elämä tasapainossa 

Seijan, 59v, kohdalla uskoontulo 40-vuotiaana oli käännekohta takaisin kohti 

kristillistä uskoa ja evankelis-luterilaista kirkkoa, josta hän oli eronnut 18-

vuotiaana. Seija on kulkenut pitkän tien kohti aikuista kristillisyyttä, jonka hän nyt 

kokee elämässään tavoittaneensa: 

  

Vanhuus on sitä kypsymisen aikaa.. mun kohdallani  on nyt kypsymisen aikaa tai 

semmoista sadonkorjuun aikaa, et se kaikki kärsimys ja tuska mitä on ollu ja minkä kanssa 

mä oon töitä tehny, se alkaa tuottaa tulosta se kaikki työ.. turva ja luottamus Jumalaan on 

lisääntyny ja sitä kautta myös turva ja luottamus itseen. Semmoinen aikuinen 

kristillisyys…ja myös vanhemmuus.
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Omannäköisen elämän etsintä on johtanut Seijan terapiaprosessien ja erilaisten 

vertaistukiryhmien kautta oman todellisen identiteetin löytymiseen, omien rajojen 

löytymiseen ja kipeään rajojen asettamiseen prosessiin suhteessa lähisukuun. Seija 

näkee psykologisen ja hengellisen eteenpäinmenon kulkevan rinta rinnan ja 

molempien liittyvän omaan hengelliseen kasvuunsa. 

Mikko, 60v, liittyi nykyiseen seurakuntaansa hyvin vaikeiden vaiheiden 

jälkeen neljä vuotta sitten. Hän on kokenut hengellisen heräämisen jo 

rippikoululeirillä ja liittynyt nuorena vapaisiin suuntiin kuuluvaan seurakuntaan, 

jonka jäsenenä oli yhteensä 30 vuotta. Mikko kokee, että hänen hengellinen 

kasvunsa on edennyt uudessa seurakunnassa isoin harppauksin eteenpäin. Hän on 

mukana moninaisessa vapaaehtoistyössä. Nykyisessä seurakunnassaan Mikko saa 

toteuttaa kutsumustaan aiemmasta poiketen vapaasti. Mikko kokee myös ylpeyttä 

ja iloa seurakunnastaan, jonka sanoo olevan luonteeltaan aiempaa seurakuntaansa 
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suvaitsevaisempi. Seurakunnan tuki on hänelle tärkeä asia. Pastori on nähnyt 

hänen piilevät kykynsä ja luottanut häneen sekä rohkaissut eteenpäin. 

Mikko ja Seija elävät kumpikin tällä hetkellä omannäköistään elämää. 

Kumpikin on löytänyt oman tapansa elää hengellisyyttään todeksi. Molemmat 

myös palvelevat lahjoillaan monipuolisin tavoin seurakuntaa. Mikon ja Seijan tie 

nykyiseen tilanteeseen ei ole kuitenkaan ollut helppo. Menneisyyden raskaat 

kokemukset painavat yhä mieltä. Mikko miettii vieläkin jo edesmenneiden 

vanhempiensa mahdollista suhtautumista hänen seurakuntaratkaisuunsa: 

  

Tietäispä mun vanhemmat nyt (että vaihdoin tähän seurakuntaan), niin ne vois arvostaa 

mua taas ehkä enemmän. Ei sillä nyt hirveen suurta merkitystä enää oo.. et se ois ollu 

tärkeempää sillon joskus kun mä olin nuori. Vaikka ne olis elossa nyt, se olis ehkä aika 

ykshailee… mut ois vaan aika kiva nähdä niitten reaktio mitä ne sanois siihen..
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5.4.2. Raskaat stereotypiauhkat 

Mikko on kohdannut elämänsä varrella stereotypiauhkaa uskoaan kohtaan laajasti 

paitsi ydinperheen, suvun ja perheystävien, myös aiemman seurakuntansa johdon 

taholta. Hän olisi halunnut mennä kasteelle 16 –vuotiaana, mutta joutui isän 

vastustuksen takia odottamaan kaksi vuotta, kunnes saavutti kirkollisen täysi-

ikäisyyden ja voi itse päättää asioistaan. Avioiduttuaan muutama vuosi 

myöhemmin, isä ja useat sukulaiset jäivät protestiksi pois häistä, koska 

vihkiminen tapahtui Mikon seurakunnan tiloissa. Vaikeimmaksi jumalasuhdettaan 

ja hengellistä kehitystään rajoittavaksi stereotypiauhkaksi Mikko nimeääkin kodin 

ilmapiirin ja ydinperheen suhtautumisen häneen. 

  Myös Seijan suvussa on vahvoja ja vaikutusvaltaisia ihmisiä. Suvussa 

käytetään paljon alkoholia ja mestaroidaan sekä manipuloidaan toisten elämää. 

Suvun piirissä on kiinnostusta shamanismiin, enkelikursseihin ja 

buddhalaisuuteen sekä vahvoja vasemmistolaisia vaikutteita. Seijan kertoessa 

omista hengellisistä kokemuksistaan läheiselleen, puheet on leimattu noidan 

puheiksi. Suvun vahvat henkilöt ovat lyöttäytyneet yhteen ja tuominneet Seijan 

toimintatavan ja uskon. Laitettuaan rajat yhteydenpidolle, Seijaa lähestyttiin 

kirjeitse. Kirjeessä häntä kehotettiin katsomaan totuutta silmiin ja sanottiin hänen 

olevan, katkera, kostonhimoinen ja lahkon kaappaama. Hengellinen matka ja oma 

eheytyminen ovat johtaneet siihen, että Seijan on omaa itseään suojellakseen 

täytynyt asettaa rajoja sille, kuinka paljon hän on tekemisissä oman sukunsa 
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kanssa. Tällä hetkellä Seijan yhteys lähisukuunsa on kokonaan poikki. Tilanne on 

Seijalle raskas. 

Mikko kuului aiempaan seurakuntaansa yli 30 vuotta ja toimi useissa 

vapaaehtoistehtävissä, mutta kypsyi vähitellen päätökseen erota seurakunnasta. 

Rankimmat stereotypiauhat Mikko koki eroprosessiinsa liittyvissä vaiheissa. 

Mikko kuvailee seikkaperäisesti inkvisitioistunnoiksi nimittämiään 

keskustelutilaisuuksia, joita hänen ja seurakunnan pastoreiden välillä käytiin 

puolen vuoden aikana. Ensimmäisen keskustelukerran jälkeen Mikko sairastui 

fyysisesti eikä suostunut enää tapaamisiin ilman tukihenkilöä. Viimeinen istunto 

järjestettiin vielä sen jälkeen, kun Mikko oli jo liittynyt uuteen seurakuntaansa. 

Mikon toimintaa uudessa seurakunnassa haluttiin vielä rajoittaa. Pelkona oli, että 

Mikko houkuttelee seurakuntalaisia mukanaan uuteen yhteisöönsä ja siellä 

aloittamaansa vastaavaan toimintaan. Mikkoa tapahtumat järkyttivät:  

 
Se palaverin vetäjä halus mollata ja paino mut ihan maan rakoon. Mä koin sen hyvin 

uhkaavana ja siis mun mielestä se oli törkeetä. Se oli semonen, et ne jahtas mua sitten viel 

kun olin täällä.
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Mikolla on kokemuksia uskontohäpeästä, jota hän koki kuuluessaan 

hihhulimaineen omaavaan seurakuntaan. Mikko vetoaa valtakunnalliseen 

asennetutkimukseen, jonka mukaan 50 prosenttia suomalaisista ei pidä kyseiseen 

seurakuntaan kuuluvista ihmisistä, koska he ovat mielestään aina oikeassa. Mikko 

uskoo tutkimuksen paikkansapitävyyteen. Ollessaan aiemman seurakuntansa 

edustajana yhteydessä esimerkiksi viranomaisten kanssa, hän oli harmissaan ja 

häpesi sitä, että kuului seurakuntaansa. Hän häpesi seurakuntaansa, sillä ei 

itsekään hyväksynyt täysin seurakunnan toimintatapoja. 

Myös Seija puhuu omakohtaisesta häpeästä, joka liittyy häneen 

kohdistuneeseen toisten ihmisten toimintaan. Seija on kokenut häpeän 

kehollisena, ja se on aktivoitunut suhteessa hänen sukuunsa. Häpeä on ajoittain 

tuntunut ylivoimaiselta asialta: 

 

Se on pitkä työ mitä mä olen siinä tehnyt. Syyllisyys ja häpeä. Oon kognitiivisella ja 

monella tasolla päässy eroon, mut se on siellä kehollisella tasolla niin syvällä, et mä oon 

sen niin monta kertaa nähnyt se ei oo mahdollista mun elämän aikana..kun se meinaa tulla 

se häpeäpersoona.
 137 
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5.4.3. Stereotypiauhkien vaikutus hengelliseen elämään 

Rikkinäinen kotitausta vaikutti Seijan jumalakuvaan vinouttavasti. Kaoottisesti ja 

epäluotettavasti toimineet vanhemmat antoivat täysin väärän kuvan Jumalasta. 

Uskoontulokokemus oli merkittävä käännekohta Seijan elämässä. Jumala tuli 

todeksi, välittäväksi, ja jumalasuhteesta muodostui henkilökohtainen. Ateistiselle 

suvulleen Seija ei kertonut uskoontulostaan. Hän koki, että oli tehnyt teon, joka 

johtaa häntä eri suuntaan kuin suku, eikä suvun mielipiteillä ollut Seijalle enää 

merkitystä. Seija on joutunut uskossa oloaikanaan huomaamaan, että on olemassa  

erilaisia kristillisiä kulttuureja, joissa on tietyt käsitykset siitä, miten ollaan 

Jumalaan yhteydessä. Hän on kuitenkin kulkenut omaa polkuaan, johon Jumala on 

häntä johdattanut. Seija kokee tekevänsä itsenäisiä ratkaisuja elämässään, eikä ole 

riippuvainen toisten ihmisten tuesta ratkaisuissaan. Oleellista on se, miten Jumala 

häntä henkilökohtaisesti ohjaa. Välirikko lähisuvun kanssa on vaikea asia ja hyvin 

surullista, mutta siinäkin Seija näkee jotakin positiivista: kaikki tapahtunut on 

jollakin tavalla kehittänyt ja kypsyttänyt häntä ihmisenä. 

