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TIIVISTELMÄ 

 

Poikkitieteellisessä tutkimuksessa analysoin intuitiivisen ajattelun ja emootioiden ilmaisua 
sekä maagisen ajattelun rikastumista parantamiseen liittyvissä maagisuskonnollisissa 
etnografisissa aineistoissa. Maagisen ajattelun rikastumisella tarkoitan spontaaneihin, 
intuitiivisiin oletuksiin perustuvaa kausaalista päättelyä ja heuristista assosiointia, joka sekä 
runsastuu että tihentyy, eli sen käyttö yleistyy ja arkipäiväistyy puheessa ja käyttäytymisessä 
intuitiivista ajattelua suosivissa ympäristöissä. 
 
Teoreettisen ajatteluni perusta on kaksoisprosessointiteorian kehyksessä kumuloitunut tieto 
intuitiivisesta ja reflektiivisestä ajattelusta. Sen lisäksi teoriaosuuteni käsittää tutkimustietoa 
kognitiivisen uskontotieteen tunnistamista intuitiivisista taipumuksista, hyvinvointia lisäävistä 
emootioista, neurobiologista tutkimustietoa ihmisille ja eläimille yhteisten aivojen 
syvärakenteiden emootioita motivoivista affektiivisista säätelyjärjestelmistä, positiivisessa 
psykologiassa tehtyä flow-tutkimusta (virtauskokemus) ja tutkimustietoa maagisesta 
ajattelusta. 
   
Tutkimukseni sijoittuu kognitiivisen uskontotieteen tutkimusparadigmaan, joka operoi 
”näkymättömän” intuitiivisen mielen tutkimustiedon ja ”näkyvän”, puheessa ja 
käyttäytymisessä eksplikoituvan maagisuskonnollisen ajattelun rajapinnalla.  
 
Tutkimusaineistoni on kerätty kahdelta kentältä. Nokia Missio edustaa karismaattista 
kristillisyyttä ja reikiparantaminen vaihtoehtoista henkisyyttä. Niissä intuitiivista ajattelua 
tuetaan ja kriittistä, analyyttistä ajattelua vältetään. Kummassakin kontekstissa 
parantamiseen liitetään ei-naturalistisia käsityksiä ja uskomuksia. Aineistot on kerätty 
osallistuvan havainnoinnin menetelmin. 
   
Tutkimukseni vastaa kysymyksiin 1) mitkä intuitiivisen ajattelun piirteet vaikuttavat maagisen 
ajattelun rikastumiseen, 2) miten intuitiivista, informanteille itselleen tiedostamatonta 
ajattelua voidaan tunnistaa etnografisessa aineistossa, 3) minkälaiset kontekstuaaliset tekijät 
tukevat intuitiivista ajattelua ja 4) miten maaginen ajattelu rikastuu dynaamisesti 
aineistoissani. 
 
Tutkimustieto intuitiivisista emootioista ohjaa analyysiani. Emootiota voidaan havainnoida 
etnografisella kentällä, toisin kuin useita muita intuitiivisen ajattelun prosesseja.  Jäsentelen 
aineistoani ja havainnollistan maagisen ajattelun rikastumisen implisiittistä ja eksplisiittistä 
oppimisprosessia kolmivaiheisessa mallissa, jonka olen nimennyt Maagisen ajattelun 
rikastumisen malliksi. Sen osat ovat: I Maagiseen maailmaan astuminen, II Maagisen tiedon 
ja taidon harjoittelu ja III Maagisen ajattelun rikastuminen puheessa. Metodisen käyttöarvon 
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lisäksi kolmivaiheinen malli on myös teoreettinen hypoteesi maagisen ajattelun rikastumiseen 
vaikuttavista tekijöistä. 
 
Kolmivaiheisen aineiston analyysin jälkeen kiinnitän huomioni analyysin kaikissa eri vaiheissa 
havaitsemiini toistuviin ilmiöihin. Esitän hypoteesin siitä, miten ”tunne oikeasta” ja 
”antautuminen virtauskokemukseen” sekä hyvinvointia lisäävät affektiiviset 
säätelyjärjestelmät vaikuttavat aineistoissani maagisen ajattelun dynaamiseen rikastumiseen. 
Hypoteesini mukaan ”maagiset intuitiot” hyväksytään ”antautumalla virtauskokemukselle”, 
vaikka ne reflektiivisessä ajattelussa tunnistettaisiin irrationaaliseksi.  
 
Tiedostamattomiin intuitiivisen mielen prosesseihin perustuva maaginen ajattelu on helppoa, 
ja se rikastuu dynaamisesti suotuisassa ympäristössä. Maagisen ajattelun rikastumisen malli 
on sovellettavissa myös ei-uskonnollisiin konteksteihin kuten esimerkiksi ideologisesti 
latautuneiden yhteisöjen tiedonmuodostusprosessien tutkimiseen.   
   
Tutkimukseni intuitiivisen ajattelun osuudesta ja merkityksestä parantamiseen liittyvissä 
oletuksissa ja ympäristön vaikutuksesta mielihyvää lisäävien emootioiden ja tiedostettujen 
tunteiden sekä toiveikkuuden lisääjänä kontribuoi hyvinvointiin liittyvää tutkimusta myös ei-
uskonnollisen parantamisen yhteydessä.   
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SUMMARY 

Seeking, Caring, Playing. 
Enrichment of Magical Thinking; Intuitive Thinking and Emotions in Ethnographic Data 
Concerning Healing 
 

The crossdisciplinary study examines expressions of intuitive and magical thinking, emotions 
and enrichment of magical thoughts and behavior in magico-religious contexts concerning 
healing. The theoretical framework of the study is based on recent research on intuitive 
thinking and dual process theories. Furthermore, the dissertation combines the latest study 
on emotions, affective systems, flow research and theoretical and methodological study from 
the field of Cognitive Science of Religion.  
 
The data has been collected using ethnographic methods among Charismatic Christians and 
Reiki-healers. The objective is to recognize intuitive thinking in speech and behavior of the 
participants. Analyzing nonconscious intuitive thinking in ethnographic data is challenging, but 
possible through the observation of nonverbal and verbal expressions of emotions.  
 
In the contexts which support intuitive thinking magico-religious thinking enriches. By the 
concept of ´enrichment of magical thinking´ I refer to increasingly frequent expressions of 
intuitive and magical thinking in gestures and in speech, which are observable in ethnographic 
field. 

The enrichment of magical thinking is both implicit and explicit learning process.  I analyzed 
this process with a three stage model. The first stage observes nonverbal expressions and 
emotional experience in the field, the second focuses on traditions´ doctrines where intuitive 
presuppositions are explicated and interpreted. In the final stage magical thinking enriches. 
Critical thinking is overridden as “ feeling of rightness” directs thinking and magical thoughts 
become part of everyday life. Experiences of communication with “supernatural becomes 
natural”.  

The study answers the questions: 1) What are the features of intuitive thinking relevant in the 
process of enrichment of magical thinking in healing context, 2) What are the contextual 
elements which support intuitive tendencies and strengthen emotions and neurobiological 
processes to the benefit of wellbeing, 3) How to observe nonconscious, intuitive thinking in 
the field, and 4) What is the impetus that makes enrichment dynamic? 
 
In addition to the analytical three stage model and theoretical Model of Enrichment of Magical 
Thinking, I suggest that the dynamic flow of enrichment is enabled by an act of surrendering. 
Furthermore, the findings of affective neuroscience support observations about the 
importance of seeking, caring and playing in contexts where healing takes place.  
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ESIPUHE JA KIITOKSET 

 

Kirjoittaminen on ajattelua. Tieteellinen kirjoittaminen on kurinalaista ajattelua, jossa 
spontaanit, villit, heuristiset, intuitiivisen ajattelun tuotokset on tunnistettava, hylättävä, 
oikaistava tai asetettava tarkemman, kriittisen pohdinnan alaiseksi. Vuonna 2000 aloitin 
tieteellisen ajattelun harjoitukset. Halusin oppia tieteellistä ajattelua, tutustua tieteen 
teorioihin ja menetelmiin, tutkia ja etsiä uutta tietoa. Uskomisen ja parantamisen yhteys sekä 
erilaiset parantamiseen liittyvät filosofiat ja oppijärjestelmät kiinnostivat minua. 
 
Uusi medikaaliantropologian opintokokonaisuus herätti uteliaisuuteni ja tiedonjanoni. Siirryin 
ei-akateemisesta maailmasta takaisin tieteellisten opintojen pariin. Jatkoin aikaisemmin 
keskenjättämiäni opintoja folkloristiikassa (ent. kansanperinteen tutkimus) ja 
teatteritieteessä (ent. draamakirjallisuus). Opiskelua motivoidakseni aloitin heti 
aineistonkeruun kenttätutkimuksella ja sovelsin kaikkia oppimiani teorioita ja 
tutkimusmenetelmiä keräämääni aineistoon. Uteliaisuuteni vei minut myös tieteellisiin 
konferensseihin, joihin paperini ja esitykseni hyväksyttiin, vaikka minulla oli vielä kandin 
tutkintokin suorittamatta. 
     
Tein folkloristiikan kanditutkielman Nokian herätysliikkeen parissa kerrotuista 
ihmeparantumiskertomuksista. Maisterivaiheessa aineistoni herättämät kysymykset ohjasivat 
minut uskontotieteeseen, josta tuli pääaineeni. Jatkoin aineistonkeruuta Nokia Missiona 
sittemmin tunnetun karismaattiskristillisen herätysliikkeen parissa. Pro graduni kirjoittamisen 
rinnalla osallistuin intensiivisesti myös Nokia Missiosta kertovan pitkän dokumenttielokuvan 
suunnitteluun ja toteuttamiseen.  
 
Perustutkintovaiheen aikana tutustuin moniin uusiin, jännittäviin ihmistieteiden tutkimus- ja 
lähestymistapoihin. Sain paljon uutta tietoa. Opettajilla oli suuri merkitys tieteellisen 
uteliaisuuden ylläpitämiseen ja uusien näkökulmien avaamiseen. Monista hyvistä opettajista 
muistan erityisesti Marja-Liisa Honkasalon medikaaliantropologiaan liittyvät luennot, jotka 
avasivat parantamiseen liittyviä käsityksiä eri kulttuureissa ja uusia näkökulmia myös 
länsimaiseen, moderniin lääketieteeseen. Satu Apon erinomaisilla menetelmäluennoilla 
ymmärsin jotain tieteen luonteesta. Myöhemmin tämä tieto auttoi minua suhteuttamaan 
kulloinkin muodissa olevat tieteelliset menetelmät osaksi tieteen oppihistorian pitkiä kaaria ja 
paradigmojen vaihtelua. Tuula Juurikan etnografian opetuksessa sain tietoa, välineitä ja 
kannustusta jo itsenäisesti aloittamalleni kenttätyölle.  
 
Kaikista ratkaisevin oppimistapahtuma oli kuitenkin Ilkka Pyysäisen, Tom Sjöblomin ja Kimmo 
Ketolan seminaari, jossa sain ensikosketuksen kognitiiviseen uskontotieteeseen. Tämä uusi, 
ajattelua inspiroiva tutkimusala tarjosi vastauksia, teorioita ja menetelmiä tutkia miksi-
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kysymyksiä, joita maisteriopintojen aikana nousi jatkuvasti mieleeni. Kognitiivinen 
uskontotiede selitti ihmismielen taipumusta uskonnolliseen ajatteluun. Siinä tutkijan katse 
kääntyi eri kulttuurien moninaisten uskonnollisten representaatioiden runsaudesta kohti 
kulttuurirajat ylittäviä, kaikille ihmisille yhteisiä intuitiivisia valmiuksia ja taipumuksia 
uskonnolliseen ajatteluun. 
 
Keskustelu seminaarin pienryhmässä oli inspiroivaa, vilkasta ja kaikkien ajatusten, ideoiden ja 
tyhmienkin kysymysten esittäminen oli sallittua. Myöhemmin seminaarin innoittamana 
julkaistiin kognitiivista uskontotiedettä esittelevä julkaisu ”Uskonto ja ihmismieli” (2008), 
jossa myös me opiskelijat sovelsimme kognitiivisen uskontotieteen teorioita ja metodeja 
omiin, moninaisiin aineistoihimme. 
 
Kiitos Ilkalle, Tompalle ja Kimmolle tästä kurssista. Siellä sain myös ”konnarikavereita”, joiden 
kanssa jaoimme saman kiinnostuksen ihmismielen tutkimuksen soveltamiseen 
uskontotieteellisiin aineistoihin. Mukana olivat Ira Lange, Katariina Piri, Tuomo Hämäläinen, 
Elisa Järnefelt, Satu Poikolainen, Mia Rikala, Tiina Hyytiäinen, AP Lauhakari ja myöhemmin 
myös kirjaprojektiin liittyneet Jani Närhi ja Kaisa M. Kouri. Kiitos toveruudesta!   
 
Jatkotutkimukseni ohjaajaksi sain dos. Ilkka Pyysiäisen ja dos. Tom Sjöblomin. Professori Juha 
Pentikäinen oli työni valvova professori. Kiitän Juhaa hänen avarakatseisesta 
suhtautumisestaan uutta tutkimusalaa kohtaan, ja siitä, että hän tuli kesken sairaslomansa 
allekirjoittamaan jatko-opintohakemukseni. 
 
Kognitiivinen uskontotiede kulki vastavirtaan ihmistieteissä vallalla olevan kulttuurien 
eroavuuksia ja erilaisuutta juhlistavan ja korostavan paradigman kanssa. Viattoman 
tietämättömänä maisteriopiskelijana astuin tieteellisen uteliaisuuteni ajamana keskelle 
paradigmojen törmäyskurssia. ”Nature vrs nurture” -keskustelut olivat kiihkeitä. Sosiaalisen 
konstruktionismin tutkimussuuntaus ei hyväksynyt ihmismielen synnynnäisten valmiuksien, 
kognitiivisten reunaehtojen, geneettisten taipumusten tai kognitiivisen psykologian ja 
evoluutiopsykologian esittämien näkökulmien tuomista ihmistieteisiin. 
 
Sain olla todistamassa Thomas Kuhnin (1962) tunnistamaa tieteellisen ajattelun kehittymisen  
radikaalia paradigman suunnanmuutosta, jossa uusi näkökulma haastaa vallalla olevan ja 
vakiintuneen tieteellisen ajattelutavan. Juuri tällaiset hankauskohdat edistävät tieteellistä 
ajattelua. Opiskelijalle se avasi myös sellaisia ikkunoita vallitsevaan järjestelmään, joita 
muutoin voisi olla vaikea havaita. Näin tiedeyhteisön julkisivun taakse status quota suojaaviin 
rakenteisiin. Näin uuden paradigman nousun ja ”tuhon” ja uuden alun orastavat merkit 
suomalaisessa uskontotieteessä. 
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Me opiskelijatkin olimme valmiita taistelemaan uuden tutkimussuuntauksen opetustuntien ja 
virantäyttöjen puolesta. Yhdessä Jussi Niemelän ja Jani Närhen kanssa keräsimme pitkän listan 
allekirjoituksia kirjelmäämme, joita lähetimme tiedekunnan korkeimmalle johdolle. Niistä ei 
ollut hyötyä. Pian toinen ohjaajani Tom Sjöblom jätti ylipiston. Tomin myötä katosi 
kognitiivisen narratiivitutkimuksen osaaminen. Ilkka Pyysiäinen toimi pitkään 
Tutkijakollegiumin tutkijana, ja sittemmin lyhyen ajan uskontotieteen lehtorina ennen kuin 
hänkin jätti yliopiston. Samaan aikaan tämä uusi paradigma (Cognitive Science of Religion) 
jatkoi leviämistään ympäri eri maiden yliopistojen. Uusia tutkimuskeskuksia poikkitieteellisen 
tutkimuksen edistämiseksi perustettiin. 
 
Aikaa myöten minulle entistä selvemmin paljastui, miten merkittävä asema Ilkalla oli tämän 
uuden tutkimusalan pioneerina, ja miten paljon hänen julkaisujaan siteerattiin ja häntä 
arvostettiin. Konferensseissa ympäri maailmaa sain ansaitsematonta arvonnousua, kun 
mainitsin, että Pyysiäinen on ohjaajani. Kiitän Ilkkaa erinomaisista kommenteista 
tutkimukseni teorian hahmotusvaiheessa. Ilkan ja Tompan ohjauksessa sain tilaa kehitellä 
ideoitani ja saatoin luottaa heidän läpikotaiseen kognitiivisen uskontotieteen 
tuntemukseensa. Se oli tärkeää, jotta osasin asettaa oman tutkimukseni osaksi 
tutkimuskenttää enkä päässyt ohittamaan työni näkökulmasta relevanttia tutkimusta. Kiitos 
Ilkka ja Tomppa! Kiitos myös Kimmolle terävistä kommenteista ja kannustavasta palautteesta 
artikkeleihin, joita kirjoitin väitöskirjaprojektini aikana.  
 
Ilkka Pyysiäisen ohjaamia jatko-opiskelijoita ehti tohtoroitua erinomaisin arvosanoin. Ylpeänä 
sijoitan itseni tämän ketjun viimeiseksi ja viimeisenä valmistuneeksi. Lahjakkaita, innovatiivisia 
kognitiivista lähestymistapaa väitöskirjassaan käyttäneitä tutkijoita olivat Tom Sjöblom 
(2000), Kimmo Ketola (2002), Jussi Niemelä (2007), Jani Närhi (2009), Aku Visala (2009), Mikko 
Heimola (2012) ja Elisa Järnefelt (2013). Monilta lahjakkailta jäivät jatko-opinnot kesken. Minä 
jatkoin sinnikkäästi valitsemallani tiellä.  
  
Kognitiivinen uskontotiede ei kuitenkaan hävinnyt kokonaan Helsingin yliopistosta, vaan se 
jatkui teologisen tiedekunnan eksegetiikan huippututkijoiden kuten Risto Uron, Jutta 
Jokirannan, Petri Luomasen ja heidän tutkimusryhmiensä korkeatasoisessa tieteellisessä 
tutkimuksessa. Risto Uron kiinnostus työtäni kohtaan ja kannustava palaute olivat ratkaisevan 
tärkeitä siinä vaiheessa, kun itse olin vailla tutkimusyhteisöä ja tunsin taapertavani yksin 
tutkimukseni kanssa. Kognitiivisen uskontotieteen työlle ei ollut odotettavissa myöskään 
minkäänlaista taloudellista tukea. Hankkeesta luopuminen oli lähellä. Kiitos Risto, että pidit 
työtäni tärkeänä. Se merkitsi minulle paljon. 
 
Kiitän myös Juttaa, jonka utelias, innostunut ja positiivinen asenne sai minut uskomaan 
kognitiivisen uskontotieteen tulevaisuuteen Suomessa ja unohtamaan aikaisemmat 
”kärsimykset”. Kiitos vielä, että pääsin esittelemään vielä keskeneräistä työtäni 
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huippukonferenssiinne ja myöhemmin myös sain tutustua  Istvan Czachesziin, joka kutsui 
minut  Tromssaan esittelemään työtäni. 
 
Opetusvuodet 2009-2018 katkaisivat ajoittain tutkimuksen teon. Vuorovaikutus opiskelijoiden 
kanssa tuotti iloa ja palkitsevia kokemuksia. Opettaminen tarjosi inspiroivan pakotien 
epäselvistä tilanteista aikana, jolloin olin ilman ohjaaja ja kognitiivisen uskontotieteen asema 
vaikutti toivottomalta. Opiskelijoiden tiedonjano ja mahdollisuus kokeilla mielen tutkimuksen 
muistamiseen ja oppimiseen liittyviä teorioita, testata niitä opetukseen, kehitellä verkko-
opetusta ja hybridiopetuksia ruokki sopivasti kaipuutani luovaan työskentelyyn. Opetusta oli 
muutaman vuoden niin intensiivisesti, että laskeskelin tuottaneeni yliopistolle yhtenä vuonna 
jopa yli 1000 opintopistettä. Näinäkin aikoina minulla oli myös mahdollisuus reflektoida ja 
kypsytellä ajatuksiani. Kiitän kaikkia oppilaitani, joita vuosien varrella on ollut useita satoja. Oli 
ilo työskennellä kanssanne! 
 
Vuoden 2016 alussa, sen jälkeen kun artikkeliväitöskirjasuunnitelmani kariutui, nostin 
keskenjääneen monografiani pöydälle, ja kirjoitin sen uudelleen. Emootioiden uusi tutkimus 
laittoi sekä teoriaosuuteni että siihen perustuvan analyysin uusiksi.  Seuraavana vuonna löysin 
Aarhusin yliopiston kognitiiviseen uskontotieteeseen keskittyvän tutkimusyhteisön (Nordic 
Network for the Cognitive Science of Religion), jota isännöi Religion, Cognition and Culture -
yksikkö. Kävin esittelemässä siellä ajatuksiani ja tutkimuslöydöksiäni. Sain kannustavaa 
palautetta. Kiitos Uffe Schjødt ja Ingela Visuri! Aarhusissa saamani palaute vahvisti ideaani 
ottaa teoriaan mukaan myös affektiivisen neurotieteen näkökulma.  
 
Onnekseni sain uudeksi ohjaajakseni Terhi Utriaisen, jonka kanssa jaoimme kiinnostuksen 
etnografiseen tutkimukseen ja samankaltaisiin tutkimuskohteisiin. Kiitän Terhiä tuesta ja 
tarkoista kommenteista, jotka auttoivat minua näkemään itselleni itsestään selviä teoriaan 
liittyviä seikkoja ”ulkopuolisen” silmin. Tämä auttoi minua avaamaan ja selventämään 
ajatuksenjuoksuani. 
  
Kiitän Alexandra Bergholmia erinomaisista huomioista ja kommenteista työni ensimmäiseen 
kokonaiseen versioon. Kiitän myös Teemu Tairaa, joka ehti olla valvovana professorina työn 
tärkeässä loppuvaiheessa. Yhteistyö Teemun kanssa oli erinomaisen rakentavaa. Kiitän myös 
Titus Hjelmiä, joka uskontotieteen apulaisprofessuurinsa myötä (2019) sai tehtäväkseen 
toimia väitöstilaisuuteni kustoksena. Kiitos myös professori Lotte Tarkalle, joka toimii 
humanistisen tiedekunnan edustajana väitöstilaisuudessa.  
 
Väitöskirjani esitarkastajia dosentti Aku Visalaa ja dosentti Tuija Hovia kiitän mieluisista 
kommenteista ja oivallisista havainnoista, jotka stimuloivat ajatteluani ja motivoivat minua 
vielä viimeistelemään käsikirjoitustani.  
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Uskontotieteen laitoksella työskennellessäni (2010-2015) jaoin huonetta useiden ihmisten 
kanssa. Kiitos huonetoveruudesta Mikko Heimola, Riitta Latvio, Vesa Matteo Piludu, Aila 
Viholainen, Nina Maskulin, Minja Blom, Ati Agfhaee ja Teemu Pauha. Mikko Sillforsin kanssa 
jaoimme yhteisen kiinnostuksen poikkitieteelliseen tutkimukseen. Kiitos Mikko yhteisistä 
juttutuokioista. 
 
Kiitän Risto Pulkkista kiinnostavista ja hedelmällisistä keskusteluista, jotka käsittelivät usein 
magiaa ja maagista ajattelua. Risto tunsi hyvin kansanperinteen maagisen ajattelun, ja itse olin 
kiinnostunut maagisen ajattelun teoreettisesta taustasta ja sen nykypäivän ilmentymistä.  
 
Yhteisessä kahvihuoneessa tutustuin myös laitoksen muihin tutkijoihin, joita olivat (ainakin) 
Katja, Maija, Johanna, Essi, Ville, Mari, Kaarina, Elisa, Pyry, Jaakko, Mira, Helena, Karoliina, 
Konsta, Mitra, Leila, Riku, lehtori Heikki Pesonen ja professorit Tuula Sakaranaho ja Rene 
Gothoniin ja laitoksen silloinen sihteeri Sonja. Ihmiset olivat ystävällisiä ja oli kiva kuulua 
johonkin sosiaaliseen yhteisöön yksinäisen puurtamisen vastapainona. 
 
Vuosien varrella sain tutustua moniin uskontotieteilijöihin, joiden mukana olin myös 
perustamassa Pohjoisen Etnografian seuraa. Kiitos mielenkiintoisesta ajasta seuran 
hallituksessa Anne Partanen, Pia Kyyrö-Harju, Susanna Aarnio, Vesa Matteo Piludu, Mira 
Karjalainen, Riku Hämäläinen ja Risto Pulkkinen.  
 
Erityiskiitos kuuluu myös etnografisilla kentilläni tapaamilleni ihmisille heidän 
ystävällisyydestään ja avuliaisuudestaan. 
 
Iloitsen siitä, että uudet, lahjakkaat väitöskirjan tekijät kiinnostuivat kognitiivisen 
uskontotieteen tarjoamista näkökulmista, teorioista ja metodeista. Aikaisempi  paradigmojen 
välinen vastakkainasettelu on väistymässä. Tutkimustieto osoittaa, että sekä intuitiivisen 
mielen prosessit että ympäristötekijät vaikuttavat ajattelussa, puheessa ja käyttäytymisessä. 
Paradigmojen törmäyskurssilta ollaan etenemässä kohti uutta ja edistyneempää tiedettä. 
Kiitos Roosa Haimilalle matkaseurasta Aarhusiin (2018) ja ideoiden ja abstraktien 
pallottelusta. Kiitos Siria Kohoselle matkaseurasta Tromssaan (2018) ja kansanparantamiseen 
ja emootioihin liittyvistä yhteisistä kiinnostuksen kohteista ja niihin liittyvistä keskusteluista.  
 
Ystävät ovat tärkeitä. Tieteelliseen työhön uppoutuva ihminen on sosiaalisesti eristäytynyt. 
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I  TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TEHTÄVÄT 
 
 
 
 
Miksi ihmiset hakevat apua rukousparannuksesta tai vaihtoehtohoidoista sellaisiinkin 
sairauksiin, joita nykyinen lääketiede voisi parantaa? Tätä kysymystä pohdin jo tehdessäni 
etnografista tutkimusta Nokian herätysliikkeen parissa pro gradu tutkimustani varten 
(Pohjanheimo 2005). Analysoin parantumiskokemuskertomuksia ja niiden 
esiintymiskontekstia. Käyttämäni strukturalistis-semanttiset metodit eivät kuitenkaan 
tarjonneet vastauksia miksi-kysymykseeni. Pääsin eteenpäin, kun löysin uuden kognitiivisen 
uskontotieteen paradigman,1 jossa tutkitaan ihmismielen sisäisiä ominaisuuksia 
uskonnollisuuden mahdollistajina. Tämä tutkimusala johdatti minut syvemmälle intuitiivisen, 
tiedostamattoman mielen tutkimuksen pariin. Vuonna 2007 löysin itselleni uuden 
näkökulman kaksoisprosessointiteoriasta, jonka kohteena on mielen kaksinaisuus; 
intuitiivinen ja reflektiivinen tiedonmuodostusprosessi.   
 
Tuolloin kaksi asiaa yhdistyivät. Ennen intuitiivista ajattelua käsittelevän tutkimustiedon 
löytymistä, olin tutustunut parantamisen historiankirjoitukseen ja parantamista eri 
kulttuureissa käsittelevään kirjallisuuteen.2 Havaitsin, että parantamiseen on aina liittynyt 
uskonnollisia ja maagisia elementtejä, ja että nykyinen, tieteelliseen tutkimustietoon 
perustuva lääketiede (evidence-based medicine, EBM) on vielä hyvin uutta parantamisen 
pitkässä historiassa.3 Oikeastaan se alkoi vakiintua vasta 1990-luvun lopulla (ks. Howick 
2011). Vasta uudempi (lääke)tieteellinen tieto kyseenalaisti kokemukseen ja intuitiivisiin 
oletuksiin perustuvaa tietoa. Virallisessa lääketieteessä korostuu tutkittuun tietoon ja 
analyyttiseen ajatteluun perustuvat parantamiseen liittyvät opilliset käsitykset. Oletin, että 
ei-institutionaalisen parantamisen kentällä ihmiselle luontainen intuitiivinen ja maaginen 
ajattelu saa enemmän tukea. Ajattelulla tarkoitan tutkimuksessani 

                                                           
1 Paradigma käsitetään tässä Kuhnin määritelmän mukaan. Thomas Kuhn (1922–1996) julkaisi teoksen The Structure of 
Scientific Revolutions (1962), jossa hän esitti, että tieteellinen kehitys ei ole jatkuvasti kumuloituvaa – kuten siihen asti 
vallinneen mielikuvan perusteella yleisesti oletettiin. Hänen mukaansa jokapäiväistä tutkimusta, ns. ”normaalitiedettä”, 
ohjaa tutkimusalan kulloinenkin paradigma. Paradigman sisällä tieto kertyy ja teoriat tarkentuvat. Tutkimustulokset ovat 
myös ennalta odotettavia, koska ne rakentuvat ja tukevat paradigman mukaista näkökulmaa. Tieteellisessä 
vallankumouksessa radikaali teorianmuodostus johtaa paradigman vaihtumiseen (paradigm shift), jolloin lähestymistapa tai 
taustaoletukset tiedossa ja teorioissa muuttuvat. (Kuhn 1962.) 
2 Parantamista käsittelevä taustatutkimuskirjallisuus käsitti mm. lääkintätaidon historiaa länsimaisessa kulttuurissa (mm. 
Thorndike 1934, 1941; Vuori 1979; Conrad et al. 1995; Temkin 2002; Mikkeli 1998, 2000; Joutsivuo 2000, 2001, 2015; 
Kallioinen 2005), kristinuskon käsityksiä terveydestä ja sairaudesta  (mm. Joutsivuo 1998; Uro 2003), suomalaista 
kansanparantamista (mm. Manninen 1933;  Laaksonen & Piela 1983; Laaksonen 1999; Honkasalo & Hinkkanen 2003; 
Vaajala 2008; Piela 2010), shamanistista parantamisrituaalia (mm. Honko 1960, 1969, 1994; Siikala 1994; Pentikäinen 1994), 
eri kulttuurien parantamisperinteitä (mm. Harjula 1981;  Kamppinen 1989; Tiilikainen 2002) ja medikaaliantropologista 
tutkimusta (mm. Hyry 1994; Helman 1994; Singer & Baer 2007). 
3 Evidence Based Medicine tarkoittaa tiettyjen kriteerien perusteella tehtyjen lääkkeiden tai hoitojen vaikuttavuusarvioita, 
jotka ovat toistettavissa ja verrattavissa keskenään. Hyväksyttyjä tutkimusmenetelmiä ovat satunnaistettu 
kaksoissokkotutkimus, meta-analyysit ja systemaattiset katsaukset. (Howick 2011.) 
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tiedonmuodostusprosesseja, joihin vaikuttavat kognitiivisten ominaisuuksien lisäksi myös 
emootiot, kuten uudempi tutkimustieto osoittaa (ks. Nummenmaa 2010). 
 
Uusi tutkimustieto intuitiivisen mielen hallitsevasta vaikutuksesta ajatteluumme ja 
käyttäytymiseemme teki havaintoni parantamiseen liittyvistä ”taikauskoisista” piirteistä 
ymmärrettävän. Kaksoisprosessointiteoria mielen kaksinaisuudesta tarjosi myös 
perspektiivin sille, miksi aika ajoin mediassa leimahtaa kiivaita vastaväittelyitä lääketieteen ja 
vaihtoehtoisten parantamismuotojen kannattajien kesken. Toiset perustavat väitteensä 
mitattuihin, tieteellisiin faktoihin ja analyyttiseen, tieteelliseen ajatteluun, kun toiset 
vetoavat kokonaisvaltaiseen näkökulmaan, jossa ihmisen tunteita, kokemuksia, mielikuvia ja 
”intuitiota” kuunnellaan. Kummatkin osapuolet suhtautuvat emotionaalisesti näkemyksensä 
oikeellisuuteen. Emotionaalisesti latautuneessa argumentoinnissa intuitiiviset 
mielenprosessit vahvistuvat.4 
 
Tutkimukseni aineistot edustavat kahta erilaisesta uskonnollisesta traditiosta peräisin olevaa 
vaihtoehtoista parantamista 2000-luvun Suomessa. Aineistot on kerätty osallistuvan 
havainnoinnin menetelmin. Toinen aineisto sijoittuu kristillisen parantamistradition 
jatkumolle. Se on kerätty karismaattista kristillisyyttä edustavan Nokia Mission parissa. 
Toinen etnografinen kenttä sijoittuu vaihtoehtoisen henkisyyden kentän parantamisen 
traditioihin.5 Japanilaisperäinen reiki energiahoito edustaa yhtä esimerkkiä monien 
vaihtoehtoisten parantamismenetelmien joukossa. Näiden kahden ei-institutionaalisen 
parantamisen tradition vertailussa on mahdollista havaita (lähtö)kulttuurista 
riippumattomia, kaikille ihmisille yhteisiä intuitiivisia oletuksia parantumisodotusten 
taustalla.  
 
Tieteellisen ajattelun sijaan tutkimuskohteissani luotetaan omakohtaisiin kokemuksiin ja 
totena pidettyyn rinnakkaiseen maailmaan, jonka toimijoita ovat myös ei-naturalistiset, 
yliluonnolliset toimijat. Uskonnolliset yhteisöt ovat otollinen tutkimuskohde intuitiivisen 
ajattelun tunnistamiseen, koska yliluonnollisiin toimijoihin luottavissa konteksteissa 
intuitiivista tiedonmuodostusta ja maagisuskonnollista ajattelua tuetaan.6 Maagisessa 
ajattelussa ja käyttäytymisessä intuitiivinen ajattelu tulee havaittavaksi.  
 
                                                           
4 Kommentoinnissa tämä näyttäytyy usein toisen osapuolen vähättelynä ja nimittelynä (ks. Ryyppö 2004). 
5 Käytän vaihtoehtoinen henkisyys -termiä vaihtoehtoinen uskonnollisuus tai uususkonnollisuus -termien sijaan. ”Henkisyys” 
on yhteinen nimittäjä monista traditioista virikkeitä saaneille maagisuskonnollisille opeille, terapeuttisille käsityksille ja 
elämänkatsomuksille yrttilääkinnästä henkimaailman kanssa kommunikointiin. Vaikka henkisyys on myös emic-käsite, se 
soveltuu hyvin määrittämään ei-institutionaalista ja moniulotteista kenttää. Uskonnollisuuden, henkisyyden ja 
hengellisyyden käsitteiden määrittelystä, eroista ja yhtäläisyyksistä (ks. esim. Paloutzin & Park 2013; Huss 2014; Sillfors 
2017, 98-112; Parson 2018). 
6 Mielen tutkimuksen näkökulmasta maaginen ja uskonnollinen ajattelu eivät eroa toisistaan. Magico-religious -
sanayhdistelmää käytetään kognitiivisen uskontotieteen tutkimuksissa viittaamaan niiden samanarvoisuuteen ja 
vertaisuuteen (esim. Pyysiäinen 2004b, 106–108, 111).  Kumpikaan sanoista ei attribuoi toistaan. Käytän tekstissä myös 
emic-sanaa; uskonnollinen, kun viittaan kristillisiin yhteisöihin, traditioihin ja konteksteihin, joissa yliluonnollista 
eksplikoidaan. 
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Ympäristöllä on suuri vaikutus intuitiivisten taipumusten ja oletusten vahvistumisessa. 
Intuitiivinen ajattelu tapahtuu elävässä elämässä jossakin ajassa ja paikassa, tietyssä 
kulttuurissa ja uskomustraditiossa. Kulttuuriset tavat ja sosiaalinen normi omaksutaan 
implisiittisesti ja eksplisiittisesti oppien. Intuitiivista ajattelua tukevissa konteksteissa 
kokemuksille tarjotaan yhteisön tradition ja opin mukaisia selityksiä ja nimetään 
yliluonnollisia toimijoita, joita puhutellaan, ja joiden toiminnasta kerrotaan ihmisten parissa. 
Universaalit intuitiiviset oletukset saavat eri uskonnoissa, aikoina ja kulttuureissa erilaisia 
ulkoisia ilmenemismuotoja.  
 
Intuitiivinen ajattelu ja siihen perustuva maaginen ajattelu vaikuttavat ihmisen 
arkiajattelussa myös terveyteen, sairauteen, parantamiseen ja parantumiseen liittyviin 
oletuksiin ja odotuksiin. Ilmasto, luonnonympäristö ja paikallinen kulttuuri altistavat 
tietyntyyppisiille oireille ja sairauksille, mutta sairastuminen (kipeänä oleminen) ja siitä 
parantumisen kokemus on kaikille ihmisille yhteinen. Sairastuminen on henkilökohtainen 
kriisi, joka vaikuttaa myös läheisiin. Kriisitilanteissa (katastrofeissa tai sodissa) intuitiivinen ja 
maaginen ajattelu vahvistuvat (ks. esim. Keinan 2002; Panksepp & Biven 2012, 116). 
Aineistoni kriisit ovat ihmisyksilöiden kriisejä; sairastumisia ja elämässä tapahtuneita 
vastoinkäymisiä, joihin etsitään apua todeksi uskotusta rinnakkaisesta, ei-naturalistisesta 
todellisuudesta – yliluonnollisesta maailmasta. 
 
Tutkimusprosessin edetessä tutkimuskysymykseni jalostuivat teoreettisen viitekehyksen ja 
kenttätyössä heränneiden kysymysten vuoropuhelussa. Alkuperäinen hypoteesini 
intuitiivisten tiedonmuodostusprosessien merkittävästä osuudesta parantamiseen liittyvässä 
ajattelussa maagisuskonnollista ajattelua suosivilla tutkimuskentillä osoittautui liiankin 
itsestään selväksi. Kentällä suosittiin sitä, mikä ”tuntuu hyvältä ja oikealta”7 ja vältettiin 
kriittistä, kyseenalaistavaa ajattelua.  
 
Syvemmän näkökulman aineiston analyysiin sain, kun kohdistin huomioni maagisen 
ajattelun rikastumiseksi nimittämääni ilmiöön (ks. Pohjanheimo 2012). Maagisen ajattelun 
rikastumisella tarkoitan tutkimuksessani spontaaneihin, intuitiivisiin emootioihin ja 
oletuksiin perustuvaa kausaalista päättelyä ja essentialistista ajattelua, joka aineistossani 
sekä runsastuu että tihentyy, eli sen käyttö yleistyy ja automatisoituu puheessa ja 
käyttäytymisessä tietynlaisten kontekstuaalisten virikkeiden vaikutuksessa.   
 
Havainnollistan maagisen ajattelun rikastumista analyysissa mallilla, johon olen saanut 
virikkeitä (mekaanisten) taitojen oppimisen yleisestä kolmivaiheisesta mallista. Tutkimukseni 
                                                           
7 Käytän tekstissä lainausmerkkejä, kun lainaan kentällä usein kuultuja sanoja, sanontoja tai toteamuksia. Käytän kursiivia 
(italic) erottaakseni kenttäpäiväkirjojen otteet leipätekstistä, ja kun lainaan sanasta sanaan informanttia. Lainaus on silloin 
ääni- tai videonauhalta litteroitua, nettisivuilta kopioitua tai muistiinpanoihini kirjattua tekstiä. Käytän kursiivia myös 
erisnimissä (teosten ja teorioiden nimet) ja erottaakseni tutkimuksessani nimeämäni löydökset leipätekstistä. Tutkimukseni 
näkökulmasta merkittävät englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa esiintyvät termit merkitsen sulkuihin myös 
kursiivilla.  
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analyysiosuudessa kolmivaiheisuus jäsentää sitä prosessia, jossa maagisuskonnollinen 
ajattelu yleistyy ja automatisoituu ja kommunikointi yliluonnollisen kanssa arkipäiväistyy, ja 
jossa ei-naturalistinen, yliluonnollinen koetaan todeksi. Maagisen ajattelun rikastuminen on 
implisiittinen ja eksplisiittinen oppimisprosessi, kuten minkä tahansa taidon oppiminen.  
 
Kysyn: 
1) mitkä intuitiivisen ajattelun piirteet ja emootiot vaikuttavat parantamiseen liittyvään 
maagisen ajattelun rikastumiseen?  
2) miten intuitiivista, informanteille itselleen tiedostamatonta ajattelua voisi tunnistaa 
etnografisessa aineistossa?   
3) minkälaiset kontekstuaaliset tekijät tukevat intuitiivista ajattelua? 
 
Emootioihin ja affektiivisiin säätelyjärjestelmiin liittyvä tutkimus ja havainnot emootioiden 
kehollisesta ilmaisusta ihmisten parissa herättivät kiinnostukseni maagisen ajattelun 
rikastumista aktivoiviin ja ylläpitäviin tekijöihin, joiden oletan myös edistävän ja vaikuttavan 
intuitiivisen ja reflektiivisen mielen vuorovaikutuksessa. 
 
Analyysini lopuksi kysyn: 4) mikä aktivoi ja ylläpitää maagisen ajattelun rikastumisen 
dynaamisuutta, ja miten se aineistossani tapahtuu. 
 
Vastaan edellä esittämiini neljään kysymykseen poikkitieteellisen tutkimusasetelmani 
kehyksessä. Tutkimusasetelman perustana on teoreettinen tutkimustieto intuitiivisesta 
ajattelusta, emootioista ja affektiivisista säätelyjärjestelmistä. Sovellan tutkimustietoa 
aineistonkeruun etnografisessa menetelmässä ja analyysissa. Lopuksi esitän hypoteesin siitä, 
miten maagisen ajattelun rikastumisen dynaamisuus aineistossani tapahtuu. 
Dynaamisuudella tarkoitan jatkuvaa etsimiseen ja löytämiseen motivoivaa toimintaa, jota 
palkitsevat emotionaaliset kokemukset vahvistavat. 
 
Tutkimukseni tuo uutta tietoa 1) menetelmistä intuitiivisen ja maagisen ajattelun 
tutkimiselle etnografiselta kentältä, 2) maagisen ajattelun dynaamisesta rikastumisen 
prosessista, 3) intuitiivisen ajattelun ja emootioiden merkityksestä parantamiseen liittyviin 
odotuksiin ja 4) edistää poikkitieteellistä tutkimusta.  
 
 
 
1. Tutkimus tieteiden kentällä 

 
Kognitiivisen uskontotieteen tutkimustraditiota noudattaen tutkimusasetelmani ylittää 
perinteisiä tieteen rajoja. Ihmistieteissä poikkitieteellisellä tutkimuksella viitataan usein eri 
ihmistieteiden tutkimusalojen horisontaalisiin yhdistelmiin. Kognitiivisessa uskontotieteessä 
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poikkitieteellisyydellä tarkoitetaan ihmistieteiden ja luonnontieteiden rajat ylittävää 
tutkimusta.8 Tätä tutkimusta edustaa uusi uskonnon biokulttuurinen teoria (a biocultural 
theory of religion).9 Biokulttuurinen teoria korostaa kehoa ja ympäristöä kognitiivisesti 
painottunutta mielen tutkimusta enemmän. Mieli käsitetään kehollisena (embrained and 
embodied mind) ja ympäristön kanssa vuorovaikutteisena biokulttuurisena kokonaisuutena, 
joka kiinnittyy aivoihin ja kehoon. (Geertz 2010, 2015; ks. myös Bulbulia & Schjoedt 2011; 
Sosis et al. 2018.)10 
 
Kognitiivisen uskontotieteen harjoittamaa tutkimusta tieteiden kentällä on määritelty 
explanatory pluralism -käsitteellä (McCauley & Bechtel 2001; Pyysiäinen 2011; McCauley 
2013; ks. myös Visala 2009, 112–123, 153). Sillä tarkoitetaan eri tutkimusalojen analyysien 
tulosten hedelmällistä vuorovaikutusta, joka toteutuu eri tutkimusalojen tieteentekijöiden 
kontribuoidessa yhteistä tutkimusparadigmaa (Uro 2017). 
 
Tutkimuksessani toteutuu triangulaatio11 teorioiden moninaisuutena, kvantitatiivisen ja 
kvalitatiivisen tutkimuksen yhdistämisenä, analyysissa sekä aineistojen monipuolisuudessa. 
Teoreettinen viitekehys sisältää useita eri intuitiivisen mielen tutkimusaloja. Niiden välistä 
suhdetta ja koko teoreettisen kehyksen suhdetta etnografisesti kerätyn aineiston analyysiin 
selventää ja jäsentää vertikaalin integraation -käsite (Tooby and Cosmides 1992; Slingerland 
2008a).12 Vertikaali asetelma havainnollistaa myös neurotieteiden tutkimusalan suhdetta 
intuitiivisen ajattelun ja emootioiden tutkimukseen ja selventää siten teoreettisessa 
viitekehyksessä käyttämäni tutkimustiedon hahmottamista syvyyssuunnassa.  
 

                                                           
8 Heikki Mikkeli ja Jussi Pakkasvirta (2007) ovat erotelleet ja täsmentäneet tieteiden välisessä tutkimuksesta käytettyjen 
termien sisältöä. Monitieteisyydessä (multidisciplinarity) samaa tutkimusaihetta koskevaa tutkimusta kootaan yhteen. 
Tieteidenvälisyydessä (interdisciplinarity) oletetaan, että tutkimukset yhdistyvät jo itse tutkimustyön aikana. Kyseessä on 
tutkimusprosessi, jossa hyödynnetään sekä eri tieteiden tietoa että usean tieteenalan käsitteitä, näkökulmia, teorioita ja 
menetelmiä, ja jossa ainekset myös osaksi sulautuvat yhteen. Poikkitieteisyys (transdisciplinarity, crossdisciplinarity) 
edellyttää edellä mainittujen lisäksi käsitteellistä ja metodologista yhtenäisyyttä sekä prosessia, jossa teoreettinen tausta 
yhdistää erilliset osa-analyysit. Poikkitieteellisessä kysymyksenasettelussa perinteinen ja usein keinotekoinen tieteiden 
erottelu on tietoisesti unohdettu tai tutkimuksellinen integraatio on viety niin pitkälle, että tieteiden väliset rajat katoavat. 
Erona monitieteisyyteen on myös se, ettei poikkitieteelliseen tutkimukseen välttämättä tarvita tutkimusryhmää, vaan 
tutkija voi tehdä sitä myös itsekseen. Poikkitieteisyyden kautta voi syntyä uudenlaisia ratkaisuja ja paradigmoja. (Mikkeli & 
Pakkasvirta 2007, 66.) 
9 Kognitiivisessa uskontotieteessä biologian tutkimuksen merkitystä maagisuskonnolliseen ajatteluun ovat nostaneet esiin 
jo mm. Atran (2002), Guthrie (2002), Boyer (1994b), Medin ja Atran (1999) ja Pyysiäinen (2001a, 2001b, 2002, 2009).    
10 Antropologiassa biokulttuurisella näkökulmalla tarkoitetaan usein päinvastaista näkökulmaa. Siinä kiinnostuksen 
kohteena on kulttuurin vaikutus biologiseen ympäristöön (ks. Lende 2013). Alkuperäiskansojen tutkimuksessa 
biokulttuurinen näkökulma korostaa ihmisen ja luonnonympäristön suhdetta, ja informanttien siihen liittämiä kokemuksia 
yliluonnollisista toimijoista ja niiden kanssa kommunikoinnista (ks. Virtanen 2017). Laadullisen tutkimuksen tradition 
mukaan informanttien kertomat kokemukset ”otetaan annettuna”. Informanteille ”annetaan ääni”, eikä kokemuksia 
analysoida intuitiivisen ajattelun näkökulmasta, kuten tässä väitöskirjassa.  
11 Triangulaatiota tarkoitetaan useiden menetelmien, tutkijoiden, tietolähteiden tai teorioiden yhdistämistä tutkimuksessa.  
12 Slingerlandin (2008) vertikaalin integraation -käsitettä käyttivät myös Järnefelt (2013, 25-26) ja Uro (2017) 
paikantaessaan kognitiivista uskontotiedettä tieteiden väliseen tutkimuskenttään. 
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Vertikaalin integraation rinnakkaiskäsitteenä käytetään myös ”toisen aallon” konsilienssin -
käsitettä (“second wave” of consilience) (Slingerland & Collard 2011).13 Siinä eri tieteiden 
välistä yhteistyötä perustellaan ihmistieteiden ja luonnontieteiden tutkimuskohteiden 
välisellä yhteydellä, joka hahmottuu pystysuorana akselina. Tiedostamattoman mielen 
intuitiiviset prosessit sijaitsevat tässä mallissa syvemmillä ja alemmilla ilmiöiden tasoilla 
(lower level phenomena). Tietoinen, ihmisten parissa tapahtuva kommunikaatio asettuu 
vertikaalilla akselilla korkeammille tasoille (higher level phenomena). Alempien tasojen 
tutkimusaloilla kiinnostus kohdistuu arkielämässä näkymättömien ilmiöiden kuten 
intuitiivisten tiedonmuodostusprosessien, perusemootioiden ja affektiivisten 
säätelyjärjestelmien tutkimiseen. Arkielämässä havaittavaa, näkyvää ilmaisua tutkitaan 
ihmistieteissä, joka vertikaalissa akselilla sijoitetaan korkeammalle tasolle. (Slingerland & 
Collard 2011.)  
 
Tutkimuksessa saadaan tietoa samasta tutkimuskohteestaa (ihminen ja luonto/kulttuuri) 
mutta eri tasoilta.  ”Toisen aallon” konsilienssin määrittelyssä on myös esitetty ajatuksia 
siitä, että korkeamman tason ilmiöiden tutkimusten tuloksien tulisi olla samansuuntaisia 
kuin se tieteellinen näyttö, jota on kertynyt syvemmän tason ilmiöiden tutkimuksissa 
(Slingerland & Collard 2011, 20; ks. myös kritiikistä Visala 2009, 153).14 Vertikaalin 
integraation ajatellaan kuitenkin toimivan ”toisen aallon” konsilienssissa myös siten, että 
kultivoidumpien ilmiöiden tutkimus voi tuoda uusia näkökulmia alemman tason tutkimuksen 
hypoteeseihin (ibid.21).15  
 
Kuten kognitiivisessa uskontotieteessä ”toisen aallon” konsilienssissa kulttuuria ja 
yhteiskuntaa ei nähdä omalakisina ja erillisinä sui generis -ilmiöinä vaan ihmisten mielien 
kollektiivisina tuotoksina. Emootiot, mielikuvitus, sosiaalinen kognitio ja ihmisen kyky tehdä 
havaintoja ohjaavat ja tuottavat kulttuurisia representaatioita ja institutionaalisia rakenteita. 
Jotkut ideat, oivallukset, keksinnöt ja sosiaaliset normit leviävät yhteisössä ja yleistyvät, ja 
niitä aletaan kutsua kulttuuriksi. (Pinker 2011, 47.) 
 
Kognitiivinen uskontotiede operoi syvempien tasojen tutkimustiedon ja kulttuurissa 
havaittavien representaatioiden rajapinnalla.  
 
 
 

                                                           
13 Edward Slingerlandin ja Mark Collardin (2011) käsite viitaa sosiobiologi Edward O. Wilsonin konsilienssin käsitteseen, 
jossa hän yhdisti luonnontieteet, humanistiset tieteet ja sosiaalitieteet ja esitti kaikkien tieteiden välistä yhteistyötä (Wilson 
1998). 
14 ”Toisen aallon” konsilienssia käsittelevissä tieteellisissä keskusteluissa analysoidaan esimerkiksi dualismin ja 
reduktionismin käsitteitä ja keskitytään tieteidenvälisen tutkimuksen edellytysten etsimiseen ja kehittämiseen(Slingerland 
2008b, Slingerland & Collard 2011). 
15 Kulttuuri voi vaikuttaa myös evoluutiossa esimerkiksi suosimalla kielellistä ja sosiaalista kyvykkyyttä populaatioissa 
(Henrich and McElreath 2007; ks. myös Richerson and Boyd 2005). 
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TAULUKKO 1. 
Kognitiivisen uskontotieteen positio tieteiden kentällä vertikaalissa mallissa  
    
    Tutkimuskohde                 Tutkimusalat  
        näkyvä                                  etnografia   
        havaittava                            kulttuurintutkimus 
        reflektiivinen ajattelu        maagisuskonnollisen ajattelun tutkimus 
                                                                                                                     Kognitiivinen uskontotiede 
        näkymättömät                     intuitiivisen ajattelun, emootioiden ja affektiivisten 
        intuitiivisen mielen             neurobiologisten säätelyjärjestelmien tutkimus 
        prosessit                                
 
 
 
 
Kognitiivisen uskontotieteen positio tieteiden kentällä asettuu tällä pystysuoralla akselilla 
”näkymättömästä”, intuitiivisesta ajattelusta saadun tutkimustiedon ja ”näkyvän” 
tutkimuskentän erottamalle rajapinnalle. Tutkimuksessa hyödynnetään tiedostamattomien, 
syvempien (alempien) tasojen ilmiöistä, kvantitatiivisin menetelmin saatua tutkimustietoa 
intuitiivisen ajattelun tunnistamiseen elävässä elämässä jossain kontekstissa. 
 
 
1.1. Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen yhteistyö 
 
Vertikaalissa asteikossa kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät sijoittuvat ylemmän tason 
”näkyvien” ilmiöiden ja kvantitatiiviset menetelmät ”näkymättömän” tutkimiseen. Analysoin 
kvalitatiivista (laadullista) aineistoa kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksia hyödyntäen. 
Tutkimukseni teoreettisessa konstruktiossa yhdistän eri intuitiivisen mielen tutkimusaloilta 
tuotettua tietoa, joka ohjaa myös etnografista aineiston keruuta ja analyysia.  
 
Tämän lähestymistavan luotettavuutta on myös epäilty (ks. kognitiivisessa uskontotieteessä 
esim. Boyer 2010, 377). Kvalitatiivinen tutkimus on tulkinnanvaraista ja tutkijan omat 
intentiot ja intuitiiviset ennakko-oletukset vaikuttavat siihen, mitä tutkittavaa materiaalia 
analyysiin valitaan, mistä näkökulmasta sitä lähestytään, ja miten aihe rajataan. 
Kvalitatiivisessa analyysissa tutkijan itsereflektointia ja lähdekritiikkiä korostetaan juuri 
edellä mainittujen tulkintaa ohjaavien intentioiden tunnistamiseksi. Tutkimuksen lukija voi 
näin arvioida, miten tutkijan oma positio tai ennakkoasenne suhteessa tutkittaviin (tai 
tutkimusaiheeseen) vaikuttaa hänen työssään. Intuitiivisen ajattelun tutkijoiden mukaan 
reflektointi on paras keino yrittää havainnoida omia ennakkokäsityksiä – mutta se ei silti 
tavoita niitä kuin osittain. Toisten ihmisten ajattelussa, käsityksissä ja käyttäytymisessä on 
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helpompi havaita ennakko-oletuksien vaikutus reflektiivisten päätelmien taustalla kuin 
omassa ajattelussa (Kahneman 2011; Evans 2010). 
 
Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus tuottavat erilaista tietoa. Kvantitatiivinen analyysi 
mittaa jonkin vaikuttavan muuttujan todennäköistä esiintymistä. Tutkimustulosten 
(mitattavien muuttujien) luotettavuutta ja toistettavuutta pyritään kontrolloimaan 
rajaamalla kontekstuaaliset muuttujat/tekijät pois koetilanteista. Kokeelliset tilanteet 
järjestetään koetta varten järjestetyissä, tarkasti harkituissa ja rajatuissa olosuhteissa. 
Tutkimus voidaan toistaa, tieto kumuloituu ja sen paikkansa pitävyyttä testataan. (ks. esim. 
Howick 2011.) Tutkimustieto ei ole aikaan tai paikkaan sidottu. Sitä voidaan soveltaa myös 
erilaisiin kvalitatiivisiin aineistoihin. 
 
Kvalitatiivisessa aineistossa on paljon tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, minkälaista tietoa 
tutkimushetkellä on saatavilla. Kontekstin merkitys tutkimuksessa korostuu etenkin 
etnografisessa tutkimuksessa. Kontekstilla tarkoitetaan aikaan ja paikkaan sidottua 
tapahtumaympäristöä. Se voi käsittää luonnon olosuhteita, historiallista aikaa, tilan 
arkkitehtuuria, sosiaalisia tilanteita, tunneilmapiiriä, äänimaisemaa, diskurssia ja esimerkiksi 
yhteisesti jaettuja uskomuksia, oppeja ja kokemuksia. Etnografisella kentällä näitä 
kontekstuaalisia virikkeitä (contextual cues) on runsaasti. Niiden jäsentelyä tutkimuksessani 
ohjaa teoreettinen tutkimustieto intuitiivisesta ajattelusta, emootioista, affektiivisista 
säätelyjärjestelmistä ja kognitiivisen uskontotieteen tunnistamista intuitiivisista 
taipumuksista.   
 
Kvalitatiivinen tutkimus ei voi kilpailla kvantitatiivisen tutkimuksen kanssa tarkkuudessa, 
täsmällisyydessä ja luotettavuudessa, vaan sen arvo on muunlaisissa tutkimuslöydöksissä. 
Etnografinen tutkimus havainnoi ja tallentaa aineistoa elävässä elämässä ihmisten parissa 
jossain kontekstissa. Etnografisella kentällä tutkija myös osallistuu tutkittavien elämään. 
Tutkija ei voi kontrolloida kenttää kuten tarkoin etukäteen suunnitelluissa koejärjestelyissä. 
Etnografisella kentällä voidaan kuitenkin havainnoida, miten rajatuissa olosuhteissa tehdyt 
tutkimuslöydökset ilmenevät ihmisten parissa heidän jokapäiväisessä elämässään. 
Kvalitatiivinen analyysi voi myös tuoda esiin havaintoja, tulkintoja ja hypoteeseja, joita 
kvantitatiivinen tutkimus voi täsmällisimmissä koeasetelmissa testata (ks. myös Slingerland 
2008a). 
  
 
1.2.             Kognitiivinen uskontotiede ja uskonnon määritelmä 
 
Uuden uskontotieteen tutkimusalan ja paradigman teki mahdolliseksi tutkimustieto, jota 
saatiin kokeellisen psykologiatieteen tutkimuksista. Paradigma vakiintui 1990-luvulla, ja siitä 
alettiin käyttää englanninkielisissä tieteellisissä artikkeleissa ja keskusteluissa nimitystä 
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Cognitive Science of Religion (CSR).16 Tutkimusalan alkuperäinen nimi ei enää viittaa 
ainoastaan kognitiotieteeseen, kognitiiviseen psykologiaan, kehityspsykologiaan ja 
evoluutiopsykologiaan vaan kaikkiin tutkimusalan näkökulmasta relevantteihin 
tieteenaloihin, jotka tarjoavat uskontotieteen kysymyksenasettelujen näkökulmasta eksaktia 
tutkimustietoa sovellettavaksi. Teoreettista viitekehystä haetaan myös moraalia, emootioita, 
kehollista kognitiota, affekteja ja sosiaalista kognitiota tutkivasta neurotieteestä ja 
neurobiologiasta (ks. katsaus tieteenalan kehityksestä Schjødt & Geertz 2017).17 
 
Kognitiivisessa uskontotieteessä esitetään kysymyksiä, jotka sosiaaliseen konstruktionismiin 
perustuvassa uskontotieteessä rajattiin tutkimusalueen ulkopuolelle.18 Ihmismieltä koskevan 
uuden tutkimuksen myötä miksi-kysymyksiä voidaan kuitenkin (taas) esittää ja tutkia mielen 
tutkimustiedon näkökulmasta. Kognitiivisessa uskontotieteessä kysytään, miksi uskomme 
jumaliin, noitiin, enteisiin, tuonpuoleiseen elämään (Boyer 2001; Barrett 2004; Bering 2002, 
2012; Tremlin 2006; Pyysiäinen 2001b, 2004, 2009), miksi ihminen tuottaa joka puolella 
maapalloa uskonnollisia representaatioita kuten narratiiveja, symboleita ja myyttejä (Boyer 
1993, 1994a, 2001), miksi eri uskonnoissa on usein samankaltaisia rituaaleja, kuten 
esimerkiksi puhdistautumisrituaaleja tai initiaatiorituaaleja (Lawson McCauley 1990; 
Whitehouse & Laidlaw 2004; Boyer & Liénard 2006), ja miksi ja minkälaiset piirteet 
uskonnoissa siirtyvät sukupolvilta toiselle (Sperber 1975, 1985, 1996; Guthrie 1980; Boyer 
2001; Atran 1998, 2002).  
 

                                                           
16 Uuden tutkimusalan perusteoksena pidetään uskontotieteilijä Thomas Lawsonin ja filosofi Robert N. McCauleyn 
kognitiivista rituaalitutkimusta esittelevää teosta Rethinking Religion (1990) ja antropologi Pascal Boyerin uskonnollisia 
ideoita naturalistisesta näkökulmasta tarkastelevaa Naturalness of Religious Ideas (1994b). Näitä edelsi antropologi Stewart 
Guthrien uudeksi uskonnon teoriaksi nimeämä animismia ja antropomorfismia kognitiivisesta näkökulmasta selittävä teos 
(1980), ja samaa aihetta esittelevä Faces in the Clouds (1993). Ilkka Pyysiäinen ja Veikko Anttonen toimittivat ensimmäiset 
antologiat uudelta tutkimusalalta (2002).  
17 Uffe Schjødt ja Armin Geertz luettelevat kuusi kognitiivisessa uskontotieteessä kehitettyä hypoteesia (”foundational 
hypothesis”), jotka ovat: Dan Sperberin representaatioiden epidemiologia (1996), Stewart Guthrien antropomorfismi (1980, 
1993), Justin Barrettin HADD (2000, 2004), E. Thomas Lawsonin ja Robert N. McCauleyn kognitiivinen rituaaliteoria (1990, 
2002), Pascal Boyerin intuitionvastaisuuden käsite (1994) ja Harvey Whitehousen mooditeoria (1995, 2000, 2002)  (Schjødt 
& Geertz 2017, 59). 
18Sosiaalisen konstruktionismin paradigman (Berger & Luckmann1966) vaikutus vahvistui Suomessa 1980-luvulla 
uskontotieteellisessä tutkimuksessa. Kiinnostus naisen asemaan uskonnoissa, uskonnon yhteiskunnallisiin tekijöihin ja 
myöhemmin myös uskontojen laajempiin vaikutuksiin kuten uskonnollisuuden muutoksiin yhteiskunnissa, 
monikulttuurisuuteen ja uskontojen väliseen dialogiin lisääntyivät tutkimuksessa. Samaan aikaan paikallisuutta alettiin 
korostaa uskontoantropologiassa. Universaaleita, biologisia ja kehitysopillisia teorioita pidettiin ongelmallisina kulttuurin 
tutkimuksessa. Myös fenomenologisessa tutkimuksessa tulkinnat muuttuivat yleistyksiä tekevistä näkökulmista lokaaleihin, 
tarkasti rajattuihin kohteisiin. Tässä suomalaisessa uskontotieteessä vallalla olevassa paradigmassa korostuu ajallisuus, 
paikallisuus ja oletus siitä, että todellisuus rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.  
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Kognitiivisen uskontotieteen hypoteeseja ja teorioita on testattu myös arkeologisiin ja 
historiallisiin tekstiaineistoihin (ks. esim. Whitehouse & Martin 2004; Czachesz & Uro 2013).  
Lähestymistapaa on käytetty myös etnografisen aineiston analyysissa (ks. Ketola 2002; 
Cohen 2007; Xygalatas 2012). Harvey Whitehouse (1995, 2004) kehitti etnografisen 
tutkimustyöhön perustuvan uskonnollisuuden mooditeorian.19    
 

Vaikka uskonnollisen ajattelun representaatioiden kirjo on moninainen ja saa vaikutteita 
paikallisissa traditioissa ja eri traditioiden kohtaamisissa, uskomisen sisältöjä ja muotoa 
määrittävät ihmismielelle ominaiset intuitiiviset taipumukset. Oppimiseen, ajatteluun, 
muistamiseen ja havainnointiin vaikuttavat mielen mekanismit mahdollistavat myös 
uskonnollisen ajattelun ja käyttäytymisen (Whitehouse & Laidlaw 2007,7; ks. myös Bloch 
2012).  
 
Kognitiivisen uskontotieteen perustava tutkimustulos on se, että ihmiset eivät usko mihin 
tahansa. Ihmismielen yhteiset, synnynnäiset ja evoluution myötä kehittyneet intuitiiviset 
taipumukset tai varhaislapsuudessa aktivoituneet ominaisuudet vaikuttavat siihen, 
minkälaisia representaatioita yleensä voi esiintyä. Koejärjestelyt viittaavat siihen, että 
ihmismielen kognitiiviset reunaehdot rajoittavat käsityksiämme yliluonnollisista olennoista ja 
maailmoista. Siitä johtuen tietynlaiset representaatiot leviävät populaatioissa helpommin ja 
säilyvät muistissa. Toisin sanoen mielemme kognitiiviset piirteet organisoivat ja muovaavat 
yliluonnollisten toimijoiden representaatioiden (esiintymien) mahdollista valikoimaa. 
(Kelemen 2004; Barrett 1998, 1999; Barrett & Keil 1996; Barrett & Nyhof 2001; Närhi 2009b; 
Järnefelt 2013; Järnefelt et al. 2015; Pyysiäinen 2001b, 2004b, 2009.)20 
 
Kognitiivinen uskontotiede suhtautuu kriittisesti uskontotieteen oppihistoriaa hallitsevaan 
kysymykseen uskonnon määrittelemisestä. Uskonto -käsitteen määrittelemisestä ja sen 
tarpeellisuudesta käydään uskontotieteessä jatkuvaa keskustelua, eikä yhtä yleisesti 
hyväksyttyä, välttämättömäksi ja riittäväksi katsottua määritelmää ole löydetty. Uskonnon 
määrittelyä on pidetty myös länsimaisen yhteiskunnan kolonialistisena jäänteenä ja 
poliittisen ja taloudellisen vallan välineenä (ks. Fitzgerald 2000). Uskonto- käsitteelle onkin 
esitetty monia toisistaan poikkeavia ja kilpailevia määritelmiä.  
 
                                                           
19 Whitehousen mooditeoria perustuu havaintoon siitä, että uskonnollisuudella on taipumus rakentua joko opillisen tai 
imagistisen uskonnollisuuden ilmaisun varaan. Opillista uskonnollisuutta edustavat tyypillisesti teologiseen ja kirjoitettuun 
oppiin pohjautuva, organisoitunut ja ilmaisultaan laimeampi uskonnollisuus. Imagistisessa uskonnollisuudessa 
emootionaalisuus on intensiivisempää. Mooditeoriassa on 12 muuttujaa. Teoriaa on testattu laajasti useiden eri alojen 
tutkijoiden aineistoihin (ks. Whitehouse & Martin 2004; Whitehouse & Laidlaw 2004; Whitehouse & McCauley 2005; 
Pohjanheimo 2008). 
20 Viime vuosina myös tietokonemallintamista (Whitehouse et al. 2012) on alettu hyödyntää esimerkiksi uskonnollisen 
yhteisöjen dynamiikan tutkimuksissa. Ks. myös uskonnollisten ryhmien sosiaalisesta koheesiosta (Sosis & Alcorta 2004; 
Heimola 2012, 2013). Tutkimusparadigman poikkitieteellisyys on mahdollistanut edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi 
ympäristöpsykologian (Närhi 2008a, 2008b), biologian (Geertz 2010) ja neurotieteiden tutkimustiedon hyödyntäminen 
uskontotieteellisten kysymysten analysoimiseksi (Pyysiäinen 2012a, 9; 2012c). 
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Kognitiivisessa uskontotieteessä uskonnon ei ajatella olevan lähtökohtaisesti erityinen, 
omalakinen ja essentialistinen ilmiö (sui generis). Uskonto -sana on epämääräinen 
abstraktio, joka pitää sisällään useita erilaisia elementtejä (Pyysiäinen 2001b). 
Naturalistisesta näkökulmasta uskonto on selitettävissä useiden erillisten kognitiivisten 
mielen prosessien tuotoksena (Boyer 1994b, 32). Tämä käsitys (a standard model of religious 
thought and behavior) muotoutui alan pioneeritutkijoiden tunnistaessa erilaisia 
uskonnollisuuteen liittyviä (intuitiivisia) erityispiirteitä (Lawson & McCaulley 1990; Boyer 
1994a, 1994b, 2001; Barrett & Keil 1996; Barrett 2000; Pyysiäinen 2001a, 2001b; Atran 2002; 
Boyer 2001). Kognitiivisessa uskontotieteessä kiinnostus kohdistuu siihen, miten ihmisen 
mentaalinen arkkitehtuuri kanavoi uskonnollisten traditioiden leviämistä (Atran 2002; Boyer 
2001; Pyysiäinen 2001b).   
 
Tutkimusalan alkuvaiheessa kognitiivinen uskontotiede osallistui kuitenkin uskonnon 
määrittelemisen kysymykseen ehdottamalla uskonnon vähimmäismääritelmäksi käsitettä 
intuitionvastaisuus (counterintuitiveness). Käsitettä kehitti Pascal Boyer. Hän sovelsi 
uskonnollisiin ilmiöihin kehityspsykologi Frank C. Keilin ajatusta intuitiivisista ontologioista 
(Keil 1979, 1996). Luonnollisiin, ontologisiin kategorioihin (kuten ihminen, eläin, kasvi, esine) 
oletetaan automaattisesti essenssi eli olemus (Gelman 2003). Ihmisellä on luontaisia, 
intuitiivisia oletuksia persoonien, elävien olentojen, kasvien ja fyysisten kappaleiden 
suhteen. Intuitionvastaisuus termillä Boyer korosti näistä luonnollisista kategorioista eroavia 
representaatioita, joita esiintyy uskonnollisessa ajattelussa (Boyer 1994b, 120; ks. 
intuitionvastaisuudesta myös Pyysiäinen 2004b, 39–52).  
 
Tavallisesti emme intuitiivisesti odota, että elottomilla esineillä olisi persoonallisia 
ominaisuuksia tai että persoonalta puuttuisi biologisia tai fysikaalisia ominaisuuksia. Itkevä 
patsas, näkymätön ihminen, puhuva koira, siunausta tuottava enkelinkuva tai ennustava 
kasvi ovat siten intuitionvastaisia ajatuksia. Näissä esimerkeissä kahden luonnollisen 
kategorian ominaisuudet yhdistyvät siten, että jokin toisen kategorian ominaisuuksista 
liitetään toiseen kategoriaan kuten esimerkissä itkevä patsas (toimijuus esineeseen).21  
 
Intuitionvastaiset käsitteet eivät kuitenkaan rajoitu vain uskonnollista ajattelua suosiviin 
konteksteihin, vaan niitä esiintyy myös fiktiivisessä taiteessa, viihteessä ja 
kansanperinteessä. Tieteellisen tutkimuksen tuottama tieto voi myös olla intuitionvastaista, 
kuten esimerkiksi maapallon aurinkokeskisyys tai jokin kvanttifysiikan ilmiö (Pyysiäinen 
2004b, 45). Uskonnolliseksi kutsutaan niitä intuitionvastaisia käsitteitä, joihin liittyy 
emootioita, ja jotka koetaan tärkeiksi, niihin uskotaan, ja ne selitetään jonkin uskonnollisen 
opin tulkintakehyksessä. Tällaiset intuitionvastaiset kokemukset leviävät, ja ne muistetaan 

                                                           
21Boyer käytti kategorioiden ylityksistä verbiä loukata tai rikkoa (violate) (ks. myös esim. Pyysiäinen 2002; Pyysiäinen, 
Lindeman & Honkela 2003; Lindeman & Aarnio 2007).   
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helposti tarinoina. Niiden ympärille voi kehittyä rituaaleja, jotka vahvistavat 
sisäryhmätunnetta. (ibid. 45-52.) 
 
Intuitionvastaisuus on välttämätön, mutta ei kuitenkaan pelkästään riittävä kriteeri 
uskonnollisuudelle (Pyysiäinen 2009, 22–28). Intuitionvastaisuuden käsite on (edelleen) 
käyttökelpoinen määritelmä tietyntyyppisille ilmiöille. Sen käyttö on levinnyt tutkimusalasta 
kiinnostuneiden keskuudessa. Se on analyyttinen käsite, jolla voidaan määritellä ja tunnistaa 
tiettyjä piirteitä, jotka liittyvät uskonnolliseen ajatteluun ja käyttäytymiseen. 
Intuitionvastainen -käsitteen avulla on selitetty esimerkiksi tietyntyyppisten uskonnollisten 
ideoiden leviämistä ja muistissa pysymistä. Vaikka intuitionvastainen representaatio ei ole 
intuitiivinen (tiedostamaton), se on luonnollinen, koska ihmismielellä on taipumus tuottaa ja 
omaksua intuitionvastaisia representaatioita (Pyysiäinen 2004b, 118).  
 
Käytän tutkimuksessani yliluonnollinen -termiä etic-merkityksessä, vaikka intuitionvastainen 
-käsitettä pidetään kognitiivisessa uskontotieteessä yliluonnollinen -termiä täsmällisempänä 
määritelmänä uskonnollisille representaatioille (Pyysiäinen 2002). Yliluonnollinen -käsitettä 
on pidetty uskontotieteen oppihistoriassa myös ongelmallisena, koska se on ristiriidassa 
uskontoja edustavien informanttien emic-käsitysten kanssa. Länsimaisesta kulttuurista ja 
tieteen traditiosta tuleva tutkija voi pitää yliluonnollisena sellaista, jota tutkittavat pitävät 
luonnollisena. Kaikissa uskonnoissa ei myöskään uskota samanlaisiin, länsimaisen kulttuurin 
valtauskonnoissa esiintyviin jumaliin, joita esiintyy. Tutkimuksessani käytän yliluonnollinen -
termiä erottelemaan parantamiseen liittyvässä intuitiivisessa ajattelussa ne ilmaisut, jotka 
viittaavat todeksi koettuun kommunikointiin ei-naturalistisen rinnakkaismaailman ja sen 
toimijoiden kanssa. (Ks. yliluonnollinen -termin määrittelystä ja käytöstä myös Flanagan 
2008; Legare et al. 2012.) 
 
 
1.3. Intuitiivinen ja maaginen -käsitteistä 
 
Intuitiivinen ja maaginen viittaavat tutkimuksessani siihen, minkälaisesta ajattelusta olen 
kiinnostunut. Sanat intuitio22 ja intuitiivinen, magia ja maaginen ovat lainasanoja 
englanninkielestä. Niitä käytetään tieteellisen tutkimuksen lisäksi yleisesti sekä arkipuheessa 
että vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä. Intuitiolla tarkoitetaan arkipuheessa välitöntä 
tietämistä ja vaistonvaraista tajuamista. Intuitiivisena koettu tieto ”tuntuu hyvältä ja 
oikealta”. Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä ”intuitiivinen” assosioituu myös 
yliluonnolliseen tietoon englanninkielisen ”new age”-kirjallisuuden esimerkin mukaan. 
”Maaginen” on myös paljon käytetty laatua ilmaiseva sana. Arkipuheessa se voidaan liittää 
                                                           
22 Sana intuitio on muodostettu latinan sanasta intueor, joka tarkoittaa `katsoa`, `nähdä`. Intuitio on synonyymi sanoille 
oivallus, näkemys, vaisto, ennakoiva tunnetila, välitön tajuaminen ja aavistus (Suomen kielen synonyymisanakirja). 
Kielitoimiston mukaan Intuitiolla tarkoitetaan sisäistä näkemystä ja vaistonvaraista tajuamista. Intuitio on suoraa ja 
välitöntä tietämistä, jota ei edellä tietoinen reflektointi. (MOT Kielitoimiston verkkosanakirjassa 2.0 ©.) 
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mihin tahansa asiaan tai ilmiöön korostamaan sen arkisesta poikkevaa erityislaatuisuutta. 
Maaginen vertautuu arkipuheessa usein myös mystiseen.  
 
Ennen intuitio -sanan yleistymistä arkipuheessa käytettiin sanaa vaistota.23 Vaistomainen on 
vaiston kaltainen; sen ohjaama, siihen pohjautuva, vaistonvarainen, tahaton, omaehtoinen, 
spontaani kuten vaistomainen ele tai toiminta kuten esimerkiksi suojautuminen. Vaisto -sana 
sisältää attribuutteja, jotka kuvaavat nykytutkimuksen mukaisia intuitiiviseen 
tiedonmuodostukseen liittyviä piirteitä kuten aistimuksia ja kehollisia kokemuksia. Vaistoa 
pidetään myös lajikohtaisena (perimästä ja ympäristötekijöistä johtuvana) sisäisenä tekijänä, 
joka saa määräoloissa lajin yksilöt käyttäytymään tahattomasti tietyllä tavalla (äidilliset 
vaistot, lisääntymisvaisto, itsesäilytysvaisto, suuntavaisto ja erityisesti eläimillä muutto- ja 
vaellusvaisto). Edellä mainitut vaistoon liittyvät ominaisuudet perustuvat tiedostamattomiin 
mielen prosesseihin. Vaistoksi käsitetään myös herkkyys aavistaa, ennakoida tai huomata 
asioita. Tuolloin sitä pidetään kykynä tai tajuna, ja se vertautuu arkipuheessa yleistyneeseen 
intuitioon. (Kotimaisten kielten keskus 2013.) 
 
Käytän tutkimuksessani uudempaa vierasperäistä termiä intuitiivinen teoreettisen 
viitekehykseni esimerkin mukaan. Tieteellisessä tutkimuksessa käytetty ja arkipuheessa 
esiintyvä ”intuitiivinen” ovat osin päällekkäisiä. Esimerkiksi intuitiiviseen ajatteluun liittyvää 
spontaaniutta pidetään myös arkiapuheessa intuition kriteerinä. Tieteellisessä tutkimuksessa 
intuitiivinen käsitetään ihmisille itselleen tiedostamattomien mielenprosessien toimintana, 
johon myös intuitiiviset emootiot ja syvemmän tason affektiiviset säätelyjärjestemät 
osallistuvat. Intuitiivinen viittaa tutkimuksessa mielen tiedostamattomiin (nonconcious) 
ominaisuuksiin, mekanismeihin ja prosesseihin. Uusi tutkimustieto intuitiivisesta ajattelusta 
ja mielen kaksinaisuudesta syventää ymmärrystämme intuitiivisesta ajattelusta ja siihen 
perustuvasta maagisesta ajattelusta.  
 
Maaginen ajattelu -termiä käytetään rinnakkain arkiajattelu -termin kanssa psykologisessa 
tutkimuksessa.24 Arkiajattelulla (ordinary thinking tai everyday thinking) tarkoitetaan 
intuitiivista nopeaa ja helppoa ajattelua, jossa ennakko-oletukset, heuristiset oikopolut ja 
rutinoituneet ajattelutavat ohjaavat päättelyä, ja joka on hitaalle, kriittisesti asioita 
arvioivalle ajattelulle usein vastakohtaista. Arkista maagista ajattelua harjoittaa esimerkiksi 
penkkiurheilija, josta ”tuntuu”, että suosikkijoukkueen kannustaminen television äärellä aut-
taa joukkuetta menestymään. Henkilö olettaa spontaanisti, että hänen intentionsa, tahtonsa 
ja toiveensa vaikuttavat tapahtumien kulkuun ja lopputulokseen. Arkiajattelussa kausaalinen 

                                                           
23 Vaistota tarkoitti tajuta jotakin, olla selvillä tai päästä selville jostakin vaistonsa avulla, vaistonvaraisesti; aavistaa, 
uumoilla, ounastella. Vaistota vaaraa tai uhkaa. Vaistota jonkun mielentila, tunteet ja ajatukset. Vaistosi herkästi, mitä 
ajassa liikkui. (MOT Kielitoimiston sanakirja © Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy Copyright © 2013 Kielikone Oy.) 
24 Maaginen ja magia -sanoja käytetään myös rinnakkain termien taikauskoinen (superstitious), paranormaali, 
yliluonnollinen (supernatural) kanssa. Termien käyttö tutkimuskirjallisuudessa on epätäsmällistä ja rinnakkaista eikä 
käytettyä termiä aina määritellä. (Ks. termien käytöstä ja määritelmistä Lindeman & Svedholm 2012.) 
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päättely eli syy ja seuraus perustuvat analogioihin, samanlaisuuteen, kosketukseen, kontak-
tiin tai intentioon. (Risen 2016.)  
  
Maaginen ajattelu perustuu intuitiivisen ajatteluun, joka eksplikoidaan nonverbaalissa 
(sanattomassa) ja verbaalissa (sanallistetussa) ilmaisussa, ja jota voidaan havainnoida 
etnografisessa tutkimuksessa. Maagisuskonnollisessa ajattelussa ilmaistaan oletus 
yliluonnollisesta toimijasta ja toisesta todellisuudesta. Yliluonnollisen eksplikoiminen 
nonverbaalissa ja verbaalissa ilmaisussa tekee maagisesta arkiajattelusta 
maagisuskonnollista ajattelua. Maagisuskonnollinen (magico-religious) sanayhdistelmää 
käytetään kognitiivisessa uskontotieteessä, kun viitataan maagisen ja uskonnollisen ajattelun 
ja käyttäytymisen taustalla vaikuttaviin yhteisiin intuitiivisiin ja kognitiivisiin mielen 
ominaisuuksiin (ks. esim. Pyysiäinen 2004b, 38, 106, 117). 
 
Maagisen ja uskonnollisen ajattelun ohjaamassa toiminnassa on kuitenkin eroa sen suhteen, 
minkälaisia pyrkimyksiä sen harjoittajat osoittavat. Ilkka Pyysiäisen mukaan maagisessa 
toiminnassa pyritään vaikuttamaan tämänpuoleisiin asioihin, kun uskonnollisessa ajattelussa 
ja rituaaleissa panostetaan tuonpuoleiseen. Magiassa etsitään hyvää elämää nykyhetkessä, 
kun uskonnollisuudessa hyvää elämää valmistellaan tuonpuoleiseen. (Pyysiäinen 2004b, 90–
120.) Menestyvissä uskonnoissa on tämän erottelun perusteella maagisia piirteitä, joiden 
tavoitteena on vaikuttaa nykyhetken tapahtumiin. Sellaiset magiaa harjoittavat yhteisöt 
myös menestyvät, joissa jaetaan tuonpuoleisuuteen liittyviä käsityksiä (ibid.). Maagisessa on 
siis uskonnollisuutta ja uskonnollisuudessa maagista ajattelua tämänkin erottelun 
perusteella. 
 
 
 

2. Parantamisen tutkimuskentät  
 
Tutkimani parantamista harjoittavat etnografiset kentät sijoittuvat tiettyyn kulttuuriin, 
yhteiskuntaan ja aikaan, jossa lääketieteellinen parantaminen ja ei-institutionaalisen kentän 
harjoittama parantaminen edustavat erilaisia näkemyksiä parantamisen perusteista. 
Aineistojeni ajallisuudesta ja paikallisuudesta huolimatta oletan teoreettisen viitekehykseeni 
viitaten, että parantamiseen liittyvät intuitiiviset oletukset vaikuttavat parantumisodotusten 
taustalla ajasta ja paikasta riippumatta. Sairastumisen ja parantumisen kokemukset ovat 
kaikille ihmisille yhteisiä, ihmisen elämään kuuluvia tapahtumia. Ne ovat kehossa aistittavia, 
emotonaalisia ja kognitiivisia prosesseja, jotka ovat sekä yksilölle että yhteisölle 
merkityksellisiä. 
 
Nykyisessä lääketieteellisessä ajattelussa potilasta lähestytään tutkitun tiedon 
näkökulmasta. Taudin olemassaolo varmistetaan kehon toimintoja mittaavin kokein. 
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Lääketieteen hoitoja ohjaa analyyttinen, tieteellinen ajattelu. Tämä tietoa ja 
tiedonmuodostusta ohjaava lähestymistapa on johtanut myös siihen, että diagnoosia 
tehtäessä potilaan emootiot, intuitiiviset oletukset, subjektiiviseen kokemukseen perustuvat 
tuntemukset ja käsitykset sairauteen liittyvistä tekijöistä usein sivuutetaan (ks. myös 
Engeström 2003).  
 
Virallisen, lääketieteelliseen tietoon perustuvan terveydenhoitojärjestelmän rinnalla toimii 
epävirallinen parantamisen kulttuuri (ks. myös Saano 1995; Louhiala 2016). Aineistoni 
karismaattiskristillinen rukousparantaminen ja reikienergiahoito edustavat ei-
institutionaalista parantamisen kenttää. Kristilliseen traditioon perustuvaan 
rukousparantamiseen verrattuna vaihtoehtohoitojen ja -terapioiden kenttä on moni-
ilmeinen. Se käsittää erilaisista kulttuureista ja uskonnollisista traditioista vaikutteita 
saaneita hoitoja. Niiden taustalla vaikuttavat traditionaaliset, usein holistiset käsitykset 
sairaudesta ja parantamisesta sekä kokemusperäinen tieto, ja mestarilta oppilaalle siirtynyt 
taito kuten kansanparannuksen perinteessä. Kenttä muotoutuu jatkuvasti eri traditioiden 
kohdatessa. Uusia parantamisen menetelmiä kehitellään ja eri traditioiden käsityksiä ja 
menetelmiä yhdistellään ennakkoluulottomasti. Näistä hoidoista käytetään 
englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa ja vaihtoehtohoitoja harjoittavien kesken 
lyhennettä CAM (Complementary and Alternative Medicine), joka korostaa vaihtoehtoisia 
hoitomuotoja lääketieteellistä diagnosointia ja hoitoja täydentävinä hoitoina (Louhiala 
2016).25 Vaihtoehtohoidot kuuluvat osaksi kasvavaa vaihtoehtoisen henkisyyden kenttää.   
 
Kummatkin aineistoni sijoittuvat marginaaliin suhteessa viralliseen 
terveydenhoitojärjestelmään. Ne sijoittuvat ei-institutionaalisen parantamisen kentän sille 
alueelle, jossa parantamiseen liittyvät uskomukset ja käsitykset liitetään osaksi ei-
naturalistista, yliluonnollista todellisuutta. Aineistoissani uskotaan parantavan voiman 
lähteeseen, joka on Jumala tai ”universaali energia”, ja jota voimaan vihityt (initioidut) voivat 
välittää.  
 
Vaikka kummatkin tutkimuskentät sijoittuvat ei-institutionaalisen parantamisen kentälle, 
niiden suhde viralliseen parantamisen paradigmaan on hieman erilainen.  
Rukousparantaminen ja muu kristillisellä kentällä harjoitettu parantaminen liitetään 
uskonnon harjoittamiseen, kun taas vaihtoehtohoidot usein liitetään ”taikauskoon”. 
Luterilaisella kirkolla oli vahva asema yhteiskunnassa lääketieteen saadessa virallisen 
sairauden ja terveyden auktoriteetin aseman (ks. esim. Joutsivuo 1998). Yhdessä ne pyrkivät 
kitkemään ”taikauskoista” ajattelua, jota myös kansanparannus edusti. Vuosikymmenien 
rinnakkaiselon myötä tehtävänjako muotoutui. Kirkko vastaa ”terveestä” hengellisyydestä, 
moraalista ja ”puhtaudesta”, kun lääketieteen vastuulla on kansalaisten ruumiin terveys ja 
                                                           
25 Myös integratiivisen lääketieteen -käsitettä on alettu käyttää. Integratiivinen lääketiede ja terveydenhuolto pohjautuvat 
lääketieteeseen, mutta yhdistävät siihen myös näyttöön perustuvan täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen 
menetelmiä (Academic Consortium2014). 
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hygienia. (Pohjanheimo 2005.) Kristillistä rukousparantamista ei samalla tavalla pidetä 
”puoskarointina” kuin vaihtoehtoisen kentän parantamismenetelmien harjoittamista, johon 
liittyyy elinkeinon harjoittamista. Vaihtoehtohoitoja nimitetään myös ”uskomushoidoiksi”.26 
 
 
2.1.         Salutogeneesinen paradigma  
 
Virallinen terveydenhoito ja ei-institutionaalisen kentän hoidot edustavat myös 
parantamisen eri paradigmoja. Lääketieteen paradigmassa (pathogenesis)27 etsitään 
sairautta aiheuttavia tekijöitä, niiden merkkejä elimistössä ja ennakoidaan sairauden 
etenemistä. Salutogeneesi paradigmassa (salutogenesis) katse on kohdistunut terveyttä 
edistäviin tekijöihin. (Antonovski 1987.)  
 
Salutogeneesi -käsitteen otti käyttöön terveyssosiologi Aaron Antonovski (1923-1994) 
tutkiessaan holokaustista selvinneitä ihmisiä. Antonovsky havaitsi, että traumaattisista 
kokemuksista huolimatta jotkut ihmiset eivät sairastuneet fyysisesti tai psyykkisesti 
(Antonovsky 1979, 1987). Hän kiinnostui niistä resursseista, jotka ylläpitävät ja lisäävät 
hyvinvointia. Hänen mukaansa tutkijan tulisi kiinnittää huomiota niihin tekijöihin, jotka 
vaikuttavat siihen, miksi jotkut voivat hyvin altistuttuaan samoille olosuhteille, joissa toiset 
sairastuvat. (Becker et al. 2010, 26.) Antonovskyn mukaan tutkimuksessa pitäisi 
sairastumisen syiden sijaan etsiä selittäviä tekijöitä terveyttä ylläpitäville tekijöille mm 
kysymällä haastateltavilta heidän onnistumisistaan eikä niinkään ongelmista. Antonovsky 
käsitti terveyden jatkumona totaalisen sairauden ja täydellisen terveyden välillä (Antonovsky 
1993; Eriksson 2007, 20). Salutogeneesi ajattelu soveltuu hyvin ennaltaehkäisevään 
terveydenhoitoon, mutta sitä on tutkittu myös toipilaspotilaisiin. Tulosten mukaan 
salutogeneesi-mallin mukaiset muuttujat korreloivat parantumisen kanssa (Becker et al. 
2010).   
 
Keskeinen terveyttä ylläpitävä tekijä on Antonovskyn mukaan koherenssin tunne, jonka 
vahvuus selittää elämänhallintakykyä (Antonovsky 1979, 1987). Koherenssin tunne koostuu 
kolmesta tekijästä (Sense of Coherence Scale, SOC), jotka ovat 1) ymmärrettävyys 
(comprehensibility), 2) hallittavuus (manageability) ja 3) merkityksellisyys 

                                                           
26 Uskomuslääkintä voitti vuonna 1995 Suomalainen Lääkäriseura ry Duodecimin sanakilpailun. Sen käyttöä suositaan 
erityisesti vaihtoehtohoitoihin kielteisesti suhtautuvien keskuudessa. Myös mm. lääketieteen etiikkaan ja 
semantiikkaan erikoistuneet Pekka Louhiala ja Raimo Puustinen katsovat termin uskomuslääkintä olevan leimaava käsite, 
joka vaikuttaa vihjaavan siihen, että lääkintä muuten perustuisi yksinomaan tutkittuun tietoon (2009).  
27Patogeneesinen paradigma syrjäytti hippokraattis-galenolaisen paradigman sen jälkeen, kun ruumiinavaukset sallittiin 
katolisen kirkon suostumuksella. Patologisten tutkimusten myötä päästiin tutkimaan ja katsomaan, mitä ihmisen ihon sisällä 
näkymättömissä on, ”miten Jumalan ihmeet tulivat näkyviksi ihmisruumiissa.” Lääketieteellinen kiinnostus kohdistui 
ruumiin eri orgaaneihin ja niissä havaittuihin patologisiin prosesseihin. (Ks. patologisen tutkimuksen merkityksestä 
lääketieteelle Aho 2003).  
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(meaningfulness).28 Koherenssin tunteella on suora ja myönteinen vaikutus terveystilan 
kokemiseen; se vähentää ahdistuksen, stressin, toivottomuuden ja huolestuneisuuden 
tunteita sekä masennusta. Vahva koherenssin tunne assosioituu myönteisiin tunteisiin kuten 
optimismiin, toiveikkuuteen, hyvään itsetuntoon, sinnikkyyteen ja hyvän olon tunteisiin. 
(Antonovsky 1987, 20–22; Lindström & Eriksson 2008, 518; Leppäkari 2012, 222; Suominen 
2012 .)29 
 
Koherenssin merkitystä ovat korostaneet muidenkin alojen tutkijat. Narratiivitutkimuksessa 
koherenssi on tekijä, joka luo merkityksellisen muodon tai hahmon ja sisällön narratiiville 
(Schank 1990; Pennebaker & Seagal 1999; Fireman et al. 2003; Sjöblom 2008, 62–77; 
Sanford & Emmott 2012). Terapeuttisessa omaelämäkerrallisessa narratiivissa sairastuminen 
liitetään osaksi elämän kulkua, ja sille etsitään ymmärrettäviä selityksiä. ”Koherentin tarinan 
luominen voi olla tärkeämpää parantumisprosessille kuin traumaattisen tapahtuman 
jokaisen totuudenmukaisen aspektin tavoittaminen. ” (Ochs & Capps 2002, 259). 
Ymmärrettävän tarinan avulla pyritään korjaamaan taudin aiheuttamaa vahinkoa ja 
tarjoamaan sairastuneelle näkemys siitä, missä hän juuri nyt elämässään on, ja missä hän on 
tulevaisuudessa (Frank 1995, 53).    
 
Tutkimukseni jakaa salutogeneesi paradigman kanssa kiinnostuksen terveyttä ja hyvinvointia 
edistäviin tekijöihin. Ei-institutionaaliselle parantamisen kentälle sijoittuvat aineistoni 
korostavat toivoa ja positiivista asennetta, joten nekin voidaan sijoittaa salutogeneesin 
lähestymistapaan. Antonovskyn koherenssiskaala ei kuitenkaan vastaa kysymykseen 
intuitiivisen tiedonmuodostuksen osuudesta hyvinvoinnin kokemusten vahvistumiselle eikä 
tarjoa menetelmiä näiden tekijöiden analysointiin etnografisesti kerätystä aineistosta. 
Tutkimukseni eroaa Antonovskyn sosiologisesta näkökulmasta myös siinä, että tarkastelen 
aineistoani intuitiivisen ajattelun tutkimustiedon lähtökohdasta. 
 