Myös Mikon jumalakuva oli lapsuudessa hyvin ankara, etäinen ja tavallaan 

liian oikeudenmukainen, kuten oma isä. Tarvitsi olla varuillaan tekemisiensä 

suhteen, ettei isä rankaise. Isä liittyi myöhemmin lakihenkiseen, kirkon sisällä 

toimivaan liikkeeseen ja kodin uskonnollinen ilmapiiri muuttui vielä aiempaakin 

ankarammaksi. Perheen elämää varjosti myös isän psyykkinen sairaus, johon 

liittyi vainoharhaisuutta. Uskoontulo rippikoulussa oli Mikolle käänteentekevä 

asia ja helpottava kokemus. Suhde Jumalaan muodostui henkilökohtaiseksi: 

 
Se (uskoontulo) oli helpottava kokemus, koska kyl mulla sen verran ongelmallinen elämä 

oli siinä lapsuuskodissani. Olin myös harkinnu itsemurhaa,ei mun asiat kauhean hyvin ollu, 

mut sehän muuttui sit ihan kokonaan, kun mä sain henkilökohtaisen suhteen Jumalaan. 138 

 

Ympäristön kielteinen suhtautuminen Mikon seurakunta- ja kasteratkaisuihin on 

aiheuttanut sen, että Mikko on joutunut miettimään asioita ja kokee sen takia 

olleensa jo seurakuntaan nuorena liittyessään uskossaan kypsempi kuin monet 

uskovat ikätoverinsa. Eron seurakunnasta neljä vuotta sitten Mikko koki 

hengellisenä eteenpäinmenona. Ihmisten sijaan hän joutui turvautumaan kaikessa 

Jumalaan. Suhde Jumalaan syveni entisestään. Tällä hetkellä hän kokee 

palvelevansa Jumalaa eikä seurakuntaa. 
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5.5 Muukalaisena maailmassa, sopeutumattomana 
seurakunnassa 

5.5.1. Uskovana lapsena ja nuorena 

Markun, 50v, mielestä toisten ihmisten ennakkoluulot ovat olleet hänen koko 

elämänsä ajan kauhean iso asia. Stereotypiauhkaa Markku on kokenut kaikissa 

elämänvaiheissaan. Markun äiti on tullut uskoon Markun ollessa pieni ja isä 

Markun ollessa teini-ikäinen. Vanhemmat liittyivät myöhemmin vapaisiin 

suuntiin kuuluvaan seurakuntaan. Erityisesti Markku miettii lapsuuden 

kokemuksia, aikaa, jolloin turvallisuudentunnetta rakennetaan ja lähdetään 

laajentamaan maailmaa. Hän kokee, että ennakkoluulot ovat olleet 

jatkuvuudessaan ja toistuvuudessaan isoja asioita, vaikka ne eivät olisi yksittäisinä 

asioina olleetkaan kovin vaikeita. Se, että Markku kuului uskovaan perheeseen, 

oli julkista tietoa pienessä kyläyhteisössä. Alakoulussa ei ollut muita uskovien 

perheiden lapsia, joten uskonasian kanssa oli yksinäistä. Tanssiminen koulun 

liikuntatunneilla ei ollut seurakunnan opetuksen mukaan uskovalle sopivaa. 

Seurakunnan näkemyksestä poiketen, äiti antoi luvan osallistua tanssiopetukseen. 

Nyt aikuisena Markku kokee, että olisi ollut kauheaa laittaa lapsi yksinään 

sellaiseen asemaan. Tanssiopetuksesta poisjääminen olisi sellaista erottautumista 

maailmasta, joka olisi tuntunut hirveän raskaalta. 

Alakouluiässä hankalin stereotypiauhka liittyy opettajaan, joka ikävästi 

vihjaili Markulle lahkolaisuudesta. Opettajan epäasiallinen käytös oli inhottavaa 

ja epäsopivaa, ja Markku alkoi pelätä häntä. Isompien poikien taholta Markku 

koki kiusaamista, kuten jeesus-, hallelujaa ja rukoillaanko- huutelua. Huutelut 

Markku oli kokenut aika kauheina ja ne ovat lisänneet arkuutta ja halua pysytellä 

näkymättömissä. Yläkoulussa Markun luokkatoverina oli lestadiolainen, jonka 

kanssa hän keskusteli uskonasioista ja jolla oli kauhean jyrkkiä sanomisia: kaikki 

muut kuin esikoislestadiolaiset olivat vääräoppisia. Markku ei osannut vastata 

mitään näihin väitteisiin. Erilaisuuden kokemusta vahvisti rippikoulu, johon muut 

menivät. Rippikouluun liittyvissä keskusteluissa Markku oli koulussa 

ulkopuolinen. Yläkouluaika oli ilmapiiriltään vapaampaa, mutta ristiriitaa aiheutti 

se, että nuoruusiässä alkoi olla enemmän asioita, joita uskovaiset eivät tee ja ei-

uskovat tekevät. 
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Markku halusi lapsena uskoa sen, mitä hänelle kerrottiin, kuulua 

seurakuntayhteisöön ja olla hyvä siinä, toimia oikein. Hän liittyi seurakuntaan 10-

vuotiaana. Jo alakouluajalta Markku muistaa todistamisen velvoitteen, jota 

seurakunnan opetuksessa korostettiin. Markku ei oikein tiennyt, mitä olisi pitänyt 

tehdä ja mitä odotettiin, mutta hän muistaa raskaan olon ja muistaa pohtineensa 

sitä, että onko hän todistanut:  

 

Mulle tuli siitä sellanen käsitys, että pitää useasti sanoo, et mä uskon Jeesukseen. Että sillä 

tarkoitetaan, että pitää nousta esiin ja kertoo jotain, et Jeesus on mut pelastanut, muitten 

kannattaa tehdä samoin, tulla uskoon...et olis välillä pitänyt todistaa seurakunnassa ja antaa 

pöntöstä joku lausuma. Toisaalta myös kaveripiirissä. Siitä tuli painetta jos ja kun ei 

sellasta tehnyt.
 139

 

 

Hengellinen elämä alkoi tuntua raskaammalta. Seurakunnassa Markku oli 

kuulevinaan ristinottamispuheita. Seurasi vahva erilaisuuden kokemus, jolla oli 

vaikutuksensa ihmisenä kasvamiseen ja muiden kanssa olemiseen. Vaikka 

ympärillä oli ihmisiä, hän koki olevansa paljon yksinään ajatustensa kanssa. 

Seurakunta painotti toimintaa ja toimintaan mukaan menemistä, mikä myös 

aiheutti Markulle ristiriitaista oloa.  Markku yritti tehdä monenlaista, olla mukana 

teetupatyössä ja jakamassa lentolehtisiä. Hän koki olevansa todella vieraassa 

ympäristössä ja etsi vikaa itsestään, miksi toimintaan mukaan meneminen ei 

häneltä onnistu. Tällä hetkellä Markku ajattelee, että se mikä seurakunnasta 

puuttui, oli ihan vain eläminen. Hengellinen elämä oli tavallisesta elämisestä 

erillinen alue: ei ollut integroitunut, että tämä kaikki on sitä elämää ja olemista.  

 

5.4.2. Oma elämä ja seurakuntaelämä törmäyskurssilla 

Markulla oli sellainen käsitys, että elämän suunta, oikeat ratkaisut ja oikeat 

eettiset periaatteet löytyvät Jumalasta. Myös avioliiton solmimiseen nuorena liittyi 

vahva hengellinen perustelu: aviopuolison tulisi olla hyvin hengellinen ihminen, 

jonka kanssa voisi lähteä lähetystyöhön. Aviopuolisoa koskevassa valinnassa oli 

Markun mielestä tietynlaista kypsymättömyyttä ja vääränlaista uskonnollisuuteen 

nojautumista. Avioliitto osoittautui erittäin hankalaksi: Siinä oli kaikki maailman 

vaikeudet. Avioliiton vaikeuksia Markku yritti ratkaista hengellisillä asioilla, 

kuten pyytämällä esirukousta tai turvautumalla seurakuntansa sielunhoitajien 

neuvoihin: 
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Ehkä mulla on ollu sellaista, etten osannu ottaa vastuuta sellasista asioista, joista olis pitäny 

pystyä ottaan vastuuta sen takii, koska nojas siihen uskonnollisuuteen, esirukoukseen ja 

alttarillemenoon. Tällasiin ihmejuttuihin. Sielunhoitajan neuvoihin...jotka oli huonoja. Mut 

jos mä olisin alkanu ajatteleen itse, olisin ymmärtänyt sen tilanteen.
 140

 

 

Sielunhoitajien antamat neuvot olivat haitallisia ja pitkittivät vaikean tilanteen 

jatkumista. Markulla oli ollut irrottautumispyrkimyksiä avioliitosta, mutta hän sai 

ohjeita pitää perhe koossa, yleisiä toteamuksia siitä, että kaikilla meillä on 

ristimme, eikä kenenkään elämä ole helppoa.  Elämä meni avioliiton myötä 

sekaisin monella tavalla ja muuttui niin paljon, että Markku meni todella huonoon 

kuntoon. Markulla ei ollut myöskään enää yksin voimia ylläpitää omaa hengellistä 

elämäänsä.  

Päädyttyään lopulta avioeroon, Markku on kokenut rankkoja 

hylkäämiskokemuksia uskovaisten taholta. Ensimmäiset avioeron jälkeiset vuodet 

olivat todella vaikeita. Markku yritti kuitenkin vielä eronsa jälkeen useiden 

vuosien ajan käydä seurakunnassaan ja hakea sieltä tukea, mutta huonoin tuloksin. 