 
2.2.             Uskominen ja terveys: placebo ja nocebo -vaikutukset 
 
Uskonnollisuuden vaikutusta ihmisen elinikään ja hyvinvointiin on tutkittu laajoissa 
pitkittäistutkimuksissa 1960-luvulta alkaen erityisesti USA:ssa. Tutkimuksissa on havaittu, 
että säännöllinen osallistuminen uskonnollisiin tilaisuuksiin lisää elinikää (ks. esim. Idler 
2001; Kohls et al. 2011). Yhtenä tärkeänä hyvinvointia ja terveyttä edistävänä tekijänä 

                                                           
28 Ymmärrettävyydellä tarkoitetaan luottamusta siihen, että asiat noudattavat ennustettavaa kulkua, ja ne ovat 
ymmärrettävissä osana omaa elämää. Hallittavuus tarkoittaa luottamusta omiin kykyihin ja taitoihin ja siihen, että saatavilla 
on riittävästi tukea, apua ja resursseja. Merkityksellisyys tarkoittaa luottamusta siihen, että elämä on mielenkiintoista ja 
tyydyttävää, ja että asioilla on merkitystä, ja siksi on tarkoituksenmukaista huolehtia siitä, mitä tapahtuu. (Antonovsky 
1987.) 
29 Antonovskyn mukaan terve yksilö, jonka koherenssin tunne on vahva, reagoi aina ympäristön aiheuttamaan 
kuormitukseen. Hän voi myös kohdata kestokykynsä rajat (1987). 
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pidetään vahvaa sosiaalista tukiverkkoa, johon uskonnollisilla ihmisillä kuuluu usein perheen, 
sukulaisten ja työtoverien lisäksi myös kaikki samaan uskontokuntaan kuuluvat. 
Uskonnollisten yhteisöjen on havaittu tukevan sairastuneita jäseniään monin tavoin. Sairaan 
puolesta rukoilun ja muiden uskonnollisten rituaalien lisäksi uskovaisten yhteisö huolehtii 
usein myös sairaan ruoasta, seurasta, lastenhoidosta, ja tukee yhteisönsä sairasta jäsentä 
joskus myös taloudellisesti (Idler 2001, 13039). Myös masennuksen takia sairaalaan 
otettujen potilaiden kuntoutuminen oli nopeampaa, jos heillä oli uskonnollisia uskomuksia 
(Koenig et al. 1998). Uskonnollisten ihmisten on havaittu myös noudattavan tunnollisemmin 
turvallisuusohjeita, kuten esimerkiksi turvavyön käyttöä tai terveellisiä ruokailutapoja 
(Wallace & Forman 1998). Uskonnollisuus voi kuitenkin vaikuttaa myös terveyttä 
heikentävästi (Raiya et al. 2010.)30  
 
Myös moderni lääketiede tuntee uskomiseen perustuvan parantumisen, joka ei perustu 
lääkeaineen tehoon tai lääketieteelliseen toimenpiteeseen. Ilmiö ja sen vaikutus on nimetty 
placeboksi tai placeboefektiksi (lumevaikutus). Lääketieteen placebokontrolloiduissa ja 
satunnaistetuissa kaksoissokkokokeissa tutkittavaa lääkeainetta verrataan 
lumelääkkeeseen.31 Mikäli tutkittava lääkeaine vaikuttaa toivotulla tavalla useimmin 
käyttäjiin kuin placebolääke, se arvioidaan vaikuttavaksi lääkkeeksi. Placebovaikutus 
tunnistettiin vuonna 1955 (Beecher). Aluksi placeboa käytettiin vain lääkeainetutkimuksissa. 
Nykyään placeboksi luokitellaan lääkeaineen lisäksi hoitomuoto, hoitoympäristö, 
henkilökunta, lääkkeen antotapa, potilaalle annettu tuki ja monia muita paranemiseen 
mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä. (Shapiro & Shapiro 1997.) Kiinnostus tähän ilmiöön on 
lisääntynyt eri alojen tutkijoiden keskuudessa (ks. Guess et al. 2002; myös uskontotieteessä 
Harrington 1999, 2011; Geertz 2010).   
 
Placebon on tutkimuksissa todettu tehoavan parhaiten subjektiivisesti koettuun kipuun, 
ahdistukseen, unettomuuteen ja masennukseen. Sillä voidaan vaikuttaa kuitenkin myös 
objektiivisesti mitattaviin ilmiöihin kuten kolesterolitasoon, kehon lämpötilaan, haavojen 
parantumiseen, leikkauksen jälkeiseen turvotukseen ja hiustenlähtöön (Hróbjartsson & 

                                                           
30 Uskonnollisuus ja uskonyhteisöihin kuuluminen voi vaikuttaa myös negatiivisten emootioiden ja tunnetilojen kuten 
syyllisyydentunnon, pettymysten tunteiden, ahdistuneisuuden tai esimerkiksi masentuneisuuden lisääntymiseen (Exline & 
Lobel 1999; Hill & Pargament 2008; Raiya et al. 2010). 
31 Termi "satunnaistettu lumekontrolloitu kaksoissokko" tarkoittaa sitä, että tutkittavat jaetaan sattumanvaraisesti hoito- ja 
verrokkiryhmiin. Koehenkilöt ja tutkijat eivät tiedä ketkä tutkituista saavat oikeaa ainetta ja ketkä lumehoitoa. 
Kaksoissokkoasetelman pyrkimys on eliminoida suggestion vaikutus tuloksista. Englanniksi "oikeaa" eli tutkittavaa hoitoa 
saavaa ryhmää kutsutaan usein nimellä "verum" tai propositae"- ryhmäksi ja verrokkeja placeboryhmäksi. Tutkittavat 
valmisteet ("verum" ja "placebo") valmistetaan samannäköisiksi, saman makuisiksi ja -hajuisiksi, ja ne varustetaan 
koodinumeroilla ja annetaan tutkittaville täsmälleen samannäköisistä purkeista. Koodi säilytetään tutkimuksen ajan 
kassakaapissa. Vasta tutkimuksen päätyttyä koodi avataan, jolloin selviää, kuka sai mitäkin valmistetta. Uutta testattavaa 
hoitoa voidaan verrata myös johonkin käytössä olevaan hoitomuotoon, jolloin sitä saavat toimivat verrokkeina. (Howick 
2011.) 
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Norup 2003). Placebon vaikutuksesta saadaan jatkuvasti uutta tutkimustietoa, ja se näyttää 
toteutuvan hyvin erityyppisissä hoitotilanteissa.32  
 
Tutkimukseni näkökulmasta kiinnostavia ovat tutkimustulokset, jotka viittaavat siihen, että 
placebovaikutus aktivoitui tehokkaammin silloin, kun hoitajat olivat ystävällisiä, heitä oli 
helppo lähestyä, ja he vakuuttivat, että potilas tulee pian tuntemaan olonsa paremmaksi. 
Etäisesti tai epävarmasti käyttäytyvät hoitajat eivät aiheuttaneet samanlaista 
placebovaikutusta. Innostuneiden, hoitoterapiaansa itse uskovien hoitajien potilaat 
paranivat selvästi tehokkaammin, kun taas skeptisesti hoitoon suhtautuvien hoitajien 
hoidettavien parantumisprosentti laski. (Welch 2003.) Huonot kokemukset ja negatiiviset 
ennakko-oletukset voivat aktivoida noceboefektin, joka on placebolle vastakkainen ilmiö. 
Siinä koehenkilöt saavat lääkkeiden sivuvaikutuksia placebolääkkeistä (ks. Benedetti 2013).  
 
Placebovaikutusta on selitetty eri tavoin. Pitkään ajateltiin, että kivun tunnetta vähentävän 
mekanismin aktivoituminen liittyy (vain) potilaan positiivisiin ennakko-odotuksiin 
(expectancy) ja koehenkilöiden uskoon jonkin asian parantavasta vaikutuksesta. 
Placebovaikutus voi kuitenkin aktivoitua silloinkin, kun potilas tietää saavansa placeboa 
(Kaptchuk et al. 2010). Ehdollistumista ja oppimista on myös ehdotettu placebovaikutusta 
selittäväksi tekijäksi (Siegel 2002). Kaptchukin mukaan vaihtoehtohoitojen 
parantamisrituaalit vaikuttavat placebomekanismien aktivoitumiseen. Hän nimittää tällaisia 
rituaaleja “placebodraamoiksi” (Kaptchuk 2002, 2011). 
 
Biologisissa selitysmalleissa placebon toimintamekanismiksi ehdotettiin elimistön 
endogeenisten opioidien lisääntymistä (Levine et al. 1978). Myöhemmät tutkimukset 
aikaisempaa tarkemmilla menetelmillä vahvistavat, että placeboilmiö tapahtuu juuri 
neuroendokriinisissä33 välittäjäaineissa, jotka vaikuttavat immuunijärjestelmään (Eskandari 
& Sternberg 2002). Neurobiologinen tutkimus yhdistää sensoriset ja motoriset systeemit ja 
ottaa kognition, emootiot ja oppimisen huomioon (ks. esim. Bauregaard 2007). Tästä on 
seurannut päätelmä, että placebo ei ole vain yksi tietty vaikutus, vaan placeboja on useita 
(Benedetti 2014, 623). 
 
Uusimmissa neurobiologisissa tutkimuksissa on havaittu, että placebovaikutus näyttää 
aktivoituvan jo ennen tietoista ja toiveikasta uskomista (Jensen et al. 2012). Kontekstuaaliset 
vihjeet aktivoivat neurobiologisia prosesseja, joiden toiminta ei ole tietoisuutemme 
tavoitettavissa (ks. esim. Benedetti 2014; Seetal et al. 2017). Tämä kiinnostava tutkimustieto 
– kuten placebotutkimus yleensäkin – tukee käsitystäni intuitiivisten oletusten merkityksestä 
parantumisodotusten taustalla.   
 
                                                           
32 Ks. placebotutkimuksen perustutkimuksesta, kliinisistä kokeista ja alan tutkijoiden hypoteeseista placebovaikutuksen 
taustalla (Benedetti et al. 2014).  
33 Neuroendokrinologia tutkii hermoston ja hormonien vuorovaikutusta. 
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3. Tutkimuksen rakenne 
 
Tutkimukseni etnografista aineistonkeruuta ja kvalitatiivista analyysia ohjaa teoreettinen 
viitekehys, jonka esittelyllä aloitan tutkimukseni (seuraava osa II). Teoreettisen ajatteluni 
perusteiden esittelyn jälkeen siirryn etnografiaan (osa III). Kerron, mitä etnografia työssäni 
tarkoittaa, ja miten intuitiivista ajattelua voidaan havainnoida etnografisella kentällä ja sieltä 
kerätystä aineistosta. Valikoin aineistonkeruun menetelmiä intuitiivisen ajattelun 
havainnoinnin näkökulmasta, ja arvioin jo aikaisemmin kerättyä laajaa ja heterogeenista 
aineistoa intuitiivisen ilmaisun tutkimisen näkökulmasta. Esittelen tutkimuskenttäni eli 
karismaattiskristillisen Nokia Mission ja reiki energiahoidon esimerkkinä parantamisesta 
vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä. Kuvaan kentällemenon strategiat, aineistot, tutkijan 
positiot ja pohdin tutkimusetiikkaa. Etnografia on tutkimuksessani ensisijaisesti 
aineistonkeruun metodi, joka toteutuu osallistuvan havainnoinnin menetelmin.  
 
Etnografisten kenttien esittelyn jälkeen aloitan analyysin (osa IV).  Etnografisessa aineistossa 
intuitiivista ja maagisuskonnollista ajattelua ja sitä tukevia kontekstin virikkeitä on 
mahdollista havainnoida.  Aineiston jäsentelyä ohjaa tutkimustieto (intuitiivisista) 
emootioista. Emootioiden tutkimustiedon lisäksi käytän analyysissa apuna kognitiivisen 
uskontotieteen tunnistamia ja nimeämiä intuitiivisen mielen taipumuksia sekä 
tutkimustietoa maagisesta ajattelusta. Esittelen maagisen ajattelun dynaamista rikastumisen 
prosessia jäsentelevän ja kuvaavan kolmivaiheisen mallin, jossa erottelen nonverbaalin ja 
verbaalin ilmaisun lokaalista, kontekstin opista. Maaginen ajattelu rikastuu ympäristössä, 
jossa intuitiivista ajattelua tuetaan.  
 
Teoreettiseen kehykseeni viitaten oletan, että dynaamiset, emootioita motivoivat 
affektiiviset säätelyjärjestelmät vaikuttavat myös intuitiiviseen ajatteluun perustuvaan 
maagiseen ja maagisuskonnolliseen ajatteluun. Analyysin viimeisessä osassa esitän 
hypoteesin siitä, mikä aktivoi ja ylläpitää maagisuskonnollisen ajattelun rikastumisen 
dynaamisuutta, ja miten se aineistossani esiintyy.  
 
Tutkimukseni viimeisessä osassa (osa V) teen yhteenvedon tutkimuksestani ja esittelen 
analyysiini perustuvat tutkimuslöydökset, jotka vastaavat johdannossa esittämiini 
tutkimuskysymyksiin. Yhteenveto vastaa kysymyksiin, mitä uutta tietoa tutkimukseni tuotti 
maagisen ajattelun implisiittisestä ja eksplisiittisestä oppimisprosessista ja parantamisesta. 
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II            TEOREETTINEN VIITEKEHYS  
 
 
 
 
Teorialuvuissa esiteltävät tutkimukset ovat relevantteja parantamiseen liittyvässä 
intuitiivisen, maagisen ja maagisuskonnollisen ajattelun tutkimuksessa. Tutkimusprosessin 
aikana syvensin vuorotellen teoreettista tietämystäni ja tarkistin tutkimuskentällä teorian 
pohjalta syntyneitä hypoteeseja. Tämä jatkuva kysymisen ja kyseenalaistamisen, etsimisen ja 
löytämisen prosessi, jossa teoreettinen tieto on altistettu kenttähavainnoille ihmisten 
parissa, jalostui teoreettiseksi kehykseksi, jonka seuraavassa esittelen. 
 
Teoreettinen viitekehykseni käsittää neljä päälukua. Lukujen hierarkia noudattaa 
(pääpiirteittäin) vertikaalin integraation ajatusta, jossa etenen syvemmältä, alempien 
ilmiöiden (näkymättömältä) tasolta kohti ylempiä (näkyvien) ilmiöiden tasoa. Teoreettisen 
ajatteluni lähtökohtana on tutkimustieto intuitiivisesta ajattelusta, joka on kumuloitunut 
mielen kaksinaisuutta tutkivien kaksoisprosessointiteoreetikoiden tutkimuksissa (ks. Frankish 
& Evans 2009; Evans 2010; Kahneman 2011; Evans & Stanovich 2013). 
Kaksoisprosessointiteorialla (dual process theory) tarkoitetaan ihmismielen kahta erilaista 
tiedonmuodostusprosessia, niihin liittyviä piirteitä ja niiden vuorovaikutusta.  
 
Toisessa pääluvussa keskityn intuitiivisten, tiedostamattomien mielen prosessien 
ominaisuuksista emootioihin ja emootioita motivoiviin affektiivisiin säätelyjärjestelmiin, 
jotka lisäävät hyvinvointia. Emootioluvuissa erottelen intuitiiviset emootiot itsetietoisista 
(self-conscious) tunteista ja esittelen affektiivisten säätelyjärjestelmien infrastruktuuria 
(Panksep & Biven 2012). Emootioihin liittyvät neurobiologiset prosessit tapahtuvat katseilta 
piilossa syvemmillä ilmiöiden tasolla. Intuitiiviset emootiot (ja tiedostetut tunteet) ovat niitä 
intuitiivisen ajattelun ominaisuuksia, joita kuitenkin voidaan havainnoida spontaanissa 
nonverbaalisessa ja verbaalisessa ilmaisussa etnografisessa aineistossa. 
Hyvinvointia edistävistä affektiivisista säätelyjärjestelmistä nostan esiin etsimisen, 
hoivaamisen ja leikkimisen, jotka liitän ”ylemmällä tasolla” tunnistettaviin emootioihin ja 
tunteisiin, ja joista tutkimuksessani nostan esiin toivon, myötätunnon ja ilon ja 
onnellisuuden. Tähän lukuun sijoitan myös positiivisen psykologian flow-tutkimuksen 
(virtauskokemus), jonka liitän osaksi hyvinvointia edistäviä emootioita, tunteita ja 
affektiivisia säätelyjärjestelmiä. Toisen pääluvun viimeisissä alaluvuissa käsittelen 
emootioiden säätelyä ja hyvinvointia sekä emootioiden tarttumista, joka vaikuttaa 
intuitiivisen, maagisen tarttumisen ajatukseen. Emootiotutkimus tarjoaa välineitä 
emootioiden ja tunneilmaisujen jäsentelyyn ja havainnointiin. Se myös purkaa dikotomista 
kahtiajakoa ruumiiseen ja mieleen. 
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Kolmannessa pääluvussa siirryn syvempien (alempien) ilmiöiden tason tutkimustiedon 
esittelystä kohti maagisessa ajattelussa eksplikoituvien, toistuvien ja kulttuurirajat ylittävien 
intuitiivisten mielen taipumusten tutkimusta. Emootiotutkimuksen lisäksi kognitiivinen 
uskontotiede tarjoaa analyyttisiä välineitä intuitiivisen mielen taipumusten tunnistamiseen 
erilaisissa aineistoissa. Kognitiivisessa uskontotieteessä tunnistetut (alempien tasojen 
tutkimustietoa hyödyntävät), ihmisille itselleen tiedostamattomat, intuitiiviset taipumukset 
selittävät, auttavat ymmärtämään ja tarjoavat välineitä maagisuskonnollisen ajattelun ja 
käyttäytymisen analysointiin. Näistä tutkimuksessani nostan esiin taipumuksen olettaa 
yliluonnollinen toimija, olemusajattelun (essentialismi), merkityksellisyyden kokemuksen ja 
moraaliset intuitiot hyvästä ja pahasta. 
 
Teoriaosuuden viimeinen pääluku käsittelee maagista ajattelua. Siihen vaikuttavat 
”näkymättömät” tiedostamattomat intuitiiviset prosessit, emootiot, affektiiviset 
säätelyjärjestelmät ja intuitiiviset taipumukset. Maagisessa ajattelussa intuitiivinen ja 
reflektiivinen tiedonmuodostusprosessi ovat vuorovaikutuksessa. Maagista ajattelua opitaan 
sekä implisiittisesti että eksplisiittisesti intuitiivista ajattelua suosivassa tulkintakehyksessä. 
Intuitiivinen ajattelu eksplikoituu maagisena ajatteluna sitä tukevassa ympäristössä, kuten 
etnografisten aineistojen analyysissa havainnollistan. Maagisessa ajattelussa kiinnitän 
huomioni maagiseen essenssiin, intuitiiviseen maagisen tarttumisen ajatukseen ja 
kuvitteluun. Teoriaosuuden lopuksi esitän yhteenvedon teorioista, ja kerron, miten 
hyödynnän teoriassa esitettyä tutkimustietoa analyysissani.   
 
 
4. Intuitiivinen ajattelu ja mielen kaksinaisuus kaksoisprosessoinnin  

kehyksessä   
 
Ensimmäisiä mielen kaksinaisuuteen liittyviä kokeellisia tutkimuksia tehtiin 1960-luvulla.34 
Arthur Reber kehitteli omaa oppimisen teoriaa aikana, jolloin suurin osa kognitiotieteen ja 
kognitiivisen psykologian tutkijoista kohdisti huomionsa muistin tutkimiseen (Evans 2004).35 
Reber havaitsi, että oppimista on kahdenlaista; implisiittistä ja eksplisiittistä. Reber päätteli, 
että implisiittinen systeemi oli evoluutiossa vanhempi ja läheisessä yhteydessä eläinten 

                                                           
34 Mielen kaksinaisuuden tutkimuksen kehitystä 1970-luvulta alkaen edelsi kognitiivinen käänne. Kognitiivisella käänteellä 
tarkoitetaan 1950-luvulla alkanutta tutkimusparadigman muutosta psykologiatieteissä. Kiinnostus ihmisen mielen sisäisiä 
ominaisuuksia kohtaan kasvoi vastareaktiona behavioristiselle tutkimussuuntaukselle, jossa ulkoisiin ärsykkeisiin 
reagoiminen ja reaktioiden mittaaminen oli keskiössä. Katse suunnattiin mielen sisäisiin prosesseihin – aluksi muistiin. 
Tietotekniikan nopean kehityksen ja digitalisoituminen myötä entistä tarkemmat tutkimusvälineet mahdollistivat myös 
tiedostamattoman, intuitiivisen ajattelun tieteellisen tutkimuksen. (Evans 2009.) 
35 Kognitiivisina ominaisuuksina pidetään tiedonmuodostukseen liittyviä kykyjä kuten oppimista, muistamista, 
havaitsemista, kykyä tunnistaa värejä, muotoja, esineitä ja kasvoja, erilaisia kielellisiä toimintoja kuten kykyä tuottaa ja 
ymmärtää luettua tai puhuttua tekstiä, ajattelua, päättelyä ja ongelmanratkaisua. Emootioiden osuuteen kognitiivisissa 
toiminnoissa on viime vuosina kiinnitetty enenevästi huomiota emootiotutkimuksen kehityksen myötä (ks. esim. 
Nummenmaa 2010). 
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kognitioon (1993). Nykyisen tutkimuksen perusteella kaikki mielen kognitiiviset prosessit 
tapahtuvat kahdessa erilaisessa tiedonmuodostusprosessissa, joihin kumpaankin kuitenkin 
liittyy useita alasysteemejä (Evans 2012). Implisiittisen ja eksplisiittisen oppimisen lisäksi 
teemme intuitiivisia ja reflektiivisiä valintoja tai arvioita, päättelemme ja muodostamme 
ajatuksia ja mielipiteitä. Meillä on myös kaksi tapaa muistaa (semanttinen muisti ja 
episodinen muisti) ja kaksi tapaa tietää (olla tietoisia) (Evans 2010). 
 
Amon Trevsky ja Daniel Kahneman (1974) haastoivat käsityksen siitä, että ihmisten 
päätökset perustuisivat hyötyjen maksimointiin tulevaisuuden skenaarioiden 
todennäköisyyksien perusteella, kuten ”Rationaalisen valinnan teoria” (Rational Choice 
Theory) väitti (ks. Kahneman 2010; Stanovich 2011; ”Great Rationality Debate”). 
Kahnemanin ja Trevskyn tutkimukset osoittivat, että kompleksisissa 
päätöksentekotilanteissa, joissa tulevaisuuden ennakointi on epävarmaa, tutkittavat 
luottivat enemmän intuitiivisiin, heuristisiin oikopolkuihin (heuristic shortcuts)36 kuin 
analyyttiseen päättelyyn. Myöhemmät sosiaalipsykologian kaksoisprosessointitutkimukset 
osoittavat samaa; ihmiset eivät ole tietoisia uskomuksistaan, eivätkä he havaitse niiden 
vaikutusta käyttäytymiseensä. Sosiaalipsykologiassa nimettiin taipumus nopeaan ja 
helppoon ajatteluun käsitteellä ”cognitive miser” (Fiske & Taylor 1984).37  
 
Kaksoisprosessoinnin käsitettä käyttivät mielen kaksinaisuuden tutkimuksessa ensimmäisenä 
James Wason ja Jonathan St. B. T. Evans (1975). Kiinnostus intuitiivisen mielen prosessointiin 
syntyi kognitiivisessa, kokeellisessa psykologiassa päättelyä mittaavien tutkimusten 
”sivutuotteena”. Kokeelliset tutkimukset osoittivat, että tutkittavien yliopisto-
opiskelijoiden38 loogis-rationaalinen päättelyprosessi – vastoin tutkijoiden odotuksia – ei 
ohjannutkaan käyttäytymistä vaan käyttäytymiseen vaikuttivat intuitiiviset ja 
tiedostamattomat ennakko-oletukset.39 Loogiset prosessit kilpailevat ei-loogisten, 
intuitiivisten oletusten kanssa ja vaikuttavat myös käyttäytymiseen (Evans 1989; Evans & 
Over 1996). Tutkimus osoitti myös, että intuitiivinen mielemme prosessoi jatkuvasti valtavan 
määrän tietoa, joka liittyy kehomme automaattisiin toimintoihin, ympäristön mahdollisiin 
uhkiin ja myös uusiin assosiaatioihin, jotka liittyvät luovaan, heuristiseen prosessointiin 
(Kahneman 2011, 416). Käsitys rationaalisesta mielestä, joka tekee päätöksiä tietoon 
perustuvien faktojen perusteella, kyseenalaistettiin kaksoisprosessointitutkimuksessa.40  

                                                           
36 Heuristisella oikopolulla tarkoitetaan kokeilevaa ja arvailevaa mielen prosessia, jossa päätöksenteko perustuu 
valistuneisiin tai intuitiivisiin arvauksiin (Fiske & Taylor 1984). 
37 ”Kognitiivinen kitupiikki” tarkoittaa sitä, että ihmisellä on taipumus minimoida kognitiivisten energiaa vaativien resurssien 
käyttöä. 
38 Yliopisto-opiskelijoiden käyttö aineistoissa on yleistä tutkimuseettisten säännösten noudattamiseksi. Yhdysvalloissa ja 
Euroopan yliopistoissa informanttien tai koehenkilöiden käyttö on tarkasti määritelty. Tutkimusaineiston kapeus on 
tutkijoiden tiedossa, siksi tutkimustuloksia on verrattu myös eri kulttuureista kerättyihin aineistoihin.   
39 Wasonin kehittämä testi (Wason selection task) osoittautui menetelmäksi, jolla tunnistettiin mielen toiminnan rajoituksia 
ja mielen taipumusta intuitiiviseen ajatteluun.  (Evans 2004, 242–243) 
40 ”Rationaalinen – irrationaalinen” laatua tai ominaisuutta ilmaisevina sanoina on luvuttu, koska intuitiivisetkin oletukset 
voivat olla rationaalisia joissain konteksteissa, ja rationaaliset päätelmät irrationaalisia joissakin yhteyksissä. 
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Kaksoisprosessointiteoria on sateenvarjotermi kaikelle mielen kaksinaisuutta käsittelevälle 
nykytutkimukselle. Sen käyttö yleistyi 1990-luvulla. (Evans 2009, 1.) Mielen kaksinaisuudesta 
on esitetty useita eri hypoteeseja ja tutkimuslöydöksiä kognitiivisessa psykologiassa ja 
sosiaalipsykologiassa, joissa sitä tutkittiin lähes kolme vuosikymmentä toisistaan 
tietämättä.41 Yhteistyötä ja tutkimustiedon vertailua eri psykologiatieteiden välillä ei 
juurikaan tehty ennen vuotta 2006.42 Sittemmin tutkimustiedon jakaminen osoitti, että 
keskustelu intuitiivisesta ja reflektiivisestä ajattelusta ja niiden vuorovaikutuksesta on 
monitieteistä, dynaamista, hypoteeseja luovaa ja uutta tietoa lisäävää (Evans & Frankish 
2009). Tällä hetkellä kansainvälinen keskustelu teorian ympärillä on innostunutta, ja teoriaa 
sovelletaan, arvioidaan ja täydennetään (ks. Evans & Frankish 2009; Kahneman 2011; Evans 
2010; Oviedo 2015; Järvilehto 2015a, b; Risen 2016).  
 
Kaksoisprosessointiteoria tarkoittaa eri tutkimuskentillä kuitenkin eri (tasoisia) asioita. 
Kognitiivinen psykologia on kiinnostuneempi (syvemmän tai alemman ilmiöiden tason) 
mielen systeemeistä. Intuitiivinen systeemi 1 on evoluutiossa vanhempi, emootioiden 
ohjaama ja osin yhteinen eläinten kanssa. Siihen liittyy implisiittinen tieto.  Reflektiivinen 
systeemi 2 on evoluutiossa uudempi ja ihmisille ominainen. Kompleksiset emootiot 
(itsetietoiset tunteet) ja eksplisiittinen tieto kuuluvat systeemi 2:een. Kognitiiviset systeemit 
vastaavat mielen tiedonmuodostusprosesseista, joita nimitetään tyypeiksi. Intuitiiviset 
mielenprosessit kuuluvat tyyppi 1:een ja reflektiiviset prosessit kuuluvat tyyppi 2:een. (Evans 
& Stanovich 2013.) 
 
Tyyppi 1 (intuitiivinen) ja tyyppi 2 (reflektiivinen) ovat laadultaan erilaisia mielenprosesseja, 
joihin vaikuttavat moninaiset kognitiiviset ja neuraaliset systeemit (Evans & Stanovich 2013, 
226). Tyyppi 1 systeemien moninaisuudesta Evans ja Stanovich käyttävät käsitettä TASS (The 
Autonomous Set of Systems). Siinä modulaariset ja habituaaliset järjestelmät sekä 
automaattiset prosessit toimivat samanaikaisesti eikä yhtä ominaisuutta voi paikantaa vain 
yhteen järjestelmään. Myös emootiot ja moraaliset intuitiot vaikuttavat intuitiivisen tyyppi 1 
prosesseissa (ibid. 226). Kaksoisprosessointiteoreetikot käyttävät intuitiivisesta 
prosessoinnista myös termiä system 1 ja reflektiivisestä prosessoinnista system 2 termiä 
tyyppien rinnalla. Kaksoisprosessointiteorian käsitteiden käytön epätäsmällisyys on 
herättänyt sekä kritiikkiä että hämmennystä tutkimuskenttää ja kaksoisprosessointiteorian 

                                                           
41Mielen kaksinaisuutta on määritelty tutkimuksessa useilla käsitepareilla(ks. myös Pyysiäinen 2009, 190), kuten: 
Implisiittinen - eksplisiittinen (Reber 1993), automaattinen - kontrolloitu (esim. Schiffrin & Schneider 1977), tiedostamaton  
- tietoinen  (Djiksterhuis 2004), assosiatiivinen - sääntöihin perustuva (rule-based) (Sloman 1996), intuitiivinen - 
analyyttinen, intuitiivis-kokemuksellinen -analyyttis-rationaalinen (Epstein, Pacini & Dense-Raj 1996), heuristinen - 
systemaattinen (Chaiken 1980), eksperientaalinen (kokemuksellinen) - rationaalinen (Epstein 2002), heuristinen - 
analyyttinen, (Evans 2006; Kahneman, Slovic & Trevsky 1982), refleksiivinen - reflektiivinen (Lieberman 2003), holistinen - 
analyyttinen (Nisbett et al. 2001),  systeemi 1  - systeemi 2, (Stanovich 1999), systeemi A - systeemi B (Pyysiäinen 2009), 
type 1 - type 2(Evans & Stanovich 2013).   
42 Vuonna 2006 kognitiivinen psykologi Jonathan St. B. T. Evans ja filosofi Keith Frankish järjestivät monitieteellisen 
konferenssin kaksoisprosessointiteorioiden tutkimuksista (ks. Evans ja Frankish 2009). 
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kehitystä ulkopuolelta seuraavien keskuudessa. Tutkijat käyttävät käsitettä myös usein niitä 
tarkemmin määrittelemättä. (Evans & Stanovich 2013; Oviedo 2015.)   
 
Sosiaalipsykologiassa analysoidaan usein ajattelutyylejä, joita ympäristö muokkaa. Evans 
nimittää moodeiksi (modes) näitä kognitiivisia rakenteita pinnallisemmalla tasolla tapahtuvia 
ilmiöitä, jotka eivät perustu kahdelle erilaiselle systeemille (mielen arkkitehtuurissa) vaan 
edustavat systeemi 2:n prosessointia (2009,36.)43 Nämä moodit ovat joustavia ja riippuvaisia 
persoonallisuudesta ja koulutuksesta, ja ne voivat muuntua, jos henkilö muuttaa 
toisenlaiseen ympäristöön tai kulttuuriin (Evans 2009, 35, 216).   
 
Sosiaalipsykologeja kiinnostavat prosessit, jotka vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten ihmisiä 
suostutellaan muuttamaan näkökulmiaan ja mielipiteitään, kuinka käsityksemme 
tapaamistamme ihmisistä muodostuu, tai miten muiden ihmisten käyttäytyminen ja normit 
vaikuttavat meihin (ks. Chaiken & Trope 1999; Petty & Cacioppo 1986; Chaiken 1980; Smith 
& DeCoster 2000). Uudemmassa sosiaalipsykologian tutkimuksessa on kuitenkin jaettu 
kognitiivisen psykologian käsitys tiedostamattoman intuitiivisen ajattelun osuudesta 
kognitioon, arviointiin, affekteihin, motivaatioon ja käyttäytymiseen (ks. Fiske & Taylor 2013, 
16).  Yksilön tekijyyttä kuvataan tutkimuksessa käsitteellä ”activated actor”. Tällä viitataan 
toimijaan, joka tiedostamattaan aktivoituu sosiaalisen ympäristön vihjeiden vaikutuksesta 
(Fiske & Taylor 2013).  
 
Tutkimuksessani käytän käsitettä Intuitiivinen ajattelu systeemi 1 kognitiosta ja siihen 
liittyvistä tiedonmuodostusprosesseista. Intuitiivinen ajattelu (tiedonmuodostusprosessi) on 
emootioihin ja kognitiivisiin taipumuksiin sekä ennakko-oletuksiin (bias)44 perustuvaa, 
automatisoitunutta tiedonmuodostusta, joka kokemusten ja opitun myötä vahvistuu.  
Intuitiivinen tiedonmuodostusprosessi on automaattista, nopeaa, helppoa, joustamatonta ja 
tietoisesta mielestä riippumatonta (Evans 2009, 42; Evans 2010; Evans & Stanovich 2013). 
Intuitiivisen mielen prosessien tuottamat ajatukset, käsitykset, asenteet ja ennakkoluulot 
voivat olla myös tietoisia, mutta niiden muodostumiseen vaikuttaneet prosessit ovat 
ihmiselle itselleen tiedostamattomia (ks. myös Järvilehto 2015a, 29).   
 
Reflektiivinen tiedonmuodostus vaatii enemmän energiaa ja on pääosin tietoista ja 
tahdonalaista. Tietoisessa mielessä käsitellään analyyttisesti intuitiivisen mielen 
”esikäsittelemää”, valikoitunutta tietoa ja muodostetaan käsityksiä, reflektoidaan ja 
                                                           
43 Evans mainitsee esimekkeinä moodeista Epsteinin ja Pacinin (1999) ekperientaalisen vs. rationaalisen ja Shelley Chaiken 
(1980) heuristisen vs. systemaattisen teorian (Evans 2009, 36). 
44 Englanninkielisessä tutkimuksessa termillä bias viitataan koehenkilöiden ajattelua tietyllä tavalla ohjaavia oletuksia ja 
taipumuksia muodostaa välittömiä uskomuksia, mielipiteitä ja valintoja. Suomen kieleen bias-termi on käännetty sanoilla 
ennakkoasenne, ennakkoluulo, ennakkomieltymys, puolueellisuus, syrjintä, jonkun asian suosiminen, taipumus johonkin, 
jonkun asian painotus, ja (biased) olla johonkin kallellaan, tuntea mieltymystä, ennakkoluuloja jotakin kohtaan, vaikuttaa 
johonkin puolueellisesti. Bias tarkoittaa myös kankaan vinoa tai viistoa leikkausta. (MOT Englanti 4.8 englanti-suomi © 
Kielikone Oy & Gummerus Kustannus Oy.  Luettu 12.10.2012.) Tilastotieteessä bias-termi suomennetaan sanalla vinouma, 
josta se on levinnyt yleisempään käyttöön.  
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eksplikoidaan arvioita, valintoja ja päätöksiä. Reflektiivinen ajattelu tapahtuu rajallisessa 
työmuistissa. Tietoinen ajattelu on hidasta, harkittua, kyseenalaistavaa, ponnistelua 
vaativaa, kontrolloitua ja sitä voidaan ilmaista verbaalisti, sanallistaen. Se on kehittynyt 
evoluutiossa paljon myöhemmin kuin intuitiivisiin prosesseihin liittyvät mielen 
ominaisuudet. (Stanovich & West 2000; Stanovich 2009; Evans 2010; Kahneman 2011.) 
 
Reflektiivisessä suunnitelmallisessa ajattelussa abstraktien käsitteiden ja monimutkaisten 
tehtävien prosessointi on mahdollista (Evans 2010; Kahneman 2011). Reflektiivinen ajattelu 
on myös kulttuurievoluution mahdollistaja (Tomasello & Rakoczy 2003; Lewens 2015). 
Käsitellessämme monimutkaisia, päättelyä vaativia tehtäviä ja tehdessämme vaikeita 
päätöksiä erittelemme, rajaamme, systematisoimme ja sanallistamme asioita loogisesti, kun 
intuitiivisessa ajattelussa prosessoimme kontekstuaalisia vihjeitä ja informaatiota 
kokonaisvaltaisemmin, holistisesti ja moniaistisesti (Lindeman 2011, 373; ks. myös Denes-Raj 
& Epstein 1994).  
 
Taipumuksemme helpolta tuntuvaan ajatteluun johtaa ”kognitiivisiin oikopolkuihin” ja 
ennakko-oletusten vahvistumiseen. Ennakko-oletukset (bias), kuten stereotypiat, ovat 
valmiita ajattelun ”oikopolkuja”, jotka suotuisissa olosuhteissa vahvistuvat ja yleistyvät. 
Monimutkaisia tehtäviä suoritettaessa ne voivat johtaa vahinkoihin ja virheellisiin arvioihin. 
Joissakin tapauksissa intuitiiviset taipumukset voivat olla hyödyllisiä kuten esimerkiksi 
placebo vaikutuksessa. 
Kognitiivinen vinouma -termiä (cognitive bias) käyttivät ensimmäisinä Daniel Kahneman ja 
Amos Trevsky (1972). Kokeelliset tutkimukset ovat sittemmin toistuvasti osoittaneet, että 
ajatteluamme ohjaavat useat kymmenet eri kognitiiviset vinoumat, joista emme itse aina ole 
tietoisia. Vinouma rajaa objektiivisen havainnoinnin ja päätöksenteon mahdollisuuksia 
(Evans 2010; Kahneman 2011).  
 
Kognitiivisia vinoumia on jaoteltu eri luokkiin sen mukaan liittyvätkö ne muotoon (context 
bias) vai sisältöön (content bias), ovatko ne subjektia vahvistavia vai sosiaalisen ryhmän 
koheesiota ylläpitäviä ja muista ryhmistä erottavia. Sosiaaliseen ryhmään kuulumisen 
identiteettiä vahvistetaan ulkoryhmistä erottautumalla (ingroup bias, outgroup homogeneity 
bias). Sisäryhmävinoumassa arvostamme enemmän tai vähemmän automaattisesti oman 
ryhmämme uskomuksia ja arvoja, ja jätämme joko huomiotta ulkoryhmäläisten uskomukset 
ja arvot tai suoraan vastustamme niitä. Sosiaalinen ryhmäpaine eli ryhmän konsensus 
vaikuttaa ajatteluumme ja käyttäytymiseemme. (Ks. esim. Fiske 2013; Pyysiäinen 2012b, 42.)  
 
Auktoriteettivinouma tarkoittaa sitä, että uskomme jonkin tietyn vaikutusvaltaisen henkilön 
väitteitä kyseenalaistamatta. Luontainen taipumuksemme auktoriteettiuskoon estää meitä 
näkemästä auktoriteetteina pidettyjen toimijoiden virheitä ja puutteita (Pyysiäinen 2012b, 
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43). Lääkäri, parantaja ja uskonnollinen johtaja saavat luontaisesti auktoriteettiaseman.45 
Myös sädekehäefekti (halo-efect) voi vaikuttaa auktoriteettisuhteessa. Siinä yksilön yksi 
myönteinen piirre johtaa arvioimaan koko henkilöä myönteisesti (Forgas 2011). 
 
Eksplisiittistä ajatteluamme ohjaa myös vahvistusvinouma (confirmation bias). Valikoimme 
ympäristöstä (kuten mediasta) ja muistoistamme vain sellaista informaatiota, joka tukee 
etukäteisoletuksiamme jostain asiasta. Jonkin merkityksellisen tapahtuman jälkeen alamme 
myös herkästi etsiä ja nähdä siihen johtavia ennusmerkkejä (hindsight bias). 
Uskottavuusvinouma (credibility bias) taas muodostuu siitä, että jokin perustelu 
hyväksytään, koska sen tuottamat johtopäätökset ovat miellyttäviä (Pyysiäinen 2012b). 
Emme esimerkiksi huomioi informaatiota, jonka seurauksena joutuisimme luopumaan 
jostain meille miellyttävästä asiasta, vaikka se olisi tutkitusti hyvinvoinnillemme 
vahingollista. 
 
Priming termillä tarkoitetaan ennen varsinaisen koejärjestelyn alkua annettuja ja/tai saatuja 
vihjeitä, jotka ohjaavat kokeellisessa tutkimuksessa tehtyjä päätelmiä (ks. kritiikistä ja 
vastakritiikistä Payne et al. 2016). Tutkimuksissa esimerkiksi havaittiin toistuvasti, että 
koehenkilöt tekevät tiedostamattaan valintoja niiden vihjeiden perusteella, joita heille 
annettiin kokeen alussa (matching bias, priming). Esimerkiksi eräässä priming efektiä 
mittaavassa tutkimuksessa nuorille koehenkilöille näytettiin vanhuuteen assosioituvia sanoja 
kuten ”Florida”, ”viisaus” ja ”yksinäisyys”. Tämän jälkeen heitä pyydettiin kävelemään 
ympyrää. Koehenkilöiden kävelyvauhti hidastui merkittävästi sen jälkeen, kun heidän 
ajatuksensa olivat ohjautuneet vanhuuden ajatteluun. (Bargh et al. 1996, 236.) 
 
Evoluutiossa eloonjäämistämme ovat edistäneet primäärit emotionaaliset ja keholliset 
aistimukset ja automaattinen kykymme lähestyä palkitsevia ja välttää meille vaarallisia 
kohteita (Panksepp & Biven 2012, 42–46). Fyysisen ympäristön (luonnon ympäristö tai 
ihmisen rakentama ympäristö) ja sosiaalisen ympäristön kontekstuaaliset vihjeet aktivoivat 
intuitiivisia ennakko-oletuksiamme (ks. myös Bargh & Chartrand 1999). Uhkaavassa 
tilanteessa pakenemme tai kehomme valmistautuu puolustautumaan. Me emme jää 
reflektoimaan ja analysoimaan tilannetta. Intuitiivinen ajattelu takaa sen, että selviydymme 
tavallisista arkipäivän haasteista, kuten esimerkiksi liikennöidyn kadun ylittämisestä tai 
pilaantuneen ruoan välttämisestä. Luontaiset kykymme pelätä sairauksien aiheuttajia, kokea 
moraalista paheksuntaa, suunnistaa maastossa, rakastua, kokea esteettisiä elämyksiä, ovat 
esimerkkejä siitä, miten valtava määrä monimutkaisia prosesseja tapahtuu jatkuvasti 

                                                           
45Tunnetuin auktoriteetin vaikutusta käyttäytymiseen tutkiva koeasetelma on ”tottelevaisuuskoe” (Milgram 1963, 1974). 
Siinä koehenkilöitä ohjeistettiin antamaan sähköshokkeja rangaistuksena toisen henkilön vääristä vastauksista. Vaikka 
monet koehenkilöt protestoivatkin tappavien sähköiskujen antamista vastaan, he silti noudattivat auktoriteetilta saamiaan 
ohjeita. Auktoriteettia edusti kokeen virallinen ohjaaja, joka käyttäytyi neutraalisti ohjeita toistaen. Ohjaaja ei osoittanut 
tunnereaktioita tai muuttanut ohjeistusta kipua aiheuttavien ja hengelle vaarallisten sähköimpulssien 
lisääntyessä.Millgramin koeasetelmasta on keskusteltu paljon ja sitä on myös kritisoitu. 
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tietoisen mielemme ulottumattomissa. Prosessit tapahtuvat niin hyvin, että emme ole 
tietoisia niiden olemassaolosta. (Ks. esim. Evans & Curtis-Holmes 2005.)  
 
 
4.1.              Intuitiivisen ja reflektiivisen ajattelun piirteet 
 
Seuraava taulukko havainnollistaa kognitiivisen systeemi 1:n ja systeemi 2:n ja niitä 
vastaavien intuitiivisen tyyppi 1:n ja reflektiivisen tyyppi 2:n mielen prosessoinnin tyypillisiä 
piirteitä. Taulukon perustana on Frankishin ja Evansin (2009, 15), Evansin (2009, 34), Evansin 
(2010, 21) ja Evansin ja Stanovichin (2013, 225: table 1) esittämät piirteet, joita useat 
kaksoisprosessointiteoreetikot attribuoivat intuitiiviseen mieleen ja reflektiiviseen mieleen.  
 
TAULUKKO 2.  
Kaksoisprosessointiin ja kaksoissysteemiin toistuvasti liitetyt ominaispiirteet 
 
Systeemi 1  (mieli)                                                          Systeemi 2 (mieli) 
evoluutiossa vanhempi                                                   evoluutiossa uudempi 
implisiittinen tieto                                                            eksplisiittinen tieto 
perusemootiot                                                                  kompleksiset emootiot 
yhteinen eläinten kanssa46                                              ihmisille tyypillinen 
 
Tyyppi  1    (intuitiivinen prosessi)                                 Tyyppi  2 (reflektiivinen prosessi) 
 
ei tarvitse työmuistia                                                        tarvitsee työmuistin 
autonominen                                                                      kognitiivinen erottelu  
                                                                                            
Tyypillinen korrelaatio, vastaavuus 
nopea                                                                                  hidas  
suuri kapasiteetti                                                              rajallinen kapasiteetti 
rinnakkainen (parallel)                                                     peräkkäinen (sequential) 
tiedostamaton                                                                   tietoinen  
ennakko-oletuksiin nojautuva (biased responses)     normatiivinen (normative responses) 
kontekstualisoituva (contextualized)                           kontekstista riippumaton 
automaattinen                                                                 kontrolloitu 
assosioiva                                                                          ulkoisiin sääntöihin perustuva  
kokemuksiin perustuva                                                   päätelmiin perustuva 
riippumaton kognitiivisesta kyvykkyydestä                korreloi älykkyyden kanssa  
affektiivinen                                                                     neutraali 

                                                           
46 Systeemi 1 on tyypillinen myös nisäkkäille, jyrsijöille ja ainakin joillekin linnuille. Eläintutkimuksessa saadaan 
jatkuvasti lisää tietoa esimerkiksi eläinten kognitiosta ja emootioista.(Telkänranta 2015.) 
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pragmaattinen (konkretiaan pyrkivä)                          abstrakti 
henkilökohtainen                                                            ei-henkilökohtainen 
 
 
Intuitiivisen ja reflektiivisen ajattelun piirteiden dikotomista taulukointia pidetään myös 
ongelmallisena (ks. esim. Osman 2004; kritiikistä Evans & Stanovich 2013). Vaikka 
tieteellisissä esityksissä erottelemme ja jäsentelemme selvärajaisia kategorioita, 
intuitiiviseksi nimetyt mielen toiminnan prosessit tiedostamattoman ja tietoisen rajapinnoilla 
eivät ole tarkkarajaisia. Esimerkiksi systeemi 2 päättely voi myös olla nopeaa aiheeseen 
liittyvän kokemuksen myötä. Myös uskomukset ja konteksti voivat vaikuttaa systeemi 2:n 
päättelyyn. Kummankin systeemin prosessointiin voi liittyä ennakko-oletuksia ja kumpikin 
voi johtaa normatiivisiin päätelmiin (Evans 2012). Uudemmassa tutkimuksessa on myös 
esitetty, että systeemi 1 on kykenevä oppimaan säännönmukaisuuksia ja ilmentämään 
kausaalisia struktuureita, joita Steven Sloman kutsuu kausaalisiksi intuitioiksi (2014). 
 
Monet kaksoisprosessointiin liittyvät kysymykset ovat vielä ratkaisematta. Mielen 
arkkitehtuurista, kognitioista, emootioiden säätelystä ja affektiivisista säätelyjärjestelmistä ja 
neurologisista verkostoista saadaan jatkuvasti uutta tietoa, joka täsmentää aikaisempaa 
tietoa ja voi myös kyseenalaistaa aikaisemmin esitettyjä hypoteeseja ja teorioita. 
 
 
4.2.             Intuitiivisen ja reflektiivisen mielen vuorovaikutus ja ”tunne oikeasta” 
 
Kaksoisprosessointitutkimuksessa tiedonmuodostusprosessien erojen tunnistamisvaiheen 
jälkeen kiinnostus kohdistui intuitiivisen ja reflektiivisen mielen47 vuorovaikutukseen. 
Tiedostamaton mieli käyttää myös aikaisemmin kerättyä ja reflektoitua informaatiota 
intuitiivisilta tuntuvien päätösten taustatietona. Intuitiivinen tietäminen on sekä 
aikaisempien kokemusten kautta saadun informaation tiedostamatonta prosessointia että 
synnynnäistä tietämistä. (Evans 2010, Kahneman 2011.)48 Sama henkilö voi myös ilmaista 
intuitiivisia, uskomuksiin perustuvia ajatuksia ja luonnontieteisiin perustuvia väitteitä. Tie-
teelliset selitykset eivät välttämättä riitä ihmisen ajattelussa selittämään järkyttäviä tapahtu-
mia kuten luonnonkatastrofeja, äkillisiä onnettomuuksia tai sairastumisia.49 Yliluonnolliset ja 
tieteelliset selitykset eivät myöskään aina kumoa toinen toisiaan, vaan ne esiintyvät saman 
henkilön ajattelussa (Legare & Visala 2011; Legare et al. 2012) ja puheessa (Haimila 2016). 

                                                           
47 Reflektiivinen termin sijaan uudemmassa tutkimuskirjallisuudessa käytetään termiä deliberative (harkitseva, 
neuvotteleva) (Sloman 2014). 
48 Synnynnäisellä tietämisellä tarkoitetaan sekä ihmismielessä valmiina olevia ja normaalin kasvun ja iän myötä kypsyviä 
perustavanlaatuisia oletuksia, mutta myös normaalin kehityksen myötä ympäristön aktivoimia synnynnäisiä taipumuksia 
kuten esimerkiksi kielen kehitystä. (Evans 2010.)  
49 Myös luonnonilmiöiden tieteelliset selitykset sisälsivät pitkään yliluonnollisia ajatuksia, kuten käsityksen luonnossa havai-
tun järjestyksen älykkäästä suunnittelijasta (Kelemen 1999b, 281). 
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Ihmismielellä on taipumus pyrkiä muodostamaan koherenttia ja relevanttia maailmankuvaa, 
johon sekä uskonto että tiede tarjoavat kehykset (Sperber & Wilson 1995). 
 
Kaksoisprosessointitutkijat painottavat kahden mielenprosessin suhdetta hieman eri tavoin. 
Intuitiiviset ja reflektiiviset mielenprosessit ovat eri tutkijoiden mukaan joko keskenään 
paralleelleja tai sekventiaalisia. Neurotieteilijä Joseph LeDouxin mukaan ihmisaivot 
kykenevät paralleeliin prosessoimiseen, vaikka subjektiivinen kokemuksemme mukaan 
informaatiota prosessoidaan peräkkäin (1996). Paralleelit, samanaikaiset prosessit johtavat 
siihen, että mielenprosessit kilpailevat keskenään. Sekventiaalisessa, interventionistisessa 
mallissa (default-interventionist model) nopea systeemi 1 prosessi(t) tarjoaa intuitiivisia 
oletuksia, jotka ovat aina ainakin minimaalisen arvioinnin tarkastelun kohteena systeemi 2 
prosessissa, joka voi joko hyväksyä tai keskeyttää ne analyyttisella päättelyllä (Kahneman & 
Frederick 2002, 51; 2005). Tässä (myös) korrektiivisena mallina (corrective dual process 
model) tunnetussa teoriassa systeemi 2 tunnistaa intuition, jota joko pidetään oikeana tai 
sen virheellisyyttä ei havaita. Oletuksena on, että havaittu virheellinen intuitio korjataan. 
Evans kuvaa myös näiden kahden fundamentaalisesti erilaisena pitämänsä prosessin 
suhdetta päällekkäisenä (Evans 2009, 43). 
 
Evansin mukaan reflektiivinen mielemme kontrolloi käyttäytymistämme, mutta mieli ikään 
kuin ”liukuu” intuitiivisen mielen ohjaukseen niin huomaamatta, että tietoinen mieli 
kuvittelee edelleen olevansa ohjaksissa (2010, 1–9).50 Me tietoisina itseämme pitävät 
ihmiset konfabuloimme51 eli keksimme ja sepitämme tarinoita luodaksemme merkityksiä, 
koherenssia ja relevanssia elämäämme ja pitääksemme yllä illuusiota siitä, että olemme 
ohjaksissa ja ajatuksemme, päätöksemme ja käyttäytymisemme olisivat tietoisen tahtomme 
kontrollissa ja mielemme tottelisi toiveitamme ja intentioitamme (ks. Evans 2010, 6, 137, 
176, 210; myös Wegner 2002; Bloom 2016). Arkipäättely ja kansanpsykologia52 tukevat 
intuitiivista käsitystämme ihmisen itsenäisestä toimijuudesta ja hänen vapaasta tahdostaan, 
jota yksilöä korostava (länsimainen) kulttuuri vahvistaa (Evans 2004; Frankish & Evans 2009, 
10–22; Evans 2010, 3–5, 171).  
 
Valerie Thompsonin ja Kinga Morsanyin mukaan ratkaiseva tekijä intuitiivisen, 
tiedostamattoman (tyyppi 1) ja reflektiivisen, tietoisen (tyyppi 2) ajattelun välillä on 
”affekti”, josta seuraa ”tunne oikeasta” (feeling of rightness, FOR) eli siitä, että asiat sujuvat 
oikealla tavalla tai tehty valinta tai päätös on oikea syntyneen affektin vaikutuksesta (ks. 
myös Thompson, Evans & Campbell 2013). Tunne oikeasta kytkeytyy affektin välityksellä 
”sujuvuuteen” (fluency heuristics) (Thompson 2009; Thompson et al. 2011; Thompson & 

                                                           
50 Evans kutsuu tätä ”yhden mielen malliksi” (the chief executive model) (Evans 2010, 1-9). 
51 Konfabuloiminen käännetään suomen kielessä ”satuiluksi”, joka tässä tarkoittaa syy-yhteyksien ja merkityksien etsimistä 
täyttämällä tapahtumien välisiä aukkoja intentionaalisesti.   
52 Kansanpsykologia (folk psychology) käsitettä käytetään rinnakkain naiivin psykologian kanssa. Suomenkielisessä 
arkipuheessa käytetään termiä ”keittiöpsykologia”. Kysymyksessä on arkipäättelyyn perustuva psykologisointi. 
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Morsanyi 2012). Sujuvuus syntyy jonkin asian arviointiin tai päätöksentekoon liittyvän 
helppouden myötä (Clore et al. 2001), ja se koetaan sisäisenä vihjeenä (internal cue), joka 
”tuntuu oikealta”, ja jota sitten voidaan reflektoida (ks. myös Topolinski and Reber 2010). 
”Tunne oikeasta” tuottaa tunteen varmuudesta (Topolinski and Reber 2010), kauneuden 
(Reber et al. 2004) ja totuuden kokemuksesta (Reber & Schwarz 1999). Thompson 
määrittelee ”tunteen oikeasta” metakognitioksi (Thompson 2009; Thompson et al. 2011).  
 
Vaikka intuitiiviset prosessit ovat tiedostamattomia, niiden tuotokset voivat pulpahtaa 
tietoiseen mieleen tuottaen intuition, jota on vaikea verbaalisti kuvailla (Lindeman 2011, 
373; ks. myös Lieberman 2000). Jane Risen nimittää intuition noudattamista 
käyttäytymisessä ”myöntyvyydeksi” (acquiescence) (Risen 2016.) Risen kiinnostui siitä, miksi 
intuitiivisia, irrationaalisiksi tunnistettavia impulsseja ei aina korjata reflektiivisessä 
(korrektiivisen mallin mukaisessa) prosessissa (2016, 2017).53 Kun systeemi 2 tunnistaa 
intuitiot virheelliseksi (ts. sellaisiksi, jotka ovat irrationaalisia suhteessa ympäristöön ja 
tilanteeseen), se joko sivuuttaa intuition tai noudattaa intuitiota, vaikka tietääkin sen 
irrationaaliseksi. Risenin hypoteesi arkiajattelussa toteutuvasta maagisesta ajattelusta tukee 
omaa hypoteesiani intuitiivisen (systeemi 1) ja reflektiivisen (systeemi 2) vuorovaikutukseen 
vaikuttavista tekijöistä, joihin palaan maagisen ajattelun rikastumisen dynaamisuutta 
käsittelevässä analyysiluvussa. Risen ei kuitenkaan tutkimuksessaan huomioi emootioiden 
tai affektiivisten systeemien vaikutusta osana intuitiivisen (systeemi 1) ajattelua maagiseen 
ajatteluun, kuten omassa tutkimuksessani korostan. 
 

 
4.3.               Kontekstuaaliset vihjeet ja ympäristön vaikutus 
 
Intuitiivinen mieli on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Reflektiivinen 
mielikin on ympäristön vaikutuksille altis, mutta esimerkiksi keskittymistä vaativassa 
analyyttisessa päättelyssä ympäristön vaikutusta minimoidaan. Intuitiivinen ajattelu taas saa 
tukea kontekstista. Kontekstuaalisia vihjeitä saadaan biologisesta ympäristöstä (ks. esim. 
ympäristöpreferenssien vaikutus eri uskontojen paratiisikuvauksissa; Närhi 2008a, 2008b, 
2009a, 2009b) rakennetusta ympäristöstä (esimerkiksi sairaalat, uskonnollisiin rituaaleihin 
tarkoitetut tilat ja myös erilaiset symbolit), kulttuuritraditiosta ja sosiaalisessa 
kanssakäymisessä muiden ihmisten asenteista ja tunnetiloista. Ympäristö säilöö myös 
muistitietoa. David Chalmers ja Andy Clark (2011) kutsuvat laajennetuksi mieleksi (extended 
mind) mielen ulkopuoliset muistitietoa (ja emootioita) tallentavat ja kognitiivisia prosesseja 

                                                           
53 Risen kysyy, miksi maagista ajattelua esiintyy myös tavallisilla (ei-uskonnollisilla) ihmisillä tavallisissa (ei-uskonnollisissa) 
olosuhteissa. Risen erittelee kolme maagiseen ajatteluun liittyvää intuitiivisen systeemi 1:n piirrettä, jotka hänen mukaansa 
selittävät tätä taipumusta. Nämä ovat: 1) heuristiseen ajatteluun ja attribuointiin luottaminen, 2) järjestyksen ja 
merkityksen luominen kausaliteeteille, ja 3) todistusaineiston etsiminen intuitiivisille hypoteeseille. Nämä prosessit ovat 
yleisiä ja tapahtuvat kaikille ihmisille automaattisesti. (Risen 2016.)   
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aktivoivat esineet kuten tietokoneen kovalevyt tai valokuvakansiot (Clark & Chalmers 1998; 
Clark 2011).  
 
Filosofi ja systeemitutkija Lauri Järvilehto esittää intuitiota käsittelevissä 
tutkimusartikkeleissaan (2015a, 2015b) kahden mielen (tiedostamaton systeemi 1 ja 
tietoinen systeemi 2) rinnalle kolmatta systeemiä, jota edustaa ympäristö.54 Järvilehto 
perustelee tätä kolmen systeemin konstruktiota sillä, että ympäristö ja sen kontekstuaaliset 
vihjeet vaikuttavat suoraan intuitiivisiin mielen prosesseihin (system 1) mutta myös 
reflektiiviseen (system 2) prosessointiin (Järvilehto 2015a, 24). 
 
Evansin ja Stanovichin monisysteemisestä tyyppi 1:stä (TASS) poiketen Järvilehto jakaa 
intuitiiviset mielen prosessit (vain) kahteen; fylogeneettiisiin eli biologisiin, evoluutiossa 
kehittyneisiin prosesseihin kuten autonomisen hermoston toimintaan, taistele tai pakene -
refleksiin ja muihin reflekseihin, emotionaalisiin reaktioihin ja vanhemmuuteen liittyvään 
hoivakäyttäytymiseen. Ontogeneettiset prosessit taas liittyvät yksilön oppimisen ja 
kokemusten kautta hankittuihin prosesseihin. Fylogeneettinen systeemi ohjaa vaistomaisia 
prosesseja ja ontogeneettinen systeemi intuitioita. Järvilehdon mukaan fylogeneettiset 
prosessit ovat lajityypillisiä ja kulttuurirajat ylittäviä, kun ontogeneettisissä prosesseissa 
yksilöiden välillä on vaihtelua. (ibid. 50.)55 Järvilehdon mallissa tyyppi 1 prosessit tapahtuvat 
systeemi 1:ssa ja systeemi 3:ssa, ja niiden vuorovaikutuksessa syntyvät tuotokset tulevat 
tietoisiksi systeemi 2:ssa56, jossa reflektiivinen mieli57 voi arvioida tarkemmin tietoisuuteen 
nousseita intuitioita ja tehdä päätöksiä. (Järvilehto 2015a, 2015b.)  
 
Järvilehdon mukaan vaistomainen (fylogeneettinen) ja intuitiivinen (ontogeneettinen) 
prosessointi eroavat siten, että intuitiivinen ajattelu ja intuitiot liittyvät suoraan aikaisempiin 
kokemuksiin ja harjoittelun tuottamaan asiantuntemukseen (expertise), kuten intuition 
tutkimuksessa on esitetty (ks. esim. Klein 1998; Gladwell 2005, 34; Gigerenzer 2007; 
Kahneman and Klein 2009). Järvilehto tukeutuu ajattelussaan teoriaan, joka tunnetaan 
nimellä ”10 000 tunnin sääntö” (10 000 Hours´ Rule). Teorian mukaan jonkin asian riittävä 

                                                           
54 Järvilehto erottelee systeemi 3:sta kulttuurievoluution ja biologisen evoluution ympäristöt.  
55 Filosofit ovat esittäneet samankaltaisia ajatuksia aikaisemminkin. Esimerkiksi Lauri Rauhalan holistinen ihmiskäsitys 
perustuu ihmisen näkemiseen avoimena järjestelmänä, jossa ”keho, tajunta ja situaatio” muodostavat kukin oman 
osajärjestelmänsä.  Avoimessa vuorovaikutuksessa ne muodostavat ihmisen suhteen maailmaan ja muokkaavat häntä 
tehden hänestä persoonan. (Rauhala 2005.) 
56 Stanovich jakaa myös systeemi 2:n. Siinä on hänen mukaansa kaksi erillistä alasysteemiä; algoritminen mieli ja 
reflektiivinen mieli. Algoritminen mieli toimii hitaammin ja laskennallisesti, kun reflektiivinen mieli arvioi, perehtyy ja 
keskeyttää algoritmisen mielen tai autonomisen (system tai type 1) mielen käynnissä olevia prosesseja (Stanovich 2009, p. 
57.) “Irtautumisprosessi (decoupling) mahdollistaa etääntymisen representaatioista, joten niitä voidaan reflektoida ja 
potentiaalisesti parantaa” (Stanovich 2009, 63). 
57 Järvilehto jakaa systeemi 2:n algoritmiseen mieleen ja reflektiiviseen mieleen Stanovichin ehdotuksen mukaan (Stanovich 
2009, 57). Järvilehto kuvaa kolmea systeemiä sisäkkäisenä mallina (rengasmalli), jossa kognitiivinen agentti eli tässä mallissa 
subjektin kokemus sijaitsee sisimpänä ympyrässä, jota systeemit ympäröivät (Järvilehto 2015a, 50)   filosofian tradition 
mukaan.  
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(10 000 tuntia kestävä) harjoittelu tekee harjoittajastaan ”mestarin” (Gladwell 2008).58 
Väitettä harjoittelun automaattisesta vaikutuksesta taidon ja asiantuntemuksen 
kehittymiseen on myöhemmin kritisoitu erityisesti huippusaavutusten kohdalla (ks. Ericsson 
2014; meta-analyysi Brooke et al. 2014).59 Mestaruuteen vaikuttavat intensiivisen ja 
motivoituneen harjoittelun lisäksi myös useat muut tekijät. 
 
 
  
5. Emootiot, tunteet ja affektiivinen infrastruktuuri 
 
Uusi tutkimustieto emootioista, tunteista, affektiivisista prosesseista ja emootioita 
motivoivista affektiivisista säätelyjärjestemistä tarjoaa käsitteellisiä välineitä ja teoreettista 
viitekehystä myös kvalitatiiviseen analyysiin (myös Spezio et al. 2016). Emootioita ja 
tunneilmaisuja voidaan havainnoida kentällä etnografisessa tutkimuksessa – toisin kuin 
useita muita intuitiiviseen ajatteluun vaikuttavia tekijöitä. Emootiot näkyvät konkreettisesti 
iholla, ilmeissä, eleissä, kehon liikkeissä ja asennoissa. Äänen intonaatiot, volyymi ja ilmaisun 
intensiteetti ilmaisevat myös emootioita (Panksepp 2015). Näitä emotionaalisia ilmaisuja 
voidaan havainnoida melko luotettavasti, koska me emme luo uusia emootioita tai sellaisia 
uusia tapoja reagoida, joita ei biologisissa valmiuksissamme ole (Dunbar 1997; Rolls 2005; 
Adolphs 2014; ks. myös Darwin 1872).                    
 
Nykytutkimus osoittaa, että emootioiden merkitys inhimilliselle vuorovaikutukselle on 
merkittävämpi kuin aikaisemmin oletettiin.60 Evoluutioantropologi ja emootiotutkija Robin 
Dunbarin mukaan ihmislajin evoluutiossa tunteet ja sosiaalisuus ovat vaikuttaneet aivojen 
koon ja toimintojen kehittymiseen mahdollisesti jopa enemmän kuin kielen oppiminen ja 
työkalujen käyttö – toisin kuin tähän saakka on päätelty (Dunbar 1997; ks. myös Panksepp 
1998; Nummenmaa & Sams 2011). Tunnekokemukset, niiden tarttuminen, niiden säätely ja 
välittyminen muille ovat kaiken sosiaalisen vuorovaikutuksen keskiössä (Juujärvi & 
Nummenmaa 2004; Nummenmaa 2010, 2017). 
 
Emootioiden biologinen tehtävä on saada meidät toimimaan ja liikkumaan (Nummenmaa 
2010, 13). Emootiot ohjaavat toimintaamme, muokkaavat automaattisesti kehomme 
vireystilaa ja vaikuttavat siihen, miten havaitsemme ja tulkitsemme ympäristömme 
tapahtumia (Nummenmaa 2010). Englannin kielestä suomen kieleen vakiintunut sana 
emootio (emotion) tarkoittaa liikettä, joka tapahtuu sisältä ulospäin (lat. e movere).61  

                                                           
58 Gladwell kehitteli, yksinkertaisti ja popularisoi taidon oppimisen tutkimuksessa (Ericsson et al. 1993) tehtyjä 
tutkimuslöydöksiä.  
59 Meta-analyysin perusteella tietoinen harjoittelu (deliberate practice) selitti eroja (varianssia) menestymisessä 26% 
peleissä, 21% musiikin alalla, 18% urheilussa, 4% koulutuksessa ja vain 1% ammateissa (Macnamara et al. 2014). 
60Emootioiden tutkimuksen historiasta (ks. esim. Pyysiäinen 2001b, 97–109; Kagan 2007).  
61 Latinan kielen emovere, jossa movere = liikkua, siirtää, liikahtaa ja e- assimiloituu sanasta ex, joka tarkoittaa ulospäin.  
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Kiinnostus emootioiden, tunteiden ja affektien tutkimiseen on kasvanut myös  
humanistisessa ja yhteiskunnallisessa tutkimuksessa 2000-luvulla. Humanistisessa, 
yhteiskunnallisessa tutkimuksessa ja käyttäytymistieteissä tästä puhutaan ”emotionaalisena” 
tai ”affektiivisena käänteenä” (Salmela 2017; ks. myös Tepora 2012, 324). Käsitteiden käyttö 
on epäyhtenäistä. Se koostuu useista osin päällekkäisistä ja samanaikaisista mutta myös 
osittain itsenäisistä ”käänteistä” eri tieteenaloilla ja jopa niiden sisällä (Salmela 2017).  
 
Humanistisissa tieteissä affektiivinen käänne esiteltiin paradigman vaihdoksena kehottomien 
diskurssien ja tekstien tutkimuksesta kohti vitalistisia ja prosessikeskeisiä näköaloja (Salmela 
2017, 33). Ihmistieteen emootioiden, tunteiden ja affektien tutkimuksessa korostetaan usein 
tunteiden konstruktiivisuutta, diskursiivisuutta, poliittisuutta ja opittua sosiaalisuutta 
(Tepora 2012). Suomenkieliselle tutkimukselle tuo omat haasteensa se, että sanalla tunne 
viitataan sekä emootioon (emotion) että tunteeseen (feeling) eikä affekti termille (affect) 
löydy suomenkielistä vastinetta, vaan se kääntyy affektiksi.62 Tunne sanaa käytetään myös 
fysiologisesta tunnereaktiosta, tuntoaistin toiminnasta ja mielensisäisistä, tietoisista 
kokemuksista ja tuntemuksista (Nummenmaa 2017). 
 
Evoluutiopsykologeille, neurotieteilijöille ja biologeille emootiot ja tunteet ovat 
universaaleja. Niiden tarkoitus on edistää selviytymistä fyysisessä ja sosiaalisessa 
ympäristössä, osata välttää vaaraa ja etsiytyä hyvinvointia lisäävien asioiden pariin. 
Neurotieteellisessä tutkimuksessa affekti nähdään ensisijaisena ja autonomisena 
emootioihin ja tiedostettuihin tunteisiin vaikuttavana neurobiologisena prosessina (ks. 
Damasio 2011; Panksepp & Watts 2011; Panksepp & Biven 2012).   
 
Emootiot liittyvät oleellisesti ihmisen intuitiiviseen ajatteluun ja kognitiivisiin toimintoihin 
kuten esimerkiksi muistiin, havaitsemiseen, oppimiseen ja päättelyyn.  Emootiot vaikuttavat 
päätöksentekoomme ja siihen, mihin kohdistamme huomiomme. Muistamme myös 
paremmin sellaiset tapahtumat, joihin liittyy voimakkaita tunteita. Voimakkaat tunteet 
johtavat usein myös hätiköityyn päättelyyn. Emootioiden ja tunteiden totaalinen 
puuttuminen taas vaikeuttaa päätöksentekoa ja aiheuttaa irrationaalista ajattelua ja 
käyttäytymistä. (Damasio 2001, 12, 34—51.)  
 
Reflektiivisessä tietoisessa prosessissa emootio tunnistetaan, ja se voidaan nimetä. Kun 
emootiot ovat joukko aivoissa ja kehossa tapahtuvia muutoksia, tunne on näiden muutosten 
kokemisen havaitsemista (Damasio 2001; 128–160, 249; 2011, 111; LeDoux 2000). Emootio 
on siis tiedostettua tunnetta edeltävä affektoitunut tila. Ihminen aistii emootioiden 
olemassaolon ja havainnoi niitä kehossaan. Tämä jatkuvan seurannan prosessi on kokemus 
siitä, mitä keho tekee ja miten se toimii samaan aikaan, kun tietyt ajatukset koetaan 
                                                           
62 Mikko Salmela ehdottaa emootio ja tunne -sanojen erottelun selventämiseksi ”tuntemus” -sanaa viittaamaan tunteeseen 
(feeling). Esimerkiksi”emotions involve feelings” voidaan suomentaa ymmärrettävään muotoon ”tunteisiin sisältyy 
tuntemuksia” (Salmela 2017, 32).  
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(Damasio 2001, 143). Tunteet kertovat, mitä kehossamme tapahtuu. Antonio Damasio 
nimittää emootioita sisäisiksi opastimiksi, jotka auttavat meitä lähettämään toisille vihjeitä 
tunnetiloistamme (ibid., 14).63  
 
Kaikki emootiot tuottavat tunteita, mutta kaikkien tunteiden alkuperä ei ole emootioissa.64 
Damasio erottaa emootioista kehon tuntemukset, jotka ovat elimistön biologisten 
prosessien jatkuvassa liikkeessä ja ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa olevien 
tiedostamattomien tilojen eräänlainen taustakohina (Damasio 2001, 142). Damasio kuvaa 
näitä evoluutiossa muita vanhempia taustatunteita minimalistisiksi olemassa olemisen 
tunteiksi (ibid.,142).65 Ne eivät ole selkeästi positiivisia tai negatiivisia, vaikka ne aistitaan 
miellyttäviksi tai epämiellyttäviksi (ibid., 148). Kehon tilan kokonaisvaltainen aistiminen on 
mahdollista, silloin kun voimakas emootio ei dominoi tilaa (Damasio 2003, 18).  
 
Mieliala liittyy taustatunteeseen, vaikka se ei ole täsmällinen vastine sille. Voimme tuntea 
olevamme esimerkiksi ärtyneitä, pahantuulisia, sulkeutuneita tai hyväntuulisia tai 
havaitsemme jonkun muun olevan. Mielialat ovat kestoltaan epämääräisempiä kuin 
emootiot, joilla on selkeä aikajana (Adolphs 2014, 549). Esimerkiksi alakuloinen mieliala voi 
kestää tunteja, päiviä, viikkoja tai kuukausia. Sen alkamisajankohtaa voi olla vaikea 
määritellä. Mielialat vaikuttavat enemmän ajatteluun, kun tunteet vaikuttavat toimintaan 
(Nummenmaa 2010, 33). Mielialat vaikuttavat ajatteluun myös sairauden oireiden ja kivun 
havainnoinnissa (Howren & Sils 2011; Leppänen 2007). Stressi- ja konfliktitilanteissa 
”hälytysjärjestelmä” herkistyy eli valppaus havaita vaaran merkkejä ympäristössä korostuu 
(Howren & Suls 2011).66  
 
Emootioiden, tunteiden ja mielialojen lisäksi tutkimuksessani puhutaan affektiiviisista 
säätelyjärjestelmistä (systeemeistä).67 Affektiivisessa neurotieteessä tutkitaan emootioiden, 
tunteiden ja mielialojen säätelyä aivojen hermoverkostoissa. Tietoisuudelta piilossa oleva 
intuitiivinen ajattelu tapahtuu syvemmissä (alemman ilmiöiden tason) neurobiologisissa ja 
fysiologisissa kehollisissa prosesseissa. Affektiiviset säätelyjärjestemät auttavat eläimiä ja 
ihmisiä selviytymään. Syvimmät aivojen osat ovat yhteisiä ihmisille ja eläimistä ainakin 

                                                           
63Damasion mukaan tunteet ovat myös se perusta, jota ihmiset ovat vuosituhansien ajan sanoneet sieluksi tai hengeksi. 
”Sielu virtaa kehossamme ja kärsimys, alkoi se sitten iholla tai mielen kuvassa, tapahtuu lihassa” (Damasio 2001, 16). 
64 Damasio muistuttaa, että emootioita ja kehontiloja voidaan manipuoloida myös kemiallisesti veren välityksellä. 
Esimerkiksi alkoholi, huumeet ja lääkkeet vaikuttavat mielentiloihimme (2001). 
65 Myöhemmin Damasio puhuu alkutunteista, jotka ovat esi-itsen ydintä (2011, 21-22).  
66 Masentunut ja ahdistunut ihminen herkistyy kivun tuntemuksille. Ahdistuneet ihmiset ovat virittyneitä havaitsemaan 
vaaran (kuten sairauksien) merkkejä. Masentuneet ovat herkistyneet näkemään (vain) negatiivisia asioita 
menneisyydessään. (Howren & Suls 2011.) Depressiopotilaat kohdistavat tarkkaavuus- ja tiedonkäsittelyprosesseja 
normaalia enemmän ja normaalia pidemmäksi aikaa menetystä signaloiviin ärsykkeisiin (esim. surua ilmaisevat kasvot) ja 
normaalia vähemmän positiivisia tunteita viestittäviin kasvokuviin (Leppänen 2007).  
67 Affektiivisen neurotieteen kehittäjä Jaak Panksepp käyttää emootioita motivoivista toimintaan ohjaavista affektiivisista 
systeemeistä myös emotionaaliset systeemit -termiä. Käytän affektiivinen -termiä erottaakseni näimä säätelyjärjestelmät 
(systeemit) ja niiden tutkimuksen emootioista ja tunteista tehtyyn tutkimukseen, joka myös sisältyy teoreettiseen 
viitekehykseeni.   
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nisäkkäille, jyrsijöille ja linnuille (Panksepp & Biven 2012, 1–23). Samat primäärit liikkeeseen 
motivoivat neurobiologiset prosessit vaikuttavat kultivoituneemmassa muodossa ihmisten 
elämässä (Panksepp 2004; Panksepp & Biven 2012, 427–433). Tutkimustieto aivojen 
syvimpien ja vanhimpien hermoverkostojen neurobiologisesta toiminnasta auttaa 
ymmärtämään myös ihmisten käyttäytymistä (Panksepp 1998).   
 
Emotionaalista toimintaa motivoivat affektiiviset säätelyjärjestelmät ovat tiedostamattomia, 
intuitiivisia ja neurobiologisia prosesseja, jotka perustuvat paljolti sellaisiin aivojen 
rakenteisiin ja toimintoihin, jotka ovat lajinkehityksessä vanhoja. Tämän vuoksi eläinten ja 
ihmisten tunnereaktiot perustuvat osittain samanlaisiin aivojen ominaisuuksiin. 
(Nummenmaa & Sams 2011, 32.) Ihminen on evoluution kuluessa virittynyt havaitsemaan 
vihjeitä mahdollisista uhkaavista tilanteista (vaaralliset eläimet, pilaantunut ruoka, lähestyvä 
myrsky, toisten ihmisten negatiiviset emootiot) ja selviytymään vaarallisista tilanteista. 
Toisaalta emootiot auttavat meitä myös tunnistamaan hyvinvoinnin kannalta olennaisia 
vihjeitä ja tilanteita ja reagoimaan niihin (hymyilevä ihminen, ravitseva ruoka, puhdas vesi, 
toisten ihmisten positiiviset emootiot). (Rolls 2005, 10.)   
 
Etologi ja neurotieteilijä Jaak Panksepp (1943–2017) jakaa affektiiviset (myös: 
emotionaaliset) säätelyjärjestelmät (systems) kolmeen hierarkiseen luokkaan (Panksepp 
2004, 2010; Panksepp & Biven 2012, 9). Ensimmäinen taso (primary brain processes) on 
syvimpiin hermorakenteisiin koodautunut ja geneettisten, evoluutiossa kehittyneiden 
selviytymistä edistävien vaistonvaraisten emootioiden taso. Tälle perustasolle kuuluvat 
emotionaaliset affektit eli toimintaan johtavat intentiot, homeostaattiset affektit eli nälkään, 
janoon ja lämpöön liittyvät kehomieli-interoseptorit (sisäelimistä tietoa välittävät 
aistinreseptorit) ja sensoriset eli aistinvaraiset affektit, jotka liittyvät miellyttävyys vs 
epämiellyttävyys -tuntemuksiin. Panksepp sijoittaa myös perusemootiot eli intuitiiviset 
emootiot primääreihin prosesseihin (Panksepp 2011b; Panksepp & Biven 2012, 4).  
 
Toinen taso (secondary processes) on edellistä jalostuneempi ja edistää oppimisen ja 
muistamisen prosesseja. Ensimmäisen ja toisen tason prosessit ovat tiedostamattomia. 
Kolmas taso (tertiary processes) edustaa korkeamman tason kognitioita ja ajattelua. Siihen 
liittyy ajattelua ja suunnittelua, emotionaalista säätelyä ja prosessointia sekä toimintaan 
johtavia intentioita, jotka liittyvät vapaan tahdon käsitteeseen. (Panksepp & Biven 2012, 9; 
ks. myös Immordino-Yang & Damasio 2007.)  
 
Toisen ja kolmannen tason prosesseissa emotionaaliset ja kognitiiviset piirteet ovat 
monimutkaisempia ja sekoittuvat.68 Pankseppin mukaan toinen ja kolmas emotionaalisen 
organisoitumisen taso on yhteydessä primääriin perustasoon, jonka päälle kehittyneemmät 

                                                           
68 Kognitiivisia järjestelmiä ja emotionaalisia järjestelmiä pidetään myös rinnakkaisina (ks. Kanske et al. 2016). 
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tasot ovat organisoituneet evoluutiossa (Panksepp & Biven 2012, 9; vrt. Evansin käsitys 
intuitiivisen mielen ja myöhemmin kehittyneen reflektiivisen mielen päällekkäisyydestä). 69 
 
Tutkimuksessani olen kiinnostunut intuitiivisista emootioista ja tietoisista tunteista, niiden 
havainnoinnista etnografisessa aineistossa, hyvinvointiin liittyvistä affektiiviisista 
säätelyjärjestelmistä ja tunteista. Nostan esiin myös positiivisen psykologian flow-
tutkimusta, jonka kohteena on optimaalinen onnellisuuden ja luovuuden kokemuksen tila. 
Viimeiset alaluvut käsittelevät emootioiden säätelyä ja emootioiden tarttumista, joita myös 
voi havainnoida etnografisessa aineistossa.   
 
 
5.1.             Perusemootiot ja itsetietoiset tunteet  
 
Emootiot jaotellaan perusemootioihin ja monimutkaisiin, sosiaalisiin emootioihin, joista 
uudemmassa tutkimuksessa käytetään myös termiä itsetietoiset emootiot tai tunteet (self-
concious emotions). Perusemootiot ovat syvimpien neuroverkostojen toimintaa. 
Perusemootiot reagoivat tietyn tyyppisiin ympäristön uhkiin ja mahdollisuuksiin tuottamalla 
omanlaistaan toimintaa tehostavaa käyttäytymistä. Tunteisiin liittyvät kasvonilmeet viestivät 
lajitovereille yksilön kulloisestakin tunne- ja motivaatiotilasta. (Ekman & Davidson 1994; 
Panksepp 1982; Panksepp & Watt 2011; Nummenmaa 2017.) 
 
Paul Ekman erotteli kasvojen ilmeitä vertailevassa tutkimuksessa viisi universaalia 
perusemootiota, jotka ovat viha, mielihyvä, inho, pelko ja suru (1973, 1980). Ekman vertasi 
Uuden Papuan heimojen emootion ilmaisuja ja länsimaisten ihmisten vastaaviin ilmeisiin. 
Iloisuus (mielihyvä) näkyy kasvoilla hymynä. Vihaisissa ja pelokkaissa kasvoissa leukalihakset 
ovat jännittyneet ja kulmakarvojen rypistäjälihakset kurtistavat otsaa. Menetykset 
aiheuttavat myös kummassakin testiryhmässä samanlaisia surun ilmauksia kasvoilla. (Ekman 
1980.) 
 
 Uudemmassa tutkimuksessa perusemootioihin luetaan myös hämmästys (yllätys, surprise). 
Kasvonilmeitä vertailevissa tutkimuksissa on toistuvasti havaittu, että kaikki ihmiset 
ilmaisevat ja tulkitsevat perusemootioita samalla tavalla. Ihmiset tunnistavat nämä ilmeet ja 
niihin liittyvät tunneviestit noin 90 prosentin tarkkuudella erityisesti silloin, jos ilmeet ovat 
selkeitä ja voimakkaita (Nummenmaa & Sams 2011, 39). Myös syntymästään asti sokeat 
lapset tuottavat kasvoillaan samankaltaisia tunneilmeitä, joten heillä on perinnöllinen kyky 
tuottaa perusemootioiden ilmauksia kasvoillaan (Nummenmaa & Sams 2011, 40). 
                                                           
69 Affektisäätelyä tapahtuu eri tasoilla: alemmalla tasolla on usein tiedostamaton pyrkimys muuttaa tunnetilaa nopeasti 
esimerkiksi vaaratilanteessa, jolloin säätely edesauttaa yksilön selviytymistä. Tätä tasoa voidaan verrata homeostaasiin eli 
elimistön sisäiseen tasapainotilaan, ja sen olemassaolosta on saatu todisteita neurotieteessä (mm. Damasio 1994, 131– 
134; 2003, 29–34). Vaikka Damasio käyttää termiä homeostaasi, hän esitti homeodynamiikan käsitteen sopivan vielä tätäkin 
paremmin asiayhteyteen, sillä homeodynamiikka viittaa jatkuvaan, sopeutumista tavoittelevaan prosessiin staattisen 
tasapainotilan sijaan (2003, 302). 
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Emotionaaliset reaktiot ovat universaaleja ja stereotyyppisiä (Niedenthal 2007; 
Nummenmaa 2010).  
 
Perusemootiot ovat evoluutiossa vanhempia, intuitiivisia emootioita, jotka syntyvät ilman 
reflektiivistä mielen prosessointia. Lajinkehityksen varhaisvaiheessa nämä emootiot ovat 
saaneet meidät välttämään kipua tai vaaraa ja hakeutumaan ravinnon, turvan ja 
lajitovereiden luokse (Nummenmaa & Sams 2011, 31). Emootiot ovat toimintavalmiuksia 
muuttavia prosesseja, joihin vaikuttaa kaksi ulottuvuutta; valenssi ja virittävyys. Valenssi 
kuvaa käyttäytymisen suuntaa, joka on joko lähestyvä tai loitontuva (vetäytyvä) sen mukaan, 
miten miellyttäväksi tai epämiellyttäväksi ärsyke koetaan. Virittävyys taas tarkoittaa 
ärsykkeen aiheuttamien fysiologisten ja psykologisten reaktioiden intensiteettiä. (Rolls 2005, 
10-13; Nummenmaa 2010; Adolphs 2014, 549.) Lähentymiseen johtavia emootioita 
nimitetään myös ”positiivisiksi emootioiksi” ja välttämiseen johtavia ”negatiivisiksi 
emootioiksi”.  
 
Negatiiviset, välttämistä aiheuttavat emootiot kuten viha, pelko, inho ja suru ovat 
hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä tietyissä tilanteissa, siksi niitäkin voidaan pitää 
positiivisina, selviytymistä edistävinä emootioina. Ne voivat auttaa suuntaamaan 
käyttäytymistä subjektin kannalta suotuisampaan suuntaan. Esimerkiksi inhon emootio saa 
meidät välttämään myrkyllisiä ja sairastuttavia asioita. Epämiellyttävän ahdistuksen tunteen 
tarkoituksena on saada meidät huomaamaan, että ympäristössämme ei ole kaikki hyvin, ja 
että asialle pitäisi tehdä jotain. (Nummenmaa & Sams 2011, 31.) Negatiivisina tunteina 
pidetään niitä, jotka lisäävät epämiellyttävän stressin kokemusta. Positiivinen, lähestymiseen 
ohjaava mielihyvän emootio70 saa aikaan hyvän olon tuntemuksia, jotka taas vähentävät 
stressin haitallisia vaikutuksia (Sajaniemi & Mäkelä 2014). Yksi perusemootioista on neutraali 
(hämmästys). Virike, joka sen aktivoi vaikuttaa siihen, liittyykö hämmästykseen (yllätykseen) 
lähestymiseen vai välttämiseen liittyvää käyttäytymistä. 
 
Perusemootiot toimivat intuitiivisesti, ajattelematta ja automaattisesti. Tietyt (sisäiset tai 
ulkoiset) ärsykkeet toimivat signaaleina, jotka laukaisevat emootion halusimme tai emme. 
Esimerkiksi pelästyminen (pelko) on emootio, jossa ärsyke (kuten kova ääni tai vihainen 
eläin) laukaisee meissä välttämisen (loitontuminen) reaktion, joka saa meidät hakeutumaan 
turvaan ilman, että ehdimme tietoisesti reflektoida tilannetta. Kehossa koettu kipu voi myös 
olla signaali, joka aktivoi pelon emootion. Emootio koetaan kehollisina aistimuksina kuten 
kiihtyneenä hengityksenä, sydämentykytyksenä tai pakottavana tarpeena toimia. Ilmeiden 
lisäksi myös kehossa havaittavat muutokset ovat samanlaisia kaikissa tutkituissa 
kulttuureissa. (Ekman 1980; Nummenmaa 2010.) 
 

                                                           
70 Tutkimuksessa puhutaan myös myönteisten emootioiden perheestä, johon kuulu toisistaan vaikeasti eroteltavat piirteet 
kuten nautinto, mielihyvä, onnellisuus ja ilo. 
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Eri emootioita vastaa niille tyypillinen kehon kieli. Tutkimusten mukaan eleen tekeminen 
vaikuttaa myös sitä ilmentävän emootion fysiologisten vasteiden aktivoitumiseen ja myös 
asenteisiin (Cacioppo et al. 1993). Jos esimerkiksi tietoisesti annamme ryhdin mennä kasaan 
ja painamme niskamme alas, mielialamme muuttuu pessimistisemmäksi. Kun koehenkilöitä 
pyydettiin kuvittelemaan itsensä painavaksi ja lyyhistymään, he tunsivat pian itsensä 
masentuneeksi. Sen sijaan rentouden ja keveyden kuvittelu nosti mielialaa. (Nummenmaa et 
al. 2014; Nummenmaa 2016.) Tietoisesti tuotettu emootio ei ole yhtä intensiivinen kuin 
henkilöillä, jotka kokevat emootion spontaanisti.  
 
Oppimisen ja lajinkehityksen myötä tunnereaktioiden tehtävät ovat muokkautuneet 
monimutkaisemmiksi. Monimutkaiset, sosiaaliset emootiot tarvitsevat tietoisuutta, 
kognitiivista käsittelyä ja reflektiivistä ajattelua. Sosiaaliset, itsetietoiset tunteet ovat 
tunteita, jotka vaativat muiden ihmisten mielentilojen ymmärtämistä (vrt. Mielen teoria, 
mentalisointi).71 Sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa esimerkiksi empatian, häpeän, 
kunnian, ylpeyden, kateuden, syyllisyyden tai nolostumisen kaltaiset tunteet ohjaavat 
toimintaamme ja vaikuttavat päätöksentekoomme.72 Sosiaalisiin tunteisiin liittyy 
ennakointia, kuvittelua ja suunnitelmallisuutta (Damasio 2001, 129-139). Sosiaaliset tunteet 
syntyvät reflektiivisen mielenprosessin myötävaikutuksella sosiaalisessa vaikutuskentässä. 
Kulttuurin normit vaikuttavat sosiaalisiin tunteisiin enemmän kuin universaaleihin 
perusemootioihin. (Nummenmaa et al. 2012; Adolphs 2014.)  
 
Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa aktivoituvien tunteiden on ajateltu edustavan 
intensiteetiltään jonkin perusemootion eri asteita. Paul Ekmanin mukaan tunteita voidaan 
kuvata myös skaalana niiden intensiteetin perusteella. Ekmanin skaalassa perusemootio 
varioi erilaisia dynaamisia tunnetiloja (Ekman 2014).73 Sosiaalisten tunteiden ajatellaan myös 
olevan primäärien perusemootioiden yhdistelmiä kuten esimerkiksi nostalgia, jota pidetään 
surullisuuden ja onnellisuuden yhdistelmänä. Monimutkaisempaan tunteeseen kuten 
mustasukkaisuuteen voi liittyä perusemootioita kuten pelkoa, mielihyvää ja vihaa ja 
sosiaalisia tunteita kuten kateutta. Ylpeyteen voi liittyä inhoa ja mielihyvää, mutta myös 
kateutta, kilpailun halua, uhmakkuutta ja persoonallisten piirteiden värittämää ilmaisua. 
(Plutchik 2001.)         

                                                           
71Mentalisointi ja ”empatisointi” vaikuttavat olevan itsenäisiä järjestelmiä. Intensiivisissä emotionaalisissa tilanteissa 
emootiot estävät mentalisoinnin (ks. Kanske et al. 2016). 
72 Ihmiset ovat nimenneet kyselytutkimuksissa 50 erilaista tunnetilaa (Nummenmaa 2010). 
73 Mielihyvän (enjoyment) perusemootion skaalan heikointa intensiteettiä edustavat aistinautinnot, joita musiikki, hyvät 
tuoksut, kaunis maisema, miellyttävä kosketus ja esimerkiksi makunautinto aktivoivat. Seuraavaksi intensiteettiskaalalla on 
riemun ja ilahtumisen (rejoicing) tunnetila. Näiden jälkeen tulevat myötätunto ja ilo (compassion/joy) siitä, että auttaa 
toista tai helpottaa toisen kärsimystä. Ekmanin skaalalla seuraavaksi intensiivisin on huvittumisen ja hilpeyden tuottama 
hyvän olon tunne (amusement). Seuraavaksi intensiteetiltään voimakkaampi on toisen (usein vihollisen) epäonnen 
seuraamisen tuottama mielihyvä (schadenfreunde). Intensiteetti vahvistuu helpotuksen tunteessa (relief), kun etukäteen 
pelätty asia osoittautuukin vaarattomaksi, ilon, onnen, tyytyväisyyden ja myönteisen haasteen tuottamassa kiihtymyksessä 
(fiero), onnistumisen tuottamassa ylpeyden tunteessa (naches), ihmetyksen tunteessa (wonder) kuten tähdenlennon 
näkemisessä, kiihtyneisyydessä (excitement) ja ekstaasissa, joka on Ekmanin mielihyvän skaalassa kaikkein intensiivisin 
tunne. (Ks. tarkemmin Ekman 2014, Atlas of emotions.) 
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Emootioihin ja tunteisiin liittyvät neurobiologiset prosessit toimivat tietoisuudelta piilossa, 
mutta ne tulevat näkyviksi ja ne voidaan tunnistaa ilmeissä ja kehon liikkeissä sekä 
verbaalissa ilmaisussa, jossa emootioiden tuottamat aistimukset sanallistetaan, ja niitä 
reflektoidaan.  
 

 
5.2.                    Hyvinvointiin liittyvät affektiiviset säätelyjärjestelmät 
 
Perusemootioista (vain) mielihyvä on positiivinen ja lähestymiseen ohjaava intuitiivinen 
emootio. Parantamiseen liittyvässä tutkimuksessa on siksi kiinnostavaa tarkastella myös 
affektiivisia säätelyjärjestelmiä (systeemeitä), joita ”affektiivisen neurotieteen” isänä pidetty 
Jaak Panksepp on tunnistanut (Pankepp 1998).74  Seitsemästä säätelyjärjestelmästä 
palkitsevia ovat ETSIMINEN (SEEKING), HALUAMINEN (LUST), HOIVAAMINEN (CARE) ja 
LEIKKIMINEN (PLAY). Rankaisevia järjestelmiä ovat PELKÄÄMINEN (FEAR), RAIVO (RAGE) ja 
SURU (GRIEF, aik. PANIC).75 Nämä aivojen syvempiin osiin paikannetut primäärit affektiiviset 
säätelyjärjestelmät kontrolloivat autonomista ja kehollista emotionaalista kiihottumista 
(arousal) ja niiden valenssia (mielihyvä) ja virittyneisyyttä (intensiteettiä) (Panksepp 1998, 
2010; 2015, 30). Käyttäytyminen ja affektiiviset muutokset ovat harvoin (jos koskaan) 
jalostuneempien aivojen hermoverkostojen (neokorteksin alue) aiheuttamia, vaikka tällä 
alueella emootioita voidaan säädellä ja käsitellä (Panksepp 2010).76 
 
Pankseppin emootioita motivoivissa affektiivisissa säätelyjärjestelmissä korostuu emootion 
dynaaminen luonne, joka vaikuttaa lähestymisen ja loitontumisen liikkeeseen (circuits).77 
Nostan esiin kolme (seitsemästä) Pankseppin affektiivisista järjestelmistä. Nämä kolme 
säätelyjärjestelmää ovat hyvinvointia lisääviä, lähestymiseen stimuloivia emootiota 
motivoivia systeemeitä. ETSIMINEN, HOIVAAMINEN ja LEIKKIMINEN78 ovat Pankseppin 
jäsentelyssä moni-ilmeisempiä neurobiologisia järjestelmiä kuvaavia käsitteitä kuin niitä 
analyysissani vastaavat etsiminen, hoivaaminen ja leikkiminen, joiden esiintymistä 
havainnoin analyysissa. Rajaan tutkimukseni ulkopuolelle HALUN affektiivisen 
säätelyjärjestelmän, vaikka HALU (seksuaalinen kiihotus) oletettavasti on uskonnollisissa 

                                                           
74 Pankseppin mukaan myös tietoisuus perustuisi primäärin prosessien tason emotionaalisiin verkostoihin syvemmillä 
subkortikaalisissa aivoalueilla. Evoluutiossa kaikkein vanhin tietoisuus (raw affective experience) olisi perusta myös ihmisen 
tietoisuuden mekanismien ymmärtämiselle (Panksepp 2011b; ks. myös Bingman 2011). 
75 Panksepp käyttää itse suuraakkosia nimetessään ja viitatessaan tiettyihin neuraalisiin hermoverkostoihin ja affektiivisiin 
säätelyjärjestelmiin. Tällä hän haluaa erotaa termit arkipuheessa käytettyjen termien semanttisista merkityksistä. 
(Panksepp 2010.)  
76 Mitä lähemmäksi aivojen pintaa (neokorteksin alue) tullaan, sitä monimutkaisempia emootioita ja tunteita voidaan 
ilmentää. 
77 Circuit (kierre) tarkoittaa neuronien ja niiden välisten kemiallisia ja sähköisiä impulsseja välittävien synapsien 
muodostamaa, tietynlaiseen toimintaan aktivoituvaa neuroverkostoa. Kierteet muodostavat yhdessä laajempia aivojen 
hermoverkostoja. (Südhof 2017.)   
78 Näistä systeemeistä käytetään myös termejä palkitsemisjärjestelmä, hoivajärjestelmä ja leikkijärjestelmä. 
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kontekteissa myös oleellinen emootioita motivoiva tekijä.79 Myös RAIVON (viha),80 PELON 
(ahdistus)81 ja SURUN (PANIIKKI)82 affektiiviset systeemit voivat aktivoitua (uskonnollisissa) 
yhteisöissä, jos esimerkiksi pelottelua käytetään retorisesti, tai (uskon)yhteisön normeista 
poikkeamisesta seuraa rangaistus.  
 
Pankseppin mukaan etsimiseen suuntautuvan, myönteisiä tunnetiloja vahvistavan 
käyttäytymisen taustalla on tiedostamaton virittyneisyys selvittää, onko ympäristössä 
tarjolla turvaa tai ravintoa. Palkitsevissa säätelyjärjestelmissä virikkeet herättävät uteliaan 
tutkimisen ja palkintoa odottavan toiveikkuuden. Rankaisevan säätelyjärjestelmän 
aktivoiduttua eläin ja ihminen pyrkivät pääsemään eroon emootiosta ja sen aiheuttamasta 
tilanteesta taistelemalla tai pakenemalla. (Panksepp 2004; Panksepp & Biven 2012, 178–
181.) Ihmisillä on näiden primäärien säätelyjärjestelmien lisäksi sosiaaliseen 
kanssakäymiseen ja kulttuuriseen kehitykseen vaikuttavia mielen mekanismeja (Panksepp 
2004; Panksepp & Biven 201, 434–440).   
 
5.2.1.               ETSIMINEN ja palkitsevuus 
 
ETSIMINEN (SEEKING83) aktivoi uteliaisuutta ja innostusta, joihin liittyy positiivista kiihtymistä 
(excitement). Etsiminen auttaa selviytymään, löytämään ravintoa ja muita resursseja. 
Etsiminen aktivoi dopamiinijärjestelmän ja mielihyvän emootio vahvistuu.84 
Dopamiinisysteemin aktivoituminen on palkitsevaa. Etsimissysteemin aktivoitumista 
kuvataan innostuneena odotuksena, johon liittyy voimaannuttava tunne itsestä toimijana, 
joka on kykenevä saamaan asioita tapahtumaan maailmassa (Panksepp & Biven 2012, 98).  
 
Etsiminen on oppimista edeltävä spontaanisti aktivoituva toiminta, jonka kimmokkeena on 
tutkia ympäröivää maailmaa ja sen resursseja. Se on ”mene ja löydä” (go-get-it) -systeemi, 
joka toteutuu korkeammalla kognition tasolla (tertiary processes) uteliaana ja innostuneena 
uuden oppimisena ja löytämisenä. (Panksepp 2011b.) Utelias tutkiminen saattaa johtaa 

                                                           
79 Etnografinen aineistoni sisältää viitteitä siitä, että ihmiset ovat myös motivoituneita tutustumaan vastakkaiseen 
sukupuoleen ja löytämään seurustelukumppanin samasta uskonnollisesta yhteisöstä. Myös uskonnollisten liikkeiden 
karismaattisten johtajien seksuaalinen vallankäyttö on hyvin tunnettua. Naisvaltaisella vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä 
HALU kultivoituu esimerkiksi parisuhdeneuvontaan, uuteen, aikaisempaa henkisempään suhteeseen valmentautumista ja 
oman naisellisuuden ”kukoistamiseen”.          
80 Raivon emotionaalinen systeemi tuottaa vihaisuutta. Pankseppin mukaan se on kehittynyt todennäköisesti auttamaan 
eläintä puolustamaan reviiriään; jälkeläisiä, kumppania ja ruokavarastojaan (Panksepp & Biven 2012, 145–147). 
81 Pelko tuottaa ahdistusta. Se auttaa eläintä välttämään vahingollisia asioita tai tilanteita (Panksepp & Biven 2012, 175–
181). 
82 Paniikkisysteemi aiheuttaa eläimelle stressiä, yksinäisyyden tunnetta ja surullisuutta. Se aktivoituu, kun eläin erotetaan 
äidistään. Panksepp ehdottaa, että depressio olisi paniikkisysteemin yliaktivoitumisen seurausta (Panksepp & Biven 2012, 
283–290). 
83 SEEKING on lyhyempi versio SEEKING-EXPECTANCY säätelyjärjestelmästä. SEEKING-EXPECTANCY on uudempi ja 
nykytutkimuksen painopisteitä paremmin vastaava termi aikaisemmin käytössä olleellle palkitsemisjärjestelmälle (The Brain 
Reward System). (Panksepp & Biven 2012, 91.) 
84  Dopamiinin lisäksi mielihyvän säätelyyn osallistuvat (ainakin) opioidipeptidit (endorfiinit, enkefaliinit ja dynorfiinit), 
kannabinoidit, serotoniini, noradrenaliini, jotkut aminohapot ja hormonit. 
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palkintoihin kuten ruokaan, juomaan, uuteem tietoon tai taitoon ja merkityksellisiin 
sosiaalisiin kohtaamisiin.85 Silloin kun toiveikas etsiminen ei tuota palkintoa vaan 
epäonnistuu, seuraa lamaannus. Jos uudetkaan yritykset eivät tuota palkintoa, seuraa 
depressiivinen tila, jolloin halu ja kyky toimia ei enää aktivoidu.86 Dopamiinisysteemin 
ylistimuloituminen taas tuottaa depressiivisyydelle vastakkaista toimintaa eli liioiteltuja 
mielihaluja ja epärealistista kohtalon tuntua, jolloin esiintyy harhaisia käsityksiä asioiden 
välisistä yhteyksistä (Panksepp & Biven 2012, 108). 
 
ETSIMISEN säätelyjärjestelmää stimuloitiin pitämällä koe-eläimiä jatkuvassa nälän tunteessa 
ja antamalla niille säännöllisesti (liian) pieniä ruoka-annoksia. Tästä seurasi rituaalista 
käyttäytymistä. Tutkimuksessa pääteltiin, että etsimissysteemin ylikuormittuminen aiheuttaa 
eläimillä toistavaa, rituaalista toimintaa, joka on irrelevanttia tarpeen kanssa, mutta 
symbolista tarpeen suhteen. Koe-eläimet alkoivat järsiä sitä paikkaa, josta ruoka-annokset 
tulivat. Tämän koe-eläimillä havaitun irrelevantin ”turhan toiminnan” (adjunctive behavior) 
selittäväksi tekijäksi on arveltu sitä, että (irrelevanttikin) toiminta tuottaa tunteen 
jonkinlaisesta tarkoituksellisuudesta. Se antaisi siis tunteen siitä, että toiminta johtaa 
johonkin, vaikka niin ei käykään. (Panksepp & Biven 2012, 111.) 
 
Kriisitilanteissa ihmiset saattavat rukoilla, vaikka he eivät oikeastaan uskoisi rukoilemisen 
vaikutuksiin. Rukoileminen tuntuu myös hyvältä, koska se on toimintaa (Panksepp & Biven 
2012, 116). Toimintaan ryhtyminen on itsessään palkitsevaa. Se tuottaa enemmän 
onnellisuutta kuin tekemättä jättäminen (Panksepp & Biven 2012, 135–137). Pankseppin ja 
Bivenin mukaan etsimissysteemi saattaisikin selittää suurta osaa uskonnollisen uskomisen 
neuraalia perustaa (ibid., 116).87  
 
Etsimissysteemi toimii jatkuvasti, kun havainnoimme ympäristöä ja itseämme. Se on tärkein 
affektiivinen säätelyjärjestemä, ja se liittyy myös muihin järjestelmiin. Etsimisjärjestelmä 
pitää meidät yhteydessä (engagement) maailmaan (Panksepp & Biven 2012, 102). Ihmisillä 
etsimissysteemi aktivoi myös strategista ajattelua ja aiemmin opittuja taitoja. Uuden 
etsimiseen ja löytämiseen liittyvä odotus ja sen jälkeinen palkinto vahvistavat aivojen 
muovautuvuutta läpi koko elämän. Etsiminen ylläpitää myös toivon tunnetta. (ibid.) 
 
 
 
 

                                                           
85  Riippuvuuskäyttäytyminen perustuu myös palkitsemisjärjestelmään. Silloin itselle tuotetaan mielihyvää, joka aktivoi 
saman dopamiini-välittäjäaineiden aktivoitumisen kuin sosiaalisessa kanssakäymisessä tapahtuva palkitseminen ja sitä 
seuraava ilon tunne. (Sajaniemi & Mäkelä 2014,138.) 
86 Depressiivisen käyttäytymisen affektiivisten säätelyjärjestelmien toiminnan tunnistamista ja ymmärtämistä pidetään 
lääkehoidon ja terapiahoidon kehittämisen näkökulmasta tärkeänä (ks. esim. Panksepp & Biven 2012, 338).    
87 Uskonnollisten rituaalien ja pakonomaisen, toistavan käyttäytymisen yhteyksiä on tutkittu myös kognitiivisessa 
uskontotieteessä (ks. Boyer & Liénard 2006, 2008). 
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5.2.2.             HOIVAAMINEN ja koskettaminen 
 
Affektiivinen HOIVAAMISEN (CARE) -säätelyjärjestelmä liittyy äidinvaistoihin ja lapsista 
huolehtimiseen. HOIVAAMINEN synnyttää rakastavaa huolenpitoa ja hellyyden tunteita sekä 
hoivaajassa että hoivattavassa. Miellyttävät yhteiset hetket vahvistavat hyväksymisen, 
turvallisuuden ja rakkauden tuntemuksia. Tämä affektiivinen systeemi on usein naisilla 
vahvempi. (Panksepp 2011b; Nummenmaa et al. 2012.)  HOIVAAMINEN on ihmisen (ja 
eläinten) selviytymistä edistävä ja yhteistyötä vahvistava intuitiivisiin mielen prosesseihin 
vaikuttava affektiivinen säätelyjärjestelmä.  
 
Hoivaamisen ansiosta ihminen viihtyy ja rentoutuu toisten ihmisten seurassa ja ryhmään 
kuulumisen tunne vahvistuu. Oksitosiinin eritys aktivoituu ja tuottaa hyvänolon kokemusta. 
Se rentouttaa ja tasapainottaa elimistössä stressin aiheuttamia reaktioita. (Singer et al. 2008; 
Panksepp & Biven 2012, 285–289, 300–306.) Hoivan puute ja joukosta pois sulkeminen, 
ulkopuolisuuden tunne, eristäminen ja syrjäyttäminen vaikuttavat kehossa samalla tavalla 
kuin fyysinen kipu ja stressi (Eisenberg et al. 2003; Otten & Jonas 2014). 
 
Emootiotutkimuksessa on havaittu, että hoivaaamisen tunteita välittävä sivelevä kosketus 
aktivoi kehossa oksitosiinin erittymisen, joka taas lisää endorfiinin tuotantoa (Singer et al. 
2008). Ihminen kokee mielihyvää toisen ihmisen aistimuksellisesta läheisyydestä: lämmöstä, 
hyvästä kosketuksesta ja lempeästä äänestä. Halaaminen, silittäminen, syliin ottaminen ja 
hierominen kuten myös hyväntahtoinen yhteinen ääntely, kuten hyräily, jutustelu, 
laulaminen ja nauraminen, vahvistavat keskinäistä välittämisen tunnetta. (Sajaniemi & 
Mäkelä 2014, 139.) Lohduttaminen rauhoittaa ja rentouttaa myös vauvoja, joihin toisen 
paha mieli on vaikuttanut (Sajaniemi & Mäkelä 2014, 146; Hamlin & Wynn 2011, 30—39).    
 
Tutkimuksessa on myös kartoitettu kosketuskartta eli kehon topografiaa, joka osoittaa eri 
emootioiden aktivoituvan kehon eri alueilla (ks. Nummenmaa et al. 2014).88 Kartta vahvistaa 
aikaisempia tutkimuksia emootioiden kehollisuudesta. Se osoittaa, että emootiot ovat 
universaaleja, ja eri emootiot vaikuttavat eri intensiteetillä eri puolilla kehoa. Emootioiden 
koettiin lisäävään aistittavia toimintoja ylävartalossa kuten muutoksia sydämen sykkeessä ja 
hengitystiheydessä. Yläraajoihin sijoittuu lähestymiseen ohjaavia emootioita. Yläraajojen 
aktiivisuuden väheneminen taas liittyi surullisuuteen. Kaikista muista emootioista 
(perusemootiot ja monimutkaiset tunteet) poiketen onnellisuus assosioitiin 
voimaannuttavina aistimuksina joka puolella kehoa. (Ks. Nummenmaa et al. 2014, 648.) 
 

                                                           
88 Viidessä tutkimuksessa osallistujille (n = 701) näytettiin silhuettikuvaa vartalosta, johon heitä pyydettiin värittämään ne 
kohdat, joissa he kokivat aktiviteetin lisääntymistä tai vähenemistä, silloin kun heille näytettiin emotionaalisia sanoja, 
kasvojen ilmeitä, tarinoita, elokuvia. Tulokset olivat samanlaisia sekä länsieurooppalaisilla (suomalaiset, ruotsalaiset) että 
itäaasialaisilla (taiwanilaiset). (Nummenmaa et al. 2014.) 
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Kehon kartalla osoitettiin myös koskettamisen hyväksyttävyyttä eri ihmissuhteissa (Suvilehto 
et al. 2015). Kartasto osoittaa, että mitä läheisempi henkilö on, sitä laajempia alueita 
kehossamme hän saa koskettaa. Koskettaminen on intiimi ele, siksi vieraan kosketus ei 
monen mielestä tunnu miellyttävältä. Kulttuuriset tavat vaikuttavat myös siihen, minkälaista 
koskettelua eri ihmisten välillä pidetään hyväksyttävänä. Koskettaminen liittyy myös 
sosiaalisiin suhteisiin, rooliodotuksiin ja tilannetekijöihin. Koskettamisen rajoista joustetaan 
kuitenkin tietyissä sosiaalisissa tilanteissa kuten esimerkiksi lääkärin, kampaajan tai hierojan 
suhteen. Entuudestaan tuntematon lääkäri tai hieroja saa koskettaa meitä tavalla, joka ei 
satunnaisen ohikulkijan tekemänä olisi hyväksyttävä. (ibid.) 
 
Kosketuskartat ovat samanlaisia eri kulttuureissa, joten kosketuksen ja sosiaalisten 
suhteiden säätelyn välinen yhteys on todennäköisesti perimässämme eikä 
kulttuurisidonnaista (Suvilehto et al. 2015). Kosketus on ihmislajille lähes yhtä tärkeä 
sosiaalisten suhteiden sääntelyn väline kuin muilla kädellisillä (Nummenmaa et al. 2016; 
Suvilehto et al. 2015). 
 
Uskonnollisissa yhteisöissä ja vaihtoehtoisen henkisyyden parantamistraditioissa 
”parantavalla kosketuksella” on merkittävä rooli. Tutkimuksessa havaittiin, että oksitosiinin 
eritys lisääntyy myös uskonnollisiksi tulkituissa kokemuksissa (Van Capellen et al. 2016). 
Koskettamiseen on viime vuosina kiinnitetty emootiotutkimuksen lisäksi huomiota hoivaan 
liittyvässä terveystutkimuksessa ja uudemmassa antropologisessa ja uskontotieteellisessä 
tutkimuksessa (ks. de Witte 2011a, 2011b; Brown 2012; Hovi 2014). 
 
5.2.3.               LEIKKIMINEN ja nauraminen 
 
Pankseppin LEIKKIMISEN systeemiin liittyy sosiaalinen ilo, nauraminen ja koskettaminen. 
Leikkiminen kehittää sosiaalisia taitoja. Se kehittää toveruutta, auttaa sosiaalisten suhteiden 
sääntelyä, aggressioiden hallintaa ja antaa kokemuksia häviämisestä hyväntahtoisessa 
ilmapiirissä. Leikki tuottaa iloa ja onnellisuutta. (Panksepp 2010; Panksepp & Biven 2012, 
371–374.) Leikissä luontevasti toteutuva vuorottelu, kannustaminen, rohkaiseminen ja 
hassutteluun yllyttäminen tuottavat hyvinvoinnin kokemusta (Sajaniemi & Mäkelä 2014). 
Ihminen sosiaalisena lajina liittää palkitsevuuden myös yhdessä olemiseen, yhdessä 
tekemiseen ja kumppanuuteen. Leikkiminen on hauskaa, ja se stimuloi mielikuvitusta ja 
luovuutta. (ibid.) 
 
Lapsella peuhaaminen, kutittelu, toverillinen töniminen aktivoi odotus-palkintoyhteyden 
(expectancy-reward), joka liitää leikkimisen myös etsimisen systeemiin (Panksepp 2007; 
Panksepp & Biven 2012, 360). Odotus ja palkinto liittyvät huumoriin ja sanalliseen 
leikittelyyn. Nauraminen on sosiaalista. Yksinäisyydessä naurun kirvoittavat yleensä muiden 
sanomiset tai sosiaaliset tilanteet, joita muistelemme tai kuvittelemme. Muiden seurassa 
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nauru tarttuu ja sen mukana mielihyvän ja ilon emootiot. Huumorin keventämässä 
tunnelmassa ihmisten ajatukset kulkevat samansuuntaisesti. Yhteinen nauru sitoo ihmisiä 
yhteen dopamiiniaktivaation kautta. (Manninen et al.2017.) Naurun aktivoituminen 
tyynnyttää saman sisäisen valpastumisjärjestelmän, joka aktivoituu toisia ihmisiä 
lähestyttäessä (Sajaniemi & Mäkelä 2014). Pelon, surun ja vihan ilmapiirissä leikkiminen ja 
nauraminen estyvät (Panksepp & Biven 2012, 355). 
 
Nauraminen vähentää stressihormoni kortisolia, epinephrinea (joka valmistelee kehoa 
”taistele tai pakene” toimintaan) ja muita stressiä indikoivia neurobiologisia prosesseja ja 
lieventää siten stressin kuormittavia vaikutuksia. Nauraminen voi muuttaa dopamiinin ja 
serotiinin aktiivisuutta, joka taas vaikuttaa mielialaa kohottavasti ja auttaa masennuksessa. 
(Panksepp & Biven 2012, 365–369.) Nauru voi olla tahdosta riippumaton, kohtausmainen 
ääni-ilmaisu, jonka saa aikaan epätavallinen virike, älyllinen oivallus, oikea ajoitus tai jokin 
yllättävä spontaani tapahtuma tai yhteensattuma. Myös kutittaminen saa aikaan naurua. 
Pankseppin tutkimukset rotilla viittaavat siihen, että myös nauraminen perustuu primäärien 
affektiivisten prosessien toimintaan. Rottien kutittelu aktivoi leikkisysteemin tuntemuksen 
vokalisoinnin eli rotat nauroivat. (Panksepp & Burgdorf 2003.) 
 
Vaikka naurua voi pidätellä, se useimmiten tapahtuu spontaanisti. Nauraminen on spontaani 
kyky, joka ilmentää positiivisia, yhteisöllisyyttä vahvistavia tunteita.  Yhdessä nauraminen luo 
luottamuksen ilmapiiriä. Spontaani nauru on vilpitön ja rehellinen signaali ihmisten välisessä 
vuorovaikutuksessa. Se on ryhmävalintaan liittyvä aito signaali, joka synkronoi ryhmän 
jäsenten emootioita ja dynamiikkaa (Gervais & Wilson 2005). Nauramisella ja huumorilla voi 
olla moniulotteisia tarkoituksia evoluutiossa kuten kielellä, työmuistilla, Mielen teorialla tai 
mielihyvän emootiolla (Polimeni 2016, 71). Huumori ja nauru vihjaavat myös empatiasta ja 
valmiudesta yhteistyöhön (Jung 2003.)89  
 
Huumori ja nauraminen liittyvät läheisesti yhteen, mutta ne eivät ole sama asia. Huumori on 
kognitiivinen prosessi, joka saattaa johtaa nauruun, mutta ei välttämättä aiheuta sitä. 
Nauraminen on mahdollista ilman huumoria ja huumori ilman naurua (Polimeni 2016, 71).  
Naurua tuotetaan myös etukäteen käsikirjoitetuissa nauruesityksissä. Hyvin rakennettu 
huumori vaikuttaa spontaanilta. Siihen on sisällytetty yllättäviä tekijöitä, jotka saavat ihmiset 
nauramaan. Etukäteen harjoitelluissa koomisista esityksissä raja esiintyjän ja katsojien välillä 
on myös selkeä. Tutkimuksessani olen kiinnostunut tilannehuumorista, joka syntyy 
spontaanisti ihmisten parissa. Spontaaneissa tilanteissa kaikki paikalla olijat voivat esiintyä 
humoristisesti. Iloisuus ja nauraminen tapahtuvat intuitiivista ajattelua ja intuitiivisia 
emootioita tukevassa ympäristössä. Tutkimuksessani tarkastelen iloa ja naurua affektiiviisen 
leikkimisjärjestelmän (systeemin) eksplikoitumisena kentällä. 
 

                                                           
89 Ks. katsaus hypoteeseista, jotka selittävät huumorin tarkoitusta evoluutiossa (Polimeni 2006). 
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Uskonnollisissa konteksteissa nauruun liitetään myös erityisiä merkityksiä. Esimerkiksi 
”Pyhällä naurulla” (Holy laughter) tarkoitetaan karismaattisissa ylistystilaisuuksissa 
spontaanisti syntyvää naurua. Pyhä nauru tulkitaan yliluonnollisen Jumalan ihmiselle 
antamaksi ilon kokemukseksi. Tämän naurun ajatellaan parantavan depressiota ja liittyvän 
myös ihmeenä pidettyihin parantumisiin. (Poloma 2003.) Nauramisen terveyshyödyistä ja 
hyvänolon kokemuksista on tehty tutkimuksia,90 joiden pohjalta on kehitelty myös 
terapiamuotoja. Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä harjoitetaan nauramista erilaisten 
menetelmien avulla kuten erilaisten hengitystekniikoiden ja ääniharjoitteiden avulla 
(Folkman & Nathan 2010, 416). Leikkiminen ja nauraminen vahvistavat mielihyvän 
(onnellisuus, ilo) perusemootiota, joka vaikuttaa hyvinvoinnin kokemuksiin. 
 
Affektiiviset toimintaa ohjaavat säätelyjärjestelmät (systeemit), neurobiologiset prosessit ja 
intuitiivinen ajattelu ovat vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Sovellan Pankseppin 
tunnistamista säätelyjärjestelmistä etsimistä, hoivaamista ja leikkimistä etnografisesti 
kerätyn aineiston analyysissa. Nimitän niitä perustendensseiksi. Toistuvia hyvinvoinnin 
kokemuksia lisääviä etsimisen, hoivaamisen ja leikkimisen tendenssejä on mahdollista 
havaita pidempiaikaisessa etnografisen kentän seurannassa.   
 
 
5.3. Hyvinvointiin liittyvät emootiot ja tunteet 
 
Kaikki emootiot vaikuttavat hyvinvoinnin kokemukseen ja terveyden tilaan. Emootiot voivat 
vaikuttaa hyvinvoinnin kokemuksia lisäämällä, tai ne voivat vaikuttaa hyvinvointia 
vähentämällä. Sairastuminen vaikuttaa mielialaan negatiivisesti. Fyysisen sairauden oireet ja 
kivun tuntemukset, eristäytyminen, voimattomuus aiheuttavat alakuloisuutta, joka lisää 
depressiivisyyttä (Salovey et al. 2001, 346).  Säätelyjärjestelmä ylläpitää jatkuvasti elimistön 
sisäistä tasapainoa kuten esimerkiksi verensokeria tai sydämen sykettä. Sairastuessa kehon 
säätelyjärjestelmä (verenkierto, endokrinologia eli liikeradoista vastaavien lihasten ja luuston 
ja autonomisen hermoston toiminta) on hälytystilassa. Kehon tilat vaikuttavat mielialoihin 
samoin kuin sairaalle annettu lääkehoito, joka vaikuttaa kemiallisten prosessien kautta 
tunnetiloihin. (Damasio 2001.) Kehon sisäisten ”tilojen” lisäksi ympäristön virikkeet 
aktivoivat emotioita ja affektiivisia säätelyjärjestelmiä.  
 
Parantumista edistävät positiivisesti vaikuttavat tunteet kuten toivo, myötätunto, 
turvallisuuden, luottamuksen ja ilon tunne. Ne ohjaavat havainnointia positiivisiin tekijöihin 
ja vahvistavat ja edistävät hyvinvoinnin kokemusta. (Nummenmaa 2010.) Tutkimusnäyttöä 
myönteisten tunteiden positiivisista vaikutuksista hyvinvointiin on paljon (ks. esim. Seligman 

                                                           
90 Naurun tutkimus, gelatologia (kreik. gelos, nauru), on tutkimusala, jossa naurua ja sen terapeuttista vaikutusta kehoon 
tutkitaan fysiologisesti ja psykologisesti (Folkman & Nathan 2010).  
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& Csikszentmihalyi 2000). Myös uskonnollisuuden on havaittu korreloivan positiivisesti sekä 
fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin kanssa (Levin 1996; Koening et al. 2012), mutta 
uskonnollisuuden negatiivisista vaikutuksista terveyteen ja hyvinvoinnin kokemukseen on 
myös tutkimusnäyttöä (ks. esim. Koening et al. 2001).  Hyvinvointia lisäävistä emootioista ja 
tunteista nostan esiin toivon, myötätunnon sekä onnellisuuden ja ilon.  
 
5.3.1. Toivo   
 
Toivon ja epätoivon tunteet liittyvät hyvinvointiin ja parantumiseen. Palkitseva etsiminen 
vahvistaa toivon tunnetta. Toivo ja epätoivo eivät ole perusemootioita, mutta eivät 
myöskään sellaisia sosiaalisia tunteita, jotka viriävät nykyhetkessä meille äskettäin 
tapahtuneiden myönteisten tai kielteisten asioiden johdosta (Hari & Nummenmaa 2014). 
Toivon ja epätoivon tunteeseen tarvitaan tulevaisuuden kuvittelua ja älyllistä päättelyä. Ne 
liittyvät siihen, millaiseksi uskomme tulevaisuutemme. Toivominen edellyttää aktiivisuutta ja 
tahdonalaista ponnistelua sekä positiivista asennetta (Snyder 2002). Toivon kokemukselle on 
keskeistä tulevaisuuden näkeminen valoisana ympäröivästä tilanteesta huolimatta (Hari & 
Nummenmaa 2014). Epätoivo taas tuottaa ahdistuneisuutta ja lamaannuttavia pelon 
tunteita. Toivo ja epätoivo aktivoituvat sairastumiseen ja parantumiseen liittyvissä 
kokemuksissa, joissa tulevaisuuden ajattelu korostuu. Sairauden kulussa voi olla 
huononemisia ja parantumisjaksoja, jolloin toivon ja epätoivon tunteet vuorottelevat.  
 
Tutkimukset osoittavat, että toiveikkuus saattaa suojata ihmisiä ennakolta negatiivisilta 
kokemuksilta. Erityisen toiveikkaiden ihmisten on havaittu myös käyttävän 
ongelmatilanteissa monipuolisempia ongelmanratkaisukeinoja. Lisäksi heillä on laajemmat ja 
läheisemmät sosiaaliset verkostot, jotka saattavat osaltaan toimia suojaavina tekijöinä 
elämän kriisitilanteissa (Hari & Nummenmaa 2014). Pankseppin affektiivisten 
säätelyjärjestelmien hierarkiassa toivo ja epätoivo asettuvat kolmannelle tasolle (tertiary 
processes), joka edustaa korkeamman tason kognitioita ja ajattelua, ja johon liittyy 
suunnittelua, emotionaalista säätelyä ja prosessointia sekä toimintaan johtavia intentioita. 
 
5.3.2. Empatia ja myötätunto 
 
Empatialla tarkoitetaan kykyä ymmärtää toisen tunnetiloja. Empatiaa koetaan esimerkiksi 
sairastunutta tai hädänalaisia ihmisiä ja eläimiä kohtaan. Empatian primäärimpänä muotona 
pidetään äidin sensitiivisyyttä lapsen itkulle (Panksepp 2011a). Merkkejä empatiasta on 
havaittu ihmisen lisäksi muilla nisäkkäillä ja nisäkkäiden alalohkoon kuuluvilla jyrsijöillä 
(Panksepp & Panksepp 2013). Empatiassa toisen emotionaalista tilaa peilataan ja 
ymmärretään.91 Empatia ei aina johda myötätuntoiseen toimintaan. Empaattinen stressi 

                                                           
91Sympatia -termiä käytetään myös empatian kanssa rinnakkain. Sympatia on vähemmän suora ja etäisempi tunnetila. 
Sympatia johtaa usein säälin tunteeseen (Nummenmaa 2010, 133). Empatiassa toisen tunne jaetaan myötäelämällä. 
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(toisen stressaavan tilanteen ymmärtäminen) voi johtaa myös välttämiskäyttäytymiseen 
(Batson et al. 1987). Intuitiiviset ennakko-oletukset vaikuttavat myös siihen, ketä tai 
minkälaisia ihmisryhmiä kohtaan empatian tunteita kohdistetaan (Bloom 2017, 60). 
 
Myötätunto (compassion) on eroteltu empatiasta motivaation ja käyttäytymisen osalta. 
Myötätunnolle on tyypillisempää pyrkimys lieventää toisen tilaa. Myötätunto on 
lähestymiseen orientoitunut emootio. (Ks. esim. Singer & Klimecki 2014.)  Myötätuntoa 
ilmaistaan vuorovaikutuksessa lähestymällä, koskettamalla ja lempeällä ja ystävällisellä 
äänensävyllä puhumalla (Pessi 2014).  
 
Tutkimus jakaa empatian tunteen kahteen eri systeemiin; emotionaaliseen ja kognitiiviseen 
systeemiin. Emotionaaliseksi empatiaksi (emotional empathy) kutsutaan kykyä ja valmiutta 
kokea ja tunnistaa toisten ihmisten affektiivisia reaktioita ja jakaa tunnetta yhteisestä 
tunnetilasta. Emotionaaliseen empatiaan vaikuttaa useita intuitiivisia mielen prosesseja 
kuten esimerkiksi emootioiden tarttuminen. Kognitiivinen empatia (cognitive empathy) 
kuvaa valmiutta ymmärtää toisen intentioita ja ajattelua. (Cox et al. 2012; vrt. myös Mielen 
teoria.) Sekä emotionaalinen empatia että kognitiivinen empatia ovat intuitiivisen mielen 
toimintaa, vaikka kognitiiviseen empatiaan liittyy myös korkeampia kognitiivisia 
ominaisuuksia kuten mentaalisten tilojen attribuointia (ibid.).  
 
5.3.3. Onnellisuus ja ilo 
 
Onnellisuus termiä (happiness) käytetään mielihyvä termin (enjoyment, pleasure) ja ilon (joy) 
rinnalla lähestymiseen ohjaavasta ja hyvinvoinnin tuntemuksia lisäävästä perusemootiosta. 
Termien merkityssisällöt ovat päällekkäisiä. Onnellisuus tuntuu hyvältä, ja sen on 
tutkimuksissa todettu myös korreloivan vahvan immuunisysteemin, paremman elintason ja 
kestävien ihmissuhteiden kanssa. Pitkittäis- ja poikittaistutkimukset ja kokeelliset 
tutkimukset osoittavat, että onnellisuus (pitkäaikainen positiivinen tunnetila ja hyvinvoinnin 
kokemus) korreloi tai on menestymisen seurausta, ja se myös tuottaa menestystä 
(Lyubomirsky, King & Diener 2005; Lyubomirsky & Layous 2013). Onnelliseksi itsensä 
tuntevat ihmiset asennoituvat positiivisesti asioihin. Heillä on taipumus kokea ja ilmaista 
kiitollisuutta, eksplikoida positiivisia asioita ja osallistua prososiaaliseen toimintaan 
(Lyubomirsky 2001). Vaikka tutkimukset osoittavat, että yksilöiden väliset erot hyvinvointia 
tukevien persoonallisuuspiirteiden suhteen ovat pääosin geneettisesti määräytyviä (Lykken 
& Tellegen 1996), tutkimusnäyttöä on myös siitä, että hyvinvointia voidaan tietoisesti 
harjoittelemalla lisätä (Lyubomirsky, Sheldon & Schkade 2005; Layous et al 2013).  
 

                                                                                                                                                                                     
Sympatiaan ja sääliin liittyy hierarkisia sosiaalisia asetelmia. Sääliä ja sympatiaa tunnetaan itseä heikommassa asemassa 
olevaa kohtaan.   
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Tutkijat ovat testanneet voiko onnellisuutta lisätä harjoittelemalla säännöllisesti 
yksinkertaisia, intentionaalisia, helposti toteutettavia ja kestoltaan lyhyitä aktiviteetteja. 
Niiden tarkoitus on imitoida ja vahvistaa hyvinvointia lisääviä ajatuksia ja käyttäytymistä, 
joita persoonallisilta ominaisuuksiltaan ja asenteeltaan onnelliset ihmiset ilmentävät 
elämässään. Tutkimuksiin osallistujia pyydettiin kirjoittamaan kirjeitä, joissa he ilmaisevat 
kiitollisuutta (Lyubomirsky & Sheldon 2011; Lyubomirsky et al. 2011), luettelemaan 
siunauksia (Emmons & McCullough 2003; Seligman et al. 2005), tekemään hyviä tekoja 
(Lyubomirsky, Sheldon & Schkade 2005; Sheldon et al. 2012), visualisoimaan itselleen 
ideaalista tulevaisuutta (Boehm et al. 2011; King 2001; Layous et al. 2012) ja meditoimaan 
(Fredrickson et al. 2008). Tutkimukset osoittivat, että koehenkilöitä, joita kannustettiin 
positiivisten harjoitusten tekoon, kokivat itsensä merkittävästi onnellisemmaksi kuin 
aikaisemmin. Onnellisuutta lisäävät harjoitukset perustuvat toistoon pitkän ajan kuluessa, 
jolloin rutinisoitumista tapahtuu. 
 
Tutkimukset osoittavat myös, että muille hyvän tekeminen tuottaa onnellisuutta myös 
auttajalle (Weinstein & Ryan 2010; Nelson et al. 2016, 859). Toisaalta myös liian innokas 
onnellisuuteen pyrkiminen tai onnellisuuden haluaminen voi johtaa vahingolliseen 
käyttäytymiseen kuten addiktioissa (Sajaniemi & Mäkelä 2014). Onnellisuuteen vaikuttavat 
monet tekijät kuten yksilön persoonalliset ominaisuudet, positiivinen asennoituminen ja 
sosiaalisten verkostojen tuki. 
 
 
5.4. Flow eli virtauskokemus 
 
Mihaly Csikszentmihalyi nimesi optimaalisen onnellisuuden ja luovuuden kokemuksen 
flow-tilaksi (1975). Flow -termiä kuvaa Csikszentmihalyin mukaan ihmisten haastatteluissa 
usein toistamaa metafora ”virtaavasta vedestä” ja ”sen kuljettamana olemisesta”. Flow:ssa 
ihminen on täydellisen uppoutunut ja omistautunut johonkin aktiviteettiin sen itsensä 
takia. Tietoisuus itsestä ja ajankulusta katoaa. Liikkeet ja ajatukset seuraavat toinen 
toisiaan automaattisesti. Ihminen kokonaisuudessaan on läsnä ja käyttää kykyjään 
parhaalla mahdollisella tavalla. (Csikszentmihalyi 1975, 1996, 2014; Csikszentmihalyi & 
LeFevre 1989.) Samankaltainen tila on tunnettu tuhansia vuosia Aasian uskonnoissa kuten 
taolaisuudessa, jossa koko universumin ajatellaan perustuvan tasapainoa ylläpitävään 
virtaavuuteen. Taolaisuudessa ”flow” ilmenee erityisesti luonnossa. Kiinalainen käsite Qi 
taas tarkoittaa virtausta ja elämänvoimaa, joka ilmenee elävässä ihmisessä. 
(Csikszentmihalyi 1975.) Suomenkielessä flow:sta käytetään sanaa virtauskokemus. 
 
Positiivisessa psykologiassa virtauskokemus määritellään psykologiseksi tilaksi, jossa 
ihminen kokee olevansa samanaikaisesti kognitiivisesti tehokkaimmillaan, 
motivoituneimmillaan ja onnellisimmillaan (Moneta & Csikszentmihalyi 1996, 277). 
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Virtauskokemus on siten positiivisesti valenssi kokemus, johon liittyy mielihyvä ja nautinto. 
Toiminnallisena tilana se korreloi luovuuden ja oppimisen kanssa. (Csikszentmihalyi et 
al. 2005; Engeser and Rheinberg 2008.) Csikszentmihalyi näkee virtauskokemuksessa 
yhtymäkohtia myös ”huippukokemuksiin”, joita voidaan kokea uskonnollisissa 
konteksteissa kuten esimerkiksi rituaaleissa ja meditaatiossa (Csikszentmihalyi  1975).  
 
Csikszentmihalyi (1975) määrittelemät kuusi virtauskokemuksen (flow) ominaisuutta ovat: 
1) Toiminnan ja tietoisuuden yhteensulautuminen (merging of action and awareness), 
jolloin henkilö on tietoinen toiminnastaan mutta ei itsestään. Henkilö ei erottele itseään 
tekemisestään. (Csikszentmihalyi 1975, 39.) 
2) Huomion kiinnittyminen rajattuun asiaan (centering of attention). Henkilö keskittyy 
voimakkaasti yhteen asiaan, jolloin ympäristön muut virikkeet katoavat havaintokentästä. 
(ibid., 40.) 
 3) Itsestä tietoisuuden tunne katoaa (loss of self-consciousness). Csikszentmihalyin 
aineistossa tätä kuvailtiin seuraavasti: egon häviäminen, itsen unohtuminen, yksilöllisyyden 
transendenssi ja maailmaan fuusioituminen. (ibid., 42.) Olet itse sellaisessa ekstaattisessa 
tilassa, jossa koet kuin et ollenkaan olisi olemassa. Minä vain istun ja katson siinä 
ihmetyksen ja kunnioituksen (awe) tilassa. Ja kaikki virtaa itsestään. (ibid., 44).  
4) Kontrollin tunne (feeling of control), jolla tarkoitetaan toimintaan liittyvää 
kontrollintunnetta ympäristön vaatimusten mukaan. Csikszentmihalyin aineistossa sitä 
kuvattiin kuitenkin enemmän voiman tunteena. Minulla oli voimakas hallinnan tunne. Koin 
suunnatonta vahvuutta kuin minulla olisi vallassani toisen ihmisen kohtalo . (ibid., 44.) 
5) Koherentti, ristiriidaton suhde tavoitteisiin vaadittaviin toimiin (coherent, 
noncontradictory demands for action). Selkeä palaute, jossa tavoitteet ja keinot niiden 
saavuttamiseen ovat loogisesti järjestyksessä. Toiminta on sellaista, jota ei häiritse 
erilaiset, usein ristiriitaiset vaatimukset. (ibid., 46.) 
6) Itseriittoisuus (autotelic nature), jolloin tavoite tai saavutus ei ole tärkeintä. Flown 
tarkoitus on flow. (ibid., 47.) 
Csikszentmihalyi ja Nakamura lisäsivät myöhemmin virtauskokemuksen tunnuspiirteisiin 
seitsemännen piirteen. Se on ajantajun katoaminen (distortion of temporal experience of 
time), joka tyypillisimmillään tarkoittaa sitä, että aika tuntuu kuluvan nopeammin kuin 
normaalisti (Csikszentmihalyi et al. 2005).92 
 
Virtauskokemus on palkitseva. Ihmiset (ja eläimet) tavoittelevat sitä uudestaan ja 
uudestaan. Palkitsevat kokemukset tuovat iloa ja onnellisuutta elämään ja vahvistavat 
hyvinvointiin liittyviä emootioita ja tunteita kuten onnellisuutta, iloa ja mielihyvää. 
Virtauskokemus ei kuitenkaan ole sama kuin onnellisuus. Onnellisuuden tunne syntyy vasta 
kokemuksen jälkeen. (Engeser & Schiepe-Tiska 2012.) Tutkimustieto emootioista 
                                                           
92 Urheiluun liittyvän flown tutkimuksissa piirteitä on eroteltu yhdeksän, joista ”koherenssi” jaettiin selkeisiin tavoittteisiin 
ja palautteeseen. Sen lisäksi omianispiirteisiin lisättiin haasteen ja taidon tasapaino (Jackson and Marsh 1996; ks. myös 
Inkinen et al. 2014) 
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dynaamisina neurobiologisina prosesseina on lisääntynyt sitten Csikszentmihalyin 
ensimmäisen flowta käsittelevän julkaisun. (1975)  
 
Myöhemmissä tutkimuksissaan Csikszentmihalyi ja Namakura spekuloivat palkitsevien 
kokemusten hyödyllisyydestä ihmisen ympäristöön sopeutumisen evoluutiossa. He 
erottelevat kaksi luontaisesti palkitsevaa kokemusta. Toinen näistä olisi rentoutumiseen 
johtava energiaa säilyttävä toiminta, ja toinen taas olisi käyttäytymiseen motivoiva taitojen 
keskittäminen uusien mahdollisuuksien saavuttamiseksi. Näiden vastakohtia olisivat 
negatiiviset tilat, joita luonnostaan pyrimme välttämään kuten ympäristön vaatimukset, 
jotka aiheuttavat ahdistuneisuutta tai toimettomuuden tilan, joka aiheuttaa apatiaa. 
(Namakura & Csikszentmihalyi 2009, 202.) 
 
 
5.5. Emootioiden säätely ja hyvinvointi   
 
Kulttuurin ja yhteisön sosiaalinen normi vaikuttavat emootioiden ilmaisuun ja tunteiden 
säätelyyn. Uskonnollisissa konteksteissa osallistujien emootioiden intensiteettiä (arousal) 
pyritään joko lisäämään tai vähentämään. Affektiivisuus lisääntyy tunnesanoja käyttämällä, 
tunneilmaisua korostamalla, dramaturgisin keinoin, koskettamalla, musiikin ja äänten avulla. 
Esimerkiksi rummuttaminen tai tanssiminen saa osallistujissa aikaan emotionaalista 
kiihottumista. Tämänlaatuinen itsesuggestiivinen stimulaatio yhdessä erilaisten 
kontekstuaalisten virikkeiden kanssa saa aikaan emotionaalisia reaktioita (Pyysiäinen 2001b, 
94). Affektiivisuuden vähentämiseen taas pyritään esimerkiksi huomion kohdentamista 
painottavissa ja ympäristön virikkeitä minimoivissa harjoituksissa kuten resitaatiossa, 
meditaatiossa tai askeettisissa harjoituksissa.  
 
Emootioiden vaikutusta käyttäytymiseen voidaan säädellä jonkin verran. 
Vuorovaikutustilanteissa voimme usein kontrolloida sitä, haluammeko ilmaista voimakkaita 
tunteita (Lazarus 1991; Juujärvi & Nummenmaa 2004; Adolphs 2014, 550). Sosiaalisissa 
tilanteissa heräävien negatiivisten tuntemusten hallintaa on nimitetty coping-menetelmäksi 
(Lazarus 1991). Coping -termi tarkoittaa tietoista emootioiden säätelyä, jossa kognitiivisten 
(reflektiivisten) arviointiprosessien avulla pyritään jo ennakolta vaikuttamaan siihen, millaisia 
emootioita tullaan kokemaan. Vaikka positiivisiakin tunteita (voimakas rakastumisen tunne) 
voidaan säädellä sosiaalisissa tilanteissa, coping-menetelmässä pyritään ensisijaisesti 
vaikuttamaan negatiivisiin, stressiä aiheuttaviin ajattelun ja käyttäytymisen piirteisiin. 
Koetun stressin määrää tai stressiä aiheuttavia tapahtumia ja ärsykkeitä pyritään välttämään 
ennakolta (Gross & John 2003; Taylor 2015). Coping on sosiaalisesti taitavaa toimintaa 
(Juujärvi & Nummenmaa 2004, 61).  
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Negatiivisten tunteiden liiallinen säätely lisää kuitenkin negatiivista stressiä. James W. 
Pennebaker esitti 1980-luvun lopussa teorian tunteiden peittämisen ja emootioiden 
tukahduttamisen yhteydestä psykosomaattisiin sairauksiin (ks. Pennebaker 1995; 
Pennebaker & Beall 1986; Pennebaker & Seagal 1999). Pennebakerin mukaan pitkittynyt 
tunteiden tukahduttaminen johtaa kumulatiiviseen kehon ja mielen stressaantumiseen, joka 
taas herkistää ihmisen monille sairauksille. Tutkimukset vahvistavat Pennebakerin 
hypoteesia; säätelyn seuraukset voivat olla myös haitallisia (Richards & Gross 2000; Gross 
2002). Vähäinen emootioiden ilmaiseminen voi myös olla voimakasta emootioiden 
ilmaisemista suurempi riskitekijä niin psyykkiselle kuin fyysiselle terveydelle (Consedine et al. 
2002). Kontekstuaaliset tekijät ja henkilön persoonalliset ominaisuudet vaikuttavat siihen, 
onko emootioiden säätely vai niiden ilmaisu myönteisempää subjektiiviselle hyvinvoinnin 
kokemukselle (Consedine et al. 2002, 205). 
 
Tutkimus osoittaa, että emotionaalisten reaktioiden sääteleminen sosiaalisia tilanteita ja 
niissä syntyneitä tunteita reflektoimalla kirjoittamalla tai puhumalla (jäsentelemällä 
narratiiviseen muotoon) on emotionaalisten reaktioiden peittämistä hyödyllisempi keino 
emootioiden säätelemiseksi (Butler et al. 2003).93 Tunteita käsittelevä kirjoittaminen 
vaikuttaa immuunijärjestelmän vahvistumiseen kipuaistimusten ja lääkkeiden käytön ja 
depressiivisyyden vähenemiseen (Petrie, Booth, & Pennebaker 1998). Se auttaa myös 
parempiin suorituksiin ja lyhentyneisiin työttömyysjaksoihin (Consedine et al. 2002). 
Traumaattisen elämäntapahtuman sanoittaminen voi muuttaa totuttua tapaa muistaa asiat, 
kun traumaattinen kokemus jäsennellään ja sulautetaan merkitykselliseksi osaksi laajempaa 
kontekstia (Paez et al. 1999).94  
 
Pennebakerin mukaan kertomuksen konstruoiminen emotionaalisista tapahtumista auttaa 
ihmisiä organisoimaan ja muistamaan ne paremmin, auttaa heitä integroimaan ajatuksensa 
ja tunteensa tehokkaammin, ja antaa heille tunteen ja kokemuksen ennustettavuudesta ja 
kontrollista (Pennebaker & Seagal 1999; ks. myös Paez et al. 1999). Henkilökohtaisen 
kokemuksen tuottaminen narratiiviksi auttaa tapahtuman käsittelemisessä, säilömisessä ja 
lopulta sen unohtamisessa.95  
 
 
 

                                                           
93 Toisin kuin tilanteen uudelleen arvioiminen, emotionaalisten reaktioiden peittäminen sekä heikentää ärsykeinformaation 
mieleen painamista ja muistamista että vaikuttaa kielteisesti tapaan olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Koska 
emotionaalisten reaktioiden tietoinen peittäminen näyttää tapahtuvan sympaattisen hermoston aktivoitumisen 
kustannuksella, toistuva tarve kielteisten tunteiden säätelemiseen voi ajan myötä kuormittaa sydän- ja verenkiertoelimistöä 
terveydelle haitallisella tavalla (Gross & John 2003). 
94Ne kokeeseen osallistujat, jotka löysivät merkityksen elämälleen, alkoivat käyttää ilmaisussaan enemmän kausaalisuuteen 
viittaavia sanoja ja näkemyksellisiä sanoja (insight words) (Paez et al.1999). 
95 Pennebaker on osoittanut, että kirjoittaminen traumaattisista tai emotionaalisesti kuohuttavista asioista vaikuttaa 
positiivisesti terveyteen, kun taas kirjoittaminen arkisista, tavanomaisista asioista liittyy heikentyneeseen terveyteen 
(Pennebaker & Beall 1986). 
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5.6. Emootioiden tarttumisesta  
 
Emootioiden tarttuminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuu tiedostamattomalla 
tasolla intuitiivisena prosessina. Emootiot ja mielialat tarttuvat helposti vuorovaikutuksessa. 
Olemme kykeneviä tuntemaan toistemme emootioita ja intuitiivisesti ymmärtämään toisten 
intentioita ja tunteita, vaikka niitä ei sanallisesti eksplikoitaisikaan. (Neumann & Strack 2000; 
Hatfield et al. 1994; Hatfield et al. 2014.) Esimerkiksi keskustelutilanteissa havainnoimme 
tiedostamatta toisen henkilön tunnereaktioita monien eri vihjeiden perusteella. 
Tunnistamme intuitiivisesti toisten mielialoja, tunteita ja emootioita ja välitämme omia 
emootioitamme toisille. (Hatfield et al. 1994; Nummenmaa 2010.) Intuitiivinen mielemme 
prosessoi spontaanisti ja nopeasti suuren määrän informaatiota, jota otetaan vastaan kaikilla 
aisteilla. 
 
Ilo ja hyvä mieli tarttuvat toisia ihmisiä katsoessa, mukavista asioista lukiessa ja 
keskusteltaessa. Myös kielteiset tunteet ja epätoivo tarttuvat. Kielteiset tunteet 
synkronoivat aivojen tarkkaavaisuusverkostoa erityisen voimakkaasti.  Myös negatiivinen 
palaute muistetaan paremmin kuin positiivinen. Tätä on selitetty sillä, että negatiiviset asiat 
voivat aiheuttaa meille harmia ja vaaratilanteita. Negatiivisia tapahtumia on myös 
prosessoitava perusteellisemmin, jotta osaisimme varoa niitä tulevaisuudessa (ks. esim. 
Baumeister et al. 2001; myös Rozin et al. 1990, 369.) Myönteisillä tunteilla on vähäisempi 
aivotoimintoja synkronoiva vaikutus, siksi positiivisessa psykologiassa korostetaan, että 
yhden kielteisen tapahtuman ’nollaamiseen’ tarvitaan vähintään kolme myönteistä 
tapahtumaa (Hari & Nummenmaa 2014).  
 
Useiden tutkijoiden mukaan meidän ei tarvitse yrittää älyllisesti päätellä toisten 
käyttäytymisen perusteella heidän tunnetilojaan. Voimme sosiaalisissa kohtaamisissa 
tunnustella omaa tunnetilaamme, silloin tunnistamme myös toisen henkilön tunteet (ks. 
esim. Hatfield et al. 1994). Masentuneen ihmisen alakuloisuus ja onnellisen ihmisen iloisuus 
vaikuttavat omiin tunnetiloihimme. Sosiaalisessa tilanteessa yksilön emootio leviää helposti 
muihin läsnä oleviin henkilöihin (Nummenmaa et al. 2012). Tutkimus osoittaa, että ihmiset 
tartuttavat toistensa emootioita säännöllisesti ja universaalisti. Tunteiden tarttumisen 
seurauksena tarkkaavaisuuden, emootioiden ja käyttäytymisen samansuuntaistumista 
ilmenee yksilöiden välillä ja ryhmässä. Tunnetilojen tarttuminen vaikuttaa myös 
fysiologisesti. (Hatfield et al. 1994, 115-127.) 
 
Emootion tarttumisen prosessissa jaetut emootiot ja mielialat synkronoituvat niin, että 
sosiaalinen vuorovaikutus mahdollistuu.96 Kun mielemme ja kehomme virittyvät samalle 
aaltopituudelle toisten kanssa, meidän on helpompi ymmärtää toisten aikeita ja tavoitteita. 
                                                           
96 Kasvoissa tapahtuvia mikroilmeitä on vaikea havaita tarkkailemalla. Mittauksessa on käytetty EMG:tä 
(electromyography), joka mittaa sähköistä lihasaktiivisuutta ja sen vaihtelua hetki hetkeltä niin nopeasti, että ulkopuolisen 
havaitsijan on mahdoton huomata tätä aktiivisuutta. (Hatfield et al. 2014, 110; Juujärvi & Nummenmaa 2000.) 
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Tarttuvat tunteet saavat ihmiset ajattelemaan ja toimimaan samankaltaisesti, mikä 
helpottaa usein kanssakäymistä. Tunteiden tarttumisen avulla koemme ja näemme 
maailman yhteisen mielialan ja tunnetilan värittämänä. Kaikilla sosiaalisilla lajeilla 
emootioiden tarttuminen on yhteisöllisyyden näkökulmasta tärkeää. (Hatfield et al. 2014, 
110; Hess & Bourgeois 2010; Nummenmaa 2010; Scheve & Salmela 2014.)  
 
Emotionaalinen tarttuminen tapahtuu imitoimalla, reagoimalla ja synkronoimalla toisten 
kasvojen ilmeitä, äänenpainoa, kehon asentoja, ryhtiä, eleitä, liikkeitä ja emootioita 
(Nummenmaa et al. 2012). Imitoimme tiedostamattamme toisten henkilöiden verbaalia ja 
nonverbaalia ilmaisua. Toisen puheen sävy vaikuttaa tunnetilaan (Hatfield et al. 2009, 19-
20). Myös sydämen lyöntien on mitattu tahdistuvan samaan rytmiin kahdenvälisessä 
vuorovaikutustilanteessa (Hatfield et al. 2014; Nummenmaa 2010).97  Reagoimme (feedback) 
toisten tunnetiloihin. Vastaamme hymyyn hymyllä ja murheellisen henkilön kohdatessamme 
vakavoidumme. (Hatfield et al. 2014, 113; Hess et al.2014.) Myös simulointi on yksi niistä 
mekanismeista, joka tutkimuksissa on liitetty esimerkiksi hymyn tarttumiseen, lapsen itkuun 
reagoimiseen, kädellisten keskinäiseen avunantoon, huijaamiseen ja toisten manipulointiin 
emotionaalisia signaaleja hyväksikäyttäen (Nummenmaa 2010).  
 
Vuorovaikutustilanteessa tunnetiloja pyritään säätelemään ja tasapainottamaan. Jos toisesta 
henkilöstä välittyy negatiivinen tunne, toinen koettaa tyynnytellä tilannetta ja välttää 
ärsyttämästä kiihtynyttä henkilöä. (Hatfield et al. 1994.) Empatia eroaa emotionaalisesta 
tarttumisesta siinä, että empatiassa säilyy itse-toinen -asetelma tietoisella tasolla. Empatiaa 
kokevalle on selvää, että tunteen aiheuttaja on toinen, kun emotionaalisessa tarttumisessa 
tunne koetaan omana subjektiivisena tunteena (Hatfield et al. 2011). 
 
Emootioiden tarttumisprosessissa tartuttajan emootion intensiteetti on vahvempi ja se, 
johon emootio tarttuu, voi tietoisesti tunnistaa tarttuneen emootion heikkona ärsykkeenä. 
Yksilöiden välillä on myös herkkyyseroja emootioiden tarttumisessa (Hatfield et al. 1994, 
182).98 Toisen emootiot näyttävät tarttuvan herkemmin henkilöihin, jotka keskittävät 
huomionsa toisiin, määrittelevät itsensä suhteessa toisiin, tunnistavat herkästi toisten 
tunnetiloja äänen, ilmeiden ja kehon jännittyneisyyden/rentouden perusteella. Heillä on 
myös taipumus imitoida toisten ilmeitä, ja he ovat usein myös tietoisempia omista 
emotionaalisista reaktioistaan. (Hatfield et al. 1994, 147-182.) Myös sosiaalinen asema ja 
läheisyys vaikuttavat siihen, kenen emootiot tarttuvat kehenkin.  Vaikutusvaltaisessa 
asemassa oleva henkilö tartuttaa omia emootioitaan henkilöön, joka on jollain tavalla 
riippuvainen toisen suosiosta (Dasborough et al. 2009). Lapsen tunteet taas tarttuvat 
herkemmin lapsen vanhempiin kuin tuntemattomaan aikuiseen (Hatfield et al. 1994). Saman 
emootion kokeminen samassa tilassa ei kuitenkaan aina tarkoita sitä, että emootio olisi 
                                                           
97 Tunne-elämyksiä on tutkittu elokuvan katsojien tunneärsykkeitä mittaamalla. Tunneärsykkeet tahdistavat katsojien aivoja 
sitä samankaltaisemmin mitä jännittävämpää tai kiihdyttävämpää kohtausta he seurasivat. (ks. Nummenmaa et al. 2012.) 
98 Ks. emootioiden tarttumisen yksilöllisten erojen mittaamisesta (ks.esim. Doherty 1997). 
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tarttunut toisesta. Sama emootio voi olla myös ympäristön virikkeen aiheuttama (Hatfield 
1994, 9.) 
 
Historian ja nykypäivän esimerkit osoittavat, että emootiot voivat saada valtaansa 
kokonaisen ihmisjoukon. Uskonnollisten ekstaattisten tilojen, hysterian, joukkohurmoksen ja 
kollektiivisen ilon epidemianomaisesta tarttumisesta ja leviämisestä on historiassa useita 
esimerkkejä (ks. Ehrenreich 2006). Myös viholliskuvat ”tarttuvat” (ks. liioitellusta 
toiseuttamisesta Pohjanheimo 2014). Voimakkaita massahysterioita on kirjattu ylös jo 
ainakin 1200-luvun mustan surman aikoihin. Jo (ainakin) Gustave Le Bon (1895) ja William 
McDouglas (1920) havaitsivat, että emootioiden leviäminen ihmismassoissa on nopeaa, 
automaattista ja tiedostamatonta eikä rationaaliselle harkinnalle jää aikaa.99 Le Bon vertasi 
emootioiden ja käyttäytymisen tarttumista sairauksien tarttumiseen (Scheve & Salmela 
2014, xiv). Hurmoksellisen tunteen tarttuminen ihmismassassa näkyy nykypäivänä selvästi 
esimerkiksi karismaattisen saarnaajan esiintyessä uskonnollisesti (tai ideologisesti) 
latautuneessa tilaisuudessa. 
 
Sosiaalisessa kanssakäymisessä tapahtuvaa samankaltaistumista ja emootioiden tarttumista 
on selitetty neuronien toiminnalla peilisolujärjestelmässä (Mirror Neuron System) (Rizzolatti 
& Craighero 2004; Caetano et al. 2007; Hari 2007).100 Myös tunteet ”peilautuvat” ihmisestä 
toiseen. Kun näemme jonkun haistavan pahanhajuista nestettä ja nyrpistävän nenäänsä, 
aivomme toimivat kuin itse (lähes) kokisimme saman inhon. Vastaavasti kosketuksen katselu 
aktivoi tuntoalueita ja kivun näkeminen kipualueita, ja voimme jopa kokea tuntevamme 
toisen kipua. (Nummenmaa 2010.) Katsojan oma kipuverkosto aktivoituu sitä enemmän mitä 
empaattisempi katsoja on (Saarela et al. 2007). Tämä ”peilautuminen” ei rajoitu siihen, mitä 
näemme. Se ulottuu muihinkin aistimuksiin.101 Kun kuulemme askelten ääniä, aivoissamme 
aktivoituvat kävelemiseen liittyvät aistimusverkostot (Nummenmaa 2010). Ulkoisten 
merkkien kuten pukeutumisen, hiusmallin tai tiettyjen symbolien käytön lisäksi myös 
samanlainen tapa puhua ja ryhmän käyttämä sanasto tarttuvat. Emootioiden tarttuminen on 
myös maagisen tarttumisen ajatuksen edellytys 
 
Tutkimustieto emootioista, tunteista, hyvinvointiin (parantumiseen) liittyvistä affektiivisista 
säätelyjärjestelmistä, emootioiden säätelystä ja tarttumisesta tarjoavat teoreettista taustaa 

                                                           
99 Le Bon käytti käsitettä group mind (1886), josta myöhemmin kehitettiin käsite kollektiivinen alitajunta (ks. myös 
kollektiivisista emootioista nykytutkimuksessa Lamm & Silani 2014). Le Bon puhui myös massojen mielipuolisuudesta 
(madness of crowds) (Le Bon 1886). 
100 Peilisolut löydettiin apinoilla tehdyissä koejärjestelyissä. Kun apina suoritti jotain tiettyä liikettä, joka aktivoi sen aivoissa 
tietyt neuronit, niin myös sen apinan aivoissa - joka passiivisesti katsoi suoritusta - aktivoituivat vastaavat neuronit. Liikkeen 
tai eleen suorittamiseen liittyvät hermosolujen ja verkostojen aktivoituminen heijastuu eli peilautuu myös passiivisen 
katsojan aivotoiminnassa. (ks. Hari 2007; Singer & Hein 2013.) 
101 Uudemman emootiotutkimuksen mukaan tunteiden simuloiminen ei kuitenkaan perustu (vain) motoriseen 
peilisolujärjestelmään. Siinä missä peilisolujärjestelmä auttaa meitä toisten liikkeiden matkimisessa ja ymmärtämisessä ja 
muuttaa havaitsemiamme liikkeitä motoriseen muotoon, tunteiden simuloiminen muuttaa havaittuja tunteita 
somatosensoriseen muotoon (Nummenmaa 2010).  
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ja välineitä kvalitatiivisen aineiston analysointiin. Pankseppin affektiivisten 
säätelyjärjestelmien hierarkiassa kolmesta tasosta kaksi ensimmäistä vaikuttavat 
intuitiivisessa ajattelussa. Panksepp sijoittaa myös perusemootiot eli intuitiiviset emootiot 
primääreihin prosesseihin (primary processes). Toinen taso (secondary processes) edistää 
oppimisen ja muistamisen prosesseja. Ensimmäisen ja toisen tason prosessit ovat 
tiedostamattomia. Kolmas taso (tertiary processes) edustaa korkeamman tason kognitioita ja 
ajattelua. Siihen liittyy suunnittelua, emotionaalista säätelyä ja prosessointia sekä 
toimintaan johtavia intentioita. (Panksepp 2011b; Panksepp & Biven 2012, 9; ks. myös 
Immordino-Yang & Damasio 2007.)  Emootiot vaikuttavat intuitiiviseen ajatteluun, joka 
eksplikoidaan maagisena ajatteluna jonkin tradition kontekstissa. Syvimpien affektiiviisten 
säätelyjärjestelmät vaikuttavat etnografisella kentällä havaittaviin tunteen ilmaisuihin.  
 
 
 
6. Kognitiivinen uskontotiede ja intuitiivisten taipumusten  

tunnistaminen 
 
Emootiotutkimuksen lisäksi kognitiivinen uskontotiede tarjoaa apuvälineitä intuitiivisten 
oletusten ja taipumusten tunnistamiseen etnografisella kentällä. Maagisuskonnollista 
ajattelua ja käyttäytymistä ohjaavia intuitiivisia taipumuksia on tunnistettu soveltamalla 
ihmismielen tutkimustietoa uskontotieteellisiin aineistoihin. Näiden taipumusten merkitys 
korostuu konteksteissa, joissa uskotaan yliluonnollisen maailman ja näkymättömien 
toimijoiden olemassaoloon. Kognitiivisessa uskontotieteessä tutkijoiden intressinä on 
selittää ja tehdä ymmärrettäväksi, minkälaiset kaikille ihmisille yhteiset ihmismielen 
ominaisuudet tekevät uskonnollisista representaatioista globaaleja ja ajasta ja paikasta 
riippumattomia, ylikulttuurisia.   
 
Mielen teoriaa (Theory of Mind, ToM)102 pidetään perustavanlaatuisena tutkimuslöydöksenä, 
joka vaikuttaa maagisuskonnolliseen ajatteluun. Sillä tarkoitetaan kykyämme ymmärtää ja 
olettaa, että muillakin ihmisillä on tietoisuutta, erilaisia ajatuksia, uskomuksia, tunteita, 
toiveita, haluja ja intentioita. Se auttaa meitä ennakoimaan ja ymmärtämään sosiaalista 
käyttäytymistä. (Andrews 2012.) Ihmisillä (ja eläimillä) on taipumus elävöittää (tai pitää 
elävinä) sellaisia organismeja, jotka liikkuvat itsestään, ja joilla voi kuvitella olevan päämäärä 
(ks. myös Boyer & Barrett 2005). Kun organismille attribuoidaan myös tietoista intentiota, 
johon simuloidaan mentaalia tilaa tai yritetään teoretisoida sen uskomuksia ja haluja, 
puhutaan mielen lukemisesta (mind reading) tai mentalisoinnista (mentalizing). Tätä samaa 

                                                           
102 Alun perin tällä tarkoitettiin sitä, että voimme reflektoida vain omia mielen sisäisiä (tietoisia) tuntemuksiamme ja 
ajatuksiamme. Oletamme sen perusteella, että muillakin ihmisillä on ”teoriassa” samanlaisia (tai erilaisia) tunteita, ajatuksia 
ja aikomuksia, jotka selittävät heidän käyttäytymistä. (Premack & Woodruff 1978.) Sittemmin myös simulointia on 
ehdotettu toisen ihmisen mielentilojen päättelyn perustaksi. Uusin tutkimus pitää Mielen teoriaa monimutkaisempana 
ilmiönä, johon liittyy useita ennustettavuteen ja selittämiseen liittyviä mielen mekanismeja (ks. Andrews 2012).  
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ominaisuutta kutsutaan Mielen teoriaksi (ToM). Mielen teoriaan vaikuttavia toimintoja 
pidetään synnynnäisinä valmiuksina, jotka kehittyvät lapsuudesta alkaen koko elämän ajan 
sosiaalisessa kanssakäymisessä saamiemme kokemusten myötä (Southgate 2013). Mielen 
teoria auttaa ihmisiä arvioimaan sekä menneitä että nykyisiä tapahtumia ja mahdollistaa 
tulevaisuuden ennakointia.103 
 
Teleologinen päättely (päämäärähakuisuus, tarkoituksenmukaisuus) vaikuttaa myös 
maagisuskonnolliseen ajatteluun. Asiat oletetaan automaattisesti syntyneiksi tai niiden 
olemassaolo tarkoitukselliseksi. Asiat (esineet, luonnon ilmiöt, tapahtumat), niiden 
syntyminen tai olemassaolo selitetään niiden tarkoitusperän, päämäärän tai tavoitteen 
näkökulmasta kuten kreatonistisessa ajattelussa (Kelemen 1999a, 1999b, 1999c; Järnefelt 
2007, 2013, 2015).    
 
Kognitiivisessa uskontotieteessä Pascal Boyer (1994) esitti minimal counterintuitiveness (mci) 
käsitteen selittämään, miksi tietyn tyyppiset uskonnolliset uskomukset ja narratiivit säilyvät 
muistissa ja leviävät tehokkaammin kuin jotkut toiset. Muistiimme tallentuvat parhaiten 
sellaiset representaatiot, joihin liittyy yksi epätavallinen tai yllättävä piirre (Boyer & Ramble 
2001; Barrett & Nyhof 2001). Esimerkiksi kertomus sairaasta, joka paranee kosketuksesta tai 
ikonista, joka itkee ja koirasta, joka puhuu, kiinnittävät huomiomme. Kerromme 
kuulemastamme mielellään muille joko viihdyttävinä tai totena kertomuksena kontekstista 
ja omasta viitekehyksestämme riippuen (Pohjanheimo 2005). Kertomus ikonista, joka lentää, 
puhuu espanjaa, on näkymätön ja kävelee takaperin, ei jää mieleemme yhtä hyvin, koska 
tarinaan sisältyy liian paljon epätavallisia piirteitä (Boyer 2001; Pyysiäinen 2008).104 Edelliset 
esimerkit ovat intuitionvastaisia, koska ne esittävät intuitiivisten kategorioiden sekaannuksia 
kuten esine (ikoni), jolla on ihmiselle kuuluvia biologisia toimintoja (itkeminen).   
 
Tutkimukset osoittavat myös, että erityisesti voimakkaat tunnekokemukset saavat ihmiset 
spontaanisti muodostamaan tapahtumista narratiiveja, joita he kertovat toisille. Schankin 
narratiivisen mallin mukaan kuvaamme ja jäsentelemme kokemuksiamme narratiivien 
muodossa. Narratiivin luominen on intuitiivinen prosessi, jonka avulla ilmaisemme 
itseämme, puramme tunteitamme ja välitämme tietoa (Schank 1995, 115–199; ks. myös 
Sjöblom 2008, 67–69; ks. myös Piri 2008, 283–301). Narratiivien on havaittu tartuttavan 
tunnekokemuksia aivan yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin toisen ihmisen tunnekokemuksille 
suoraan altistuminen (Oatley 1999, 101–117, Sjöblom 2008, 71). Kuvattujen tapahtumien 
todenperäisyys tai kuvitteellisuus ei näyttänyt vaikuttavan empatian tunteiden syntymiseen, 
jos kerrottuun tilanteeseen voi samaistua (ibid. 71). 
 

                                                           
103 Mielen teorian häiriöt vaikeuttavat sosiaalista vuorovaikutusta esimerkiksi autistisilla henkilöillä (Baron-Cohen et. al 
2013; Samson & Michele 2013). MCI-teorian jälkeen kognitiivisessa uskontotieteessä kiinnostus on kohdistunut 
104 Myöhemmin tutkimuksessa otettiin käyttöön myös mxci-käsite tarkoittamaan tilannetta, jossa intuitionvastaisia tai 
epätavallisia tekijöitä on kaksi (Atran 2002). 
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Uskonnolliset representaatiot voivat olla kognitiivisesti vaativia (cognitively costly) tai 
kognitiivisesti helppoja (cognitively cheap). Esimerkiksi ”enkelit kuulevat rukouksesi” ei vaadi 
paljoakaan päättelyä, koska mielemme liittää automaattisesti tekijän ja toiminnan toisiinsa 
(Pyysiäinen 2008). Sen sijaan esimerkiksi kristinuskon oppi ”Pyhästä kolminaisuudesta” 
(myös: Jumalan kolminaisuus) ei vastaa intuitiivisia oletuksiamme, vaan sen omaksuminen 
vaatii teologisten opinkappaleiden tukea ja opettelua. Arkiajattelussa mielemme joko hylkää 
kognitiivista päättelyä vaativat ajatukset tai muokkaa niistä yksinkertaisempia tai 
relevantimpia (ks. esim. Sperber 1996; Barrett 1999; Pyysiäinen 2004a, 2004b, 2004c).  
 
Justin Barrettin teologisen korrektiuden käsite (theological correctness) erottelee opitun, 
reflektiivisen uskonnollisen ajattelun ei-reflektiivisestä (non-reflective) uskonnollisuudesta, 
joka toteutuu spontaanisti arkielämässä (1999). Justin Barrett ja Frank Keil (1996) kiinnittivät 
huomionsa arjen uskonnollisuuden ja ”virallisen, teologisen opin” edustaman 
uskonnollisuuden eroihin tutkimuksissa, joita toteutettiin kahdessa eri kulttuurissa; Intiassa 
ja Yhdysvalloissa. Kummassakin ryhmässä näytti esiintyvän kaksi paralleelia ja vastakohtaista 
jumalakonseptin representaatiota. Teologinen käsitys Jumalasta tai jumalista poikkesi 
radikaalisti intuitiivisesta käsityksestä, joka eksplikoitiin jokapäiväisessä diskurssissa. (Barrett 
& Keil 1996; Barrett 1999.) Myös sellaiset henkilöt, jotka kannattivat eksplisiittisesti 
abstraktia teologista käsitystä Jumalan luonteesta – kuten Jumalan/jumalien 
kaikkivoipaisuudesta ja kaikkitietävyydestä – toteuttivat jokapäiväisessä arkipuheessa 
konkreettisempaa ja ihmismäisempää jumalakäsitystä (Barret & Keil 1996, 223; Tremlin 
2006, 175; Kouri 2008).  
 
Arkipäättelyssä uskonnolliset, dogmaattiset teologiset opit unohtuvat ja intuitiivinen 
päättely vahvistuu. Uskonnollisuus toteutuu jokapäiväisessä elämässä intuitiiviseen 
ajatteluun tukeutuen. Uskonoppineiden opetuksen representaatioita noudatettaessa 
uskonnollisuus perustuu ”teologisesti korrektiin” reflektiiviseen mielenprosessointiin. 
(Barrett & Keil 1996; Barrett 1998, 1999.) Teologinen korrektius kuvaa niitä käsityksiä, joita 
uskonnon spesialistit ovat muotoilleet (Barrett 1999), ja joita uskonnon teologisia tulkintoja 
opiskelleet toistavat, silloin kuin heillä on aikaa harkita vastauksiaan. Virallisen, usein eliitin 
hallitseman opin ja ihmisten arjessa eletyn ja koetun uskonnollisuuden erottava taustatekijä 
on kognitiivisen uskontotieteen mukaan löydettävissä ihmismielen intuitiivisen mielen 
prosesseista.  
 
Spontaanisti mielessä syntyvät intuitiivisiin oletuksiin perustuvat käsitykset kumoavat 
teologiset opit ja ohjaavat käyttäytymistä (vrt. myös kaksoisprosessointitutkimus) erityisesti 
tilanteissa, joissa tehdään nopeasti ratkaisuja ja päätöksiä. Stressitilanteissa opittu 
teologisen doktriinin mukainen ajattelu ohitetaan (ks. myös Whitehouse 2004; Slone 2004; 
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Pyysiäinen 2004; Tremlin 2006, 173-180)105 ja teologisesti oikeaoppiset määritelmät 
katoavat diskurssissa (Barrett 1998, 328).  
 
Barrettin teologisen korrektiuden -käsitteen myötä kiinnostus kohdistui (aluksi) 
sosiaalipsykologian kaksoisprosessointiteorioihin (Tremlin 2005; Pyysiäinen 2004a, 2009, 6–
7, appendix 189–191; Tremlin 2006), ja myöhemmin kognitiivisen psykologian 
kaksoisprosessointiteoriaan (Pohjanheimo 2012; Baumard & Boyer 2013; Järnefelt 2013; 
Oviedo 2015). Implisiittisten, intuitiivisten tekijöiden tunnistamisen jälkeen myös 
kognitiivisen uskontotieteen tutkijoiden kiinnostus kohdistui intuitiivisen mielen ja 
reflektiivisen mielen vuorovaikutukseen uskonnollisissa konteksteissa.  
 
Robert N. McCaulley vertasi intuitiivisen ja reflektiivisen mielen prosessointia ”luonnollisen” 
kansanuskon (populaarin uskonnollisuuden) ja ”epäluonnollisen” tieteen ja teologian 
erotteluun (2000; 2011). McCauleyn mukaan tieteelle ja teologialle on yhteistä tietoinen, 
hidas ja abstrakti ajattelu. Tieteessä spontaaneita, intuitiivisia oletuksia pyritään 
kumoamaan, kyseenalaistamaan tai niille etsitään tieteelliseen tutkimukseen perustuvia 
selityksiä. Teologiassa (opillisessa uskonnollisuudessa) intuitiivista taipumusta olettaa 
yliluonnollisia toimijoita ei kyseenalaisteta, vaan niiden toimintaa pyritään ymmärtämään ja 
toiveita arvioimaan (McCaulley 2011.) McCauley erottelee systeemi 1:n intuitiivisen 
ajattelun kahteen osaan, joista toinen (practiced naturalness) perustuisi toistoon ja 
hankittuihin kokemuksiin (vrt. Järvilehdon systeemi 1:n ontogeneettiset prosessit) ja toinen 
(maturationally natural cognition) olisi luonnollinen intuitiivinen prosessi, jonka taustalla 
vaikuttaisi useita mentaalisia toimintoja (vrt. Evansin ja Stanovichin TASS), joista tärkein on 
Mielen teoria (Theory of Mind). Tähän prosessiin liittyy McCauleyn mukaan intuitiiviset 
näkemykset, jotka olisivat luonnollisten uskonnollisten ideoiden perustana. (McCauley 
2011.) 
  
Elävässä elämässä (etnografisella kentällä) uskonnolliset representaatiot eivät ole vain 
intuitiivisia tai reflektiivisiä. Kaksi erilaista tiedonmuodostuksen prosessia toimivat yhdessä 
vaikuttaen eri tavoin kognitiiviseen prosessointiin uskonnollisesta viitekehyksestä riippuen 
(Pyysiäinen 2009, 9). Intuitiivisen mielenprosessin synnynnäiset ja kokemusten vahvistamat 
ennakko-oletukset, rutinoitunut ajattelu ja käyttäytyminen ohittavat kuitenkin tietoisen, 
reflektiivisen ajattelun (Evans 2010; Kahneman 2011). Pyysiäisen mukaan kulttuurisesti 
opitut ennakkoluulot voivat myös adoptoitua enemmän tai vähemmän intuitiivisiksi. 
Kulttuurissa opittu tapakäyttäytyminen rutinoituu ja automatisoituu (Pyysiäinen 2009, 9). 
 

                                                           
105 Jason Slone (2004) esitti Barrettin teologiselle korrektiudelle vastakäsitteen teologinen epäkorrektius (Theological 
Incorrectness) kuvaamaan uskonnollisten ihmisten intuitiivisen, tiedostamattoman uskonnollisen ajattelun (esimerkiksi 
spontaanit käsitykset yliluonnollisten olioiden ihmismäisistä piirteistä) ja käyttäytymisen eroa sellaisista “oikeaoppisista” 
käsityksistä, joita heidän uskonyhteisössä odotetaan käyttävän. 
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Myös ”kehollisen kognition” (embodied cognition) käsitteestä on viime vuosina tullut uusi 
kiinnostava tutkimuskohde kognitiivisessa uskontotieteessä (Adams & Aizawa 2009; Geertz 
2010, 2015; Uro 2016a). Tutkimuksessa korostetaan, että kognitioon vaikuttavat myös 
ihmiskehon aistimukset kaikkine säätelyjärjestemineen (vrt. Damasion kehontila; ks. myös 
Caccioppo et al. 1993).106 Kognitio perustuu myös kehon ja ympäristön vuorovaikutukseen 
(Clark & Chalmers 1998; Clark 2011; Geertz 2010). Kognitiivisessa rituaalitutkimuksessa 
kehollista kognitiota pidetään yhtenä rituaalisen tiedon tietämisen muotona (Uro 2016). 
Kehollisen kognition tutkimusta on motivoinut tutkimustieto nonverbaalin kommunikaation 
merkityksestä, peilisolujärjestelmästä (Rizzolatti and Craighero 2004) ja muistamiseen ja 
tunneilmaisuihin liittyvistä kehollisista asennoista ja liikkeistä (Hatfield et al.1994; Hatfield et 
al. 2014).  
 
Edellä esittämäni kognitiivisessa uskontotieteessä käytetyt teoriat auttavat ymmärtämään 
maagisuskonnollisen ajattelun taustalla vaikuttavia mekanismeja. Seuraavassa nostan esiin 
tutkimukseni näkökulmasta relevantteja teorioita ja metodisia käsitteitä, jotka tarjoavat 
välineitä aineistoni analysoimiseen ja vastaavat tutkimuskysymyksiini intuitiivisen ajattelun 
ja maagisen ajattelun rikastumisesta parantamisen yhteydessä. Näitä ovat Justin Barrettin 
(2000) käsite Herkistynyt toimijan tunnistamistaipumus (Hyperactive Agent Detection Device, 
HADD), essenssiajattelu (Gelman, Coley & Gottfried 1994; Gelman & Hirschfeld 1999; 
Gelman 2003), merkityksellisyyden kokemus (Intzlich et al.  2011) ja intuitiivinen moraali 
hyvästä ja pahasta (Haidt 2001; Haidt & Kesebir 2010; Bloom 2004).  
 
 
6.1.                      Herkistynyt yliluonnollisen tekijän tunnistamistaipumus (HADD) 
 
Arkiajattelussa ihmiset ovat intuitiivisesti taipuvaisia dualistiseen ajatteluun. Ihmiset eivät 
koe olevansa yhtä ruumiinsa kanssa vaan, että he elävät ruumiissaan. (Bloom 2004.) Mielen 
ajatellaan olevan fyysisestä ruumiista erillinen ja itsenäinen organismi. Dualistisen ajattelun 
mukaan henki tai sielu jättää ruumiin kuolemassa (Bering 2002; Bering & Bjorklund 2004). 
Kulttuureissa, joissa uskotaan kuolleen jatkavan elämää henkenä, ajatellaan, että 
nimenomaan psykologiset ominaisuudet siirtyvät henkiolentoon. Biologisten ominaisuuksien 
siirtymiseen ei uskota (Bering 2002; Astuti & Harris 2008; Shtuhlman & Lindeman 2016, 663). 
Myös ei-uskonnolliset ihmiset ovat taipuvaisia ajattelemaan, että ihmisen tunteet ja 
ajatukset jatkuvat kuoleman jälkeen (Ks. Bering 2002; Bering & Bjorklund 2004). 
 

                                                           
106 Kehollinen kognitio (embodied cognition) liittyy läheisesti termiin situated cognition (ks. tarkemmin Robbins and Aydede 
2009).  
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Ihmiset, joilla intuitiivinen mielenprosessointi ohjaa vahvasti päättelyä, ovat taipuvaisempia 
luottamaan heuristiseen päättelyyn kuin ihmiset, jotka käyttävät enemmän kriittistä, 
reflektiivistä ajattelua (Lindeman & Aarnio 2007).107 Uskonnolliset ihmiset ovat 
herkistyneempiä agentin tunnistamiseen kuin skeptikot (Elk 2013). He ovat myös alttiimpia 
uskomaan Jumalaan tai muihin henkiolentoihin, tai heidän uskonsa vahvistuu herkemmin, 
koska intuitiiviset oletukset aktivoituvat ja niihin perustuvat selitykset vaikuttavat heihin 
skeptisiä henkilöitä voimakkaammin (Stanovich & West 2000; Lindeman et al. 2015; 
Svedholm 2013; Inzlicht & Tullett 2010).  
 
Kristinuskon luterilaisen tulkinnan mukaan kuolleen ruumiista irtoava henki nousee 
taivaisiin, ja ruumis herätetään henkiin Jeesuksen toisen tulemisen myötä. Hindulaisuudessa 
sielu (henki) jatkaa kuoleman jälkeen vaellustaan ja syntyy uuteen ruumiiseen. Ihmisen 
kuollessa häneen liittyvät mielikuvat persoonallisesta toimijasta irrotetaan biologisesta 
ruumiista, koska ruumis ei enää liiku eikä hengitä. Jäljelle jää persoona ilman ruumista, jota 
kutsutaan sieluksi. (Ks. kansanuskon sielukäsityksistä Pyysiäinen 2009, 57–94.) Sielun tai 
hengen elämän jatkumisen ajatus kuolemisen jälkeen on sukua reinkarnaation ajatukselle, 
joka on intuitiivinen ajatus (Pyysiäinen 2009, 180).  
 
Kun tekijään viittaavat vihjeet ovat vahvoja, mutta emme havaitse luonnollista agenttia, 
saatamme olettaa tapahtumien taustalle ”virtuaalisen agentin” (Pyysiäinen 2008, 45). 
Toimijan näkymättömyys tekee siitä intuitionvastaisen. Ruumiittomuus tekee toimijasta 
”henkiolennon”. Oletamme intuitiivisesti, että hengellä on mieli ja muita samanlaisia 
ominaisuuksia kuin ihmisillä, ja että se toimii päämäärähakuisesti omien uskomustensa ja 
halujensa mukaan. Sillä on tunteita, haluja ja ajatuksia. Se voi myös liikkua ja kommunikoida. 
Kun intuitiivinen oletus tekijästä on automaattisesti herännyt, ja siitä on tultu tietoiseksi, 
mieli alkaa liittää agenttiin (toimijaan) Mielen teorian mukaan toiveita ja intentioita. 
(Pyysiäinen 2009, 13, 182–183; Shtuhlman & Lindeman 2016, 636.) ”Henkiolennon” kuvittelu 
ja todeksi kokeminen aktivoi myös emootioita.  
 
Maagisuskonnollisessa ajattelussa yliluonnollisen agentin attribuointi on keskeinen 
intuitionvastainen oletus (Pyysiäinen 2004a, 2004b, 2008, 2009.) Itkevä patsas, näkymätön 
ihminen tai siunaava taulu sisältävät tekemisen ja tekijyyden – itkeä, olla näkymätön tai 
siunata – jolloin intuitiivinen oletus tekijästä myös aktivoituu. Patsas itkee, ihminen on 
näkymätön, ja taulu siunaa.   
 

                                                           
107 Maagista ajattelua tutkivassa psykologiatieteessä erotellaan ”taikauskoisesti” ajattelevat (supernatural thinkers)  
skeptisesti ajattelevista (skeptic thinkers). Tässä jaottelussa ”taikauskoisten” ajattelua hallitsevat intuitiiviset 
mielenprosessit enemmän kuin skeptisesti ajattelevien ihmisten (Lindeman & Saher 2007). Ks. myös termien; maaginen, 
paranormaali, yliluonnollinen ja taikauskoinen (Paranormal, Superstitious, Magical and Supernatural, PSMS) päällekkäisestä 
käytöstä ja erotteluista (Lindeman & Svedholm 2012). 
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Barrettin akronyymi HADD (Hyperactive (or sensitive) Agent Detection Device) tarkoittaa 
ihmismielelle ominaista taipumusta attribuoida Jumala tai joku muu omassa uskonnollisessa 
tulkintakehyksessä tuttu yliluonnollinen toimija (agent) erilaisten (kuviteltujen tai 
toteutuneiden) tapahtumien tekijäksi ja taustavaikuttajaksi (Barrett 2004, 31–42). 
Taipumusta pidetään hyperaktiivisena ja hypersensitiivisenä, koska se aktivoituu herkästi 
minimaalisten ympäristön vihjeiden vaikutuksesta. ”Yliherkkä toimijan tunnistusmekanismi” 
perustuu Stewart Guthrien uskonnollisuutta selittävälle teorialle. Sen mukaan 
hahmottamiseen liittyvä antropomorfinen vinouma selittää taipumustamme liittää 
ihmisenkaltaisia inhimillisiä ominaisuuksia eläimiin, luonnon kohteisiin, luonnonilmiöihin, 
elottomiin esineisiin tai kuvitteellisiin kohteisiin ja tulkita automaattisesti tekijä 
monimerkityksellisten tapahtumien aiheuttajaksi. (Guthrie 1993.)108  
 
Pyysiäinen (2009,12) erottelee kolme osin päällekkäistä kognitiivista mekanismia, jotka 
liittyvät agentin tunnistamisen taipumukseen. Minimaalisiin kontekstuaalisiin vihjeisiin 
perustuva hyperaktiivisen agentin tunnistamisen (HADD) lisäksi Pyysiäinen nimeää 
hyperaktiivisen intentionaalisuuden ymmärtämisen (HUI, hyperactive understanding of 
intentionality) ja hyperaktiivisen teleofunktionaalisen päättelyn taipumuksen (HTR, 
hyperactive teleofunctional reasoning). Edellisellä tarkoitetaan taipumusta postuloida 
mentaalisuutta ja nähdä tapahtumat intentionaalisina silloinkin, kun näkyvää tekijää ei ole. 
Jälkimmäinen liittyy taipumukseen selittää olioiden ja tapahtumien syyksi jokin tarkoitus 
(Pyysiäinen 2009, 12-13; ks. myös Kelemen 1999, 2003.) Omassa tutkimuksessani korostan 
agentin tunnistamiseen liittyviä emotionaalisia prosesseja.  
 
Yliluonnollisilla toimijoilla ajatellaan olevan pääsy sellaiseen strategiseen tietoon Pascal 
Boyer määrittelee ”strategisen tiedon” sellaiseksi tiedoksi, johon tavallisilla kuolevaisilla 
ihmisillä ei ole pääsyä (Boyer 2001, 155–160). Yliluonnollisten toimijoiden oletetaan voivan 
lukea ihmisen ajatuksia ja nähdä sellaisetkin toimet, jotka henkilö haluaisi salata muilta. Siksi 
heidät täytyy ottaa huomioon jokapäiväisissä toimissa. (ibid., 180–183; ks. myös Hämäläinen 
2008.) Moraalisen normiston rikkomisesta on odotettavissa rangaistus. Pelko yliluonnollisen 
toimijan rangaistuksesta kannustaa käyttäytymään sääntöjen edellyttämällä tavalla. (Boyer 
2001, 178–179; Boyer & Liénnard 2006, 2008; Boyer & Bergstrom 2011; McNamara et al. 
2016.)109  

                                                           
108 HADD -hypoteesin kehittäjän Justin Barrettin mukaan HADD on nimenomaan tunnistusjärjestelmä, kun Guthrie näkee 
sen yleisempänä tendenssinä. Van Leeuwenin ja van Elkin esittämässä uudessa The Interactive Religious Experience Model 
(IREM) agentin tunnistamistaipumus ja sosiokognitiiviset taipumukset yhdessä vaikuttavat yliluonnollisen agentin 
tunnistamiseen. He erottelevat alemman tason yleiset uskomukset (Jumala on olemassa) henkilökohtaisista aikaan ja 
paikkaan sitoutuneista uskomuksista (Jumala ilmesty minulle viime yönä). Artikkelissaan he käsittelevät ansiokkaasti myös 
Mielen teorian suhdetta Barrettin HADD-hypoteesiin. (Van Leeuwen & Elk 2018). 
109 Vaikka jumalusko tai usko joihinkin muihin yliluonnollisiin voimiin tai henkiin on intuitiivinen, ateistista ajattelua esiintyy 
sekulaareissa, reflektiivistä ja tieteellistä ajattelua suosivissa kulttuureissa. Ateistisesti ajattelevien päättelyä ohjasi 
intuitiivinen ajattelu, kun reflektointiaikaa rajoitettiin (ks. Järnefelt et al. 2015). Kognitiivisen reflektiivisen ajattelutyylin 
tietoinen harjoittelu voi vahvistaa eksplisiittistä ateistista ajattelua, johon vaikuttaa myös persoonalliset ominaisuudet ja 
ympäristön tuki (Stanovich 2009, Evans 2010, Kahneman 2011). 
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Tarkkailemme jatkuvasti ympäristössämme merkkejä muista toimijoista kuten ihmisistä ja 
eläimistä. Erilaiset vihjeet voivat viitata elävän olion läheisyyteen. Epämääräinen ääni saa 
meidät valpastumaan ja arvioimaan onko lähellä joku toinen (Barrett 2000, 31). Hengissä 
selviytymisen näkökulmasta on vähemmän harmillista ylireagoida kuin alireagoida (”Better 
safe than sorry”).  Ihmismielellä on siis valmius ajatella tekijyyttä silloinkin, kun sellaista ei 
ole näköpiirissä, tai oletus siitä ei perustu analyyttiselle päättelylle. (Atran 1998; Elk et al. 
2016.) Taipumus attribuoida ihmismäisiä ominaisuuksia muihinkin kuin toisiin ihmisiin on  
automaattista, laajalle levinnyttä, synnynnäistä tai luontaisesti opittua aikaisessa 
kehitysvaiheessa (Kelemen 1999a, 1999b, 1999c).110  
 
Myös jumalauskon taustalla vaikuttavat yleiset kognitiiviset ominaisuudet ja kontekstuaaliset 
vihjeet. Uskoa yliluonnollisiin olentoihin vahvistaa taipumus dualistiseen ajatteluun ja 
ruumiittomien mielien olettamiseen (Bloom 2004; Bering 2002, 2012; Bering & Parker 2006), 
antropomorfismi (Guthrie 2002) ja taipumus teleo-intentionaaliseen ajatteluun (Kelemen 
1999a, 1999b, 1999c, 2004; Kelemen & DiYanni 2005; Pyysiäinen 2009). Oletus taustalla 
vaikuttavasta tekijästä liittyy tarpeeseen ymmärtää ja hallita ympäröivää maailmaa 
tulkitsemalla asioiden olemassaoloa ja tapahtumia merkitykselliseksi (Pyysiäinen 2009, 182; 
vrt salutogeneesimalli, Antonovsky 1987).  
 
 
6.2.                       Olemusajattelu 
 
Essentialismi eli taipumus essenssin eli olemuksen oletukseen on intuitiivista ja selittää 
osaltaan maagisuskonnollista ajattelua ja käyttäytymistä. Olemusajattelu on automaattinen 
tiedonmuodostusprosessi, jota aktivoi ympäristössä havaittavat vihjeet (Pyysiäinen 2004b, 
105). Olemusajattelussa samaan ryhmään luokiteltavat oliot automaattisesti omaavat jonkin 
lajityypillisen olemuksen, joka määrittää niitä (Ketola et al. 2008, 349). Olemusajattelu on 
kehittynyt ihmisen luontaiseksi ajattelutavaksi, koska se auttaa meitä toimimaan puutteelli-
sen tiedon varassa. Oletamme intuitiivisesti niin lajeille kuin ontologisille kategorioille sisäisiä 
essentioita, jotka tekevät niistä sen mitä ne ovat. Esimerkiksi koira on koira, vaikka se voi olla 
erikokoinen ja erinäköinen. Koiran sisäinen ydinolemus (essenssi) määrittää koiruuden, 
vaikka jokin tai jotkin koiraan liitettävistä piirteistä puuttuisivat (haukkuminen, nuuskiminen, 
liikkuminen yms.). (Pyysiäinen 2008, 35.) 
 
Olemuksen (essenssin) ajatellaan olevan pysyvää tai vaikeasti poistettavaa. Olemusta on 
myös vaikea määritellä ja selittää. (Gelman & Hirschfeld 1999; Pyysiäinen 2008, 35–37.) 
Liitämme automaattisesti ihmiseen, eläimeen, bakteeriin tai tiettyihin esineisiin jonkin 
olemuksen, joka tekee siitä oman lajinsa edustajan. Kun oletamme jollekin oliolle jonkin   

                                                           
110 Psykologiset tutkimukset vahvistavat, että ihmisellä on taipumus attribuoida ihmismäisiä ominaisuuksia ei-ihmismäisiin 
entiteetteihin kuten tietokoneille, autoille, luonnon kohteille kyetäkseen ymmärtämään niitä (Guthrie 2002a, 2002 b). 