Mul oli ihan hirvee olo siellä. Siin tuli tosi vaikeita ilmiöitä ja just sieltä 

(seurakunnan) taholta. Markku kävi useita pitkiä keskusteluja seurakunnan 

työntekijöiden kanssa, aluksi Markun aloitteesta ja myöhemmin, kun hän oli 

ilmoittanut halunsa erota seurakunnasta, myös seurakunnan työntekijöiden 

aloitteesta. Ajatukset olivat kuitenkin niin erilaisia, että kohtaamista ei tapahtunut. 

Keskustelujen kautta pyrittiin vaikuttamaan siihen, että Markku peruu aikeensa 

erota seurakunnasta. Markku koki keskustelut kauheina tilanteina. Eropäätös 

seurakunnasta ei ollut hetkellinen ratkaisu vaan useita vuosia kestänyt prosessi. 

Pikkuhiljaa Markku kirjallisuuden ja elämään tulleiden uusien ihmisten kanssa 

käytyjen keskustelujen avulla sai ajatuksiaan vähän selkeämmiksi. Hän alkoi 

löytää omaa vahvuutta ja henkilökohtaista kasvua sekä omaa ajattelua, josta ei 

enää halunnut päästää irti. Markku koki mahdottomaksi enää kuulua sellaiseen 

yhteisöön, jonka arvomaailman ja olemisen tavan hän koki olevan ristiriidassa sen 

kanssa, minkä itse koki oikeaksi: Tuli semmonen, että mä en pysty olemaan 

kirjoilla ryhmässä, joka toteuttaa tän tyyppistä hengellisyyttä. Markku erosi 

seurakunnasta joitakin vuosia sitten. 
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5.5.3. Kun kulissit kaatuvat 

Tällä hetkellä Markku ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. Markun 

täytyi jättää kaikki suoritteet, koko hengellinen kulissielämä, pois, jotta oma 

Jumalasuhde on voinut kirkastua. Oma hengellinen elämä on vähitellen elpynyt: 

 
Mulle ei jäänyt muuta kuin Jumala siinä kohtaa. Se on tietyllä tavalla vahvistanut mun 

hengellistä elämää. Jotenkin ihmiset katos. Ja ne, joita mä tapasin, puhu niin ihmeellisiä, 

etten mä oikeesti tienny, mistä puhutaan, mut jostain puhuttiin. Mä en enää saanu siitä 

kiinni. ..et mä oon ollu tosi yksinäinen.. ja se on vahvistanut tätä, et oikeesti Jumala on 

olemassa ja (ääni vähän murtuu)...on tullu oikeita kokemuksia siitä.., et en voi sanoo, et 

onks ne ollu ihmeitä...Mut niist ei voi puhua sillä tavalla niin kun jostain Punaisen meren 

halkasusta, mut mulle ne on ollu sellasia.
 141

 

 

Kun on joutunut tekemään isoja, eettisiä elämänratkaisuja ja tuki häviää, se on 

aika paha kohta elämässä. Avioeroon päätymistä ja seurakunnan jättämistä ovat 

edeltäneet pitkälliset ja yksinäiset stereotypiauhkien alla eletyt elämänvaiheet. 

Ihmiset Markun elämänpiirissä ovat vaihtuneet. Ihmissuhteet, vaikka niitä on 

vähemmän, ovat tulleet aidommiksi. On myös selkiytynyt se, mitä ihmissuhteilta 

itse haluaa. Enää ei ole tärkeää se, mitä muut itsestä ajattelevat. Markku kokee, 

että Jumalasuhde on hyvin henkilökohtainen asia, joka ei välttämättä näy 

ulospäin. Kyseessä on oma sisäinen prosessi, jonka on läpikäynyt. Prosessin 

aikana luottamus Jumalaan on kasvanut. Jumala on ja hänen sanaansa voi turvata. 

Markku on vakuuttunut siitä, että hän on Jumalalle tärkeä. Lopulta Jumala on se, 

joka määrää asioista eikä ihmiset.  

Omien ajatusten esille tuominen on ongelmallista vielä nykyisessäkin 

elämänvaiheessa. Työyhteisössä on ihmisiä, jotka suhtautuvat ivallisesti uskoviin: 

epäasiallisen kielenkäytön ja ilmeilyn vuoksi Markku haluaa säästää itseään, eikä 

mielellään keskustele hengellisistä asioista työkavereiden kanssa. Vaikka oman 

toiminnan taustalla voivat olla omat vanhat, huonot kokemukset, myös 

yhteiskunnan arvot ovat suuressa muutoksessa. Suvaitsevaisuudesta puhutaan 

todella paljon, mutta silti moni toivoo toisten ajattelevan kuten itsekin. 
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6. Johtopäätökset 

6.1. Koetut stereotypiauhkat ja uhkien vaikutukset 

Haastateltavat kokivat stereotypiauhkaa hyvin monelta taholta: ydinperheen, 

suvun, toisten uskovien tai toisten uskovien ryhmän, seurakunnan, koulu-, 

opiskelu- tai työyhteisön ja ympäröivän yhteiskunnan sekä median taholta. 

Stereotypiauhka kohdistui uskovan persoonaan, käyttäytymiseen, asenteisiin, 

toimintaan, elämäntapaan, elämänvalintoihin, uskonelämään, seurakuntaan ja 

uskon symboleihin, kuten esimerkiksi kaulassa roikkuneeseen ristiin. 

Haastateltavat kohtasivat nimittelyä, tuomitsemista, leimaamista, arvostelua, 

pilkkaamista, yhteydestä poissulkemista ja ulkopuolelle saartamista, uskovan ja 

uskovan uskon oikeellisuuden tai uskon määrän arviointia ja vähättelyä, uskovan 

tekemien päätösten kyseenalaistamista, uskovan uskon vertailua ja uskon 

harjoittamisen rajoittamista sekä henkistä ja hengellistä painostusta. Uhkan 

kokemus vaihteli voimakkuudeltaan melko lievästä kokemuksesta jopa hengellistä 

väkivaltaa muistuttavaan ilmiöön. Stereotypiauhkaa koettiin kaikissa 

elämänvaiheissa: lapsuudessa, nuoruudessa, aikuisuudessa ja vanhuudessa. 

 Stereotypiauhkat aiheuttivat yksinäisyyttä, piiloutumista, ahdistuneisuutta, 

riittämättömyyden tunnetta, hyljätyksi tulemisen pelkoa ja uhkaa, joukkoon 

kuulumattomuuden tunnetta, hyväksynnän hakemista, yritystä muuttaa itseään ja 

omaa toimintaa ulkopuolisten odotusten mukaiseksi, identiteettikriisejä, 

metastereotypioita, oman uskon piilottamista, uskontohäpeää, seurakunnasta 

eroamista ja jopa uskosta luopumisen uhkaa. Stereotypiat voimistivat tarvetta 

ottaa etäisyyttä toisinajatteleviin ja sitoutua tiiviimmin omaan uskonyhteisöön tai 

toisaalta saartoivat yksilön sekä seurakunnasta että maallisesta yhteisöstä. Koko 

elämää kattavana stereotypiauhka oli haastatelluille joko hyvin vaikea kokemus 

tai vailla mitään mainittavaa vaikutusta omaan elämään. Myös oma 

stereotyyppinen ajattelu, johon ei koe kykenevänsä vaikuttaa, muodostui uhkaksi 

ihmiselle itselleen.  

Ulkopuoliset reagoivat voimakkaasti uskovan henkilökohtaisiin 

elämänvalintoihin, ja ulkopuolisten taholta koettu stereotypiauhka uskoontulon 

yhteydessä johti syvään identiteettikriisiin. Identiteettiä uhkaava stereotypia 

aiheutti muutoksia omaan käyttäytymiseen ja yritystä sopeutua ulkopuolisten 

odotuksiin. Oman persoonallisuuden, arvojen ja elämäntavan arvostelu koettiin 
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kohtuuttomana. Sosiaaliset suhteet seurakunnan ulkopuolella oleviin 

muodostuivat luonnottomiksi: ulkopuoliset olivat joko kohteita, joihin tulisi voida 

vaikuttaa tai oman elämäntavan arvostelijoita, joiden seurassa osa minuudesta on 

pakko kätkeä. Persoonallinen identiteetti on sidoksissa sosiaalisen identiteettiin ja 

nuorella henkilöllä on elämässään useita muitakin identiteettihaasteita eri 

rooleissa, mikä lisää elämäntilanteen kuormittavuutta.
142

 Myös aiemmin koettu 

yksinäisyys tai joukosta erottautuminen voimistaa aiempien tutkimusten mukaan 

uhkakokemusta. Henkilön iän, elämäntilanteen ja aiemman taustan osuus 

stereotypiauhkan kokemuksessa uskoontuloon liittyvässä identiteettikriisissä 

edellyttää vielä jatkotutkimuksia eri-ikäisellä aineistolla, jolla ei ole taustassaan
 

aiempaa altistumista.  

Raskaiden stereotypiauhkien vaikutus ihmisen elämään on hyvin 

kokonaisvaltaista. Lapsuuskodin ja suvun taholta koettu uskoon kohdistunut 

stereotypiauhka on kokemus, josta toipuminen on vaikeaa ja pitkäkestoista. 

Erityisesti silloin, kun on kyse lapsuuskodin henkisestä tai hengellisestä 

väkivallasta, tie omannäköiseen elämään ja uskon ja muun elämän väliseen 

tasapainoon vaati tuekseen erilaisia terapiaprosesseja.
143

 Yhteistä raskaiden 

stereotypiauhkien alla eläneillä on muista ryhmistä poikkeavan voimakkaana 

esiintynyt omakohtainen häpeä. Tutkimuksen perusteella on mahdotonta päätellä 

sitä, mikä henkilön kokemassa häpeässä on hänen hengelliseen elämäänsä 

kohdistuneen stereotypiauhkan aiheuttamaa, ja mikä puolestaan muista ankarista 

elämänolosuhteista tai psyykkisestä kaltoin kohtelusta johtuvaa. Häpeää saatetaan 

tuntea toisten ihmisten itseen kohdistuneista teoista ja myös uskonyhteisöstä, 

johon kuulutaan. Paavo Kettusen mukaan häpeä on laaja-alainen ilmiö, mutta voi 

ilmetä ihmisen jumalasuhteessa, hengellisessä elämässä tai siinä hengellisessä 

yhteisössä, josta ihminen on saanut vaikutteita. Myös uskonyhteisö voi aiheuttaa 

jäsenilleen hengellistä häpeää.
144

 Näkemys ihmisestä kokonaisuutena, jossa 

hengellisyys on yhtenä vaikuttavana osana, korostui. Omien terveiden psyykkisten 

ja henkisten rajojen löytäminen on rankka prosessi, ja toive uskonsa takia 

hyväksytyksi tulemisesta oman vanhemman taholta voi elää vielä vanhempien 

kuoleman jälkeenkin.  

Stereotypiauhkan kohtalonomaisena kokeneiden ongelmat liittyivät 

epätyydyttävällä tasolla oleviin sosiaalisiin suhteisiin. Omaan ryhmään voi olla 
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tunteella voimakkaasti sitoutunut huolimatta siitä,
145

että vuorovaikutus henkilön 

ja ryhmän jäsenten kesken on vähäistä. Ryhmään kohdistunut uhka koskettaa 

rankimmin ryhmään lujasti sitoutunutta henkilöä. Raija koki uskovien ryhmään 

kohdistuneen stereotypiauhkan hyvin vaikeana asiana huolimatta siitä, että hänellä 

itsellään oli hankalia haasteita ihmissuhteissaan. Stereotyyppisiä asenteita 

ruokkiva kasvuympäristö voi johtaa kahdenlaiseen suhtautumistapaan suhteessa 

ulkopuolisiin ihmisiin. Henkilö voi jäädä kiinni stereotyppiseen ajatteluun tai 

muuttua avarakatseiseksi. Ongelman tiedostaminen ei välttämättä johda oman 

toiminnan muuttumiseen. Vaikka tilanteesta kärsitään, koetaan samalla, että 

tilannetta ei voi muuttaa. Mikä on ihmisen luonteen ja persoonallisuuden vaikutus 

siihen, kasvaako hänestä samankaltaisessa kasvuympäristössä ajattelultaan 

stereotyyppinen vai avarakatseinen, on aineiston pohjalta avoimeksi jäävä 

kysymys.  

Stereotypiauhka voi varjostaa kristityn elämää koko elämänkaaren ajan. 

Uhkan jatkuvuus voimistaa kokemuksen raskautta: pienet asiat, jotka jatkuvat eri 

elämänvaiheissa lopulta katkaisevat kamelin selän. Uhkaa koetaan oman 

seurakunnan, koulu-, opiskelu-, ja työelämän sekä ympäröivän yhteiskunnan 

taholta. Stereotypiauhka sekä ulko- että sisäryhmän taholta voimistaa uhkan 

kokemusta. Haitallista on, jos uskonelämän koetaan olevan tavallisesta elämästä 

ja ihmisyydestä irrallinen alue. Avioero ja ero seurakunnasta muodostuvat 

pitkällisiksi prosesseiksi, kun oman terveen ajattelun sijaan oma elämä on 

ulkoistettu muiden ohjattavaksi. Voimakas halu toimia oikein ja tarve saada 

toisten ihmisten tuki omalle elämäntavalleen ja vakaumukselleen pitkittää 

mahdollisesti toimimattomissa tilanteissa pysymistä.  

Oman tiensä kulkijat ovat kohdanneet eri elämänvaiheissaan ulkopuolisten 

taholta ennakkoluuloista suhtautumista samaan tapaan kuin monet muutkin 

haastateltavat. Mielenkiintoista on, että muista ryhmistä poiketen, he eivät 

kuitenkaan ole kokeneet uskoonsa kohdistuvia stereotypioita missään vaiheessa 

uhkaavina. Oman tiensä kulkijat eivät ole piilotelleet tai hävenneet uskoaan, mutta 

eivät ole myöskään erityisesti sitä julistaneet. Uskovan elämäntapa on näkynyt 

tekoina, asenteena ja symboleina. Heillä on myös ollut läheisiä ihmissuhteita 

ulkopuolisten ja eri tavoin ajattelevien ihmisten kanssa. Oman tiensä kulkijoiden 

tarinoita yhdistää terve, jo lapsuudessa syntynyt itseluottamus ja pyrkimys 
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rehellisyyteen itseä, toisia ihmisiä ja Jumalaa kohtaan. Ei ole ollut voimakasta 

tarvetta olla samaa mieltä ulkomaailman kanssa tai etsiä toisten ihmisten 

hyväksyntää tai tukea omalle elämäntavalleen. Omaa ajattelua on pystytty 

tarvittaessa kuitenkin myös sanoittamaan ja puolustamaan.  

Lapsuuden merkitys uskontokasvatuksessa korostuu aiempien tutkimusten 

tapaan
146

myös tässä aineistossa. Turvallinen koti sekä tervehenkinen hengellinen 

kasvatus ovat ihannetapauksessa antaneet elämälle niin tukevan pohjan, ettei sitä 

ole tarvinnut myöhemminkään kyseenalaistaa. Lapsuuskodin usko on 

muodostunut myös oman elämän kantavaksi voimaksi.
147

 Vahva lapsuuskodin 

positiiviseksi koettu hengellinen tuki ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa ole 

riittävä suoja stereotypiauhkaa vastaan. Vaikka ydinperhe näyttää olevan 

suhteellisen toimiva yksilön kannalta, se ei yksin pysty suojaamaan 

stereotypiauhkan kokemuksilta. Jos lapsen kokemus on ollut, ettei häntä 

ydinperheessä hyväksytä, henkilökohtaiset, vanhempien vaikutuksesta 

riippumattomat, hyvin varhaiset hengelliset kokemukset ovat tällöin olleet 

uskonelämän kannalta ratkaisevan merkityksellisiä.  

Loppupäätelmänä voidaan todeta, että stereotypiauhkan vaikutusten 

ymmärtäminen vakaumuksellisen kristityn elämässä edellyttää henkilön 

elämänkaaren tarkastelua monipuolisesti historialliselta, kulttuuriselta, 

sosiologiselta ja yksilön omalta persoonalliselta tasolta käsin.  

6.2. Uskonnollinen kehitys  

Hengellistä kasvua, joka merkitsee myös mahdollisuutta vastuullisuuteen 

ihmissuhteissa, tapahtuu jumalasuhteen kehittymisen myötä.
148

  Aineiston 

perusteella ihmisellä on valmius ja kyky kehittyä uskossaan elämänkaarensa 

aikana. Haastateltavien hengellisessä kehityksessä oli tapahtunut monenlaista 

muutosta kääntymyskokemuksen jälkeen. Myös kasvukristittyjen kohdalla 

jumalasuhde oli elämän kuluessa syventynyt. Mikon, Seijan ja Markun kohdalla 

erityisesti henkilökohtaisen kutsumuksen löytyminen näytti olevan 

merkityksellistä ja tuovan elämään rauhaa ja seesteisyyttä. Hengellisiä asioita oli 

joutunut miettimään perusteellisesti ja muodostamaan itse omat mielipiteensä. 

Koettiin, että Jumala on johdattanut yksilöllisesti omaa hengellistä matkaa. 

Fowler puhuu uskonnollisen kehityksen päätepisteestä ja mainitsee tässä 
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yhteydessä myös kunkin ihmisen henkilökohtaisen kutsumuksen. Kiinnostava 

kysymys ja jatkotutkimuksen aihe olisi selvittää, mikä on kutsumuksen 

löytymisen ja hengellisen kehityksen välinen suhde. Loppuuko hengellinen 

kehitys kutsumuksen löytymiseen vai jatkuuko vielä sen jälkeen? Onko kutsumus 

luonteeltaan pysyvä, vai voiko myös se laajentua ja kasvaa? Puhuessaan 

uskonnollisesta kehityksestä, Fowler ei ota teoriassaan tarkemmin kantaa 

kutsumukseen, jota pitää uskon sisältöön kuuluvana asiana.  

Yhteisön merkitys yksilön uskon kehityksen kahlehtijana tai kannustajana 

oli aineiston valossa ilmeinen. Erityisen hyvin tämä näkyi seurakuntiensa taholta 

painostusta kokeneiden Markun ja Mikon tarinassa, mutta oli havaittavissa myös 

nuoren Maijun elämässä. Mikko koki uuden ryhmänsä merkityksen uskonsa 

kehitykselle hyvin kannustavana. Erillisyyttä yhteisön ihmissuhteista ja itsenäistä 

ajattelua edellyttävän siirtymän taustalla on yleensä jokin muutokseen sysäävä 

kriisi. Markun tapauksessa tällaisen kriisin aiheutti avioero. Prosessin pituus ja 

yksilöllis- reflektiiviselle tasolle siirtymisen vaikeus oli hänen tapauksessaan 

myös selvästi nähtävissä. Elämänkaaren uudet haasteet aktivoivat Markussa 

tarvetta vaihesiirtymälle, sillä entisten rakenteiden varainen usko ei enää tarjonnut 

hänelle tarkoituksenmukaisia selviytymiskeinoja. Prosessi oli vaatinut kipeitä 

irtiottoja toimimattomista ja itselle vahingollisista ihmissuhteista ja 

uskonyhteisöistä. Markku kykeni haastattelussa tarkastelemaan aiempaa 

seurakuntaansa ja omaa ideologiaansa kriittisesti. Seurakuntayhteisön toteuttama 

hengellisyys voi olla niin tyystin erilaista, omaan persoonaan sopimatonta, että 

sitä on sitkeistä, vuosikausia jatkuneista sopeuttamisyrityksistä huolimatta 

mahdotonta sovittaa itselleen sopivaksi. Ulkokohtainen ja ulkopuolisille näkyvän, 

todistamista edellyttävän kristillisyyden vaihtuessa lopulta omaksi hiljaiseksi, 

sisäiseksi ja yksilölliseksi hengellisyydeksi, omaa yksityistä uskoa ei ole enää 

halua tai tarvetta jakaa ulkopuolisten kanssa. 