 

68 

 

tietyn olemuksen, voimme ennustaa olion toimintaa sen pohjalta (Pyysiäinen 2008, 35). 
Tämän olemuksen ajatellaan olevan peritty eikä hankittu ominaisuus. Siihen sisältyy myös 
oletus, että essenssi voi siirtyä kohteesta toiseen joltain tai kaikilta ominaisuuksiltaan. 
(Gelman et al. 1994, 345; Gelman 2003, 12,22,23.) ja tarttuvan kuten maagisessa ajattelussa 
(Nemeroff & Rozin 2000, 14-15). Olemuksen tarttumisen ei tarvitse aina olla fyysistä vaan 
essenssiä voidaan suunnata käden liikkeillä tai katseella, kuten monissa kansanperinteissä 
tunnettu ”paha silmä” -uskomuksessa.111 Intuitiiviseen essentialismiin liittyy emootioita ja 
kokemusten vahvistamia ennakko-oletuksia (Frazier et al. 2009). Kulttuuri ja sosiaalinen 
ympäristö muovaavat myös normatiivisia moraalisia käsityksiä, jotka voivat vahvistaa myös 
stereotyyppisiä oletuksia essensseistä (Gelman & Legare 2011, 381).112  
 
Essentialistisen päättelyn taustalla vaikuttaa oletus siitä, että olion kausaaliset ominaisuudet 
tai voimat ovat riippuvaisia siitä, mitä olion sisällä on. Gelman, Coley ja Gottfried 
määrittelevät essentialismiksi myös oletuksen siitä, että olion elämänkulun voi määritellä 
syntymästä tai alkuperästä (Gelman et al. 1994, 345; Gelman 2003, 12,22,23) kuten 
kansanrunouden tautiloitsuissa ja uskonnoissa ja erilaisissa opeissa toistuvassa alkuperän 
etsinnässä. Essentialistinen päättely johtaa kausaaliseen päättelyyn ja arkiteoretisointiin 
(folk theorizising), jota käytetään selittämään ja ennustamaan käyttäytymistä (Gelman et al. 
1994, 341-344; Gelman & Legare 2011). Kehityspsykologian tutkimuksissa on havaittu, että 
koulutuksella ja rationaalisen, analyyttisen ajattelun lisääntymisellä ei näytä olevan suurta 
vaikutusta olemusajattelulle (ks. Atran 1998; Gil-White 2001; Gelman 2003; Gelman & 
Legare 2011, 386).  
 
 
6.3. Intuitiivinen moraali hyvästä ja pahasta  
 
Tutkimuksissa on havaittu, että uskonnollisen auktoriteetin ajatteleminen tai siihen liittyvän 
ärsykkeen havaitseminen ohjaa vahvasti moraalista ajattelua ja käyttäytymistä (Shariff & 
Norenzayan 2007; Saroglou et al. 2009). Uskonnollisuuden ja moraalin vahva yhteys on 
johtanut virheelliseen päätelmään siitä, että ihmisten moraalisten käsitysten perusta olisi 
uskontojen meille opettamaa. Vaikka uskonnolliset opit vahvistavat moraalikäsityksiä, 
uudemmassa tutkimuksessa on osoitettu, että moraalinen ajattelu toteutuu myös ei-
uskonnollisina itseään pitävien henkilöiden ajattelussa, ja sen perusta on intuitiivinen (ks. 
esim. Haidt 2001; Boyer 2001; Hauser 2006; Pyysiäinen & Hauser 2010; Pyysiäinen 2017).  
 

                                                           
111 Ks. pahasta silmästä esim. Bowie 2005; ks. myös Lahti 2012. 
112 Liitämme stereotyyppisiä oletuksia toisen ryhmän edustajiin. Esimerkki toisen henkilön ulkonäkö, sukupuoli, ikä, ihonväri 
tai pukeutumistapa voivat johtaa virheelliseen yleistämiseen henkilön muista ominaisuuksista. Nopealla vilkaisulla ihmiset 
tulkitsivat eri etnisen ryhmän ja vähemmistön miesten työkalut aseiksi, kun taas oman ryhmän miesten aseet tulkittiin 
työvälineiksi (Payne 2001). 
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Intuitiivisessa ja maagisessa ajattelussa luotetaan siihen, mikä tuntuu hyvältä tai oikealta, 
mutta myös siihen mikä tuntuu vastenmieliseltä tai pahalta. Näitä hyvä-paha- ja pitää-ei pidä 
-tuntemuksia kutsutaan moraalisiksi intuitioiksi (Haidt & Kesebir 2010, 802; Graham & Haidt 
2012). Intuitiivinen olemusajattelu ja emootiot vaikuttavat tiedostamattomalla tasolla 
moraalisiin arvioihimme ja käyttäytymiseemme (Haidt & Kesebir 2010). Moraalinen intuitio 
pahasta liittyy inhon perusemootioon, joka johtaa välttämiskäyttäytymiseen. Moraalista 
inhoa kuvataan samoin ilmein ja sanoin kuin fyysisesti koettua emotionaalista inhoa 
(Haidt & Kesebir 2010; Niemelä 2010). Inhon perusemootion lisäksi moraaliin voi liittyä 
pelkoa ja vihaa sekä tilanteesta riippuen myös monia sosiaalisia tunteita kuten esimerkiksi 
syyllisyydentuntoa (Looy 2004, 223).  
 
Emootioilla ja moraalisilla intuitioilla on toiseuttamista vahvistava vaikutus (Haidt & Kesebir 
2010; Richer et al. 2008; Taylor 2009; Inbar et al. 2011; Pohjanheimo 2014). ”Toisen” 
kategorian edustajat ja sosiaalisten normien ja moraalikäsitysten rikkojat koetaan 
epämiellyttävinä. Kontaktia epämiellyttävänä tai epämoraalisena pidetyn henkilön kanssa 
vältetään. Tutkimusten mukaan inhottavina pidettiin tiettyjä ihmisryhmiä kuten sairaita, 
alemmassa sosiaaliluokassa olevia, saastuttavina pidettyjen ainesten kanssa kosketuksiin 
joutuneita tai epämoraalisena pidettyjä henkilöitä (Looya 2004). Moraalitunteet vahvistavat 
sisäryhmä-ulkoryhmä -erottelua, jossa oman ”oikean” uskonnon ja toisten 
”taikauskoisuuden” rajaa määritellään (ks. myös Pohjanheimo 2014). 
 
Moraaliset intuitiot edeltävät tietoista moraalista järkeilyä ja moraalisten valintojen 
oikeuttamista (Haidt 2001).113 Ihmiset pyrkivät jälkikäteen konstruoimaan (vrt. Evansin 
konfabulaatio) rationaalisia selityksiä ja eksplikoivat moraalisia tuntemuksiaan sovittaen ne 
joihinkin tilanteeseen sopiviin periaatteisiin (Haidt 2001; Uhlmann et al. 2009). Spontaani 
välttämiskäyttäytyminen on vakiintunut vähitellen. Teologisissa opeissa moraalisia intuitioita 
hyvästä ja pahasta on systematisoitu teologisesti konstruoiduilla perusteluilla. (Pyysiäinen 
2004b, 71.) Myös sofistikoituneiden filosofisten moraalikäsitysten taustalla vaikuttavat 
intuitiiviset moraalikäsitykset hyvästä ja pahasta (Shweder & Haidt 1993). 
 
Moraalisiin tunteisiin hyvästä ja pahasta liittyy puhtauden ja likaisuuden kokemus (West & 
Zhong 2015), joka kytkeytyy myös intuitiivisiin käsityksiin sairaudesta ja terveydestä. 
Uudemman tutkimustiedon mukaan puhtaussääntöjen ja saastaisuuteen liittyvien tabujen 
perusta olisi intuitiivisessa moraalissa hyvästä ja pahasta.114 Kaikissa kulttuureissa esiintyvät 
puhtauden ja saastaisuuden ajatukset perustuvat intuitiiviseen taipumukseemme välttää 
taudinaiheuttajia (ks. Pyysiäinen 2004, 101–105). Puhtaus ja saastaisuus kuitenkin eroavat 

                                                           
113 Jonathan Haidtin väite moraalisten perusteiden post hoc -luonteesta ei ole kiistämätön tutkimustulos. Tutkimusnäyttöä 
siitä, että moraaliset arvostelmat usein muodostetaan moraalisten intuitioiden ja emootioiden perusteellaon kuitenkin 
vahva.  
114 Uskonnoissa esiintyviä puhtaussääntöjä on tulkittu antropologisessa tutkimuksessa myös kulttuurisina systeemeinä, 
joiden pyrkimys on luoda järjestystä ja rajata pyhä maallisesta (Douglas 1966, 35; Anttonen 1996). 
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siinä, että saastaisuus tarttuu helposti, mutta puhdistautuminen vaatii paljon työtä ja 
rituaaleja (ibid. 105; ks. myös West & Zhong 2015). 
 
Puhdistautuminen on olennainen osa uskonnollisia rituaaleja. Monissa uskonnoissa on 
tarkkoja puhtaussääntöjä, joita rituaalit, symbolit, oppi ja sosiaalinen normi vahvistavat. 
Puhdistautumisella tavoitellaan sekä ruumiin ulkoista että ”sielun”sisäistä puhtautta. 
Uskonnollisissa rituaaleissa fyysisen puhdistautumisen, kuten kasvojen ja käsien pesun, 
uskotaan puhdistavan myös sielun (Zhong and Liljenquist 2006; Zhong et al. 2010). 
Uskonnollisessa ajattelussa (intuitiivisen dualismin mukaan) maallisesta ja kehollisesta 
ihmisestä erotetaan näkymätön puoli eli sielu, joka liitetään ”henkiseen” tai ”hengelliseen” 
ja kuoleman jälkeen siirtyvään olemuspuoleen. Uskonnollisessa ajattelussa puhtauteen 
liitetään myös viattomuus ja siveys. Pahaan ja saastaiseen liitetään ihmisen eläimellisyydestä 
muistuttavat ruumiintoiminnat ja toisaalta siveyttä uhkaavat seksuaalisuuteen liittyvät 
asiat.115 (Ks. puhtaudesta ja saastaisuudesta Raamatussa Uro 1998, 2013) 
  
 
6.4. Merkityksellisyyden kokemus ja intuitiivinen ajattelu  
 
Merkityksen tunteesta keskustellaan monilla eri tieteenaloilla psykologiatieteistä 
humanistisiin ja yhteiskuntatieteisiin. Tässä tarkastelen merkityksellisyyden kokemusta 
psykologiatieteiden ja kognitiivisen uskontotieteen näkökulmasta.116 Ihmismieli on 
erikoistunut käsittelemään yksilölle tärkeää ja merkityksellistä informaatiota. Relevantti 
informaatio omaksutaan, muistetaan ja se välittyy paremmin kuin muunlainen informaatio 
(Boyer 1990; Sperber 1985, 1996; Sperber & Wilson 1995). Tutkimuksen mukaan intuitiiviset 
uskonnolliset representaatiot näyttävät olevan ihmisille erityisen merkityksellisiä (Tremlin 
2006, 174; Barrett 1998). Maagisuskonnollisissa konteksteissa intuitiivinen ajattelu, 
intuitiiviset oletukset yliluonnollisista agenteista ja olemusajattelu osallistuvat myös 
parantamiseen liittyvään merkitysten luomisen prosessiin.  
 
Intuitiivinen merkityksellisyyden kokemus syntyy, kun tunnemme ja koemme, että 
maailmamme asiat ovat järjestyksessä ja kontrollissa (hallinnassa), ja voimme ymmärtää ja 
selittää niitä (vrt. Antonovskin koherenssiskaala). Parantumisen prosessissa merkityksen 
löytäminen sairastumiselle ja sairaudelle auttaa sairastunutta hyväksymään sairastumisen ja 
vahvistaa toivoa parantumisesta (Ochs & Capps 2002, 259).  

                                                           
115 Seksuaalisuutta ei aina ole pidetty pahana tai saastaisena. Sitä on myös juhlittu hedelmällisyyden ja uuden elämän 
lähteenä kansanuskojen traditioissa. 
116 Taipumus kokea merkityksellisyyden tunne on yhdistetty myös tietoisuuden olemassaoloon. Tutkijat, jotka ovat 
pohtineet tietoisuutta ja sen tarkoitusta, pitävät merkityksen tunnetta osana tietoisuuden kokemusta (Humphrey 2006; 
Baumeister & Masicampo 2010; Mercier & Sperber 2011). Tietoisuuden tunne edistää selviytymistä. Kochin mukaan se 
edesauttaa ihmistä kurkottamaan kohti jotain suurempaa, salaperäisempää ja mahdollisesti parempaa. Tietoisuus tuottaa 
tunteen metafyysisestä itsestä, joka ei ole aikaan tai paikkaan sidottu (2012). 
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Samantha J. Heintzelmanin ja Laura A. Kingin tutkimukset osoittavat, että 
merkityksellisyyden kokemus korreloi positiivisesti intuitiivisen prosessoinnin kanssa, vaikka 
se yleensä on liitetty reflektiiviseen ajatteluun ja introspektion tulokseksi (2016, 489). 
Merkityksen pohtiminen on johtanut virheelliseen päätelmään siitä, että merkitys 
tuotettaisiin (vain) reflektoimalla ja konstruoimalla. Heintzelmanin ja Kingin tutkimuksessa 
tunteen intensiteetti ja koherenssi korreloivat intuitiivisen ajattelun kanssa. Kun intensiteetti 
ja koherenssi ovat matalalla tasolla, ihmisillä on taipumus ajatella tietoisesti merkityksiä. 
Intensiivinen ja korkea koherenssi puolestaan vahvistaa ja tukee tunnetta 
virtauskokemuksen kaltaisesta spontaanista tilasta, jossa hyvät sattumukset seuraavat 
toisiaan, ja päätökset tuntuvat oikeilta. Merkityksen tunnetta ei reflektoida eikä sanoiteta, 
vaan se koetaan. Tietoinen reflektointi taas on relevanttia sellaisessa merkityksen 
luomisessa, jonka motivaationa on eksplikoida merkitystä sosiaalisessa kanssakäymisessä. 
(Heintzelman & King 2014, 2016.) 
 
Heintzelman ja King operoivat käsitteellä MIL, joka tarkoittaa merkityksen tunnetta 
informaationa (MIL, The Feeling of Meaning as Information). Tutkimuksessa päädytään 
erottelemaan merkityksen luomisen prosessit kahteen luokkaan, joista toinen edustaa 
intuitiivista ja toinen reflektiivistä merkityksenannon prosessia. Intuitiiviseen prosessiin 
liittyy vahvemmin emootiot. (Heintzelman & King 2016.) Tämä jaottelu on analoginen 
kaksoisprosessointiteorian tutkimusten kanssa.  
 
Myös uskonnollisuutta selitetään vahvalla motivaatiolla etsiä ja löytää merkitystä elämälle 
(Intzlich et al. 2011, 194). Ihmiset ovat motivoituneita luomaan ja ylläpitämään merkityksiä 
eli koherenssia uskomustensa, tavoitteidensa ja ympäristön havaintojen kesken. 
Uskonnollinen konteksti suojaa tilanteissa, joissa merkitystä on vaikeampi käsittää kuten 
esimerkiksi epäoikeudenmukaisuuden kokemuksissa, äkillisissä menetyksissä ja stressiä 
aiheuttavissa elämäntilanteissa. Jumaliin uskominen tarjoaa selityksen ja merkityksen asioille 
ja tapahtumille. Uskominen vähentää myös ahdistusta ja epävarmuutta. (Inzlicht et al. 2009; 
Inzlicht & Tullett 2010.) Perityt ominaisuudet vaikuttavat siihen, kuinka herkästi taipumus 
olettaa yliluonnollinen aktivoituu (Pyysiäinen 2009, 212; Saler & Ziegler 2006). 
 
 
 
7. Maagisen ajattelun tutkimus  
 
Maagisessa ajattelussa toimijat ja ilmiöt ylittävät (violate) normaaleina pitämiämme fyysisen 
maailman periaatteita ja konventioita (Pyysiäinen 2004b, 120–131; Subbotsky 2012, 2086). 
Tutkimustieto intuitiivisesta ajattelusta, emootioista, affektiivisista systeemeistä ja 
kognitiivisen uskontotieteen tunnistamista maagisuskonnolliseen ajatteluun liittyvistä 
taipumuksista selittää maagiseen ja maagisuskonnolliseen ajatteluun vaikuttavia tekijöitä. 
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Maaginen ajattelu perustuu intuitiivisen mielen prosesseihin. ”Maagiset intuitiot” 
kultivoituvat (enemmän tai vähemmän) reflektiivisen ajattelun vaikutuksesta.  Maagisen 
ajattelun taustalla vaikuttavat syvemmän (alemman) tason ilmiöt, kun maaginen ajattelu 
edustaa vertikaalissa asetelmassa ylempää tasoa, jossa intuitiivista ajattelua ja emootioita 
koetaan ja ilmennetään jossain sosiaalisessa ympäristössä, jossa maaginen ajattelu ja 
käyttäytyminen tulevat näkyväksi. Syvemmän (alemman) tason ilmiöiden, kuten 
neurobiologisten prosessien, affektiivisten säätelyjärjestelmien, kognitiivisten 
ominaisuuksien ja intuitiivisten taipumusten, tutkimustieto tarjoaa myös välineitä maagisen 
ja maagisuskonnollisen ajattelun analyysiin etnografisella kentällä ja etnografisesti kerätyn 
aineiston analyysissa. 
 
Maagisuskonnollista ajattelua voidaan tunnistaa intuitiivisen ajattelun piirteitä 
havainnoimalla. Emootioita, niiden tarttumista, essenssiajattelua, taipumusta olettaa tekijä 
silloinkin, kun sitä ei ole näkyvillä, moraalisia intuitioita eli jonkin asian, paikan tai henkilön 
intuitiivista attribuointia hyväksi tai pahaksi ilmaistaan etnografisella kentällä elein ja sanoin. 
Myös ihmisen tekemät ei-elolliset esineet tai luonnon kohteet, kuten esimerkiksi tietyt 
symbolit, kivet tai puut saavat maagisuskonnollisessa ajattelussa elollisen toimijan 
ominaisuuksia kuten antropomorfisessa (Guthrie 2002) ja animistisessa ajattelussa (Tylor 
1871).117 Maagisuskonnollisessa ajattelussa luontaiset mielen ominaisuudet (vrt. Mielen 
teoria) ovat herkistyneet attribuoimaan tietynlaisia toimijoita, haluja, intentioita, emootioita 
ja psykologisia tiloja kontekstuaalisten vihjeiden vaikutuksesta (Kelemen 1999a, 
1999b,1999c; Barrett 2000; Boyer 2001; Hood 2009). Oletus näkymättömästä toimijasta on 
selvitymisen kannalta ollut hyödyllistä (Barrett 2000; Guthrie 1993). 
 
Pitkään vallinnut ajatus siitä, että maaginen ajattelu on vain lapsille ominaista, ja että se iän 
myötä vähitellen heikkenee (Piaget 1971), on sittemmin kyseenalaistettu (ks. esim. Rozin et 
al.1986: Evans 1989, 2003; Lindeman & Sahier 2007; Risen 2016). Pitkään uskottiin myös, 
että informaation, koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen edistyessä ”taikauskoiset” 
ajattelumallit katoaisivat ja tulisivat tarpeettomiksi. Ihmisten uskomuksia ja tieteellistä tietoa 
mittaavissa pitkittäistutkimuksissa osoitetaan kuitenkin, etteivät intuitiivinen ja maaginen 
ajattelu ole kadonneet minnekään (ks. esim. Hietamäki 2007; Järvi  2006).118 Tutkimukset 
osoittavat, että myös aikuisilla ihmisillä on taipumus maagiseen ajatteluun, joka perustuu 
intuitiivisille, tiedostamattomille ennakko-oletuksille, emootioille ja nopealle päättelylle 
kuten kaksoisprosessointitutkimus osoittaa (Evans 2010; Kahneman 2011; ks. myös  Sved-
holm 2013; Baumard & Boyer 2013; Järnefelt et al. 2015). 
 
Maagisessa ajattelussa korostuu merkkien etsiminen ja kohtalousko. Uskotaan, että yllättävä 
ja merkityksellinen elämän tapahtuma ei ole sattumaa – kuten esimerkiksi rakastuminen tai 
                                                           
117 Antropologi Edward Tylorin esittämä käsite (1871) tarkoittaa uskomusta, jonka mukaan kaikilla luonnon kohteilla 
(eläimet, kivet, puut, paikat) uskotaan olevan sielu. 
118 Koulutus ja analyyttinen ajattelu lisävät kuitenkin ateistista ajattelua (Gervais & Norezayan 2012). 
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traaginen onnettomuus – vaan ennalta määrätty tapahtuma, jonka oli tarkoitus tapahtua 
(Norenzayan & Lee 2010, 702). Ihmisillä näyttää myös olevan luontainen taipumus 
attribuoida yliluonnollisia merkityksiä tapahtumiin, joihin liittyy onnellisia sattumia tai 
epäonnea. Ajatellaan, että onnekkaat, hyvät asiat ovat jumalien, henkien tai esi-isien 
vastuulla ja pahojen asioiden tapahtuessa kyseessä on kirous tai jumalien kosto. 
(Norenzayan & Lee 2010; Heywood & Bering 2014; Banerjee & Bloom 2014; Vyse 2016.) 
Merkityksellisten yhteensattumien lisäksi merkityksen etsinnässä ”maagisia” kausaliteetteja 
nähdään keskenään erilaisten asioiden välillä. Merkityksellisenä voidaan pitää esimerkiksi 
luonnonilmiötä, radiosta kuultua kappaletta tai käteen osunutta kirjaa. Merkit tulkitaan 
viesteiksi ja maagisuskonnollisessa ajattelussa ne vahvistavat uskoa vuorovaikutteiseen 
kommunikointiin yliluonnollisen kanssa. (Ks. myös Vyse 1997.) 
 
Maagisessa ajattelussa uskotaan siihen, että onnekkaiden asioiden toteutumiseen voidaan 
vaikuttaa. Vastaavasti myös pahoja asioita voidaan saada aikaan maagisin menetelmin, tai 
niitä vastaan voidaan suojautua tietynlaisin menetelmin (”vastamagia”). Merkityksiä ja 
”voimalatauksia” (essenssiä) voi olla myös joillakin sanoilla, paikoilla ja symboleilla. (Clodd 
1920; Bogdan 2007, 55; Ockenström 2014.) Arkipäivän maagista ajattelua edustavat 
esimerkiksi onnea tuovien esineiden mukana kantaminen (läheiseltä saatu koru, 
uskonnollinen tunnus yms.) tai pahat aavistukset, kun vihkisormus tai isovanhemmalta 
peritty koru katoaa. Rationaalisia ja maagisia selityksiä esiintyy myös samanaikaisesti ja 
peräkkäin ajattelussa ja puheessa (Legare et al. 2012; Haimila 2016). 
 
Kriittisissä olosuhteissa ja yhteiskunnallisen epävarmuuden ja turvattomuuden lisääntyessä 
maagisuskonnollinen ajattelu lisääntyy (Keinan 2002).119 Intuitiivisiin oletuksiin perustuvat 
maagisuskonnolliset selitykset korostuvat kriisitilanteissa (sodat, epidemiat, luonnon 
katastrofit, nälänhätä), kuten historiasta voimme havaita (ks. myös Pohjanheimo 2014). 
Stressi lisää sekä todellisten että kuviteltujen vaaran merkkien havaitsemista. Maaginen 
ajattelu lisääntyy myös henkilökohtaisissa kriisitilanteissa, kuten sairauden ja traumaattisten 
tapahtumien yhteydessä. Kärsimys tai toisen kärsimyksen todistaminen herättää ihmisissä 
tarpeen ymmärtää ja selittää tapahtunutta (Gray & Wegner 2010). Beringin mukaan ihmiset 
etsivät katastrofeille yliluonnollisia selityksiä, jotka vastaavat kysymykseen, miksi katastro-
fista aiheutuu kärsimystä (Bering 2011, 78–80, 144). Uskonnollisissa konteksteissa 
intuitiivisia oletuksia yliluonnollisesta toimijasta ja yliluonnollisesta olemuksesta tuetaan, ja 
ne selitetään ja nimetään tradition tulkintakehyksessä. Yliluonnolliseen uskovat yhteisöt 
tarjoavat myös menetelmiä kommunikointiin yliluonnollisen kanssa.   
 
Maagisen ajattelun tarkoitusta on selitetty myös taipumuksella “illuusioon kontrollista” 
(Evans 2010; Rudski 2004). Maagista ajattelua näyttää aktivoivan myös henkilön omat 
                                                           
119 Myös antropologi Bronislav Malinowski havaitsi etnografisessa kenttätutkimuksessaanTrobriandin saarien kalastajien 
harjoittavan maagisia rituaaleita erityisesti silloin, kun kalastusmatkat suuntautuivat vaarallisille vesille (Malinowski 1948 
[1925]). 
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negatiiviset emootiot ja tuntemukset sekä muistot toistuvista tai emotionaalisesti 
vaikuttaneista kokemuksista. Epämiellyttäväksi koettu kohtelu lisäsi koetilanteessa 
henkilöiden uskomusta siihen, että heidän toimintansa (tai ajatuksensa) voivat aiheuttaa 
(haitallisia) vaikutuksia heitä kohtaan hyökkäävästi käyttäytynyttä henkilöä kohtaan. (Pronin 
et al. 2006.)  
 
Psykologian tutkimuksessa ihmiset on jaettu ”taikauskoisiin” (supernatural thinkers) ja 
skeptisesti ajatteleviin (skeptic thinkers) (Lindeman & Aarnio 2007). Maagisuskonnollisesti 
ajattelevat ovat alttiimpia tarttumisen kokemukselle (Kramer & Block 2014). Yliluonnolliseen 
uskovat ihmiset attribuoivat ihmismielen ominaisuuksia kuten haluja ja intentioita biologisiin 
ilmiöihin, energiaan ja taivaankappaleisiin useammin kuin skeptisesti ajattelevat (Lindeman 
& Saher, 2007; Riekki et al. 2013). Yliluonnolliseen uskovat havaitsivat myös muita 
herkemmin ihmisenkaltaisia kasvoja ympäristössä, vaikka niitä ei ollut läsnä (Riekki et al. 
2013). He myös attribuoivat intentioita satunnaisiin liikkeisiin useammin kuin skeptisesti 
ajattelevat (Riekki et al. 2014). Perinnölliset tekijät ja ympäristön vaikutus selittävät myös 
yksilöiden välisiä eroavuuksia taipumuksessa maagiseen ajatteluun (Tooby & Cosmides 
1992).  
 
Antropologi ja psykologi Tanya Luhrmann selittää absorptio hypoteesilla (The Absorption 
hypothesis) maagisuskonnollisesti ajattelevien ihmisten keskinäisiä eroja herkkyydessä 
havaita ja kokea yliluonnollisen läsnäoloa ja vuorovaikutusta yliluonnollisen kanssa 
(Luhrmann et. al 2010). Absorptio (sulautuminen) on psykologiatieteissä käyttöön otettu 
termi, joka tarkoittaa herkkyyttä antautua mielikuvituksen vietäväksi (Tellegen & Atkinson 
1974.120 Luhrmannin tutkimat kristityt, jotka kokivat elävästi kommunikoivansa Jumalan 
kanssa, vastasivat useimmin myönteisesti absorptio skaalan väittämiin kuin henkilöt, joille ei 
ollut samankaltaisia kokemuksia Jumalan kanssa puhumisesta. Ne, jotka ”absorptioituivat” 
muita herkemmin, omasivat enemmän mielikuvitusta, ja heidän oli helppo kokea 
kuviteltujen asioiden tapahtuvan heille oikeasti (Luhrmann et al. 2010, 74).121 Tutkimuksessa 
havaittiin myös eroja noviisien ja enemmän harjoitelleiden välillä (Luhrmann et al. 2010, 67). 
 
Terapeuttisessa ja kliinisessä tutkimuksessa kiinnostus on kohdistunut myös ”erityisherkkiin 
ihmisiin” (HighlySensitivePeople, HSP), joita arvellaan olevan noin 25 % populaatiosta 
(Acevedo et al. 2014). Myös heillä on poikkeuksellinen aistiprosessoinnin herkkyys kuten 

                                                           
120 Luhrmann testasi Howard Nussbaumin ja Ronald Thistedtin kanssa (2010) hypoteesiaan absorptio-ominaisuuden 
esiintymisestä informanteilla. Absorption vahvuutta mitattiin Tellegenin Absorption Scale –mittarilla (Tellegen & Atkinson 
1974). Kyselylomake sisältää 34 (oikein/väärin) väittämää, joiden tavoitteena on mitata vastaajan mielikuvitusta ja 
eläytymiskykyä kuten esimerkiksi ”Jos haluan, voin kuvitella jotkut asiat niin eläviksi, että ne vievät huomioni samalla tavalla 
kuin hyvä elokuva tai kirja.” “Liikutun syvästi auringonlaskusta.”  (Tellegen 1981:220–221.) Asteikko ei mittaa 
uskonnollisuutta vaan herkkyyttä yliluonnollisen kohtaamiseen, epätavallisia tiloja ja kapasiteettia kuvitella esimerkiksi 
pilvien muodostavan hahmoja (Luhrmann et al. 2013). 
121 Myös aivojen toimintaa mittaavissa toiminnallisissa magneettikuvauksissa (fMRI) havaittiin, että uskonnollisten ihmisten 
aivoissa aktivoituivat samat alueet kuin vastavuoroisessa kommunikaatiossa, kun he koejärjestelyssä kuuntelivat rukouksia 
(ks. (Schjoedt et al. 2011; Neubauer 2014). 
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absorptiossa (ks. Jagiellowicz et al. 2016).122 Absorptio ja erityisherkkyys vaikuttavat 
päällekkäisiltä ominaisuuksiltaan.  Flow-tutkimuksessa virtauskokemuksia usein kokevia 
henkilöitä nimitetään termillä ”autoteliset persoonallisuudet” (Nakamura & Csikszentmihalyi 
2002).   
 
 
7.1.            Magian teoriat kognitiivisessa uskontotieteessä 
 
Kognitiivisessa uskontotieteessä magian tutkimuksessa on sovellettu myös Gilles 
Fauconnierin ja Mark Turnerin (2002) kehittämää ”kognitiivisten sekoitteiden” teoriaa 
(conceptual blending theory), joka on suomennettu myös ”käsitteellisen sulautumisen 
teoriana” (Ketola et al. 2008, 351).123 Teorian mukaan ihmisillä on taipumus yhdistää osia 
erillisistä representaatioista toisiinsa, ja siten muodostaa uutta tietoa (Fauconnier & Turner 
2002). Turner ja Fauconnier käyttävät havainnollisena esimerkkinä ”puhuvaa eläintä”. Siinä 
kahden erilaisen ”kantatilan” (input space or input domain) eli eläimen ja ihmisen 
representaatiot sekoittuvat toisiinsa (ks. myös Sjöblom 2008, 67–69).124 Kognitiivisten 
sekoitteiden teorian kehittymiseen vaikuttivat Roger Schankin kognitiivinen teoria 
narratiivisen mielen malleista (1995) ja Steven Mithenin hypoteesi kognitiivisesta 
joustavuudesta (cognitive fluidity) (1996).125   
 
Jesper Sørensen magian teoria (A Cognitive Theory of Magic) on saanut vaikutteita 
Fauconnierin ja Turnerin teoriasta (2007).126 Sørensen esittää, että maaginen toiminta 
perustuu ontologisten kategorioiden sekoittumiseen tavalla, jota arkielämässä ei odoteta 
tapahtuvaksi. Sørensen erottelee kaksi magian lajia. Transformatiivisessa magiassa olemus 
(essenssi) siirtyy yhdestä kategoriasta toiseen. Maagisessa toiminnassa olento voi 
esimerkiksi muuttua esineeksi tai päinvastoin. Manipulatiivisessa magiassa taas toista 
kategoriaa manipuloimalla saadaan aikaan vaikutuksia toisessa kategoriassa. Sørensen 
viittaa Rozinin ja Nemeroffin esittämään ajatukseen tarttumisesta (Sørensen 2007, 96 -139; 
ks. myös Nemeroff & Rozin 2000, 14-15). Sørensenin teoriassa kaksoisprosessointiteorian 
tuottamaa tietoa intuitiivisesta ajattelusta ei ole hyödynnetty kuten omassa 
tutkimuksessani.  
 
Istvan Czachesz on kiinnostunut ihmismielen kognitiivisten mekanismien selitysvoimasta 
”magian teorian ja käytännön taustalla” varhaisen kristillisyyden kirjallisissa 
                                                           
122Ks. myös ympäristön stressitekijöille altistumisherkkyyden persoonalliset erot (Ks. esim. Belsky & Pluess 2009; Aron et al. 
2010; Pluess & Belsky 2013)   
123 Käsitteellisen sulautumisen teoriaa on suomeksi kutsuttu myös nimellä kognitiiviset sekoitteet (Ketola et al. 2008, 351). 
124 Mallia on sovellettu myös karismaattiskristillisen kirjallisuuden hengellisen ja sosiaalisen todellisuuden analyysissa (ks. 
Piri 2008). 
125 Arkeologi Steven Mithenin joustavan mielen hypoteesin (cognitive fluidity) mukaan modernin ihmisen mielessä 
informaatio virtaa vapaasti luonnonvalinnassa muodostuneiden kognitiivisten moduulien välillä (Ketola et al. 2008, 350). 
126 Sørensenin teoriaa on sovellettu mm. eksegetiikassa Jeesuksen parantamistoimintaan (Uro 2016a, 2016b, 2017), 
ehtoollistradition (Kase 2016)126 ja siunaamisen (Jokiranta 2016) analyysissa. 
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kertomuksissa.127 Maagisista ominaisuuksista hän pitää tärkeimpänä tarttumismagiaa 
(Frazer 1911, 11- 48; Rozin & Nemeroff 1986), Barrettin (2004) hyperaktiivista agentin 
tunnistamistaipumusta (HADD) ja vahvistamistaipumusta (confirmation bias), jonka mukaan 
ihmiset kohdistavat huomionsa vain sellaisiin todisteisiin, jotka tukevat heidän käsityksiään 
(Czachesz 2016, 26-27). Czachesz korostaa myös kontekstuaalista tulkintakehystä eli 
ihmekertomustraditiota, joka on vuorovaikutuksessa maagisen ajattelun kanssa (Czachesz 
2016, 35). Czachesz ehdottaa, että magia voisi perustua ”taikauskoisen ehdollistumisen” 
(superstitious conditioning) oppimismekanismiin,128 jota tukee implisiittiset ja eksplisiittiset 
kognitiiviset prosessit, joista osa on yleismaailmallisia ja osa kulttuurispesifejä (Czaches 2016, 
35).  
  
Omassa teoreettisessa ajattelussani on yhtymäkohtia Czacheszin teoriaan. Jaan hänen 
käsityksensä tarttumismagian merkityksestä, yliluonnollisen toimijan oletuksesta ja 
kontekstuaalisen tulkintakehyksen osuudesta maagisuskonnollisessa ajattelussa. Katson 
myös, että vahvistamistaipumus vaikuttaa maagisessa ajattelussa. Yksittäisen ennakko-
oletuksen (bias) sijaan painotan omassa työssäni erityisesti (intuitiivisia) emootiota, joita 
etnografisessa tutkimuksessa voi havainnoida myös nonverbaalissa ilmaisussa toisinkuin 
tekstitutkimuksessa. En myöskään tarkastele magiaa sinänsä vaan maagisuskonnollista 
ajattelua, jonka erotan arkisesta maagisesta ajattelusta sen perusteella, että siinä 
eksplikoidaan yliluonnollisia toimijoita, joiden kanssa kommunikoidaan. Tutkimukseni 
teoreettisen kehyksen näkökulmasta pidän mahdollisena, että Pankseppin toimintaa 
(lähestyminen tai loitontuminen) aktivoivat affektiiviset systeemit kuten etsiminen voisivat 
vaikuttaa myös Skinnerin kyyhkysten tekemien irrationaalisten liikesarjojen taustalla. Näin 
ne myös vaikuttaisivat rituaalisen käyttäytymisen taustalla.129  
 
 
7.2.                  Yliluonnollisen kuvitteleminen 
 
Maaginen kuvitteleminen on luova prosessi, jossa intuitiiviset oletukset saavat tilaa sitä 
tukevassa ympäristössä tai tilanteessa, jossa rationaalisesta päättelystä ei ole apua 
(Subbotsky 2010, 2012, 7, 134–136). Mielikuvitusta ja kuvittelua pidetään erityisesti lapsille 
ominaisena maagisena ajatteluna. Suuri osa kuvittelua ja mielikuvitusta käsittelevästä 
tutkimuksesta on lasten ajattelun tutkimusta (ks. esim. Piaget 1927; Rosengren et al. 2000). 
Myös aikuiset ihmiset kuvittelevat jatkuvasti jokapäiväisessä elämässään. Arkielämässä 

                                                           
127 Sørensen ja Czachesz käyttävät termiä magia ja maaginen samassa merkityksestä, josta tutkimuksessani käytän termiä 
maagisuskonnollinen. 
128 ”Taikauskoinen ehdollistuminen” on behavioristi B.F. Skinnerin nimeämä termi (Skinner 1948). Skinnerin kyyhkysille 
tekemissä kokeissa linnut toistivat ruokinta-aikojen välisten taukojen aikana irrationaalisia ja monotonisia eleitä ja liikkeitä. 
Tätä rituaalista käyttäytymistä Skinner nimitti taikauskoiseksi ehdollistumaksi. 
129Rituaalisen käyttäytymisen intuitiivisuus vaikuttaa myös kognitiivisen rituaalitutkimuksen teorian taustalla (ks. Lawson & 
McCaulley 2002; kognitiivisen rituaateorian sovellutuksesta Poikonen 2008; Rikala 2008; teorian integroinnista laajempaan 
sosiaalisen kognition ja kehollisuuden tutkimukseen Uro 2016a, 2016b). 
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kuvittelu on spontaania, konkreettisiin asioihin liittyvää ajattelua, asioiden ja tapahtumien 
ennakointia ja tulevaisuudessa tapahtuvan etukäteiskuvittelua. Se voi olla myös tietoista, 
reflektiivistä ajattelua, jossa esimerkiksi valinnan tai päätöksen tulevaisuudessa toteutuvia 
vaikutuksia kuvitellaan huolellisesti. Myös fantasiamaailmoja mielikuvitusolentoineen 
kuvitellaan systemaattisesti ja tietoisesti erityisesti narratiivisissa taiteissa kuten 
kirjallisuudessa, näyttämötaiteessa, elokuvassa ja sarjakuvissa. Taiteellisessa 
mielikuvituksessa kuvittelu saattaa tuottaa myös spontaanin virtauskokemuksen. (Subbotsky 
2010.) 
 
Intuitiivinen (systeemi 1) palvelee intuitioita, fantasiointia, luovuutta, mielikuvitusta, 
visuaalista tunnistusta ja assosioivaa muistia (Pyysiäinen 2009, 7). Maagisessa 
kuvittelemisessa, fantasiakirjallisuudessa ja taiteessa maagisen ajattelun piirteet kuten 
animistinen ajattelu, assosiaatiot, analogiat, essenssiajattelu, yliluonnolliset toimijat ja 
maaginen tarttuminen ovat yleisiä. Uskonnolliset kontekstit ovat suotuisia intuitiivisen 
ajattelun tukemiselle ja siten myös kuvittelulle. 
 
Kuvitteleminen on helppoa ja intuitiivista. Kuvittelemme herkästi inhimillisiä, ihmismäisiä 
piirteitä elottomille esineille, kuten esimerkiksi tietokoneille, autoille tai luonnosta selkeästi 
erottuvalle suurelle kivelle (Guthrie 2002a, 2002 b). Kuvittelemme intentionaalisia agentteja 
Mielen teorian avulla (Boyer 2002; Barrett et al. 2001, ks. myös Van Leeuwen & Elk 2018). Jo 
lapset erottavat ja ymmärtävät kuitenkin fiktionaalisen ja todellisen eron (Morison and 
Gardener 1978; Skolnick and Bloom 2006).  Kognitiivisessa uskontotieteessä on esitetty 
hypoteeseja siitä, miten fiktionaaliset, kuvitellut olennot eroavat niistä kuvitelluista 
olennoista, joihin uskomme. Tätä kutsutaan ”Mikki Hiiri -ongelmaksi” (the Santa Claus and 
Mickey Mouse Problem; Barrett 2008) tai Zeus -ongelmaksi (the Zeus Problem; Gervais & 
Henrich 2010). 
 
Barrettin mukaan (2008) arkikuvittelun, fantasian ja fiktion erottaa todeksi uskotusta 
maagisuskonnollisesta ajattelusta representaatioiden sisältöön liittyvät oletukset 
(representational content biases). Näitä hän erottelee viisi. Ensinnäkin uskottavat 
representaatiot täyttävät minimaalisen intuitionvastaisuuden ehdon (ks. Barrett and Nyhof 
2001; Boyer & Ramble 2001; Norenzayan et al. 2006). Toiseksi uskottavat yliluonnolliset 
toimijat ovat intentionaalisia. Kolmanneksi heillä on pääsy strategiseen informaatioon (ks. 
Boyer 2001), jolla on merkitystä ihmisten elämään. Neljänneksi menestyvillä jumaluuden 
representaatioilla kerrotaan olevan havaittavaa vuorovaikutusta maailmassamme. 
Viidenneksi menestyvillä jumaluuksilla on myös sisällöllisiä ominaisuuksia, jotka motivoivat 
rituaalisista toimintaa ja tukevat sitä kautta niihin uskomista (ks. myös Henrich 2009). 
 
Gervaisin ja Henrichin mukaan Barrettin ehdottamat oletukset selittävät hyvin tiettyjen 
maagisuskonnollisten konseptien muistamista ja levinneisyyttä, mutta kulttuurista toiseen 
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siirryttäessä myös kontekstuaaliset oletukset (context bias) vaikuttavat siihen, miksi toisiin 
intuitionvastaisiin käsitteisiin uskotaan ja toisiin ei uskota. Gervais ja Henrich nostavat 
esimerkiksi Zeus-jumalan, joka pitää sisällään kaikki menestyvän jumala-konseptin 
sisällölliset piirteet (content bias), ja johon aikoinaan uskottiin ja jota palvottiin, mutta joka 
ei enää ole todeksi uskottu yliluonnollinen olio. Evoluutiotutkimuksen näkökulmasta myös 
arvovaltaisuus, menestyminen, taito, sukupuoli, ikä, etnisyys, terveys ja samankaltaisuus 
vaikuttavat siihen keneltä opimme uskomuksia, ja miten kulttuurista informaatiota 
arvotetaan (Henrich and Gil-White 2001). 
 
Kontekstuaaliset tekijät vaikuttavat siihen, miksi jotkut yliluonnollisia ominaisuuksia kantavat 
representaatiot ovat uskottavampia kuin toiset. Gervaisin ja Henrichin hypoteesi 
kontekstuaalisten tekijöiden merkityksestä tukee tutkimuksessani esittämää väitettä siitä, 
että kokija sijoittaa intuitiiviset oletuksensa tiettyyn tulkintakehykseen. Kontekstualisointi on 
myös kaksoisprosessointiteoriassa esitetty intuitiivisen ajattelun ominaisuus ja sitä aktivoiva 
ja vahvistava piirre (ks. taulukko 2). 
 
Maagisuskonnollisissa konteksteissa kuvitteluun ryhtyminen on myös tietoista, 
intentionaalista ja usein ohjattua toimintaa. Maagisessa ja maagisuskonnollisessa 
kuvittelussa tavallisen (maallisen) maailman (ordinary life)130 fysikaalisten lainalaisuuksien 
rajat ylitetään. Tavallisessa maailmassa ihmeiksi tulkitut tapahtumat ovat kuvittelun 
maailmassa tavallisia. Intuitionvastaiset asiat, kuten vaikka puhuvat eläimet tai kasvit, 
näkyviksi tulevat henkiolennot, liikkuvat esineet, parantavat sanat, ovat mahdollisia ja 
koetaan tosina. Parantamiseen liittyvässä kuvittelussa toiveikkaille ja positiivisille mielikuville 
antautuminen vahvistaa mielihyvän perusemootiota. Myönteisten ajatusten kuvittelu on 
myös palkitsevaa (MacLeod & Conway 2007). 
 
Kuvitteleminen on narratiivisen mielen toimintaa, joka on spontaania ja intuitiivista, ja jota 
on kutsuttu myös ”narratiiviseksi vietiksi” (narrative drive) (Boyer 2001, 204; Sjöblom 2004).  
Kognitiivisen narratiivitutkimuksen mukaan luontainen taipumus kommunikoida ja jäsentää 
todellisuutta tai luoda fiktiivistä todellisuutta rakentuu mielen skripteille (Schank & Abelson 
1977; ks. myös Dufva 2000) eli käsikirjoituksenomaisille kokonaisuuksille. Skriptien avulla 
mielemme kykenee käsittelemään aistiemme tuottamaa informaatiota intuitiivisesti ilman 
reflektiota (Sjöblom 2008, 67). Skriptit ovat pelkistettyjä ja yleisiä, joten tilannekohtaisesti 
niihin on helppoa liittää sopivia sisältöjä yksityiskohtineen.  
 
Narratiiviselle ajattelulle on ominaista analogiat ja metaforien käyttö. Narratiivien 
kuvitteelliset maailmat ja tapahtumat ovat analogisia havaintotodellisuutemme ja 
kokemuksiemme kanssa. Narratiivit sisältävät konkreettisia mielikuvia asioiden ulkonäöstä ja 
tapahtumaympäristöstä. Visuaaliset mielikuvat ja konkreettisuus ovat niitä tekijöistä, jotka 
                                                           
130 Maallisella todellisuudella tarkoitetaan arkista ja ennustettavaa tavallista elämää (ordnary life) (Subbotsky 2012). 
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tekevät narratiiveista ”virtuaalitodellisuutta” eli simulaatioita eletystä todellisuudesta 
(Sjöblom 2004, 189; 2008, 70; Hogan 2003, 110). Metaforat ovat välineitä abstraktien 
asioiden kuten emootioiden ja tunnetilojen sanalliselle kuvailulle (ks. metaforista Lakoff & 
Johnson 1980, 1999; Holoyak & Thagaed 1995).  
 
Kuvitteleminen on myös aikuisen mielen leikkiä, joka tuottaa iloa (Panksepp & Biven 2012, 
352). Vaikka kuvittelu tapahtuu usein yksilön mielessä, jossa leikin sosiaalinen 
vuorovaikutteisuus ei aina toteudu, mielikuvitusmaailmassakin operoidaan mielen 
virtuaalisessa sosiaalisessa maailmassa (kuten myös esimerkiksi fantasiapeleissä ja 
sosiaalisessa mediassa). Kuvitteleminen ja leikkiminen vahvistavat usein positiivisia 
emootioita ja tunteita, jotka tuottavat hyvinvoinnin kokemuksia. Ikävien tai pelottavien 
asioiden kuvitteleminen vaikuttaa myös kehossa ja aktivoi negatiivisia emootioita ja tunteita. 
Positiivinen ilmapiiri tukee heuristista, luovaa ajattelua, jossa maaginen ajattelu voi olla 
leikkimistä kuvittelemalla. Kuvitteleminen tuottaa myös palkitsevia kokemuksia.  
 
 
7.3. Maaginen voimaolemus (essenssi) ja sen tarttuminen 
 
Maagisuskonnollisessa olemusajattelussa korostuvat moraaliset intuitiot hyvästä ja pahasta. 
Antropologian oppihistoriassa maagista olemusta kuvattiin sanalla mana. Mana on voima, 
joka eroaa fyysisestä voimasta. Se toimii monin tavoin hyvässä ja pahassa. Siitä on etua sille, 
jolla sitä on, ja joka osaa sitä kontrolloida. (Codrington 1891, 118.)131 Manaa voi olla ihmisten 
lisäksi paikoissa ja esineissä.132 Uskomuksia manan siirtymisestä esimerkiksi ihmisen veren, 
hiusten, hampaiden, syljen ja kuvan kautta esiintyi antropologien tutkimissa yhteisöissä. 
Manaa uskottiin olevan myös varjoissa, persoonan nimessä, jumalien, kuninkaiden ja 
kuolleiden nimissä. Myös mantrojen, kirousten, loitsujen uskottiin sisältävän manaa. (Ks. 
esim. Clodd 1920; ks. myös Valkama et al. 2016.) 
 
Marcel Maussin (1872-1950) mukaan melanesialaisilta lainattu käsite mana133 oli liikkeelle 
paneva voima (1972 ,108-112).134 Polynesialaisessa kulttuurissa manaa pidetään henkisenä 
laatuna, jonka alkuperä on yliluonnollinen pyhä, persoonaton universumissa vaikuttava 
voima.135 Manaa omaavaa henkilöä pidettiin vaikutusvaltaisena, ja hänellä oli auktoriteettia. 
M.M. Marett (1866-1943) piti manaa kaiken fyysisen ja animistisen taustalla vaikuttavana 
voimana. Marettin mukaan urheilukilpailussa se, joka käytti manaa kantavaa amulettia, voitti 

                                                           
131 Lähetyssaarnaaja Robert Codrington otti ensimmäisenä käyttöön melanesialaisten käsitteen ”mana”. 
132 Hawain ja Tahitin kulttuureissa mana on henkisen energian muoto ja parantava voima.  Hawaiin uskomuksissa manaa 
voi saada tai menettää tekojen perusteella. (Keesing 1984.) 
133 Rafael Karsten käytti samasta ilmiöstä suomenkielistä termiä “mahti” (1931). 
134 Maussin myöhemmin 1950 englanniksi käännetty teos ilmestyi alun perin hänen ja Henri Humbertin yhteisenä teoksena 
vuonna 1902. 
135 Manismi eli vainajanpalvonta (lat. manes, vainajahenget) taas tarkoittaa uhraamalla osoitettua kunnioitusta vainajia, 
yleensä suvun esi-isiä ja esiäitejä kohtaan.  
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aina, vaikka kilpailijat olisivat olleet tasavertaisia. Marettin mukaan kyse ei ollut onnesta 
(luck) vaan manan voimasta (Marett 1914, 99).136  
 
Suomalaisessa kansanuskossa tunnetaan vastaava käsite väki -nimisenä voimana. Väen 
ajateltiin pystyvän siirtymään kantajaltaan muihin olentoihin, eri väkiä uskottiin voivan 
yhdistää suuremman voimalatauksen saamiseksi, ja yhteen sopimattomat väet koettiin 
toistensa kanssa kilpaileviksi. Väen kerrottiin voivan siirtyä kantajastaan eteenpäin jopa 
katseen tai puheen voimalla – joskus jopa tahattomasti. Väen siirtyminen ei siis aina vaatinut 
fyysistä kosketusta. (Apo 1995, 21-22.) 
 
Viime vuosisadan vaihteen antropologit vertailivat eri kulttuurien ja kaukaisten maiden 
tapoja ja uskomuksia. James Frazer (1854-1941) kehitteli Edward B. Tylorin (1832-1917) 
ideoita maagisesta ajattelusta esittämällä sympateettisen magian typologian.137 Hän erotteli 
ja luokitteli maagiselle ajattelulle tyypilliset piirteet ja nimitti niitä ”magian universaaleiksi 
lainalaisuuksiksi”. Näitä olivat “samankaltaisuuden magia” tai “jäljittelymagia” (The Law of 
Similarity, The Law of Imitation), “tarttumismagia” (The Law of Contagion) ja 
“vastakohtaisuuksien magia” (The Law of Opposites) (Frazer 1911). Samankaltaisuuteen 
perustuvat ajatukset vaikuttivat myös antiikin ja renesanssiajan lääkinnällisessä ajattelussa. 
“Signatuurioppi” (The Doctrine of Signatures) perustui uskomukseen siitä, että luonnon 
kasvit, eläimet tai paikat sisälsivät vihjeitä parantavista aineksista ulkoisen muistuttavuuden 
kuten värin, muodon tai muun ominaisuuden perusteella. (Bradley 2007.) 
 
Frazerin mukaan maaginen ajattelu perustui oletukseen siitä, että asiat vaikuttivat toisiinsa 
”salaisen sympatian” (secret sympathy) kautta, joka vaikutti myös manan taustalla (Frazer 
1911, 54). Sympatialla viitataan siihen intuitiiviseen oletukseen, että kaksi eri kohdetta 
voidaan liittää toisiinsa joko havaitun yhtäläisyyden tai kerran vallinneen kosketuksen 
perusteella. ”Sama aiheuttaa samaa" (vettä pirskottelemalla aiheutetaan sade), "mikä 
tapahtuu kuvalle, tapahtuu kuvatulle" (tuhoamalla kuva tuhotaan sen kohde) tai "kerran 
kosketuksissa olleilla on jatkuva yhteys" tai "osa edustaa kokonaisuutta" (pars pro toto: jos 
esimerkiksi hius tai kynsi on jonkun toisen hallussa, hänellä on mahdollisuus vaikuttaa 
henkilöön). (Tylor 1871; Frazer 1911; Marett 1914; Clodd 1920; Mauss 1972 [1950]; Karsten 
1931; Pulkkinen 2014.) Maaginen ajattelu perustui – kuten sosiaalipsykologian tutkimuksissa 
myöhemmin osoitettiin – analogioihin, samanlaisuuteen, oppositioon, kosketukseen ja 
kontaktiin.  

                                                           
136 Myös onnekkuuden (luck) käsite liittyy maagiseen ajatteluun. Onnea pyritään manipuloimaan eri menetelmin (ks. 
esimerkiksi lemmennostatus yms. (Pulkkinen 2014, 290-296). 
1371900-luvun vaihteen antropologeja kutsuttiin myös evoluutioantropologeiksi, sillä he esittivät teorioita uskonnon eri 
kehitysasteista. Alkukantaisinta uskonnollisuuden muotoa edustivat ”primitiiviset”, magiaa harjoittavat ihmiset, jotka olivat 
vielä liian kehittymättömiä harjoittaakseen monoteistista kristinuskoa. Uskonnon jälkeen seuraavana kehitysasteena 
pidettiin usein yliluonnollisesta ajattelusta vapaata tiedettä. (Frazer 1911.) Kehitysopillista näkemystä pidettiin sittemmin 
ongelmallisena, ja myös ”magian lainalaisuudet” jäivät pitkäksi aikaa oppihistoriallisiksi erikoisuuksiksi.  
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Tylor piti “samankaltaisuuden lakia” (The Law of Similarity) analogisen ajattelun ja 
kausaaliteettien sekaannuksena (“like causes like”) (1871). Esimerkiksi voodoonukkejen 
käyttö perustuu maagiseen ajatteluun siitä, että nukelle aiheutettu harmi vaikuttaa myös 
henkilöön, jota nukke esittää (Pronin et al. 2006). Ihmiset eivät myöskään olleet halukkaita 
heittämään tikkaa tauluun, jossa oli vauvan kuva, vaikka he tiesivät, ettei vauva siitä 
vahingoittuisi (King e al. 2007). Kun jokin sana kuulostaa samalta kuin jokin hyvään tai 
pahaan asiaan liittyvä sana, maaginen ajattelu aktivoituu. Esimerkiksi kiinan kielessä 
numeroa neljä pidetään erityisen huonoa onnea tuottavana ja numeroa kahdeksan hyvää 
onnea tuottavana. Numero neljän onomatopoeettinen muoto eli se miltä sana kuulostaa 
muistuttaa verbiä “kuolla”. Kun taas kahdeksan kuulostaa samalta kuin menestystä ja onnea 
kuvaavat sanat. (Simmons & Schindler 2003.)  
 
Sosiaalipsykologit Carol J. Nemeroff ja Paul Rozin kollegoineen havaitsivat yhtäläisyyksiä 
Tylorin, Frazerin ja Maussin magian teorioiden ja uusien tutkimustulosten kesken (Rozin et 
al. 1986; Rozin & Fallon 1987; Rozin & Nemeroff 1990). Tarttumismagia näytti toteutuvan 
edelleen myös länsimaisen kulttuurin parissa eläneiden ihmisten käyttäytymisessä. Aluksi 
maagisen tarttumisen ajattelua havaittiin ruoka-aineisiin liittyvien mielikuvien, ja niihin 
liittyvän inhon emootion aktivoitumisen yhteydessä (Rozin et al. 1985). 
 
Maagisen tarttumisen ajattelua alettiin testata myös muissa koeasetelmissa. ”Hitlerin 
villapaita” on näistä luultavasti tunnetuin esimerkki. Koehenkilöt kieltäytyivät pukemasta 
ylleen paitaa, jonka sanottiin kuuluneen Hitlerille tai jollekin moraalittomaksi koetulle 
henkilölle kuten sarjamurhaajalle. He kokivat, että paitaa aikaisemmin käyttäneen henkilön 
negatiiviset ominaisuudet voisivat vaikuttaa (tarttua) heihin. (Nemeroff & Rozin 1994.) 
Aikaisemman omistajan olemusta ajatellaan olevan myös kuuluisien henkilöiden tavaroissa, 
joista huutokaupoissa maksetaan suuria summia (ks. esim Bloom 1996; Newman & Bloom 
2014). Arkielämässä ihmiset usein kokevat, että esineisiin on tarttunut ”jäämiä” 
aikaisemmasta omistajasta, ja että esine voi siten vaikuttaa niiden henkilöiden mielialoihin ja 
käyttäytymiseen, jotka myöhemmin ovat kosketuksissa näiden esineiden kanssa (Savani et 
al. 2011). 
 
Nemeroffin ja Rozinin kokeissa testattiin myös sitä, mikä koehenkilöiden mielestä olisi 
tehokkain tapa muuttaa tai neutraloida paitaan tarttunut pahan olemus. Tehokkaimpana 
neutralointikeinona pidettiin paidan polttamista (Nemeroff & Rozin 1994, 168–169). 
Koehenkilöt uskoivat myös, että mikäli esimerkiksi Äiti Teresa pitäisi yllään Hitlerin paitaa, 
hänen hyvä olemuksensa neutraloisi Hitlerin pahan olemuksen voiman (Nemeroff & Rozin 
1994, 173–178; Nemeroff & Rozin 2000, 16). Koehenkilöt eivät kuitenkaan olettaneet, että 
Hitlerin villapaidasta tarttuisi hänen (positiivisena pidettyä) kasvissyöjän olemusta.  
Negatiiviset vaikutelmat ja stereotyppiset oletukset vahvistuvat nopeammin ja muistetaan 
positiivisia helpommin (ks. esim. Baumeister et al. 2001; myös Rozin et al. 1990, 369). 
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Tartunnan välttäminen (contagion avoidance) on ollut evoluutiossa hyödyllistä (Boyer 2002, 
232–261). Tiettyjen asioiden välttäminen on ollut hengissä selviytymisen edellytys (Rozin et 
al. 1986, 703; Rozin & Nemeroff 1990, 208–209). 
 
Tartunnan välttäminen ja maagisen tarttumisen intuitiivisuus perustuvat inhon 
perusemootioon. Inhoa herättävät asiat assosioituvat myös sairauteen (Nemeroff & Rozin 
1994; Nemeroff 1995). Inhottava on potentiaalisesti vaarallinen tartunnan lähde. Ihmiselle 
on tärkeää osata välttää sairauksia tartuttavia lähteitä. Jos välttäminen ei ole mahdollista, 
inhon kohde pyritään eristämään tai eliminoimaan yhdessä puhdistautumiseen tähtäävien 
toimien kanssa (Rozin et al. 1999; Taylor 2009, 75; Zhong and Liljenquist 2006; Zhong et al. 
2010; West & Zhong 2015).  
 
Inhon emootion perimmäinen tarkoitus on suojata meitä haitallisilta tartunnoilta. 
Sairauksien kuten aidsin tarttumisen pelkääminen osoitettiin myös tutkimuksissa. Vaikka 
sairaus ei välttämättä näy ihmisestä ulospäin, niin tieto siitä, että joku kantaa sairautta, 
aiheutti välttämiskäyttäytymistä (Rozin et al. 1992; Legare & Gelman 2009). ”Tarttuvuuden 
ajatus on ollut niin tarttuva, että se toimii alkuperäisen biologisen kontekstinsa ulkopuolella” 
(Pyysiäinen 2008, 36).  
 
Ajatus maagisesta tarttumisesta voi kuitenkin olla myös ajattelua myönteisestä 
tarttumisesta, kuten Äiti Teresan neutraloiva vaikutus pahaa olemusta kantavaan 
vaatekappaleeseen. Maagisuskonnollisessa ajattelussa hyvää, yliluonnollista olemusta 
edustavaa toimijaa pidetään ”pyhänä”. Pyhän henkilön tai pyhää voimaa välittävän henkilön 
rituaalisesti siunaama veden, ruoan tai jonkin esineen uskotaan kantavan parantavia 
ominaisuuksia (ks. myös Heimola 2008; Uro 2013, 194). Esineissä ja rituaaleissa uskotaan 
olevan maagista latausta (olemusta), joka myös tarttuu (Rozin et al. 1986, 706–707; Rozin & 
Nemeroff 1990, 226). Rozin ja Nemeroff mainitsevat hyvän voiman tarttumisesta 
esimerkkeinä myös käsillä parantamisen (laying on of hands), talismanit ja amuletit (1990, 
209). 
 
Tartuntamagiassa tartuttajan olemuksen positiivisuus tai negatiivisuus on riippuvainen myös 
vastaanottajan ja tartuttajan suhteesta. Jos vastaanottajan rakastama tai kunnioittama 
ihminen on koskettanut vastaanotettua ruokaa tai esinettä, siitä välittyvää olemusta 
pidettiin hyvää tekevänä. Jos taas ”tartuttaja” on epämieluisa, halveksittu tai pelottava 
henkilö, objektista koetaan siirtyvän negatiivista olemusta, joka saastuttaa sen, vähentää sen 
arvoa tai tekee sen jopa vaaralliseksi koskettaa. (Rozin et al. 1989.) 
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8. Yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä 
 
Teorialuvuissa painotin intuitiivisen ajattelun tutkimustietoa. Parantamiseen liittyvää 
intuitiivista ajattelua ohjaavat samat intuitiiviset mielen prosessit, emootiot ja taipumukset 
kuin arkiajattelua yleensäkin. Tiedostamattoman, intuitiivisen ajattelun ymmärtäminen on 
perusta myös maagisen ajattelun ja maagisuskonnollisen ajattelun ymmärtämiselle. 
 
Syvemmän, alemman tason (lower level phenomena) kognitiiviset, keholliset ja 
emotionaaliset prosessit ovat tietoisuudeltamme piilossa emmekä ole tietoisia spontaanien, 
mieleen pulpahtavien, oikealta tuntuvien ideoiden taustalla vaikuttavista intuitiivisen 
tiedonmuodostuksen prosesseista. Näistä intuitiivisista mielenprosesseista saadaan 
tutkimustietoa uusien menetelmien avulla erilaisissa koejärjestelyissä ja aivojen 
neurobiologisia toimintoja mittaamalla. Tutkimustieto intuitiivisesta ajattelusta auttaa 
tutkijaa kiinnittämään huomiota spontaaneihin, emotionaalisesti latautuneisiin, ennakko-
oletuksiin nojautuviin, kokemusperäisiin, assosioiviin, konkretisoiviin ja automaattisiin 
ilmaisuihin. 
 
Emootio on lähestymiseen tai loitontumiseen ohjaava liike, jonka intensiteetti vaihtelee, ja 
johon myös kontekstuaaliset virikkeet vaikuttavat. Intuitiiviset emootiot (mielihyvä, viha, 
inho, suru, pelko ja hämmästys) liittyvät syvempiin neurobiologisiin prosesseihin, jotka ovat 
sekä ihmisille että eläimille yhteisiä.  Näistä Jaak Pankseppin tunnistamista seitsemästä 
emootioita motivoivista ja toimintaa ohjaavista neurobiologisista säätelyjärjestelmistä 
nostin esiin kolme, jotka liittyvät hyvinvointia edistäviin systeemeihin (ETSIMINEN, 
HOIVAAMINEN ja LEIKKIMINEN). Näiden mitattava havainnointi kentällä on mahdotonta. 
Pidempiaikaisessa etnografiassa tai toistuvilla käynneillä tutkimuskentälle tutkija voi 
kuitenkin havaita toistuvia tendenssejä. Käytän niistä suuraakkosten sijaan pienaakkosia 
(etsiminen, hoivaaminen ja leikkiminen) erottaakseni laadulliset käsitteet neurobiologisten 
prosessien tutkimuksessa käytetyistä käsitteistä. 
 
Neurobiologiset prosessit ovat dynaamisia kuten emootiotkin. Tutkimustieto antaa viitteitä 
siitä, miten hyvinvointia tukevien neurobiologisten prosessien aktivoituminen aistitaan ja 
miten sitä kuvaillaan jälkeenpäin. Virtauskokemuksen tutkimuksessa (flow) kohteena on 
optimaalinen onnellisuuden ja luovuuden kokemuksen tila.”Tunne oikeasta” voi selittää 
myös intuitiivisen ja reflektiivisen mielen prosessien vuorovaikutusta. 
 
Intuitiivisen ajattelun tutkimustieto ja emootiotutkimus avaavat näkökulmaa intuitiivisten, 
tiedostamattomien mielen prosessien ymmärtämiselle. Ne auttavat tutkijaa lähestymään, 
etsimään ja havaitsemaan informanteille itselleen usein tiedostamattomia emootioiden 
ilmaisua, kehollista kognitiota, eleitä ja liikkeitä. Emootiotutkimus erottelee intuitiiviset, 
kaikille ihmisille yhteiset emootiot sosiaalisista emootioista, joihin liittyy reflektointia, ja 



 

84 

 

joihin ympäristön normit ja kulttuuriset asenteet vaikuttavat. Emootiot myös tarttuvat. 
Hyvinvointia lisäävät emootiot vaikuttavat parantamiseen liittyvässä toiminnassa. 
 
Aikaisemmassa kognitiivisen uskontotieteen tutkimuksessa on kiinnitetty jo huomiota 
emootioiden merkitykseen maagisuskonnollisessa ajattelussa (Pyysiäinen 2001a, 2001b; 
Whitehouse 1995, 2004; Ketola 2002; Cohen 2007; Xygalatas 2012) Emootioita ei ole 
kuitenkaan nostettu samalla tavalla etnografisessa aineistossa merkittäväksi intuitiivisen 
ajattelun tunnistamista ohjaavaksi tekijäksi kuin omassa tutkimuksessani. Emootiot tulevat 
näkyviksi jokapäiväisessä elämässä esimerkiksi ilmeinä, eleinä ja äänensävyinä. Niitä on 
mahdollista havainnoida elävässä elämässä ja etnografisesti kerätyssä aineistossa. Nostan 
esiin emootiot intuitiivisen mielen prosessien tunnistamista ohjaavaksi apuvälineeksi 
etnografisesti kerätyn aineiston analyysissa. 
 
Kognitiivisessa uskontotieteessä tutkimustietoa ihmismielen toiminnasta on sovellettu 
uskontotieteellisiin aineistoihin. Tutkimuksessa on kehitetty hypoteeseja ja käsitteitä, jotka 
auttavat intuitiivisten taipumusten tunnistamista maagisuskonnollisen aineiston analyysissa. 
Kiinnitän huomioni kognitiivisessa uskontotieteessä maagisuskonnolliseen ajatteluun 
liitettyihin taipumuksiin, joita ovat taipumus olettaa yliluonnollinen toimija, intuitiivinen 
olemusajattelu, intuitiiviset moraalitunteet hyvästä ja pahasta ja intuitiivinen 
merkityksellisyyden kokemus.  
  
Teoriaosuuteni viimeisessä pääluvussa keskityin maagisen ajattelun tutkimukseen. 
Intuitiivinen ajattelu eksplikoituu maagisena ajatteluna, joka näkyy sekä nonverbaalissa että 
verbaalissa ilmaisussa. Maagisen ajattelun tutkimuksesta nostin esiin emootioiden 
tarttumiseen perustuvan maagisen voiman olemuksen (essenssin) ja sen tarttumisen 
oletuksen sekä mielikuvitusta aktivoivan kuvittelun. Maagisella ja maagisuskonnollisella 
ajattelulla tarkoitan tässä tutkimuksessa intuitiivisiin mielen prosesseihin ja emootioihin 
perustuvaa puheessa ja käyttäytymisessä eksplikoituvaa, ja sitä tukevan kontekstin, sen 
tradition ja uskomusten mukaan implisiittisesti ja eksplisiittisesti opittua ja kokemusten 
vahvistamaa ajattelua. Maagisuskonnollisessa ajattelussa yliluonnolliseet toimijat ja 
näkymätön maailma eksplikoidaan.  
 
Seuraavassa osiossa ennen analyysia esittelen aineistona käyttämäni etnografian. Tämä osio 
sijoittuu (yleisestä käytännöstä poiketen) vasta teoriaosuuden jälkeen. Ratkaisuani 
perustelen sillä, että tutkimukseni etnografiaa ja etnografista aineistonkeruuta ohjasi 
teoreettinen tutkimustieto intuitiivisesta ajattelusta, kuten tarkemmin seuraavissa luvuissa 
esittelen. 
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III          ETNOGRAFIAA MAAGISESSA MAAILMASSA  
 
 
 
 
Tutkimukseni aineistot edustavat kahta erilaista parantamiseen liittyvää uskonnollista 
traditiota Suomessa. Karismaattinen Nokia Missio -aineisto sijoittuu kristillisen tradition 
jatkumolle, kun Reiki-aineisto edustaa synkretististä vaihtoehtoisen henkisyyden kenttää, 
jossa on vaikutteita useista uskonnollisista traditioista. Kutsun ensimmäistä aineistoa Nokia 
Missio -aineistoksi, vaikka liikkeen nimi on muuttunut useamman kerran liikkeen historian ja 
aineistonkeruun aikana.138 Toista aineistoa kutsun Reiki-aineistoksi, vaikka se sisältää reikiä 
laajemman vaihtoehtoisen henkisyyden kentän etnografian.139 Kun tutkimukseni teoriaosuus 
perustuu kokeellisessa ja kvantitatiivisessa tutkimuksessa kumuloituneeseen tietoon, niin 
aineistot on kerätty etnografisin menetelmin ja niitä analysoidaan intuitiivisen ajattelun 
tutkimustietoa hyödyntäen. Etnografisessa kenttätutkimuksessa astun havainnoimaan 
intuitiivisen ja maagisuskonnollisen ajattelun eksplikoitumista kentälle ihmisten pariin.  
 
Etnografia on laaja käsite, joten aluksi on syytä täsmentää, mitä etnografialla tässä 
tutkimuksessa tarkoitan. Etnografisen prosessin avaaminen on aineiston arvioinnin 
näkökulmasta välttämätöntä ja myös hyvän tieteellisen käytännön mukaista.140 Etnografiaa 
määritellään ja sen rajoja tulkitaan nykyään laveasti.141 Tässä tutkimuksessa etnografialla 
tarkoitetaan kentälle, tutkittavan yhteisön pariin menoa ja havaintojen tekoa osallistujana. 
Tätä etnografista menetelmää kutsutaan osallistuvaksi havainnoinniksi (participatory 
observation). Antropologian oppihistoriassa kenttätutkimus tapahtui jossain kaukaisessa 
maassa, jonka kulttuuri ja kieli olivat tutkijalle entuudestaan tuntemattomia. Tutkija 
matkusti vieraaseen, toiseen kulttuuriin ja oleskeli siellä yhtäjaksoisesti pidempiä aikoja.142  
 
Uskontoantropologisessa etnografiassa aineistoa havainnoidaan ja kerätään uskonnollisen 
yhteisön parissa. Näistä havainnoista tehdään tulkintoja, joissa korostetaan paikallisuutta, 
                                                           
138 Kenttätyön alkaessa (v.2001) liikettä kutsuttiin Nokian herätysliikkeeksi (v:sta 1991). Nokia Missio nimi otettiin käyttöön 
vuonna 2001 sen jälkeen, kun Nokian kirkkoherra oli eronnut kirkon tehtävästä vuosia jatkuneen konfliktin seurauksena. 
Vuonna 2008 Markku Koiviston johdolla perustettiin oma kirkko, joka sai nimeksi Nokia Missio Church. Sen taustalla 
toimivat Nokia Missio ry ja Nokia Missio Church ry. Vuonna 2012 Nokia Missio ry ilmoitti keskittyvänsä lähetystyöhön, 
aloittavansa yhteistyön Tampereen helluntailaisseurakunnan kanssa ja muuttavansa nimensä Missiomaailmaksi. 
Seuraavana vuonna Nokia Missio Church vaihtoi nimekseen Uuden Toivon seurakunnat (2013), joka keskittyi ylistys- ja 
parantamistapahtumien organisoimiseen. Nämä muutokset olivat seurausta Markku Koiviston erottamisesta liikkeen 
johdosta Koivistoa vastaan nostetun syytteen nuorukaisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja siitä saadusta tuomiosta (2012) 
(Yle 27.3.2013). 
139 Vaihtoehtoisen henkisyyden kentän seuranta käsitti myös mm. messuille osallistumisia ja Reikin lisäksi myös muihin 
kentän parantamiseen liittyviin menetelmiin tutustumista. 
140 Kattava esitys etnografisen tutkimuksen tekemisen eri vaiheista (ks.esim. LeCompte & Schensul 2010). 
141 Myös esimerkiksi puolistrukturoituja haastattelutilanteita voidaan nykyään kutsua etnografiaksi. Etnografiaa voi tehdä 
myös internetsivuilla erilaisia sivustoja analysoiden ja eri ryhmien keskusteluihin osallistumalla (Opas 2004, 156). 
142 Ks.  osallistuvan etnografisen tutkimuksen linjoista (Tedlock 1991), etnografisen tutkimuksen historiasta (Viljanen & Lahti 
1997). 
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ajallisuutta ja sosiaalisia suhteita eli kontekstuaalisia tekijöitä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 
pyritään yleensä välttämään yleistyksiä. Tutkimuksessa korostetaan tutkimuskohteen 
ainutlaatuisuutta omassa kontekstissaan. Usein informanttien omia kokemuksia pidetään 
lähtökohtaisesti arvokkaina. Niitä kerätään ja jäsennellään temaattisesti. Informanttien 
toimintaa arvioidaan (tulkitaan) tietoisena toimintana, joka toteutuu tietyissä olosuhteissa 
(kontekstissa). (Ks. etnografisesta tutkimuksesta esim. Harvey 2011.) Tutkimustieto 
intuitiivisten mielen prosessien vaikutuksesta ajatteluun ja käyttäytymiseen kuitenkin 
osoittaa, että ihmiset toimivat tiedostamattomien intuitiivisten taipumusten ohjaamina, 
vaikka he itse uskovat toimintansa perustuvan tietoiseen harkintaan ja päättelyyn (Evans 
2010; Kahneman 2011). Omassa tutkimuksessani analysoin kentällä näkemääni, kuulemaani 
ja kokemaani tästä intuitiivista ajattelua käsittelevästä teoreettisesta lähtökohdasta käsin.  
 
Omassa tutkimuksessani keräsin aineistoa osallistuvan havainnoinnin menetelmällä 
kenttäkäynneillä ylistystilaisuuksissa, reikikursseilla, Minä Olen -messuilla, Hengen ja tiedon -
messuilla, erilaisten hoitojen kokeilujen ja keskusteluista satunnaisesti tapaamieni ihmisten 
kanssa. Toisin kuin monissa klassisessa antropologisissa kenttätutkimuksissa en jakanut 
elämääni tutkittavan yhteisön kanssa. Kentällä ei syntynyt ystävyyssuhteita eikä toistuvia 
kohtaamisia, jolloin tutkija joutuu reflektoimaan ja pohtimaan ”avainhenkilöiltä” saadun 
luottamuksellisen tiedon käyttöä ja informanttien identiteetin suojausta sekä tutkimuksen 
vaikutuksia heidän elämäänsä. Nämä ihmisten välisiin suhteisiin liittyvät tutkimuseettiset 
kysymykset eivät nousseet etnografisessa kenttätyössäni esille. 
 
Tutkimukseni etnografiat tapahtuivat pääosin Suomessa.143 Samassa kulttuurissa tapahtuvaa 
kenttätyötä kutsutaan kotikenttäetnografiaksi.144 Siinä tutkija ja tutkittavat jakavat yhteisen 
kulttuurisen kehyksen. Omassa etnografiassani matkustan minulle entuudestaan vieraisiin 
tilanteisiin, osallistun niihin, ja palaan takaisin tuttuun ympäristöön; työhuoneelleni ja 
kotiini. Matkustan uudestaan, ja palaan taas uudestaan. Tämä edestakainen lähestymisen ja 
loitontumisen liike korosti etnografiseen kenttätyöhön perustuvan tiedon karttumisen 
prosessinomaista ja syklistä luonnetta. 
 
Kentällä olon ja sieltä poissaolon rajat eivät kuitenkaan olleet pelkästään selkeät. 
Tapahtumat tulivat myös kotiin, kun Nokia Missio ylitti uutiskynnyksiä.145 Reiki-aineiston 

                                                           
143 Poikkeuksena oli osallistuminen Nokia Mission viiden vuorokauden mittaiselle lähetysmatkalle Tallinnaan vuonna 2002. 
Matkalla kertyneestä materiaalista käytän valokuvia ja kenttämuistiinpanoja. Osallistuin myös vaihtoehtoisen henkisyyden 
kenttää edustavalle Theta-healing -kurssille Tallinnassa vuonna 2014. Muistiinpanot Theta Healing -kurssilta ovat osa 
reikikursseja laajemman vaihtoehtoisen henkisyyden kentän etnografiaa. Aineistosta ei ole nauhoitettua materiaalia, joten 
se ei myöskään ole samanarvoinen reiki-aineiston kanssa.  
144 Kotikenttäetnografia voi olla myös kotona tehtävää etnografiaa ja tutkijan lähiympäristössä tekemää etnografiaa (ks. 
kotikenttäetnografiasta Tiilikainen 2003, 93–103; Isotalo 2015) Omassa tutkimuksessani osallistuin kaikille avoimiin 
ylistystilaisuuksiin ja etukäteisilmoittautumista vaadittaviin kurssitapahtumiin. Minulla oli tilaisuus myös käydä sekä 
karismaattiskristillisten henkilöiden että vaihtoehtoista kenttää edustavien henkilöiden kodeissa. 
145 Nokia Mission ja sen johtajan Markku Koiviston tekemiset olivat median kiinnostuksen kohteena 1998 – 2008. Nokian 
entisen kirkkoherran ja kirkon välinen jännite tarjosi medialle materiaalia, josta oli helppo tehdä yleisön uteliaisuutta 
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reflektointiprosessiin ei liittynyt samanlaisia keskeytyksiä, vaikka seurasin samaan aikaan 
vaihtoehtohoidoista käytyä keskustelua eri medioissa. Keskusteluja stimuloi vuosina 2008–
2009 valmistelussa ollut lainsäädäntö (nk.” Puoskari-laki”), jota kaavailtiin säätelemään ei-
institutionaalista parantamisen kenttää (ks. Joutsijärvi 2014). Mielipidekirjoituksissa 
lääketieteen edustajat ja vaihtoehtoisten parantamismenetelmien puolustajat kävivät (ja 
käyvät) aika ajoin kiivastakin väittelyä vaihtoehtohoitojen oikeutuksesta. Vastakkainasettelu 
on usein jyrkkä ja toista osapuolta tuomitseva (ks. myös Ryppö 2004). 
 
Kenttä tuli kotiin ja työhuoneelle myös satunnaisten kohtaamisten kautta. Arkipäivän 
kohtaamisissa monet ihmiset kertovat mielellään omista sairastumisistaan ja parantumiseen 
liittyvistä kokemuksista. Omista kokemuksista puhutaan vapaamuotoisissa kohtaamisissa 
avoimesti. Myös läheisten, tuttujen ja tuttavien tuttujen kokemuksista kerrottiin, jos ne 
olivat ”ihmeellisiä” tai odottamattomia. Näistä kerrottiin ja puhuttiin spontaanisti ja 
suunnittelematta miellyttävissä ympäristössä kuten esimerkiksi luonnossa koiria 
ulkoiluttaessa.146 Antropologisessa tutkimuksessa informanttien kanssa kävellen suoritetusta 
tiedonkeruusta (go-along) on jonkin verran tutkimusta (ks. esim. Kusenbach 2003; Evans & 
Jones 2011).  Arkipäivän rutiinien (kuten koiran ulkoiluttamisen) ja ympäristön vaikutuksen 
arvellaan vaikuttavan siihen, että informanttien huomio ei keskity liikaa “oikeiden 
vastausten” antamiseen (Evans & Jones 2011, 849).  
 
Kaikilla tapaamillani ihmisillä vaikutti olevan mielipide karismaattisen kristillisyyden 
harjoittamisesta tai vaihtoehtoisista parantamismenetelmistä.147 Nokia Mission aktiivisessa 
tutkimusvaiheessa myös sellaiset henkilöt, joihin en olisi liittänyt karismaattista kristillisyyttä, 
yllättivät minut kertomalla olevansa uskossa, kuuntelevansa Nokian herätysliikkeen torstai-
iltojen suoria lähetyksiä tai tietävänsä tai tuntevansa jonkun uskoon tulleen, joka oli käynyt 
Nokialla tai seurasi RadioDeistä Nokian ylistysiltoja. Reiki-aineiston keruun aikana taas kuulin 
paljon kokemuskertomuksia vaihtoehtohoidoista. Näistä kohtaamisista olen kirjoittanut 
fragmentaarisia kommentteja muistinvaraisesti päiväkirjaani.148 Järjestettyihin 
haastattelutilanteisiin verrattuna nämä epäviralliset keskustelut vaikuttivat spontaaneilta, 
eikä puheessa esiintynyt samanlaista harkinnan tuntua kuin haastattelutilanteissa. 

                                                                                                                                                                                     
herättäviä otsikoita, kuten esimerkiksi: ”Jo satoja parantuneita Nokialla” (Seura-lehti 2/2001), ”Piispa varoitti hengellisestä 
ylpeydestä” (Aamulehti 19.3.2000), ”Ihmeparantuminen ihme juttu” (Aamulehti 30.4.2000). 
146 Nimitin ”koirakävelyaineistoksi” sitä materiaalia, jota kirjasin ylös muistinvaraisesti, kun tapasin ja kuuntelin 
kävelylenkeillä satunnaisesti tapaamieni ihmisten kokemuksia. He kertoivat mm mindfulnessista, energiahieronnasta, 
kvanttihoidoista, aurapuhdistuksesta, selvänäkijällä käymisestä, homeopatiasta, reikistä. Tämä pääosin muistinvarainen ja 
fragmentaarisina merkintöinä jälkikäteen ylöskirjattu materiaali kuuluu tausta-aineistoihin. 
147Virike keskustelujen teemaan alkoi usein siitä, kun kerroin tutkivani parantamista. Nokia Missio kenttätyön ja 
dokumenttielokuvan teon aikana puheenaiheet ohjautuivat herätyskristillisyyteen. Reikikurssilla ollessani otin puheeksi 
vaihtoehtoiset parannusmenetelmät. Kohtaamani henkilöt inspiroituivat kertomaan omista tai tuttavansa kokemuksista.   
148Joskus vasta kenttätyöprosessin myöhemmässä vaiheessa mieleen palautuu tutkimusaiheeseen liittyviä keskusteluja tai 
niissä esitettyjä ajatuksia, uskomuksia ja väitteitä (ks. myös Isotalo 2016, 67). Isotalo on nimennyt ”mielen muistiinpanoksi” 
Simon Ottenbergin käsitteen headnotes, jolla hän tarkoittaa muistinvaraisia, kirjoittamattomaan informaatioon perustuvia 
muistikuvia. Ottenberg pitää näitä jopa tärkeämpinä kuin kirjoitettuja kenttäpäiväkirjoja (1990, 147), vaikka ”mielen 
muistiinpanot” ovat alttiita unohtamiselle ja väärin muistamiselle (ibid., 144). 
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Haastattelutilanteessa tutkijan viralliseksi koettu rooli korostuu ja voi vaikuttaa siihen, mitä 
ja miten tutkijalle kerrotaan. Haastattelija vaikuttaa haastateltavaan myös tavoin, joita on 
vaikea arvioida aineiston perusteella. Kahden välisessä kommunikaatiossa osallistujat 
matkivat toistensa eleitä ja ilmeitä. Nonverbaalin kommunikaation osuutta ja vaikutusta 
litteroituun aineistoon (ellei haastattelua kuvata) on vaikea arvioida.149 Haastateltavat 
(Nokia Missio -aineisto) käyttivät usein itsetodisteluksi nimettyä (tiedostamatonta) 
strategiaa, eli he puolustautuivat sellaisia väitteitä vastaan, joita haastattelutilanteessa ei 
esitetty (ks. itsetodistelusta Suoninen 1995, 125).150 Haastateltavat voivat myös kertoa 
sellaisia asioita, joita he olettavat haastattelijan haluavan kuulla.  
 
Sekä karismaattisen kristillisyyden kentällä että vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä 
tutkijaan suhtaudutaan varauksella. Nokia Missio -kentällä parantumiskokemuksia kyselevä 
tutkija miellettiin herkästi lääketieteen edustajaksi. Humanistinen tutkimus oli monelle 
vieras käsite. Minulta kysyttiin myös, onko tavoitteeni mitätöidä heidän 
parantumiskokemuksensa. Monien oli myös vaikea käsittää, mitä ja miksi tutkin, kun kerroin 
(aineistonkeruun alkuvaiheessa), etten ole kiinnostunut siitä, ovatko parantumiset 
lääketieteen näkökulmasta totta vai eivät.151 Kristillisellä kentällä ihmiset kyselivät erikseen, 
olenko kiinnostunut myös ”sielun haavojen” parantumisesta.  Vaikutti siltä, että 
parantuminen liitettiin nimenomaan diagnosoituihin, fyysisiin sairauksiin (Nokia Missio 
kentällä vuosina 2001–2005). Myös vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä tieteellä ja 
tutkimuksella tarkoitettiin usein luonnontieteitä. Poikkeuksena oli positiivinen psykologia, 
kvanttifysiikka ja muu ”uuden ajan tiede”, joihin viitattiin alan messuilla.152 Uskomisen ja 
tieteellisen tiedon välinen jännitteinen suhde heijastui kentällä jonkinasteisena 
epäluuloisuutena tieteellistä tutkimusta kohtaan. Kummallakin kentällä minua kohdeltiin 
kuitenkin ystävällisesti ja suhtautuminen oli avuliasta.  
 
Väitöskirjatutkimuksessani lähestyn etnografista aineistoa teoreettisen viitekehyksen 
näkökulmasta (theoretical informed ethnography) (Ketola 2002, 9–10). Tätä lähestymistapaa 
käytti kognitiivisessa uskontotieteessä ensimmäisenä Kimmo Ketola väitöskirjassaan (2002). 
Ketola analysoi Hare Krishna -liikkeen seuraajien intuitionvastaisia ja essentialistisia 
perustajagurun karismaan liitettyjä representaatioita. Ketola osoitti myös näiden 
representaatioiden tarttuvuuden intensiivisissä, tunteisiin vaikuttavissa rituaaleissa. 

                                                           
149 Litterointeja tehdään eri kriteerein; puhuttujen sanojen kirjaamisesta lingvistien ja puheen tutkijoiden käyttämiin 
yksityiskohtaisiin koodistoihin intonaatioista, katkoista, rytmistä yms.  
150 Itsetodistelu liittyy aineitossani oman sisäryhmän ja ympäröivän kulttuurin ja median luoman kuvan väliseen 
jännitteiseen suhteeseen.  Haastattelujen aikana Nokia Missio oli jatkuvasti otsikoissa. Julkisessa keskustelussa uskoon 
tulleita kutsuttiin arvottavilla nimityksillä kuten ”hihhuli” tai ”hurahtanut” (Pohjanheimo 2005). Samankaltainen asetelma 
on ei-institutionaalisten hoitojen ja lääketieteen hoitojen välillä. Lääketieteen linjauksiin luottavat suhtautuvat 
rukousparantamiseen ja vaihtoehtoisiin hoitomuotoihin turvautuviin henkilöihin skeptisesti ja usein vähättelevästi 
(Ks.Ryppö 2004; Joutsijärvi 2014). 
151 Keskityin Nokia Missio -kentällä aluksi parantamisnarratiiveihin, joita analysoin pro gradu työssäni (Pohjanheimo 2005).  
152 Uuden ajan tiedettä edustavat kaikki jo vanhemmat tekniikat kuten kirlian-kuvaus, mutta myös uudet tietoisuuteen ja 
esimerkiksi taajuuksiin (frequency) liittyvät tutkimukset. 
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Kognitiivisen uskontotieteen näkökulmaa etnografisen aineiston analyysiin ovat käyttäneet 
myös Emma Cohen, jonka tutkimuskohteena oli afro-brasilialaisessa kulttuurissa harjoitettu 
henkipossessio (2009) ja Dimitri Xygalatas (2012), joka analysoi kreikkalaisesta Anastenarian 
tulisilla hiilillä kävelyn rituaalista traditiota kognitiivisen uskontotieteen teorioiden 
näkökulmasta (2012). Kaikissa näissä tapaustutkimuksissa toteutuu onnistuneesti ylemmän 
tason (kulttuurin) ja alemman tason (kognitiivisten mielen mekanismien) vertikaali 
integraatio.  
 
Xygalatas korostaa tutkimuksessaan, kuinka kulttuuristen ilmiöiden kattavassa 
tutkimuksessa pitäisi ottaa huomioon ainakin kolme ilmiöiden tasoa, jotka ovat biologinen 
(mitä kehossa tapahtuu), psykologinen (mitä mielessä tapahtuu) ja sosiaalinen/kulttuurinen 
(mitä tapahtuu mielien vuorovaikutuksessa) eli sosiokognitiivinen taso (Xygalatas 2012).  
Nämä edellä mainitut tutkimukset edustavat kuitenkin etnografian osalta omasta 
tutkimuksestani poiketen ”klassista” toisen kulttuurin ”tiheää kuvausta” (thick 
description).153 
 
Väitöskirjatutkimukseni intuitiivisen ajattelun tutkimustietoon perustuva teoreettinen 
lähtökohta ohjasi etnografisen aineiston valintaa jo aikaisemmin kerätystä Nokia Mission -
aineistosta ja aineiston keruuta reiki-aineiston osalta. Etnografiassa huomioni kohdistui 
siihen, miten intuitiivista, informanteille itselleen tiedostamatonta ajattelua voidaan 
havainnoida ihmisten parissa etnografisella kentällä.    
 
Esittelen seuraavassa ensin tiedonkeruumenetelmiäni ja niihin liittyviä ratkaisuja, joissa olen 
painottanut aineiston soveltuvuutta intuitiivisen ajattelun analyysiin. Seuraavissa alaluvuissa 
kerron, miten valitsin kummatkin tutkimuskentät, miten menin kentälle, keneltä pyysin 
suotumukset tutkimukseen ja minkälaisia kentät olivat. Aloitan vanhemmasta 
tutkimusaineistosta eli Nokia Mission etnografiasta. Sen jälkeen reflektoin reiki-aineiston 
keruuprosessia. Reflektoin myös tutkijan positiota tutkimusprosessien kulussa. Lopuksi 
tarkastelen aineistoja lähdekriittisesti ja palaan vielä tutkimuseettisiin kysymyksiin. 
 
 
 
9. Intuitiivisen, tiedostamattoman havainnointi kentällä 
 
Emootioiden ja tunneilmapiirin aistiminen ja tunnistaminen on intuitiivisen ajattelun ja sitä 
eksplikoivan maagisen ja maagisuskonnollisen ajattelun etnografiassa avainasemassa. 
Emootioita käsittelevässä teoriaosuudessa toin esiin tunnuspiirteitä, joita kentällä voi 
havainnoida kuten kehon liikkeitä, ilmeitä ja äänensävyjä. Toisten ihmisten kokemia 

                                                           
153 Tiheä kuvaus on antropologi Clifford Geertzin tunnetuksi tekemä käsite, jolla tarkoitetaan yksityiskohtaista 
kuvausta tutkimuskentällä tehdyistä havainnoista (1973). 
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emootioita ja tunneilmaisuja voidaan havainnoida kentällä katsomalla ja kuuntelemalla, 
mutta myös omassa (tutkijan) kehossa aistimalla. Tutkijan kentällä kokemat emootiot ja 
tunteet ovat relevanttia havaintoaineistoa, koska tutkijaan vaikuttavat samat emootioihin 
vetoavat virikkeet ja tunneilmapiiri kuin muihinkin osallistujiin.154  
 
Tutkija kokee kehossaan emootioihin liittyviä aistimuksia ja tuntemuksia kuten esimerkiksi 
hikoilua, kuumotusta, rentoutta, jännittyneisyyttä tai valpastumista ja tunnistaa tunteita 
kuten myötätuntoa, iloa, hämmästystä tai esimerkiksi ahdistusta. Kentällä ihmisten parissa 
tutkija on altis läsnäolon tuomille tuntemuksille, joissa oma keho tunnistaa toisen emootion 
tai tunnetilan. Tutkijan valppauteen havaita tilanteen herättämiä emootioita myös omassa 
itsessään vaikuttaa hänen ennakkoasenteidensa lisäksi tutkijan sensitiivisyys, kuten 
emootioiden tarttumista käsittelevä tutkimus osoittaa. Toisen ihmisen emootiot tarttuvat 
herkemmin henkilöihin, jotka ovat myötäeläviä, tunnistavat omia emootioita/tunnetilojaan 
ja eläytyvät ilmein ja elein toisen tunneilmaisuun (Hatfield et al. 1994, 147–182). 
Emootioiden tarttuminen sosiaalisissa tilanteissa on havaittavissa sekä muissa osallistujissa 
että tutkijan omassa tunnetilassa.155 
 
Etnografia on tutkimuksessani metodi kerätä aineistoa ihmisten parissa elävässä elämässä. 
Kentällä tekemieni havaintojen ja niiden jäsentämisen ja luokittelun lisäksi sanoitin kentällä 
kokemiani tunnetiloja (havainnot, emotionaaliset kokemukset, ruumiilliset aistimukset) 
tutkimuksen analyysiä varten. Aineistonkeruussa korostin kahta strategiaa. Ensimmäinen 
näistä on ensivaikutelman metodi,156 jossa raportoin spontaaneita reaktioita muistellen 
ensimmäistä kentällemenoa tai muuta ensimmäistä kohtaamista ja läsnäoloani kentällä. 
Yleensä etnografiselle kentälle menoa valmistellaan etukäteen. Tutkimuskohteeseen 
tutustutaan kirjallisia lähteitä lukemalla, aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen ja kentän itse 
tuottamaan materiaaliin perehtymällä. Ensivaikutelman metodissa tutkija astuu kentälle 
osallistumaan, ihmettelemään ja tekemään havaintoja ilman ennakoivaa 
taustatutkimusta.157 Ensimmäinen kentällemeno ja ensivaikutelmat kentältä voivat tarjota 

                                                           
154 Kaksi eri tutkijaa voivat kuitenkin kuvailla samaa tilannetta eri sanoin ja painottaa eri tekijöitä etukäteen hahmotellun 
tutkimussuunnitelman ja tutkimuskysymysten ohjaamana.  
155 Englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa käytetään käsitettä sensory ethnography (Pink 2009), ”embodied 
experience” ja refleksiivisyys (ks. esim. Pierini & Groisman 2016). Tämä myös tutkijan emotionaalisia reaktioita huomioiva 
etnografinen työskentely ei kuitenkaan perustu emootiotutkimukseen, vaan usein sen taustalla on informanttien 
kokemusten kunnioittaminen sellaisenaan ja uskonnollisten kokemusten ”esineellistäminen rationaalisiin kategorioihin” 
(Pierini & Groisman 2016, 2). 
156 Olen kehitellyt teatteritieteen opinnoissa oppimaani näytelmänlukutavan tekniikkaa ensivaikutelman metodiin 
etnografisessa työskentelyssä. Siinä ensimmäisellä lukukerralla kiinnitetään huomio spontaaneihin reaktioihin, tunnelmiin, 
assosiaatioihin, jotka seuraavilla lukukerroilla analyyttisemman otteen vahvistuessa saatetaan unohtaa. Ensivaikutelmat 
kirjataan ylös aistikokemuksia muistellen heti kentältä tulon jälkeen. 
157 Mielikuvani karismaattisesta kristillisyydestä perustui fragmentaarisiin television välittämään kuviin hurmoksellisista 
telttakokouksista. Karismaattiskristillisestä kentästä poiketen vaihtoehtoisen henkisyyden kenttä oli minulle kenttätyön 
alkaessa entuudestaan tuttu. Erilaiset parantamisen traditiot ja niiden taustafilosofiat ovat kiinnostaneet minua pitkään. 
Vaihtoehtoisen henkisyyden kentän messutapahtumilla (Hengen ja Tiedon messut ja Minä Olen –messut) olen satunnaisesti 
käynyt jo 1980-luvulta lähtien. Olen tutustunut myös vaihtoehtohoitoja harjoittaviin henkilöihin. Reiki oli kuitenkin minulle 
entuudestaan tuntematon parantamismenetelmä.  
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jotain sellaista informaatiota, joka myöhemmässä analyyttisessä aineiston käsittelyssä ja 
siihen liittyvän aiemman tutkimustiedon reflektointiprosessissa menetetään. Ensimmäisellä 
kerralla tutkija asettuu myös samaan tilanteeseen kuin henkilö, joka (syystä tai toisesta) 
osallistuu ensimmäistä kertaa (tässä) Nokia Mission ylistysiltaan tai reikikurssille.  
 
Toinen käyttämäni metodi on emootioihin ja tunnetiloihin keskittyvä ensimmäisen 
persoonan etnografinen metodi. Tutkijan kentällä kokemat spontaanit, emotionaaliset 
reaktiot ja tunnetilat ovat myös yksi etnografisen tiedonkeruun (työ)väline. Ensimmäisen 
persoonan menetelmä on osin samankaltainen kuin psykologinen introspektio tai 
autoetnografiana tunnettu omaelämäkerrallinen tutkimuksen tapa. Psykologista 
introspektiota käytettiin 1900-luvun vaihteessa kokemusten tutkimiseen.158 Introspektiolla 
(itsehavainnointi, itsetarkkailu) tarkoitettiin subjektin omien tietoisten ajatusten 
havainnointia ja uskomusten, tuntemusten, halujen ja kokemusten välitöntä kirjaamista 
(Polvivaara 2013). Introspektion luotettavuutta tieteellisenä metodina on kyseenalaistettu 
viimeisen sadan vuoden aikana.159 Ensimmäisen persoonan metodini perustuu 
tutkimustietoon emootioiden universaaliudesta, emootioiden tarttumisesta ja affektiivisten 
säätelyjärjestelmien vaikutuksesta käyttäytymiseen, joita introspektiosta esitetyissä 
keskusteluissa ei ole huomioitu. Ihmisten parissa vallitsevan tunneilmapiirin tunnistaminen 
ja emotionaalisten virikkeiden vaikutuksen tunnistaminen omassa kehossa ei ole sama asia 
kuin introspektio (tai se on vain osa sitä). 
 
Autoetnografiassa taas tutkijan omat (reflektoidut) kokemukset ovat tutkimuksen 
lähtökohtia ja sen keskeistä aineistoa (Uotinen 2010, 88; Ellis & Bochner 2000; Halloy 2016). 
Ruumiillista tietoa kutsutaan autoetnografisessa tutkimuksessa myös tietämättään 
tietämiseksi (Uotinen 2010).160 Tätä (tiedostamatonta) ruumiillista tietoa on määritelty myös 
hiljaiseksi tiedoksi. Hiljainen tieto määritellään myös kokemuksen myötä kertyneeksi 
tiedoksi, jota ei välttämättä sanallisteta (Koivunen 1997). Käytän ensimmäisen persoonan 
metodia vain yhtenä aineistonkeruun menetelmänä muulla tavoin kerätyn aineiston (ääni- ja 
videotallenteet, läsnäolijoiden havainnointiin liittyvät muistiinpanot kentältä) rinnalla. 
Etnografiassa pyrin tunnistamaan sekä omassa kehossani havaitsemani emootiot ja 
tiedostetut tunnetilat että muiden ilmeissä, eleissä, kehonliikkeissä ja äänen käytössä 
ilmaistut emootiot ja tunnetilat.  
 
Kehotietoisuutta hyödyntävään havainnointiin on viime vuosina kiinnitetty huomiota myös 
uskonnollista kokemusta tutkivassa antropologiassa ja uskontotieteen etnografioissa (Pierini 

                                                           
158 Wilhelm Wundt (1832–1920) oli ensimmäinen, joka käytti klassista introspektiota tieteellisenä menetelmänä 
kokeellisissa psykologian tutkimuksissa.  
159 Ks. introspektion historiasta (Boring 1953); introspektion ja fenomenologian suhteesta (Zahavi 2007; Thomasson 2003); 
keskusteluista filosofian näkökulmasta (Polvivaara 2013); introspektiosta ja sen uudelleen arvioinnista 
tietoisuudentutkimuksessa ja psykologiatieteissä (Petitmengin et al. 2013). 
160 Uotinen kuvailee autoetnografiassaan perusaistien kuten hajujen, äänien, valon ja tilan tunteen jälkikäteen reflektoituja 
ja tietoisuuden tavoittamia muistumia (Uotinen 2010). 
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& Groisman 2016; Halloy 2016). Esimerkiksi haastattelutekniikoita on pyritty kehittämään 
siten, että tutkija pääsisi eletyn kokemuksen ”pre-refleksiiviseen tilaan” itseohjautuvassa 
introspektiossa (Petitmengin et al. 2013; Halloy 2016, 20). Halloy esittää etnografisen 
intuition -käsitteen tässä yhteydessä. Hän täsmentää käsitettä Herbert Simonin 
määritelmällä, jossa intuitiolla tarkoitetaan tunnistamisprosessia, jossa tilanteen tarjoama 
vihje avaa pääsyn aikaisempien kokemusten muistiin (Simon 1992,155; sit. Halloy 2016, 
20).161  
 
Uskontoantropologi Fiona Bowie (2013) esittää metodiksi kognitiivis-empaattista 
sitoutumista (methodology of cognitive, empathetic engagement). Hän on tutkinut 
kuoleman jälkeiseen elämään liittyviä uskomuksia, meedioita ja uskonnollista kokemusta, 
mutta esittää metodin sopivan yleisesti uskonnollisten ja hengellisten ilmiöiden 
tutkimukseen (ibid. 701). Bowien ehdottama näkökulma edellyttää sisäryhmäläisen (emic) 
”tulkitsevan linssin” käyttöä, jotta saavutetaan ”tiheä kuvaus”, joka ei karsasta etnografin 
maailmankuvan ulkopuolella olevia kokemuksia (ibid., 689). Metodi ei edellytä 
henkimaailman ontologisen todellisuuden asettamista agnostismin edelle, vaan etnografi 
pyrkii dialogiin kohteensa kanssa ”tietoisena sekä itsen että toisen mahdollisista monista 
identiteeteistä” tavoitteenaan rakentaa kuvaus tai tulkinta todellisuudesta, joka ei koskaan 
voi olla ehdoton (ibid. 722; ks. myös Favret-Saada 2012). ”Tiheän kuvauksen” sijaan omassa 
tutkimuksessani kiinnitän huomiota intuitiivisen ajattelun ja emootioiden eksplikoitumiseen 
nonverbaalissa ja verbaalissa ilmaisussa. 
 
Intuitiivisen ajattelun tutkijalle avoimuus ja empaattisuus kentällä ilmaistuille emootioille ja 
tunneilmapiirille on tärkeää (ks. myös Halloy 2016, 18). Maagisuskonnollisen ajattelun 
omaksuminen on myös tutkijalle helppoa. Ei-naturalistiset maailmanselitysmallit vahvistavat 
usein kaikille ihmisille yhteisiä intuitiivisia oletuksia. Omassa tutkimuksessani teoreettinen 
näkökulmani, jossa syvennyin intuitiiviseen ajatteluun vaikuttaviin ominaisuuksiin, auttoi 
minua asettamaan sekä omat että informanttien emootiot ja sosiaalisen ryhmäpaineen 
vaikutukset tieteelliseen kehykseen ja reflektoimaan emootioiden vaikutuksia itseeni 
kentältä tulon jälkeen.  
 
 
9.1.                 Nokia Missio -aineisto ja etnografia 
 
Jo satoja parantuneita Nokialla. Löysin Nokian herätysliikkeen ja Markku Koiviston 
lehtiotsikon perusteella, kun Seura-lehden kannen otsikko (Särkkä 2001) osui silmiini 
etsiessäni etnografista tutkimuskohdetta uskontoa ja parantamista käsittelevään 

                                                           
161 Simon esitti rajallisen rationaalisuuden (bounded rationality) käsitteen jo 1957 kuvaamaan ihmismielen (aivojen) 
informaation käsittelyn rajallisuutta.  
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opinnäytetyöhöni (Pohjanheimo 2005).162 Seuraavalla viikolla lähdin kentälle Nokian 
helluntaiseurakunnan tiloissa järjestettyyn karismaattiseen ”torstai-iltaan”. Kentällemenossa 
toteutin ensivaikutelman metodia. Minulla oli tilaisuutta varten nauhuri ja kopioituna 100 
kappaletta kyselykaavakkeita, joiden tarkoitus oli kerätä tietoa ihmisten 
parantumiskokemuksista. Jaoin niitä esirukousjonossa, ja keskustelin ihmisten kanssa.163 
Nauhoitin illan kulun ja tein kenttämuistiinpanoja ensivaikutelmistani (Torstai-ilta 
15.2.2001).  
 
Havainnoiva osallistuminen (2001-2004) ajoittui vaiheeseen, jolloin kirkon sisällä 
aloittaneesta Nokian herätysliikkeestä tuli itsenäinen uskonnollinen yhteisö.164 Nokia Missio 
ry (aikaisemmin Nokian herätysliike) sai alkunsa Nokian kirkossa karismaattisena165 ”Sanan ja 
rukouksen iltana”.166 Iltoihin kuuluivat yhteinen rukous, sairaiden puolesta rukoileminen ja 
esirukouspalvelu, joka tunnetaan”kaatumisista” (”Pyhän Hengen voimasta tapahtuva 
kaatuminen”). Karismaattinen toiminta alkoi vuonna 1991 Nokian seurakunnassa ”torstai-
iltojen” esirukouspalveluna.  
 
Nokian seurakunnan kirkkoherra Markku Koivisto koki ihmeparanemisen syövästä. Tämän 
paranemisen seurauksena hän kertoi saaneensa uudenlaista kutsumusta rukoustyöhön (NM 
Koivisto 22.3.2001). Rukousiltojen maine levisi, ja vuonna 1993 ”torstai-iltoja” alettiin pitää 
Nokian kirkossa, jonne mahtuu noin 800 ihmistä. Ihmeparantumiset167 ja kaatumiset 
kiinnostivat aluksi paikallisia tiedotusvälineitä. Sen jälkeen kun Markku Koivistoa haastatellut 
toimittaja kirjoitti parantuneensa selkäkivusta Koiviston rukoilun seurauksena (1998), aihe 

                                                           
162 Seura-lehden artikkelissa kerrottiin, että Markku Koivisto on saanut satoja kirjeitä parantuneilta. Otin yhteyttä 
Koivistoon ja pyysin häneltä kirjeitä uskonnollista parantumista koskevaan opinnäytetyöhön. Koivisto kieltäytyi papin 
vaitiololupaukseen vedoten. Tein kyselykaavakkeen parantumisista ja sovin, että tulen paikan päälle jakamaan kaavaketta ja 
kyselemään henkilökohtaisesti ihmisiltä parantumiskokemuksista.   
163 Yhtään jakaamaani kaavaketta (40 kpl) ei palautettu. 
164 Aloitin kenttätyöni folkloristiikan pro seminaarityötä varten, ja jatkoin saman aiheen parissa uskontotieteen pro gradu –
tutkimuksessani (Pohjanheimo 2005; ks. myös 2002, 2003), ja täydensin aineistoani väitöskirjaa varten. 
165 Sanalla karismaattinen viitataan armolahjoihin (kharisma). Uusi Testamentti (UT) kertoo Pyhän Hengen apostoleille 
jakamista armolahjoista. Niitä ovat henkien erottaminen (henkien arvosteleminen) (1. Kor. 12:10), Apostolin armolahja 
(lähetyssaarnaaja) (Ef. 4:11, 1. Kor. 12:28-29), evankeliumin julistaminen (evankelistan armolahja) (Ef. 4:11), opettaminen, 
paimenen armolahja, profetoiminen (profeetan armolahja), henkien karkottaminen (riivaajien ulosajaminen) (Mark. 16:17), 
ilmestyksen armolahja (näkyjen näkeminen) (1. Kor. 14:26), kielillä puhuminen (glossolia), kielten selittäminen, terveeksi 
tekeminen (sairaiden parantaminen), tiedon sanat, uskon armolahja, viisauden sanat ja voimalliset teot (ihmeteot, 
voimateot). Myöhemmin teologiassa armolahjaksi on ymmärretty miltei mikä tahansa myönteiseksi katsottu taito tai 
ominaisuus kuten esimerkiksi hyvä laulutaito, kyky pitää innoittavia puheita, taito kuunnella ja auttaa muita. 
Karismaattisella kristillisyydellä viitataan oppiin, joka korostaa Pyhän Hengen välittömiä, ihmisten kokemia psykofyysisiä 
voiman ilmauksia, joiden avulla Jumalan uskotaan puuttuvan välittömästi luotujensa elämään. (Kärkkäinen 2005.) Tätä 
alkukristillistä tapahtumaa kaikki karismaattiset uudistusliikkeet pitävät totena ja mahdollisena tänäkin päivänä.  
166 Suomessa ev.lut. kirkossa karismaattisen virtauksen kattojärjestönä on toiminut Hengen uudistus kirkossamme -järjestö 
vuodesta 1978. Toiminta käynnistyi samaan aikaan kun helluntaisaarnaaja Niilo Yli-Vainion toiminta sai mediassa julkisuutta 
(1977-1981). Ulla-Christina Sjöman aloitti sairaiden puolesta rukoilemisen 1970-luvulla. Myöhemmin 1990-luvulla Seppo 
Juntunen ja Pirkko Jalovaara vetivät seurakuntien järjestämiä ”Sanan ja rukouksen” iltoja.   
167 Ihmeparantumiskertomukset muistetaan helposti, ja ne leviävät tehokkaasti suullisesti ja median välityksellä.  
Ylistysiltojen kävijämäärien kasvu näytti myös korreloivan mediajulkisuuden kanssa. (Pohjanheimo 2003, 2005.) Nokia 
Mission tilaisuuksissa tämä korostui entisestään sen jälkeen kun alun perin kirkon sisällä syntynyt herätysliike irrottautui 
luterilaisesta kirkosta. Ylistystilaisuudet nimettiin ”parantumisilloiksi”. (Pohjanheimo 2005) 
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alkoi kiinnostaa valtakunnallista mediaa (Koivisto 2000, 14-16).168 Mediajulkisuudesta tuli 
valtakunnallista, kun television ajankohtaisohjelmat ilmestyivät kameroineen Nokialle (ks. 
mediajulkisuuden vaikutuksista Nokian herätysliikkeeseen Pohjanheimo 2003, 2005). 
 
Nokian herätysliike edusti aluksi karismaattista liikehdintää kirkossa. Kirkosta irtautuneen 
Nokia Mission toiminta voidaan kuitenkin määritellä jo uuskarismaattisuudeksi. 
Suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa uuskarismaattisuutena (independent charismatic, 
neocharismatic; teologisessa tutkimuksessa ”kolmas herätysaalto”)169 tunnetulla 
karismaattisuudella tarkoitetaan itsenäisiä, sitoutumattomia, kirkkokunnista eronneita tai jo 
alun perin niiden ulkopuolella syntyneitä karismaattisia liikkeitä (Ketola & Virtanen 2008; 
Hovi & Haapalainen 2015). Karismaattisuudessa ja uuskarismaattisuudessa korostuu 
kokemus "elävästä uskosta”,170 jossa ”yliluonnollinen on luonnollista”, ja jossa ”ihmeet ja 
merkit”, ”uudelleen syntyminen” ja ”ihmeparantumiset” kuuluvat jokapäiväiseen 
arkielämään (Center for the Study of Global Christianity 2013; Vähäkangas 2011; ks. myös 
Pohjanheimo 2005, 2008).  
 
Uuskarismaattisuudessa omaleimaista on pienet, itsenäiset yksiköt, jotka ajoittain 
verkostoituvat suurtapahtumien järjestämistä varten. Tämä toiminnallinen piirre korostui 
karismaattisena, kirkon sisäisenä herätysliikkeenä alkaneen Nokia Mission vaiheissa, kun 
vuonna 2012 Nokia Missio Church (v:sta 2008) jakautui pienemmiksi yksiköiksi 

                                                           
168”Ihmeparantumiset” ja ”kaatamiset” ovat kiinnostaneet mediaa aikaisemminkin. Myös helluntailaissaarnaaja Niilo Yli-
Vainio sai osakseen valtakunnallista mediajulkisuutta. Hänen jälkeen kestoltaan ja volyymiltaan ainutlaatuinen 
mediajulkisuus kohdistui Nokian seurakunnan kirkkoherraan Markku Koivistoon ja Nokia herätysliikkeeseen (sittemmin 
Nokia Missio) etenkin vuosina 1998-2004 (Pohjanheimo 2005, 2008). 
169 Nykytutkimus erottelee kolme sykliä karismaattisen, eskatologisen ja apokalyptisen kristinuskon kasvussa. Teologisessa 
tutkimuksessa näitä karismaattisen liikehdinnän vaiheita kutsutaan usein ”Pyhän Hengen aalloiksi”.  Ensimmäisenä 
karismaattisena ”aaltona” pidetään liikehdintää, joka alkoi 1900 -luvun alussa Los Angelesin Azusa -kadulla hurmoksellisena 
herätyksenä (pentecostalism). Herätyksistä syntyi liikehdintää, joka järjestäytyi omiksi seurakunnikseen ja helluntailaiseksi 
kirkoksi. Tutkimuksessa puhuttiin helluntailais-karismaattisesta liikkeestä. Helluntailaisuudessa karismaattinen, 
institutionaalisen kirkon rinnalla jo satoja vuosia elänyt liikehdintä ja valmiiksi eri puolilla maailmaa kasvussa ollut 
karismaattisuus sai oman uskonyhteisönsä (Vähäkangas 2011, 294). Tuhannet paikalliset ja itsenäiset nk. ”Holiness ”-
seurakunnat olivat jo aikaisemmin nostaneet parantamisen yhteisöjensä toimintaan vuosien 1893–1907 välisenä aikana 
(Poloma & Hoelter 1998, 258). Näistä seurakunnista monet liittyivät sittemmin helluntailaisuusliikkeeseen. Myös Afrikassa 
ja Intiassa oli tapahtunut herätyksiä, jotka sittemmin nimettiin ja liitettiin helluntailaiseen liikkeeseen. Lukuisat voimakkaan 
uskonnollisen herätyksen kokeneet lähetyssaarnaajat liittyivät myös suurin joukoin helluntailiikkeeseen. (Center for the 
Study of Global Christianity 2013; Vähäkangas 2011, 293–294.) 
Globaalin karismaattisuuden toisesta aallosta alettiin puhua 1950–1960 -luvulla niiden kohdalla, jotka kokivat uudistuvansa 
Pyhän Hengen vaikutuksesta ei-helluntailaisissa seurakunnissa omien äitikirkkojensa suojissa (protestantit, anglikaanit, 
ortodoksit, katoliset) (Kärkkäinen 2005, 305). Karismaattisissa liikkeissä haluttiin sekä tunnustaa oman kirkkokunnan oppeja 
että toteuttaa helluntailaisia toimintatapoja erityisesti rukouksen (kielillä puhuminen, rukouksella parantaminen) ja 
jumalanpalvelusmuotojen (ylistys) osalta (Vähäkangas 2011, 295). Vaikutusvaltaisin ja suurin karismaattinen liike syntyi 
katolisen kirkon piirissä Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen (1962–1965) uudistusten siivittämänä (Kärkkäinen 2005, 306).   
Uuskarismaattisten nk. vineyard -seurakuntien piiristä lähtenyt ns. Toronton nauruherätys sai 1990-luvun alussa 
maailmanlaajuista julkisuutta ”Toronton siunauksena” tunnettuna herätysaaltona. Jotkut uuskarismaatikot pitävät tätä 
herätystä Pyhän Hengen neljäntenä ja viimeisenä aaltona ennen lopun ajan alkua (Joutsiniemi 2006, 11). Uuskarismaattisiin 
liikkeisiin luetaan myös esimerkiksi Kiinan kotiseurakuntaliike ja Afrikan itsenäiset kirkot, joista jotkut aloittivat toimintansa 
jo 1800-luvun loppupuolella (Center for the Study of Global Christianity 2013, 9). 
170 ”Elävä usko” on käsite, jolla tarkoitetaan jatkuvasti läsnä olevaa yhteyden kokemusta Jumalaan, Jeesukseen ja Pyhään 
Henkeen (Pohjanheimo 2005, 2008).  
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Missiomaailmaksi (2012) ja Uuden Toivon seurakunnaksi (2013), jotka edustavat 
uuskarismaattisuutta myös kokonsa puolesta. 
 
Nokia Missio -aineiston keruun alkaessa osallistuin neljään Nokian herätyksen 
ylistystilaisuuteen Nokian helluntailaisseurakunnan tiloissa. Haastattelukontakteja tuli nk. 
lumipallomenetelmällä.171 Tilaisuuksissa minulle selvisi, että torstai-illat lähetettiin myös 
suorana kristillisen radiokanavan RadioDein kautta. Suorat lähetykset kestivät kaksi tuntia. 
Lähetystä edelsi puoli tuntia kestänyt ylistysosuus (yhteislaulu). Lähetyksen jälkeen alkavaa 
esirukouspalvelua ei saanut esittää radiossa. Kuuntelin myöhemmin RadioDein kautta 
suorana lähetettyjen ylistysiltojen nauhoituksia (neljä kpl).172 Havaitsin, että illan kulku 
noudattaa tiettyä kaavaa (ks. Pohjanheimo 2005). Ilta alkaa puoli tuntia kestävällä 
yllistysosuudella (yhteislaulu), jota seurasi illan ”juonnosta” vastaavan henkilön lyhyt esittely 
kyseisen illan ohjelmasta, Markku Koiviston saarna, tiedotukset, kolehdin keruu, postitse 
lähetettyjen ja ennen tilaisuuden alkua jätettyjen esirukouspyyntöjen puolesta rukoilu, 
paikalle tulleiden vierailevien evankelistojen puheet ja esirukouspalvelu. Myöhemmin 
(vuonna 2007) tallensin tietokoneelle Nokia Mission verkkosivuilta MP3 -tallenteita 
ylistystilaisuuksista ja sivustolle kootuista parantumistodistuksia (yhteensä 75 kpl). 
 
Ylistysiltojen nauhoituksista poimin todistajanlausuntoja, joista yhteen palaan myöhemmin 
analyysissani Rukousliina parantaa sydänsairaudesta. Parantumistodistuksia oli vain yhdessä 
nauhoituksessa viidestä. Todistuspuheenvuoroissa kuka tahansa sai tulla todistamaan 
Jumalan parantavasta tai ihmeitä tekevästä voimasta tai uskoontulosta.173 Esiintymään 
tottumattomat todistajat ohjeistettiin pitämään ”napakka muutaman minuutin mittainen 
todistus” (NM mp).174 Todistajanlausunnot esitettiin täydessä salissa 400:lle ihmiselle ja 
RadioDein suoran lähetyksen kuuntelijoille.175 Iltojen hurmoksellinen ilmapiiri vaikutti 
todistajan lausuntojen esittäjiin. Todistajat kiteyttivät omakohtaisen ihmekertomuksen 
koherentiksi kertomukseksi jännittävässä esiintymistilanteessa (Pohjanheimo 2005).  
 

                                                           
171 Lumipallomenetelmäksi kutsutaan informanttien löytymistä silloin, kun yksi informantti suosittelee toista informanttia, 
joka taas suosittelee kolmatta jne. 
172 Pyysin kolmea henkilöä kuuntelemaan, nauhoittamaan ja kertomaan tuntemuksistaan RadioDein suoran lähetyksen 
kuultuaan. RadioDein kuuluvuusalue ei tuolloin ulottunut kotipaikkakunnalleni. Naishenkilöt (suomen kielen opettaja, 
eläkkeellä oleva koulukuraattori ja osastosihteeri) olivat kirkon jäseniä. Kukaan ei ollut aktiivisesti mukana seurakunnassa. 
He kävivät kirkossa vain osallistuessaan hautajaisiin ja häihin tai joulumessuun. Kaikki kiinnittivät huomion positiiviseen 
ilmapiiriin ja vahvaan tunneilmapiiriin. Illan kulun seuraamisesta ”ei tullut aika pitkäksi”. (Pohjanheimo 2005.) 
173 Todistuksissa kiitettiin uskonystävistä, ihmeparantumisista ja taloudellisesta tuesta. Parantumisaiheita olivat esimerkiksi 
jalkavaivat, astma, neurologiset oireet, alkoholismi, nikotiiniaddiktio ja rintasyöpä (NM torstai-ilta 15.3.2001; NM 
parantumiskertomukset verkossa).  
174 NM mp koodissa NM viittaa Nokia Missio -aineistoon ja mp kenttämuistiinpanoihin. 
175 RadioDein epävirallisen arvion mukaan kuulijoita olisi Nokian lähetykselle noin 100.000 (NM Koivisto). Kristillinen 
radioasema perustettiin vuonna 1997. Vuonna 2014 Radio Dein kuuluvuusalue (24 taajuutta) tavoitti jo yli 4 miljoonaa 
ihmistä ympäri Suomea ja viikoittaisia kuuntelijoita Deillä oli lähes 200 000. (TNS Gallup, toukokuu 2014) Radio Deillä oli 
säännöllisiä ja satunnaisia kuuntelijoita yli 733 000, viikoittaisia noin 200 000 ja päivittäisiä noin 100 000. 
Viikkokuuntelijoista noin 58 % kävi hengellisissä tilaisuuksissa vähintään kuukausittain ja 42 % harvemmin tai ei koskaan. 
(Lähde: Kansallinen radiotutkimus syys-marraskuu 2012; TNS-Gallup 2014. Kristillisten medioiden tunnettuus.) 
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Osallistuvan havainnoinnin ja äänitallenteiden lisäksi keräsin materiaalia myös 
ilmoittautumalla Lähettäjälehden postituslistalle.176 Seurasin myös Nokia Mission kotisivuja, 
joita kehitettiin jatkuvasti. Sieltä poistettiin ja sinne lisättiin osia. Nettisivut uudistettiin 
kokonaisuudessaan kolme kertaa vuosien 2001 ja 2005 välisenä aikana.177 Laajat sivustot 
esittelivät Nokia Mission pienryhmätoimintaa,178 profetioita, menneitä ja tulevia 
lähetysmatkoja. Niissä oli myös interaktiivisia elementtejä. Esimerkiksi rukouspyyntöjä 
saattoi lähettää nettisivujen kautta esirukoilijoille. 
 
Sivustolla puolustauduttiin myös mediassa kärjistyvää konfliktia ja syytöksiä vastaan ja 
arvosteltiin emokirkkoa. ”Meillä on liberaali muoto, mutta konservatiivinen sisältö. Kirkolla 
on liberaali sisältö ja konservatiivinen muoto.” (NM Koivisto). Vuonna 2004 lähestymistapaa 
muutettiin.179 Kirkkoa arvostelevat puheet ja tekstit poistettiin ja verkkosivuston etusivulla 
julkaistiin piispa Juha Pihkalalle osoitettu kirje.180 Analysoin myös Aamulehden Nokian 
herätysliikettä käsittelevää kirjoittelua (152 artikkelia ajalta 5.3.2000 – 20.1.2002) retorisesta 
näkökulmasta (Pohjanheimo 2005).  
 
Osallistuin kenttätyöni jo alettua Nokia Missiosta tekeillä olevan dokumenttielokuvan 
käsikirjoittamiseen, kuvauksiin ja haastatteluihin. Kaksoisroolissani tutkijana ja 
elokuvantekijänä pääsin lähemmäksi Nokia Mission avainhenkilöitä. Elokuvantekijänä pääsin 
seuraamaan liikkeen ydinryhmän (vuonna 2002 -2005) toimintaa. Osallistuin yhteisiin 
palavereihin ja elokuvan taustatutkimusmatkalle Tallinnaan vuonna 2002. Nokia Mission 
lähetysmatka Tallinnaan sisälsi osallistumiset kahteen telttakokoukseen, tilaisuuteen 
Olevisten kirkossa sekä suoran esirukouspalvelun seuraamiseen radiostudiossa.181  
 

                                                           
176 Myöhemmin v:sta 2004 tämä kannattajille lähetetty julkaisu sai nimen Nokia Mission Uutiset ja v:sta 2011 
Missiomaailma. 
177 En etukäteen osannut varautua www-sivujen uudistamiseen, joten siellä julkaistusta materiaalista minulla on 
tallennettuna (10.7.2007) vain parantamiskertomukset (75 kpl). Tällä hetkellä Nokia Missiosta ei löydy enää julkisia 
sivustoja. Nokia Mission viimeisin verkko-osoite ohjautui Missiomaailman verkkosivuille. (Tarkistettu 10.1.2017).  
178 Nokia Missio organisoi laajan kurssi- ja koulutustoiminnan. Kristinuskon peruskurssit, alfakurssit oli tarkoitettu vasta 
uskoon tulleille. Eheytymiskursseilla taas käsitellään vaikeitakin emotionaalisia tai psyykkisiä ongelmia, kuten mm 
narsismiin, väärän kiltteyteen, hyväksikäyttöön, seksiriippuvuuteen, tunteisiin, mies-naisvihaan liittyviä asioita ja 
”sanoudutaan irti seksuaalisesta epäjumalanpalveluksesta”. (Lähettäjälehti/Nokia Mission uutisia toukokuu 2004.) 
Toukokuusta 2004 alkaen juutalaistyöhön ja sen kehittämiseen panostettiin. Juutalaistyö kohdentui pääasiassa Venäjän 
juutalaisiin, joita kannustetaan muuttamaan Israeliin levittämään Jeesuksen sanomaa. Kaikkien eri kohderyhmien kurssien 
vetäjiä ja esirukoilijoita koulutettiin. Kurssit olivat suosittuja. Eheytymiskurssille ilmoittautui syksyllä 2004 yli 100 ihmistä 
kurssin vetäjien mukaan. (Pohjanheimo 2005.) 
179 Nokia Mission, median ja kirkon suhteen muutoksista (ks. Pohjanheimo 2005). 
180 ”Avoin kirje Piispa Juha Pihkalalle, Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille, Nokian ja Kalevan seurakunnille   
”Pyydämme vilpittömästi anteeksi kaikkea sitä vahinkoa tai mielipahaa, mitä Nokian Herätyksen tai Nokia Mission puitteissa 
olemme teille vuosien saatossa aiheuttaneet. Pahoittelemme myös lehtikirjoittelua, josta suurimpaan osaan emme ole 
olleet osallisia. Tämä kaikki on varmasti häirinnyt työrauhaanne eikä ole edistänyt hedelmällisen yhteyden syntymistä. 
Haluamme siunata teitä ja rukoilemme teille ja Tampereen seudun kaikille seurakunnille menestystä. Haluamme omalta 
osaltamme jatkossa rakentaa yhä syvenevää yhteisymmärrystä yhteisessä tehtävässämme.  Markku Koivisto ja Nokia 
Mission pastoritiimi ” (Nokia Missio www-sivut.) (Luettu 30.9.2004). 
181 Viron kristillisellä radioasemalla esirukoilun lähettäminen ei ollut kiellettyä.  
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Liikkuminen samoilla tila-autoilla majoitustilasta telttakokoukseen tarjosi mahdollisuuden 
seurata matkan ydinryhmän henkilöiden keskinäistä kommunikaatiota ja päästä 
kurkistamaan julkisten tilaisuuksien lisäksi tilanteisiin, joihin tutkijana en olisi päässyt, tai 
jolloin tilanne olisi muodostunut toisenlaiseksi. Tallinnan matkalla suomalaisten ryhmä 
koostui liikkeen keulahahmon Markku Koiviston lähipiiristä ja nuorista, jotka osallistuivat 
musiikkiesityksiin ja avustivat esirukouspalvelussa.  Matkaseurueen ydinryhmä koostui 
mieshenkilöistä. Porukan keskinäinen dynamiikka vaikutti toverihenkiseltä ja tasa-arvoiselta. 
Kävin eri tilaisuuksissa elokuvan ennakkosuunnitteluvaiheessa (Helsinki, Nokia, Tampere) ja 
henkilökuvauksissa, tein videohaastatteluja ja otin valokuvia kentältä.  
 
Aloitin kenttätyön tutkijan roolissa. Tutkijan positio karismaattisella kentällä osoittautui 
emotionaalisesti haastavaksi. Karismaattisia liikkeitä eteläisellä pallonpuoliskolla tutkinut 
Mika Vähäkangas kuvaa osuvasti tutkijan tunnekokemusta kentällä: ”Etnografinen kenttätyö 
ja osallistuva havainnointi karismaattisessa liikkeessä johtaa tutkijan nopeasti tilanteisiin, 
joissa hänen suhdettaan liikkeeseen ja sen uskonkappaleisiin arvioidaan sen mukaan, onko 
hän evankelioinnin kohde vai uskonsisar tai -veli. Tutkijan objektiivisuuteen pyrkivä katse voi 
olla varsin outo, ja silloin kun se ymmärretään myös ongelmallinen ” (Vähäkangas 2011,303).  
 
Vähäkankaan kuvaama tilanne, jossa tutkija joutuu asemaan, jossa hänen hengellistä 
sitoutumistaan arvioidaan, muuttui toisenlaiseksi, kun kentällä levisi tieto siitä, että olen 
tulevan dokumenttielokuvan tekijä. Odotukset minua kohtaan muuttuivat. Elokuvantekijänä 
minun henkilökohtaisella uskollani ei näyttänyt olevan merkitystä, vaan huomio kiinnittyi 
siihen, mitä olin tekemässä. Elokuvantekoon suhtauduttiin positiivisesti. Sen uskottiin 
herättelevän ihmisiä ”ottamaan Jeesus vastaan”. Vaikutti siltä, että kentällä elokuvan 
tekijöitä pidettiin ”Jumalan tahdon välikappaleina”, koska elokuvan ajateltiin (joka 
tapauksessa) levittävän sanaa Nokia Missiosta ja herätyksestä. Elokuvan tekijät saivat roolin 
Jumalan sanan levittäjinä riippumatta siitä, mikä heidän henkilökohtainen suhteensa 
Jumalaan oli.182  
 
Nokia Missio -aineistokorpus sisältää osallistuvan havainnoinnin myötä kertyneitä 
kenttämuistiinpanoja, videokuvamateriaalia ylistysilloista, videoitu Markku Koiviston 
haastattelu, valokuvia Tallinnan matkalta, ylistysiltojen äänitteitä, haastattelumateriaalia, 
verkkokeskusteluja, tallenteita liikkeen kotisivuilta, kaksi Nokia Missiosta tehtyä pitkää 
dokumenttielokuvaa (Älkää Peljätkö 2004, Uusi Kirkko 2008), tilaisuuksissa jaettuja tulevien 
tapahtumien ennakkomainoksia ja liikkeestä julkisuudessa kirjoitettua ja kuvattua media-
aineistoa. Kotiosoitteeseeni tulevien postitusten välityksellä (Lähettäjälehti, myöh. 

                                                           
182 Kukaan ei esittänyt kriittisiä tai epäluuloisia kommentteja elokuvaprojektista. Markku Koivisto antoi elokuvaryhmälle 
täysin vapaat kädet ja järjesti aikaa myös haastattelunauhoituksille ja kuvauspaikkaehdotuksille. Kentällä ajateltiin, että 
tulevan elokuvan kautta mediajulkisuus lisääntyisi ja sanoma leviäisi. Markku Koivisto kertoi sekä Lähettäjälehdessä että 
ylistystilaisuuksissa, että ”tällaista leffaa tehdään”. Elokuvan valmistuttua sitä esitettiin Yle Dokumenttiprojektissa ja Nokia 
Mission tilaisuuksissa kuten uudenvuodenjuhlassa Areena-hallissa 12 000 ihmiselle. (1.1.2005). 
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Missiomaailma) seurasin myös karismaattisen kentän välittämiä kuulumisia ympäri 
maailmaa. Osallistuin Nokian helluntailaisseurakunnan tiloissa järjestettyihin ”torstai-
iltoihin”, Nokia Mission Tampereen Hartwall -areenalla järjestettyihin tilaisuuksiin, Helsingin 
urheilutalolla ja Kulttuuritalolla ylistysiltoihin. Elokuvanteon myötä videomateriaalia 
liikkeestä syntyi 20 tuntia.   
 
Intuitiivista ajattelua aineistossa edustaa spontaani ilmaisu, joka on tallentunut kentällä 
kuvattuun videomateriaaliin, valokuviin tai torstai-iltojen suorien lähetysten tallenteisiin. 
Videomateriaali tallentaa tunteita, tunnelmia ja spontaaneita kehon liikkeitä, ja siksi se 
soveltuu hyvin intuitiivisten ja emotionaalisten piirteiden analysointiin. Omassa 
tutkimuksessani videomateriaali antoi virikkeen kehon liikkeiden ja ilmeiden havainnointiin. 
Editointintiprosessissa liikettä voidaan hidastaa, nopeuttaa, kelata edestakaisin ja pysäyttää. 
Tässä työskentelyssä liikkeen ja ilmeiden merkitys korostuu. Spontaani, intuitiiviseen 
ajatteluun perustuva puhe ja käyttäytyminen eivät tule yhtä kiistattomasti havaittavaksi 
kirjallisessa, reflektoidussa aineistossa kuin elävän elämän tilanteissa (joita 
dokumentaarisesti nauhoitetaan).  Kenttäpäiväkirjan merkinnöissä sanat ikään kuin 
pysäyttävät emootioiden ilmaisut staattisemmiksi tunnetiloiksi. 
 
Käytän koostetta videomateriaalista (7min 20 sek) ja sen käsikirjoitusta aineistona.183 Video 
sisältää myös lyhyitä otteita Markku Koiviston haastattelusta. Sen rakenne noudattaa 
ylistysillan kulkua. Siihen on poimittu kohtauksia tunneilmapiiristä ja retorisista 
tehokeinoista. Video havainnollistaa ylistysiltaan osallistujien emotionaalista ilmaisua, 
tunneilmapiiriä ja sen intensiteetin vahvistumista ”torstai-illan” kulussa (ks. videokoosteen 
sisällysluettelo liite 1.) Vaikka videomateriaali on jo vuosilta 2001-2004, uudempi 
kuvamateriaali karismaattiselta ja uuskarismaattiselta kentältä toistaa samoja elementtejä. 
Uusia herätyskokouksia tai parantumisiltoja järjestetään ympäri maailmaa, ne tallennetaan 
ja ne ovat kaikkien nähtävillä internetin you tube -kanavalla. 
 
Muistiinpanoissani ensivaikutelmista kentällä välittyy myös huomioita kehollisesta ja 
emotionaalisesta ilmaisusta ja tunnelmista kentällä. Kenttämuistiinpanoissa nostan omien 
emotionaalisten reaktioiden ja tunnetilojen lisäksi esiin huomioita ihmisten spontaaneista eli 
välittömistä ja nopeista reaktioista käyttäytymisessä, eleissä ja ilmeistä sekä tilaisuuden 
tunneilmapiiristä ja puheista, jotka sisältävät emotionaalisia sanoja ja ilmaisuja. 
 
Nauhoilta litteroitua aineistoa, muistiinpanoja kentältä havaitusta ja koetusta sekä kirjallista 
materiaalia käytän aineistona toisessa ja kolmannessa analyysin vaiheessa ja viimeisessä 
analyysluvussa, jossa esitän hypoteesini maagisen ajattelun rikastumisen dynaamisuutta 
aktivoivasta (tietoisesta tai ei-tietoisesta) liikkeestä.  Kirjallinen materiaali on muokattua, 

                                                           
183 Videokoosteen käsikirjoitus on omani, ja perustuu laajemman raakamateriaalin editointiin yhdestä ylistysillasta. 
Osallistuin videon editointiin yhdessä leikkaajan kanssa. 
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reflektoitua aineistoa. Kirjallinen aineisto (lehdet, esitteet, kirjat, nettisivustojen tekstit) on 
tausta-aineisto, joka syvensi ymmärrystäni tutkimuskohteesta. Tausta-aineisto on konteksti 
sille aineistolle, joka on intuitiivisen ja maagisen ajattelun tutkimisen näkökulmasta 
relevanttia ja mahdollista analysoida etnografisesta aineistosta.  
 
 
9.2. Reiki-aineisto ja etnografia 
 
Väitöstutkimustani varten etsin Nokia Missio -aineiston rinnalle toista aineistoa. Pohdin, 
miten parantamiseen liittyvä intuitiivinen ja maaginen ajattelu näyttäytyy muissa 
parantamisen konteksteissa. Kenttähavaintoni karismaattiskristillisen Nokia Mission parissa 
ja tutkimustieto intuitiivisesta ajattelusta viittasivat siihen, että spontaania, intuitiivista 
ajattelua, sen taipumuksia ja ”kognitiivisia oikopolkuja” ilmaistaan puheessa ja 
käyttäytymisessä maagisuskonnollisissa konteksteissa, joissa intuitiivista ajattelua tuetaan ja 
kriittistä ajattelua vältetään. Päädyin vertailemaan kahden erilaisen uskonnollisen tradition 
parissa harjoitettavaa parantamista verratakseni niiden yhteisiä piirteitä ja uskonnollisen 
opin vaikutusta käsityksiin parantamisesta. Valitsin toiseksi aineistoksi monista 
vaihtoehtoisen henkisyyden kentän parantamismenetelmistä reikiparantamisen.184 
 
Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä erilaisten hoitojen kirjo on laaja. Niitä ovat eri 
kulttuurien uskonnollisissa traditioissa kehittyneet systemaattiset parantamiseen liittyvät 
oppijärjestelmät kuten esimerkiksi kiinalainen lääketiede, intialaisperäinen auyerveda, 
tiibetiläinen lääketiede ja euroopassa 1800-luvulla kehitetty homeopatia. Myös 
alkuperäiskansojen shamanistiset parannusmenetelmät, kansanparannuksen yrttitietoon ja 
maagisiin loitsuihin perustuva lääkintätaito, näkymätöntä, parantavaa energiaa välittävät 
menetelmät kuten reiki, henkiparannus ja enkeliterapia, ja toisaalta kehon parantamiskykyä 
manipuloivat hoidot kuten esimerkiksi refleksologia, osteopatia, shiatsu ja aromaterapia 
kuuluvat vaihtoehtohoitojen kentän laajaan tarjontaan. (Mp messut.) 
 
Useat hyvinvointia lisäävät menetelmät kuten esimerkiksi jooga, tai chi ja muut terveyttä ja 
henkistä tasapainoa edistävät liikuntamuodot, meditointitekniikat, sisustukselliset elementit 
kuten Feng Shui, kristallit, eteeriset öljyt, suitsukkeet ja hyvinvointia lisäävä musiikki 
kuuluvat vaihtoehtoisen kentän ”holistisen” (kokonaisvaltaisen) hyvinvoinnin kokemuksia 
(parantumista) edistäviin menetelmiin. Kentällä suositaan myös kasvissyöntiä 
terveydellisistä, uskonnollisista ja eettisistä syistä. Hyvinvoinnin lisäämisen ja parantamisen 
lisäksi kentällä harjoitetaan ”kanavointia”185 ja ennustamista. (Minä Olen -messut 2016.)186  

                                                           
184 Kiinnostus vaihtoehtohenkisyyttä kohtaan on kasvanut jatkuvasti 1980- ja 1990-luvuilta lähtien myös Suomessa. Se on 
havaittavissa alaan liittyvien julkaisujen ja tapahtumien (Hengen ja tiedon messut v:sta 1983 ja Minä Olen Messut v:sta 
1996) sekä yhteisöjen ja verkostojen lisääntymisenä (ks. Ketola 2007; myös Ramstedt & Utriainen 2017, 216). 
185 Kentällä kanavoinnilla tarkoitetaan henkiolennolta tai kosmiselta entiteetiltä vastaanotettua tietoa. Kanavointia 
harjoittavat välittävät tätä tietoa puhumalla tai kirjoittamalla. 
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Mikä tahansa parantamiseen liittyvä traditio olisi sopinut aineistoksi. Vaihtoehtoja 
etnografisen tutkimusaineiston keruukohteeksi oli runsaasti. Hylkäsin monia parantamisen 
menetelmiä, joiden tutkiminen olisi vaatinut niiden kirjallisiin taustafilosofioihin ja oppiin 
perehtymistä (esimerkiksi kiinalainen lääketiede, homeopatia, auyrveda). Etnografisen 
strategiani mukaan ensivaikutelmat ja ensimmäisen persoonan etnografia kiinnostivat 
minua. Etsin tutkimuskohdetta, jossa ihmisten intuitiiviset parantamiseen liittyvät käsitykset 
voisivat eksplikoitua (ainakin aluksi) spontaanisti ilman tulkintaa ohjaavia opillisia käsityksiä. 
Tarkoituksiani parhaiten vastasi jonkin parantamismenetelmän alkeiskurssi, jossa harjoittajat 
eivät olisi (vielä) opetelleet ja oppineet menetelmän taustalla vaikuttavaa opillista tulkintaa, 
ja johon kuka tahansa voisi osallistua ilman ennakkovalmistautumista.  
 
Valitsin reikiparantamisen. Reiki oli myös kentälle lähtiessäni (v. 2010) nopeimmin Suomessa 
yleistyvä vaihtoehtoisen henkisyyden kentän (itse)parannusmenetelmä Kirkon 
Tutkimuskeskuksen mukaan.187  Reiki energiaparannus on esimerkki uusista henkisyyttä 
korostavista parantamismenetelmistä, joissa kuka tahansa voi harjoittaa parantamista 
(Heelas 1996; Hanegraaf 1996; Melton 2001, 75). Se perustuu käsitykseen universaalista 
parantavasta energiasta, jota voidaan välittää käsien kautta parannettavaan (ihmiseen, 
eläimeen, paikkaan tai tapahtumaan) tiettyjen symbolien avulla. 
 
Reiki tuli länsimaihin Japanista hawailaisen japanin emigrantin Hawayo Takatan (1900-1980) 
mukana.188 Takata siirsi suullisesti oppilailleen reikin harjoittamiseen tarvittavat opit, 
symbolit ja reikin historiaa koskevat tiedot ja vaati oppilaitaan muistamaan symbolit ja 
ohjeet ulkoa (Rand 2001, 27). Takata vaati myös oppilaitaan opettamaan ja siirtämään 
reikitraditiota täsmälleen samalla tavalla, miten hän oli sitä heille opettanut. Oppilaan piti 
myös aina pysyä yhden ja saman opettajan ohjauksessa koko elämänsä ajan. (Petter 1998; 
Macpherson 2008, 123.) Takatan aikainen suullinen traditio siirtyi ensin hänen kuolemansa 
jälkeen (1980) oppilaiden toimesta kirjalliseen muotoon ja uusien Reiki Mastereiden myötä 
myös internettiin, josta ne nykyään löytyvät monine erilaisine uusine muotoineen monilla 
kielillä. 
 
Reikin alkuvaiheen kehitystä Pohjois-Amerikassa seurannut uskontotieteilijä Gordon J. 
Melton arvioi, että vuodesta 1980 vuoteen 1991 mennessä Reiki Mastereita oli noin 800 ja 
yli 60 0000 oli saanut reikiparantajan perusopit. Reiki levisi Hawaijilta Takatan kuoleman 
                                                                                                                                                                                     
186 Vuonna 2016 Minä Olen -messuilla esittäytyi 137 näytteilleasettajaa (Minä Olen 2016). 
187Tiedustelin syksyllä 2010 s-postilla KTK:n tutkijalta Kimmo Ketolalta, mitä hän suosittelisi tutkimuskohteeksi 
vaihtoehtoisen henkisyyden kentältä. Ketola vastasi, että reikiä ei toistaiseksi tutkita Suomessa, ja se oli KTK:n tutkimusten 
perusteella nopeimmin leviävä vaihtoehtoinen parantamismenetelmä (s-posti 6.9.2010 Pohjanheimo/Ketola). 
188Takata tutustui reikiin Japanissa etsiessään apua vakaviin terveysongelmiinsa vuonna 1935. Neljä kuukautta kestäneiden 
reikihoitojen jälkeen Takatan terveysongelmat ja oireet helpottuivat, ja hän kiinnostui reikin filosofian ja parantamistaidon 
oppimisesta. Takata jäi opiskelemaan reikiä Japaniin Chujiro Hayashin (1880- 1940) oppilaana vuoteen 1937. Hayashi oli yksi 
reikin perustajan (tai löytäjän) Mikao Usuin (1865-1926) ensimmäisistä oppilaista. Vuonna 1938 Hayashi initoi Takatan Reiki 
Masteriksi Hawaijilla. Takata perusti Hawaijille useita klinikoita ja initoi useita oppilaita toisen asteen reikiparantajiksi. (Rand 
2001.)  
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jälkeen vuodesta 1980 alkaen Takatan vihkimien Reiki Masterien (22 kpl) välityksellä USA:n 
kautta Eurooppaan ja Ruotsin kautta Suomeen viidessä vuodessa.189 Suomessa ensimmäinen 
Reiki Master aloitti koulutukset vuonna 1985. Reikin nopea leviäminen osuu ajankohtaan, 
jolloin kiinnostus tuolloin vielä ”New Age” -nimellä tunnettua ”uushenkisyyttä” kohtaan 
kasvoi. 
 
Reikiä harjoitetaan Japanissa ja vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä länsimaisessa 
kulttuurissa.190 Takatan kautta levinneen ”länsimaisen reikin” ja japanilaisen tradition erona 
pidetään intuition ja meditaation harjoittamista, joka on japanilaiselle reikille 
ominaisempaa.191 Nykyiset länsimaisen reikin harjoittajat painottavat reikissä eri asioita. 
Jotkut harjoittajat korostavat esoteerisia tulkintoja, kun toiset keskittyvät tekniikkaan (käsien 
asennot, symbolit, kanavien virittäminen), jonka Hawayo Takata opetti. Uusia versioita 
kehitetään alkuperäisten Mikao Usuilta peräisin olevien ohjeiden pohjalta. Uusissa 
menetelmissä reikiin on lisätty erilaisia ”kanavoituja energioita”, joiden ajatellaan 
vahvistavan reikin vaikuttavuutta. Vuorovaikutus vaihtoehtoisen henkisyyden kentän kanssa 
on vaikuttanut inspiroivasti reikin myyttisen historian kirjoittamisprosessiin ja 
reikiparantamisen uusien muotojen ja menetelmien kehittymiseen. 
  
Reikin suosio ja yleisyys oli helposti havaittavissa vaihtoehtoisen henkisyyden messuilla ja 
ihmisten kanssa puhuessa. Useat ihmiset ottivat oma-aloitteisesti puheeksi reikin. Hoitoja oli 
kokeiltu, ja monet kertoivat suorittaneensa myös Reiki Master -kurssin. Samansuuntaisia 
havaintoja reikin nopeasta yleistymisestä ja suosiosta vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä 
on tehty myös esimerkiksi Skotlannissa (Macpherson 2008, 112). Erilaisesta kulttuurista 
lähtöisin tuleva näkymätöntä parantavaa energiaa välittävä hoito näytti menestyvän hyvin 
myös Suomessa. 
 
Reiki-aineiston keruuta varten päätin osallistua reikikursseille. Arvioin, että kurssilla 
osallistujien kesken muodostuisi positiivinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, kun yhteisenä 
nimittäjänä on reikin oppiminen. Tutkijalle se mahdollistaisi intuitiivisen spontaanin puheen 
ja käyttäytymisen havainnoinnin. Päätin nauhoittaa kurssien kulun. Videointia en pitänyt 
sopivana menetelmänä pienessä ryhmässä, koska arvioin kameran läsnäolon vaikuttavan 
läsnäolijoiden ilmaisuun enemmän kuin äänityksen. Kuvaaminen olisi myös vaikuttanut 
omaan osallistumiseeni.  

                                                           
189 Takatan kuoleman jälkeen reikin nopeaan suosion kasvuun (digitaalisen tiedonvälityksen lisäksi) vaikutti todennäköisesti 
Reiki Master -vihkimyksen radikaali hinnan lasku (Melton 2001). Takata määritti ”virallisen Reiki Master koulutuksen” 
hinnaksi 10 000 $. Myöhemmin kurssien hinnat laskivat 200 $, joten osallistumiskynnys myös laski. (Melton 2001; Rand 
2001,30.)   
190Nykyisen reikin historiankirjoituksen luotettavimpana lähteenä pidetään Mikao Usuin hautamuistomerkkiä Sahoijin 
Temppelin alueella, Toyotaman alueella Tokiossa. Muistomerkin tekstin uskotaan olevan kahden Usuin oppilaan Juzaburo 
Ushidan ja Masayuki Okadan kirjoittamia. Tekstissä kerrotaan, että Usui opetti reikimenetelmän 2000 henkilölle, jotka 
puolestaan opettivat reikiä Usuin neuvojen mukaan. (Macpherson 2008, 115.) Kaiverruksessa kehotetaan lukijaa 
noudattamaan Meijin keisarin viittä periaatetta, jotka opetettiin myös reikikurssilla.   
191Japanissa on kuusi itsenäistä Usuin linjaan (Usui´s Reiki Healing Society) sitoutumatonta reikitraditiota (Rand 2001).  
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Löysin pian erään opiston kurssitarjonnasta Reikikurssit I ja II. Osallistuin Reiki I -kurssille 
(2010) ja kaksi kuukautta myöhemmin Reiki II -kurssille (2010).192 Osallistuin kurssille 
oppilaana ja tutkijana. Kurssin järjestäjä ja kurssin vetäjä suhtautuivat myönteisesti 
pyyntööni tehdä osallistuvaa tutkimusta kurssilla, mikäli se sopisi kurssiin osallistuville.193 
Kummankin kurssin alussa opettaja antoi minulle puheenvuoron, jossa kerroin lyhyesti 
tutkivani intuitiivista ajattelua vaihtoehtoisten parantamismenetelmien yhteydessä, ja 
pyysin lupaa äänittää kurssin kulun. Tutkimukseeni suhtauduttiin myönteisesti. Kaikki 
läsnäolijat antoivat suullisen suostumuksensa nauhoitukseen ja kertyneen materiaalin 
käyttöön tutkimusta varten. Saatuani suostumuksen kurssin kulun nauhoittamiselle, asetin 
nauhurin lähelle omaa istuintani. Tuolit oli sijoitettu ovaalin muotoiseen rinkiin. 
 
Kahvitauoilla minulta kyseltiin lisää tutkimuksestani. Intuitiivisen ajattelun tutkimusta 
pidettiin tärkeänä. Korostin kuitenkin, että tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta 
intuitiivinen käsitetään laajemmin kuin vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä usein käytetty 
”intuitiivinen”, ja että tieteellisessä merkityksessä termi liittyy tiedostamattoman mielen 
prosesseihin. Myöhemmin tapasin joitakin samoja henkilöitä kurssin käyneiden yhteisissä 
hoitoilloissa. Minulta kysyttiin: ”Joko uskot, että tämä toimii?”    
 
Kummallekin kurssille osallistui 16 henkilöä opettajan lisäksi. Ensimmäisellä kurssilla mukana 
oli yksi juuri eläkkeelle siirtynyt mieshenkilö ja yksi nuorempi noin 25-vuotias mieshenkilö 
(joka osallistui kurssille tyttöystävänsä kanssa). Kaikki muut kurssilaiset olivat eri-ikäisiä 
naishenkilöitä. Toisella kurssilla kaikki olivat naisia. Naisvaltaisuus on myös tutkimusten 
mukaan vaihtoehtoisen henkisyyden kentälle tyypillistä (ks. esim. Utriainen 2014). 
Ensimmäisellä kurssilla kolme henkilöä työskenteli terveydenhoitoalalla, kaksi työskenteli 
vaihtoehtoterapeuttina ja yksi seurakunnan palveluksessa. Muiden ammatti ei liittynyt 
mitenkään parantamiseen tai uskonnollisiin yhteisöihin. Kahdeksalla oli kokemuksia reikistä 
potilaana, kolme henkilöä oli antanut ”energiahoitoa” ilman aikaisempaa opetusta, muut 
kertoivat olevansa paikalla uteliaisuudesta. Toisella kurssilla kaikki olivat jo harjoittaneet 
reikiä, kuten kurssille osallistuminen edellytti. Toisella kurssilla monet kertoivat toiveistaan 
ryhtyä ammattimaisiksi reikihoitajiksi. Osallistujien joukossa oli kaksi julkisen 
terveydenhoidon piirissä työskentelevää henkilöä. 
 
Opettaja kertoi pätevöityneensä Reiki Masteriksi monien eri vaiheiden kautta siirryttyään 
hoitoalalta vaihtoehtoisten hoitomenetelmien harjoittajaksi. Sairaanhoitajan tutkinnon 

                                                           
192 Ensimmäiseen kurssiin osallistuminen ja reikin harjoittaminen olivat ehtona toiselle kurssille osallistumiseen. 
Peruskurssien (Reiki Master I ja II) jälkeen ne, jotka kokivat reikin ”omaksi tiekseen”, ja jotka halusivat opettajan 
pätevyyden, kävivät vielä henkilökohtaiseen ohjaukseen perustuvan noin kahden vuoden koulutuksen. Tämän suoritettuaan 
henkilö pätevöityi Reiki Master -opettajaksi. 
193 Pääsin varasijojen ohi, kun kerroin tutkimuksestani. Reikikurssit täyttyivät hetkessä, ja jonoon jäi kymmeniä kurssille 
halukkaita. Kurssit olivat viikonloppukursseja, jotka toteutettiin lauantaisin ja sunnuntaina klo 9.00-17.00. Kummankin 
kurssin kesto oli 16 tuntia. Kurssin suorittaneet saivat Reiki Master -todistuksen ja monisteen, jossa kerrotaan reikin 
perusteista. 
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lisäksi hänellä oli mm. NLP-ohjaajan, kalevalaisen jäsenkorjaajan, naurujoogaopettajan, 
intialaisen päähieronnan opettajan ja sertifioidun Aura transformaatio -ohjaajan koulutus. 
Reikissä hän oli pätevöitynyt Reiki Master -opettajana ja Karuna Masterina, joka on eräs 
myöhemmin reikistä kehitetty menetelmä.  
 
Reikikurssi oli ensimmäinen kosketukseni alun perin Japanista lähtöisin olevaan 
energiaparantamiseen. Osallistumalla reikikursseille astuin minulle entuudestaan 
tuntemattoman pariin samalla tavalla kuin astuin aikaisemmin karismaattisen ylistysillan 
tilaisuuteen ensivaikutelman metodia toteuttaen. Suunnitelmani oli tallentaa reikikursseilla 
spontaania puhemateriaalia, jota syntyy osallistujien välisissä keskusteluissa, kommenteissa 
ja kysymyksissä, kun kurssin edetessä sosiaalinen ryhmäpaine ja luottamuksellinen ilmapiiri 
vahvistuvat.   
 
Nauhoitin kurssin kulun ruokatunteja ja reikikanavien virityksiä (kanavien avaamisia) lukuun 
ottamatta. ”Reikiviritykset” tapahtuivat hiljaisuudessa. Ryhmä jaettiin kahteen osaan. 
”Viritysten” aikana toinen ryhmä vietti aikaansa taukotilassa syömässä eväitään. Yhden 
ryhmän viritykset kestivät 40 minuuttia. Kirjoitin kokemuksistani reikiviritykseen 
osallistumisesta muistiinpanoja kurssipäivän iltana. Kentällä, eli reikikurssin osallistujana,  
toimin kuten muutkin kurssilaiset. En kuitenkaan esittänyt mieleeni nousseita kriittisiä 
kysymyksiä, vaan keskityin kokemaan ja havainnoimaan muiden ihmisten reaktioita ja omia 
tuntemuksiani kurssin edetessä. Kun henkilöiden kokemuksia ”energiaviritysten” jälkeen 
kysyttiin, kerroin omista subjektiivisista tuntemuksistani kuten muutkin.    
 
Vasta ensimmäisen viikonloppukurssin jälkeen tutustuin kurssilla suositeltuun kirjalliseen 
materiaaliin, joka oli jo tuttua useille kurssilaisille. Toisen kurssin jälkeen perehdyin 
enemmän reikiä käsitteleviin kotimaisiin ja englanninkielisiin opaskirjoihin, verkkosivuihin ja 
etsin reikiä käsittelevää uskontotieteellistä ja antropologista tutkimusta. Osallistuin myös 
kurssien jälkeen kahteen tapaamiseen, joissa reikikursseja käyneet tekivät yhdessä hoitoja ja 
kanavoivat rauhan ja rakkauden energiaa maapallolle. 
 
Reiki-aineistoni sisältää osallistuvaan havainnointiin perustuvat kenttämuistiinpanot sekä 
muistiinpanoja nauhojen kuuntelusta ja niistä litteroitua tekstiä. Reiki-aineistossa on yhdeltä 
alkeiskurssilta ja yhdeltä jatkokurssilta litteroitua audiomateriaalia, muistiinpanot 
audiomateriaalien vertailusta I ja II kurssien kesken, muistiinpanoja kurssilta ja kurssien 
jälkeen järjestetystä hoitoillasta. Aineiston kokoa kasvatti kenttähavainnot vaihtoehtoisen 
henkisyyden messuilta, erilaisten hoitojen kokeilusta, keskustelut hoitajien kanssa, 
osallistumiset joihinkin muihin vaihtoehtoisen henkisyyden kentän parantamisen 
menetelmien esittelyihin ja koulutuksiin (Aura trasformaatio esittely,194 Theta-healing-

                                                           
194 Aura transformaatio -opin mukaan kehon energiakentät voidaan virittää uusille ”taajuuksille”, jotta keho, mieli ja psyyke 
sopeutuisvati paremmin planeetan uusiin, siirtymävaiheessa voimistuviin ”korkeampiin värähtelyihin” (R mp).    
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kurssi195). Käytän aineistona analyysini toisessa vaiheessa kurssilla jaettua oppimateriaalia, 
reikin ja muiden vaihtoehtoisen henkisyyden kentän toimijoiden verkkosivustoja ja 
vaihtoehtoisen henkisyyden kentän oppeja käsittelevää kirjallisuutta. Analyysin toinen vaihe 
esittelee kentän opillista tulkintakehystä. 
 
Reikin harjoittaminen ei tarkoittanut sitä, ettei myös muita vaihtoehtoisen henkisyyden 
kentän parantamiseen tai henkisyyteen liittyviä oppeja tai menetelmiä voisi harjoittaa. 
Kurssin opettaja lähetti sähköpostiin mainoksia ja tiedotuksia erilaisista tapahtumista ja 
kursseista. Reikihoitoiltojen lisäksi kutsuja tuli esimerkiksi Theta Healing -esittelyyn, Aura 
transformation -tilaisuuteen, henkisen astrologian, shamanismin ja intialaisen päähieronnan 
kursseille. Reikikurssi saattoi inspiroida osallistujia tutustumaan, osallistumaan ja 
harjoittelemaan myös muita vaihtoehtoisen henkisyyden kentän parantamisen tai henkisen 
kasvun menetelmiä. Myöhemmin näin joitakin samoja ihmisiä muissa tilaisuuksissa. Toisia 
kurssilaisia en tavannut enää reikikurssin jälkeen. 
 
Nimitin tätä kentällä havaitsemaani toimintatapaa kenttämuistiinpanoissani emic-käsitteellä 
”intuitiivisen etsimisen menetelmäksi”. Ihmiset kertoivat valitsevansa kentän laajasta 
tarjonnasta itselleen uusia tutustumisen kohteita ”intuitiivisesti”. Monet puhuivat myös siitä, 
miten jokin oppi tai kurssi ”kutsui heitä puoleensa”. Osa kokeili jotain uutta ystävän 
suosituksesta tai luettuaan aiheesta kiinnostavan artikkelin. (R mp.) Tämä kentälle 
ominainen jatkuvien uusien virikkeiden etsimisen tendenssi muutti myös omaa 
suunnitelmaani keskittyä vain reikikursseihin. Päätin toimia kentällä niin kuin havaitsin siellä 
toimivien ihmisten tekevän. Kokeilin erilaisia hoitoja kuten energiahoitoa, 
hermoratahierontaa ja intialaista päähierontaa. Osallistuin Aura transformation -tilaisuuteen 
ja Theta Healing -kurssille.196 Kävin Minä Olen -messuilla (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) ja 
Hengen ja Tiedon -messuilla (2010, 2011, 2012, 2013, 2014). Nämä osallistumiset ja 
tutustumiskäynnit auttoivat hahmottamaan sitä vaihtoehtoisen henkisyyden kenttää, johon 
myös reikiparantaminen sijoittuu.  
 
Kartoitin vaihtoehtoisen henkisyyden kentän tuntemusta messujen ja kurssien ulkopuolella 
kyselemällä satunnaisesti tapaamiltani henkilöiltä, olivatko he kokeilleet joitakin 
vaihtoehtoisia parantamismenetelmiä, tai tunsivatko he joitakin ihmisiä, jotka niitä käyttivät. 
Näiden vapaamuotoisten keskustelujen perusteella vaikutti siltä, että uteliaisuus 
vaihtoehtohoitoja kohtaan ja vaihtoehtohoitojen kokeileminen ja käyttö on vielä yleisempää 
kuin mitä tiedotusvälineiden ja julkisen keskustelun perusteella voisi päätellä. Kansainväliset 

                                                           
195 Theta Healing yhdistelee uutta neurobiologista tutkimusta ja tietoisuuden tutkimusta kokemusperäiseen 
energiaparantamiseen, jossa ”intuition” avulla saadaan yhteys ”Kaiken Luojan” ehdottomaan rakkaudelliseen ja 
parantavaan voimaan (R mp).   
196 Tein muistiinpanoja kurssilla ja keskustelin muiden kurssilaisten kanssa tauoilla. Tämä tieteen ja uskonnon rajapintoja 
ylittävä ajattelu on kiinnostava ilmiö, mutta rajaan tämän aineiston sekundääriin aineistokorpukseen.  Minulla ei myöskään 
ollut nauhuria, joten aineisto ei ole yhteismitallinen Reiki-kurssin aineistoon nähden. 
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ja Suomea koskevat kyselytutkimukset viittaavat myös vaihtoehtohoitoja koskevan 
kiinnostuksen kasvuun (ks. Ketola 2003, 2007; Ketola & Sohlberg 2008, 2012; Sohlberg & 
Ketola 2015; Kemppainen et al. 2018; myös CAM-tutkimukset197). 
 
Tarkistin myös alkuperäistä suunnitelmaani jatkaa vaihtoehtoisen henkisyyden kentän 
etnografian rinnalla etnografiaa Nokia Mission tai jonkun muun karismaattista kristillisyyttä 
edustavan yhteisön parissa. Olin jo havainnut kentällä ollessani (2001–2005) karismaattisen 
kristillisyyden kentällä epäluuloisuutta vaihtoehtoisen henkisyyden kentän 
parantamistoimintaa kohtaan. Sen vaikutusmahdollisuuksia ei kiistetty, vaan sen taustalla 
arvioitiin vaikuttavan vaarallisia, ”eksyttäviä” henkiä ja voimia, joiden ajateltiin olevan 
vahingollisia kristitylle. Karismaattisen kristillisyyden kentällä konversion kokeneiden 
”todistuksissa” ”new age” -uskonnollisuudesta varoiteltiin. ”Harhauttavien henkien” 
vaikutuksesta vapautumista pidettiin suurempana ihmeparantumisena kuin alkoholista tai 
huumeista irtipääsemistä (NM mp). ”Herätyksen” tai parantumisen kokeneet nostivat 
kristinuskon yliluonnolliset toimijat muiden traditioiden henkiä vahvemmiksi ja 
voimakkaammiksi toimijoiksi.  
 
Arvelin, että karismaattisen kristillisyyden kentällä oloon ja ihmisten kanssa kommunikointiin 
tulisi jännitteitä, jos samaan aikaan osallistuisin reikikursseille. Jännite voisi vaikuttaa 
luottamuksellisen suhteen ylläpitämiseen. Tutkija olisi helposti joutunut 
puolustustautumaan ja todistamaan uskonnollisen sitoutumisensa laatua (ja määrää). Tämä 
kenttien välinen (teologinen) jännite ohjasi etnografista tutkimussuunnitelmaani. Tein 
kenttätyöni peräkkäin en rinnakkain. Kun aloitin vaihtoehtoisen kentän havainnoinnin, 
päädyin samaan aikana (2008-2014) seuraamaan karismaattisen kristillisyyden kenttää vain 
medioiden ja minulle kotiosoitteeseen postitetun Missiomaailma -lehden välityksellä.  
 
Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä tutkijan oli helpompi liikkua. Samanlaista sitoumusta 
yhteen tiettyyn oppiin ei odotettu. Etnografiaani Nokia Missiosta ei pidetty kiinnostavana. 
Sain vaikutelman, että karismaattista kristillisyyttä pidetään ”vähän liian rajoittavana”, 
sitovana ja jopa fanaattisena. Uskonnoista sanouduttiin irti. Monet korostivat, että ”ei ole 
kysymys uskonnosta vaan henkisyydestä”. Kristinuskon Jeesukseen suhtauduttiin kuitenkin 
kunnioittavasti. Useat kentän toimijat rukoilivat Jumalaa tai Jeesusta muiden yliluonnollisten 
toimijoiden lisäksi ennen hoitotoimenpiteisiin ryhtymistä (R mp). Vaihtoehtoisen 
henkisyyden kentän messuilla oli myös edustettuna kristillisiä toimijoita kuten Healing 
Rooms -yhteisö (Minä Olen -messut 2012).  
 
 
 

                                                           
197CAM (Complementary and Alternative Medicine) eli täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen tutkimusta tehdään mm. 
yleiseurooppalaisessa CAMbrella -verkostossa (CAMbrella 2015).   
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9.3. Lähdekritiikki ja tutkimusetiikka 
 
Aineistojeni poikkeuksellisen pitkää keruuaikaa selittää se, että aloitin kenttätyön Nokia 
herästysliikkeessä (sittemmin Nokia Missio ry) jo folkloristiikan kandidaatin tutkintoa varten 
vuonna 2001. Jatkoin samalla kentällä ja käytin 2001–2004 kertynyttä aineistoa myös 
uskontotieteen pro gradu -tutkielmassa (Pohjanheimo 2005). Aineistoa kertyi paljon. Sitä 
rikastutti myös videomateriaali, jota kävin läpi Nokia Missiosta tehtävän 
dokumenttielokuvan teon yhteydessä. Kiinnostukseni kognitiivisen uskontotieteen teorioihin 
ja intuitiivisen ajattelun tutkimiseen ohjasi väitöskirjatutkimukseni aineistojen valintaa. 
Havaitsin, että (olemassa oleva) Nokia Missio -aineisto tarjosi mahdollisuuksia myös 
intuitiivisen ajattelun tutkimiseen, koska olin käyttänyt ensivaikutelman metodia kenttään 
tutustuessani ja minulla oli sekä radionauhoituksia että videomateriaalia kentältä. 
Teoreettinen tutkimustieto intuitiivisesta ajattelusta ohjasi toisen aineistoni valintaa ja 
aineistonkeruun metodeja. Kiinnitin jo alusta lähtien huomioni intuitiivisen ajattelun 
ilmaisuun kentällä.  
 
Oletin, että nauhoittamalla reikikurssien kulkua saisin Nokia Missio -aineiston 
(radiolähetysten ja videomateriaalin) kanssa vertailukelpoista aineistoa, jossa sosiaalisen 
ryhmän vaikutus ja tunneilmapiiri tukisivat spontaania, välitöntä käyttäytymistä ja puhetta. 
Nauhoitus ei kuitenkaan tuottanut aivan sellaista materiaalia kuin olin ennakolta toivonut. 
Ennakko-odotukseni siitä, että kurssilla ilmaistiin (kyseenalaistamatta) oletuksia 
näkymättömästä voimasta (olemusajattelu), sen tarttumisesta ja yliluonnollisista toimijoista, 
toteutui. Materiaali oli kuitenkin (muodoltaan) hyvin toisentyyppistä kuin Nokia Missio -
aineistossa. Nokia Mission ylistystilloista nauhoitettu materiaali sisältää selkeitä yhden 
henkilön monologeja ja ylistyslauluja, kun reikikurssin materiaalissa puhe on 
vuorovaikutteista, kommentoivaa, jutustelevaa ja monin paikoin päällekkäistä. 
Aineistolainaukset Nokia Missio -aineistosta ovat siten myös pidempiä. Reiki-aineistosta 
lainaukset ovat analyysissa pääosin lauseen tai kahden mittaisia. 
 
Nauhoitetussa materiaalissa opettajan puhe oli selkeää, koska istuin nauhurin kanssa 
opettajan vieressä. Niiden henkilöiden kommentit nauhalla jäivät epäselviksi, jotka istuivat 
kauimpana nauhurista. Ensimmäisen nauhan litteroinnin jälkeen kuuntelin peräkkäin 
kummaltakin kurssilta tallentamaani materiaalia. Tämä vertailu osoittautui tulevan analyysini 
näkökulmasta ratkaisevaksi. Huomasin, että toisella kurssilla ei esitetty yhtään skeptistä 
kommenttia. Toisen kurssin nauhoitus oli myös hälisevämpi ja sisälsi enemmän naurua ja 
päälle puhumista. En litteroinut toisen kurssin nauhoitusta, mutta kirjoitin sen kuuntelusta 
lauseen mittaisia litterointeja ja muistiinpanoja (tunnelmaa kuvaavat ilmaisut kuten 
äänensävyt ja naurut, puheiden aiheet ja teemat). Myös aineistomateriaalina käyttämäni 
reikiviritykset tehtiin hiljaisuuden vallitessa, joten muistiinpanot näistä päätyivät 



 

107 

 

kenttämuistiinpanoihini. Kurssilla tehdyt harjoitukset ja ryhmähoitoharjoitukset tehtiin 
opettajan ohjeistuksella jutustelun, päällekkäin puhumisen ja vuoroin hiljaisuuden vallitessa. 
 
Tutkimukseni teoreettisen lähestymistavan näkökulmasta aineistojen erilaatuisuus ei 
kuitenkaan ole ongelma. Kaksi erilaista aineistoa täydentävät tutkimuksessani toisiaan. 
Nokia Missio -aineistossa tulevat näkyviin massatapahtuman piirteet. Pienryhmäisen 
reikikurssin alkeis- ja jatkokurssin keskinäinen vertailu taas ohjasi kiinnostukseni maagisen 
ajattelun rikastumisen prosessin tutkimiseen.  
 
Aineistoja arvioitaessa on myös otettava huomioon, että tutkimuskentillä tapaamani ihmiset 
eivät ole edustava otos Suomessa asuvista ihmisistä. Karismaattiskristillinen tapahtuma ei 
houkuttele paikalle maltillisia luterilaisia tai uskontoihin skeptisesti suhtautuvia ihmisiä. 
Samoin reikikursseille eivät osallistu henkilöt, jotka suhtautuvat epäileväisesti 
vaihtoehtohoitoihin tai ”energiaparantamiseen”. Rajatun tutkimusaineiston perusteella 
havaitsin myös, että vain osa Reiki I -kurssille osallistuneista jatkoi seuraavalle II-kurssille.198  
 
Analyysissani olen kiinnostunut niiden ihmisten puheesta ja käyttäytymisestä, jotka jatkavat 
käyntejä Nokia Mission torstai-illoissa tai osallistuvat reikin jatkokurssille. Maagisen ajattelun 
tutkimuksessa heidät todennäköisesti sijoitettaisiin ”taikauskoisesti” ajatteleviin ihmisiin, 
joiden ajattelua hallitsevat intuitiiviset mielenprosessit enemmän kuin skeptisesti 
ajattelevilla ihmisillä (Lindeman & Saher 2007). Näin rajatun aineiston informanteissa 
olettavasti esiintyisi tavallista enemmän absorptioherkkyyteen ja erityisherkkyyteen liitettyjä 
ominaisuuksia, jos aineiston analyysissa olisi fokusoitu persoonallisuuspiirteiden eroihin ja 
käytetty herkkyyttä analysoivia tutkimusvälineitä kuten esimerkiksi Tellegenin Absorption 
Scale -kyselylomaketta (Tellegen & Atkinson 1974).  
 
Aineistojeni keruun (vuosien 2001–2017) välisenä aikana ihmistieteiden tutkimuksessa on 
kiinnitetty enenevässä määrin huomiota tutkimusetiikkaan. Tutkimuseettisen 
neuvottelukunnan eettiset ohjeet ovat täsmentyneet (ks. TENK: ohjeet 2002, humanististen 
tieteiden ohjeet 2009 ja ohjeet 2012). Vuosina 2001–2002 noudatin kansainvälisiä 
etnografisen tutkimuksen eettisiä ohjeita, joiden mukaan tutkimuksen kohteilta tulee saada 
suostumus, tutkimus ei saa tuottaa vahinkoa tutkittaville ja heidän yksityisyyttään ja 
arvokkuuttaan tulee suojella (ks. AAA Code of Ethics 1998).  
 
Otin henkilökohtaisesti yhteyttä Nokian herätysliikkeen johtohahmoon Markku Koivistoon ja 
keskustelin tutkimuksestani sisäpiiriin kuuluneiden henkilöiden kanssa paikan päällä. Markku 
Koivistoa ja liikkeen sisäpiiriin tutkimuksen ajankohtana kuuluneita henkilöitä informoitiin 

                                                           
198 Toisella kurssilla oli kolme samaa henkilöä kuin edellisellä kurssilla. I ja II -kurssien välillä oli vain (minimiaika) kuusi 
viikkoa, joten toiselle kurssille saatetaan osallistua myös myöhemmin. Muiden atkokurssille osallistuneiden alkeiskurssista 
oli kulunut jo 1–4 vuotta.  
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sekä tutkimuksesta että pian sen jälkeen aloitetusta dokumenttielokuvan kuvaamisesta, 
joihin kumpaankin annettiin suostumus. Kenttätyön alkuvaiheessa tekemiini 
henkilöhaastatteluihin (kolme kpl) sain suullisesti luvan. Henkilöiden anonymiteetti on 
suojattu. 
 
Ylistysilta on julkinen tilaisuus, johon osallistuin havainnoimaan tunnelmaa, illan kulkua ja 
ihmisten käyttäytymistä. Myöhemmin dokumenttielokuvaa varten tehdyissä kuvauksissa 
ylistysiltaan saapuvia henkilöitä informoitiin kuvauksesta tiedotteella, joka oli kiinnitetty 
ulko-oveen kaikkien tilaan saapuvien henkilöiden nähtäville. Henkilöt, jotka halusivat välttää 
mahdollisuuden tulla kuvatuksi, saivat tilaisuuden kääntyä ovelta. Arvioin, että huolimatta 
mahdollisuudesta poistua kuvaustilanteesta, kuvissa saattaisi esiintyä henkilöitä, joita on 
helppo tunnistaa, ja jotka ehkä jälkeenpäin olisivat valinneet toisin. Videoaineistosta käytän 
analyysissa vain videokoosteesta (22.3.2001) tekemääni kirjallista kohtausluetteloa, jossa 
yksittäisiä tilaisuuteen osallistuneita henkilöitä ei voi tunnistaa.   
 
Käytän analyysissa nonverbaalia ilmaisua havainnollistavana kuvamateriaalina Tallinnassa 
ottamiani valokuvia. Vuonna 2002 Tallinnassa otetut kuvat kuuluvat osaksi 
dokumenttielokuvan kuvamateriaalia, johon elokuvassa esiintyneet keskushenkilöt ovat 
antaneet kuvausluvan. Ne ylistystilaisuuteen osallistujat, joita tieto kuvauksesta ei 
tavoittanut, näkivät paikalla elokuvakameran ja minut valokuvaamassa. Kukaan ei pyytänyt, 
että heidän kuviaan ei käytettäisi julkisesti. Koska aikaa on kulunut 15 vuotta Tallinnan 
kuvaushetkestä, oletan myös, että todennäköisyys tunnistaa henkilöitä on pieni. 
Varmistaakseni anonymiteetin lisäsin joidenkin henkilöiden silmien eteen tunnistusesteen. 
Kuvia käytetään havainnollistamaan kaikille ihmisille yhteisiä emotionaalisia tiloja, eikä 
tarkoitus ole liittää niitä osaksi jonkun yksittäisen ihmisen persoonaa ja henkilöä. Tallinnassa 
dokumenttielokuvan ennakkotutkimusvaiheessa ottamieni valokuvien käyttö perustuu 
tekijänoikeuslain pykälän 22 sitaattioikeuteen.   
 
Edellä esitetyn aineiston lisäksi olen käyttänyt Nokia Mission -aineistossa julkista materiaalia, 
joka oli kaikkien saatavilla internetissä ja mediassa sekä minulle kotiin postitetussa 
Lähettäjälehdessä. Lähettäjälehti (myöh. Missiomaailma) postitetaan kaikille niille, jotka ovat 
kirjoittaneet osoitteensa ja nimensä ylistystilaisuudessa olevalle nimilistalle.199 
 
Reikikurssin osallistujat ja opettaja antoivat suullisen suostumuksensa tutkimusaineiston 
keruuseen ja kurssien nauhoittamiseen tutkimustarkoitukseen (2010). Vaihtoehtoisen 
henkisyyden kentällä en tehnyt nauhoitettuja haastatteluja, koska fokusoin intuitiivisen 
ajattelun havainnointiin kentällä. Kentän opillista taustaa varten tutustuin julkisiin internet-
sivustoihin, aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ja osallistuin julkisiin messutapahtumiin.  

                                                           
199 Missiomaailma postitettiin edelleen vanhasta osoitteestani v:sta 2009, vaikka en ilmoittanut osoitteenmuutosta lehden 
toimitukseen. En myöskään osallistun lahjoituksiin. 
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Kenttämuistiinpanot, videomateriaali, radiolähetysten nauhoitukset ja Reikikurssin 
äänitykset ja Nokia Missio -aineiston henkilöhaastattelut ovat tekijän hallussa (ks. tarkemmin 
aineistoluettelo). 
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IV                                          ANALYYSI 
 
 
 
 
Teoriaosuudessa esitin, miten intuitiiviset tiedonmuodostusprosessit ja oletukset, emootiot 
ja affektiiviset säätelyjärjestelmät ohjaavat ajatteluamme ja käyttäytymistämme. Ne 
vaikuttavat myös maagisen ja maagisuskonnollisen ajattelun taustalla. Intuitiivisen ajattelun 
havainnointi etnografisella kentällä ja sen analyyttinen erottelu tietoisesta, reflektiivisestä 
ajattelusta on mahdollista teoriaosuudessa esittämäni intuitiivista ja maagista ajattelua 
käsittelevän tutkimustiedon avulla. 
 
Tutkimustieto auttaa tutkijaa tunnistamaan ja kohdistamaan katseensa puheessa ja 
käyttäytymisessä vaikuttaviin intuitiivisiin taipumuksiin, oletuksiin ja emootioiden 
ilmaisuihin. Emootiot ovat intuitiivisen mielen ilmaisujen tunnistamisessa tärkeässä osassa. 
Emootiot ovat ”ikkuna” intuitiivisen mielen prosesseihin. Emootiot ja tunneilmaisut 
välittyvät eleissä, äänen käytössä, puheessa ja ilmapiirissä. Tietynlaiset kontekstuaaliset 
vihjeet tukevat emootioiden ilmaisua. Intuitiivista on myös helpointa havainnoida 
ympäristössä, joka tukee mieleen pulpahtavien ideoiden ilmaisua, ja jossa vältetään kriittistä 
ja kyseenalaistavaa ajattelua.  
 
Tein havainnon maagisen ajattelun yleistymisestä ja runsastumisesta reiki-aineiston alkeis- ja 
jatkokurssilta nauhoitetun aineiston vertailussa. Havaitsin, että jatkokurssilla ei esitetty 
kriittisiä kysymyksiä tai reikienergioita kyseenalaistavia kommentteja. Ensimmäisellä 
kurssiilla esitettiin joitakin skeptisiä kysymyksiä, ja ihmisten kommenteissa esiintyi jonkin 
verran sarkastisia piirteitä ja pessimismiä.200 Toisen kurssin ilmapiiri oli innostuneempi. 
Spontaania nauramista ja puheensorinaa kuului paljon nauhoituksessa. Ensimmäisellä 
kurssilla opettajan ja oppilaan roolit olivat selkeät. Opettaja johti puhetta ja toimintaa. 
Jatkokurssilla osallistujat olivat aktiivisempia ja oma-aloitteisempia. Heillä oli jo omakohtaisia 
kokemuksia siitä, miten reiki toimi eri tilanteissa. Toiselle kurssille osallistujat olivat 
harjoittaneet reikiä saamiensa ohjeistuksen mukaan. He halusivat oppia lisää. (R/vert.) 
Maagisuskonnollinen ajattelu rikastui implisiittisen ja eksplisiittisen oppimisen ja harjoittelun 
tuloksena intuitiiviselle ajattelulle suotuisassa ympäristössä. 
 

                                                           
200Eräs nainen osallistui eläimien parantavia voimia käsittelevään puheenaiheeseen kommentilla, jossa hän kertoi 
ihmeellisestä parantajakissasta, joka kehräsi naisen pahan mielen pois.  Pitkän tarinan lopetus sisälsi kuitenkin sarkastisen 
huomautuksen. ”Mulla oli ihan mielettömän hyvä olo vielä viikko sen jälkeen. Harmi, että se kissa kuoli, ja toivottavasti mä 
en aiheuttanut sitä.” 
Opettaja: En usko, heh, en usko. (Reiki I.) 
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Nokia Missio -kentän aineisto ei tarjonnut vastaavanlaista vertailevaa näkökulmaa. Tällä 
kentällä en kohdannut ensikertalaisille tyypillisiä epäileviä kysymyksiä. Kentällä kuulemani 
kriittiset kommentit kohdistuivat ulkopuolisiin tekijöihin, kuten kirkkoon, piispaan ja 
mediaan, jotka kyseenalaistivat ”elävää uskoa”. Nokia Mission kentällä tapaamani ihmiset 
olivat jo ”ottaneet Jeesuksen vastaan”. Maagisuskonnollinen ajattelu vahvistuu, 
automatisoituu ja rikastuu (tietenkin) edelleen myös tällä kentällä. Sen havaitsemiseksi 
minun täytyi kuitenkin ensin kiinnittää huomioni tähän ilmiöön toisessa aineistossani.  
 
Jäsentelen maagisuskonnollisen ajattelun rikastumisen prosessia analyysissa mallilla, johon 
olen saanut virikkeitä (mekaanisen) taidon oppimisen yleisten tunnuspiirteiden 
kolmivaiheisesta mallista (General Characteristics of Skill Acquisition; Fitts 1954; Fitts & 
Possner 1967; Anderson 2000). Lainaan mallin kolmivaiheisuutta kehystämään analyysiani. 
Jäsentelen ja erottelen kentällä tekemiäni havaintoja mallin kolmessa vaiheessa. Fittsin ja 
Posnerin mallissa perusasioiden oppimisen jälkeen siirrytään toiseen vaiheeseen 
harjoittelemaan taitoa. Kolmannella tasolla taito automatisoituu. Sovelsin taidon oppimisen 
vaiheita maagisen ajattelun rikastumisen ja automatisoitumisen analyysiin. 
 
Nimesin kolme vaihetta metaforilla Maagisen ajattelun maailmaan astuminen (Entry into 
the Magical World), Maagisen tiedon ja taidon harjoittaminen (Acquisition of Magical Skills) 
ja Maagisen ajattelun rikastuminen (Development of Magical Expertise) (Pohjanheimo 
2012).201 Kolmivaiheisen analyysin jälkeen esitän hypoteesini maagisen ajattelun 
dynaamiseen rikastumiseen vaikuttavista tekijöistä. Maagisen ajattelun dynaamisen 
rikastumisen malli on metodisen käyttöarvon lisäksi myös teoreettinen hypoteesi maagisen 
ajattelun dynaamisen rikastumisen prosessista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.   
  
TAULUKKO 3. 
Maagisen ajattelun rikastumisen vaiheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
201 Artikkelissani (Pohjanheimo 2012) käytin ensimmäisen vaiheen otsikkona ”Maagiseen maailmaan astuminen” ja 
kolmannen vaiheen otsikkona ”Maagisen taidon kehittäminen” . Artikkelissa esitin ensimmäisen version teoreettisesta 
viitekehyksestäni ja maagisen ajattelun rikastumisen mallista. Sen edelleen kehittelyssä kiinnostukseni kohdistui 
tutkimustietoon emootioista ja affektiivisista säätelyjärjestelmistä osana intuitiivista ajattelua.   

VAIHE I: 

MAAGISEN AJATTELUN MAAILMAAN ASTUMINEN – kokemuksen nonverbaali ilmaisu  

VAIHE II: 

MAAGISEN TIEDON JA TAIDON HARJOITTAMINEN – oppi ja sen välittyminen 

VAIHE III: 

MAAGISEN AJATTELUN RIKASTUMINEN  –  intuitiivisen ajattelun vahvistuminen 
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Ensimmäinen vaihe kuvaa tilannetta, jossa ihminen ensimmäistä kertaa osallistuu 
tilaisuuteen (aineistoissani: karismaattiseen ylistysiltaan tai ensimmäiselle reikikurssille), 
jossa kommunikoidaan yliluonnollisen kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa voidaan kokea jotain 
vaikeasti sanallistettavaa. Kokemus ja uteliaisuus saattavat johtaa toiseen vaiheeseen, jossa 
saadaan selityksiä kokemuksille, opitaan tuntemaan tradition oppia ja menetelmiä 
kommunikointiin yliluonnollisen kanssa. Mikäli opillisten perustietojen omaksumisen jälkeen 
maagisen ja maagisuskonnollisen ajattelun harjoittamista ja harjoittelua jatketaan, ollaan 
kolmannessa vaiheessa, jossa maagisuskonnollinen ajattelu rikastuu ja on havaittavissa 
puheessa ja käyttäytymisessä. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa analysoin nonverbaalia ilmaisua aineistossani. Havainnoin 
emootioiden tarttumista, säätelyä ja sitä, minkälaisia emootioita ja tunteita kentällä 
ilmaistaan. Vaikka nonverbaali ilmaisu tapahtuu usein samaan aikaan puheilmaisun kanssa, 
erottelen nonverbaalin ja verbaalin ilmaisun analyysissa. Toisessa vaiheessa jäsentelen 
aineistojeni opillista kontekstia, jossa omakohtaiset kokemukset ja intuitiiviset oletukset 
nimetään ja selitetään, ja ne saavat koherentin tulkintakehyksen. Konteksti tarjoaa opillisen 
ja narratiivisen selitysmallin, jossa oman elämän tarina sijoittuu osaksi suurempaa 
kertomusta ja tekee elämästä merkityksellisen.  
 
Maaginen ja maagisuskonnollinen ajattelu on intuitiivisen ajattelun eksplikoimista opin ja 
tradition tulkintakehyksessä. Maagisen ajattelun rikastumisen ehtona on sekä intuitiivinen 
ajattelu että suotuisa ympäristö, jossa sitä tuetaan. Vasta sen jälkeen, kun opin ja taidon 
perusasiat on omaksuttu, siirrytään kolmanteen vaiheeseen. Kolmannessa vaiheessa 
kommunikointi yliluonnollisen kanssa arkipäiväistyy ja rikastuu. Kiinnitän huomioni 
emootioiden ilmaisuun puheessa, ja siihen, miten kommunikointia yliluonnollisen kanssa 
harjoitetaan ja harjoitellaan kuvittelemalla.  
 
Aineiston kolmivaiheisen analyysin jälkeen kiinnitän huomioni niihin analyysissa esiin 
nousseihin havaintoihin, jotka toistuvat kaikissa kolmessa vaiheessa. Kaikissa vaiheissa 
antaudutaan intuitiivisen ajattelun ohjaukseen, johon luottamista vahvistaa ”tunne 
oikeasta”. Hypoteesini mukaan maagisen ajattelun dynaamisuutta vahvistaa ”antautuminen 
virtauskokemukseen”, jonka seurauksena reflektiivinen ajattelu sivuutetaan, vaikka ajattelu 
tunnistettaisiinkin arkitodellisuuden vastaiseksi.    
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 MAAGISEN AJATTELUN MAILMAAN ASTUMINEN: VAIHE I 
 
10.         Intuitiivinen ja nonverbaali ilmaisu kahdella kentällä 

 
Aloitan analyysini aineistoesimerkeillä kummaltakin kentältä. Esimerkit havainnollistavat 
kentän tunneilmapiiriä ja emootioita kehojen liikkeissä, eleissä ja ilmeissä. Kehon liikkeissä 
kiinnitän erityisesti huomiota käsien liikkeisiin sekä koskettamisen ja antautumisen eleisiin. 
Aineistoesimerkit perustuvat ensivaikutelmiini ja ensimmäisen persoonan etnografiaan. 
Esimerkkien jälkeen analysoin nonverbaalia ilmaisua aineistoesimerkeissä. Erottelen 
analyysia varten tunneilmaisun ja keholliset liikkeet, vaikka ne tapahtuvat samanaikaisesti.  
 
Seuraavat ensivaikutelmat ovat Nokian ylistysillasta, esirukouspalvelusta Olevisten kirkossa 
Tallinnassa ja osallistumisestani reikiviritykseen ensimmäisellä reikikurssilla.202  Käytän 
esimerkeissä aineistona havaintoja (kenttämuistiinpanot), videokoostetta Nokian ylistysillan 
kulusta (liite 1 videokoosteen käsikirjoitus) ja otteita kenttämuistiinpanoista, jotka sisältävät 
myös kuvauksia ensimmäisen persoonan emotionaalisista kokemuksista.203 Havainnollistan 
tunneilmapiiriä, emootioita ja elekieltä myös Tallinnassa Nokia Mission lähetyskiertueella 
ottamillani valokuvilla.  
 
 
Ensivaikutelmat Nokian ylistysillassa 
Sali on täynnä: 450 ihmistä seisoo ja laulaa kämmenet kohti taivasta ja kädet korkeuksia 
kurkotellen. Laulun sanat on heijastettu piirtoheitinkalvolla seurakuntasalin alttariseinälle. 
Kaikki voivat yhtyä lauluun. ”Sulle antaudun henki Jumalan, tee työsi minussa, sulle 
antaudun henki Jumalan, tee työsi kauttani…Pyhä henki mua kosketa, Pyhä henki minut 
virvoita…”  
 
Ilmassa on odotuksen tunnetta. ”Mitähän ihmeitä Jumala on varannut täksi illaksi”, joku 
sanoi vieressäni. Alttarikorokkeella iltaa juontaa entinen lentokoneinsinööri, evankelista ja 
Nokian illan ”seremoniamestari” Riku Rinne, joka painottaa julistavassa puheessaan 
voimakkaasti S-kirjaimia.204    
 
”Herra paranna sairaita täällä tänään niin SSSydämen Ssisältä Ssärkyneitä sairaita kuin 
fyysisesti ruumiin puolelta sairaita. Herra paranna! Täytä meitä sinun voimallasi! Kiitos että 

                                                           
202Ensivaikutelma Nokian ylistysillassa on osin sama, joka julkaistiin uskontotieteen opiskelijajärjestön Mynthos-lehdessä 
(Pohjanheimo 2002). Sama aineistoesimerkki osallistumisesta ensimmäiseen reikiviritykseen on julkaistu myös 
englanninkielisessä artikkelissa (Pohjanheimo 2012).    
203 Ensivaikutelmat olen koonnut päiväkirjamerkinnöistä, ja niissä on myös samoja aineistoesimerkkejä kuin 
julkaisemattomissa seminaariesitelmissä (Pohjanheimo 2002a, 2002b) verkossa julkaistuissa konferenssiesitelmissä (2004), 
Nokia Missiota käsittelevässä pro gradu -tutkielmassa (2005) ja artikkeleissani (Pohjanheimo 2008, 2012). 
204 Lainauksessa SSs- kirjaimet viittaavat puheen emotionaaliseen lataukseen, joka korostui merkityissä kohdissa. 
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kaikki pimeyden vallat ja voimat on sidottu, kahleet katkaistu jo Golgatan ristillä 2000 vuotta 
sitten. Sen tähden mitään vihollisen valheita me emme ota vastaan, vaan anomme, 
anomme, anomme, mitä ikinä tahdomme.”  
 