Elämänkaariajattelu näytti aineiston valossa toimivalta tavalta jäsentää 

ihmisenä olemista. Seija sanoitti omaa matkaansa Eriksonin kehitysteorian 

mukaisin ilmauksin kertoessaan saavuttaneensa jo nyt vanhuuteen kuuluvan 

seestyneisyyden ja kyvyn olla hengellisenä äitinä nuoremmille uskoville. Seija 

näki ihmisen kehityksen kehitysteorioiden tavoin kokonaisvaltaisena prosessina, 

johon kuului fyysinen, psyykkinen, henkinen ja hengellinen ulottuvuus. Markun 

tarinassa oli löydettävissä Fowlerin ja Eriksonin teoriaan liittyvät erillisyyden ja 

sitoutumisen teemat. Omasta ennakkoluuloisuudestaan kärsineen ja tilanteeseensa 
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jumiutuneen Raijan elämän haasteisiin Fowlerin teoria saattaa myös antaa 

ymmärrystä: turvallisten primäärisuhteiden puute varhaislapsuudessa vaikuttaa 

myöhempien vaihesiirtymien onnistumiseen. Myös useita teorian kolmanteen 

vaiheeseen liittyviä kehitystehtäviä eli riippuvuutta ihmisistä, uskon kriisiä ja 

kyvyttömyyttä omien arvorakennelmien kriittiseen arvioimiseen, oli aineiston 

nuoremman ryhmän, identiteettikriisissä olleiden Maijun ja Teron kohdalla 

havaittavissa. 

Kaikkia haastateltavia ei ollut kuitenkaan mahdollista sovittaa Fowlerin 

teoriaan. Haastatteluaineisto ei antanut riittävästi aineksia luokittelun perusteiksi. 

Täsmentävät haastattelukysymykset olisivat mahdollisesti auttaneet 

luokitteluprosessia. Haastateltavat määrittelivät kuitenkin tutkimuksessa itse sen, 

minkä kokivat uskonnollisena kehityksenään. Puhuessaan uskon kehityksestään 

ihmiset puhuivat tässä yhteydessä uskon sisällöistä. Uskon sisällöt puolestaan 

saattoivat olla vasta lapsenuskon tasolla, ihmisen edustaessa uskonnollisessa 

kehityksessään jo ekumeenista dialogia edellyttävää viidettä tasoa, kuten Ainon 

tapauksessa. Toisaalta uskon sisällöt saattoivat olla jo hyvin pitkällä, kuten 

vakaumuksensa löytäneen Mikon kohdalla, uskonnollisen kehityksen vastatessa 

lähinnä uskon rakenteen kolmatta tasoa. Tutkimuksen valossa näyttää siltä, että 

uskon sisällöistä ei voida päätellä Fowlerin teorian mukaista ihmisen 

uskonnollisen kehityksen tasoa, sillä nämä asiat eivät korreloi. Fowler toteaakin, 

että eri uskonvaiheissa olevat yksilöt hahmottavat saman elinympäristön eri 

tavoin.
149

  

 Yllättävää on, että vaikka stereotypiauhkien vaikutukset ihmisen 

hengellisen elämään ovat pahimmassa tapauksessa dramaattisia ja jopa uskoa 

horjuttavia, suurin osa kertoi uhkan sen raskaudesta huolimatta olleen hengellistä 

elämää eteenpäin vievä ja ihmistä itseään vahvistava kokemus. Pyrkimys 

syvempään omakohtaiseen hengelliseen kilvoitteluun mainittiin stereotypiauhkien 

positiivisena seurauksena. Stereotypiauhkan alla on ollut pakotettu muuttumaan ja 

kasvamaan kristittynä tai ihmisenä. Herää kysymys, onko tämä kokemus aito. 

Ovatko haastateltavat uskovina sisäistäneet keskimääräistä voimakkaammin 

kristillisen käsityksen siitä, että kaikki ihmistä kohtaava on hyvän Jumalan heidän 

parhaaksensa sallimaa tai onko haastateltavilla tarve hengellisen taustansa 

johdosta asiaa haastattelussa erityisesti korostaa?
150

 Yksilöllä on kuitenkin tarve 
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tasapainon löytymiseen ympäristönsä kanssa.
151

 Ihmisellä on myös 

lähtökohtaisesti tarve muodostaa omasta elämästään ymmärrettävä, harmoninen ja 

merkityksellinen tarina sekä löytää tasapaino itsensä ja elämäntarinansa 

suhteen.
152

 Aineiston perusteella on nähtävissä, että stereotypiauhkakokemukset 

ovat kuitenkin olleet siinä määrin raskaita, että niiden mahdollinen arvo omalle 

uskonelämälle on nähtävissä vasta viiveellä, akuutista kriisistä selviytymisen 

jälkeen. 

6.3. Tutkimustulosten vertailu aiempaan tutkimukseen 

Useimmilla ihmisillä on eriasteisia ennakkoasenteita ja stereotypiat vakiintuvat jo 

hyvin varhaisessa vaiheessa,
153

mikä ilmeni myös omista ennakkoluuloistaan 

kärsivän Raijan kertomuksesta. Ennakkoluuloisuus ei kuitenkaan näyttäisi olevan 

kaikkia ihmisiä koskeva ominaisuus.
154

 Haastateltavista Marja ja Riikka 

korostivat stereotypioiden vähäistä merkitystä omassa elämässään, ja heidän oma 

asenteensa näyttäytyi haastattelussa ennakkoluulottomuutena. Markun ja Maijun 

kokemus ulkoryhmästä myötäilee Justification – Supression -mallia. 

Suvaitsevaisuudesta puhutaan yhteiskunnassa ja mediassa kyllästymiseen asti. 

Uskova kokee kuitenkin, että häntä kohtaan ei olla suvaitsevaisia, eikä hänen 

uskoaan suvaita. Vaikka tilanne saattaa näyttäytyä muille ihmisille 

ennakkoluulottomuutena, ennakkoluulot kytevät pinnan alla.  

Vaikka yhteiskunnan ilmapiirin koetaan muuttuneen jyrkemmäksi uskovia 

kohtaan, merkittävä stereotypiauhka liittyy eri kristillisiin ryhmiin ja uskovien 

keskinäisiin kiistoihin oikeaoppisuudesta ja erilaisesta tavasta uskoa. 

Stereotypiauhka uskovien kesken on aineiston mukaan mahdollisesti jopa isompi 

ongelma kuin suhteet ulkopuolisiin. Kilpailutilanne luo kielteisiä mielikuvia ja 

lisää hyökkäävää käyttäytymistä kilpailijoita kohtaan. Objektiivinen 

kilpailutilanne on riittävä syy ryhmäkonfliktin syntymiseen.
155

 Kilpailutilanteesta 

oli merkkejä Mikon kertomuksessa, jossa hänen entisen seurakuntansa johto yritti 

inkvisitiokeskusteluin painostaa Mikkoa pyrkien estämään jäsenkatoa Mikon 

uuteen seurakuntaan. Epävarmuus – Identiteetti -teorian mukaan uskonnollisen 

maailmankuvan ollessa uhattuna, epävarmuus herättää vihaa ja negatiivisia 

asenteita ja johtaa moraaliseen ylemmyyteen, toisen ryhmän kokemiseen 
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epäinhimillisenä.
156

 Keinona yhteisymmärryksen löytymiseksi nähdään eri 

uskovien ryhmien välinen vuoropuhelu, joka kuitenkin koetaan käytännössä 

vaikeaksi.
 
 

Uskonto näyttäytyy ennakkoluulojen aiheuttajana todennäköisemmin, 

mikäli se edustaa ryhmän kulttuuri-identiteettiä. Moraalisesti ylemmyyttä 

kokevalla yhteisöllä on muita enemmän ennakkoluuloja. Mikon ja Markun 

yhteisöt painottivat oikeaa oppia, ja Markun avioero saattoi edustaa hänen 

yhteisölleen symbolista uhkaa. Markun ja Mikon tarinoissa ilmeni jopa hengellistä 

väkivaltaa lähellä olevia ilmiöitä. Tiivis uskonnollinen ryhmä voi myös muokata 

ihmisen persoonallisuutta: maailma nähdään oman ryhmän silmin. Erityisesti 

koko ikänsä samaan vähemmistöryhmään kuuluneelle Markulle erottautuminen 

ryhmästä ja oman ajattelun löytyminen olikin pitkä tie. Ehdot ryhmään 

kuulumiselle kävivät lopulta Markulle kuitenkin liian rasittaviksi, ja hän jätti 

ryhmän raskaiden käännytysneuvottelujen jälkeen. 

 Sosiaalisen identiteetin teoria on monin osin sovellettavissa tutkimuksen 

tuloksiin. Oman ryhmän häpeäminen johti Mikon ja Maijun jättämään ryhmänsä. 

Mikon kertomuksessa oli havaittavissa kategorisointia, vertailua eri mittarein, 

oman uuden sisäryhmän arvostamista ja pyrkimystä myönteisen identiteetin 

muodostumiseen. Mikko vertaili seurakuntien uskonelämän laatua: hänellä oli 

tarve tehdä erottelu kahden eri uskovien ryhmän välillä ja löytää perustelut 

valinnalleen. Oman ryhmän alhaiseksi koettu status sai Mikon vaihtamaan 

ryhmää. Nykyinen ryhmä voitti vertailun joka osa-alueella. Mikon oma arvo 

näytti olevan sidoksissa hänen uuteen ryhmäänsä. Uusi ryhmä nautti korkeampaa 

arvostusta yhteiskunnassa ja aiemman häpeän tunteen sijaan Mikko koki nyt 

ylpeyttä ryhmäjäsenyydestään.   