Rinne kuiskailee mikrofoniin kappaleen sanoja:”Anokaa, mitä ikinä haluatte. Anokaa, anokaa 
ja te saatte sen…Anokaa”, ja koko sali yhtyy lauluun. Säestyksestä vastaa flyygeli, kaksi 
sähkökitaraa, rummut ja Rinteen akustinen kitara. Kuorossa kymmenen hymyilevää 
naishenkilöä laulaa mikrofoneihin. Yhdessä laulettu ylistysmusiikki täyttää tilan. Melodia on 
mukaansatempaava. Kertosäkeet jäävät helposti mieleen. Koruton valkotiilinen 
seurakuntasali, puhdasta ja selkeää. Pyhän Hengen ylistyksessä kirkkaasti valaistujen 
valkoisten seinien arkisuus väistyy.  
 
Tunnelma tiivistyy ja vapautuu ylistyksen jatkuessa. Hurmoksellisuus tarttuu läsnäolijoissa. 
Illan edetessä yhä useammat laulavat mukana, ja käsiä on enemmän koholla. Ihmiset 
liikehtivät musiikin tahdissa. Kehot reagoivat ääneen ja laulun sanomaan. Huojuvia 
vartaloita, pyrskähdyksiä, nitkahduksia, muminaa. ”Huojuminen vain tapahtuu”, kertoi eräs 
informantti. Jotkut mumisevat epäselvästi. Onko se nyt kielilläpuhumista ja ”Pyhän Hengen” 
kosketusta? 
 
 
 

 
Kuva 1. Herätyskokous Tallinnassa 2002. Kuva: Outi Pohjanheimo 
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Tunteiden ilmaisu on sallittua, jopa toivottavaa. ”Miksi me ollaan niin aikuisia, niin pykälistä 
kiinni pitäviä. Miksi me emme huuda, naura, itke?” julistaa Nokian herätysliikkeen 
keulahahmo Markku Koivisto saarnassaan.205 ”Elävä usko” ei ole vakavia ilmeitä, hillittyä 
käytöstä vaan riemullisia kiljahduksia, taputuksia ja halleluja huutoja. Yleisön joukossa 
hurmioituneita kasvoja, poskelle vieriviä kyyneliä, hymyjä, suljettuja silmiä ja 
antaumuksellista keskittymistä ”Pyhän Hengen” läsnäolon aistimiseen. (Torstai-ilta 
15.2.2001; Videokäsikirjoitus, liite 1; Pohjanheimo 2002a, 2002b.) 
 
 
 

 
Kuva 2. Esirukouspalvelu Talinnassa 2002. Kuva: Outi Pohjanheimo 
 
 
 
Esirukouspalvelu 
Hymyt, iloisuus ja nauru yllättävät ylistysillassa. Tunteisiin vetoavissa, julistavissa puheissa 
käytetään voimakkaita ilmaisuja. Tunnelma on hurmoksellinen. Illan päättävä 
esirukouspalvelu on kuitenkin äänimaisemaltaan hiljainen ja tunnelmaltaan harras ja 
odottava. Sadan ihmisen jono kiemurtelee seinän vierustaa salin perälle. Ihmiset jonottavat 
Koiviston rukoiltavaksi hiljaisina seisoskellen. Kahdeksan henkilöä vuorollaan pääsee jonosta 

                                                           
205 Virallisesti ex-kirkkoherran puhetta ei saa nimittää saarnaksi, koska hän ei ole enää kirkon palveluksessa.  Markku 
Koiviston puhe noudattaa kuitenkin sisällöllisesti saarnan rakennetta Raamatun selityksineen. 
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rukoiltavaksi. Koivisto tulee jokaisen eteen, laittaa käden hänen olalleen tai koskettaa otsaa 
ja sanoo ”Jeesuksen nimeen”. Monet kaatuvat suoraan selälleen avustajien käsivarsille.  
Kaatuvat saatellaan varovasti lattialle ja siirrytäänn jonossa seuraavaan. Ihmiset nousevat 
lattialta hämmentyneen näköisinä. (Kenttämuistiinpanot NM.)  
 
Esirukouspalvelun musiikki- ja äänimaisema on erilainen Olevisten keskiaikaisessa 
kirkossa.206 ”Yksiääninen kirkas naisääni kohoaa kohti keskiaikaisen kirkon korkeita holveja. 
Flyygeli säestää. Harmonisen ”enkelin laulun” taustalta kuuluu huutoa. Laulu suodattaa ja 
keventää hurmiollisten kiljahdusten ja suoran huudon ääniä. Esirukouspalvelu on alkanut. 
Kävelen kirkkosalin päädystä lähemmäksi alttaria. Ääni kovenee. Siirryn alttarin edustalle. 
Punaisella samettimatolla makaa rivissä eri-ikäisiä ihmisiä. Huuto on huumaavaa, sävy 
kuitenkin riemuisa ja antaumuksellinen: Ilonhuuto?” (Kenttämuistiinpanot NM/Tallinna.)  
 

 

 
Kuva 3. Olevisten kirkossa, Tallinna 2002. Kuva: Outi Pohjanheimo 

                                                           
206 Heinäkuun lopulla 2002 Markku Koivisto kutsuttiin Tallinnaan viisipäiväisen herätyskokouksen pääpuhujaksi. Olevisten 
seurakunta vanhasta kaupungista järjesti telttakokoukset tarkoitusta varten lahjoitetussa sirkusteltassa Mustamäen teellä.  
Koivisto oli puhujana myös keskiaikaisen (v:lta 1267) Olevisten kirkon sunnuntaijumalanpalveluksessa.  
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Kuva 4. ”Sparrausrinki” Tallinna 2002. Kuva: Outi Pohjanheimo 
 
 
 
Markku Koivisto ja hänen avustajansa muodostavat ringin kädet toistensa olkapäillä. Rinki 
muistuttaa joukkueurheilulajeista tuttua muodostelmaa: sparrausrinkiä. Ringistä kaikuva 
riemuhuuto ja nauru tarttuvat. Kirkon alttarin laaja etuosa on täyttynyt ihmisistä, joista osa 
makaa maassa selällään tai kippurassa nauraen. Hurmoksellisuus etenee aaltoilevana 
liikkeenä. Kuoriosa täyttyy laidasta toiseen vyöryvästä äänestä. Hurmoksellisen huudon 
seasta erottuu sanat ”Halleluja!” ja ”Jeesuksen nimeen!”.” (Kenttämuistiinpanot 
NM/Tallinna; Pohjanheimo 2002a.) 
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Kuva 5. ”Sparrausringin” jälkitunnelmissa telttakokouksessa, Tallinna 2002.Kuva: Outi 
Pohjanheimo 
 
 
 
Alttarin etuosassa huuto peittää alleen melodisen laulun. Äänivaikutelma muuttuu tilassa. 
Kirkkolaivan ja kuorin rajalla flyygelin säestämä laulu kohtaa spontaanin pidäkkeettömän 
huudon. Paikalle osunut turisti kuulee ensimmäisenä kauniin laulun. Jos hän lähestyy alttaria, 
voimistuva huuto kertoo hänelle, että täällä koetaan hurmoksellisuutta. 
 
Järjestelijä ohjaa ihmiset kirkkolaivan (salin) käytäviltä esirukousjonoihin. Täällä kaatujia 
mahtuu kolmeen riviin. Telttakokouksessa edellisenä iltana on ahdasta. Ihmiset kaatuvat 
nauraen nurmelle toistensa päälle.  
 
Viimeisenä esirukoiltavaksi asettuvat Helsingistä tulleet kristityt nuoret ja Koiviston 
esirukousavustajat. Nyt Koivisto taputtaa käsiään ja rullaa ilmaa käsillään. Kosketusta ei illan 
päättyessä enää tarvita. Koko rivi kaatuu kiljahdellen ja nauraen. Hurmoksesta syntyy ääni. 
Turistikamerat räpsyvät.  (Pohjanheimo 2002a.) 
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Kuva 6. Tunnelmia esirukouksessa Tallinnassa 2002. Kuva: Outi Pohjanheimo  
 
 
 
Mukana reikikurssilla 
Pitkän hiljaisuuden aikana aistit terävöityvät kuulemaan, haistamaan ja tunnustelemaan 
ympäristön ääniä, tuoksuja, ilmanliikkeitä ja oman kehon aistimuksia. Kahdeksan ihmistä 
istuu hiljaa puoliympyrään asetetuilla tuoleilla. Heidän kämmenensä ovat asennossa, jota 
Japanissa ja buddhalaisissa traditioissa kutsutaan Gassho -asennoksi.207  
 
Opettajan juhlalliselta kuulostava kuiskaus rikkoo hiljaisuuden. ”Olette nyt vastaanottaneet 
ensimmäisen Reikivirityksen”. Reiki Master kertoo, mitä virityksen aikana salissa tapahtui. 
”Ilma oli täynnä erilaisia henkiä. Henkiä oli ku ruuhka-aikaan Mannerheimintiellä”, hän 
nauraa ja sanoo, että henget osallistuivat viritykseen seisomalla meidän takanamme. ”Nämä 
henget voivat olla teidän henkilökohtaisia oppaitanne reikipolulla, tai ne voivat olla jollain 
muulla tavalla juuri teille merkityksellisiä.” 
 
Opettaja kuvailee jokaisen oman ”henkioppaan”. Toiset saavat niitä useampia. Henget 
edustavat mytologioista tai eri uskonnoista tuttuja hahmoja kuten taikuri Merlin tai 
arkkienkeli Mikael. Jotkut henkioppaista ovat ihan “tavallisia” henkiä, kuten vanhan miehen 
henki tai pieni tyttö. Opettaja arvelee, että henget voisivat olla esimerkiksi edesmenneitä 

                                                           
207  Gassho –asennossa kämmenet ovat toisiaan vasten, sormet ylöspäin. Tätä käsien asentoa käytetään rukoiltaessa ja 
kiittäessä Japanissa ja eri buddhalaisuuden variaatioissa. Länsimaiset joogan harjoittajat kutsuvat tätä asentoa nimellä 
Namaste, joka on hindulaisuudessa kiittämistä tarkoittava sana ja ele.  
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sukulaisia. Opashenget saattavat olla myös ”puhdasta valoa” tai muuten epäselviä hahmoja 
kuten ”vihreä olio”, hän sanoo.  
 
Reiki Master aloittaa 45 minuuttia kestäneen reikivirityksen rummuttamalla 
shamaanirumpua kuten reikikurssin alkaessa. Tälläkin kertaa hän rajaa rummuttamalla ja 
kävellen kehän, jonka sisään me jäämme. Sitten hän pysähtyy vuoron perään jokaisen eteen 
ja taakse rummuttamaan. Meitä on pyydetty istumaan mukavasti ja pitämään silmämme 
kiinni tai ainakin puoliksi kiinni.208 Rummutuksen kuuleminen ja äänen resonoinnin 
aistiminen kehossa luo tunteen erityisestä tilasta. Kun rumpu vaikenee, harmoninen musiikki 
alkaa soida hiljaa taustalla (opettajan paikalle tuomasta kannettavasta tietokoneesta).  
 
Reikiviritys eli reikikanavien avaaminen näyttää pantomiimiesitykseltä, jossa opettaja ohjaa, 
suuntaa ja siirtää näkymätöntä energiaa paikasta toiseen. Hän työntää ja vetää ilmaa 
edessään ylös ja taas alaspäin, pyörittää sitä ensin osallistujien edessä ja sitten takana ja 
taas edessä. Opettajan suorittamat liikkeet saavat ilmavirran liikkumaan, ja se tuntuu 
kehossa sekä viileältä että lämpimältä, ja välillä kihelmöivältä.  
 
Reiki Master (opettaja) koskettaa jokaista kolme kertaa. Virityksen alussa ja lopussa hän 
tulee jokaisen taakse ja asettaa kämmenensä istujan olkapäille. Virityksen keskivaiheilla hän 
ottaa edessään olevan henkilön kädet käsiinsä, asettaa ne maljaksi ja siirtää kämmeniensä 
väliin muovaileman näkymättömän ”energiapallon” vastaanottajalle. Lopuksi hän puhaltaa 
käsien muodostamaan maljaan, sulkee kämmenet yhteen ja laittaa ne Gassho-asentoon. 
Jälkikäteen toiset kertoivat tunteneensa kosketuksen jääkylmänä, kun toiset sanoivat 
opettajan käsien tuntuneen kuumilta.    
 
Virityksen jälkeen kokemuksesta kerrotaan vuoron perään omin sanoin. ”Tuntu kun joku 
niinku pullasuti keskellä otsaa, tällainen… hieromisen ja löyhyttelyn välimaastosta.” Toiset 
ovat kokeneet kuumia aaltoja, kylmää, liikettä. ”Jääkylmä tuuli tuli, kädet alkoi tuntua 
raskaalta kuin hiilihappojäältä.” Yhdellä on runsaasti mytologisia symboleita sisältäviä 
näkyjä, joissa liikutaan sadunomaisessa fantasiamaailmassa. Monet kertovat nähneensä 
suuren silmän. Silmä on usein keltainen tai valkoinen. Visioihin liittyy värejä, jotka kuvaillaan 
kirkkaina, valoisina ja säteilevinä. Jotkut ovat myös kiinnittäneet huomionsa äänimaiseman 
ja kuulleet erilaisia ääniä. Kehollisista reaktioista kerrotaan. ”En ollut yhtään liikuttunut eikä 
itkettänyt, yhtäkkiä kyyneleet kuitenkin valuivat poskillani. Mietin jo roiskuttaako joku 
vettä.” (R mp; myös Pohjanheimo 2012.)  
 
Edellä esitetyt kuvaukset tutkijan ensivaikutelmista välittävät havaintoja kentällä 
vallitsevasta tunneilmapiiristä ja siitä, miten kentällä ilmaistiin emootioita eleissä ja äänen 

                                                           
208 Pidin reikivirityksen aikana silmiäni kuitenkin puoliksi auki, jotta voisin myös tarkkailla opettajan liikehdintää.   
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käytössä.209 Intuitiivinen ajattelu tulee näkyväksi emootioiden ilmaisuissa ja kehon liikkeissä. 
Tutkija tunnistaa toisten emootioita myös itsessään, koska emootiot ovat kaikille yhteisiä. 
Suurin osa ihmisistä tunnistaa ilon, surun, pelon, vihan, hämmästyksen ja inhon 
perusemootiot kulttuurista riippumatta, kuten emootiotutkimus osoittaa. 
 
Seuraavissa alaluvuissa analysoin tunneilmapiiriä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kiinnitän 
huomion emootioihin, niiden tarttumiseen, hyvinvointia lisääviin emootioihin, sekä toivon ja 
epätoivon tunteisiin. Toisessa alaluvussa keskityn keholliseen ilmaisuun, heittäytymisen ja 
antautumisen eleisiin ja kosketukseen. 
  
 
10.1.                    Emootiot ja tunneilmaisu kentällä 
 
Toinen aineistoni edustaa hurmoksellista karismaattista uskonnollisuutta ja toinen 
hillitympää tunneilmaisua vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä. Karismaattinen kristillisyys 
on tunnettu spontaanista ja voimakkaasta emotionaalisuudesta. Herätysliikkeet saavat 
alkunsa hurmostiloista, joihin kerrotaan liittyneen näkyjä, kielillä puhumista ja parantumista. 
Esimerkiksi herännäisyyden210 alkuvaiheesta kirjoitetaan: ”Wuonna 1796 …väki oli työssä 
heinäniityllä, niin Pyhä Henki lankesi heidän päällensä niin voimallisesti, että he kaatuivat 
maahan niin kuin kuolleet; ja he näkivät siinä taivaallisia, erinomaisia näkyjä, ja puhuivat eri 
kielillä, joita henki heille opetti, niin kuin apostoleitten aikana” (Telppäniityn tapahtumista, 
Riikonen 2013). Historiallisten hurmoksellisten herätysten yhteisiä tuntomerkkejä olivat 
vapiseminen, läähätykset, tainnoksiin vaipuminen sekä näkyjen ja ilmestysten saaminen 
kehotuspuheineen (Kakkuri 2014).  
 
Myös Nokian ylistysillassa koettiin ”Pyhän Hengen” läsnäoloa. Jumalaa ylistettiin 
antaumuksellisesti kyynelehtien, nauraen, tanssien ja kaatuen. Intensiivinen tunnelataus 
syntyi tilassa monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Seinälle heijastetut laulujen sanat 
kannustivat kaikkia mukaan ylistyslauluun. Yhdessä laulaminen viritti osallistujat samaan 
tunnetilaan. Sävelet, musiikki, ääni vaikuttavat suoraan ja reflektoimatta intuitiiviseen 
mieleemme. ”Musiikki kykenee herättämään kuulijoissa laajan kirjon voimakkaita 
emootioita, kuten iloa, tyyneyttä, surullisuutta ja nostalgiaa, kenties tehokkaammin kuin 
mikään muu aistiärsyke” (Särkämö & Huotilainen 2012, 1337). 
 
Emootiot, tunneilmaisut ja kehon liikkeet reagoivat nopeasti ja spontaanisti kontekstin 
virikkeisiin. Ympäristön vihjeet aktivoivat ja tukevat intuitiivisen mielen prosesseja. Musiikki 

                                                           
209 Kaksi eri tutkijaa voivat kuitenkin kuvailla samaa tilannetta eri sanon, mielikuvin ja painottaa joitain tekijöitä etukäteen 
hahmotellun tutkimussuunnitelman ja tutkimuskysymysten ohjaamana. 
210 Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on ollut hyvin omaperäisiä herätyksiä kuten ns hyppyherätys ja unissasaarnaaminen 
(Heimola 2012, Salmesvuori 2014) Hurmoksellisia herätyksiä on Suomen alueella tapahtunut jo ennen Yhdysvalloista 
levittäytynyttä helluntailaisuutta ja karismaattisuutta (Ks. esim. Ylikangas 1997; Siltala 1992; Heimola 2012).    
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ja äänen käyttö ovat vaikuttavia, emootioita ja tunneilmapiiriä ohjaavia tekijöitä. Nokian 
ylistysillassa melodinen, viihteellinen ja mukaansa tempaava musiikki loi yhteisen tilan, jossa 
oli sallittua eläytyä ja osallistua spontaaneita emootioita ilmaisten. Olevisten kirkossa Nokian 
tunnelman musiikilliset peruspilarit eli ylistyskuoro ja ”seremoniamestari” eivät kuitenkaan 
olleet mukana. Klassisempi yksinlaulu ja nuorten laulukuoro olivat emotionaaliselta 
intensiteetiltään laimeita verrattuna Nokian yhteislauluun.  
 
Sekä Olevisten kirkossa että Tallinnan telttakokouksissa melodinen musiikki oli pehmentävä 
taustaelementti, joka pikemminkin tasoitti tai harmonisoi muutoin niin väkevää ihmisäänien 
täyttämää äänimaisemaa. Tallinnassa äänimaisema oli väkevästi latautunut illan 
loppuhuipennuksen; esirukouspalvelun, alettua. Nokiallakin kiljahdeltiin, taputettiin, 
huudettiin ”amen” ja ”halleluja”, vihellettiin, mutta Tallinnan tilaisuuksien pidäkkeetön 
hurmion huuto dominoi tilaa niin, että musiikki jäi sivuosaan. Olevisten kirkon käytävällä, 
holvikaarten alla äänen tilaa jakava ja sisäänsä sulkeva vaikutus tuli konkreettiseksi. Kuorin 
etuosassa hurmoksellisuuden äänet rajasivat tilan.  
 
Reikikurssilla musiikki oli vaimeasti taustalla kuuluvaa harmonista musiikkia.211 
Shamaanirumpu ainoana instrumenttina sai erityisen merkityksen. Arkisesta 
voimistelusalista erotettiin tila äänen ja rummutuksen avulla. Myöhemmin rummutuksella 
rajattiin myös tila reikivirityksiä varten. Rummun ääni resonoi kehossa, ympäröi ja sulki 
sisäänsä. Suljettua, intiimiä tilantunnetta vahvisti myös ympyrään muotoon asetetut tuolit. 
Ympyrässä kaikki näkivät toisensa, ja ulkopuolinen (tässä; arkinen) jätettiin selän taakse.  
 
Erilaiset ympäristötekijät vaikuttavat ihmiskehoon myös fysiologisesti. Lämpötila, ilman 
raikkaus, kosteus vaikuttavat mieluisuudenn ja epämieluisuuden tuntemuksiin. Sosiaalisissa 
tilanteissa myös toisten ihmisten läsnäolo vaikuttaa esimerkiksi turvallisena läheisyyden 
tunteena tai loitontavana ahtauden tunteena. Sekä Nokian ylistysillassa että reikurssilla 
vuorovaikutus läsnäolijoiden kesken oli oleellinen osa tunneilmapiirin kehittymistä. Nokian 
ylistysillan täydessä salissa oltiin kosketusetäisyydellä. Edessä, takana ja vieressä oli huojuvia 
ihmisiä, heidän emootioitaan, hymyjä, kyynelten virtaamista, hyväntahtoista ystävällisyyttä 
ja antaumuksellisesti uppoutuneisuutta (ks. kuvat 1, 4, 5). Tilassa oltiin yhtenä joukossa, joka 
lauloi samaa laulua, jakoi samoja emootioita ja tunnetiloja. Emootiot tarttuivat, ja ryhmässä 
yhdessä koettu tunneilmapiiri ja sisäryhmätunne vahvistuivat.  
 
Suuressa massatapahtumassa ja pienessä, intiimissä ryhmässä tunneilmapiiri on erilainen. 
Nokian ylistysillassa emootiot olivat intensiteetiltään vahvempia. Karismaattisessa 
kristillisyydessä emootioiden vapaata ilmaisua tuetaan, vahvistetaan ja kiihdytetään illan 
edetessä. Puheet, laulujen sanat ja tempo vaihtelevat nöyristä pyyntörukouksista riemuisaan 
                                                           
211 ”Henkinen musiikki” on oma genrensä, joka sisältää esimerkiksi luonnon ääniä, pyhinä pidettyjä lauluja tai mantroja eri 
kulttuureista, gregoriaanista kirkkomusiikkia tai ääniaaltojen frekvensseihin perustuvaa ja aivoja stimuloivaa musiikkia. Niitä 
käytetään usein hoitotilanteissa taustamusiikkina.  
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ylistykseen. Väkevän julistuksen lomassa on myös suvantovaiheita. Musiikki, laulujen 
välispiikit, yhteiset rukoukset, kiitokset toivat illan kulkuun rytmiä ja vaihtelua, joka 
huipentui lopun esirukoustilaisuuteen. Läsnäolijat osallistuivat illan ohjelmaan intensiivisesti 
kehoillaan ja ”amen” ja ”hallelujaa” -huudoin.  
 
Reikikursseilla ei tapahtunut voimakkaita tunteenpurkauksia.212 Tunneilmapiiri oli hillitympi 
kuin ylistysillassa. Pienessä piirissä ilmapiiri oli utelias, toiveikas ja odottava. 
Luottamuksellinen ilmapiiri vahvistui kurssin edetessä. Reikikurssille tultiin oppimaan 
parantamisesta ja harjoittelemaan parantamista. Uuden oppiminen, toiveikkuus 
parantumisen ja parantamisen mahdollisuudesta vaikutti ilmapiiriin. Vaihtoehtohenkisyyden 
kentällä emootioita usein pyritään tasapainottamaan ja kontrolloimaan. Reikikurssilla 
opettaja kehotti pitämään jalat savessa, mutta pään pilvissä (Reiki I).   
 
Toivon ilmapiiri oli läsnä kummallakin kentällä. Parantumisen teema valmisteli osallistujia 
myönteisiin odotuksiin. Reikikurssilla opittiin parantamisesta ja ylistysillassa taas koettiin 
parantumista tai todistettiin parantumisesta. Parantamiseen, parantumiseen ja parannuksen 
kokemukseen liittyy myönteinen odotushorisontti. Toivon tunne sisältää mahdollisuuden 
jostain nykyhetkeä paremmasta. Joskus toivon tunne voi liittyä myös kuoleman jälkeisen 
elämän odottamiseen, joka voi liittyä ”Jumalan luokse pääsemiseen” tai ”toiselle 
tietoisuuden tasolle siirtymiseen”. Myönteinen asenne, utelias ja odottava ilmapiiri 
vahvistavat myös toiveikkuutta. Sairastuneiden puolesta rukoilu tai parantavan energian 
ohjaaminen sairastuneelle tuo tunteen kontrollista ja mahdollisuudesta vaikuttaa. Ylistysillan 
kulussa ja Reikihoidossa luottamus ja toivo paranemisen mahdollisuudesta vahvistuivat. (NM 
mp, Reiki I, Reiki II mp.) 
 
Toivon lisäksi myötätunto, empatia, onnellisuus ja ilo vaikuttavat hyvinvoinnin tunnetta 
lisäävästi. Myötätunto ja empatia näkyivät kentällä ystävällisyytenä, avuliaisuutena ja 
hyväksyvänä suhtautumisena. Myötätuntoa ilmaistiin vuorovaikutuksessa lähestymällä, 
koskettamalla ja ystävällisellä äänensävyllä puhumalla. (NM mp, Reiki I, Reiki II mp.) 
 
Kummallakin kentällä ihmisillä näytti olevan hauskaa. He olivat vakavissaan, mutta eivät 
vakavina. Tunteet purkautuivat spontaanisti nauramalla (Ks. kuvat 4, 5, 6).213 Tallinnan 
telttakokouksen esirukoilussa spontaaniin nauruun purskahtaneiden ihmisten kasvoista 
välittyi ilon ja mielihyvän lisäksi hämmästys tai yllätys (Kuva 6). Ruohikolla sikin sokin maassa 

                                                           
212Vaihtoehtoisen henkisyyden lähihistoriassa 1960 -luvulla hurmoksellisia, ekstaattisia tai tietoisuutta laajentavia 
kokemuksia etsittiin huumaavien aineiden avulla. Tämän hetkinen vaihtoehtohenkisyyden valtavirta karttaa 
äärikokemuksia, joita karismaattisen kristillisyyden ”joukkohurmos” näyttää heille usein myös edustavan. Useimmat 
suuntaukset painottavat henkistä tasapainoa. Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä joissakin terapiamuodoissa harjoitetaan 
menetelmiä, joissa saatetaan kokea voimakkaita emotionaalisia kokemuksia opettajan ja oppilaan välisissä tapaamisissa, 
hoitotilanteissa tai pienemmissä ryhmissä. (R mp). 
213 IIoiset kasvot tunnistaa intuitiivisesti. Kasvoissa aktivoituvat isot poskipäälihakset. Nämä lihakset nostavat huulia 
ylöspäin hymyiltäessä. (Ks. esim. Ekman 1980; Nummenmaa 2010). 
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makaavien naurusta hytkyivät myös kehot. Yhdessä nauraminen on rentouttavaa, kohottaa 
positiivista tunnelmaa, ja toivo vahvistuu (Kuva 5,6). 
 
Sekä ylistysillassa että tunneilmastoltaan hillitymmällä reikikurssilla tuetaan positiivisia, 
parantamista edistäviä ja hyvinvointia lisääviä emotionaalisia prosesseja. Positiivisia 
emootioita koetaan hyväksyvässä ilmapiirissä. Jotkut kyynelehtivät kertoessaan menneistä 
asioista, mutta itkeminen vaikutti terapeuttiselta, vapauttavalta. Positiiviset odotukset ja 
emootiot hallitsivat ilmapiiriä. Myös Olevisten kirkon esirukouksessa huuto oli 
hurmoksellista, ilon huutoa. 
 
Nokian herätysiltojen riemukkaassa menossa, tanssivissa ja hyppivissä ihmisissä, 
tunteenpurkauksissa, kyyneleissä ja naurussa aistin antaumuksellisen heittäytymisen, 
irtipäästämisen ja vapautumisen tunteita. Antautuminen toivon mahdollisuudelle vaikuttaa 
myös kehoomme (kuten kaikki emootiot ja tunteet). Siihen liittyy rentoutumista, jonka taas 
on todettu vahvistavan hyvinvointia lisäävien neurobiologisten prosessien aktivoitumista. 
Stressi laukeaa ja mielihyvän tunne lisääntyy. Tällainen kokemus voi myös luoda (ainakin 
hetkellisen) parantumisen kokemuksen. Koin myös itse tahdosta riippumattoman 
fysiologisen ilmiön, kun kyyneleet valuivat, mutta ei tuntunut siltä, että itkisi. Omaa 
kokemustani edelsi emotionaalisesti intensiiviset haastattelutilanteet. 
 

Seisoin seurakuntasalin parvella, ja katsoin, miten yhteislaulun alkaessa hillitysti 
seisoneet ihmiset heittäytyivät laulamaan kädet korkeuksiin kurkottaen. Ihmiset 
huojuivat musiikin mukana. Joku heilutti riemukkaasti punaista pitkää silkkihuivia. 
Ennen ylistysiltan tuloa olin kuunnellut koskettavia tarinoita vaikeista elämän 
tapahtumista (kuten ainoan lapsen kuolemasta) ennen uskoontuloa. Havahduin siihen, 
että kasvojeni iho tuntui märältä. Kyyneleet valuivat kasvoillani. Minua ei kuitenkaan 
itkettänyt. Kokemus oli erikoinen, poikkeuksellinen ja hämmentävä. (NM mp.) 

 
Tilaisuuden jälkeen kokemusta pohtiessani, muistin kuulleeni kentällä vastaavanlaisesta 
kyynelten valumisesta (NM mp). Tunsin myötätuntoa haastattelemiani henkilöitä kohtaan 
heidän menetyksistään ja kovista kokemuksistaan. En kuitenkaan tuntenut olevani 
ahdistunut heidän kertomuksistaan, vaikka mietinkin niitä koko matkan ennen osallistumista 
”torstai-iltaan”. Illan intensiivistä emotionaalista ilmapiiriä vasten oli kuitenkin helppo 
ymmärtää monen kertomukset ahdistuksesta vapautumisesta ja siitä, miten ”raskas taakka 
putosi hartioilta”.  Nokia Mission -kentällä ahdistumisen tunteista vapaudutaan ”ottamalla 
Jeeus vastaan” ja antautumalla ”Jumalan johdatukseen”. Myöhemmin reikikurssin 
nauhoitusta kuunnellessani osallistuja kertoi virityksen aikana kyynelten valuneen, vaikka ei 
itkettänyt. Hän oli tuntenut poskiensa kastuvan. Luulin ensin, että joku pirskottaa vettä. 
Reikivirityksen aikana henkilö piti silmiään kiinni. (NM mp, Reiki I.) 
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Kaatuessaan esirukouspalvelussa ihmiset kertoivat kaatumisen myös ”vain tapahtuvan”.  Se 
oli yks humaus, ja sitte sitä vaan kaatu (NM mp). Myös ylistysillassa tapahtuvan huojumisen 
kerrottiin ”vain tapahtuvan”. ”Kaatuminen” on konkreettisesti taaksepäin kaatumista. Sen 
uskotaan tapahtuvan ”Pyhän Hengen kosketuksesta” (fall in the spirit; Poloma 2010, Hovi 
2011, 130) Tällaista kaatumista ei pidetä kentällä tahdonalaisena toimintana. Eräs 
informantti (”vastuunkantaja”)214 kertoi, että hän on vuosien varrella oppinut erottamaan 
”aidot” kaatumiset teeskennellyistä. Eron näki hänen mukaansa siitä, kuinka kauan ihmiset 
viipyvät lattialla ja minkälaiset heidän ilmeensä ovat, kun he nousevat ylös. Nopeasti ylös 
nousevat kuuluivat hänen mukaansa ”teeskentelijöihin”. Informantti ei kuitenkaan osannut 
tarkemmin eritellä ”aidon” kaatumisen merkkejä kasvoilta ja eleissä. (NM mp.) 
 
 
10.2. Kehon liikkeet, kädet ja kosketus 
 
Kehon liikkeet ja kädet ovat tärkeässä asemassa nonverbaalissa ilmaisussa ja sosiaalisessa 
kommunikoinnissa. Nokia Mission ylistysillassa emootiot tulivat näkyviksi myös kehon 
liikkeissä. Nokian ylistysillassa antaumuksellinen eläytyminen lauluun ja puhujien 
tunnetiloihin ja sanomaan näkyi ruumiinliikkeissä ja ihmisten kasvojen ilmeissä. Kehot 
huojuivat musiikin tahdissa. Ne myötäilivät, tukivat ja koordinoivat tasapainoa, jossa käsien 
liikkuminen oli mahdollisimman vapaata. Kädet heiluivat ilmassa musiikin tahdissa, 
kurkottivat kohti taivasta, tai kämmeniä pidettiin sylissä avoinna taivasta kohti. (NM mp, 
videokooste, liite 1.) 
 
Nokian ylistysillassa Markku Koiviston kehon kieli, eleet ja käsien liikkeet olivat spontaaneita 
ja näyttivät seuraavan sisäisiä impulsseja. Hänen vartalonsa nytkähteli ja hän horjahteli niin, 
että vieressä seisonut avustaja tuli hänen tuekseen. Välillä hän venytteli kaulaansa ja nosti 
päätään ylöspäin ja mutisi jotain. (Videokooste, liite 1.) Koiviston spontaanit nytkähdykset 
ylistysmusiikin aikana toivat mieleen henkipossession tai muuntuneen tietoisuuden tilan 
(ASC). Ylistysillan kontekstissa tämä käyttäytyminen selittyi ”Pyhän Hengen” kosketuksella, 
jonka uskotaan ilmenevän myös kehollisina, tahdottomilta näyttävinä liikkeinä. 
 
Reikikurssilla osallistujat olivat passiivisempia kehollisessa ilmaisussa. Puhuessaan ihmiset 
elehtivät käsillään, kuten arkisissakin tilanteissa. Virityksen aikana istuttiin hiljaa ja 
liikkumatta, vain opettaja elehti ja liikkui tilassa. Opettajan liikkeet vaikuttivat 
määrätietoisilta ja muistuttivat pantomiimia. Keho myötäili käsien liikkeitä. Hän kurkotteli 
ylöspäin ja näytti ikään kuin vetävän jotain puoleensa. Oli helppo kuvitella opettajan 
operoivan ja hallitsevan näkymätöntä energiaa, kun hän muotoili ilmasta isoa palloa 
                                                           
214 Nokia Mission -kentällä ”vastuunkantajat” olivat niitä, jotka osallistuivat kentän moniin järjestelytehtäviin 
vapaaehtoisesti. He kertoivat rukoilleensa Jumalalta apua löytääkseen tehtävän, jonka kautta he voisivat 
palvella Jumalan sanan leviämistä ja osallistua konkreettisesti Nokia mission toimintaan (NM mp; Pohjanheimo 
2005).  
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kämmeniensä välissä ja ikään kuin siirsi omien kämmeniensä välissä olevaa näkymätöntä 
energiaa käsiimme. (RP.)215  
 
Opettajan, Reiki Masterin, kosketukset jäsensivät muuten hahmotonta ja näkymätöntä 
hiljaisuutta, jossa osallistujilla oli passiivinen rooli. Kosketukset olkapäille alussa ja lopussa 
sekä kämmenien koskettaminen ja kupiksi asettaminen rytmittivät ja jäsensivät virityksen 
kulkua hahmottaessani sitä jälkeenpäin muistinvaraisessa konstruktiossa.216 Opettajan 
loitontuvat tai lähestyvät askeleet ja ilman liikkeiden aistiminen kehossa antoivat vihjeitä 
siitä, mitä kuviteltiin tapahtuvan. Kehon aistimukset korostuivat, kun visuaaliset ja 
verbaaliset virikkeet oli minimoitu. Aistit terästyivät ja stimuloivat kuvittelua siinä 
kehyksessä, joka meille oli etukäteen annettu (vrt. priming -vaikutus). Läsnäolijat odottivat 
reikiviritystä. (RP.) 
 
Nokialla ihmiskehojen asennot ja kasvot suuntautuvat kohti korkeuksia ikään kuin 
vastaanottamaan kehon ulkopuolelta tulevaa näkymätöntä voimaa tai energiaa (NM mp). 
Ele on lähestyvä. Lähestyminen suunnattiin kohti jotain korkeampaa, jota kohti kurkoteltiin. 
Kehot ja liikkeet näyttivät kommunikoivan jonkin näkymättömän kanssa. Tuo toinen oli 
ylempänä ja korkeammalla. Avoimet kämmenet sylissä tai kohti taivasta kohotettuna 
osoittivat valmiutta vastaanottaa tuon ylempänä olevan yliluonnollista voimaa (essenssiä). 
Omaa suhdetta korkeampaan ja suurempaan korostettiin myös pienuutta, alamaisuutta, 
nöyryyttä ja anelevaisuutta kuvaavilla eleillä (ks. videokooste). Silloin kädet vedettiin 
suppuun syliin, kumarruttiin, painettiin kasvot maata kohti tai varovaisesti kohotettiin katse 
kohti taivasta. Tunteiden ilmaisu Nokia Mission kentällä oli spontaania, kun reikikurssin 
pienessä ryhmässä ilmaisu oli kontrolloidumpaa.   
 
Kehon asennot ja käsien liikkeet ovat sekä intuitiivisia että opittuja. Ne opitaan implisiittisesti 
ja eksplisiittisesti myös muiden liikkeitä imitoimalla. Tietyt liikkeet näyttävät kuitenkin 
esiintyvän hyvin erilaisissa uskonnollisissa traditioissa. Esimerkiksi erilaisissa 
rukousasennoissa näyttäisi olevan samanlaisia emootioita ilmaisevia eleitä kuten pään alas 
painaminen alamaisuuden ja kunnioituksen osoituksena tai kasvojen ja katseen ylös 
nostaminen jonkun korkeammalla olevan puoleen käännyttäessä (Kuva 1). Kämmenet auki 
rukoilua tai meditointia esiintyy monissa uskonnollisissa traditioissa.217   
 
Käden laittaminen kipeän paikan päälle ja puhaltaminen vaikuttavat myös vaistomaisilta, 
intuitiivisilta eleiltä. Käsien päälle panemista esiintyy monissa eri uskonnollisissa traditioissa. 
Kristillisessä traditiossa kätten päälle paneminen liittyy sekä siunaamiseen että 

                                                           
215 RP lyhenne viittaa aineistossani Reikipäiväkirjaan (ks. aineistoluettelo). 
216 Opettaja valmistautui virityksiin suljettujen ovien takana. Hän asetti tuolit paikalleen ja virittäytyi tulevaan tehtäväänsä 
yksin, joten minulla ei ole aineistomateriaalia opettajan mahdollisesta valmistautumisrituaalista.  
217 Aasialaisissa traditioissa keskellä kämmentä ajatellaan olevan chakrakeskus, jonka kautta voidaan vastaanottaa ja 
lähettää energiaa. Kämmenien auki pitämistä kristillisessä traditiossa ei kentällä selitetä. Ele saattaa olla intuiitiivinen. 
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parantamiseen. Siunaajan kämmenet laitetaan siunattavan tai parannettavan pään päälle tai 
kohti hänen kehoaan.218 Siunattaessa voidaan myös piirtää ristinmerkki ilmaan tai 
siunattavan otsalle tai keholle ja rukoilla. Siunaamisen ajatellaan välittävän Jumalan 
parantavaa voimaa. Hengen olemuksen uskotaan siirtyvän siunattavaan ilman kosketustakin, 
joten kämmenien ei tarvitse välttämättä koskettaa henkilöä. Nokia Mission 
esirukouspalvelussa Tallinnassa Markku Koivisto pyöritti ilmaa käsillään rukoiltavien edessä, 
ja koko rivi kaatui nauraen lattialle (NM mp). Käsien merkitys toistuu myös Nokia Mission -
verkkosivuille kootuissa parantumisihmeissä. Niissä käsi laitetaan kipeän paikan päälle, kun 
radion välityksellä saadaan kehotus tehdä niin (NM parantumistodistukset verkossa).    
 
Ensimmäisellä reikikurssilla osallistujat kertoivat, miten he olivat spontaanisti laittaneet 
käden ystävänsä kipeälle olkapäälle tai ranteelle, ja kipu oli lähtenyt. Sitten mä laitoin käden 
siihen sen kipeeseen kohtaan ihan vaa vaistomaisesti, ja mun käsi alko tuntua kuumalta ja 
paksulta, ja se kipu oli lähteny siitä, kertoi eräs mieshenkilö, joka halusi tietoa käsien 
parantavasta voimasta (Reiki I). Tutkimukset vahvistavat, että lempeä kosketus aktivoi 
oksitosiinin eritystä, tuottaa hyvänolon tuntemuksia, ja sillä on hyvinvointia lisäävä vaikutus 
(Nummenmaa 2010; Sajaniemi & Mäkelä 2014). Käden paneminen sairaan paikan päälle on 
myötätuntoinen, hoivaava, parantamista edistävä, intuitiivinen ele. 
 
Koskettaminen on tutkimusaineistoissani merkityksellinen lähestymistä ilmaiseva ele. Nokian 
esirukouspalvelussa Markku Koiviston kosketuksen uskottiin siirtävän Pyhän Hengen 
parantavaa voimaa. Reikivirityksessä opettajan uskottiin ohjailevan ja siirtävän näkymätöntä 
reikienergiaa koskettamalla osallistujien käsiä. Sekä ylistysillassa että reikikurssilla käsillä 
kommunikoitiin yliluonnollisen kanssa (Jumalan, Jeesuksen ja Pyhän hengen tai universaalin 
parantavan reikienergian). Kädet ikään kuin vastaanottivat, ohjasivat, lähettivät tai siirsivät 
jotain näkymätöntä, mutta jollain tavalla kuitenkin kontrolloitavaa energiaa. (NM mp, 
videokooste, RP.) Näkymättömän voiman (essenssin) siirtäminen käden liikkeillä ja 
koskettamalla aktivoi olemusajattelua, intuitiivista oletusta hyvän tai pahan olemuksen 
tarttumisesta ja taipumusta olettaa yliluonnollisia toimijoita. 
 
Ensimmäisen reikivirityksen jälkeen, kun ”kanavat reikienergialle oli avattu”, viritykseen 
liittyvää reikisymbolin käyttöä ja näkymättömän energian hallitsemista alettiin harjoitella. 
Symboli piirrettiin ensin paperille ja sitten sitä alettiin piirtää ilmaan. (Reiki I.) Tämä harjoitus 
aktivoi proseduraalista muistia, joka huolehtii fyysisten ja motoristen taitojen oppimisesta ja 
muistamisesta.  
 
 

                                                           
218 Vanhassa Testamentissa (VT) kätten päälle paneminen liitetään siunaamiseen eli Jumalan hyvää tarkoittavaan 
toivotukseen. VT:n kertomuksissa myös perheen pää siunaa perillisistä vanhimman ennen kuolemaansa. VT:n esimerkissä 
uskotaan hengen siirtyvän isältä pojalle siunauksen yhteydessä. Myös esimerkiksi suudelma voi välittää siunauksen (1 Moos 
27:26). 
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10.3. Yhteenveto analyysin ensimmäisestä vaiheesta 
 
Kutsun ensimmäistä vaihetta analyysissani Maagisen ajattelun maailmaan astumiseksi. 
Ensimmäisessä vaiheessa analysoin tunneilmapiiriä tutkimuskentilläni ja ihmisten liikkeitä, 
eleitä, ilmeitä ja äännähdyksiä. Nonverbaali ilmaisu on kokemuksellista. Sitä ei ole vielä 
sanoitettu. Ihmiset eläytyivät musiikkiin, sen sanoituksiin ja tunteisiin vetoaviin puheisiin 
usein silmät suljettuina, joillakin kyyneleet silmistä valuen, ja jotkut spontaanein 
purskahduksin. Ilmeet, eleet ja liikkeet kuvastavat antautumista jollekin korkeammalle, 
näkymättömälle voimalle, sen vastaanottamista ja sen puoleen kurkottamista. 
Emotionaalisesti vahvasti latautuneessa tunneilmapiirissä liikkeet tarttuvat kuten 
emootiotkin. Kehon liikkeet ovat spontaaneita. Ryhmässä myös imitoidaan toisten ilmaisua. 
 
Spontaani kehollinen ilmaisu tekee näkyväksi pyrkimyksen kommunikoida yliluonnollisen, 
”korkeamman voiman” kanssa. Tässä näkymättömän kanssa kommunikoinnissa kädet ovat 
tärkeässä roolissa. Karismaattisessa kristillisyydessä ojennettiin kädet kohti taivasta. 
Näkymätöntä ”Pyhän Hengen” voimaa otettiin vastaan myös kämmenet avattuna taivasta 
kohti. Nöyryyttä ylempänä olevaa kohtaan osoitettiin elein, kuten katseen ja pään alas 
painamisella. ”Pyhän Hengen” läsnäoloa aistittiin huojuttamalla vartaloa ylistysillan 
hurmoksellisessa ilmapiirissä ja esirukouksessa ”kaatumalla”. Yliluonnollisen maailman 
saattoi kuvitella todeksi, kun seurasi Reiki Masterin suorittamaa pantomiimia muistuttavaa 
(reikienergioiden) viritysrituaalia, jossa kehon ja käden liikkeet imitoivat jonkin ylempänä 
olevan luokse vetämistä, näkymättömän energian muovaamista ja sen siirtämistä jollekkin. 
Opettajan liikehdintä imitoi samankaltaista korkeammalta tulevan voiman vastaanottamista, 
sen hallintaa ja siirtämistä läsnäoleviin kuin karismaattisella kentällä. 
 
Maagisen ajattelun maailmaan astuminen on analyysissani ensimmäinen ehto maagisen 
ajattelun rikastumiselle. Intuitiivinen ajattelu vahvistuu sitä tukevassa ympäristössä. 
Analysoin intuitiivisia oletuksia ja emootioita virittäviä tekijöitä sekä emootioiden ilmaisua 
ilmeissä, kehon liikkeissä ja puheen intonaatiossa. Pelkkä (sanoittamaton) kokemus ei riitä 
maagisen ajattelun rikastumiseen. Sen lisäksi tarvitaan intuitiivisia oletuksia ja mielikuvitusta 
stimuloivia (ulkoapäin tulevia) tulkintamalleja ja kokeneemman auktoriteetin ohjausta.  
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MAAGISEN TIEDON JA TAIDON HARJOITTAMINEN: VAIHE II  
 
11.          Opillinen tulkintakehys 

 
Toisessa analyysin vaiheessa kiinnitän huomioni opilliseen ympäristöön, jossa intuitiivisia 
taipumuksia tuetaan ja opitaan tulkitsemaan. Lähteenä ovat ylistysiltojen nauhoitukset, 
erilaiset kentän kirjalliset materiaalit219 ja internetsivustot sekä kentältä tekemäni 
muistiinpanot ihmisten kanssa keskusteluista. Vaihtoehtoisen henkisyyden kentältä oppia 
välitetään kursseilla, messuilla, internetsivustoilla, messuluennoilla, kentän kirjallisuudessa ja 
tapaamisissa ihmisten kesken (ks. tarkemmin aineistoluettelo). 
 
Oppimista tapahtuu jatkuvasti ja samanaikaisesti sekä implisiittisesti että eksplisiittisesti. 
Implisiittinen oppiminen on tiedostamatonta. Ilman tietoista harkintaa osaamme 
välittömästi käyttäytyä uudessakin tilanteessa ympäristön vihjeiden mukaan. Jos esimerkiksi 
astumme huoneeseen, jossa kaikki ovat kumartuneet hartaaseen rukoukseen, pysähdymme 
tai liikumme varoen ja olemme hiljaa. Opimme implisiittisesti myös toisia matkimalla, miten 
joissain tilanteissa pitää käyttäytyä yhteisön sosiaalisen normin mukaan, kuten miten ollaan, 
miten lähestytään toisia, minkälaisia intonaatioita, äänen sävyjä ja sanoja on sopiva käyttää, 
ja miten toimitaan esimerkiksi luterilaisessa jumalanpalveluksessa, karismaattisessa 
ylistystilaisuudessa tai reikikurssilla.220 
 
Opimme joitakin asioita tiedostamatta myös toiston avulla. Opimme esimerkiksi käyttämään 
meille aikaisemmin vieraita käsitteitä ja sanoja, kun kuulemme niitä toistamiseen. Vähitellen 
yhteisölle tyypillinen diskurssi eli puhetapa ja sanasto automatisoituvat, vaikka emme itse 
havaitse tietoisesti tätä prosessia. Sisäryhmätunteen vahvistuessa myös samanlaisuus 
esimerkiksi pukeutumisessa, hiustyylissä ja samojen symbolien käytössä lisääntyy.  
 
Eksplisiittinen oppiminen on tietoista ja intentionaalista. Siinä oppijan tavoite on oppia 
tietoa tai taitoa jostakin. Hän etsii aktiivisesti tarkoituksenmukaisia strategioita tämän 
päämäärän saavuttamiseksi. Eksplisiittinen oppi on opettamistarkoituksessa tuotettua 
kirjoitettua ja puhuttua tekstiä tai harjoituksia. Oppi sanallistetaan. Sen omaksumisen myötä 
tiettyjen diskurssille tyypillisten sanojen käyttö automatisoituu. Aineistossani kiinnostus 
tradition edustamaa oppia kohtaan kasvoi henkilökohtaisten kokemusten myötä. Oppi 
tarjoaa kokemuksille ja intuitiivisille oletuksille selitysmallin (ks. myös Pohjanheimo 2008).  
 

                                                           
219 Näitä ovat Nokia Mission Lähettäjälehti (myöh. Missiomaailma), Nokia Mission verkkosivut, Aamulehden 
arkistomateraali ja Markku Koiviston kirjat. Vaihtoehtoisen kentän kirjallista materiaalia ovat kurssimateriaali, messuilta 
kerätyt eri toimijoita ja eri uskomuksia käsittelevät esittelylehtiset, vaihtoehtoisen henkisyyden kirjallisuutta (ks. tarkemmin 
aineistoluettelo).  
220 Ks. sosiaalisesta normista Suomen historiallisissa herätysliikkeissä (Heimola 2012, 30-32, 61-65; 2013). 
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Tarkastelen seuraavassa karismaattisen kristillisyyden ja vaihtoehtoisen henkisyyden oppia. 
Kiinnitän analyysissäni huomiota niihin opillisiin seikkoihin, joita ihmiset kohtaavat Nokia 
Mission ja vaihtoehtoisen henkisyyden ja vaihtoehtoisen parantamisen kentillä. Aloitan näitä 
kahta kenttää yhdistävistä ontologisista perusolettamuksista. Sen jälkeen kohdistan 
huomion välittäjiin (medium), jotka operoivat ”maallisen” todellisuuden (ordinary life) ja 
yliluonnollisen todellisuuden välissä. Näiden jälkeen esittelen karismaattisen kristillisyyden 
kentällä jaetun parantamiseen liittyvän opin, ja sitten siirryn vaihtoehtoisen henkisyyden ja 
parantamisen kentällä jaettuihin oppeihin, käsityksiin ja sanastoon. Lopuksi esittelen 
yksityiskohtaisemmin reikiin liittyvän opin ja sen harjoittelun. Reikin periaatteiden 
omaksuminen tapahtuu vaihtoehtoisen henkisyyden opillisten käsitysten kontekstissa.  
 
 
11.1.   Yhteinen käsitys ei-naturalistisesta todellisuudesta 
 
Maagisuskonnollinen ajattelu on ominaista kummallakin kentällä, siksi niissä jaetaan 
samanlaisia intuitiivista ajattelua tukevia ontologisia eli olemassaolon perimmäistä luonnetta 
koskevia käsityksiä maailmasta ja sen luonteesta. Intuitiiviseen ajatteluun perustuvassa 
maagisuskonnollisessa ajattelussa olennaista on käsitys siitä, että ihminen on pohjimmiltaan 
henkinen olento. Henkisellä olemuspuolella viitataan aineettomaan, materiasta ja 
maallisesta elämästä riippumattomaan ulottuvuuteen. Siitä puhutaan sekä sieluna että 
henkenä. Näiden käsitteiden käyttö kentällä on epätäsmällistä ja päällekkäistä. Intuitiivisen 
dualismin mukainen (ks. Bloom 2004) ajattelu vahvistuu ruumiin ja sielun, maallisen ja 
hengellisen todellisuuden erotteluissa.  
 
Hengellinen maailma ja maallinen maailma vaikuttavat olevan eräänlaisia 
rinnakkaistodellisuuksia. Karismaattiskristillisessä ”elävässä uskossa” ihmisen ajatellaan 
kokevan yhteyttä hengelliseen maailmaan jatkuvasti maallisen elämänsä rinnalla. Kokonaan 
ihminen pääsee tuohon toiseen maailmaan kuitenkin vasta kuollessaan. Kristillisessä 
maailmankuvassa taivas, paratiisi ja ”Jumalan valtakunta” edustavat tuonpuoleista, 
kuoleman jälkeistä paikkaa ja olotilaa. Raamatun sanaan luottava karismaattinen kristitty 
odottaa Jeesuksen toista tulemista ”aikojen lopussa”.221 Nokia Missio -aineistossa lopun 
aikojen odotuksen julistus oli myös vahvasti läsnä.  
 
Vaihtoehtoisessa henkisyydesä ”korkeampi todellisuus” edustaa maallista, aineellista 
maailmaa hienojakoisempaa olotilaa ja tietoisuuden tasoa. Tämän tason saavuttamista 
pidetään mahdollisena myös tässä elämässä, mikäli ihminen harjoittaa säännöllisesti 
henkisiä harjoituksia kuten esimerkiksi joogaa ja meditaatiota tai on jo syntyessään 
”oivaltanut sielu”. (RP.)  

                                                           
221 ”Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan.” (Luuk.21:27) 
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Vaihtoehtoisen henkisyyden harjoittajien näkökulma maalliseen maailmaan on henkisyyttä 
priorisoiva. Vaihtoehtoisen henkisyyden opeissa esiintyy aasialaisista uskonnonfilosofioista 
inspiraatiota saanut vedantafilosofian ajatus maailmasta harhana (maya), johon mielen ei 
tule kiintyä (ks. myös Campbell 2007). Maallista todellisuutta pidetään rajallisena ja 
näennäisenä. Sen ajatellaan peittävän henkisesti ensisijaisen korkeamman todellisuuden.222 
Kentällä viitataan myös kristinuskon gnostilaiseen suuntaukseen, jonka mukaan maallinen 
maailma on alemman ja pahan luojajumalan (demiurgi) työtä, ja johon tulee ottaa osaa niin 
vähän kuin mahdollista.223 
 

Kouluttaja ja mystikko Veli Martin Keitel puhuu matrix-mallista. Sen mukaan mikään 
näkemämme ja kokemamme ei ole totta. Elämme harhassa, jonkinlaisessa kuplassa tai 
virtuaalitodellisuudessa. Tapahtumia ohjaa ennalta luotu koodi, aivan kuin Hollywood-
elokuva Matrixissa. Vain valistuneet ja henkimaailmalle herkistyneet ihmiset näkevät 
tämän teatterin läpi. (Internetlähteet: Haapamatti 2017.) 

 
Kummankin kentän keskeinen oppi henkisestä maailmasta vahvistaa intuitiivista oletusta 
yliluonnollisesta toimijasta, joka operoi tuonpuoleisesta ja näkymättömästä todellisuudesta 
käsin (vrt. HADD). Näiden toimijoiden ajatellaan vaikuttavan jokapäiväisen elämämme 
kulkuun. Heillä uskotaan olevan yliluonnollisia kykyjä ja strategista tietoa, ja he voivat 
halutessaan muuttaa ihmisten (kuten lääkärien) tekemiä ennusteita esimerkiksi sairauden 
kulusta (ks. myös Pohjanheimo 2005).  
 
Karismaattisessa kristillisyydessä toimijat ovat Jumala, Jeesus ja Pyhä henki, jotka kaikki 
edustavat samaa jumalallista voimaa. Jumalan ominaisuuksiin liitetään lukemattomia 
attribuutteja, joita korostetaan eri teologisissa tulkinnoissa ja eri aikakausina erilaisissa 
kulttuurisissa konteksteissa eri tavoin. Esimerkiksi afrikkalaisessa karismaattisessa 
kristillisyydessä korostuu Jumalan ihmeitä tekevä voima luterilaiskristillistä kulttuuria 
vahvemmin. Kuolleesta herättäminen ei afrikkalaisen karismaattisen kristillisyyden 
kontekstissa ole mahdotonta, kun taas Suomessa Nokia Missioon ja Markku Koivistoon 
liitetty uutinen kuolleen puolesta rukoilemisesta ylitti kulttuurisen sosiaalisen normin ja 
nostatti mediakohun, joka osaltaan vaikutti Markku Koiviston eroamiseen luterilaisesta 
kirkosta. (Pohjanheimo 2005.)224 
 

                                                           
222 Esimerkiksi kansanperinteistä ammentavassa uuspakanuudessa korostuu kuitenkin aineellisen maailman henkinen 
merkitys. Luonto koetaan itsessään pyhänä. (RP.) 
223 Gnostilaisia ja muita 300-luvulta peräisin olevia varhaiskristillisiä papyruskääreitä löytyi sattumalta 1945. Helsingin 
yliopiston eksegetiikan laitoksen tutkijaryhmä käänsi tekstejä myös suomeksi. Kokoelma kiinnosti myös vaihtoehtoisesta 
henkisyydestä kiinnostuneita ihmisiä (RP).  
224 Vuonna 2003 uudenvuoden suuressa massatapahtumassa Metroauto-areenalla paikalle tuotu afrikkalainen pastori 
kertoi kokemuksiaan helvetistä oltuaan kolme päivää kuolleena (NM mp, Lähettäjälehti 1/2003). Tätä ”todistusta” pidettiin 
niin epäuskottavana, ettei media kutsusta huolimatta saapunut paikalle (NM mp). 
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Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä vallitsee rikas jumaluuksien ja erilaisten henkiolentojen 
kirjo, joka ammentaa uskonnollisista traditioista, kansanuskosta ja esoteerisista perinteistä. 
Näkymätön edustaa korkeammalla tietoisuudentasolla olevaa henkiolentoa, universaalia 
energiaa tai kosmista entiteettiä.225 Kentällä suhtaudutaan hyväksyvästi eri 
uskontotraditioiden hengellisiin mestareihin ja erilaisiin henkiolentoihin, jos niitä pidetään 
hyvää tarkoittavina. Myös Jeesuksen opetukset ja elämänohjeet soveltuvat vaihtoehtoisen 
henkisyyden harjoittajille, kuten Kirkon tutkimuskeskuksen tekemä kysely Ultralehdessä 
(2011) osoitti (Ketola & Sohlberg 2012).226 Kristinuskon Jumala ja Jeesus edustavat tällä 
kentällä samaa henkistä ja ”universaalia rakkauden energian lähdettä”. Voit kutsua sitä 
Jumalaksi tai kosmiseksi rakkauden energiaksi. Samasta asiasta on kysymys, kerrottiin 
reikikurssin aluksi (Reiki I). Naisjumalattarien, naispuolisten gurujen ja feminiinisen energian 
korostuminen on näkyvää kentällä, joka myös kiinnostaa enemmän naisia.227   
 
Kummallakin kentällä enkelit edustavat toisesta näkymättömästä ja maanpäällistä elämää 
kehittyneemmästä todellisuudesta käsin operoivia toimijoita. Heillä on strategista tietoa, 
johon ihmisellä ei ole pääsyä. Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä enkelit ovat yksi 
henkiolentojen joukko monien muiden näkymättömien toimijoiden rinnalla. Enkelien 
uskotaan tuovan viestejä ja kulkevan näkymättömänä vierellä (Utriainen 2015). Myös monet 
luterilaiset kristityt hyväksyvät enkelien olemassaolon (ks. Ramstedt & Utriainen 2017). 
Karismaattisella kentällä enkeleistä ei kuitenkaan puhuttu. Vaihtoehtoista henkisyyttä 
pidetään harhaoppisena, joten enkeleihin suhtautuminenkin on joko kielteistä tai ainakin 
ambivalenttia. Internetissä leviävissä kirjoituksissa ja videoissa varoitetaan kristittyä 
avaamasta ”portaalia” eksyttäville hengille enkelien avulla (Strom 2010).228  
 
Aineistojeni maagisuskonnollisessa maailmassa korostuu toivo onnellisen lopun 
mahdollisuudesta. Karismaattisen kristillisyyden kentällä uskotaan kuoleman jälkeiseen 
elämään ”Jumalan valtakunnassa” ja vaihtoehtoisella kentällä korkeampien tietoisuuden 
tasojen saavuttamiseen. 
 
 
11.2. Välittäjät maallisen ja yliluonnollisen rajalla  
 
Uskonnollisissa opeissa ja henkisissä traditiossa tuonpuoleista tietoa ja yliluonnollista voimaa 
välittävät myös maanpäälliset ekspertit. Heillä on erityisasema suhteessa yliluonnolliseen. 

                                                           
225 Entiteettejä on erilaisia, mutta usein ne edustavat jonkinlaista ryhmää tai neuvostoa, kuten esimerkiksi Valkoinen 
veljeskunta (RP). 
226 ”Jeesuksen opetukset ja elämänohjeet soveltuvat oman aikamme elämänohjeiksi” -väittämää ilmoitti 91 prosenttia 
kyselyyn vastanneista ”uskovansa vakaasti” tai ”pitävänsä vähintään todennäköisenä”. 
227 Esimerkiksi Minä Olen -messuilla 2012 naisia on enemmistö messuvieraista (ks. myös Utriainen 2014). Karismaattisella 
kentällä sekä miehiä että naisia näytti olevan yhtä paljon yleisössä. Sisäpiirissä miehiä oli enemmän. 
228 Niissä muistutetaan Raamatun jakeisiin (2 Kor 11:14; 2 Kor 11:13, 2) viitaten, että Saatanakin pukeutui enkeliksi (Strom 
2010). Myös you tube –kanavalla on paljon aiheeseen liittyviä videoita. Ks. aineistoluettelo.  
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Nokia Mission kentällä Markku Koivistoa pidettiin erityisen ”voideltuna” henkilönä, jonka 
kautta Pyhän Hengen uskottiin välittyvän muita esirukoilijoita voimallisemmin. Tämä näkyi 
kentällä esimerkiksi siten, että esirukouspalvelussa Koiviston rukousta jonotti noin sata 
henkilöä, kun muille esirukoilijoille ei ollut jonoja (NM mp, ks. myös Pohjanheimo 2005). 
Myös reikikurssin opettajan oletettiin omaavan kykyä ”kanavoida universaalia energiaa”.   
 
Karismaattisessa kristillisyydessä välittäjiä ovat myös evankelistat, jotka kiertävät 
ylistystilaisuuksissa todistamassa kokemistaan ihmeistä ja kertomassa saamistaan 
profetioista. Evankelistat tekivät karismaattista parantamista tunnetuksi jo liikkeen 
alkuvaiheissa Yhdysvalloissa.229 Nykyään herätystä julistetaan suurtapahtumissa ympäri 
maailmaa. USA:ssa syntynyt populaarikulttuurin ja viihdeteollisuuden keinoja ja 
massamedian volyymia hyödyntävä televisioevankelistan malli on levinnyt ympäri 
maailman.230 Tapahtumia videoidaan ja esitykset leviävät digitaalisen verkoston välityksellä. 
Tallenteita maailmalla tapahtuneista ylistyskokouksista voi ostaa dvd-tallenteina 
tilaisuuksissa ja netin kautta. Näiden saarnaajien näyistä ja massakokouksissa tapahtuneista 
ihmeistä kerrotaan kentällä. (Pohjanheimo 2005, 2008.)    
 
Myös vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä toimii kiertäviä ”evankelistoja”, jotka esiintyvät 
tapahtumissa ympäri maailmaa. He kiertävät myös Suomessa markkinoimassa kirjojaan ja 
kertomassa uusimmista, maailmalla leviävistä henkistä kasvua edistävistä tekniikoista tai 
kanavoinnin kautta saadusta tiedosta. Kristillisiin saarnaajiin verrattuna esiintymiset eivät ole 
yhtä emotionaalisesti intensiivisiä. Näissäkin tilaisuuksissa emootioita ja tunteita ilmaistaan, 
mutta samanlaista hurmoksellista ilmapiiriä ei esiinny. Tilaisuudet ovat hillitympiä, vaikka 
niidenkin kerrotaan ”koskettavan” ihmisiä. (RP.)  
 
Opin ja tradition siirto tapahtuu opettaja ja oppilas -suhteessa. Tradition siirtyminen 
mestarilta oppilaalle on esoteerisen uskonnollisuuden yksi tunnuspiirteistä, mutta se näyttää 
vaikuttavan laajemminkin vaihtoehtoisen henkisyyden ja parantamisen harjoittajien 
keskuudessa. Katkeamatonta oppilasketjua pidetään perinteen auktoriteetin ja 
autenttisuuden takeena ja mittapuuna (Ketola & Sohlberg 2008, 196; Sohlberg 2017). 
Reikissä tämä oppilasketju tehdään näkyväksi (länsimaisen reikin) perimysjärjestyksessä. 
Ketju alkaa Mikao Usuista (1865-1926), jatkuu hänen oppilaassaan Chujiro Hayashissa (1878 
– 1941) ja edelleen Hawayo Takatassa (1900-1980), joka toi reikin läntisen kulttuurin 
vaikutusalueelle. Suomessa initioitujen Reiki Masterien opetuslinja jatkuu Takatasta 
Ruotsissa asuvan Wanja Twanin kautta Aila Norlamoon (1922-2000), joka initoi noin sata 
suomalaista Reiki Masteriksi.  

                                                           
229 Kuuluisia karismaattiskristillisiä parantajia olivat mm. William Branham 1909-1965, Kathryn Kuhlman 1907-1976, Oral 
Roberts 1918-2009 ja Benny Hinn (synt. 1952). 
230 Videoidut esiintymiset levisivät ja tarjosivat mallin retoristen tehokeinojen käytöstä karismaattisen sanoman 
julistamisessa. Saksalainen ja Afrikassa miljoonien ihmisten massakokouksissa saarnaava Reinhard Bonnke tai 
amerikkalainen David Wilkersson tunnettiin myös Suomessa (NM mp). 
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Reikin opettajan perimyslinja kertoo, miten monta Reiki Masteria opetuslinjalla on, ja keitä 
he ovat. Opettajien reikilinjoja arvioidaan ja arvostetaan sen perusteella, kuinka tunnettuja 
Reiki Mastereita perimysjärjestyksessä on. Toiset arvostavat enemmän traditionalistiseksi 
nykyään kutsuttua länsimaista reikin linjaa (The Usui System of Natural Healing), kun toisille 
tärkeämpiä ovat kanavoiduista lähteistä inspiraatiota saaneet Reiki Masterit. (RP.)  
 
Hengellinen opettajuus ei siirry karismaattiskristillisyydessä samanlaisen perimys-
järjestyksen mukaan kuin institutionaalisessa kirkossa, jossa pappisvihkimyksen antaa 
piispa.231 Esikuvallisista karismaattisista saarnaajista puhuttiin kuitenkin myös Nokia 
Missiossa. Markku Koivisto asetti itsensä karismaattisten saarnaajien ketjun jatkumolle 
viitaten Niilo Yli-Vainioon.232  Vähän aikaa sitten olimme tilaisuudessa, jossa oli Niilon tytär, 
joka sanoi näin; kahdenkymmenen vuoden jälkeen nyt on jotain samaa kuin isän kokouksissa 
(NM Koivisto). Myös Yli-Vainion aktiivikautta edelsi henkilökohtainen 
ihmeparantumiskokemus (Pessi 1983; Heino 1997, 61). 
 
Aineistossani hengellinen opettaja on usein myös parantaja.  Kummallakin tutkimuskentällä 
mestari ja oppilas -suhteen lisäksi parantaja ja parannettava -suhde korostui. 
Karismaattisella kentällä saarnaajan ”vihkimys” perustuu usein omakohtaiseen 
ihmeparantumiskokemukseen. Markku Koiviston karismaattinen toiminta alkoi hänen 
parantumisestaan imusolmukesyövästä. 
 

Koen vahvasti, että tämä sairaus ja terveeksi tuleminen oli Jumalan – hienosti 
sanottuna – interventio eli väliin puuttuminen ja minun uudelleen orientoituminen eli 
uudelleen suuntautuminen uusiin asioihin (NM Koivisto).  

 
Sairaudesta parantuminen uuden elämäntehtävän alkamisen käännekohtana on yleistä 
myös vaihtoehtoisen henkisyyden ja vaihtoehtoisten hoitojen opettajien ja luennoitsijoiden 
keskuudessa. Reikikurssilla opettaja kertoi vaikeista henkilökohtaisista elämäntilanteista, 
joista selviämisessä reikillä oli hänelle suuri merkitys. Omakohtainen kokemus vakuuttaa 
kuulijat sanoman aitoudesta (ks. esim. Wit et al. 2008) ja todistaa Jumalan parantavasta 
voimasta karismaattisella kentällä tai universaalin parantavan energian vaikutuksesta 
vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä. Parantumisen kokemuksen myötä henkilöstä tulee 
”elävä todiste” siitä, että Jumalan voima tai universaali energia vaikuttaa. ”Se toimii.” (NM 
mp, RP.)  
 
 

                                                           
231Uudessa testamentissa kerrotaan, kuinka erilaisiin palveluvirkoihin siunattiin ihmisiä rukouksella ja kätten päälle 
panemisella. (2 Tim 1:6-7) Tämän esikuvan mukaisesti kaikki papit ja piispat vihitään virkaansa kätten päälle panemisen ja 
rukouksen kautta. Piispojen kohdalla katkeamaton kätten päälle panemisen ketjun sanotaan jatkuneen apostoleihin asti 
(apostolinen suksessio). (Kirkollinen sanasto.)  
232 Edellinen karismaattinen Suomessa julkisuutta television välityksellä saanut herättäjäsaarnaaja oli Niilo Yli-Vainio. 
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11.3. Parantamisen perusteet ja menetemät Nokia Missiossa 
 
Karismaattinen kristillisyys edustaa fundamentalistista, ehdotonta kristinuskon suuntausta, 
jossa Raamatun sanaa pidetään kirjaimellisesti totena. Se mikä oli totta 2000 vuotta sitten 
Golgatan mäellä, on totta tänäkin päivänä, julistettiin Nokian herätysillassa (NM torstai-ilta 
1). Karismaattisen kristillisyyden kentällä alkuperäisen, ”aidon tiedon” uskotaan löytyvän 
Raamatusta, jota pidetään pyhänä kirjana. Vaikka kentällä tiedetään hyvin Raamatun 
kirjoittamisen ja kokoamisen prosesseista historiassa, uskotaan kuitenkin, että Jumala on 
viime kädessä ohjannut Raamatun kirjoittajien työtä. Raamatun jakeisiin viitataan jatkuvasti 
ylistyillan puheissa ja ihmisten kohtaamisissa. Raamatun sana tulee tutuksi, ja sillä 
perustellaan omia käsityksiä. 
 
Monilla on oma Raamattu mukana ylistystilaisuuksissa. Sitä alleviivataan ja siihen tehdään 
merkintöjä. Raamatun sanaa ja sen tulkintaa opitaan myös pienemmissä ryhmissä kuten 
Raamattuseuroissa, rukouspiireissä ja kotiseurakunnissa. Myös Internetissä löytyy useita 
Raamatun lukuohjelmia. Raamattua voidaan lukea systemaattisesti luku kerrallaan tai siitä 
etsitään jakeita, jotka antavat lohtua, opastusta ja neuvoa. Raamattua luetaan ja tulkitaan 
yksin ja yhdessä ”uskonsisarten ja -veljien” kanssa. Raamattua voidaan myös käyttää 
oraakkelina. Tällöin Raamatun ”sana” avataan usein silmät kiinni ”Jumalan johdattamana” 
jostain kohdasta. Avautuneen sivun tekstiä luetaan merkityksiä ja johdatusta etsien. 
Uskotaan, että Jumala on tarkoituksella avannut juuri tietyn sivun juuri tietyn henkilön 
luettavaksi. (NM mp, ks. myös Pohjanheimo 2005, 2008.)233 
 
Karismaattisella kentällä Raamattu on jo monille entuudestaan tuttu. Sen tekstiä on kuultu 
jumalanpalveluksissa, ja sitä on ehkä itsekin luettu. Henkilökohtaisten kokemusten ja 
uskoontulon kokemuksen jälkeen kirjoitettu oppi eli ”Sana” alkaa kiinnostaa uudella tavalla. 
Raamattuun viittaaminen ja sen siteeraaminen näyttää yleistyvän Raamatun tuntemisen 
(oppimisprosessin) myötä. Vastuunkantajat ja esiintyjät siteerasivat usein Raamatun jakeita 
puheensa lomassa. 
 
Uudessa Testamentissa (UT) eri kirjoittajien näkemykset sairauksien syistä ja Jeesuksen 
parantamiskeinoista poikkeavat toisistaan. Syntiin sairauden yhteydessä viitataan UT:ssa, 
silloin kun Jeesus sanoo liikuntakyvyttömän miehen parannettuaan: Älä enää tee syntiä, 
ettei sinulle kävisi entistä pahemmin (Joh. 5:14).  Sairaus saattoi myös olla Jumalan sallima 
kärsimys, jonka tarkoituksena oli pitää kohteensa nöyränä (ks. 2.Kor.12:7). Raamatussa 
(UT:ssa) ruumiillinen kipu ja kärsimys ymmärretään myös siunaukseksi. Tämä tulkinta oli 
hallitseva Nokia Mission kentällä; sairastuminen ja parantuminen on Jumalan tapa johdattaa 
ja kutsua ihmistä lähemmäksi itseään ja osoittaa voimaansa (NM Koivisto).  

                                                           
233 Nokia Missiossa käytetään vain Raamatun edellistä suomennosta vuodelta 1938 (UT). (Uusin suomennos on vuodelta 
1992.) 
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Uuden Testamentin kirjoittajien ajatteluun vaikuttivat alkukristillisellä ajalla tyypilliset 
maagiset ja demonologiset sairauksien selitykset, jotka olivat yleisiä sekä kansan että 
oppineiden parissa (Uro 2003, 2016b; von Weissenberg 2016; Pajunen 2016). Eksorkismi eli 
pahojen henkien manaaminen oli yksi tunnetuista parantamismetodeista. Ajateltiin, että 
sairaus on saastuttava henki, joka ottaa ihmisen valtaansa tai tartuttaa sairauden. Jotta 
pahan hengen valtaama voisi parantua, täytyi ylimääräinen vieras ajaa pois. Jeesus ja 
myöhemmin apostolit suorittivat parannustekoja ja ajoivat pois pahoja henkiä ”Jeesuksen 
Kristuksen nimessä” (esim. Ap. 16: 16-18; Matt.10:1) ja ”Pyhän Hengen” voimalla. 
 
UT:n mukaan pahat henget kuuluvat Jumalaa vastustaviin voimiin, jotka Jeesus Jumalan 
valtuuksin voittaa (Matt. 12: 22-32). Haitallisen ”pahan” pois ajaminen on intuitiivinen, inhon 
perusemootioon liittyvä toiminta, jota ohjaa selviytymistä edistävät neurobiologiset 
prosessit. Parantamisaktissa toinen henkilö, parantaja, auttaa pahan hengen valtaan 
joutunutta ajamalla ”pahan”olemuksen pois erikoistaitojensa avulla. Tämä henkilö on 
välittäjä (medium), jolla uskotaan olevan kykyä ja taitoa kommunikoida ylluonnollisen 
kanssa. Pahan voiman tartuttaja on näkymätön toimija, joka on joko tartuttanut 
sairastuttavaa olemusta parannettavaan tai siirtynyt, vallannut ja syrjäyttänyt parannettavan 
kuten possessiossa.234 
 
Eksorkismin lisäksi UT kertoo myös, miten parantamisen armolahjan kanssa tulee toimia; 
mitä sanotaan, mitä tehdään ja miten. Kentällä viitattiin usein tiettyihin Raamatun kohtiin, 
joissa Jeesus ja apostolit parantavat erilaisista vaivoista kärsiviä. Jeesus parantaa sairauksia 
kuten kuumeen koskettamalla235 sairasta (Matt. 8:14-15), nostamalla hänet ylös (Mark. 
1:30-31) tai verbaalisesti nuhtelemalla kuumetta (Luuk. 4:38-39). Jeesus parantaa 
halvaantuneen sanomalla tälle: Minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi (Mark 
2: 11; Matt. 9:1-8; Luuk. 5:12-16). Sokea saa näkönsä, kun Jeesus sanoo: Saa näkösi; sinun 
uskosi on sinut pelastanut (Luuk. 8:41). Toisen sokean Jeesus parantaa sylkemällä miehen 
silmiin ja panemalla kätensä hänen päälleen (Mark. 8: 22-25). Spitaalinen mies pyytää 
Jeesusta: Jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa, johon Jeesus vastaa: Minä tahdon; 
puhdistu (Mark. 1:40; Matt. 8:1-4; Luuk. 5:12-16). Apostolit parantavat rukoilemalla, käden 
päälle laittamalla (Apt. 28: 8-9) ja sanomalla: Jeesuksen Kristuksen nimeen (Ap. 3:1-8; Ap. 
4:10).236  

                                                           
234 Eksegetiikan tutkijat keskustelevat mm. siitä, oliko Jeesuksen toiminnassa kysymys henkipossessiosta, transsista vai ASC-
tilasta (Alternative State of Conciousness). Possessiossa henki valtaa ruumiin, transsissa henki vaikuttaa ruumiseen ja ASC-
tilassa kokijan (oma) henki siirtyy toiselle tetoisuuden tasolle (Uro 2016a.) 
235Lihavointi lisätty. 
236 Uuden testamentin eksegetiikassa Risto Uro on analysoinut kertomuksia Jeesuksen parantamistoimista maagisen 
tarttumisen näkökulmasta sosiokognitiivisen rituaaliteorian kehyksessä (Uro 2013, 2016a, 2016b, 201). Uro korostaa myös 
kehollisen kognition (embodied cogniton) osuutta rituaalisen toiminnan taustalla.  Symboliset eleet kuten Jeesus 
koskettamassa sairasta tai sairastunutta kehon osaa, tai sairas koskettamassa Jeesuksen vaatetta (Mark 7:33) viittaavat 
tarttumismagiaan. Myös sylkeä, mutaa, öljyä ja vastamagiaa (antagonistic magic) käytettiin eksorkismissa (Uro 2016a; 
Theissen 2010, 49). 
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Raamatussa esiintyy myös erityisiä parantavia sanoja, joita käytetään parantavien eleiden 
yhteydessä. Nämä arameankieliset sanat esiintyvät suomenkielisessä käännöksessä 
alkukielellä. Niitä ovat esimerkiksi "Effata", joka tarkoittaa: aukene. Se esiintyy kuuromykän 
ihmeparantumisesta kertovissa jakeissa (Mark.7: 33-35). Jairoksen tyttären kuolleista 
herättäneet sanat seurakunta on säilyttänyt perimätiedossaan aremeankielisinä: Talita 
kuum! (Mark 5:41). Näissä sanoissa uskotaan olevan yliluonnollista vaikuttavaa voimaa.  
 
Raamatun esikuvallisissa parantumiskertomuksissa parantaja on Jeesus tai apostolit. Lääke 
on jumalallinen voima, Pyhä Henki, joka välittyy rukoilijan kautta. Parantamisen aikaansaa 
usko. Niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon! (Matt. 8:13). Monessa kertomuksessa 
Jeesus parantaa, kun hän näkee parannusta pyytävän sairaan tai sairaan läheisen uskon. 
Useissa kertomuksissa paranemista edeltää joko parannettavan tai Jeesuksen ”liikutus”. 
Raamatun esimerkin mukaan kipua tai sairautta käsketään poistumaan parannettavasta (NM 
haastattelu). 
 
Samoja Raamatussa kuvattuja eleitä ja sanoja esiintyi 2000-luvulla Nokia Mission kentällä. 
Esirukouspalvelussa kosketetaan otsaan, rintaan, olkapäähän ja sanotaan ”Jeesuksen 
Kristuksen nimeen” tai vain ”Nyt”.  Rukoilu on keskeinen menetelmä yliluonnollisen 
(Jumalan) kanssa kommunikointiin. Raamatussa rukoilua harjoitetaan ja siihen kehotetaan. 
Karismaattisella kentällä Koivisto täsmensi mihin asioihin rukousta vodaan käyttää. 
 

Rukous kattaa useita asioita, mutta pääasiallisimmat ovat; 1) yleinen palvonta ja 
Jumalan ylistys, 2) omien tarpeiden puolesta pyytäminen ja anominen, 3) pyytäminen 
muiden puolesta, ja 4) Jumalan lahjoista ja armosta kiittäminen (Koivisto ja lähettäjät 
2/2001: raporttikirje). 

 
Siunaaminen on myös yksi rukoilun muoto (Jokiranta 2016, 110). Siunaamiseen liittyy ”käden 
päälle panemista” ja verbaalista vakuuttamista.237 Karismaattisuudessa siunaamisen rituaalit 
eivät noudata kirkkokuntarajoja vaan myös (katolisen kirkon) öljyllä voitelu voi kuulua 
ylistysiltojen ohjelmaan. Rukoilua harjoitetaan yksin tai yhdessä. Rukoiluun ja siunaamiseeen 
liittyy oletus yliluonnollisesta toimijasta ja yliluonnollisesta voimasta (essensistä). Myös 
parantamisessa rukoillaan, pyydetään ja kiitetään sekä omien että muiden tarpeiden 
puolesta. 
 
Karismaattisen kristillisyyden kentällä ei juuri spekuloitu sairauksien taustasyillä kuten 
elämäntavoilla, perinnöllisillä taipumuksilla tai psykologisilla syillä. Sairastumisien ja 
parantumisien käsitettiin olevan viime kädessä Jumalan tahdon alaisia. Mikäli sairaus parani, 
se käsitettiin osoituksena Jumalan voimasta. Mikäli paranemista ei tapahtunut, ajateltiin, 
että sekin oli Jumalan tahto. Paranemista tärkeämpänä pidettiin uskoontuloa. (NM mp.)  

                                                           
237 Ks. siunaamisen vaikuttamisuskomuksista varhaiskristillisissä teksteissä (Jokiranta 2016). 
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11.4. Vaihtoehtoisen henkisyyden kentän jakamat opit ja käsitteet 
 
Populaarikulttuuri ja viihdeteollisuus ovat tehneet vaihtoehtoisen henkisyyden kentän 
käsitteitä tunnetuksi (Patridge 2004/2005, 2013). Vaihtoehtoisista hoidoista kirjoitetaan 
myös lehdistössä ja tietoa ja kokemuksia jaetaan nettisivustoilla. Vaihtoehtoisen 
henkisyyden käsitteet ovat monille tuttuja jo ennen reikikurssille osallistumista. Uteliaisuus 
ja tiedonhalu kasvavat positiivisten omakohtaisten kokemusten myötä. Uudesta 
”ihmeelliseksi” koetusta maailmasta halutaan tietää lisää. (RP.) 
 
Aktiiviselle tiedon etsijälle tietoa erilaisista uskonnollisista liikkeistä, henkisen kasvun 
menetelmistä ja vaihtoehtoisista hoitomenetelmistä on runsaasti. Laajan kirjallisen 
tarjonnan lisäksi tietoa saa messuilla (Minä Olen -messut, Hengen ja Tiedon messut). 
Messuilla voi myös osallistua työpajatyöskentelyyn (”workshops”), jossa opitaan itsestä 
uutta, harjoitetaan tietoisuustaitoja, autetaan saamaan yhteys enkeleihin ja lohikäärmeisiin 
(Minä Olen -messut 2018). Messuilla voi myös kokeilla erilaisia vaihtoehtohoitoja. 
Työpajoissa ja ihmisten kohtaamisissa kokeneemmilta opitaan opin tulkintaa ja taitoa 
kommunikoida yliluonnollisen kanssa ja harjoittaa parantamiseen liittyviä menetelmiä. Opit 
ja käsitykset ovat osa vaihtoehtoisen henkisyyden, vaihtoehtohoitojen ja myös reikin 
kontekstia.  
 
Vaihtoehtoisen henkisyyden kentän toimijat korostavat, että heidän edustamassaan 
henkisyydessä ei ole kysymys uskonnosta. Uskontoon (usein kristinuskoon) ja 
uskovaisuuteen suhtaudutaan varauksellisesti. Uskontoihin liitetään mielikuvia 
vallankäytöstä, sotimisesta, naisten alistamisesta, seuraajien petkutuksesta ja muita 
henkisyydestä loitontavia asioita. (RP.) Vaikutti siltä, että näiden uskontoon liitettyjen 
piirteiden ei haluttu pilaavan ja tartuttavan negatiivisia ominaisuuksia henkisyyden 
”puhtauteen”. 238Uskontojen sijaan todistusvoimaa haetaan ”uuden ajan tieteistä” ja 
omakohtaisesta kokemuksesta, johon luotetaan. Se toimii, sanottiin reikikurssilla, ja 
kehotettiin kurssilaisia itsekin kokeilemaan (Reiki I, Reiki II mp). 
 
Karismaattiskristillisestä kentästä poiketen vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä ei ole yhtä 
ainoata kirjallista lähdettä, josta oppi ”jumalaisesta tiedosta” ja ”kosmisesta viisaudesta” tai 
menetelmistä saavuttaa korkeampia tietoisuuden tasoja, paljastuisi. Kirjallisia lähteitä on 
paljon, ja joka vuosi messuilla esitellään uusimpia julkaisuja. Niiden ajatellaan edustavan 
aitona ja oikeana pidettyä tietoa. Suosittuja ovat esimerkiksi alkuperäisen, vanhimman 
tiedon auktoriteettiin perustuvat Kabbalaa tulkitsevat kirjat, maan ulkopuolisiin 

                                                           
238 Kielteisinä uskontoina näyttäisi olevan länsimaiden historiassa vaikuttaneet kirjalliset uskonnot kuten juutalaisuus, 
kristinusko ja islam. Näiden uskontojen mystisistä suuntauksista (kuten kristinuskon mystikot, suufilaisuus, kabbala) ollaan 
kuitenkin kiinnostuneita. Aasialaisiin uskontoihin suhtaudutaan myönteisemmin. Ei-uskonnollisena pidettyä 
buddhalaisuutta ja siihen liittyvää meditaatioperinnettä sen sijaan suositaan. (RP.) 
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tietolähteisiin perustuva Urantia-kirja239 ja monet eri kanavoituihin lähteisiin perustuvat 
opaskirjat. Nämä tiedon lähteet eivät kilpaile toistensa kanssa vaan kentällä ajatellaan niiden 
täydentävän toisiaan. Tietoa lähestytään eklektisesti eli eri lähteistä vaikutteita valikoiden ja 
yhdistellen (Hanegraaf 1996; Ramstedt & Utriainen 2017).   
 
Vaihtoehtoisen henkisyyden opeille on tyypillistä myös perennialistinen ajattelu (Philosophia 
perennis), jonka mukaan kaikilla uskonnoilla on yhteinen metafyysinen ydin, ja ne jakavat 
saman perimmäisen totuuden (ks. myös Stuckard 2005; Faivre 1994).240 Eri traditioista 
peräisin olevat uskonnolliset opit hyväksytään ja niitä myös sekoitetaan joustavasti. 
Esimerkiksi kanavoidessa apuun voidaan kutsua yliluonnollisia toimijoita useammastakin 
traditiosta.  
 

Olen tehnyt ryhmäläisille Voimallisen Hoitopallon. Sen voi vastaanottaa kahden viikon 
ajan niin usein kuin haluat. Hoito aktivoituu heti kun lausut, että haluat vastaanottaa 
XXXXXXn lähettämän Energiapallon. Hoidossa on mukana Arkkienkeli Rafael, Äiti Maria 
ja Kultasäteen Parantajaenkelit. Hoito sisältää Reikiä, Kristusvaloa, Karunaa, Violet 
Flame Reikiä, Kundaliinireikiä, Gold Reikiä, Purple Reikiä, Golden Shaktia ja 
Atlantislaisia Voimamantroja. (Facebook, 18.11.2016) 

 
Kentällä käytettiin usein metaforaa ”henkinen koulu”. Sen mukaan yksilön 
elämäntapahtumien tarkoituksena on opettaa ja auttaa henkilöä kehittämään henkisiä 
arvoja ja ominaisuuksia. ”Koulussa” on myös opettajia. Heitä kutsutaan ”henkisiksi 
opettajiksi”. Kehittymisen myötä edetään luokalta tai tasolta toiselle kohti yhä 
tiedostavampaa ja henkisempää elämää. Myös vastoinkäymisten ajateltiin olevan opetuksia 
ja mahdollisuuksia sisäiseen kasvuun. Ihmiset vertasivat henkisyytensä kehittymistä myös 
matkaan, tiehen tai polkuun. (RP.)   
 
Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä (messuilla, kursseilla, internetissä) puhutaan usein 
”henkisistä lainalaisuuksista”, jotka ymmärretään universaaleina.241 Näihin käsitteisiin 
viitataan, ja ne ovat osa kentän diskurssia. Esimerkiksi ns. ”vaihdannan lailla” perusteltiin 
reikikurssien maksullisuutta. Opettaja kertoi, kuinka Mikao Usui oli aluksi hoitanut ihmisiä 
ilmaiseksi. Hän huomasi kuitenkin, että samat ihmiset palaavat aina uudelleen hänen 

                                                           
239 Urantia-kirja kirjoitettiin noin vuosina 1924–1935 ja julkaistiin 1955. Kirjaa pidetään ”taivaallisten olentojen maapallon 
(Urantian) ihmisille antamana ilmoituksena” (Uskonnot Suomessa -hanke. Urantia-kirja).  
240 Perennialistisen ajattelun juuret ovat löydettävissä jo antiikin neoplatonismissa. Ajatus löydettiin uudestaan renesanssin 
magian teoreetikoiden Marcello Ficinin ja Pico della Mirandollan toimesta. Perennailistisen filosofian nimesi ensimmäisenä 
Agostino Steuco vuonna 1540 (De perenni philosophia libri X). 1900-luvun vaihteessa teosofisessa liikkeessä ajatuksen 
kaikkien uskontojen yhteisestä ydinolemuksesta nosti esiin Madame Blavatsky. Myöhemmin termiä popularisoi kirjailijana 
tunnettu Aldous Huxley (1945). 
241 Alan kirjallisuudessa näitä esitellään yksityiskohtaisemmin. Esimerkiksi Mestari Hilarion kanavoitua tietoa välittävä Erkki 
Lehtiranta esittelee kirjassaan 12 universaalia lainalaisuutta, jotka ovat manifestaatio, heijastus, karma, pysyvyys, 
vastakohtainen ilmaisu, syklit, ajatus, rakkaus, auttaminen, puhe, symbolit ja kehitys. (Lehtiranta 2012)  
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luokseen. Vaihdannan lain mukaan ihmiset ottavat myös itse paremmin vastuuta 
hyvinvoinnistaan ja terveydestään, jos he maksavat hoidoista, kertoi opettaja (Reiki I). 
 
Tietyn sanaston käyttö vahvistaa sisäryhmään kuulumisen tunnetta ja yhteisöllisyyden 
kokemusta. Energia, jälleensyntyminen, karma ja chakrat ovat usein käytettyjä 
avainkäsitteitä. Ne opitaan ihmisen välisessä kommunikaatiossa sekä kirjoja ja nettisivustoja 
lukemalla. Niihin viitattiin myös reikikursseilla. ”Energioiksi” nimitetään näkymättömiä 
voimia. Niitä vastaanotetaan maan ulkopuolisista lähteistä tai yliluonnollisesta maailmasta. 
Niitä voidaan kanavoida, siirtää ja kohdistaa kuten reikihoidossa. Energiasta puhutaan myös 
ihmisten välisissä suhteissa.242 Myös eri paikoissa ja esineissä oletetaan olevan hyvää tai 
huonoa energiaa, joka myös tarttuu. (Mp messut.) Kristinuskon Pyhä Henki toimii samalla 
tavoin kuin energia vaihtoehtoisessa henkisyydessä. Energia -sanaa ei kuitenkaan käytetä 
”Pyhän Hengen” toiminnan yhteydessä.  
 
Jälleensyntymisen (reinkarnaatio) ajatus jaetaan kentällä.243 Sen mukaan henki siirtyy 
kuoleman jälkeen heti tai myöhemmin uuteen, syntyvän lapsen kehoon. Elämä jatkuu 
seuraavassa elämässä. Henkisesti kehittyneiden uskotaan voivan myös syntyä seuraavan 
kerran toiselle, kehittyneemmälle planeetalle. (RP.) Inkarnaatiolla (lihaksi tuleminen) 
tarkoitetaan kristillisessä teologiassa (vain) Jumalan ihmiseksi tulemista Jeesuksessa (Joh. 
1:14). Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä inkarnaatioon viitataan, kun korostetaan 
henkisten auktoriteettien jumalallista alkuperää. Jälleensyntyminen noudattaa jatkuvan 
kehittymisen ajatusta, jossa palkinto edistymisestä saadaan seuraavassa elämässä. Taipumus 
intuitiiviseen dualistiseen ajatteluun toteutuu jälleensyntymisen ajatuksessa. Olemme 
taipuvaisia olettamaan, että psyykkiset tilat jatkuvat kuoleman jälkeen. Vaikka voimme 
todistaa ruumiin kuoleman, emme näe persoonan ja mielen kuolemaa samalla 
konkreettisella tavalla (Bering 2002; Bering & Bjorklund 2004; Pyysiäinen 2008, 47; 
Shtuhlman & Lindeman 2016, 663). Jälleensyntymisen ajatus luo merkityksellisyyden ja 
jatkuvuuden tunnetta elämään. 
 
Karma -käsite liittyy moraalitunteisiin ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Monissa 
uskonnoissa esiintyy käsitys siitä, että ihmisen elämän aikaisia hyviä ja pahoja tekoja 
punnitaan kuoleman jälkeisessä tilassa. Jos ihminen on tehnyt hyviä tekoja, seuraavaan 
elämään kertyy hyvää ”karmaa”. Ajatellaan myös, että nykyisen elämän vaikeudet (myös 
sairaudet) johtuvat edellisten elämien olosuhteista. Myös ihmissuhteet voivat olla 
karmallisia. Erityisen vaikeat tai sitovat suhteet ajatellaan karmallisiksi. Myös voimakkaat 
rakkaussuhteet saattavat karmaopin mukaan viitata karmaan. (Mp messut.) 
 

                                                           
242 Energia -sanan käyttö vaikuttaisi lisääntyneen myös ei-uskonnollisessa arkipuheessa. Se esiintyy myös fantasiapeleissä. 
243 Jälleensyntymisen ajatuksen kerrotaan kuuluneen myös Raamattuun, josta sitä koskevat jakeet poistettiin 
Konstantinopolin kirkolliskokouksessa vuonna 533 (RP). 
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”Sielun sopimus” (myös ”sielun suunnitelma”) on käsitys, jonka mukaan ihminen jo ennen 
syntymäänsä suunnittelee tulevan elämänsä kulun yhdessä henkiolentojen kanssa.244 Myös 
vastoinkäymiset sisältyvät tähän etukäteissuunnitelmaan. (Ks. myös Remes 2017, 28–31.) 
Vastoinkäymisten ajatellaan olevan itse valittuja, jotta sielulla olisi mahdollisuus kehittyä (ks. 
myös Utriainen, Hovi & Broo 2012, 187-188, 208). Fundamentalistiset kristilliset suuntaukset 
– kuten Nokia Missio – tuomitsevat kuitenkin edellä esitetyt uskomukset ja käsitteet 
”eksyttävinä oppeina”. Kristinuskossa oikeudenmukaisuus toteutuu ”viimeisellä tuomiolla”, 
jossa jokainen saa ansionsa mukaan. 
 
Näistä käsitteistä energia, karma ja jälleensyntyminen perustuvat intuitiivisiin oletuksiin, siksi 
niiden omaksuminen on helppoa myös länsimaisessa kristillisessä kulttuurissa (Bering 2002; 
Boyer 2003b; Pyysiäinen 2008). Chakrajärjestelmä edustaa edellisiä käsitteitä selvemmin 
reflektiivisen teoretisoinnin tuottamaa ajattelua. Monissa vaihtoehtoisen henkisyyden 
opeissa ihmisen ajatellaan kerrostuvan fyysisen kehon lisäksi useista ”hienoainekehoista”, 
joista jokaisella on tiettyjä ominaisuuksia. Nämä kehot ovat hierarkkisen rakenteen 
mukaisesti toinen toistaan hienojakoisempia. Mitä hienojakoisemmalla energiatasolla 
ihminen toteuttaa itseään, sitä ”korkeammalla” ja lähempänä ”olemisen alkulähdettä” ja 
”yhtymistä jumalalliseen tietoisuuteen” hänen ajatellaan olevan. (Mp messut.) Kuoleman 
jälkeen ihmisen uskotaan irtaantuvan kehostaan ja jatkavan olemassaoloaan todellisuuden 
korkeammilla tasoilla hienoainekehossaan, kunnes hän syntyy uudelleen materiaaliseen 
kehoon. ”Hienoainekehosta” käytetään myös nimityksiä astraalikeho, energiakeho, 
eetterikeho tai henkiruumis.  
 
Näiden näkymättömien kehojen yhteydessä puhutaan hienoaineesta rakentuvista 
”energiakeskuksista” (chakroista) ja niiden välillä kulkevista energiakanavista eli 
”meridiaaneista”.245  Ihmiskehon sairauksia ja mielentiloja selitetään myös chakrojen 
tukkeutumisella. Chakrajärjestelmää pyritään tasapainottamaan erilaisin menetelmin, jotta 
saavutettaisiin terveyttä, mielenrauhaa, onnellisuutta ja henkinen kehitys mahdollistuisi. 
(Mp messut.) 
 
Alun perin hindulaisesta uskontofilosofiasta lähtöisin olevan sanaston lisäksi vaihtoehtoisen 
henkisyyden ja parantamisen kentän yhteisesti jakamiin käsitteisiin kuuluvat psykologiasta 
                                                           
244 ”Sielun sopimus” on käsite, joka levisi kentällä Caroline Myssin (nyt loppuunmyydyn) teoksen Sielun sopimus (Sacred 
Contracts) suomennoksen myötä (2002). Siinä esitetiin ihmisen elämä tarkoituksellisena etukäteisenä suunnitelmana. 
Myssin mukaan ihmisen sielu on jo ennen hänen syntymäänsä solminut velvoittavan sopimuksen siitä, mitä yksilön on 
määrä oppia ja kokea. Tuon sopimuksen noudattaminen tekee elämästä mielekkään ja luo sille tarkoituksen Myssin 
mukaan. 
245 Chakrajärjestelmä pitää pääosin sisällään seitsemän hienovaraisen energian jakajaa kehossamme. Jokaisen chakran 
uskotaan värähtelevän eri aallonpituuksilla. Niitä vastaavat tietyt värit, tuoksut, soinnut ja umpirauhaset. Näiden 
kolmiulotteisten energiakeskusten sanotaan sijaitsevan määrätyssä järjestyksessä, suorassa linjassa selkärangan juuresta 
päälaellemme. Ne muodostavat energiakehomme ja niiden sanotaan kuljettavan elämänvoimaa sisällämme 
pyörimisliikkeen vaikutuksesta. Chakroja kuvataan usein energiarattaina, jotka värähtelevät ja pyörivät. ”Niiden harmonisen 
toiminnan uskotaan edesauttavan yksilöä kohoamaan yksilöllisestä ja henkilökohtaisesta tietoisuuden maailmasta kohti 
henkistä ja universaalia valtakuntaa”. (Ks. esim. Reikisivut.com/chakra.) 
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peräisin olevaa sanastoa. Näitä ovat esimerkiksi ”ego” ja ”alitajunta”.246 Ego -sanaa 
käytetään synonyymina ihmisen materiaaliselle, ”karkealle” ja itsekeskeiselle 
ominaisuudelle. Sitä käytettiin kentällä arvioitaessa jonkun toisen henkilön henkisyyttä, 
asennetta tai tarkoitusperiä. Omien kokemusten, ”intuitiivisten” ajatusten ja ylipäänsä 
yliluonnollisten ilmiöiden merkityksellisyyden kyseenalaistamista pidettiin usein 
kyynisyytenä, jota taas pidetään yhtenä egon puolustautumiskeinoista. Ajatellaan, että ego 
haluaa säilyttää ylpeytensä ja erillisyytensä, ja siksi ihmismieli pyrkii usein vastustamaan ja 
vähättelemään ”suurempia” kokemuksia (ks. myös Huhtaniemi 2016, 96). Egoa pidettiin liian 
itsekeskeisenä ja ikään kuin erillisenä, omaa tahtoa omaavana oliona, jonka intentio oli 
vaikeuttaa henkistä kehitystä. Egoa myös puhuteltiin kuin itsenäistä oliota. (RP.) 
 

Ego kuitenkin pelkää tämän yhteyden (korkeampaan itseen) avaamista. Ego ylipäätään 
pelkää vähän kaikkea. Se huolehtii ja epäilee, ja sen toimintaa määrittelee ponnistelu, 
kamppailu ja kilpailu. Ego uskoo erillisyyteen ja tuntee usein yksinäisyyttä. Eikä 
egoparka saa koskaan tarpeeksi mitään! Ego keskittyy puutteeseen; se keskittyy siihen, 
mitä sillä ei ole tai mitä on liian vähän. Ego pelkää muutosta, vaikka muutos olisi kohti 
parempaa. Ego tekee kaikkensa pitääkseen asiat ennallaan. Näin se uskoo pystyvänsä 
hallitsemaan tapahtumien virtaa ja kontrolloimaan elämää. Ennen kaikkea ego pelkää 
kuolemaa – ja sen seurauksena myös elämää. Ja syystäkin pelkää, sillä ego on 
väliaikainen luomus ja kuolee tämän inkarnaation jälkeen. (www-Chokurei) 

 
Monia käsitteitä käytetään kentällä epätäsmällisesti, kuten arkipuheelle on ominaista. Myös 
”Intuitiivinen”247 ja ”holistinen” toistuvat kentän keskusteluissa. ”Intuitiolla” ymmärretään 
”puhdasta ja aitoa tietoa”. ”Intuitioilla” myös oikeutetaan sanoja ja tekoja. Tässä 
ympäristössä ”intuitiiviseen” liitetään (ei-uskonnolliseen arkipuheeseen verrattuna) 
hengellisyyteen ja yliluonnolliseen viittaavia attribuutteja. ”Intuitiivinen” on laatusana, jota 
käytetään arvioitaessa sekä henkilön yhteyttä omaan sisäiseen tiedon lähteeseen että 
herkkyyttä toimia kanavana näkymätöntä maailmaa edustaville toimijoille. ”Intuitio” ja 
”intuitiivinen” edustavat tässä diskurssissa aina jotain hyvää. ”intuitiivisuutta” käytettiin 
tärkeimpänä kriteerinä myös suositeltavasta hoitajasta. ”Intuitiivinen” vertautui 
ominaisuuteen, jonka heikkous- tai vahvuusaste korreloi henkilön herkkyyteen, 
luotettavuuteen ja kyvykkyyteen. ”Intuitiota” arvostettiin ja ”intuitiivisina” esiintyviä 
henkilöitä pidettiin esikuvallisina vaihtoehtoisen henkisyyden ja terapioiden kentällä. (Mp 
messut.) 
 
Oman sisäisen äänen (”intuition”) löytämiseen, käyttämiseen ja herättelyyn opastavia kirjoja 
ja kursseja on lukuisia. Sisäisen ”intuition” kuunteluun ja ”intuitiivisten” viestien 

                                                           
246 Jungilaisesta ajattelusta (ja jungilaisesta psykoterapiasta) kiinnostuneet tuntevat hyvin myös käsitteet arkkityyppi, anima 
ja animus, varjominä sekä synkronistiset eli merkitykselliset ja luonteeltaan epäkausaaliset kokemukset. 
247 Käytän lainausmerkkejä, kun viittaan vaihtoehtoisen henkisyyden kentän emic-käsitteeseen ”intuitiivinen” erottaakseni 
sen tieteellisessä tutkimuksessa käytetystä intuitiivisen käsitteestä. 
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vastaanottamiseen ja noudattamiseen kannustetaan kentällä monin tavoin.  ”Intuitiivinen 
hieronta”, ”intuitiivinen tarottulkinta”, ”intuitiivisen ajattelun koulutus” ja muut 
terapiamenetelmät, joihin liitetään terapeutin ”intuitiivisuus” kertovat myös käsitteen 
yleisyydestä, suosiosta ja siihen liitettävistä arvolatauksista. (Mp messut.) 
 
Tyypillistä vaihtoehtoisen parantamisen kentällä ovat myös sanonnat kuten ”kaikki on yhtä”, 
”kaikki vaikuttaa kaikkeen” tai ”kaikella on tarkoituksensa”, jotka liittyvät 
energiakäsitteeseen, perennialistiseen ja holistiseen ajatteluun. Ihminen nähdään 
kokonaisuutena, jossa ihmiselämän eri aspektit ovat suhteessa toisiinsa ja suhteessa 
”kosmiseen todellisuuteen”. Holistisen ajattelun mukaan kaikki olennot ja todellisuuden 
ilmiöt ovat vuorovaikutuksessa ja merkityksellisessä yhteydessä toisiinsa. Ajatellaan, että 
mitään ei tapahdu vain sattumalta vaan kaikilla tapahtumilla on syvempi, henkinen merkitys, 
joka avautuu vähitellen ”henkisen polun kulkijalle” ja ”etsijälle”. (Mp messut; Minä Olen -
lehdet; Lehtiranta 2012.)  
 
Holismia pidetään myös opillisesti oikeana ja ideaalisena ajattelutapana. Kokonaisvaltainen 
ajattelu korostuu (toisin kuin pitkälle erikoistuneessa lääketieteellisessä ajattelussa) 
vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä harjoitetussa parantamistoiminnassa, jossa 
huomioidaan ihmisen kehon lisäksi sosiaalisten suhteiden, tunteiden, mielen ja hengen (tai 
sielun) vaikutus hyvinvointiin. Myös apua hakevilta saatetaan kysyä heidän 
elämänhistoriastaan, nykyisestä elämäntilanteesta, läheissuhteista, kodin ilmapiiristä ja 
esimerkiksi ”suvun karmasta”. Toiset hoidot ovat enemmän oirelähtöisiä, kun toisissa 
potilasta lähestytään kokonaisvaltaisemmin. (Mp messut.) Holistinen näkökulma palvelee 
myös kentän verkostomaisuutta, sillä uudet opit on helppo integroida osaksi yhteistä 
tavoitetta henkisen tietoisuuden kasvusta sekä globaalisti että yksilön tasolla (RP). Yksilöiden 
lisäksi rituaaleissa parannetaan myös koko maapalloa (RP). 
 
Vaivat ja sairaudet selitetään usein ”energiatukoksina”, jotka ovat saattaneet syntyä joko 
äkillisesti fyysisen, psyykkisen tai henkisen trauman johdosta tai pitkään jatkuneiden 
negatiivisten ajatusmallien tai tunteiden seurauksena. Niiden sanotaan voivan johtua myös 
karmallisista, edellisten elämien tapahtumista. Kun nämä tukkeumat juuttuvat biokenttään, 
ne estävät energian kiertokulun ja samalla chakrojen toiminta heikkenee (Mp messut). 
Oireiden laadun ja sijainnin kehossa oletetaan viittaavan siihen, minkälaiset energiat ja mitkä 
chakrat ovat epätasapainossa. Paranemisen uskotaan tapahtuvan, kun tukkeumat saadaan 
poistettua ja energiavirta palautettua. Virtaamisen ajatus liittyy olennaisesti 
”elämänvoimaan”. Energian sanotaan liikkuvan tai pyörivän (kuten chakroissa). Tukkeuma 
viittaa tämän ”elämänvoiman” pysähtymiseen ja kehon sairastumiseen sen seurauksena. 
Nämä käsitykset sairauksista ja paranemisesta ovat vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä 
laajasti jaettuja. (Reiki I, RP.) 
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11.4.1.        Oppi reikiparannuksesta 
 
Siinä missä kristillisen tradition kirjallinen historia on yli kaksi tuhatta vuotta vanha,248  
länsimaissa tunnetun reikin historiaa alettiin kirjoittaa vasta vuonna 1980 Hawayo Takatan 
kuoleman jälkeen. Reikikurssilla ja kirjallisuudessa opitaan tuntemaan tämä historia. Kurssilla 
opitaan reikin traditiosta ja alkuperästä, sen filosofiasta ja opista sekä harjoitellaan 
reikiparantamista. Reiki -sanan kerrottiin tarkoittavan kahden elementin yhdentymistä, jossa 
Rei tarkoittaa henkistä ja Ki elämänvoimaa. Reikioppi jakaa vaihtoehtoisen henkisyyden 
kentän ”universaalit opit” ja käsitykset. Reikihoidon harjoittamisessa on yhteisiä piirteitä 
myös käsillä parantamisen kanssa, jota on harjoitettu vuosisatoja monissa eri kulttuureissa.  
 
Kurssilla kerrottiin reikin alkuperästä. Historiikki aloitettiin siitä, miten länsimaihin reikin 
tuonut Hawayo Takata löysi reikin ja vakuuttui sen toimivuudesta oman parantumisensa 
myötä. Omakohtainen kokemus parantumisesta esiintyy usein henkisten opettajien ja 
parantavan voiman välittäjien omassa historiikissa (vrt. Nokia Mission johtohahmon 
ihmeparannus). Reikissä vaikuttavan voiman (olemuksen) yliluonnollista alkuperää 
konkretisoitiin kertomuksella siitä, miten Mikao Usui löysi reikienergian. Usui sai tiedon ja 
kyvyn parantaa reikillä meditoituaan ja paastottuaan 21 vuorokautta pyhänä pidetyllä 
Kuraman vuorella. Tämän retriitin lopussa hän koki yhtäkkisen ”energiatiivistymän” päänsä 
päällä – tai historian kirjoittajien tulkinnoista riippuen – oivalluksen tai näyn kuplasta, jonka 
sisällä olivat reikisymbolit (Rand 1991; Petter 1998; McGill 2008; Sword 1999).249 Mikao 
Usuin kokemus johti reikimenetelmän syntyyn.250 Reiki perustuu käsitykseen parantavasta 
energiasta, jota voidaan välittää käsien kautta parannettavaan (ihmiseen, eläimeen, 
paikkaan tai tapahtumaan) tiettyjen symbolien avulla. 
 

Reikin alkuperä ulotettiin muinaisiin aikoihin. Ajateltiin, että ”puhdas” ja ”aito” tieto ja taito 
parannusmenetelmistä on ollut aina olemassa, mutta se on ajan mittaan unohdettu. Tieto on 
kadonnut, ja Usui löysi sen uudestaan, sanottiin reikikurssilla (Reiki I). Kuten vaihtoehtoisen 
henkisyyden kentällä yleisesti, myös reikin harjoittajien kesken uskottiin, että kysymyksessä 
on tuhansia vuosia vanha tieto ja menetelmä, joka olisi ollut käytössä esimerkiksi Tiibetissä, 
muinaisessa Kiinassa, Intiassa ja Egyptissä sekä alkuperäiskansojen keskuudessa. Aikojen 
kuluessa ihmiset olisivat unohtaneet “oikean” tiedon. Myös reikikanavien ajateltiin olevan 
uinuvassa tilassa, josta ne on uudelleen aktivoitava. (RP.) Reiki ja Usuin kokemus Kurama 

                                                           
248 Raamattu on kirjoitettu ja koottu useissa vaiheissa. Vanha Testamentti ennen ajanlaskumme alkua ja Uusi testamentti 
noin 50 -150 vuotta sen jälkeen. 
249 Viitteet kirjoihin löytyvät kirjallisuusluettelon sijaan aineistoluettelosta. Kirjoittajat edustavat reikin historiasta 
kiinnostuneita reikin harjoittajia. Kirjat sisältävät myös ohjeita reikin harjoittamiseen. 
250Reikin harjoittajan ja sen historian tutkija Frank Arjava Petterin käännöksen mukaan Usuin perimmäinen tarkoitus oli 
ymmärtää muinainen salainen metodi ja siten löytää kaikkiin tarkoituksiin sopiva parannus. ”Reiki ei ainoastaan paranna 
sairauksia vaan, tasapainottaa henkeä, tekee ruumiista terveen, ja auttaa saavuttamaan onnellisuuden” (Petter 1998, 30).   
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vuorella on yksi esimerkki vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä kerrotuista narratiiveista 
unohtuneen tiedon uudelleen löytymisestä. 
 

Reikin perusajatuksen mukaan olemme kaikki osa universaalia kokonaisuutta, 
korkeampaa voimaa, joka on kaikkialla meissä ja ympärillämme. Yhteytemme tähän 
korkeampaan henkiseen alkuperäämme on unohtunut ja energiakanavamme ovat 
tukkeutuneet tietoisen mielemme kamppaillessa arkipäivän ongelmien kanssa sekä 
kielteisten kokemusten seurauksena. (Kurssin opetusmoniste, s.3.) 

 
Reikin eettisen filosofian periaatteet käytiin kurssilla läpi opettajan johdattelemassa 
keskustelussa. Ne perustuivat Japanin Meijin keisarin kansalle antamaan viiteen 
elämänohjeeseen.251 Kurssilla kerrottiin Mikao Usuin oivaltaneen meditaatiossa nämä 
ohjeet. Affirmaatioiden eli positiivisten vahvistusten käytön yleistyminen on kentällä 
vaikuttanut näiden alun perin kieltomuotoisten elämänohjeiden muokkaamiseen 
positiivisiksi lauseiksi.252 Opettaja oli muokannut lauseita positiivisempaan muotoon (alla 
oikealla).  
 
Alkuperäiset ohjeet (Mikao Usui)                        Reikikurssin opettajan ohjeet 
Juuri tänään älä vihastu.                            -           Juuri tänään olen iloinen.  
Juuri tänään älä ole huolissasi.                 -           Juuri tänään odotan parasta. 
Juuri tänään ole kiitollinen.                       -           Olen kiitollinen monista osakseni tulleista  
                                                                                    siunauksista. 
Juuri tänään tee työsi tunnollisesti          -           Ansaitsen leipäni rehellisesti. 
Juuri tänään ole ystävällinen muille         -          Olen ystävällinen kaikille olennoille. 
 
Positiivinen ajattelu hallitsee kentän verbaalista ilmaisua. Myönteisen ajattelun voimaa 
korostettiin myös reikin eettisiin ohjeisiin viitaten. Mitä voisin tehdä ollakseni iloinen? Miltä 
tuntuisi, jos sanoisimme toisillemme: voi että kylläpä näytät hyvältä tänä aamuna! Tai: 
kylläpä Pekka osaa keittää hyvää kahvia. (Reiki I.) Opettaja kehotti meitä ajattelemaan 
koiraa, joka aina tervehtii iloisesti emäntäänsä tai isäntäänsä, vaikka tämä olisi ollut poissa 
vain 5 minuuttia. (Reiki I.) Opettaja suhtautui (yllättävän) myönteisesti ensimmäisellä 
reikikurssilla esitettyihin skeptisiin kysymyksiin. Avoimuus ja myönteisyys näkyi hänen 
kehonkielessään ja ilmeissään. Kriittisiinkään kysymyksiin hän ei näyttänyt reagoivan 
puolustautumalla (vetäytymällä taaksepäin) eikä merkkejä negtiivisista ilmeistä näkynyt 
hänen kasvoillaan (kulmien rypistäminen). Hän kehotti kysyjiä tutkimaan, pohtimaan ja 

                                                           
 251 Keisari Meijin (1852-1912) 45 vuotta kestäneellä hallituskaudella Japani siirtyi feodaalisesta yhteiskunnasta moderniksi 
yhteiskunnaksi. Nämä Japanin keisarin kansalle antamat elämänohjeet olivat myös reikin harjoittajien eettiset ohjeet. 
252 Affirmaatioilla tarkoitetaan positiiviseksi muotoiltuja toteamuksia tai väitteitä, jotka noudattavat affirmaation tekijän 
toiveita. Positiivisten affirmaatioiden käyttöä vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä edisti australialainen kirjoittaja ja 
elämäntaitokouluttaja Louise L. Hayn (1984) You can heal your life (Muuta ajatuksesi, muuta elämäsi), jota on 
maailmanlaajuisesti myyty yli 50 miljoona kappaletta, ja joka on Suomessa 15 000 kpl:een myynnillä yksi myydyimmistä 
vaihtoehtokirjoista. (Internetaineistot/reikikurssit; Era Nova) 
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testaamaan reikiä ja luottamaan intuitioon. Helpoin ja varmin tapa käyttää intuitiota, on 
vain luottaa mieleen juolahtaviin ajatuksiin (Reiki I).  Opettaja suhtautui joustavasti myös 
erilaisiin reikiin liittyviin tulkintoihin. 
 
Tärkeä osa opetusta oli myös oikeanlaisesta asenteesta muistuttaminen. Voi olla, että välillä 
väsyttää ja on kiireinen päivä tiedossa, mutta sillon pitää vaan kääntää vähän juttuja 
omassa päässä toisinpäin (Reiki I). Usuin eettisten sääntöjen lisäksi opettajan puhe sisälsi 
vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä usein kuultuja sanontoja kuten kaikilla uskonnoilla on 
sama, yhteinen alkulähde, tai että silmillä näemme vain osan todellisuudesta, ja että me 
emme ole tällä kurssilla sattumalta. Opetuksessa korostettiin myös, että täytyy toimia vain 
kanavana, että toisen negatiivista energiaa, sairautta tai masennusta ei pidä ottaa itseen. 
(Reiki I.) 
 
Reikin sanottiin parantamisen lisäksi vahvistavan sisäistä paranemiskykyä, onnellisuuden 
saavuttamista ja myös voivan muuttaa yhteiskunnan moraalia ja auttaa koko maailmaa. 
(Reiki I.) Reikikurssit, joihin osallistuin, edustivat Mikao Usuin oppiin perustuvaa, mutta myös 
vaikutteita muista vaihtoehtoisen henkisyyden traditioista, jota kurssilla edusti esimerkiksi 
shamaanirummun käyttö ja reikivirityksen taustalla soiva new age-äänimaisema, 
affirmaatioiden käyttö, samojen käsitteiden käyttö (energiat) ja henkiolentojen kirjo, josta 
opettaja kertoi ensimmäisen virityksen jälkeen. (RP.) 
 
11.4.2.      Reikitaidon käytännön harjoittelu  

 
Reiki Masterin suorittamassa virityksessä ”avataan kanavat” reikienergian esteetöntä kulkua 
varten. Näiden kanavien uskotaan olevan valmiina kaikilla ihmisillä, mutta ne pitää ”virittää” 
vastaanottamaan reikienergiaa. Kun kanavat on viritetty, tarvitaan symboli, jonka avulla 
reikienergia saadaan toimimaan parantavassa tarkoituksessa. Reiki I -kurssilla opetettiin 
kaksi symbolia. ChoKuRei on symboli, jota käytetään parantamaan itseä tai toisia fyysisissä 
vaivoissa kuten esimerkiksi äkillisissä tai kroonisissa kivuissa, vilustumisissa tai tulehduksissa. 
SeiHeiKi -symbolia tarvitaan emotionaalisten tilojen ja asenteiden parantamisessa. Näitä 
ensimmäisellä kurssilla opetettuja symboleita suositeltiin aluksi itsehoitoon ja kasvien, 
lähipiirin eläinten ja ihmisten hoitamiseen. Jatkokurssilla saatiin viritys symboliin nimeltä 
HonShaZeShoNen. Sen avulla ajasta ja paikasta riippumattoman parantamisen sanottiin 
olevan mahdollista. Opettaja kertoi, että symbolia voi käyttää esimerkiksi lähettämällä 
etukäteen positiivisesti vaikuttavaa reikienergiaa vaikka työpaikkahaastatteluun, joka on 
kahden viikon päästä. Eräs osallistuja kertoi myös, että hänen ulkomailla asuva tyttärensä 
lähettää hänelle sieltä reikiä. (Reiki II.) 
 



147 

 

 
ChoKuRei                            SeiHeiKi                             HonShaZeShoNen 
KUVA 6. Reikisymbolit 
 
 
Reikikanavien viritysten jälkeen jaettiin virityksen aikana koetut tuntemukset. Sen jälkeen 
avattua energiakanavaa vastaavan symbolin käyttöä opeteltiin piirtämällä. Ensin symbolia 
piirrettiin paperille ja kynää (ja kättä) liikutettiin symbolin ääriviivoja pitkin tietyn 
suuntaisesti vasemmalta ylhäältä alaspäin. Sen jälkeen siirryttiin symbolin piirtämiseen 
ilmassa. Tämä toistettiin monta kertaa. Ensimmäisellä kurssilla symbolit olivat yksinkertaisia 
ja helppoja oppia. Jatkokurssilla ”viritetty” HonShaZeShoNen -symboli oli paljon 
monimutkaisempi. Kuvassa 6 tämän symbolin piirtämisen eteneminen on numeroitu viiva 
viivalta, ja käden liiikkeen suunta osoitettu nuolella.   
 
Ennen hoidon aloittamista reikienergia aktivoidaan piirtämällä symboli oikealla kädellä 
vasempaan kämmeneen. Sen jälkeen kämmenien välistä ilmaa tampataan kolme kertaa ja 
sanotaan ääneen tai hiljaa itsekseen kolme kertaa reikisymbolin nimi. Näin opetetaan 
reikienergian aktivoitumista. Lopuksi sanotaan vielä parannettavan nimi tai parannettava 
kohde tai asia, jonka jälkeen vakuutetaan: pyydän tätä vapaasta tahdostani, tapahtukoon 
tämä tai vielä parempi asia (Reikikurssin opetusmoniste). Opettaja kertoi esimerkkejä siitä, 
miten Chokurei-symbolia voi käyttää. 
 

Sen voi piirtää vaikka maahan ympyrän sisään, mennä sen päälle keskelle ja vetää 
ympyrän reunoista maasta se ylös – ikään kuin näkymättömäksi suojaksi. Chokurei-
symbolin voi myös piirtää paperille, ja laittaa paperin kirjekuoreen, jossa on tärkeiden 
ihmisten valokuvat, neuvoi opettaja. (Reiki I.) 
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Ennen hoitoa hoitotila olisi hyvä puhdistaa energeettisesti (Reiki I). Opettaja neuvoi 
käyttämään tähän itselleen mieluisia ja luontevalta tuntuvia menetelmiä, kuten esimerkiksi 
suitsukkeen tai kynttilän polttoa, tuuletusta, suolan ripottelua tai meditointia. (Reiki I.) 
Hoitoa varten annettiin ohjeet kämmenien asennoista ja kehon kohdista, joissa kämmeniä 
pidettiin. Hoidossa käydään läpi koko vartalo.253 Hoitajaa neuvottiin luottamaan intuitioon ja 
pitämään käsiä jokaisessa kehon kohdassa niin kauan kuin se tuntuu oikealta – kuitenkin 
mielellään ainakin 3–5 minuuttia. Kurssin opettaja kertoi, että hoitajan kädet voivat tuntua 
hoidettavasta kuumalta, kylmältä tai kehossa voi tuntua pistelyä. Lihakset tai jäsenet 
saattavat myös nytkähdellä, kun jännityslukot aukeavat, kerrottiin. Reikienergian sanottiin 
virtaavan juuri siihen kohtaan kehoa, missä hoidettava sitä eniten tarvitsee. (Reiki I.)   
 
Reikikurssilla harjoiteltiin hoidon antamista ryhmissä. Yhtä henkilöä hoiti seitsemän henkilöä, 
joista yksi oli hoidettavan pään puolella ja kolme kummallakin kehon puolella. Kun  käsiä oli 
pidetty tietyissä kohdissa noin 3–5 minuuttia, paikkoja vaihdettiin. Lopuksi kaikki olivat 
pitäneet kämmeniään kaikissa hoidettavissa kehon kohdissa. Hoidon päätteeksi tehtiin ns. 
”energiavedot” eli ”polariteettiote”, jonka sanottiin tasapainottavan energiat. Tällöin toinen 
käsi laitettiin ylempien selkänikamien päälle ja toinen käsi häntäluulle.  
 
I ja II -kurssin käyneet voivat jatkaa edistyneemmälle tasolle ja vastaanottaa lisää ”virityksiä”. 
Edistyneillä reikitasoilla harjoitellaan ”skannausta” ja ”sädetystä”. Tuolloin hoitaja ei kosketa 
hoidettavaa, vaan tunnustelee energioita kämmenillään hoidettavan kehon yläpuolella ja 
keskittyy kuvittelemaan ja visualisoimaan symbolit mielessään. Symbolien käyttökohteita voi 
itse keksiä lisää. Kursseilla kerrotaan esimerkkejä ja kirjallisuudesta saa lisää ideoita reikin 
käyttöön mitä erilaisempiin kohteisiin. (Ks. esim. Sword 2001; McGlinn 2008.)  
 
 
11.5.   Yhteenveto analyysin toisesta vaiheesta 
 
Analyysin toisessa vaiheessa esittelin opilliset kontekstit, joissa nonverbaali ilmaisu 
sanoitetaan. Toinen vaihe on nimeltään Maagisen tiedon ja taidon harjoittaminen. Se 
tapahtuu jossain kontekstissa. Tutkimuskenttieni konteksteissa saatiin lisää tietoa opista, 
yliluonnollisista toimijoista, ”universaaleista lainalaisuuksista” ja harjoitettiin 
maagisuskonnollista ajattelua ja menetelmiä kommunikoida yliluonnollisen kanssa. 
Yliluonnolliset toimijat nimettiin opissa. Henkilökohtaiset kokemukset koettiin 
merkityksellisiksi uskonnollisen tradition kehyksessä. Merkityksen muodostumisen 
prosessissa keskeistä on sanoma siitä, että kokemukset eivät ole irrallisia ja irrelevantteja, 
                                                           
253 Hoitotilanteessa hoidettava makaa ensin selällään hoitopöydällä ja kääntyy sitten vatsalleen. Hoito aloitetaan kasvoista. 
Hoitaja peittää kämmenillään ensin hoidettavan silmät kuppimaisella otteella ja etenee siitä ohimoiden, korvien ja 
takaraivon kautta kurkun alueen ja siitä vaiheittain koko vartalon läpi varpaisiin saakka. Kun hoidettava on vatsallaan, 
hoitaja etenee niskan alueelta lapaluihin ja sieltä alaspäin jalkapohjiin saakka. Reiki-energiahoidossa hoidettavan ei tarvitse 
riisuutua tai pukeutua erillisiin hoitovaatteisiin. Hoito testää n.1 tunnin. Hoidon jälkeen asiakkaita kehotetaan juomaaa 
runsaasti vettä.  
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vaan niille löytyy selitys. Kokija oppii implisiittisesti ja eksplisiittisesti sijoittamaan 
henkilökohtaiset tuntemuksensa ja kokemuksensa opin kehykseen ja tradition jatkumolle.  
 
Karismaattiskristillisessä ylistysillassa konteksti ohjasi läsnäolijoiden tulkintaa. Siellä koettiin 
”Pyhän Hengen” läsnäoloa. Reikivirityksissä koetut aistimukset taas opittiin liittämään 
reikienergiaan. Ontologiset oletukset kaiken jumalallisesta tai kosmisesta alkuperästä 
vaikuttavat kummankin kentän opilliseen ajatteluun. Opillinen tulkintakehys tarjoaa välineitä 
(sanoja, selityksiä ja menetelmiä) ilmaista ja tulkita merkkejä ja kommunikoida 
yliluonnollisen kanssa. Karismaattiskristillinen oppi yliluonnollisesta voimasta ja toimijasta ja 
vaihtoehtoisen henkisyyden jakamat opilliset käsitykset tarjoavat tulkintakehyksen 
omakohtaisille kokemuksille ja aktivoivat intuitiivista taipumusta olettaa yliluonnollinen 
toimija, vaikka sellaista ei olisi näkyvissä. 
 
Kummankin kentän harjoittamat menetelmät (kuten rukoilu tai reikihoitaminen) tarjoavat 
konkreettisia tapoja kommunikoida tämän yliluonnollisen voiman (Jumalan tai reikienergian) 
kanssa. Intuitiivinen ajattelu kontekstualisoituu maagisuskonnollista ajattelua tukevassa 
kontekstissa. Implisiittisesti ja eksplisiittisesti välittyvä oppi ja menetelmät tarjoavat 
tulkintakehyksen spontaaneille, nimeämättömille, emotionaalisille kokemuksille. 
Kokemukset selitetään opin traditiossa, ja niiden merkityksellisyys vahvistuu.  
 
Tiedon ja taidon omaksumisprosessissa opettajan, ohjaajan ja henkisen auktoriteetin 
merkitys korostuu. Auktoriteetti voi olla karismaattinen saarnaaja, ”kanavoinnista” tunnettu 
kirjailija, rukouspiirin vetäjä, reikikurssin opettaja, vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä 
kiertävä luennoitsija, kokeneempi uskova tai esimerkiksi energiahoitaja. Auktoriteetti 
(ohjaaja) kertoo, mistä kokemuksessa on kysymys, ja miten edetään Jumalan tiellä tai 
henkisellä polulla. Hän on välittäjä maallisen todellisuuden ja yliluonnollisen todellisuuden 
välillä. Hänellä uskotaan olevan muita enemmän kokemusta ja kykyä olla yhteydessä 
yliluonnollisen maailman toimijoiden kanssa.   
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MAAGISEN AJATTELUN RIKASTUMINEN: VAIHE III   
 
12.        Maagisen ajattelun rikastuminen 
 
Intuitiiviseen ajatteluun perustuva maaginen ja maagisuskonnollinen ajattelu rikastuvat 
puheessa ja nonverbaalissa ilmaisussa. Analyysin kolmannen vaiheen nimesin Maagisen 
ajattelun rikastumiseksi. Tässä analysin vaiheessa havainnoin sitä, miten maagisen ajattelun 
rikastuminen ilmaistaan verbaalissa kommunikoinnissa. Kiinnitän huomioni ensin siihen, 
miten maagisuskonnollinen ajattelu ilmenee tunnepuheessa. Tunnepuheella tarkoitan 
emootioista ja tunteista puhumista, joka aktivoi myös kuulijoiden emootioita.254 Vaikka 
tunnepuheeseen liittyy nonverbaalia ilmaisua, kiinnitän analyysissa huomioni 
sanallistettuun, emootioita välittävään puheeseen. Tunnepuheen tunnistaa tunnesanoista ja 
metaforista, emootioiden liikettä kuvaavista verbeistä (teonsanat) ja narratiiveista, joissa on 
jännittäviä ja viihdyttäviä käänteitä. Myös kertomukset ”ihmeistä ja merkeistä” sekä 
merkityksellisistä yhteensattumista vahvistavat kentällä vallitsevaa tunneilmapiiriä, jossa 
heurististista, maagisuskonnollista ajattelua tuetaan. Aineistoissani maaginen ajattelu 
rikastuu, kun luottamus kommunikointiin yliluonnollisen kanssa vahvistuu.   
 
Maagisuskonnollisen ajattelun rikastuessa kokemukset kommunikoinnista korkeammalla 
olevien yliluonnollisten toimijoiden ja voimien kanssa yleistyvät ja arkipäiväistyvät. 
Rinnakkaisen yliluonnollisen ja näkymättömön maailman ja sen toimijoiden todeksi 
uskomista vahvistetaan ja kommunikointia näkymättömän maailman (hyvien) toimijoiden 
kanssa harjoitetaan erilaisin menetelmin. 
 
Havainnollistan, miten intuitiivinen taipumus olemusajatteluun, taipumus olettaa 
yliluonnollisia toimijoita ja maagisen tarttumisen oletus eksplikoidaan aineistoesimerkissä 
Rukousliina parantaa sydänsairaudesta. Yliluonnollisen toimijan ja maallisten välittäjien 
osuus sekä maallisen maailman ja yliluonnollisen maailman hierarkinen suhde tulee myös 
näkyväksi tässä litteraatiossa. Kommunikaatio yliluonnollisen kanssa koetaan sekä 
karismaattisen kristillisyyden että vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä vuorovaikutteisena. 
Nokia Mission kentällä kommunikaatio oli myös kolmisuuntaista. Siihen osallistuvat subjektin 
(ylistysillan osallistuja) lisäksi välittäjä (evankelista) ja yliluonnollinen toimija (Jumala). 
Reikikurssilla tämä ilmiö ei tullut samalla tavalla esiin.   
 
Kuvitteleminen on aineistoissani keskeinen heuristista maagista ajattelua vahvistava 
toiminta. Karismaattisen kristillisyyden kentällä tulevaisuuden kuvittelua eli ennalta 
tietämistä edustavat ”profetiat” ja ”näyt”. ”Tiedon sanat” taas kertovat siitä, mitä on juuri 
nyt tapahtumassa (parantuminen). Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä ”kanavoitu tieto” 

                                                           
254 Emootioihin vetoavista kokemuksista uskoontulosta tai henkisen tien löytymisestä voi myös lukea elämänkerroista. 
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on tietoa tulevasta. Affirmaatiot, visualisointi, ”manifestointi”, ”aarrekartat” ja 
mielikuvamatkat ovat menetelmiä tulevaisuuden muokkaamiseen kuvittelemalla.  
 
Analyysn kolmannessa vaiheessa käytän aineistona ylistysillasta ja reikikursseilta 
nauhoitettuja ja litteroituja tekstejä, videoaineiston käsikirjoitusta, kenttäpäivämerkintöjä ja 
nettiaineistoja ja aikaisemmissa analyysin vaiheissa tekemiäni havaintoja. Aineistoesimerkit 
ovat kummaltakin kentältä. Analysoin niitä rinnakkain. 
 
 
12.1.            Tunnepuhe 
 
Tunteisiin ja emootioihin vetoava tunnepuhe aktivoi kuulijoita. Tunnepuheessa intuitiiviset 
oletukset ja emootiot sanoitetaan, ja moraaliset intuitiot hyvästä ja pahasta eksplikoidaan. 
Tunnepuheessa on sekä spontaaneita, intuitiivisia elementtejä että eksplikoitua reflektiota, 
jossa puheeseen tuodaan mukaan tutun opin tulkintakehys. Emootiot välittyvät 
tunnepuheessa myös äänensävyissä ja äänen intonaatioissa. Tunnepuhe voi olla joko 
yksityistä puhetta yliluonnolliselle toimijalle kuten rukouksessa, subjektin henkilökohtaisiin 
kokemuksiin perustuvaa emotionaalista puhetta ihmisten välisissä kohtaamisissa tai 
etukäteen valmisteltu puhe-esitys, joka vetoaa suuren joukon emootioihin. Tällöin 
tunnepuhe vaikuttaa kaikkiin kuulijoihin samanaikaisesti. Emootiot tarttuvat ja vahvistuvat.  
 
Kummallakin kentällä tuetaan tunnepuhetta ja neuvotaan välttämään ”turhaa järkevyyttä”. 
Nokia Mission ylistysillassa, jossa tunnelma oli jo alkuylistyksessä yhteislaulun aikana 
hurmoksellinen, tunteiden ilmaisuun kehotettiin puheissa.  
 

Ja mä jotenkin rohkaisisin teitä, että ei meidän tarvitse olla tässä uskossa niin aikuisia 
ja kaikkitietäviä ja sillä tavalla pykälistä kiinnipitäviä. (Ääni kohoaa) Vaan me saadaan 
tulla pieniksi ja heikoiksi ja sellaisiksi kaipaaviksi, (Koivisto kyyristää selkäänsä, kädet 
yhteen puristettuna vasten rintaa) jotka kaipaa ja elää, elää sitä todeksi (laskee kädet 
alas, nostaa oikean käden sydämensä päälle). Miksi me olemme tällaisissa hengellisissä 
tilaisuuksissa niin tunneköyhiä, miksi me emme naura, miksi me emme huuda, miksi 
emme melskaa (vahvistaa puhetta käsiä ylös nostamalla ja ryhtiä kohentamalla), jos 
me kerran ollaan kuin Marja-Leenan alakerrassa.255 Me ollaan lastenhoidossa täällä. 
(Huutaen) Tää on yks lastenhoito koko putiikki! (Raikuvat aplodit, vihellykset, amen-
huudot yleisöstä.) (Videokoosteen käsikirjoitus, liite 1.) 

 
Ihmisen suhdetta Jumalaan kuvataan usein lapsen ja isän suhteeksi. Jumala-isä on 
auktoriteetti (”Herra”), joka on lasta viisaampi ja tietää asioista. Lapselle myös tunteen 

                                                           
255 Areenan alakerrassa on lapsille järjestetty erikseen tila, jossa Marja-Leena-niminen nainen huolehti heistä. 
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ilmaisut ovat sallittuja. Luottamusta ”hengen johdatukseen” tuetaan ja vahvistetaan monin 
tavoin. Jumalan johdatukseen uskotaan. Jumala antaa myös aiheet ylistysillan puheisiin:  
 

Koskaan en tiedä etukäteen mikä on illan teema, ja mitä Jumala haluaa minun 
kulloinkin puhuvan. On suorastaan jännittävää nähdä, minkä teeman iltaan Jumala 
antaa. Yksi mun perusesimerkki on se, että yhtenä kertana Jumala, mä koin, että 
Jumala antoi mulle paljon Raamatun kohtia jaloista. Mä aattelin, että onpa 
kummallinen teema jalat. Ei se kovin hengelliseltä kuulosta, että jalat, jalat. Ja, sitten, 
kun rukouspalvelu alkoi, niin en koskaan ole nähnyt niin paljon jalkavaivaisia niinku. 
(Videokoosteen käsikirjoitus, liite 1.) 

 
Myös vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä mieleen juolahtavia ideoita tai ajatuksia 
arvostetaan. Niiden ajatellaan olevan ”intuitioita”, sisäisen äänen, henkioppaiden tai muiden 
henkiolentojen ”kuiskuttelua”. Niitä opetellaan tunnistamaan ja kehotetaan kuuntelemaan.   
 

Mitä tahansa ”isoa” päätätkin tehdä, muista kuunnella sisintäsi (sydäntäsi) ja seuraa 
saamaasi ohjausta. Intuitiosi vie sinua AINA oikeaan suuntaan. Intuition ja sisäisen 
ohjauksen kuunteleminen ei tunnu tai vaikuta aina erityisen ”järkevältä” (- ainakaan 
muiden ihmisten mielestä... ). Voi jopa olla, että et edes kuule tuota sisäistä ääntäsi 
kovinkaan hyvin. Sen sijaan ympärillä olevien ihmisten mielipiteet ja asenteet tai 
vanhat ajatuksesi itsestäsi, mahdollisuuksistasi ja tavoistasi toimia ohjaavat sinua 
enemmän kuin haluaisitkaan… (Rsp). 

 
Sosiaalisia tunteita nimettiin ja niistä puhuttiin kummallakin kentällä. Sekä Nokia Mission 
ylistysilloissa että reikikurssilla puhuttiin esimerkiksi häpeästä, epätoivosta, vapautumisen 
tunteesta, luottamuksesta ja turvallisuuden tunteesta. Nokia Missio -kentän emotionaalisesti 
intensiivisessä ilmaisussa nostettiin esiin arkaluontoisia, usein arkipuheessa vaiettuja 
tunteita, joista puhuttiin kuulijoihin vetoavilla emotionaalisesti latautuneilla ja voimakkailla 
ilmaisuilla. Puheessa nostettiin ensin esiin jokin negatiivinen tunne, jota kuvailtiin elävästi 
monin sanakääntein. Sen jälkeen kerrottiin, miten tästä tunteesta vapaudutaan. 
Karismaattisella kentällä negatiivisten tunteiden ja ajatusten vastapariksi ja vahvemmaksi 
voimaksi nimetään (Jumalan) rakkaus tai armo, joka vapauttaa ihmisen negatiivisten 
tunteiden ”taakasta”, kuten seuraavassa esimerkissä Markku Koiviston puheesta. 
 

Yksi kaikkein suurimpia esteitä uskoa siihen, että mä oon Kristuskalliolla, on tämä 
häpeä. Synti tai syyllisyys on sitä, että mä oon tehnyt väärin. Mutta häpeä on sitä, että 
mä oon väärä. Mä en kelpaa. Mussa on jotain perustavaa laatua olevaa sellaista, että 
mä en kelpaa. Ja tää on monen suomalaisen ongelma. Se, että mä en kuitenkaan 
loppujen lopuksi sitten kelpaa. Ja se on todistettu niin moneen kertaan. Jo melkeen 
sieltä äidin kohdusta lähtien; et kelpaa. Pienelle lapselle; et kelpaa. Aikuiselle; et 
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kelpaa. Aina on joku mitta, jota sä et täytä. Aina on joku, johon sun pitäisi kurottautua. 
Joko sillä tavalla tekemällä niitä hyvitystöitä tai kätkeytymällä tai valehtelemalla tai 
millä tavalla tahansa, että se häpeä jotenkin ööh häviäisi. Mutta Jeesus Kristus on 
tullut häpeäksi sinne ristille sitä varten, että että hän poistaisi sinun häpeäsi. Ja 
Jumalan rakkaus on jotain sellaista, joka tulee niin syvälle, niin todeksi, että myös sinä 
voit kääntyä siitä häpeästä. (NM torstai-ilta 5.) 

 
Myös reikikurssilla ihmiset kertoivat vaikeista elämäntilanteista ja ahdistavista tunteista. 
Opettaja ohjasi puhetta, ja elävöitti sitä esimerkeillä omasta elämästään. Hän tulkitsi 
epämiellyttäviä tunteita herättäneet elämän tapahtumat ”elämän läksyiksi” tai mahdollisesti 
karmaan liittyviksi tapahtumiksi, jotka tarjosivat mahdollisuuksia henkiseen kasvuun. 
Negatiiviset emootiot eivät hallinneet tunneilmapiiriä. Etäännyttämällä tunteet edellisiin 
elämiin tai ”sielun sopimukseen” kuuluviksi välttämättömiksi kokemuksiksi, niiden 
emotionaalista intensiteettiä vähennettiin. Niistä puhuttiin rauhallisesti. Vihaisuutta tai 
ahdistusta ei näkynyt kasvoilla tai elekielessä. (RP, Reiki I, Reiki II mp.) 
 
Vaikka negatiivisia tunteita otetaan tietoisesti käsittelyyn ohjaajan johdolla kursseilla tai 
evankelistan puheessa, kentällä ihmisten parissa niitä kuitenkin vältellään sekä intuitiivisesti 
että tietoisesti. Intuitiivinen tarttumisen ajatus ohjaa välttämiskäyttäytymistä; negatiivisista 
ihmisistä tarttuu katkeruutta ja huonoa onnea, ja negatiiviset ajatukset ”saastuttavat” 
mielen. Stressaantuneita ihmisiä, jotka valittavat kokemastaan epäoikeudenmukaisuudesta, 
epäonnesta tai muista murheistaan vältellään ja kartetaan. ”Hui, yök, mä en halua kuulla”, 
sanoi ”henkiselle tielle” lähtenyt vanhalle ystävälleen, joka tapaamisessa alkoi kertoa ikävistä 
kuulumisista (RP).256 Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä negatiivisille emootioille ja 
kielteiselle asenteelle ei annettu tilaa puheessa ja ajatuksissa. Kummallakin kentällä 
kanssakäymisessä ihmisten kanssa korostuivat myönteiset tunteet, kuten ystävällisyys ja 
avuliaisuus. Tilanteissa, joissa joku murehti asioitaan, toiset riensivät esittämään asiasta 
positiivisia puolia (NM mp, RP, Reiki II mp, Mp messut). Ahdistus, suru, traumaattiset 
kokemukset, kivut, säryt ja sairaudet ovat se ”taakka”, josta halutaan vapautua ja päästä 
poispäin (loitontua). 
 
Tietyt sanat, metaforat ja käsitteet saavat kontekstissa ja sen diskurssissa erityisen latauksen 
ja merkityksen. Raamatun sanoilla ja lauseilla uskotaan olevan voimaa (essenssi). Niihin on 
latautunut toiston ja kokemusten vahvistamaa emotionaalista painoarvoa (”Jeesuksen 
Kristuksen nimeen ja vereen”, ”Kristuskalliolla”, ”armon istuimen edessä”, ”Jumalan 
kämmenellä”). (NM mp.) Esimerkiksi ”Jumalan kämmenellä” viittaa suojaan, turvallisuuden 
tunteeseen, luottamukseen ja antaumukseen. Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä 
”voimasanoja” olivat esimerkiksi reikisymbolien nimet ja ”voimalauseita” affirmaatiot. Tällä 

                                                           
256 Kertoja imitoi myös kohtaamansa henkilön liikkeitä laittamalla ensin kädet korvilleen ja sitten heiluttamalla kämmeniään 
kasvojensa edessä ja henkilöiden välistä tilaa ikään kuin huitoisi toisen esittämiä ”negatiivisia” asioita poispäin (RP).  
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kentällä käytettiin myös kristillisestä traditiosta tuttuja sanoja kuten ”siunauksellinen” tai 
”jumalallinen” (Mp messut). 
 
Samalla tavalla puhuvat tunnistavat toisensa. Tiettyjen sanojen käyttö auttaa tunnistamaan 
saman uskonnollisen viitekehyksen omaksuneet toisista ihmisistä (kuten ”sielun haavat”, 
”henkivallat” tai ”sielun sopimus”, ”universaalit energiat”). Diskurssin257 omaksuminen 
(implisiittinen ja eksplisiittinen oppiminen) näytti tapahtuvan toisilla nopeammin ja toisilla 
hitaammin. 
 
Moraaliset intuitiot hyvästä ja pahasta tulevat esiin emotionaalisesti latautuneessa 
puheessa. Puhtauteen ja likaisuuteen vittaavat sanat littyvät hyvän ja pahan sanastoihin, 
jotka opitaan kentällä toiston myötä. Puhtaus ja kirkkaus ovat kristillisessä kontekstissa usein 
symboleita ideaalille jumalalliselle ”synnittömälle” (likaamaton) tilalle, jota kohti uskovainen 
kilvoittelee. Puhtaus ja kirkkaus liitetään viattomuuteen, pyhyyteen ja positiivisiin 
energioihin myös vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä. (Mp messut.) ”Pahat” ja vältettävät 
asiat ovat ”negatiivisuuksia”. Ne voivat olla (kuten edellä aineistoesimerkissä) ympärillä 
olevien ihmisten mielipiteitä ja asenteita, jotka ovat ristiriidassa ”intuition” kanssa ja sen, 
mikä ”tuntuu oikealta ja hyvältä”. Karismaattisella kentällä hyvä ja paha nimetään. Pahaa 
edustavat demonit, ”sielunvihollinen” ja ”henkivallat”.  
 

Sielunvihollinen haluaisi kääntää meidän katseemme elatuksen huoliin ja saada meidät 
pelon valtaan. Uskomme kuitenkin, että Jumala täyttää kaikki tarpeemme. Meidän 
tehtävämme on kulkea rohkeasti eteenpäin Jumalaan luottaen. (Lähettäjälehti 
7/2002.) 
 
Koivisto muistelee Intian matkan kokemuksia: Jouduin taistelemaan useita öitä 
valtavassa henkivallan puristuksessa. Oli järkyttävää nähdä Hengessä paikallisten 
henkivaltojen taistelua: Ilma oli sakeana monipäisiä, ilkkuvia demoneja. Ilman sinua 
emme olisi selvinneet tästä matkasta. (NM www-sivut.) 

 
Tunnepuhe vahvistaa ja tukee intuitiivisia mielenprosesseja ja lisää affektiivisten 
säätelyjärjestelmien aktiivisuutta.  Se vahvistaa moraalisia intuitioita hyvästä ja pahasta. Kun 
puhuja itse on tunteen vallassa, hän välittää läsnä oleville emootioita eleillään, kehon 
liikkeillä, ilmeillä, äänen painoilla ja sanan valinnoilla. Emootiot tarttuvat (Hatfield et al. 
1994; Hatfield et al. 2011; Hatfield et al. 2015). Emotionaalinen tunnepuhe tarjoaa kuulijoille 
eläytymisen mahdollisuuden, jolla on myös terapeuttisia vaikutuksia (ks. esim. Pennebaker & 
Beall 1986; Pennebaker & Seagal 1999).  
 

                                                           
257 Diskurssilla tarkoitan tiettyä puhetapaa ja kielenkäytössä aktivoituvia merkityksiä (Tieteen termipankki: 
kielitiede:diskurssi:2.)   
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12.1.1.          Emootioiden dynaamisuus teonsanoissa 
 
Emootiot ovat toimintaan motivoivia neurobiologisia prosesseja. Emootiot ovat jatkuvassa 
liikkeessä, kuten emootiotutkimus osoittaa (ks. esim. Adolphs 2014; Nummenmaa 2010). 
Emootioiden dynaamisuus ilmaistaan myös sanoissa. Lähestymiseen tai välttämiseen 
(loitontuminen) kehottavia, toimintaan ja liikkeeseen aktivoivia verbejä toistetaan puheessa. 
Loitontavissa verbeissä vapaudutaan, jätetään taakse, unohdetaan, hylätään, 
puhdistaudutaan ja halutaan päästä eroon jostain haitallisesta. Lähestymistä kuvaavissa 
teonsanoissa anotaan, pyydetään, kiitetään, antaudutaan, ylistetään. Teonsanoilla viitataan 
myös moraalisiin intuitioihin hyvästä ja pahasta. ”Hyvää” kohti mennään (lähestyminen) 
”puhdistautumalla”, ”tukkeumia avaamalla”, ” kanavia aktivoimalla”, ”Pyhän Hengen 
voitelulla” tai ”energiaa lataamalla”. Pahaa vältetään suojautumalla rukouksin ja symbolein. 
Reikikentällä symbolien suojelevaa voimaa (essenssi) tallennetaan ja ”vangitaan” myös 
kehoon tatuoituihin symboleihin. (NM mp, Reiki I, Reiki II mp.) Tekoihin kannustetaan 
puheessa. Korostan seuraavissa aineistoesimerkeissä teonsanoja lihavoinnilla. 
 

Hei, nyt kaikki tänään, just nyt, antakaa itsenne Jeesukselle….(NM torstai-ilta 2).  
 
Mä nään nyt, että moni nyt kuulee, että tässä on nyt se mitä mä oon etsinyt monet 
vuodet. Silloin kun sä kuulet tän sun sydämessäs, lähde liikkeelle. Pyhä henki haluaa 
ohjata sua kuin liikkuvaa laivaa. (NM torstai-ilta 2.) 
 
Herra, mä pyydän nyt, että rohkeuden henki saa asettua nyt niiden ihmisten ylle, joita 
sä nyt erityisesti tällä hetkellä kutsut. Kosketa monia tänä iltana. Myöskin sellaisia, 
jotka ovat iankaikkisia patoja, jotka eivät koskaan ...murru. (NM torstai-ilta 2.) 
 
Jos tulee sellaset huonot energiat jostain paikasta tai ihmisestä, niin kannattaa vaan 
kuunnella sisäistä ääntä ja kääntyä pois ja kieltäytyä hoitamasta…(Reiki I). 
 

Myös uskonnollisia kokemuksia kuten yliluonnollisen kohtaamisia kuvaillaan liikettä 
kuvaavilla teonsanoilla ja metaforilla, jotka konkretisoivat kehossa aistittuja tuntemuksia.  

           
Jumalan tuli poltti kasvoilla, tuli kulki mun lävitse (NM mp). 

 
Liikkeen suunta eksplikoituu puheessa kuten metaforassa ”ilmapallosta”, joka kohoaa kohti 
taivasta, tai suunnalla ylhäältä alaspäin kun ”rohkeuden henki saa asettua ihmisten ylle” (NM 
mp). 
 

Ihan olin niin kevyt kuin olisin ilmapallo (NM haastattelu 1). 
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Muutos aiemmasta elämästä uuteen henkiseen elämään vaatii tekoja. Aineistossani 
muutoksen mahdollistaa yliluonnollinen toimija. Teoissa antaudutaan korkeammalle 
voimalle, joka mahdollistaa muutoksen. Sulle antaudun henki Jumalan, tee työsi minussa 
(NM torstai-ilta 1). Karismaattisessa kristillisyydessä ratkaiseva teko on ”ottaa Jeesus 
vastaan” eli antautua ”Jumalan johdatukseen”. Hetkeen tarttumista vahvistetaan ”Nyt”-
sanalla, joka ikään kuin antaa merkin heittäytyä ja antautua korkeamman voiman 
vaikutukselle. (NM mp.)  Karismaattisella kentällä puhutaan ”hengellisestä uudelleen 
syntymisestä” (born-again Christian). Sitä kuvaavat sanat ”herätys”, ”kääntymys” 
(conversion) ja joskus myös ”parannus” ja parannuksen tekeminen. (NM mp, haastattelut 
NM1, NM2, NM3, NM4.)  
 
Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä ”kääntyminen” on usein hitaampi ja pidempiaikainen 
prosessi. Omaa (henkiselle kehitykselle haitallista) asennetta, ajatuksia ja tapoja opetellaan 
muuttamaan positiivisella asenteella. Erilaisten menetelmien avulla (mielikuvamatkat, 
aarrekartat, merkkien havaitseminen) pyritään oivaltamaan oma tehtävä ja merkitys, jota 
kutsutaan esimerkiksi ”sielun suunnitelmaksi”.  Negatiivisetkin asiat ja tunteet pyritään 
näkemään ”henkisinä tienviittoina”. (Mp messut.)  
 
Kriisitilanteessa intuitiivinen ja maagisuskonnollinen ajattelu voimistuvat; vaaditaan nopeaa 
toimintaa ja tekoja. Intuitiiviset, kokemuksen vahvistamat heuristiset ”oikopolut” ohjaavat 
ajattelua ja käyttäytymistä. Seuraavassa Nokia Mission verkkosivuille tallennetussa 
todistuksessa äiti kuvailee ensin hädän, joka herää lapsen huutaessa kipua tuskaisena. Oman 
lapsen kärsimyksen lievittäminen on hätätilanne, jossa ongelman ratkaisua ei ehditä 
reflektoida. Kristillisen opin kontekstissa Jeesus on auttaja. Hätääntynyt äiti neuvoo lasta 
huutamaan Jeesusta.  
 

Todistan lapseni puolesta semmoisen, että poikani yks yö huusi todella tuskissaan 
korvakipua. Ja mä olin aivan hätääntynyt siinä sängyn vieressä että mitä mä voin 
tehdä, kun se kipu on akuutti ja kova. Mä sitten sanoin Joelille vaan että huuda 
Jeesusta. Eikä se lapsiraukka tosiaan sitten keksinyt muuta ja Joel huusi täysillä kaks 
kertaa että "Jeesus auta". Ja se loppui kuin veitsellä leikaten se korvakipu.” Joelin äiti 
todisti tämän 5.5.05 kokouksessa, jossa Markku: ”Tää on muutenkin sellainen asia, 
joka sun kannattaa ottaa huomioon, että Jeesus nimessä on voima. Ja kun sulla on 
sairautta ja vaivaa ja ahdistusta. Niin sano tää nimi, niin tapahtuu”. (NM 
parantumiskertomukset verkkosivuilla.)  

 
Kertomuksesta voidaan päätellä, että tulkintakehys on kertojalle entuudestaan tuttu. Hädän 
hetkellä äidin mieleen tulee (tuttu) Jeesus. Äiti on kuullut ”Nokian torstai-illoissa” esitettyjä 
emootioihin vetoavia todistusnarratiiveja, joissa Jeesus (tai Jumala tai Pyhä Henki) on 
auttanut vaikeassa ja joskus mahdottomalta tuntuvassa tilanteessa kuten sairaudessa. Äidin 
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usko tarttuu myös lapseen, joka huutaa täysillä Jeesusta, kun äiti niin sanoo. Äiti on tässä 
välittäjä (auktoriteetti), joka ohjeistaa ”oikeaan” toimintaan. Kipu lakkaa. Se vaikuttaa 
ihmeeltä. Tapahtuma vahvistaa uskoa yliluonnollisen toimijan (Jumalan, Jeesuksen) 
parantavaan voimaan.  
 
12.1.2.                Emootioita virittävä dramaturgia 
 
Tunnepuhe saa usein narratiivin muodon, joka noudattaa satujen ja ihmekertomusten 
juonellista rakennetta. Siinä jokin ongelma (sairaus, hätä, huoli, toive) ratkeaa, kun 
yliluonnollinen toimija puuttuu vääjäämättömiltä vaikuttaneiden asioiden kulkuun. Narratiivi 
noudattaa kaavaa: ongelma (esim. sairaus) – kertojan akti (esim. rukous) – ratkaisu 
(ihmeparannus). (Apo 1990; Pohjanheimo 2005.) Narratiiveissa on emootioita virittävä 
dramaturgia, joka ei rakennu välttämättä tietoisesti, vaan se syntyy kertojalle spontaanisti 
suotuisissa olosuhteissa. Dramaattiset narratiivit aktivoivat yllätyksen ja hämmästyksen 
perusemootiota. Ihmekertomukset ovat myös viihdyttäviä tarinoita, jotka samalla 
”todistavat” yliluonnollisesta toimijasta. 
 
Karismaattisella Nokia Missio -kentällä juonen käänteet kuvailtiin emotionaalisesti 
latautunein kielikuvin ja dramaattista vaikutusta lisäävällä äänen käytöllä. Kiertelevät 
evankelistat yltyivät usein kuvailemaan aikaisemman elämänsä kauhuja (kuten 
huumehelvettiä, prostituutiota, rikollista elämää, suruja ja menetyksiä) inhoa herättävin 
esimerkein yleisön kannustaessa heitä aamen ja halleluja -huudoin (NM mp). Dramaattisia 
kauhukuvaelmia vasten ”Jumalan ihmeet” korostuivat.258 Emootioihin vetoavissa 
narratiiveissa on usein jännittävä ja uhkaava tilanne ja yllättäviä juonenkäänteitä, joissa 
yliluonnollinen toimija muuttaa tapahtumien ennakoidun kulun.  
 
Reikikurssilla opettaja kertoi elävästi hauskoja ja liikuttavia tarinoita. Opettaja nauroi paljon. 
Hänen positiivinen ja ystävällinen asenteensa loi myönteisen ilmapiirin kurssille. Tarinat 
jäivät helposti mieleen. Niissä oli joko jokin erikoinen yksityiskohta, tai ne vaikuttivat 
kuulijoiden emootioihin ja tunnetiloihin.  

 
Yksi hyvä esimerkki: kerran mulle soitti yks reikikurssilainen, ja kysy, että olisko se 
Mallu (nimi muutettu) niin, että tätä reikienergiaa voi käyttää ihan miten vaan. Sanoin, 
että jo-o. Ja hän sanoi, että hyvä, heippa. Ja sitten hän soitti uudestaan: Mulla lähti 
ruohonleikkuri käyntiin, kun mä annoin sille reikiä! Jess!  

 
Opettajan kertomus sai aikaan spontaania nauramista, joka tarttui ryhmässä (Reiki I.) 
Kertomus samaan aikaan viihdytti ja vahvisti luottamusta siihen, että reikillä on vaikutuksia 
moniin asioihin. Yllätysmomentti (tässä tarinassa) oli se, että hoidettava oli ruohonleikkuri. 
                                                           
258 Myös Uro arvioi parantamisen rituaalien teatraalisuuden selittävän osaa niiden vaikuttavuudesta (Uro 2016a, 111). 



 

158 

 

Narratiivi aktivoi hämmästys/yllätys perusemootion, jota ilmaistiin spontaaneina 
naurunpyrähdyksinä. 
 
Karismaattisen kristillisyyden kentällä uskoontulo oli käännekohta elämässä, ja sitä edeltävää 
aikaa kuvattiin ”etsikkoajaksi”, joka nähtiin useitakin vuosia kestäneeksi uskoontuloa 
edeltäväksi merkityksellisten tapahtumien ketjuksi. Mitä vanhempana henkilö koki 
uskoontulon, sitä pidempi perspektiivi oli etsikkoajassa. Vihjeitä ja merkkejä ”Jumalan 
johdatuksesta” nähtiin usein jo omassa lapsuudessa. 
 
Jälkikäteen tapahtuvassa reflektiossa (vrt. konfabulaatio Evans 2010, 6) käännekohtaa 
(uskoontulo, parantumiskokemus) edeltävät elämäntapahtumat tulkittiin tarkoituksellisina ja 
merkityksellisinä askeleina kohti (nykyistä saavutettua) päämäärää. Samankaltaisia 
jännittäviä ja viihdyttäviä ”oman polun löytämisen” narratiiveja voi lukea 
omaelämäkerrallisista kirjoista ja niitä kuulee vaihtoehtoisella kentällä. (NM mp, RP.)  
Näiden jälkikäteisreflektiossa syntyvien narratiivien rakentumista ohjaavat intuitiiviset 
mielen taipumukset luoda koherentteja, relevantteja ja merkityksellisiä representaatioita 
muistojen, kokemusten ja ympäristön vihjeistä (ks. myös Sjöblom 2008, Sanford & Emmott 
2012). Näiden narratiivien jakaminen kentällä näytti lisäävän toivoa ja luottamusta ”Jumalan 
ihmeitä tekevään voimaan” tai vahvistusta ”henkisen polun seuraamiselle”. (NM mp, Mp 
messut.) 
 
12.1.3.           ”Ihmeet ja merkit” sekä merkitykselliset yhteensattumat 
 
Empiiristen tutkimusten mukaan kertomukset, joissa on jokin tavallisuudesta poikkeava 
piirre, muistetaan helpommin kuin tavalliset tarinat (Boyer 2001). Henkilökohtaiset ihmeiksi 
tai profetioiksi tulkitut kokemukset saavat narratiivin muodon ja suullisessa kerronnassa 
niitä toistetaan arkipuheen lomassa kentällä ja kentän ulkopuolella. Ihmeet jäävät muistiin, 
ja ne leviävät suusta suuhun ja median välityksellä. Alun perin pitkistä ja yksityiskohtaisista 
tarinoista muistetaan pääkohdat, joita toistellaan kentällä. (Pohjanheimo 2005.)259  
 

Tallinnassa oli 80-luvun lopulla niin voimallinen herätys, että maa tärisi. Ihmiset 
jonottivat kirkkoon…. Onkohan täällä vielä se huone, johon kerättiin kainalosauvoja, 
kun ihmiset paranivat…(NM Tallinna). 

 
Julkisissa todistuksissa, evankelistojen emotionaalisesti intensiivisissä puheenvuoroissa tai 
vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä kuulluissa ihmekertomuksissa ”ihmeet” ovat kerrotaan 
usein dramaattisina käänteinä.  Myös ”pienempien” ihmeiden havainnointi näytti 
herkistyvän jokapäiväisessä elämässä. Merkki voi olla vaikka linnun lento, höyhen, 
antoromorfisen muotoinen pilvi tai internetissä esiin tullut sivusto. Mielessä lausuttu 

                                                           
259 Ks. narratiiveista karismaattisessa kristillisyydessä myös (Hovi 2004, 2007). 
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rukouspyyntö tai affirmaatio suuntaa huomion ”rukousvastauksen” odotukseen ja merkkien 
etsimiseen. Merkkien etsiminen, havainnonti ja tulkitseminen on aktiivista maagista 
ajattelua. Merkkien etsimistä ja löytämistä, toivoa ja uskoa, merkityksellisyyttä ja kaiken 
tarkoituksellisuutta vahvistettiin myös vakuuttamalla, että sattumaa ei ole.  Ja, hei kukaan 
teistä ei ole täällä sattumalta, sanottiin Reiki-kurssin alkajaisiksi (Reiki I). 
 

Joo niin mikään ei oo sattumaa, vaan niin kun että, ne on ihan tarkalleen, Jumala tietää 
minne, ja asiat ja tapahtumat, tietää jo edeltä käsin, mitä me ei ite tiedetä. Kun Jumala 
tuntee meidät paremmin, niin kun mää oon sanonut, että Hän tuntee minut paremmin 
kun mä itekkään. (NM haastattelu 1). 

 
Merkkejä ihmeellisistä yhteensattumista260 tulkitaan yksin ja yhdessä muiden kanssa. 
Merkkien ja yhteensattumien havaitseminen vahvistaa maagisen ajattelun rikastumista. Mitä 
enemmän merkitseviä sattumia huomataan tapahtuvaksi, sitä vahvempi on kokemus siitä, 
että ollaan ”oikealla tiellä”. Merkin löytyminen on palkitseva kokemus. Se vahvistaa myös 
uskoa yliluonnolliseen toimijaan.   
 

Niin minä, kuin Missiokin on saanut toinen toistaan vahvistavia profetioita, joissa 
luvataan valtavaa hengen vuodatusta. Tämä orkesteri on minulle merkkinä siitä, että 
se mitä Herra on laskenut sydämelleni, on totta. Ylistys on avain tähän kaikkeen. 
Sairaat paranevat penkkeihin, ihmiset tekevät parannusta, porukkaa tulee uskoon ja 
ihmeet ja merkit näkyvät kaikkialla! Jos tämä on totta, Herra puhdista meidän 
sydämet, että emme jää paitsi tästä kaikesta! (NM www-sivut.) 

 
Kentällä vallitsee luottamus siihen, että ”oikeat” asiat ja sanat nousevat mieleen. ”On 
saanut” -passiivilause vertautuu vaihtoehtoisen henkisyyden kentän ”intuitiiviseen 
tietämiseen”. Siinäkin ”saadaan” jokin idea tai mielikuva tai varmuus ”oikeasta” päätöksestä 
jonkin asian suhteen. Nokia Missiossa puhutaan ”vuodattamisesta” kuvaamaan 
näkymätöntä, mutta koettavaa ”Pyhän Hengen virtausta”.  Karismaattisen kristillisyyden 
kentällä ”merkitykselliset yhteensattumat” tulkitaan Jumalan lähettämiksi merkitseviksi 
viesteiksi ja ”johdatukseksi”. ”Hengen johdatukseen” perustuvaan tietoon luotetaan. 
Narratiivit ”ihmeistä ja merkeistä” hallitsevat kentän diskurssia. Myös Koivisto kertoi, miten 
ylistysillan teemat usein selviävät.  
 

Täsmälleen saman vuorokauden sisällä, jolloin XX lähetti sähköpostiviestinsä täällä 
Suomessa (ja tarjosi suurta areenatilaa Nokia Mission käyttöön), minä tapasin 
Guatemalan lentokentällä maailmankuulun julistajan Cindy Jacobsin. Hänen 

                                                           
260Kokemus merkityksellisestä yhteensattumasta tunnetaan synkronisiteettina (Jung 1952). Sillä tarkoitetaan 
merkityksellistä ei-kausaalista ja irrationaalista yhteyttä kahden tapahtuman välillä.  
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profetiansa oli yksiselitteisen selkeä: Herra antaa sinulle uuden kirkkorakennuksen, 
joka on erikoinen. (NM www-sivut.) 
 
…saat merkin siitä, että kannattaa jatkaa: asiakas antaa sydäntä lämmittävää 
palautetta tai työkaveri kertoo, miten tärkeä olet. Facebookin uutisvirtaan pölähtää 
juuri se teksti, josta löytyy ratkaisu ongelmaan, tai kirjahyllystä putoaa siivotessa 
tärkeä kirja päähän (tapahtui juuri minulle). Äkkiä kaikki loksahtaa kohdalleen, vaikka 
hetki sitten vallitsi kaaos. Jokin meitä suurempi vastaa toiveisiimme ja tarpeisiimme ja 
huolehtii meistä. (Blogi: Iloinen Aura: Pieniä ihmeitä.) 

 
Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä hetken kokemukselle antauduttiin ”sisäisen äänen” 
johdattelemana. Ympäristön virikkeitä tulkittiin mahdollisina merkkeinä henkioppailta. 
Yhteensattumia pidettiin merkityksellisinä. Kummallakin kentällä ihmeellisiksi ja 
merkityksellisiksi koetut yhteensattumat vahvistivat uskoa yliluonnolliseen todellisuuteen. 
Niistä kerrottiin viihdyttävinä mutta tosina tarinoina. Ne, jotka näyttivät elävän jatkuvassa 
ihmeellisten sattumien ”virrassa”, kertoivat myös nauravansa ääneen Jumalan tai 
universumin huumorintajulle (ks. myös Koskenalho 2015; Huhtaniemi 2016, 87–88).  
 
12.1.4.           Rukousliina parantaa sydänsairaudesta 
 
Seuraava aineistoesimerkki havainnollistaa miten olemusajattelu, intuitiivinen oletus 
tarttumisesta ja taipumus olettaa yliluonnollinen toimija ilmenevät puheessa. Aineistona 
käytän RadioDein suorasta lähetyksestä nauhoitettua todistusta (15.3.2001). 
Kokemuskertomus ihmeparantumisesta eli ”todistus” esitettiin Nokia Mission ylistysillassa. 
Tilaisuuden tunneilmapiiri vahvisti esitystilanteen intensiteettiä. ”Todistus” esitettiin sekä 
radion kautta suurelle yleisölle (RadioDein kuulijat)261 että läsnäolijoille (yli 400) salissa, 
jonka ilmapiiri ja tunnelma oli jo valmiiksi virittynyt vastaanottamaan ja odottamaan 
todistusta ”Jumalan ihmeitä tekevästä voimasta” (Pohjanheimo 2005). 
 
Valitsemani esimerkki soveltuu analyysiin, koska se sisältää aikarajoitteen emotionaalisesti 
kiihdyttävän kontekstin lisäksi.262 Intuitiivista ajattelua tutkitaan kvantitatiivisesti 
reagointiaikaa mittaamalla.263 Aikarajoitteisilla tehtävillä pyritään reflektiivisen ajattelun 
poissulkemiseen (ks. esim. Evans & Curtis-Holmes 2005). Tässä esimerkkiaineistossa 
esittämisaika on rajattu ”pariin minuuttiin”.264 Kertojalla ei ollut aikaa reflektoida 
kertomusta, vaan se jäsentyi kaavamaisen intuitiivisesti koherentin ja relevantin narratiivisen 
rakenteen mukaan (Sjöblom 2008). Jännittävässä tilanteessa (kokematon esiintyjä) tiivistyi 

                                                           
261Koiviston mukaan RadioDein epävirallisen arvion mukaan torstai-iltoja kuunteli noin 100 000 ihmistä (vuonna 2002). 
Kuuluvuusalue kattoi noin 2 miljoonaa ihmistä Suomen alueella vuonna 2001. 
262 Reikiaineistossa e ole vastaavaa aikarajoitteista julkista esitystä. 
263 Intuitiivisen mielen aktivoituminen havaitaan aivokuvanteissa ja aivojen sähköistä toimintaa mittaavissa kokeissa. 
264 ”Pari minuuttia” oli illan juontajan ohje esiintyjälle. 
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(todennäköisesti) etukäteen mietitty ja ehkä harjoiteltu todistuspuheenvuoron. Todistus 
noudattaa ihmekertomusten juonellista rakennetta, joka on tyypillinen myös saduissa (ks. 
Apo 1995; ihmeparantumiskertomuksista Pohjanheimo 2005). 
 
           Rukousliina parantaa sydänsairaudesta265  
 
Joo, Jumalan rauhaa. Mää oon Tuula NNNNsta, ja tulen                                 TAUSTA                   
todistamaan tästä Jumalan ihmeellisestä parantavasta voimasta. 
Mulla noin vuosi sitten todettiin sydänkipuja, ja todettiin sitte                                       
tuolla sairaalassa, tutkittiin alustavasti  
rasituskokeessa ja todettiin, että                                                 
mulla on sydämessä jotain ahtaumaa tai tukosta.                                            ONGELMA                                          
Ja sillon lääkäri sano, että hän lähettää tonne Taussiin, että  
tehdään varjoainekuvaus, ja siinä sitten mitä näkyy joko 
pallolaajennus, tai jos se ei riitä, niin ihan sitten ohitusleikkaus 
 tulee kysymykseen. 
Ja tota, niin mä sitten odotin. Ja sitte helmikuun 15. päivä tuli                                        
kutsu sitte sinne tutkimuksiin. 
 
Mutta se mitä Jumala teki sitä ennen sillä edellisviikon torstaina.                  KÄÄNNE  
                                                                                                                                      (yliluonnollinen 
                                                                                                                                      toimija)                   
 
Mää menin pankkiautomaatille X:ssa ja tämä naishenkilö                               välittäjä 
joka täällä laulaa kuorossa, niin hän oli siinä minun edessäni ja  
jutteli siinä, että hän on tulossa tänne Nokialle.  
Ja minä siinä sitten tuli,                                                                                           intuitiivinen idea 
että voisitko sä viedä sinne rukouspyynnön                                                        lähestymisen  akti        
minun sydämeni puolesta, että mä olen menossa tässä 
 tutkimuksiin jaa semmosta ja mitä on ennustettu tulossa olevan. 
Ja hän lupasi sen. Hän odotti siinä Paulia kyydiksi                                              ”palkinto”                                          
ja tota sitte seuraavana aamuna olin menossa töihin pyörällä niin                       
ihmettelin siinä, kun tuli nainen vastaan, joka huitoi mua käsillä ja 
sitten mää että sen on Lahja. Ja hää huitoi että pysähdy, pysähdy!                 ”merkki” 
 
 ja hän sitte ojensi minulle kirjekuoren ja sanoi,                                                     voimaesine                     
että hän on pitänyt tätä kuin aarretta.                                                                             
että Jumala puhu hänelle sillon täällä torstai-iltana, että osta                         ”kanavointi”                   
täältä rukousliina, jonka Koiviston Markku on siunannut täällä.                      tarttuminen                                   
                                                           
265NM torstai-ilta 2, nauha 1A/440. 
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Ja hän toimitti sen mulle ja sanoi, että laitat illalla sitten sen. Ja                               
toimin niinkuin hän sanoi ja laitoin nukkumaan mennessä tohon                     välittäjän ohjeet 
 rinnan päälle ja 
kun minä laitoin niin minä koin kuin että olisin                                                               
lämpötyynyn laittanut siihen päälle                                                                         konkretisointi 
ja sitten ihan tunsin miten                                                                                          oma kokemus                     
veri lähti virtaamaan siellä ihan niin kuin joku suoni olisi avautunut.                 ”ihme” 
 
Ja niin mää sitten maanantaina menin Taussiin ja tiistaina                                                
tehtiin se tähystys                          
ja röntgenlääkäri katto ja ihmetteli, että eihän tältä kyllä mitään                                      
näy tai löydä. Ja sitten sano mulle, että hän vielä tarkistaa vielä tarkemmin 
nää röntgenkuvat ja tulee sit sanomaan. Ja sitten hän tuli vartin päästä,  
ja sano ett kyllä sulla on ihan puhtaat ja kirkkaat suonet, että saat lopettaa      ”todiste”                
ne lääkkeen syönnit, joita siihen saakka mulle oli annettu. 
Ja tota tämän halusin täällä todistaa Jumalan kunniaksi,                                                                                        
että Jumala toimii näinkin     
                                                                                          
Yleisö kuuntelee kertomusta hiljaa. Tunnelma on latautunut. Kertomuksen lopussa kuulijat 
osoittavat suosiota ja hyväksyntää Tuulan kertomukselle taputtamalla. (NM Torstai-ilta 2.)   
 
Esimerkkitapauksessa todistusnarratiivin aiheena on Tuulan ihmeparannus. Tuulalle 
määrätty ohitusleikkaus tuli tarpeettomaksi, kun Jumala puuttui tapahtumien kulkuun. Tuula 
koki parantumisen tapahtuneeksi laittaessaan rukousliinan ohjeiden mukaan rinnalleen. 
Rukousliina oli Markku Koiviston siunaama, ja siihen uskottiin tarttuneen Pyhän Hengen 
parantavaa voimaa, joka välittyi Tuulaan. Tässä esimerkissä maagisen tarttumisen oletus ja 
essenssin siirtyminen toteutuu rukousliinan välityksellä. Essenssi on tässä näkymätöntä 
olemusta ja Pyhän Hengen voimaa. Markku Koivisto on välittäjä, joka siirtää tämän voiman 
rukousliinaan siunaamalla sen. Tämä yliluonnollisesta maailmasta peräisin oleva voima 
tunnetaan ja koetaan fyysisesti:  
 

Niin minä koin kuin olisin lämpötyynyn laittanut siihen päälle, ja sitten ihan tunsin, 
miten veri lähti virtaamaan siellä, ihan niin kuin joku suoni olisi avautunut.   

 
Välittäjähenkilöillä on tapahtumien kulussa tärkeä rooli. Narratiivi vahvistaa karismaattisella 
kentällä jaettua käsitystä ”Jumalan suunnitelmasta”, joka on salainen ihmiselle, mutta 
mahdollinen yliluonnolliselle toimijalle (Jumalalle). Tässä tapahtumien kulussa Lahjasta tulee 
viestinviejä, joka lupaa viedä Nokian torstai-iltaan rukouspyynnön Tuulan sydämen puolesta. 
Matka alkaa, kun kyytimies Pauli noutaa Lahjan ja kuljettaa hänet autollaan paikkaan, jossa 
Jumalan esirukoilija Markku Koivisto toimii. Lahja lähti suorittamaan tehtävää, mutta sitten 
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Jumala puhui hänelle. Lahja sai uudet toimintaohjeet: osta täältä rukousliina, jonka Koiviston 
Markku on siunannut. Lahjasta tulee myös aktiivinen toimija, joka saa suoraan 
toimintaohjeet Jumalalta. Hänestä tulee myös viestintuoja, kun hän kuljettaa ja huolehtii 
arvokkaasta kirjekuoresta, jota hän on pitänyt kuin aarretta. 
 
Tuulan todistuksessa otetaan huomioon sekä maalliset toimijat että yliluonnolliset toimijat. 
Maalliset toimijat (Lahja, Pauli ja Markku Koivisto) sekä tietämättään myös lääkärit ovat 
kertomuksessa Jumalan asialla. Lääkärin prognoosi vertautuu ennustukseen se mitä on 
ennustettu tulossa olevan. Lopussa lääkäri (tietämättään) todistaa, että ihmeparantuminen 
on tapahtunut. Tuula vakuuttaa kuulijansa siitä, että ”oikeasta”, lääkärin toteamasta 
sairaudesta oli kyse. Hän kertoo tarkasti lääkärin määräämät toimenpiteet ja röntgenlääkärin 
havainnot. Aitoutta vakuutetaan ja konkretisoidaan yksityiskohtaisilla ajan ja paikan 
määrityksillä. Toinen lääkäri todistaa Tuulan jo kokemat tuntemukset aidoksi paranemiseksi. 
Ne voidaan mitata lääkärin menetelmillä: hän vielä tarkistaa tarkemmin nää röntgenkuvat. 
Tuula saa lopettaa lääkkeen syönnin, sillä suonet ovat ihan puhtaat ja kirkkaat. 
 
Kertojalle maallinen ja yliluonnollinen todellisuus ovat samaan aikaan läsnä. Niiden välisessä 
hierarkiassa maallinen on alisteinen yliluonnolliselle voimalle. Yliluonnollinen parantaja eli 
Jumala on maallisia parantajia kyvykkäämpi. Jumala voi muuttaa lääkärin ennusteet. 
Maallisen parantajan, lääkärin, ennakoima tapahtumien kulku kääntyy toiseksi, kun 
yliluonnollinen toimija, Jumala, puuttuu asioiden kulkuun. Jumala toimii näinkin.  
 
Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä ei ole samanlaista traditiota julkisten ”todistusten” 
esittämiselle. Ihmeiksi koettuja kertomuksia kuulee kuitenkin kentällä. Niitä voi lukea 
kirjallisuudesta tai kuunnella messujen luennoilla. Kertomuksissa toistuu sama 
ihmekertomuksen kaava. Alussa on ongelma, joka ratkeaa, kun yliluonnollinen toimija 
puuttuu asioiden kulkuun. Toimijan aktivoitumista edeltää teko kuten rukous, loitsu, 
affirmaatio tai symbolin käyttäminen. Näissäkin kertomuksissa yliluonnollisen voiman 
vaikutus (essenssi) siirtyy parantajan käsien välityksellä parannettavaan kuten reikihoidossa 
(Reiki I, Reiki II mp)  
 
 
12.2. Kuvitteleminen 
 
Tulevan ja nykyhetken kuvittelua sekä ennalta tietämistä ilmaistaan puheessa. ”Tietäminen” 
on oikealta tuntuvaa tietoa, joka pulpahtaa mieleen, ja joka voidaan verbalisoida.266 
Aineistossani intuitiivista tietämistä pidetään totena eikä sitä epäillä. Kuvittelu on 
intuitiivisen tietämisen tietoista harjoittelua ja kuvitteellisen todellisuuden fantasiointia. 

                                                           
266 Käytän verbiä verbalisoida sanallistamisen sijaan, silloin kun viittaan spontaaniin puheeseen. 
Sanallistaminen edustaa enemmän tietoista ja reflektoivaa ajattelua.  
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Kuvitteluun ryhtyminen on myös intentionaalista ja usein ohjattua toimintaa.  Kuvittelussa 
tavallisen maailman (ordinary life) aineellisten lainalaisuuksien rajat ylitetään (Subbotsky 
2012). Tavallisessa maailmassa ihmeiksi tulkitut tapahtumat ovat kuvittelun maailmassa 
tavallisia. Intuitionvastaiset asiat kuten puhuvat eläimet tai kasvit ja näkyviksi tulevat 
henkiolennot ovat kuvittelussa mahdollisia. Parantamiseen liittyvässä kuvittelussa 
positiiviset mielikuvat lisäävät toiveikkuutta ja vahvistavat hyvänolon tuntemuksia. 
Myönteisten ajatusten kuvittelu on palkitsevaa. 
 
Karismaattisen kristillisyyden kentällä (oikealta tuntuvaa) tietämistä nimitetään 
”profetioiksi” ja ”näyiksi” ja nykyhetken tietämistä ”tiedon sanoiksi”. Vaihtoehtoisen 
henkisyyden kentällä puhutaan ”kanavoidusta tiedosta”. Nykyhetken kuvittelua ovat 
affirmaatiot, visualisointi, mielikuvamatkat ja konkreettiset ”aarrekartat”.  
 
12.2.1.       Tulevaisuuden kuvittelu ja ennalta tietäminen  
 
Näyt, profetiat ja ”kanavoitu tieto” ovat tulevaisuuden ennustuksia. Ne ovat kuvittelun 
representaatioita, jotka koetaan näkyinä, sisäisenä tietona tai äänenä. Ne voivat koskea 
jotain lähitulevaisuudessa yksilölle, yhteisölle tai koko ihmiskunnalle tapahtuvaa merkittävää 
asiaa. Niitä ”saadaan” usein yksityisesti, mutta niistä kerrotaan julkisesti kentällä, ja ne 
leviävät median välityksellä. Karismaattisessa kristillisyydessä profetoiminen on yksi Pyhän 
Hengen armolahjoista. Sitä arvostetaan ja profetioiden saamisen puolesta rukoillaan.  
 

Nyt tarvitaan päättäväisyyttä ja rohkeutta. Jumala on antanut minulle näyn, jonka 
toteuttamiseen tarvitaan sinun tukeasi. Olemme perustaneet uuden yhdistyksen Nokia 
missio ry:n. Yhdistys tähtää sielujen voittamiseen Suomessa ja aina maailman ääriin 
asti. Tarvitsemme jatkuvaa rukousta ja taloudellista kannatustasi. Taas kerran olen 
hyppäämässä tuntemattomaan, mutta luotan vahvasti, että Jumala on kanssamme. 
Olethan sinäkin? (Lähettäjälehti 7/2002.) 

 
Nokia Mission menestystarinaa luotiin intuitiivisiin ja spontaaneihin tulevaisuuden 
profetioihin luottaen (Pohjanheimo 2005, 2008). Profetioita pyydettiin rukouksissa. Niitä 
jaettiin ylistystilaisuuksien puheissa, esitettiin nettisivuilla, ja niistä kerrottiin suullisesti 
kentällä (Pohjanheimo 2005).   
 

Viikko sitten sain e-mailia Yhdysvalloista tällaiselta henkilöltä kuin David Sanders, joka 
kuuluu siellä tällaisiin ns. Kansas Cityn profeettoihin. Hän on nyt noin kolme vuotta 
rukoillut Suomen puolesta, ja on saanut profetian, jossa Suomeen tulee herätys, ja että 
sen herätyksen keskuksena on paikkakunta nimeltä Nokia.  (NM Koivisto, Videokooste, 
liite 1) 
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Nokia Mission suosion kasvaessa helluntailaiskirkolta vuokratut tilat kävivät ahtaaksi. 
Vuonna 2003 maaliskuussa Nokian herätykselle tarjottiin uusia ja suurempia tiloja. Uusien 
tilojen järjestymisen puolesta oli rukoiltu ja pyydetty Lähettäjälehdessä myös kannattajia 
rukoilemaan.   
 

Tässä suuressa talossa  XX. sai sen vahvan tunteen, että hänen on otettava yhteys 
Markku Koivistoon ja tarjottava Nokian herätyskokouksille tilat.  – Halusin ratkaista 
heidän tilaongelmansa ja tarjosin mahdollisuutta siirtyä tänne, kertoo HX. Nyt rukoilen 
koko ajan, että saisin Jumalan vielä enemmän esimiehekseni. Haluaisin tehdä Jumalan 
työtä, sillä minulle ei riitä, että olen vain uskossa. (NM www.) 

 
Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä ”kanavoitua tietoa” saadaan eri lähteistä. Sen sanotaan 
olevan peräisin esimerkiksi omalta henkioppaalta, edesmenneeltä sukulaiselta, 
uskonnolliselta auktoriteetilta, ”ylösnousseelta mestarilta”267 tai ”kosmiselta entiteetiltä”. 
Usein kanavoijat (välittäjät) erikoistuvat johonkin tiettyyn lähteeseen. ”Kanavoitu tieto” 
sisältää neuvoja ja ohjeita. Profetiat tai ”kanavoitu tieto” voivat liittyä myös globaaleihin 
ilmiöihin ja ihmiskunnan tulevaisuuteen.  
 

On myös paljon ennustuksia siitä, kuinka ihmiskunta tulisi olemaan yhä henkisempää ja 
onnellisempaa ja muurit olisi purettu ihmisten välillä ja muuta vastaavaa. Myös nuo 
katastrofit ja muut ovat ikään kuin sitä puhdistautumista ennen tätä. (www.astro.fi.) 

 
Etnografisen kenttätyöni aikana ennustukset nousivat yhdeksi pääteemaksi vuoteen 2012 
liittyen.268 Päivämäärään 22.12. 2012 oli latautunut mielikuvia, ja se herätti paljon tunteita ja 
kuvittelua kentällä.269 Kentällä esitetyt tulkinnat vaihtelivat maailmanlopun odotuksesta 
toiveikkaisiin näkemyksiin, joiden mukaan kysymyksessä on ”siirtymä” maapallon ”energia- 
ja tietoisuuden tasossa” (www.Yle.fi). Karismaattisella Nokia Missio -kentällä lopun ajan 
odotus oli jatkuvasti läsnä. Yhteinen uhka ja viholliskuva vahvistavat omaan ryhmään 
kuulumisen tunnetta. Karismaattisen kentän voimakkaita apokalyptisia uhkakuvia helvetistä, 
kadotukseen joutumisesta ja toisaalta pelastuksesta ei vaihtoehtoisen henkisyyden kentän 
aineistossani esiintynyt.  
 
 
 

                                                           
267 Ylösnousseina mestareina pidetään esimerkiksi Jeesusta, Lordi Maitreya, Buddhaa, Khishnaa, Neitsyt Mariaa, ST. 
Germainia, Mestari Hilarionia. Heitä pidetään korkeamman tietoisuuden tason saavuttaneina valaistuneina henkiolentoina, 
jotka ovat eläneet maan päällä (Blogi valoa kohti). Vaikuttaa siltä, että se mestari, johon itse luotetaan, lisätään hyvin 
tunnettujen uskontojen keskushenkilöiden perään.(vrt. Reikin perimyskaavio). 
268 Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä tunnetaan myös 1500-luvulla eläneen Nostradamuksen runomittaiset ja 
tulkinnoille avoimet ennustukset ja Edgar Caycen eli ”nukkuvan profeetan” (1877–1945) hypnoositilassa antamat ”luennat”. 
(RP.) 
269 Päivämäärä perustuu muinaisen Maya –kalenterin päättymiseen. 
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12.2.2.       ”Tiedon sanat” ja affirmaatiot 
 
Lähitulevaisuuden tai kaukaisemman tulevaisuuden kuvittelun lisäksi myös nykyhetkeä 
kuvitellaan. Toivottuja asioita kuvitellaan jo tapahtuneeksi, ja niiden uskotaan toteutuvan 
samalla hetkellä, kun ne verbalisoidaan. Karismaattisen kristillisyyden kentällä puhutaan 
”tiedon sanoista” ja vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä affirmaatioista. ”Tiedon sanat” 
vakinaistivat asemansa Nokian ylistysilloissa vuoden 2005 jälkeen. Markku Koiviston lisäksi 
Areenan estradille esiintyi 12-hengen pastoritiimi (vrt. 12 apostolia), joista jokainen kertoi 
vuorotellen ”saamistaan” tiedon sanoista. Ne olivat ”laskeutuneet sydämelle”, tai ne 
pulpahtivat tietoisuuteen selkeänä informaationa. Tiedon sanat esitettiin vakuuttuneena ja 
vakuuttavasti. Ensimmäinen aineistoesimerkki havainnollistaa puhetta, jossa tiedon sanat 
verbalisoidaan. Seuraavaa aineistolainaus kertoo siitä, miten ne voivat vaikuttaa kuulijoihin. 
 

Herra, kiitos siitä, että selkäkivut paranevat nyt. Parannat nyt selkäkipua. Ota vastaan 
parantuminen, Jeesuksen nimissä. Ota vastaan, laita käsi nyt selälle Jeesuksen 
Kristuksen nimissä, Jeesuksen Kristuksen nimissä paranee nyt myös jonkun addisonin 
tauti. Tällä hetkellä. Herra, mä kiitän sua, että sun rakkautesi saa vuotaa, sun 
parantava rakkautesi. Amen, amen. (Healing Rooms.)  