Tero kategorisoi korostamalla ulko- ja sisäryhmän välistä suurta eroa 

vertailemalla uskovia ja tavallisia luterilaisia. Teron puheissa oli havaittavissa 

ulkoryhmän suhteen depersonalisaatiota. Islaminuskoisista ja tavallisista 

luterilaisista puhuttiin vakaumuksellisista kristityistä erottuvina yhtenäisenä ja 

persoonattomina joukkoina. Tero peilasi omaa käyttäytymistään uskovan 

prototyyppiin, oman ryhmänsä tyypillisempään edustajaan, ja alisti näin myös 

itsensä depersonalisaatiolle. Vaarana on, että myös Teron oma persoonallinen tapa 

olla kristitty on uhattuna, kun oma minä sulautuu ryhmän prototyyppiin.   
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Identiteetti on yhdistelmä kaikista ryhmäidentiteeteistämme ja luonteeltaan 

tilannesidonnainen. Maijun identiteetti ei ollut vielä vahvistunut suhteessa 

kumpaankaan ryhmään, seurakuntaan tai opiskeluyhteisöön. Identiteetin 

vaihtuvuus ja hetkellisyys ilmeni hyvin hänen kertomuksessaan: identiteetti oli 

sidoksissa siihen, mitä Maiju uskoi muiden tietyissä tilanteissa olevan. Myös 

Teron kohdalla identiteetti muuttui vertailussa toisiin teologian opiskelijoihin tai 

pappeihin. Sekä Maiju että Tero rakensivat identiteettiään uudestaan ja olivat 

identiteettikriisissä haastatteluhetkellä. Kumpikin pohti sitä, mitä toiset ajattelevat 

itsestä. Pohdinnalla on vaikutusta siihen, miten antautuu yhteyteen toisten kanssa. 

Mielenkiintoista oli, että metastereotypioita esiintyi ainoastaan identiteettikriisissä 

olevien ryhmässä. Syynä voi mahdollisesti olla tämän ryhmän muita suurempi 

epävarmuus omasta asemastaan suhteessa sekä sisä- että ulkoryhmään. 

Stereotypiauhkien prosessinomainen luonne, uhkien henkilökohtaisuus ja 

yksilölliset erot uhkan kokemisessa ja sopeutumisessa, näyttäytyivät hyvin 

aineistossa. Sosiaalisen identiteetin uhkan lyhyt- tai pitkävaikutteiset seuraukset 

ilmenivät lähes kaikkien haastateltavien kertomuksissa. Maiju, Tero, Markku, 

Raija ja Mikko olivat kaikki kokeneet eriasteista stereotypiauhkaa. Ainoastaan 

omaa tietään kulkeneet Marja ja Riikka eivät olleet antaneet stereotypioiden 

vaikuttaa haitallisesti omaan toimintaansa. Aiemmista tutkimuksista poiketen 

myös positiivinen stereotypia voi muodostua uhkaksi. Ulkoryhmän edustajan liian 

positiivinen käsitys uskovista muodosti Terolle monin tavoin vammauttavan 

uhkan. Tero koki olevansa ryhmänsä edustaja: uskovien mainetta arvioitiin hänen 

suorituksensa perusteella.  

Kroonisen stereotypiauhkan alaisena yksittäiset suoritukset saavat 

ylikorostuneen merkityksen ja aseman. Epäonnistuminen yrityksissä mennä 

mukaan seurakunnan toimintaan sai Markun kokemaan epäonnistumista 

uskovana. Oletukset omaan ryhmään kohdistuvista ennakko-odotuksista 

aiheuttivat Maijulle stereotypiauhkan kokemuksen. Oletukset, että uskovat 

puhuvat kuolevalle Jumalasta tai rukoilevat potilaan pyytämättä, vaikuttivat 

Maijun käyttäytymiseen huolimatta siitä, että Maiju ei henkilökohtaisesti ollut 

samaa mieltä kyseisestä stereotypiasta. 

   Stereotypiauhkan seuraukset elämään olivat moninaiset. Aktiviteeteista 

vetäytymistä ja voimakasta ympäristön odotuksiin mukautumista oli nähtävissä 

esimerkiksi lukion lopettaneen ja seurakunnasta vetäytyneen Maijun kohdalla. 

Alisuoriuduttiin ja ajatuksia ja energiaa kului uhkan miettimiseen. 
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Stereotypiauhkan alla Mikko, Tero ja Raija epäilivät voimakkaasti omia kykyjään. 

Markku ja Tero pyrkivät aktiivisesti muuttamaan omaa käytöstään. Kun uskovia 

arvioitiin Maijun ja Teron suorituksen kautta, he joko eivät halunneet 

tunnustautua uskoviksi tai epäilivät kykyjään, jännittivät tai lakkasivat 

yrittämästä: oman ryhmän maineen ollessa vaakalaudalla oma suoritustaso laski 

selvästi. Uskovien maineesta huolehtiminen ja stereotypian välttely laajeni Teron 

kohdalla myös suhteessa maahan muuttaneisiin muslimeihin. Maijun, Teron ja 

Markun huomio oli virheiden välttämisessä sen sijaan, että he olisivat tavoitelleet 

menestystä. Tero tehosti ponnistelujaan välttääkseen stereotypiauhkan. 

Stereotypiauhkaa koettiin suorituksissa, joita voidaan arvostella. Maijun kohdalla 

näitä tilanteita oli useita: avioitumisesta ja alkoholittomien vaihtoehtotapahtumien 

järjestämisestä aina uskovana saattohoitajana toimimiseen. Uhkan ennakointi oli 

myös muuttanut Maijun käyttäytymistä: aiemmasta toiminnastaan poiketen Maiju 

salasi uudessa ryhmässä vakaumuksensa. Maijua ja Teroa kiusasi epävarmuus 

siitä, nähdäänkö heidät omana itsenään vai stereotypian vääristämien silmälasien 

kautta. Uhkan alla eläminen lisäsi tarkkailua omaa toimintaa kohtaan Markun, 

Maijun, Teron ja Mikon kohdalla. Itsekriittisyyttä ja oman toiminnan arviointia 

ilmeni Markulla, Maijulla ja Terolla. Vaikein tilanne oli sekä ulko- että 

sisäryhmän taholta uhkaa kokeilla Markulla ja Maijulla. Haastateltavat alkoivat 

myös elää uhkan odotuksen mukaisesti, mikäli heille muistutettiin maineestaan. 

Mikon häpeä omasta uskonyhteisöstään voimistui hänen lukiessaan gallupeja, 

joissa hänen yhteisönsä esitettiin negatiivisessa valossa. 

  

 

6.4. Pohdinta 

Oli yllättävää havaita, kuinka paljon ja monin eri tavoin uskova elämänsä eri 

vaiheissa kokee ulkopuolisten taholta stereotypiauhkaa. Uskonnon on sanottu 

olevan Suomessa yksityisasia. Haastateltavien mukaan näyttäisi siltä, että uskonto 

ei enää saa sitä olla. Ulkopuoliset reagoivat ihmisen henkilökohtaiseen uskoon, 

vaikka uskova ei heihin millään tavalla pyrkisikään vaikuttamaan. Uskovan usko 

herättää ulkopuolissa ihmisissä erilaisia reaktioita, ja uskova joutuu 

puolustelemaan tai selittelemään elämäntapaansa. Suomalaisessa työelämässä 

usko tulee kätkeä, ja myös uskon symbolit, kuten risti kaulassa, herättävät 

kritiikkiä. 
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Suomalaisten kristillisissä uskomuksissa ja kristillisten perinteiden 

noudattamisessa on tapahtunut 2000-luvulla merkittävää heikkenemistä. Myös 

moraalikäsitykset ovat muuttuneet nopeasti.
157

 Yhteiskunta on suhteellisen 

lyhyessä ajassa kokenut ison murroksen hengellisessä ilmapiirissään ja erityisesti 

nuoren on aiempaa huomattavasti vaikeampaa olla uskova tänä päivänä. Raijan, 

71v, kokemus on, että uskovan ja ei-uskovan elämäntavan ero ei ole ollut hänen 

nuoruudessaan ja aikuisuudessaan erityisen merkittävää, kun taas Maijun, 21v, 

mukaan tunnustavana uskovana eläminen nykypäivän Suomessa on hyvin 

vaikeaa. Uusia haasteita on sosiaalisen median kautta muodostuva 

stereotypiauhka. Kirkon ja maailman väliset kulttuurit ja toimintaerot uhkaavat 

kasvaa niin suuriksi, että yksilö joutuu kohtuuttomasti sopeuttamaan omaa 

toimintaansa kyetäkseen säilyttämään toimintakykynsä kummassakin kulttuurissa. 

 Kulttuuristen stereotypioiden on todettu olevan hyvin sisäistetty sekä ulko- 

että sisäryhmässä ja vaikuttavan aktivoituina kiistatta uhkaa tuottavasti.
158

 Median 

rooli stereotypioiden luomisessa ja ylläpitämisessä on merkittävä.
159

 Jo 

negatiivisen stereotypian esilläolo mediassa riittää aktivoimaan stereotypiauhkan. 

Vaikka normaalioloissa ei allekirjoittaisikaan stereotypiaa, altistuessaan ihminen 

toimii kuitenkin kulttuurisen stereotypian mukaisesti.
160

 Vakaumuksellisen 

uskovan stereotyyppi Suomessa näyttää henkilöityneen. Politiikan kautta 

julkisuudessa olevat vakaumuksellisiksi kristityiksi tunnustautuvat Päivi Räsänen 

ja sittemmin myös Laura Huhtasaari, ovat median myötävaikutuksella 

muodostuneet negatiivisiksi uskovan stereotyypeiksi ja muokanneet stereotypiaa 

uskovista ihmisistä. Yhteiskunnassa vallalla oleva stereotyyppisen uskovan 

prototyyppi rajoittaa uskovia ilmaisemasta kristityn identiteettiään. Median 

välittämä kuva uskovasta on haastateltavien mukaan loukkaava, stereotyyppinen 

ja luonteeltaan yleistävä. Altistuminen depersonalisaatiolle on uskovalle ilmeinen 

vaara.   

Suomalaisten asenteita voisi Kimmo Ketolan mukaan kuvata 

uskontokriittisiksi.
161

 Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuu lähinnä vain 

vakaumukselliset kristityt; vapaiden suuntien tilaisuudet mukaan lukien alle 

10 prosenttia suomalaisista. Vakaumukselliset kristityt edustavat näin ollen 
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Suomessa vähemmistöryhmää.
162

 Ryhmän hyvinvoinnin ja tulevaisuuden kannalta 

oleellinen asia on, edustaako vakaumuksellisten kristittyjen ryhmä Suomessa 

psykologisesti varmaa, oman erilaisuutensa myönteisenä näkevää vähemmistöä, 

vai epävarmaa, uhkaavan enemmistön edessä kokemuksellisesti altavastaajaksi 

joutunutta ryhmää.
163

 Tutkimuksen mukaan suomalaisilla uskovilla ja ei-uskovilla 

on myös epärealistiset käsitykset siitä, mitä toinen ryhmä heistä ajattelee. Mikäli 

ryhmien välinen vuorovaikutus perustuu virheellisille olettamuksille, on jo 

vuorovaikutuksen lähtökohta ryhmien välillä harhaanjohtava.
164

 

Vakaumuksellisten kristittyjen stereotypiauhkaa kokevan 

vähemmistöryhmän aseman parantaminen ei ole ainoastaan seurakuntien ja 

uskonyhteisöjen, vaan myös koko suomalaisen yhteiskunnan asia. Myös 

uskontohäpeä on tämän tutkimuksen mukaan suomalaisen uskovan arkipäivää. 

Jotta uskontohäpeä suomalaisessa yhteiskunnassa voidaan selättää, on aika 

vapauttaa uskonto yksityisyyden tabusta. Suomalaisten on opeteltava 

keskustelemaan uskonnosta. Islamilainen maahanmuutto voi parhaassa 

tapauksessa auttaa raivaamaan tietä uskontopuheelle. Tulee romuttaa kulttuurissa 

vallalla olevat uskovan ihmisen stereotypiat ja kyetä muodostamaan 

monipuolisempi ja positiivisemmin värittynyt kuva vakaumuksellisista uskovista. 

Media on ansiokkaasti suoriutunut yhteiskunnassa positiivisen kuvan 

muokkaamisessa sukupuolivähemmistöistä. Olisiko nyt vuorossa 

vakaumuksellisten kristittyjen esiinmarssi, kuten Hanna Kivisalo 

blogikirjoituksessaan ehdottaa? Kysymys kuuluukin, miten media valjastetaan 

mukaan tukemaan myös uskonnollisen vähemmistön ulostuloa?  

 Myönteisellä, kulttuurisissa vallitsevan stereotypian vastaisella 

vahvistamisella vältetään stereotypiauhkan haittavaikutuksia.
165

 Uskonyhteisöjen 

haasteeksi jää löytää ne tekijät, joilla voimaannuttaa uskovien vähemmistö 

psykologisesti varmaksi, oman erilaisuutensa myönteisesti näkeväksi ryhmäksi 

yhteiskunnassa. Seurakuntien, koko ihmisen elämänkaarta kattavaan 

uskontokasvatukseen tulisi myös liittää tietoutta stereotypiauhkan mekanismeista, 

jotta niiltä voidaan suojautua. Uskonyhteisö voi pahimmillaan jopa jarruttaa 

uskovan hengellistä kasvua. Uskonyhteisöjen tarjontaa tulisi laajentaa kohtaamaan 

myös ne uskovat, jotka eivät löydä omaa kehitystään vastaavaa 
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seurakuntayhteisöä. Fowlerin teoria ihmisen uskonnollisesta kehityksestä tulisi 

ottaa seurakunnissa pappien ja sielunhoitoa tekevien koulutusohjelmaan, jotta 

pystytään tunnistamaan seurakuntalaisten uskonnollisen kehityksen taso ja 

mahdolliset siirtymäkaudet sekä kohdentamaan opetus ja sielunhoito yksilön 

kehitystasoa vastaavaksi. 

Tehty tutkimus haastaa seurakunnat miettimään vakavasti omaa rooliaan ja 

tehtäväänsä nykyajassa. Vaikka haastatellut kokivat seurakuntayhteyden 

pääsääntöisesti merkittävänä ja tavoiteltavana asiana elämässään, seurakuntaan ei 

haluta kuulua millä ehdoilla tahansa. Seurakunnan ymmärrys uskovan 

arkitodellisuudesta koettiin puutteelliseksi ja seurakunnan esillä pitämät 

toimintamallit huonosti nuoren uskovan arkeen sopiviksi. Seurakunta elää omassa 

kuplassaan, tavoittamatta uskovan tunnekokemusta siitä, mitä on elää 

tunnustavana kristittynä nykypäivän Suomessa. Uskovien sekä ulko- että 

sisäryhmän taholta kokemat stereotypiauhkat asettavat seurakunnalle yhä 

kasvavan haasteen siitä, miten kyetä tukemaan ihmisen hengellistä elämää ja 

uskovan elämäntapaa paitsi seurakunnan sisällä myös sen ulkopuolella.  

Seurakunnan hengellisen ohjauksen ja sielunhoidon tulee aidosti uskaltautua 

kulkemaan ihmisten rinnalle. Erityisen tärkeä ja haavoittuva vaihe on hengellisen 

heräämisen ja kääntymyksen jälkeinen aika. Tällöin seurakunnan tuki myös 

ristiriitaisten tunteiden kuuntelijana olisi tarpeen. Stereotypiauhka vaikuttaa paitsi 

ihmiseen itseensä, myös hänen suhteeseensa toisiin ihmisiin ja Jumalaan. 

Stereotypiauhka persoonallisena ja moniulotteisena kokemuksena vaatii 

yksilöllisen puuttumisen. Oleellista stereotypiauhkien estossa on tutkimusten 

mukaan ihmisen omien arvojen ja näkemysten positiivinen vahvistaminen. Yhtenä 

käyttökelpoisena työkaluna ihmisen hengellisen kasvun tukemisessa ja 

sielunhoidossa voisi toimia tämän tutkimusprosessiin sivutuotteena syntynyt, 

ihmisen omia arvoja vahvistava Hengellinen Elämänkaari- työskentely. Ihmiset 

tekevät selkoa identiteetistään kertoessaan erilaisia kertomuksia. Jos minäkäsitystä 

tarvitsee muotoilla uudestaan, jotta se sopisi paremmin muuttuneisiin 

roolivaatimuksiin, elämäntarinan voi myös rakentaa uudestaan.
166

 Tutkimuksen 

valossa on ilmeistä, että vasta työstetyt stereotypiauhkat muodostuvat ihmistä 

eteenpäin vieviksi kokemuksiksi. 
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6.5. Tutkimuksen arviointi 

Kuinka hyvin tehty tutkimus kuvaa aikuisten kristittyjen kokemia 

stereotypiauhkia nykypäivän Suomessa? Narratiivinen tutkimus ei pyri 

objektiiviseen ja yleistettävään tietoon vaan subjektiiviseen, paikalliseen ja 

henkilökohtaiseen tietoon, mikä nähdään heikkouden sijaan metodin 

vahvuutena.
167

 Tutkimusotteen ansio on siinä, että se valottaa tutkittavaa ilmiötä 

yksilötasolla ja tuo esiin kertomuksia, jotka ovat vaarassa hukkua yhteiskunnan 

valtavirran suurten kertomusten alle. Tutkimus täyttää tutkimusotteen pienuudesta 

huolimatta monipuolisuudessaan melko hyvin tätä tavoitetta valottaessaan 

tutkittavaa ilmiötä eri-ikäisten, eri seurakunnallisia taustoja omaavien ja eri 

hengellisen elämän vaiheissa olevien uskovien kannalta. Tutkimus haluttiin 

toteuttaa paikallisesti mutta mahdollisimman kattavasti kristittyjen eri piirejä 

koskien. Tämä tavoite onnistui hyvin: tutkimukseen osallistui ihmisiä 

luterilaisesta kirkosta, vapaista suunnista ja myös seurakuntayhteisöjen 

ulkopuolelta.  

Vain pieneen osaan seurakunnan johtaville pastoreille tai kirkkoherroille 

lähetetyistä viesteistä vastattiin. Epäselväksi jäi, oliko tutkimuspyyntö edennyt 

näillä foorumeilla. Soittelin perään muutamiin seurakuntiin. Jäin miettimään, 

oliko aineistonhankintaprosessissa jotakin korjattavaa. Olisin odottanut vielä 

useampia yhteydenottoja, sillä aihe vaikutti olevan ajankohtainen ja koskettavan 

useampiakin ihmisiä kuin haastatteluun hakeutuneita. Myös tutkimukseen 

löytäneet pitivät poikkeuksetta tutkimusaiheetta tärkeänä. Tutkimukseen 

valikoitui vain korkeakoulutettuja haastateltavia. Pohdintaa aiheutti, vinouttaako 

tutkimusotos tuloksia ja oliko tutkimuskirjeeni liian tieteellinen ja vaikeasti 

avautuva ihmisille, jotka eivät ole tottuneet formaaliseen kieleen. 

Yksi haastattelu jouduttiin toistamaan teknisten ongelmien takia. 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta tämä aiheuttaa riskin, sillä tutkimustilanne 

kaikkien tutkittavien kohdalla tulisi olla yhteneväinen. Haastateltavan 

elämäntarina oli toistettuna saanut jo syvemmän merkityksen ja koetut 

stereotypiauhkat oli valjastettu hengellisen kehityksen palvelukseen: uusi tarina 

oli tulevaisuuteen suuntautunut ja toiveikkaampi. Haastattelu sisällytettiin mukaan 

tutkimukseen osoituksena narratiivisen metodin toimivuudesta.
168

 Kertomukset 

ovat keino eheyttää elämää ja narratiivinen terapia nojaa nimenomaan tähän 
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ihmisen tapaan antaa uusia merkityksiä elämänsä traumaattisille kokemuksille.
169

 

Tieto maailmasta ja itsestä on Ricoeurin mukaan jatkuvasti muuttuva kertomus.
170

  

Narratiivinen tutkimus on vuorovaikutustilanne, jossa sekä tutkija että 

tutkittava yhdessä vaikuttavat tutkimusprosessiin.
171

 Toinen tutkija ja toinen 

tutkimustilanne tuottaisi erilaisen tuloksen. Tutkijan tulee tiedostaa oma 

merkityksensä jokaisessa tutkimuksen vaiheessa. Osa tutkittavista oli omasta 

seurakunnastani. Tilanteet, joista he kertoivat, olivat itselleni tuttuja ja 

tunnereaktioita aiheuttavia. Tutkijana minun tulee tarkkailla, että en anna omien 

tunteideni ja ajatusteni vaikuttaa aineiston analyysiprosessissa. Elämänkerrallis- 

narratiivisessa haastattelussa tutkija ja informantti yhdessä rakentavat ja tuottavat 

elämänkertomusta. Tämä edellyttää haastattelijalta hänen tutkija-auktoriteettinsa 

ainakin osittaista hylkäämistä ja asettumista informanttiinsa nähden 

kuulijasuhteeseen.
172

 Sielunhoitotyötä tehneenä omien tunteiden käsittely oli 

itselleni tuttua; haasteena oli pysyä terapeutin roolin sijaan tutkijan roolissa. 

 Kokemattomuus haastattelijana aiheutti jännitystä erityisesti haastattelujen 

nauhoituksen suhteen. Kysymykset vaihtelivat jonkin verran eri haastatteluissa, 

mikä noudattaa teemahaastattelun ajatusta, mutta saattoi hankaloittaa aineiston 

tulkintaa. Tutkija on aina tulkitsijan roolissa haastateltavan kertomuksessa. Osa 

haastatteluista oli hyvin loogisia ja johdonmukaisesti eteneviä kertomuksia. 

Toisissa, hyvin rönsyilevissä kertomuksissa haasteena oli tavoittaa tutkittavan 

ääni runsaan materiaalin keskeltä. Vastuu haastateltavien oman kertojanäänen 

säilyttämisestä haastattelujen muokkauksen eri vaiheissa painoi raskaana, ja 

aineiston analysointiprosessi oli tästä johtuen aikaa vievää. Narratiivinen 

tutkimusote tekee tutkittavien autenttiselle kertomukselle oikeutta aluksi 

miettimääni sisällönanalyysi-metodia enemmän. Elämäntarinat tulee lukea 

yksinomaan kokonaisuuksina. Haastateltavien oman äänen varmistamiseksi on 

mukaan liitetty runsaasti informanttien autenttista puhetta. 

Haastattelujen ryhmittely aiheutti paljon pohdintaa. Osa kertomuksista olisi 

ollut niputettavissa myös muiden otsikoiden alle, ja saman ryhmän tarinat 

saattoivat erota paljonkin toisistaan. Ryhmittelyn on mahdollista nähdä myös 

kirkastavan käsiteltävän ilmiön monipuolisuutta. Tutkimusjoukon rajallisuudesta 

johtuen aineiston kylläisyys ei toteutunut. Isompi tutkimusotos auttaisi 
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täsmentämään tehtyjen johtopäätösten luotettavuutta. Tutkittavien nimet ja muut 

tunnistustiedot on muutettu anonymiteetin suojaamiseksi. Tutkimusotoksen 

pienuuden johdosta haastateltavien anonymiteetin suojaaminen on oleellista.
173

  

 Tutkimuksen aineisto koostui korkean koulutusasteen suorittaneiden 

elämänkertomuksista. Mikä merkitys korkealla koulutusasteella on suhteessa 

tutkimustulosten yleistettävyyteen? Onko niin, että Suomessa akateemisen 

koulutuksen saaneiden on tänä päivänä muita vaikeampaa olla tunnustava 

kristitty? Jatkossa olisi tarpeen tehdä vertailevaa tutkimusta ei-akateemisten 

kristittyjen kokemista stereotypiauhkista. Tutkimukseen osallistuneen nuoren 

kokemus poikkesi vanhempien haastateltavien stereotypiauhkakokemuksista 

korostaessaan uskovan vaikeutta tasapainoilla seurakunnan ja maailman taholta 

uskovalle asetettujen odotusten välillä. Nuoret ovat Suomessa vähemmän 

uskonnollisia kuin vanhemmat ikäryhmät.
174

 Nuoriin kohdistuu myös uusia, 

sosiaalisen median kautta tulevia uhkia. Uskovien nuorten kokemuksia 

stereotypiauhkasta olisikin tarpeen kartoittaa jatkotutkimuksella. Myös 

metastereotypioihin liittyvää uskovia ja ei-uskovia koskevaa tutkimusta tarvitaan. 

Kiinnostavaa olisi myös tarkemmin kartoittaa uskovien omaa stereotyyppistä 

ajattelua. 
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LIITTEET 

 

Teemahaastattelun kysymyksiä: 

 

 

Taustakysymykset:  

1) Minkä ikäinen olet? 

2) Mikä on siviilisäätysi? 

3) Mikä on pohjakoulutuksesi ja ammattisi? 

4) Mikä on seurakunnallinen taustasi? Mikä on kotiseurakuntasi tai 

uskonnollinen yhteisö, johon kuulut?  Lapsuuskotisi uskonnollisuus? 

5) Miten ymmärrät sanaparin tunnustava kristitty? Koetko itse olevasi 

sellainen? 

 

 

Varsinaiset kysymykset:  

1) Oletko sitoutunut johonkin uskonnolliseen toimintaan? Jos, niin millaiseen 

uskonnolliseen toimintaan olet sitoutunut? Miten sitoutuminen ilmenee 

elämässäsi? Millaisissa ryhmissä/yhdistyksissä toimit? 

 

2)  Millaisena kuvailisit omaa uskonnollisuuttasi lapsuudesta alkaen 

nykyhetkeen?  

  

1. Vauvaikä 0-1v. 

2. Varhaislapsuus 1-3v. 

3. Leikki-ikä 3-6v. 

4. Kouluikä 

5. Nuoruus 

6. Varhainen aikuisuus 

7. Keski-ikä 

8. Vanhuus 

 

3)  Käänteentekevät elämänvaiheesi? 

 

4) Oletko kohdannut toisten ihmisten taholta ennakkoluuloja siksi, että olet 

tunnustava kristitty? Kerro lisää. Missä elämänvaiheessa? 

– lapsuus, nuoruus, varhaisaikuisuus ja nykyikä? 

 

5) Missä elinympäristössä ennakkoluulot ilmenivät? 

– työ, harrastus, ystävät, työtoverit, seurakunta, koti, ydinperhe, suku, 

opiskelu, muu, mikä? 

 

6) Mihin ennakkoluulot kohdistuivat? 

– taustaorganisaatioon, johon kuului (srk.), omaan toimintaan, omiin 

asenteisiin, omiin mielipiteisiin, omiin moraalikäsityksiin, uskosta 

puhumiseen, julistamiseen, pelkästään siihen, että henkilö tiedettiin 

tunnustavaksi kristityksi, muuhun, mihin? 
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7) Miten olet kokenut ennakkoluulot? 

 

8) Miten olet reagoinut ennakkoluuloihin? 

– välittömästi? 

– myöhemmin? 

 

9) Kristityn elämää voidaan tarkastella kolmessa ulottuvuudessa: kristityn 

suhdetta Jumalaan, omaan itseensä ja toisiin ihmisiin. Millaisena koet 

Jumalasuhteesi tällä hetkellä? Entä suhteesi toisiin ihmisiin? Ja omaan 

itseesi? 

 

 

10) Miten tärkeänä pidät sitä, että ajattelutapasi /vakaumuksesi tai 

elämäntapasi takana on toisten ihmisten tuki? 

 

 

11) Kuinka suurena haittana asteikolla 0-10 kuvaisit ennakkoluulon olleen 

elämässäsi? (0 ei lainkaan, 10 maksimi) 

 

12) Onko ennakkoluuloista ollut jotakin positiivista vaikutusta elämääsi/ 

uskonnolliseen kehitykseesi? 

 

13) Onko Sinulla vielä jotakin, josta haluaisit kertoa lisää? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

 

 

 

Tutkimushaastattelupyyntö 

 

Tampereella 10.10.2016 

 

Hei, 

Olen Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan opiskelija ja teen 

uskonnonpedagogiikan pro gradu -työtäni ennakkoluulojen ja stereotyyppisten 

asenteiden vaikutuksesta kristittyjen ihmisten uskonnollisuuteen. 

 

Kartoitan tutkielmassani kristittyihin suomalaisiin kohdistuneita stereotyyppisiä 

asenteita. Pyrin selvittämään sitä, ovatko ympäristön ennakkoluulot vaikuttaneet 

tutkittavien uskonnolliseen kehitykseen. Keskityn tarkastelemaan yksilön 

elämänkaaren eri vaiheita lapsuudesta nykyhetkeen. Tutkimuskohteenani on 

aikuisväestö (yli 20- vuotiaista eläkeikään). 

 

Tutkimus toteutetaan kertaluonteisella, noin tunnin kestävällä haastattelulla. 

Haastattelu nauhoitetaan ja tutkimusmateriaalia ja tietoja käsitellään 

luottamuksellisesti ja anonyymisti. Tutkittavien henkilöllisyys ei paljastu 

tutkimuksen eri vaiheissa. 

Etsin tutkimukseeni aikuisia haastateltavia, jotka ovat vakaumukseltaan kristittyjä 

ja ovat elämänsä aikana tavalla tai toisella törmänneet ennakkoluuloihin tai 

ulkopuolisten ihmisten tai tahojen stereotyppisiin asenteisiin.  

Mikäli koet tutkimukseni aiheen omakohtaiseksi, ja haluat antaa arvokkaan 

panoksesi tutkimukseni onnistumiseksi, olen kiitollinen yhteydenotostasi.  

 

Hyvää syksyä toivottaen  

Erja Kurki 

teologisen tiedekunnan maisterivaiheen opiskelija 
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