 
Areenalla 13.2. 2005 kuulin Markku Koiviston sanovan tiedonsanat: Jumala parantaa 
tänään jonkun keuhkoputkentulehduksesta.  Yht'äkkiä Jumalan voima tuli niin 
väkevänä päälleni, etten päässyt ylös omin voimin. Tunsin ja tiesin, että Jumala oli 
parantanut minut. Keuhkoputket ovat olleet siitä lähtien terveet. Myös kuumeilu loppui 
siihen paikkaan (NM parantumiskertomukset verkkosivuilla). 

 
Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä käytetään affirmaatiolauseita. Niissä vakuutetaan ja 
odotetaan jo jonkin hyvän toteutuneen tai pian toteutuvan. Juuri tänään minulla on kaikki 
mitä tarvitsen. Affirmaatiota harjoitetaan tiettyä lausetta keskittyen toistamalla. Lausetta 
voidaan toistaa ääneen tai hiljaa mielessä tai se voidaan kirjoittaa paperille. Valmiita ohjeita 
ja esimerkkejä käyttötavoista löytyy myös kirjoista ja netistä. Kursseilla opetetaan 
muodostamaan henkilökohtaisesti sopivia affirmaatiolauseita. Käsin kirjoittamista suositaan. 
(Kurssilla ja messujen yleisöluennoilla ei käytetty tietokoneita.) Kauniilla käsialalla 
kirjoitettuja affirmaatioita kehystetään myös huoneentauluiksi kuten Raamatun lauseita 
kristillisissä kodeissa (RP, NM mp). 
 

Juuri tänään minulla on kaikki mitä tarvitsen. Sitä hän toisteli ääneen, kun pelko alkoi 
punnertaa pintaan. Muita tärkeitä lauseita tuohon aikaan olivat: Saan toteuttaa 
elämäntehtävääni parhaalla mahdollisella tavalla, Olen valmis luopumaan rajoittavista 
uskomuksista tai Saan nauttia elämän runsaudesta. (www. Anna.)  
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Tulevaisuuden ja tämän hetken paremmaksi kuvittelun ja ennalta tietämisen uskotaan 
luovan toivottua tulevaisuutta. Sen toteutumiseen luottamista vahvistetaan ”tiedon 
sanoissa” ja affirmaatioissa. ”Tiedon sanat” ovat palkitsevia merkkejä. Muille tapahtuneet 
”ihmeet” todistavat siitä, että ”Jumalalle kaikki on mahdollista”, ja että ihmisten 
arkimaailman lisäksi on olemassa myös näkymätön henkimaailma, joka voi vaikuttaa 
elämään. Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä kerrotaan toteutuneista ”kanavoinneista” ja 
siitä, miten affirmaatiot ovat muuttaneet elämää. (NM mp, RP.) 
 
12.2.3.    Kuvittelun harjoittaminen ja harjoittelu 
 
Kuvittelua harjoitetaan ja harjoitellaan verbalisoimalla toiveita ja mielikuvia kuvittelulle 
suotuisaan tunnelmaan keskittymällä. Karismaattisen kristillisyyden kentällä harjoitettua 
rukoilua voidaan pitää kuvitteluun ryhtymisenä, intentionaalisena tekona. Rukouspiireissä 
spontaania rukoilua harjoitetaan myös yhdessä (ks. kuva 5). Rukoilussa ja affirmaatioissa 
muodostetaan sanoja ja lauseita. 
 
Mieleen pulpahtaneet ajatukset ja spontaani puhe oli Pyhän Hengen aikaansaamaa. ”Sitten 
minulle annettiin…”, ”minulle tuli…”, ”saan ottaa vastaan”, Saimme astua Herran 
armonistuimen eteen (NM mp).  Puheessa korostuu nöyryys suhteessa ihmistä korkeampaan 
jumalalliseen voimaan. Kun karismaattisella kentällä antaudutaan Jumalan tahtoon, niin 
vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä omaa vapaata tahtoa korostetaan. 
 

Saamme itse valita, meillä ihmisillä on vapaa tahto. Voimme myös sanoa: Hei, nyt 
poikki! En halua enempää. Kyllä reikioppaat ja muut oppaat ymmärtää. Lähetys poikki. 
Tulkaa sitten uudestaan, kun minä pyydän. (Reiki I.) 

 
Käsitys oman itsen ja sisäisen viisauden auktoriteetista on vahva (ks. myös Heelas 1996, 18, 
24–25, 28). Mihin tahansa kysymykseen on löydettävissä vastaus itsestä ja sisäisestä 
henkisyydestä (ibid. 75). ”Tunne oikeasta” vakuuttaa omakohtaisen kokemuksen 
luotettavuudesta (RP). 
 
Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä kuvittelua harjoitellaan myös visualisoinnilla ja 
mielikuvamatkoilla. Visualisoinnit ja mielikuvamatkat tehdään ohjattuna jonkin mallin 
mukaan, joka on saatu kursseilta, kirjoista ja netistä. Niissä kuvitellaan tulevaa ja 
vahvistetaan myönteistä asennetta nykyhetkessä. Visualisointeja tehdään myös yhdessä, kun 
maapallolle kanavoidaan rauhaa ja hyvää tahtoa. Tällöin ympyrän muotoon asettunut ryhmä 
ihmisiä kuvittelee näkymättömän energian näkyväksi ja tekee käsillään liikkeitä ohjaajan 
ohjeiden mukaan. Ryhmäkanavoinnissa keskitytään energioiden virtaamiseen, ohjaamiseen 
ja niiden hallitsemiseen. Tätä kutsuttiin myös ”palvelukseksi”. (RP.) 
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Hoitoillan päätteeksi menemme seisomaan suureen rinkiin. Meitä pyydetään 
kuvittelemaan itsellemme juuret syvälle maahan ja energiapylväs maasta päälaen 
kautta taivaisiin. Chakrojen välille kuvittelemme energiakanavan. Ohjaaja sanoo, että 
näin tehden negatiiviset energiat ”maadutetaan”. Tärkeitä kohtia kehossa päälaen 
lisäksi ovat sydänchakra sydämen kohdalla keskellä rintaa ja solar plexus navan 
kohdalla, optteja sanoo. Näihin kohtiin kuvittelemme vastaanottavamme hyvää 
energiaa, jota kutsutaan ”universaalin rakkauden energiaksi”. Muitakin attribuutioita 
energialle annetaan, kuten ”kirkkaan tietoisuuden energia”.  Energian virtaamisen 
vastaanottamista ja hallintaa harjoitetaan opettajan ohjeiden mukaan (kädet ylös 
nostettuina, kämmenet auki, sitten vetävin liikkein ylhäältä kehon suuntaan chakrojen 
kohdalle). Kuviteltu energiapallo muotoillaan käsien väliin. Energiapallo kuvitellaan 
vaaleanpunaiseksi ja kuultavan läpinäkyväksi. Tämän jälkeen meitä pyydetään 
kuvittelemaan ja aistimaan, miten kaikkien läsnäolijoiden energialataukset yhdistyvät 
huoneen keskelle kuviteltuun valopylvääseen. Lopuksi kuvittelemme, miten valopylväs 
lähetetään maapallon uloimmalle ilmakehälle edistämään rakkaudellisia ajatuksia 
ihmisten mieliin. (RP.)  

 
Ryhmäkanavointi on eräs mielikuvamatkan muoto. Ryhmässä opittua voi toistaa 
myöhemmin yksin kotona. Ohjattuja mielikuvamatkoja saa myös äänitteinä. Niissä 
kuvitellaan ohjatusti esimerkiksi mielipaikka luonnosta tai fantasiaympäristö, jonne 
kuvitellaan voimaannuttavia elementtejä, merkityksellisiä kohtaamisia, henkioppaan 
tapaamisia, viestejä ja merkkejä. Mielikuvamatkoilla etsitään vastauksia tärkeisiin 
kysymyksiin ja luodaan toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Niitä käytetään myös stressin 
hallintaan ja yleisen hyvänolon ja rentoutumisen tilan saavuttamiseen.270 Visualisointi 
rutinoituu vähitellen, jos sitä harjoitetaan.  
 
Astetta konkreettisempaa visualisointia edustaa ”aarrekartta”. Suurelle paperiarkille 
liimataan lehdistä leikattuja valokuvia, jotka vastaavat omia toiveita onnellisesta elämästä. 
Kuvat vastaavat aarrekartan tekijän toiveita ja unelmia; miten hän näkee itsensä onnellisena, 
mitä tekee, miten asuu, kenen kanssa, minkälaiset asiat häntä ympäröivät, minkälainen on 
hänen unelmien maailma.271  Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä on paljon erilaisia 
menetelmiä, joilla konkretisoidaan kuvitelmia ja annetaan vaihtoehtoisille tulevaisuuksille 
muoto. Näitä ovat myös esimerkiksi tarot-kortit, I Ching, kiromantia (käden viivoista 
katsominen) ja monet muut ennustukseen käytetyt menetelmät. Konkretisoinnilla asiat 
saavat hahmon, ja niitä voidaan käsitellä ja kontrolloida.  
                                                           
270 Mielikuvamatkoja käytetään myös monissa terapioissa, ja luovan työn tekijät etsivät inspiraatiota mielikuvamatkoilla. 
Huippu-urheilussa käytetään ns. NLP (NeuroLingvistic Programming) mielikuvaharjoituksia tulevasta onnistuneesta 
urheilusuorituksesta. 
271  Aarrekartta on suosittu menetelmä, jota käytetään myös erilaisissa sekulaareissa koulutustilaisuuksissa.(ks. esim. Valoa 
kohti). 
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12.3. Kommunikointi yliluonnollisen kanssa 
 
Kummallakin tutkimuskentälläni kommunikointi yliluonnollisen kanssa koetaan 
vuorovaikutteisena. Rukoukset (ylistys, kiitos, anelu, pyyntö, käsky) ovat keinoja lähestyä 
yliluonnollista toimijaa. Kristinuskossa rukoileminen on tärkein yksin suoritettava menetelmä 
yliluonnolliselle puhuttaessa. Jumalaa puhutellaan jatkuvasti arkipäivässä. Hänelle 
puhuttaessa muodostetaan kysymyksiä, jutustellaan ja samalla selvitellään omia ajatuksia ja 
kuvitellaan vastauksia (ks. myös Luhrmann 2012).272 Rukouspiireissä ja yhteisissä 
tapaamisissa rukoillaan yhdessä.  
 

Rukous on puhetta Jumalan kanssa. Rukous on jotain sellaista, jossa me saadaan olla 
jatkuvassa yhteydessä hänen kanssaan. Mutta se, mikä meiltä helposti unohtuu, että 
se ei ole vain meidän ikäänkuin viesti hänelle, vaan se on vastavuoroista. Ja silloin kun 
siitä tulee vastavuoroinen, tämmoinen interaktiivinen, jossa sekä Jumala puhuu ja me 
kuunnellaan että toisinpäin (NM Koivisto). 

 
Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä rukousta vastaa affirmaatiot ja hiljentymistä jokin 
monista meditaatioharjoituksista. Kentällä on runsaasti erilaisia menetelmiä yliluonnollisen 
kanssa kommunikointiin, kuten yhteiset rituaalit, ”kanavointi”, visualisointi ja 
mielikuvamatkat, joita tehdään usein ryhmässä. (NM mp, RP.) 
 
Kommunikointi on intentionaalista toimintaa. Esimerkiksi rukouspyynnön kirjoittaminen ja 
laittaminen ylistysillan aulassa sijaitsevaan palautuslaatikkoon on intentionaalinen teko, jota 
ohjaa lähestymiseen aktivoiva etsimisen tendenssi. Rukouspyynnöt toimitetaan 
esirukoilijoille, jotka lukevat ne, ja rukoilevat yhdessä Jumalaa niiden puolesta. Osa 
pyynnöistä luetaan julkisesti ylistysillan aikana.  
 

Herra, pyydän esirukousta pojan puolesta, että hän pääsisi irti alkoholista, huumeista 
ja lääkkeistä...Pyydetään, että herra parantaisi kahden pienen lapsen äidin, joka 
sairastaa hyvin vaikeata syöpää...Pyydän esirukousta, että Jeesus koskettaisi ja 
parantaisi...Kiitos että sinä näet kaikki sairaat herra. Niin monenlaista sairautta täällli 
herra. Kiitos Herra, sinä olit kipujen mies ja sairauden tuttava. Herra, nuhtelemme 
Jeesuksen nimessä ja veressä kaikkea sairautta ja käskemme sitä väistymään sinun 
nimessäsi...Kiitos, että sinä olet tänä iltana parantaja. Jeesus paranna, kiitos Jumala, 
että parannat ja kuulet hänen rukouksensa. (NM Torstai-ilta 1.) 

 
Yliluonnollista puhutellaan pyytämällä siltä tekoja, että Jeesus koskettaisi ja parantaisi. 
Puheessa yliluonnolliselle toiselle toistuu kaava. Puhe aloitetaan puhuttelulla, joka kertoo, 

                                                           
272Tanya Luhrmannin karismaattiskristillisessä -aineistossa Jumalan kanssa käytiin myös kävelyllä tai mentiin kahville 
(Luhrmann 2012, 2013,712). 
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kenelle puhutaan. Sitä seuraa pyyntö tai kehotus, ja usein myös vahvistus, jossa jo etukäteen 
kuvitellaan ja kiitetään siitä, minkä uskotaan juuri tällä hetkellä toteutuvan. (NM mp, Reiki II 
mp, RP.) Parannuksesta kiitetään ja uskotaan sen jo tapahtuneen; kiitos Jumala, että 
parannat ja kuulet hänen rukouksensa. Kiittäminen viittaa jo saatuun ”rukousvastaukseen” 
tai merkkiin yliluonnolliselta. Kiitos on sana, jota käytetään myös paljon vaihtoehtoisen 
henkisyyden kentällä. (NM mp, RP.) Kiitoksen esittäminen on vuorovaikutteiseen 
kommunikointiin liittyvä sana ja ele. Jotain kiitetään jostain, joka on jo (toiselta) saatu tai 
ollaan juuri saamassa.  
 

Yks hyvä juttu on, että illalla kun meet nukkun, niin, kiität vaikka kymmenestä tai 
viidestä tai vaikka kolmesta hyvästä asiasta sinä päivänä. Sä voit kiittää vaikka 
Jumalaa, tai sun henkiopasta, suojelusenkeliä tai kosmista energiaa (Reiki II mp). 

 
Puheessa otettiin myös välittäjän rooli, jossa nuhtelemme Jeesuksen nimessä ja veressä 
kaikkea sairautta ja käskemme sitä väistymään. Vuorovaikutteista kommunikointia 
ilmennetään puheissa (nonverbaalin ilmaisun lisäksi). Yliluonnollisen kanssa 
kommunikointiin keskityttäessä erilaisten menetelmien (kuten rukousten, affirmaatioiden, 
kanavoinnin) lisäksi käytetään materiaalisia esineitä kuten Raamattua, reikisymboleita, 
”henkisten mestarien” kuvia tai musiikkia, ääniä ja rituaaleja.  
 
Toimimista ja kommunikoimista yliluonnollisen kanssa opitaan implisiittisesti kentällä ja 
harjoittelun myötä kuten reikikurssilla tai rukousringissä. Nokia Mission kentällä 
puheilmaisua ja heittäytymistä harjoiteltiin ja toteutettiin puheissa ja rukouksissa. 
Spontaania rukoilemista harjoitettiin myös ringissä vuoron perään, jolloin ryhmän tuki ja 
sosiaalinen paine kannustivat heittäytymään rukouspuheeseen ilman etukäteisharkintaa.  
Reikikurssilla ”intuitiivisen tiedon” ja ”sisäisen äänen” kuuntelemiseen kannustettiin. 
Kurssilla kerrottiin kokemuksia ”sisäisen äänen” kuuntelemisesta, ja esimerkiksi siitä, miten 
jossain tilanteessa mä vaan intuitiivisesti tiesin mitä sanoa. (RP, Reiki II mp.) 
 
Kommunikaation vuorovaikutteisuudesta kertovat ”merkit” ja rukousvastaukset voidaan 
saada pitkänkin ajan kuluttua. Monet rukoilivat pitkiä aikoja ja pyysivät esirukouksia 
seurakunnalta saadakseen profetian tai vastauksen kysymykseensä esimerkiksi jonkin 
päätöksen suhteen (ks. myös Luhrmann et al. 2010, 70). Myös vaihtoehtoisen henkisyyden 
kentällä virittäydytään havaitsemaan ja tulkitsemaan ”merkkejä”. Kursseilta ja kirjoista 
saadaan vastauksia ja neuvoja. Karismaattisen kristillisyyden kentällä ”Sana” avautui 
uskoontulon jälkeen uudella tavalla.  
 

Aikasemmin kun mä luin Raamattua niin mä en ymmärtänyt siitä. Se oli ihan sellasta, 
ett mä en niinku – pikemminkin sellasta ahdistavaa se teksti, että ehkä sellasia 
kohtiakin luin, että mikä niinku, jotenkin ettei ollut sellasta. Sen jälkeen kun mä luin, 
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niin sehän on niinku suuri rakkauden kirja, Jumalan rakkauden kirja. Siellä on opetusta, 
ja siellä on neuvoa, ja siellä on varotusta, ja siellä on kaikkee meiän elämästä. Siinä mä 
huomasin, kun mä rupesin lukemaan, että se sana elää niinku, ja se niinku ruokkii 
minun sydäntä. Ja sain siitä sit niinku voimaa. Sitten niinku, sitte niinku Jumala avasi 
sen niinku käsittämään niitä hengellisiä asioita. (NM Haastattelu 1.) 

 
Uskoontulo ja ihmeparannus avaa kristitylle oven ”hengelliseen todellisuuteen”, toiseen 
maailman, jossa intuitionvastaiset ilmiöt ovat ”luonnollisia”. Puheet sisältävät ontologisia 
oletuksia rinnakkaisesta todellisuudesta, jossa yliluonnolliset toimijat operoivat. Luottamus 
kommunikointiin yliluonnollisen kanssa vahvistuu. Intuitiivisen ajattelun helppous ja tunne 
oikeasta vahvistaa merkityksellisyyden kokemusta.273 Maagisuskonnollinen ajattelu 
arkipäiväistyy. Elämän tarkoitus avautuu henkisestä maailmasta käsin. Yliluonnollisesta tulee 
vähitellen myös luonnollista.  
 

Niin, joo, yliluonnollinen ei oikeestaan oo uskovalle mitenkään yliluonnollista. Koko 
ajan tapahtuu ihmeitä, ja se on ihan luonnollista. Tää on ihan luonnollista. Jumala 
toimii näin. ” (NM mp.) 

 
Yliluonnollinen on luonnollista myös vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä. Merkityksellisistä 
yhteensattumista, ”ihmejutuista”, unista, merkeistä ja ”kanavoinneista” puhuminen 
arkipäiväistyy. Merkkien havainnointi lisääntyy. Uskonnollinen ja maaginen maailma 
tarjoavat arkitodellisuuden rinnalle lisäulottuvuuden, joka tukee intuitiivista ajattelua, 
mielikuvitusta ja tekee elämästä myös hauskan ja jännittävän. 
  

Noin 11 vuotta sitten tein päätökseni – lähdin täysillä Jumalan kyytiin. Tämä on ollut 
aivan hurjan jännittävää! Haluan olla Hänen juoksupoikanaan jatkossakin. (Markku 
Koivisto. Lähettäjälehti 7/2002.) 

 
Ulkopuolisen, maallisen maailman edustajat (valtamedia, lääkärit) suhtautuvat epäilevästi 
yliluonnollisiin toimijoihin. Yksi keino vähentää ristiriitaa oman uskon ja ulkopuolisten, uskoa 
haastavien mielipiteiden ja näkökulmien välillä, on ulkopuolisen maailman välttely 
mahdollisuuksien mukaan. Kommunikoinnin ulkopuolelle suljetaan vähitellen tahoja, jotka 
joko edustavat ”huonoa energiaa” tai välittävät negatiivisia uutisia ja asenteita. Sosiaaliset 
suhteet samalla tavalla ajattelevien kanssa lisääntyvät. Sisäryhmätunne vahvistuu. 
Valtamediassa esitetyt asenteet uskovaisia tai vaihtoehtoisia hoitomuotoja käyttäviä 
kohtaan näytti johtavan vähitellen oman viitekehyksen julkaisujen ja kirjallisuuden, 
radiokanavien, you tube-videoiden ja nettisivustojen suosimiseen ja valtamedian välttelyyn. 
(NM mp, RP.) 

                                                           
273 Fantasiaviihde (kirjallisuus, elokuvat, oheistuotteet) tarjoavat samankaltaisia kokemuksia. (Ks. Subbotsky 2012)  
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Tilanteiden mukaan ihmiset kommunikoivat sujuvasti myös oman viiteryhmänsä 
ulkopuolisten maallisten toimijoiden kanssa. Lääkärille ei kuitenkaan puhuttu Jumalan 
parantavasta voimasta, vaikka Jumalan uskottiinkin olevan paranemisen mahdollistaja. 
Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä lääkäreille ei myöskään usein puhuttu vaihtoehtoisista 
hoidoista, joita käytettiin joko lääketieteellisen hoidon tukena tai joskus myös korvaamaan 
lääkärin määräämiä lääkkeitä. (RP, Reiki II mp, Mp messut.) 
 
Vuorovaikutteinen kommunikointi tapahtui myös kolmisuuntaisesti. Kommunikointia 
harjoitettiin puhein ja elein. Nokia Mission kentällä siihen osallistuivat läsnäolijat, illan 
esiintyjät (välittäjät) ja yliluonnollinen toimija. Esiintyjät puhuttelivat sekä Jumalaa että 
kuulijoita. Yleisö vastasi esiintyjälle amen ja halleluja -huudoin. Jumalaa lähestyttiin 
rukoilemalla ja laulamalla kämmenet suljettuna rukousasentoon tai avattuna 
vastaanottamaan Pyhän Hengen voimaa. Ylistykseen antauduttiin elein ja liikkein, silmät 
kiinni, vartalot huojuen, kädet kohti korkeuksia. Jumalan koettiin kommunikoivan sekä 
esiintyjille että kuulijoille. ”Pyhän Hengen” odotettiin ja tulkittiin antavan merkkejä 
läsnäolijoille. Näitä koettiin yksityisesti, henkilökohtaisiin rukouspyyntöihin saatuina 
vastauksina tai puhujan välittämien ”tiedon sanoin”. (Ks. myös Pohjanheimo 2002, 2005.)  
                                             
Reikikentällä yliluonnollinen oli universaali parantava energia (reiki). Välittäjä oli kurssin 
opettaja, jolla oli muita enemmän kokemusta, kykyä tai herkkyyttä kommunikoida 
yliluonnollisen kanssa. Reikikurssilla nonverbaalia kommunikaatiota harjoitettiin ohjatusti 
reikienergian vastaanottamiseksi, siirtämiseksi ja aktivoimiseksi. Reikienergiaa puhuteltiin 
kehon liikkeillä (symbolin piirtäminen kämmeneen, käsien tamppaaminen) ja sanomalla 
kolme kertaa symbolin nimi (esimerkiksi Choku-Rei). Kehon tuntemukset, käsien pistely tai 
kuumeneminen tulkittiin reikienergian vaikutukseksi. 
 
Kolmisuuntainen kommunikaatio tapahtuu sosiaalisessa kontekstissa. Intuitiiviset oletukset 
ja taipumukset (oletus yliluonnollisesta toimijasta, hyvästä tai pahasta olemuksesta ja sen 
tarttumisesta) koetaan yhdessä todeksi. Ryhmän tuki vahvistaa uskoa yliluonnolliseen 
maailmaan ja sen toimijoihin. Skeptiset, reflektiivisessä ajattelussa irrationaaliseksikin 
tunnistetut ajatukset on helppo sivuuttaa.  
 
 
12.4.           Yhteenveto analyysin kolmannesta vaiheesta  
 
Kolmannessa analyysin vaiheessa kohdistin huomioni maagisuskonnollisen ajattelun 
rikastumiseen puheessa ja kommunikaatiossa. Jäsentelin maagista ajattelua tunnepuheen 
käsitteen avulla. Tunnepuhe välittää emootioita, jotka verbalisoidaan tunnesanoissa ja 
emootioiden liikettä kuvaavissa teonsanoissa. Kiinnitin huomioni myös emootioita virittäviin 
viihdyttäviin ja jännittäviin narratiiveihin, jotka sisältävät dramaattisia käänteitä. Niissä 
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kerrottiin ”ihmeistä ja merkeistä”, jotka jäävät helposti kuulijan mieleen. Helposti muistiin 
jäävät ihmekertomukset ja kertomukset merkityksellisistä yhteensattumista tukevat 
intuitiivisia oletuksia yliluonnollisesta toimijasta ja tarttuvasta essenssistä. 
Havainnollistavana esimerkkinä intuitiivisten oletusten ja taipumusten ilmaisusta nostin esiin 
”todistuksen” siitä, miten rukousliina paransi sydänsairaudesta.    
 
Monenlaiset kuvitteluun liittyvät menetelmät aktivoivat intuitiivista ajattelua, jota 
eksplikoidaan maagisuskonnollisena ajatteluna. Näistä profetioiden, näkyjen, tiedon sanojen 
ja kanavoidun tiedon oletetaan välittävän viestejä ja merkkejä yliluonnollisesta toisesta 
todellisuudesta. Kommunikaatiota yliluonnollisen kanssa simuloidaan harjoittelussa ja 
toteutetaan kuvittelemalla. Kommunikaatiossa yliluonnollisen voimaa ”saatiin”, ja sen 
kanssa operointia opeteltiin erilaisin menetelmin. Karismaattisen kristillisyyden kentällä 
tämä toteutui rukoilussa ja esimerkiksi rukousliinan siunaamisessa. Reikikursseilla 
harjoiteltiin reikienergian aktivoimista ja siirtämistä sekä ajassa ja paikassa että ajasta ja 
paikasta riippumatta sopivien symbolien avulla. Puhetta, jossa välittyi usko yliluonnolliseen 
ja totena pidettyyn näkymättömään maailmaan, harjoitettiin myös arkisissa kohtaamisissa 
samoin ajattelevien kanssa. 
 
Maagisuskonnollinen ajattelu rikastui aineistossani, kun kommunikointi yliluonnollisen 
kanssa yleistyi ja rutinoitui toistuvan harjoittelun seurauksena opillisessa kehyksessä, joka 
tuki intuitiivista ajattelua. Maagisuskonnollisen ajattelun rikastumisessa kokemus 
vuorovaikutteisesta kommunikoinnista yliluonnollisen kanssa arkipäiväistyi ja kokemus siitä, 
että ”yliluonnollinen on luonnollista”vahvistui.  
 
 
 

13.       Maagisen ajattelun rikastumisen oppimisprosessi 
 

Kolmivaiheinen malli tarjosi analyyttisen kehyksen etnografisesti kerätyn aineiston 
jäsentelyyn intuitiiviseen ajatteluun perustuvan maagisen ja maagisuskonnollisen ajattelun 
rikastumisen analysoimiseksi. Nimesin kolme vaihetta seuraavasti: Maagisen ajattelun 
maailmaan astuminen (VAIHE I), Maagisen tiedon ja taidon harjoittaminen (VAIHE II) ja 
Maagisen ajattelun rikastuminen (VAIHE III) (ks. myös Pohjanheimo 2012). 
 
Maagisen ajattelun rikastumisen prosessi alkaa usein kokemuksesta (”se mikä tuntuu hyvältä 
ja oikealta”). Osallistuminen Nokia Mission ylistysiltaan tai reikin alkeiskurssille avasi 
näkymän yliluonnolliseen maailmaan, johon kontekstissa uskotaan. Maagisen ajattelun 
maailmaan astumisen kokemus voi olla yllättävä, hämmentävä ja emotionaalisesti 
vaikuttava. Kokemus herätti osassa ihmisistä uteliaisuuden ja innostuksen etsiä lisää tietoa, 
taitoa ja kokemuksia. 
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Ensimmäisessä vaiheessa havainnoin läsnäolijoiden sanattomia, kehollisia ja 
onomatopoeettisia emootioiden ja intentioiden ilmaisuja aineistoesimerkeillä, joissa kuvailin 
tutkijan ensivaikutelmia kentältä. Havaitsin eleissä, ilmeissä ja kehon liikkeissä myös 
pyrkimyksen kommunikoida (jonkin) korkeammalla olevan kanssa. Nonverbaalin ilmaisun 
lisäksi kiinnitin huomioni kontekstuaalisiin tekijöihin, jotka virittivät tunneilmapiiriä ja sen 
intensiteettiä. Ensimmäisessä vaiheessa kiinnitin huomiota myös musiikin vaikutukseen.  
Nonverbaalissa ilmaisussa intuitiivinen ajattelu tulee näkyväksi ja havaittavaksi 
spontaaneissa eleissä ja kasvojen ilmeissä kuten emootiotutkimus esittää. 
 
Analyysin toisessa vaiheessa kiinnitin huomioni kontekstin tarjoamaan oppiin. Intuitiivinen 
ajattelu saa tukea kontekstissa, jossa kokemukset saavat selityksen ja tulkintamallin opin 
traditiossa. Kummankin kentän oppi tuki intuitiivisia taipumuksia olettaa yliluonnollisia 
toimijoita ja tarttuvaa (hyvää tai pahaa) yliluonnollista essenssiä. Oppi on helppo omaksua, 
koska siinä on elementtejä, jotka tukevat intuitiivisia oletuksia. Opin omaksumista edisti 
karismaattinen, luottamusta herättävä auktoriteetti, jonka tiedettiin omakohtaisesti 
kokeneen Jumalan tai reikienergian ”parantavan voiman”. Nämä välittäjät olivat 
yliluonnollisen maallisia auktoriteetteja.  
 
Maagisen tiedon ja taidon harjoittamisen -vaiheessa tiedot (tässä: Jumalasta tai 
reikienergiasta) ja taidot (rukoilla tai hoitaa) omaksutaan ja implisiittinen ja eksplisiitinen 
oppiminen vahvistuu. Oma kokemus sai selityksen opin ja sitä välittävien auktoriteettien 
(evankelistojen, reikikurssin opettajan tai kanavoitua tietoa välittävän henkilön) 
opetuksessa. Intuitiivinen ajattelu, emootiot ja kokemukset ovat vuorovaikutuksessa 
kontekstin tarjoaman ontologisen opin kanssa, ja maagisen ja maagisuskonnollisen ajattelun 
rikastuminen ja arkipäiväistyminen mahdollistuivat.  
  
Maagisen ajattelun rikastuminen  -vaiheessa havainnoin maagisen ajattelun yleistymistä eli 
rikastumista aineistoissani, ja kiinnitin huomioni emootioiden ohjaamaan tunnepuheeseen,  
yliluonnollisen puhutteluun, tulevaisuuden ja nykyhetken kuvitteluun. Tunnepuheessa 
kiinnitin huomiota tunnesanoihin, emootioiden liikettä kuvaaviin teonsanoihin ja 
viihdyttäviin ja jännittäviin emootioita virittäviin narratiiveihin. Maagisen ajattelun 
rikastuessa kommunikointi yliluonnollisen (korkeammalla olevan) kanssa arkipäiväistyi. 
Spontaanien kokemusten lisäksi yliluonnollisen kanssa kommunikoitiin erilaisten 
menetelmien avulla kuten rukoilemalla tai kanavoimalla. Merkkejä etsittiin ja tulkittiin 
vastuaksina ja vahvistuksina rukouksissa esitetyille pyynnöille tai affirmaatioissa esitetyille 
toiveille. Kuvittelemalla vahvistettiin myönteistä ajattelua ja toiveikkuutta. Verbaalissa 
ilmaisussa intuitiiviset oletukset eksplikoituivat maagisuskonnollisena ajatteluna suotuisassa, 
intuitiivista ajattelua tukevassa ympäristössä.  
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Tämä analyyttinen (ja lineaarinen) kolmeen vaiheeseen purettu maagisen ajattelun 
rikastumisen implisiittinen ja eksplisiittinen oppimisprosessi näytti kuitenkin toteutuvan 
ihmisten elämässä myös vuorovaikutteisena ja syklisenä prosessina siinä vaiheessa (III vaihe), 
kun opin perusteet oli omaksuttu eikä niitä (enää) arvioitu kriittisesti tai kyseenalaistettu. 
Intuitiivinen ajattelu inspiroi oppia, ja uusia menetelmiä opin soveltamiseen keksittiin. 
Samoin oppi inspiroi intuitiivisia oletuksia ja heuristista ajattelua. kiinnostuneet jatkoivat 
maagisen ajattelun harjoittamista ja taitojen harjoittelua. Maagisuskonnollisen ajattelun 
asiantuntijuus kehittyi. Kenestä tahansa saattoi tulla välittäjä yliluonnollisen maailman ja 
maallisen maailman välille.  
 
Maagisen ajattelun rikastumisen prosessin syklisyys, intuitiivisen ajattelun ja ympäristön 
virikkeiden toisiaan stimuloiva vuorovaikutus, opin tulkintakehyksessä tapahtuva kontekstin 
virittämän intuitiivisen ajattelun ja reflektiivisen ajattelun vuorovaikutus herättivät myös 
kysymyksen siitä, mikä aktivoi ja ylläpitää maagisen ajattelun rikastumisen dynaamisuutta ja 
miten se aineistossani tapahtuu.  
 
 
 

14.      Antautuminen, virtauskokemus ja ”tunne oikeasta” 
 
Kaikissa analyysin kolmessa vaiheessa toistui osallistujien pyrkimys saavuttaa tila, jossa 
koetaan Pyhän Hengen läsnäoloa tai reikienergian vaikutusten aistimista. Tämä pyrkimys 
näytti toteutuvan antautumisena, jota ilmaistiin nonverbaalisti eleissä (vaihe I) verbaalisti 
puheissa (vaihe III) ja eksplikoitiin opissa (vaihe II). Antautumisella tarkoitan vaivatonta 
tietoista tai tiedostamatonta toimintaa, johon ikään kuin liu´utaan ja ajaudutaan 
huomaamatta tai sitten siihen heittäydytään dramaattisesti.  
 
Antautuminen voi johtaa virtauskokemukseen ja sujuvuuden kokemukseen. Valerie 
Thompsonin ja Kinga Morsanyin (2012) mukaan sujuvuuden kokemus liittyy intuitiivisen ja 
reflektiivisen ajattelun vuorovaikutukseen, ja se tunnistetaan tunteena oikeasta. 
Thompsonin käsite viittaa samankaltaiseen tilaan, joka positiivisessa psykologiassa on 
nimetty virtauskokemukseksi (flow) (Csikszentmihalyi 1975; Csikszentmihalyi et al. 2005). 
Myös siihen liittyy ”tunne oikeasta”. Etnografisen aineiston analyysissa sujuvuus ja 
virtauskokemus näyttäytyvät päällekkäisinä ilmiöinä.  Käytän tutkimuksessani käsitettä 
virtauskokemus. Perustelen seuraavassa hypoteesiani antautumisesta virtauskokemukseen.  
 
Virtauskokemuksen piirteet, kuten 1) toiminnan ja tietoisuuden yhteensulautuminen, 2) 
huomion keskittäminen, 3) itsestä tietoisuuden tunteen katoaminen, 4) voiman ja 
hallinnan tunne, 5) koherentti, yksiselitteinen tavoite ja siihen tähtäävä toiminta,              6) 
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itseohjautuvuus, ja myöhemmin lisätty ajantajun muuttuminen (Csikszentmihalyi 1975), 
ilmenivät etnografisessa aineistossa eleissä, ilmeissä, kehon asennoissa ja puheessa.  
 
Yliluonnollisen kanssa kommunikointia edelsi usein sopivaan vireystilaan keskittyminen. 
Huomio keskitettiin ylistysillan yhteislaulussa seinälle heijastettuihin laulun sanoihin tai 
reikihoitoa aloitettaessa hiljennyttiin ja keskityttiin energian aktivointiin tiettyjen 
menetelmien avulla. Virtauskokemukselta vaikuttava tila tapahtui yksin tai yhdessä 
laulamalla, rukoilemalla, hiljentymällä, meditoimalla ja jotain rituaalia suorittamalla. (NM 
mp, RP, NM haastattelu 1, videokooste.)  
 
Keskittyneen tekemisen tilassa itsestä tietoisuus ja ajantaju näyttivät katoavan. Voiman ja 
hallinnan tunteen kasvaminen näyttäytyi empimättömyytenä ja luottavaisuutena antautua ja 
heittäytyä kokemaan ”yliluonnollisen voiman” vaikutusta. Toiminta ja tietoisuus sulautuivat 
yhteen, kun huomio kohdistettiin Pyhän Hengen läsnäolon aistimiseen tai energian 
virtausten ohjaamiseen hoidettavan kehoon. Uskonnollisen auktoriteetin (rukouspiirin 
vetäjän tai esirukoilijan) tai henkisen harjoituksen ohjaajan (Reiki Masterin) selkeät ohjeet 
auttoivat keskittymään ja uppoutumaan toimintaan, jonka tavoitteena oli kommunikointi 
yliluonnollisen kanssa. (NM mp, RP.) 
 
Nokia Mission -aineistossa suuressa ryhmässä ja ahtaassa tilassa hurmoksellisuus vahvistui 
illan edetessä. Virtauskokemukset, joita hurmoksellinen emotionaalinen ympäristö aktivoi, 
ovat palkitsevia kokemuksia, joita halutaan kokea yhä uudestaan. Joka viikko me ajetaan 100 
kilometriä Nokialle tankkaamaan Pyhää Henkeä (NM Kenttämuistiinpanot). Markku Koivisto 
saattoi pitkien spontaanien saarnojensa jälkeen suorittaa esirukousta (”kaataminen”) useita 
tunteja väsymättä.  Ajantaju katosi. Kello olikin jo neljä yöllä eikä väsyttänyt (NM Koivisto). 
 
Tekeminen (antautuminen) voi olla tietoista heittäytymistä ”elävän uskon” kokemiseen ja 
”sisäisen äänen” ohjattavaksi tai tiedostamatonta ei-tekemistä, jolloin tekemisen tilaan ikään 
kuin ajaudutaan ja antaudutaan huomaamatta. Karismaattisessa kristillisyydessä 
heittäytyminen ja antautuminen ”korkeamman voiman” edessä koettiin usein 
dramaattisempana kuin vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä, jossa yliluonnolliseen 
luottaminen näytti vahvistuvan usein vähitellen. Vaikka Jeesuksen ”ottaminen vastaan” 
näyttää ulkopuolisen silmin äkilliseltä, elämän suuntaa muuttavia kääntymisiäkin edelsi 
kuitenkin ihmisten jälkikäteisreflektioissa ”etsikkoaika”, jonka kuluessa ihminen vähitellen 
kiinnostui, omaksui (ja antautui) enemmän ja enemmän kontekstin näkymättömän 
maailman olemassaolon mahdollisuudelle. (NM mp, RP.)  
 

Joo kyllä se tapahtui niinku yhtäkkiä. Se oli yhtäkkinen. Sillä tavalla vaikka se Jumala oli 
kutsunut minua...mä muistan sen tarkalleen kun mut kutsuttiin...Mä itekin sanoin, että 
Jeesus tule minun sydämeeni asumaan ja anna minun syntini anteeksi. Ja niin se 
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tapahtui. Se tapahtui niinku sillä hetkellä. Minä koin, ett kun mulla oli sitä semmosta, 
semmosta ahdistusta ja sellasta...pelkoa.  Ne kaikki oli poissa. Niinku sellanen ihana 
vapaus tuli, ihana vapaus tuli sydämeen, tunsi semmosen oikeen, että oli niinku että 
ihan erilainen sisimmässään. (NM haastattelu 1.)  
 

”Kaatumisessa” kehon kontrolli hellittää ja luottamus siihen, että joku ottaa vastaan on 
läsnä. Äkillinen kontrollista luopuminen on intensiteetiltään oletettavasti voimakkaampi 
kokemus silloin, kun sitä edeltää jännittynyt, stressaava, kehoa jähmettävä tunne. Ylistysillan 
retoriikassa ”synnintuntoa” ja ahdistavia tunteita korostettiin ennen kuin illan kulussa 
tarjottiin mahdollisuutta ”ottaa Jeesus vastaan”. Raskas taakka putosi harteilta toistui 
uskoontulon kokemuksista kerrottaessa (NM mp).  Arjen kokemukset unohdettiin, ja 
kontrasti ahdistaviin ja raskaisiin elämäntapahtumiin koettiin vapauttavana. 
 
Hyvän olon, vapautumisen, luottamuksen, merkityksellisyyden tunteen intensiteetti kasvaa 
aikaisempien negatiivisesti latautuneiden tunteiden taustaa vasten. Ahdistus, suru, 
traumaattiset kokemukset, kivut, säryt ja sairaudet ovat se ”taakka”, josta halutaan 
vapautua, päästä poispäin, loitontua. Heittäytyminen (vrt. kaatuminen) ja antautuminen 
toivon mahdollisuudelle ja (aineistossani) yliluonnollisen voiman parantavalle vaikutukselle 
vaikuttavat fysiologisesti kehossamme; stressi laukeaa ja mielihyvän tunteeseen vaikuttavat 
neurobiologiset prosessit aktivoituvat. Antautuminen voi olla parantava kokemus. Kivut 
helpottuvat ja negatiiviset tunteet siirtyvät syrjään - ainakin hetkellisesti. Intensiteetti ja 
lataus on vahva, kun voimakkaasta ahdistumisen tunteesta vapaudutaan. Myös itkeminen 
kentällä vaikutti terapeuttiselta, vapauttavalta (NM mp, Reiki II mp).  
 
Ylistysillassa ihmiset heiluttivat käsiään tai huivejaan ja kehot huojuivat rentona musiikin 
tahdissa. Huojuminen vain tapahtuu, kerrottiin Nokia Missio kentällä. Intensiivinen ja 
hurmoksellinen tunnelma tarttui läsnäolijoihin, ja yhteislauluun heittäydyttiin riemukkaasti. 
(NM mp.) Kaatumisen ja huojumisen lisäksi tahdosta riippumaton ilmiö kuten ”kyyneleet 
valuivat, vaikka ei itketä” tapahtui sekä karismaattiskristillisellä kentällä että reikivirityksen 
aikana. Luulin ihan, että joku pirskottaa vettä mun kasvoille. (NM mp, Reiki I.) 
 
Vuorovaikutuksessa yliluonnollisen kanssa ollaan suhteessa korkeammalla olevaan voimaan, 
jonka tahtoon antaudutaan. Sitä kuvataan esimerkiksi ”olla ohjaamana”, ”Jumalan 
kämmenellä”, ”sain ottaa Jeesuksen vastaan”, ”saimme astua Herran armonistuimen eteen”, 
”Pyhä Henki tuli mun ylle” (NM Torstai-ilta 2, haastattelu 2.). Nokia Missiossa mieleen 
pulpahtaneita ajatuksia ja spontaania puhetta pidettiin Pyhän Hengen aikaansaamana. 
”Sitten minulle annettiin…” tai ”minulle tuli…”. Puheessa korostui nöyryys suhteessa ihmistä 
korkeampaan jumalalliseen voimaan. Hierarkinen, alisteinen suhde ylempänä olevaan näkyi 
myös nonverbaalissa ilmaisussa, jossa kuroteltiin kohti korkeuksia tai painettiin pää 
kunnioitusta ja nöyryyttä ilmaisevana eleenä. (NM mp.) 



 

178 

 

Myös reikikurssilla antauduttiin yhteyteen yliluonnollisen voiman kanssa, jota virityttiin 
aistimaan. Kun karismaattisella kentällä antauduttiin Jumalan tahtoon, niin vaihtoehtoisen 
henkisyyden kentällä kehotettiin ”avautumaan intuitiolle” ja ”sisäisen äänen” kuuntelulle. 
Vapaata tahtoa ja omaa kokemusta siitä, mikä ”tuntuu hyvältä ja oikealta” korostettiin. 
Myös henkioppaiden tai muiden yliluonnollisten ”auttajien” konkreettiseen apuun 
arkipäivän ongelmissa luotettiin, kun vain saamme yhteyden ensin avattua. (Mp messut.)  
Yliluonnollisten toimijoiden viestejen havaitsemiseen ja yhteydenottoon virittäydyttiin 
erilaisin menetelmin. Näissä antauduttiin aistimaan ja kuvittelemaan henkiolentojen 
läsänäolon vaikutuksia. (RP.) 
 
Ympäristö tuki antautumista Pyhälle Hengelle tai ”universaalin rakkauden energialle” ja 
”intuitioille”. Opetuksessa luottamusta ja antautumista vahvistettiin. Ylistysillassa Jeesuksen 
vastaanottamiseen kehotettiin. Juuri sinä, tule tänä iltana, tee päätös, ota Jeesus vastaan! 
Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä pitää vaan luottaa sisäiseen ääneen (NM Torstai-ilta 1, 
Reiki 1). Tiedon auktoriteettina pidettiin omaa kokemusta ja sitä ”mikä tuntuu hyvältä ja 
oikealta”(RP, MP Messut). Tutkimuskenttieni konteksteissa toivo, positiivinen ilmapiiri ja 
yhteisön tuki loi turvallisen ympäristön ”antautumiselle”.  
 
Antautuminen ja heittäytyminen aktivoivat mielihyvän ja yllätyksen perusemootioita, jotka 
vaikuttavat ihmiskehossa hyvinvointiin liittyvien neurobiologisten prosessien 
aktivoitumiseen. Vaikka antautumista harjoitellaan (kommunikointia yliluonnollisen kanssa), 
se ei välttämättä vaadi harjoittelua. Sen aktivoitumiseen vaikuttavat oletettavasti myös 
kokijan sitä edeltävät emootiot ja tunteet, kuten epätoivo, ahdistus ja hätä. Alttiutta 
antautumiseen edistää myös tietynlainen sensitiivisyys (vrt. absorptio hypoteesi) ja 
ympäristöstä saatu tuki. Yhteisö ja muut jo maagisuskonnollisen ajattelun omaksuneet 
ihmiset vahvistivat rohkeutta luottaa siihen, mikä ”tuntuu oikealta ja hyvältä”. Kriittisen 
ajattelun ja aikaisemmin opitun sivuuttaminen tapahtui toisilla asteittain ja toisilla 
dramaattisemmin. (NM mp, RP.) 
 
Virtauskokemukseen antautuminen tuotti ”tunteen hyvästä ja oikeasta”, josta kokemuksen 
jälkeen kerrottiin. Henkilökohtaisesti koettu virtauskokemus on palkitseva ja se vahvistaa 
uskoa yliluonnolliseen. Tunne oikeasta on tunne siitä, että asiat sujuvat oikealla tavalla tai 
tehty valinta tai päätös on oikea. Tunne oikeasta liittyi virtauskokemukseen sekä 
vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä että karismaattiskristillisellä kentällä. Tunne oikeasta, 
palkitsevat kokemukset, toivo, myötätunto ja ilo ylläpitävät maagisen ajattelun rikastumisen 
dynaamisuutta. Kun oikealta tuntuvat kokemukset lisääntyvät emootioita ja affektiivisia 
säätelyjärjestelmiä virittävässä tunneilmapiirissä ”kaikki vaan loksahtaa paikoilleen”, ”yksi 
asia johtaa toiseen”, ”mukaan vain on heittäydyttävä”. Tunnepuheessa ”sanat vain tulevat 
kuin itsestään” (RP). Intuitiivinen, heuristinen ajattelu tuntuu oikealta ja hyvältä. 
Emotionaalisesti latautunut tila – jossa koetaan aistimuksia, huojutaan, lauletaan, saadaan 
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näkyjä tai yhdessä keskitytään valomeditaatioon maailman rauhan puolesta – aktivoi 
virtauskokemusta.  
 
Oletan, että virtauskokemus ja sen intensiteetti aktivoivat ja ylläpitävät maagisuskonnollisen 
ajattelun dynaamista prosessia. Virtauskokemus on palkitseva, hoivaava ja iloa tuottava. Se 
”tuntuu hyvältä ja oikealta”. Kriittinen, analyyttinen ajattelu vastustaa virtauskokemusta, ja 
reflektiiviseen ajatteluun liittyvä kyseenalaistaminen johtaa epäilyihin yliluonnollisen 
kommunikaation todeksi kokemisesta. Antautuminen virtauskokemukselle vahvistaa 
intuitiivisia oletuksia ja opin uskomukset hyväksytään, vaikka ne tunnistettaisiinkin 
reflektiivisessä ajattelussa irrationaalisiksi (ks. myös Risen 2016). 
  
 
 

15.  Etsiminen, hoivaaminen ja leikkiminen maagisen ajattelun rikastumisen 
dynaamisessa prosessissa 
 

Intuitiivisen ja maagisen ajattelun ilmaisun havainnointi etnografisella kentällä ja aineiston 
analyysi nostivat esiin myös kentällä vaikuttavat ja kaikissa analyysin vaiheissa toistuvat 
tendenssit; etsiä, hoivata ja leikkiä (nauraa). Näiden tendenssien tunnistamisen teki 
tutkimuksessani mahdolliseksi toistuvat käynnit etnografisilla kentillä vuosien 2001–2015 
välisenä aikana. Jaak Pankseppin tunnistamat affektiiviset säätelyjärjestelmät auttoivat 
jäsentämään näitä havaintoja. Seitsemästä affektiivisesta säätelyjrjestelmästä hyvinvointia 
edistäviä ja parantamiseen liittyviä olivat ETSIMINEN; HOIVAAMINEN ja LEIKKIMINEN. 
Pankseppin mukaan etsiminen on affektiivisista lähestymiseen motivoivista neurobiologisista 
järjestelmistä tärkein. Se ilmenee innostuksena, uteliaisuutena ja toiveikkuutena. Etsimistä 
ylläpitää palkitseminen. (Panksepp & Biven 2012, 98–103.)  
 
Sekä Nokian ylistysiltaan että reikikurssille tultiin etsimään jotain parantavaa. Kummallakin 
kentällä etsittiin apua, selityksiä, merkityksellisyyden kokemusta ja toivoa epätoivon tilalle. 
Yliluonnolliseen uskovissa tutkimuskonteksteissa korostui myös yhteyden etsiminen 
yliluonnolliseen toimijaan sekä nonverbaalissa että verbaalissa ilmaisussa.   
 
Henkilökohtaiset kokemukset koettiin voimaannuttavina. Kokemukset olivat palkitsevia. 
Myös yhteisö tarjosi etsivälle monia palkitsevia kokemuksia. Niitä olivat oppimiskokemukset, 
kun parantamista tai kommunikointia yliluonnollisen kanssa harjoiteltiin. Oppiminen oli 
helppoa ja onnistumisen kokemuksia saatiin usein kannustavassa ilmapiirissä. Oman elämän 
tapahtumat saivat yhteisön traditiossa selityksen ja niistä tuli merkityksellisiä. Yhteisö tarjosi 
myös samalla tavalla ajattelevia ystäviä ja sosiaalista tukea. Kommunikointi yliluonnollisen 
kanssa tarjosi reaalimaailmaa palkitsevamman ja jännittävämmän todellisuuden. 
Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä jatkuvan etsimisen tendenssi korostui. Uusia 
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menetelmiä ja tapoja kasvaa ja kehittyä henkiseksi ihmiseksi innovoitiin jatkuvasti. Joka 
vuosi messuilla esitellään uusimpia menetelmiä henkisen kasvun edistämiseksi ja kerrotaan 
uusista ”kanavoinneista” ja energioista, joista voi innostua. (NM mp, Mp messut.) 
 
”Aidon” alkuperäisen tiedon etsiminen oli kummallakin kentällä esillä. 
Karismaattiskristillisyydessä aito ja oikea tieto löytyi Raamatusta, jonka luvuissa ja jakeissa 
riittää tutkimista. Myös vaihtoehtoisella kentällä kiinnostuksen kohteena oli tiedon ja 
erilaisten menetelmien ”alkulähteet”. Reikiä sanottiin harjoitetun jo muinoin esimerkiksi 
Tiibetissä ja alkuperäiskansojen keskuudessa. Vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä ajateltiin, 
että nykyihminen on kadottanut ”alkuperäisen, aidon tiedon” ja siihen liittyvät taidot. (NM 
mp, Mp messut.) Alkuperän etsiminen ja tunteminen on parantamiseen liittyvässä 
toiminnassa myös oleellista. Alkuperän tunteminen tuottaa hallinnan ja kontrollin tunteen, 
jonka avulla uskotaan voivan vaikuttaa parantumiseen.  
 
Etsimisen tendenssi kuului myös puheessa ja sanastossa. Vaihtoehtoisen henkisyyden 
kentällä ”henkisen tien” kulkijoita kutsuttiin usein ”etsijöiksi”. Matka ja koulu -metaforat 
toistuivat. Henkisen elämän koulussa opitaan ”läksyjä”, kehitytään ja kypsytään, siirrytään 
korkeammalle luokalle tai tasolle. Tutkimusmatkalle mennään omaan sisimpään, josta löytyy 
yhteys korkeampaan tai ”jumalalliseen itseen”. Henkisellä tiellä tai polulla seurataan 
Jeesusta tai kuljetaan henkisten mestarien jalanjäljillä. Kristillisellä kentällä käytetty 
”etsikkoaika” viittasi aikaan ennen uskoontuloa. Vaikka tällä kentällä korostettiin, että nyt 
”ollaan perillä eikä enää tarvitse etsiä”, niin etsiminen kuitenkin toteutui jatkuvassa 
”kilvoittelussa”, jossa pyrittiin pääsemään vielä lähemmäksi Jumalaa. (MN mp, RP.)  
 
Hoivaamisen tendenssi korostuu parantamiseen liittyvässä toiminnassa ja konteksteissa 
kuten Nokia Mission kentällä ja reikikurssilla. Parantamiseen liittyvät eleet ovat hoivaavia ja 
niihin liittyy usein kosketus. Karismaattisessa kristillisyydessä niistä puhutaan ja niitä 
toteutetaan ”käsien päälle panemisena” ja siunaamisena. Esirukouksessa Koivisto kosketti 
joskus otsaan tai rintaan rukoiltavia. Kaatuminen tapahtui auttajien syliin. Ihmiset myös 
halasivat tai taputtelivat toisiaan. (NM mp, videokooste liite 1.) Koskettaminen on 
merkityksellinen ele, joka välittää emootioita ja tunteita. Lempeä kosketus tuntuu hyvältä ja 
rentouttavalta. Se on palkitsevaa ja tuottaa mielihyvää sekä kosketetulle että koskettajalle 
(Singer et al. 2008).  
 
Reikikurssilta etsittiin käsillä parantamisen ja energiaparantamisen oppia, joten 
hoivaamiseen liittyvä tendenssi oli valmiiksi ja korostuneesti kurssilla läsnä. Myös 
reikihoidossa kädet laitettiin hoidettavan keholle. Käsien asentoja ja reikihoitoa harjoiteltiin. 
Harjoitukset tehtiin päivän lopuksi, joten ihmiset eivät olleet enää vieraita toisilleen. 
Hoitotilanteessa ihmiset antoivat koskettaa itseään myös paikoista, joihin vieraat ihmiset 
eivät tavallisissa arjen tilanteissa saa koskea (ks. Suvilehto et al. 2015). Hoivaamisen 
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(esirukouksen, reikihoidon) jälkeen kaikki vaikuttivat rentoutuneilta. Paljon ei puhuttu, 
hymyiltiin ja huokailtiin tyytyväisen näköisenä. Jos puhuttiin kysyttäessä, miltä nyt tuntuu? 
Vastaus oli: oikein hyvältä, kevyeltä ja rentoutuneelta. (RP.) 
 
Pankseppin nimeämä leikkimisen emootioita motivoiva affektiivinen säätelyjärjestelmä 
toteutui leikkimisen tendenssinä kuvittelemisessa, jossa keksittiin esimerkiksi erilaisia tapoja 
reikienergian käyttöön, kuten symbolin tatuointi kehoon (Reiki II mp). Leikkiminen toteutui 
myös keksimisenä, jossa kehiteltiin uusia menetelmiä yliluonnollisen kanssa 
kommunikointiin. Reikikurssilla esiteltiin mielikuvituksellisia tapoja käyttää reikiä kuten 
ruohonleikkurin käynnistämiseen. Reikisymbolia käytettiin myös suojaavana tekijänä kuten 
vastamagiassa, kun paperille piirretty reikisymboli laitettiin rintaliiveihin tai kirjekuoreen, 
jossa oli rakkaiden läheisten valokuvia (Reiki I). Nokia Missio -kentällä keksittiin uusia 
ohjelmanumeroita illan esiintymisiin, kuten (vuoden 2004 jälkeen) ”pastoritiimin” yhteinen 
”tiedon sanojen” välittäminen illan osallistujille (NM mp). 
 
Leikkiminen manifestoitui myös hassuttelussa ja vitsailussa. Iloisuus ja spontaanius kuuluivat 
ja näkyivät nauramisena. Kummallakin kentällä hauskoista ”ihmejutuista” ja 
merkityksellisistä yhteensattumista kerrottiin. Spontaania tilannekomiikkaa viljeltiin myös 
Nokia Mission sisäpiirin kesken. Kaksoismerkityksillä ja ennakkoluuloilla vitsailtiin. 
Tallinnassa telttakokoukseen lähtiessä joku huikkasi nyt lähetään sieluja kalastelemaan tai 
myöhässä aamiaiselle tuleva aneli leikkisästi armoa Koivistolta. (NM mp, NM Tallinna.) 
 
Ylistysillassa lapselle ominaista avoimuutta korostettiin. Miksi me ei olla niin kun lapset. 
Täällä me ollaan Jumalan lastentarhassa (Videokooste liite 1). Myös reikikurssilla 
piirtelyharjoitukset olivat enemmän leikkiä kuin vakavaa opiskelua. Kaikki osasivat piirtää 
symbolin paperille ja ilmaan. Se oli helppoa eikä vaatinut reflektiiviselle ajattelulle tyypillistä 
ponnistelua. Reikikurssilla hilpeys ja spontaani nauraminen korostuivat jatkokurssilla, jossa 
äänimaisemaa hallitsi naurunpurskahdukset ja iloinen nauru (Reiki II mp.). Yhdessä 
tekeminen kuten symbolin piirtäminen, käsien asentojen harjoittelu ja karismaattisella 
kentällä yhdessä laulaminen vahvistivat sosiaalisen kumppanuuden kokemusta. Leikkiminen 
on hauskaa, ja se stimuloi mielikuvitusta ja luovuutta (ks. myös Sajaniemi & Mäkelä 2014). 
Kuvitellussa kommunikoinnissa yliluonnollisen kanssa samat kehon biologiset ja 
neurokemialliset prosessit aktivoituvat kuin mielihyvää aktivoivissa sosiaalisissa kontakteissa 
(ks. myös. Luhrmann et al. 2010, 71; neurokemiallisten prosessien aktivoitumisesta 
Panksepp & Biven 2012, 411–416; ks. myös placebo-tutkimus Jensen et al. 2012).   
 
Sekä Nokia Missiossa että reikikurssilla etsimisen, hoivaamisen ja leikkimisen tendenssit 
olivat havaittavissa. Palkitsevat kokemukset lisäävät mielihyvän emootioon liittyviä kehoon 
ja mielialaan vaikuttavia neurobiologisia prosesseja. Hyvinvoinnin kokemusta lisäävä 
perusemootio mielihyvä (ilo/onnellisuus) välittyi kummallakin kentällä nauruna, hymyilynä ja 
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autuaina ilmeinä. Hämmästys (tai yllättyminen) tulivat karismaattisella kentälle näkyville 
”kaatumisena” (ks. valokuvat 2,4,5). Spontaanit naurunpyrähdykset ja ”kikatuskohtaukset” 
kuuluivat ja leimasivat äänimaisemaa. Keksiminen, oivaltaminen ja assosiointi kukoistivat 
kentällä. Intuitiivisia oletuksia ja kuvittelemista tuettiin. Maagisuskonnollinen ajattelu 
rikastui.  
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V                YHTEENVETO JA TUTKIMUSLÖYDÖKSET 

 

 

 
 
Tutkimukseni vertikaalissa asetelmassa suuntasin tutkijan katseeni syvemmältä kohti 
näkyvää ja havaittavaksi tulevaa. Teoriaosioissa liikuin syvyyssuunnassa tietoisen mielemme 
tuolla puolen intuitiivista ajattelua ja emootioita käsittelevän tutkimuksen tuottaman tiedon 
avulla. Asemoin tutkijan positioni ”näkymättömän” ja ”näkyvän” rajapinnalle kognitiiviseen 
uskontotieteeseen, joka tutkii maagisuskonnollista ajattelua ja käyttäytymistä ihmismielen 
intuitiivisen tiedonmuodostuksen näkökulmasta. Siinä tiedostamattomien mielen prosessien 
ja emootioiden tutkimustietoa sovelletaan maagisuskonnollisten representaatioiden 
yleisyyden selittämiseksi. Selittäminen lisää ymmärrystämme siitä, miten intuitiivinen 
ajattelu ohjaa havaittavaksi tulevaa ajatteluamme ja käyttäytymistämme. Teoreettinen 
viitekehykseni integroi tutkimustietoa useilta intuitiiviseen ajatteluun liittyviltä 
tutkimusaloilta, kognitiivisen uskontotieteen, hyvinvointiin liittyvien emootioiden ja 
affektiivisten säätelyjärjestelmien, flow-tutkimuksen sekä maagisen ja maagisuskonnollisen 
ajattelun tutkimuksista. 
 
Etnografisesti kerätyt tutkimusaineistoni sijoittuivat vertikaalin akselin yläpäähän, näkyvään 
maailmaan, jossa ihmiset ilmaisevat itseään puheessa ja käyttäytymisessä tietyssä ajassa ja 
paikassa. Etnografisen aineiston analyysissa ei ole mahdollista saada samanlaista 
tutkimustietoa kuin etukäteen suunnitelluissa, syvemmän ja alemman tason ilmiöiden 
tarkasti kontrolloiduissa tutkimusasetelmissa. Kvalitatiivista tutkimusta edustavassa 
analyysissa eksaktia, mitattavaa tietoa ei tavoitella, eikä sitä ole laadullisilla menetelmillä 
saatavilla. Kuitenkin myös kvalitatiivisen tutkimuksen näkökulmasta voidaan esittää 
havaintoja ja hypoteeseja elävässä elämässä tapahtuvista ilmiöistä, ja niiden 
yhteensopivuudesta syvempien (alemman) tason ilmiöiden tutkimustiedon kanssa.    
 
Tutkimukseni yhtenä tavoitteena oli edistää vertikaalia poikkitieteellistä tutkimusta 
rakentamalla vuoropuhelua kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä käyttävien tieteen alojen 
tutkimuksen ja kvalitatiivista, erityisesti etnografista tutkimusmenetemää käyttävien 
ihmistieteiden tutkimuksen välille. Tavoitteenani oli etsiä, tutkia ja löytää teoreettista 
taustatietoa, joka auttaa kohdistamaan katseen intuitiivisen ajattelun ilmaisuihin elävässä 
elämässä, kentällä.  
 
Tutkimustehtävänä oli selittää, miksi ihmiset etsivät apua rukousparantamisesta tai 
vaihtoehtoisista parantamisen menetelmistä sellaisiinkin sairauksiin tai oireisiin, joihin 
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nykyinen lääketiede voisi auttaa. Oletin, että ei-institutionaalisen parantamisen kentällä 
intuitiivista ajattelua (olennaisena osana ihmisen tiedonmuodostusprosesseja) tuetaan, ja 
ihmisten kokemuksille annetaan tilaa, kun institutionaalisessa terveydenhoitojärjestelmässä 
analyyttinen, tieteellinen ajattelu korostuu. Intuitiivisen ajattelun tutkimustietoon perustuen 
oletin, että myös sairauteen ja parantamiseen liittyy kaikille ihmisille yhteisiä intuitiivisia 
oletuksia. Havaintoni intuitiivisen ajattelun suosimisesta karimaattiskristillisellä ja 
vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä vahvisti hypoteesiani. Tämä havainto ei ollut yllättävä 
vaan pikemmin odotettu. Intuitiivinen ajattelu ohjaa ajatteluamme jatkuvasti, vaikka emme 
sitä itse tiedosta. Intuitiivinen ajattelu myös kontekstualisoituu, siksi ympäristöllä on suuri 
merkitys intuitiivisen ajattelun vahvistumisessa.  
 
Syventääkseni analyysiani ja löytääkseni uutta tietoa, kohdistin huomioni ei-tietoisen, 
intuitiivisen ajattelun ilmaisuun, eksplikointiin ja harjoittelun myötä rikastuvaan maagiseen 
ajatteluun. Esitin seuraavat tarkentavat kysymykset, joihin tutkimukseni teoreettinen 
viitekehys ja etnografisesti kerätyn aineiston analyysi vastasivat. Kysymykset olivat: 
1) mitkä intuitiivisen ajattelun piirteet ja emootiot vaikuttavat parantamiseen liittyvän 
maagisen ajattelun rikastumiseen, 
 2) miten intuitiivista, informanteille itselleen tiedostamatonta ajattelua voidaan tunnistaa 
etnografisessa aineistossa, 
 3) minkälaiset kontekstuaaliset tekijät tukevat intuitiivista ajattelua, ja 
 4) mikä aktivoi ja ylläpitää maagisen ajattelun rikastumisen dynaamisuutta, ja miten se 
aineistossani tapahtuu. 
 
 
 
16.    Maagisen ajattelun rikastumisen malli (MAR) 

 
Maagisen ajattelun rikastumisella tarkoitan spontaaneihin, intuitiivisiin oletuksiin 
perustuvaa kausaalista päättelyä ja heuristista assosiointia, joka sekä runsastuu että 
tihentyy, eli sen käyttö arkipäiväistyy ja yleistyy puheessa ja käyttäytymisessä intuitiivista 
ajattelua suosivassa ympäristössä. Maagista ajattelua, jossa eksplikoidaan yliluonnollisia 
toimijoita kutsuin maagisuskonnolliseksi ajatteluksi kognitiivisen uskontotieteen tradition 
mukaan. Kummallakin tutkimuskentällä vahvistettiin taipumusta olettaa yliluonnollisia 
toimijoita, ja toimijat nimettiin. Intuitiivinen oletus essenssistä ja sen tarttumisen ajatus 
saivat tukea puheessa, käyttäytymisessä ja kontekstin opillisessa kehyksessä. 
Kommunikointia näkymättömän maailman ja sen toimijoiden kanssa harjoitettiin ja kokemus 
ei-naturalistisen, yliluonnollisen rinnakkaistodellisuuden olemassaolosta arkipäiväistyi.  
 
Tätä sekä implisiittistä että eksplisiittistä oppimisprosessia jäsentelin ja kuvasin analyysissani 
kolmessa vaiheessa. Vaiheessa I (Maagisen ajattelun maailmaan astuminen) 
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maagisuskonnollinen ajattelu on vielä tiedostamatonta ja intuitiivista. Vaiheessa II 
(Maagisen tiedon ja taidon harjoittaminen) opitaan soveltamaan tradition opillista 
viitekehystä ja taitoja omiin kokemuksiin ja ajatteluun. Intuitiiviset ajattelun taipumukset 
essenssin tarttumisesta ja yliluonnollisista toimijoista muuttuvat tietoisemmiksi ja 
propositionaalisiksi. Vaiheessa III (Maagisen ajattelun rikastuminen) maagisten taitojen ja 
ajattelun oppiminen kehittyy, ja maagisuskonnollinen ajattelu ja kommunikaatio 
yliluonnollisen kanssa yleistyy puheessa ja käyttäytymisessä. Jatkuva maagisten taitojen 
harjoittelu ja maagisuskonnollisen ajattelun harjoittaminen johtavat vähitellen 
maagisuskonnollisten taitojen kompetenssiin, ja harjoittajasta saattaa tulla välittäjä 
maallisen todellisuuden ja yliluonnollisen maailman välille. 
 
Idean kolmivaiheiseen analyysikehykseen sain automaattisen, mekaanisen taidon oppimisen 
yleisestä mallista, jota sovelsin intuitiiviseen ajatteluun perustuvan maagisen ajattelun 
rikastumisen prosessiin. Analyysini edetessä havaitsin kuitenkin, että kolmivaiheisen mallin 
lineaarisuus ja progressiivisuus toteutuivat kentällä myös vuorovaikutteisena ja syklisenä 
prosessina. Maagisen ajattelun rikastumisen vaiheessa (III), kun kriittisiä kysymyksiä ei enää 
esitetty, ja virtauskokemukset ja oikealta tuntuvat ideat ja ajatukset lisääntyivät, 
oppimisprosessista tuli syklinen. 
 
Virtauskokemuksiin antautumalla ohitettiin kriittinen ajattelu ja yliluonnollisen käsitykset 
asioiden suhteista ja kausaliteeteista hyväksyttiin. Antautuminen oli positiivinen, 
lähestymistä edistävä tietoinen tai ei-tietoinen teko. Kehossa se aistittiin vapauttavana ja 
rentouttavana tilana.  Mitä enemmän maagisuskonnollista ajattelua harjoitettiin, sen 
enemmän se näytti vahvistavan intuitiivista ajattelua, jota taas reflektoitiin ja tulkittiin opin 
traditiossa. Intuitiivisia taipumuksia suosiva konteksti tarjosi heuristiselle ajattelulle aineksia, 
ja tradition indoktrinaatio syveni. Intuitiivinen ajattelu inspiroi oppia, ja oppi vahvisti 
intuitiivisia oletuksia ja heuristista ajattelua. Kaiken merkityksellisenä kokeminen vahvistui.  
  
Analyysissa käyttämäni kolmivaiheisen mallin pohjalta kehitin uuden teoreettisen Maagisen 
ajattelun rikastumisen mallin.  Se jäsentelee maagisen ajattelun rikastumisen implisiittistä ja 
eksplisiittistä oppimisprosessia, jota ohjaavat intuitiivinen ajattelu, emootiot ja affektiiviset 
systeemit, ja joka saa tukea ja virikkeitä kontekstista. Maagisen ajattelun rikastumisen 
syklistä ja vuorovaikutteista prosessia kuvaan kaaviossa nuolilla.  
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KAAVIO 1. 

 
 
 
 
 
 

17.   Emootiot intuitiivisen ajattelun tunnistamisessa 
 
Tutkimuskentilläni intuitiivinen ajattelu, kontekstin virikkeet ja reflektiivinen ajattelu, (jossa 
oppia sovelletaan) olivat samaan aikaan läsnä – kuten elämässä yleensäkin. Niiden 
erottelemiseen kolmivaiheista analyysia varten tarvitsin teoreettista tutkimustietoa ja 
metodisia apuvälineitä. Analyysissa kiinnitin huomiota emootioihin, kognitiivisen 
uskontotieteen tunnistamiin intuitiivisiin taipumuksiin ja oletuksiin, joita ovat taipumus 
olettaa yliluonnollisia toimijoita, intuitiivinen essenssin oletus, moraaliset intuitiot hyvästä ja 
pahasta sekä intuitiivinen merkityksellisyyden kokemus. Maagisen ajattelun 
tutkimustiedosta nostin esiin oletuksen maagisesta tarttumisesta ja kuvittelun. 
 
Analyysia ohjasi tutkimustieto emootioista. Emootiot ovat niitä intuitiivisen ajattelun 
ominaisuuksia, joita voidaan havainnoida etnografisessa tutkimuksessa – toisin kuin useita 
muita intuitiivisia tiedonmuodostuksen prosesseja. Emootiot ovat havaittavissa 
nonverbaalissa ilmaisussa kuten liikkeissä, eleissä, ilmeissä, äännähdyksissä sekä verbaalissa 
tunnepuheessa etnografisella kentällä. Emootiot tarjoavat tutkijalle ”sillan” informanteille 
itselleen tiedostamattoman, intuitiivisen ajattelun havainnoimiseen. Tutkimustieto 



 

187 

 

emootioista ja affektiivisista säätelyjärjestelmistä mahdollistavat intuitiivisen ajattelun 
tunnistamisen laadullisessa analyysissa etnografisesti kerätystä aineistosta. 
 
Intuitiivisen ajattelun tutkimus ja emootiotutkimus tarjosivat myös välineitä etnografiseen 
työskentelyyn ja vastauksen kysymykseen 2); miten intuitiivista, informanteille itselleen 
tiedostamatonta ajattelua voidaan tunnistaa etnografisessa aineistossa? Teoriaohjautuvassa 
etnografiassa keräsin uutta aineistoa intuitiivisen tunnistamisen näkökulmasta osallistuvaa 
havainnointia harjoittamalla ja valikoin olemassaolevasta laajasta aineistokorpuksesta 
intuitiivisen tunnistamiseen soveltuvaa aineistoa. Painotin aineistoa, jossa tutkijan rooli ei 
vaikuta informanttien ilmaisuun. Näitä aineistoja olivat videoitu aineisto, nauhoitetut 
aineistot ja tutkijan muistiinpanot ensivaikutelmista kentältä sekä ensimmäisen persoonan 
havainnot ympäristön tunneilmapiiristä ja sen vaikutuksista läsnäolijoiden kehoissa ja 
tutkijan kehollisissa reaktioissa. Tutkijan omien kehollisten reaktioiden tunnistaminen ja 
tunnetilojen reflektointi analyysin tukena oli mahdollista, koska – kuten emootiotutkimus 
osoittaa – emootiot ja tunnetilat tarttuvat (kentällä) ihmiseltä toiselle – myös tutkijaan. 
Emootioista keskityin parantamiseen liittyvään ja hyvinvointia lisäävään mielihyvän 
perusemootioon ja siihen liittyviin tunteisiin.  
 
Tarkastelin myös Jaak Pankseppin nimeämiä neurobiologisen tason ilmiöitä etnografisella 
kentällä toimintaan ohjaavina tendensseinä. Neurobiologinen taso oli tutkimukseni 
näkökulmasta relevantti, sillä juuri neurobiologiset prosessit saavat emootiot liikkeeseen, 
aktivoitumaan. Liike on lähestyvä tai loitontuva. Oletin, että aineistossani esiintyvään 
nonverbaaliin ja verbaaliin intuitiiviseen ja maagisuskonnolliseen ajatteluun vaikuttavat 
toimintaa motivoivat syvemmän (alemman) tason affektiiviset säätelyjärjestelmät, joista 
nostin esiin etsimisen, hoivaamisen ja leikkimisen. Nämä aivojen syviin rakenteisiin 
sijoittuvat neurobiologiset prosessit ovat ihmisille ja eläimille yhteisiä. Ne ovat selviytymisen 
näkökulmasta elintärkeitä. Ihmisillä ne ovat kultivoituneet ja saaneet eri kulttuureissa 
erilaisia ilmiasuja.  
 
Oletan, että näiden dynaamista toimintaa aktivoivien ja aineistossani palkitsevia 
emotionaalisia kokemuksia tuottavien tendenssien lisäksi ”tunne oikeasta” ja ”antautuminen 
virtauskokemukseen” aktivoivat ja ylläpitävät affektiivisten säätelyjärjestelmien dynaamista 
liikettä. Virtauskokemukset ovat palkitsevia ja hoivaavia, ja niitä halutaan ja etsitään lisää. Ne 
lisäävät hyvinvoinnin kokemusta. Neurobiologisten prosessien tasolla elimistössä vapautuu 
dopamiinin lisäksi mielihyvän säätelyyn osallistuvat (ainakin) opioidipeptidit (endorfiinit, 
enkefaliinit ja dynorfiinit), kannabinoidit, serotoniini, noradrenaliini ja jotkut aminohapot ja 
hormonit.   
 
Perusemootioista vain yksi, mielihyvä, on hyvinvointia lisäävä ja lähestymiseen suuntautuva 
emootio. Siihen liitetään useita tiedostettuja tunteita, jotka eroavat toisistaan intensiteetin 
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ja valenssin (kiehtova-vältettävä -asteikko) perusteella. Liitin Pankseppin hyvinvointia 
edistävät affektiiviset säätelyjärjestelmät; etsimisen, hoivaamisen ja leikkimisen toivoon, 
myötätuntoon ja iloon ja onnellisuuteen.  Aineistossani ihmiset suuntaavat etsimistä, 
hoivaamista ja leikkimistä (perustarpeiden tyydyttämisen jälkeen) kultivoituneiden, 
tyydytystä tuottavien ja palkitsevien kokemusten saavuttamiseen, joihin (myös) 
maagisuskonnolliset parantamiseen liittyvät sosiaaliset yhteisöt tarjoavat virikkeitä.  
 
 
 
18.    Intuitiivisen ajattelun ominaisuudet ja kontekstin virikkeet  
 
Seuraavassa taulukossa on kooste intuitiiviseen ajatteluun vaikuttavista ominaisuuksista, 
joita aineistoissani havainnoin, ja kontekstin virikkeistä, jotka havaintojeni perusteella 
tukevat ja aktivoivat intuitiivista ajattelua. Intuitiivisen ajattelun tutkimustieto, hyvinvointiin 
vaikuttavien emootioiden tutkimustieto, kentällä tekemäni havainnot ja aineiston analyysi 
vastasivat kysymyksiini: 1) mitkä intuitiivisen ajattelun piirteet ja emootiot vaikuttavat 
parantamiseen liittyvän maagisen ajattelun rikastumiseen, ja 3) minkälaiset kontekstuaaliset 
tekijät tukevat intuitiivista ajattelua. 
 

 
TAULUKKO 4. Intuitiivisen ajattelun ominaisuudet ja kontekstin virkkeet aineistossani 
 
Intuitiiviset piirteet                                               Kontekstin virikkeet 
 
 
Affektiiviset säätelyjärjestelmät                        Palkitsevat kokemukset

                                                                    

     etsiminen                                                     toivon herättäminen ja ylläpitäminen 

                                                                            (”ihmeet ja merkit”, rukousvastaukset,           

                                                                     selitykset omille kokemuksille, oppiminen)                     

                     

    hoivaaminen                                                 hoivaavat ja myötätuntoiset eleet,  

                                                               kannustus, laulaminen, musiikki, lempeä       

                                                                         koskettaminen, ystävällisyys)                                       

leikkiminen                                                    iloisuus, nauraminen 
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mielihyvän emootio              positiivinen ilmapiiri, musiikki,  

                                                                                    kauneus, miellyttävät tuoksut,  

                                                                                    riemullisuus, ihmetys 

                                                                                    ilahtuminen, onnistuminen, helpotus,  

                                                                                    huvittuminen, tyytyväisyys 

emootioiden tarttuminen                                      sosiaalinen vuorovaikutus 

 
 
 
Intuitiiviset taipumukset                                                      

yliluonnollisen toimijan oletus                              nimetyt yliluonnolliset toimijat 

olemusajattelu (essenssin oletus)                        kertomukset  yliluonnollisen voiman   

                                                                                    toiminnasta, kokemukset 

maaginen tarttuminen                                           kertomukset parantavan voiman                   

                                                                                    välittymisestä,    

                                                                                    vaikuttavaksi uskottujen symbolien  

                                                                                     kantaminen 

moraaliset intuitiot hyvästä ja pahasta                hyvän ja pahan verbalisointi,                          

                                

narratiivisuus                                                             jännittävät ja viihdyttävät kertomukset,  

                                                                                     helposti muistiin jäävät ”todistukset”, 

                                                                                     henkilökohtaisten kokemusten tulkinta  

                                                                                     merkityksellisenä osana ”suurempaa  

                                                                                     suunnitelmaa” 

 
 
Intuitiivista, heuristista ja assosioivaa ajattelua tukevassa ympäristössä luodaan merkityksiä, 
saadaan merkityksellisyyden kokemuksia, jäsennellään maailmaa ja esitetään koherentteja 
narratiiveja menneestä ja tulevasta. Myös reflektiivinen ajattelu (systeemi 2) on käytössä, 
kun intuitiivisia oletuksia sanoitetaan ympäristön tarjoamassa tulkintakehyksessä ja 
henkilökohtaiset kokemukset asetetaan osaksi opin traditiota.  
 
  

Emootiot 
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Sekä karismaattiskristillisessä ylistysillassa että tunneilmastoltaan hillitymmällä reikikurssilla 
tuettiin ja aktivoitiin positiivisia, parantumista edistäviä ja hyvinvointia lisääviä 
emotionaalisia prosesseja. Positiivisia emootioita koettiin hyväksyvässä ilmapiirissä. 
Toiveikkuutta ja uskoa parantumisen mahdollisuuteen tuettiin. Kummallakin kentällä 
parantamiseen liittyi toistuvasti myötätunnon nonverbaalia ja verbaalia ilmaisua. Kosketus ja 
käsien merkitys korostuivat hoivaavissa eleissä. Parannettavan lisäksi parantaja kokee 
mielihyvän tunteita ja palkitsevia kokemuksia hoivatessaan ja toimiessaan kärsivän 
auttamiseksi. Auttaminen ja hoivaaminen toteutuivat myös yhdessä laulaen, rukoillen tai 
reikihoitoa harjoittaen. Ioa ilmaistiin ja rentoa leikinlaskua harjoitettiin. 
  
Monilla rukousparantamisesta tai vaihtoehtohoidoista apua hakevalla oli taustalla 
vastoinkäymisiä ja traumaattisiakin kokemuksia. Normaalin elämänkulun katkaiseva 
sairastuminen aktivoi merkityksen etsimiseen. Sairauksiin, kipuihin, särkyihin ja suruihin 
etsittiin selitystä ja merkityksiä. Implisiittisesti ja eksplisiittisesti kentällä opitut käsitykset 
ohjasivat kokemuksien tulkintaa. Kokemukset asettuivat osaksi suurempaa kehystä, ja ne 
koettiin merkityksellisinä. Ne auttoivat subjektia luomaan koherenttia omaelämäkerrallista 
narratiivia osana ”Jumalan suunnitelmaa” tai ”sielun sopimusta”. Sairastumisen aiheuttamaa 
ahdistusta (vaaratilannetta) pyrittiin neutraloimaan kääntämällä sairastuminen myös 
positiiviseksi kasvun paikaksi. Sairastuminen nähtiin elämän suuntaa muuttavana 
positiivisena asiana, kun siihen liittyi henkinen kasvu tai ”hengellinen uudestisyntyminen”. 
Merkityksien kautta tapahtunut ja tapahtuva tuli ymmärrettäväksi, käsitettäväksi ja sitä 
myöten hallittavaksi (vrt. Antonovsky 1987). 
 
Karismaattisen kristillisyyden kentän dramaattisemmassa ilmaisussa sekä sairaus että 
parantuminen nostettiin näkyville. Parantumiskertomuksissa kipuja ja kärsimyksiä 
korostettiin hyvin yksityiskohtaisillakin kuvauksilla, jolloin ”ihmeparantuminen” näyttäytyi 
merkityksellisempänä. Intensiivisessä kokemuksellisuudessa saattoi olla myös terapeuttisia 
vaikutuksia kokijalle. Vaihtoehtoisessa henkisyydessä koettiin hyvinvointia lisääviä 
kokemuksia maltillisemmassa tunneilmapiirissä. Sairastumiseen liittyvää dramatiikkaa ei 
ruokittu, vaan se arkipäiväistetiin sellaiseksi, josta selviää, ”kunhan vain ei anna negatiivisille 
ajatuksille ja tunteille valtaa”. 
  
Muille tapahtuneet ”ihmeparantumiset” herättivät uteliaisuuden ja toiveen parantumisen 
mahdollisuudesta myös omalla kohdalla. Parantumiskertomukset muistetaan, ja niistä 
kerrotaan kentällä ja kentän ulkopuolella ihmisten kohtaamisissa. Niitä jaetaan myös 
mediassa ja internetissä. Monet hakivat helpotusta kipuihin tai vaivoihin, joihin he eivät 
mielestään olleet saaneet riittävästi apua virallisen terveydenhoitojärjestelmän lääkkeistä tai 
hoidoista. Lääketieteelliseen tutkimukseen perustuva, asiantuntija-auktoriteettien arvioima 
medikaalisesti korrekti tieto korostaa analyyttista lähestymistapaa, kun parantamiseen ja 

19.     Parantaminen aineistoissani 



 

191 

 

parantumiseen liittyvät käsitykset tutkimuskentilläni perustuivat intuitiivisille oletuksille, 
joita ”tunne oikeasta” ja palkitsevat kokemukset vahvistivat.  
 .  
Toiveikkuuden ja positiivisen ilmapiirin lisäksi parantamiseen uskottiin voitavan vaikuttaa 
teoilla, kuten rukoilemalla, käsien päälle panemisella tai reikienergiaa välittämällä. Niiden 
oppiminen oli helppoa. Karismaattisessa kristillisyydessä korostui sairauden pois ajaminen 
Pyhän Hengen voimalla. Jumalaa puhuteltiin rukouksessa, jossa pyydettiin sairastuneelle 
parantavaa voimaa tai käskettiin sairautta poistumaan. Parantumiskertomuksissa hyvä 
voima (Jumalan parantava voima tai universaali parantava voima) oli sairautta aiheuttavaa 
pahaa voimaa voimakkaampi. Sen uskottiin neutraloivan tai eliminoivan sairautta 
aiheuttavan pahan essenssin.  
 
Reikissä ja vaihtoehtoisen henkisyyden kentällä hyvinvointia ja parantumista harjoitettiin 
”energiatukoksia” poistamalla erilaisia eleitä ja apuvälineitä käyttämällä (kosketus, symbolit, 
savu, musiikki). Usein parantamismenetelmissä lisättiin tai vähennettiin jotain essenssiä tai 
”energiaa”. Lisäämällä vahvistettiin elämästä puuttuvia elementtejä. Toivottuja asioita 
pyrittiin lisäämään myös esimerkiksi visualisoimalla ja affirmaatioita lauseiksi muotoilemalla 
tai konkreettisemmin esimerkiksi ”aarrekarttaa” laatimalla. Mielen ja ajattelun positiivista 
voimaa korostettiin.  
  
Parantumista edistettiin myös negatiivisina pidettyjä asioita vähentämällä ja välttämällä. 
Välttämiskäyttäytymistä ohjasi moraaliset intuitiot pahasta, jota edusti negatiivisia 
emootioita aktivoivat esineet, paikat tai ihmiset. Välttämiskäyttäytyminen kohdistui myös 
informaation lähteisiin. Tiedotusvälineiden seuraaminen, joissa suhtaudutaan vähättelevästi 
tai kriittisesti Jumalaan uskomiseen tai vaihtoehtohoitoihin, näytti vähentyneen.   
 
Parantumisavun etsiminen on lähestymiseen suuntautuvaa, intuitiivista ja aktiivista 
toimintaa. Aineistoissani parannuksen etsiminen johti usein palkitsemiseen. Vaikka 
”ihmeparantumista” ei monille tapahtunutkaan, mielihyvä, rentoutuminen, hyväksynnän 
tunne ja monet muut hyvinvointia lisäävät tuntemukset näyttivät tuottavan ainakin 
hetkellisen palkinnon. Ylistysillan aikana tai reikikurssilla koettiin helpotusta fyysisiin kipuihin 
ja alakuloisiin tunteisiin tai unohdettiin ne hetkeksi. Tapa suhtautua sairauksiin ja niistä 
parantumiseen lisäsi toiveikkuutta ja uskoa siihen, että itse voi myös vaikuttaa tilanteeseen 
(parantumiseen) tekemällä jotain. Aineistossani tämä tekeminen toteutui osallistumalla 
esirukoukseen tai reikurssille. Toiveikkuus parantumisen mahdollisuudesta vahvistui ja 
tulevaisuutta kuviteltiin valoisampana kuin aikaisemmin. 
 
Palkitsevan etsimisen lisäksi parantamisessa aktivoituu hoivaamisen affektiivinen 
säätelyjärjestelmä. Hoivaamisessa huolenpito, myötätunnon osoitus ja avun tarjoaminen 
toiselle toteutuu. Käden laittaminen kipeän paikan päälle ja puhaltaminen ovat myös 
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intuitiivisia, vaistomaisia hoivaavia eleitä. Kosketus ja sively aktivoivat oksitosiinin eritystä ja 
tuottavat hyvän olon kokemusta. Leikkimisen systeemi, joka aktivoituu sosiaalisissa 
tilanteissa, vahvistaa etsimisen ja hoivaamisen lisäksi myös lähestymiseen suuntautuvia 
emootioita ja tiedostettuja tunteita. Iloisuus ja nauraminen tarttuvat ja vaikuttavat muihin 
hyvinvoinnin tuntemuksia lisääviin tekijöihin.  
 
 
TAULUKKO 5. 
Hyvinvointia edistävät tekijät aineistossani 

 
- toivon ja luottamuksen vahvistaminen parantumisen mahdollisuuteen 

- oman kokemuksen arvostaminen 

- hoiva (kohtaaminen, kuunteleminen, hyväksyntä, läsnäolo, kosketus) 

- parantumisen kokeneen auktoriteetin neuvot, ohjeet ja esimerkki 

- vertaistuki (sosiaalinen tukiverkko) 

- kokonaisvaltaisuuden huomioon ottaminen (keho, mieli, ihmissuhteet, henkisyys) 

- positiivisen ajattelun vahvistaminen 

- sairastumisen positiivisten merkitysten etsiminen (henkinen kasvu) 

- negatiivisia tuntemuksia aiheuttavien asioiden/henkilöiden välttäminen 

- merkityksellisyyden kokemuksen sanallistaminen  

- onnellisuutta lisäävät harjoitukset (kiittäminen, hiljentyminen, terapiat) 

- parantamista edistäväksi uskotut teot (rukoilu, reikihoito) 

- yliluonnolliseen toimijaan ja parantavaan voimaan luottaminen 

 
 

Parantaminen ja parantuminen ovat lähestymiseen suuntautuvaa toimintaa, jossa 
intuitiiviset palkitsevan etsimisen, koskettavan hoivaamisen ja iloisen leikkimisen affektiiviset 
säätelyjärjestelmät ovat aktiivisia ja edistävät hyvinvointia. Tunneilmapiiri, jossa positiivisia 
hyvinvointiin liittyviä tunteita kuten esimerkiksi ystävällisyyttä, myötätuntoa, avuliaisuutta, 
kuulluksi tulemisen, turvallisuuden ja luottamuksen tunteita ilmaistaan, tuetaan ja 
vahvistetaan, on suotuisa ympäristö hyvinvoinnin kokemuksille. Ympäristön tunneilmapiiri 
vaikuttaa myös toivoon parantumisesta. Nämä tekijät vaikuttavat missä tahansa 
ympäristössä (myös sekulaarissa) hyvinvoinnin kokemuksia lisäävinä ja siten parantumista 
edistävinä tekijöinä.  
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20.       Lopuksi 
 

Lisääntynyt tieto ja ymmärrys intuitiivisen, tiedostamattoman ajattelun merkityksestä 
kaikkeen ihmisen käyttäytymiseen on relevanttia myös ihmistieteiden tutkimuksessa. 
Tutkimukseni on (yksi) avaus tieteiden välisen tutkimuksen edistämiseen ja 
mahdollistamiseen. Tutkimukseni edistää intuitiivisen ajattelun tutkimustiedon 
hyödyntämistä etnografisessa aineistonkeruussa. Se esittää laadulliselle tutkimukselle 
teoreettisen perustan, metodeja intuitiivisen tunnistamiseen ja analyyttista kehystä 
aineiston jäsentelyyn. Tutkimukseni perustuu myös emootioiden tutkimustiedolle, josta 
myös saadaan jatkuvasti uusia kiinnostavia tutkimustuloksia. Tämä tutkimustieto mahdollisti 
myös ei-tietoisen, intuitiivisen ajattelun havainnoin ihmisten parissa. Uutena avauksena 
hyödynsin myös tutkimustietoa affektiivisessa neurotieteessä tunnistetuista, emootiota 
motivoivista säätelyjärjestelmistä.  
 
Keräsin aineiston ihmisten parissa teoriaohjautuvan, intuitiivisen ajattelun havainnointiin 
soveltuvien etnografisten menetelmien avulla. Teoreettisessa kehittelyssä integroin useita  
parantamisen näkökulmasta relevantteja intuitiiviseen ajatteluun liittyviä tutkimustuloksia.  
Intuitiivisen ajattelun tutkimustieto on oleellista myös maagisen arkiajattelun ja 
maagisuskonnollisen ajattelun ymmärtämiseksi.  
 
`Maaginen` ei ole tutkimuksessani arvolatautunut; pejoratiivinen tai mystinen käsite. 
Nykytutkimus osoittaa, että intuitiivinen ja maaginen ajattelu on arkipäiväistä, jatkuvaa ja 
ihmiselle ominaista. Sen taustalla vaikuttavat ihmismielen intuitiiviset, ei-tietoiset 
tiedonmuodostusprosessit, joihin vaikuttavat myös ihmisille ja eläimille yhteiset 
perusemootiot ja elämän ylläpitämiseen suuntautuvat emootioita motivoivat affektiiviset 
säätelyjärjestelmät, vaikkakin ne ihmisillä saavat kultivoituneimpia ilmaisuja. Maaginen 
ajattelu on myös luovaa, hauskaa ja iloa tuottavaa. Intuitiiviset oivallukset voivat joskus 
johtaa hyviin ja oikeisiin päätöksiin, valintoihin ja ratkaisuihin sekä toimintaan, joka tuottaa 
hyvinvointia itselle ja muille. Intuitiivinen ajattelu voi kuitenkin johtaa myös päinvastaisiin 
seurauksiin, vaikka sen tuottamat intuitiot tuntuisivat oikeilta ja hyviltä.  Reflektiivista ja 
analyyttista ajattelua tarvitaan spontaanien, intuitiivisten ajatusten kriittiseen puntarointiin.    
 
Tutkimuksesssani nousi esiin maagisuskonnollinen ajattelu, jossa erotuksena arkisesta 
maagisesta ajattelusta myös yliluonnollinen maailma ja sen toimijat eksplikoitiin. 
Emootioihin, intuitiivisiin taipumuksiin ja oletuksiin perustuva ja puheessa ja 
käyttäytymisessä eksplikoituva maagis-uskonnollinen ajattelu tapahtuu jossakin ajassa ja 
paikassa, tietyssä kulttuurissa ja uskomustraditiossa. Yliluonnolliseen uskovissa konteksteissa 
intuitiivista ajattelua tuetaan ja reflektiivistä, analyyttista ja kriittistä ajattelua vältetään. 
Yhteisön edustama oppi ja sen käytänteet omaksutaan implisiittisesti ja eksplisiittisesti 
oppien. Esitin tämän implisiittisen ja eksplisiittisen sekä syklisenä toteutuvan 
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oppimisprosessin Maagisen ajattelun rikastumisen mallina. Malli on sekä analyysia 
jäsentelevä apuväline että teoreettinen malli siitä, miten intuitiiviseen ajatteluun perustuva 
maaginen ajattelu ja sen dynaaminen rikastumisprosessi tapahtuu. Mallia voidaan soveltaa 
ja testata myös ideologisen ajattelun rikastumistumiseen. 
 
Ympäristöllä on suuri vaikutus siihen, minkälaisia intuitiivisia taipumuksia se tukee. 
Parantamiseeen ja parantumiseen liittyviä hyvinvointia lisääviä emootioita ja affektiivisia 
säätelyjärjestelmiä aktivoivat palkitsevat mielihyvän kokemukset, toivon herättäminen ja 
ylläpitäminen, hoivaan liittyvät eleet ja äänenpainot, myötätunto, koskettaminen, ilo, nauru, 
mielihyvää lisäävät kontekstuaaliset tekijät kuten kannustava ilmapiiri, musiikki, laulu ja 
ympäristön kauneus. Hyvinvointiin ja placebo-vaikutukseen liittyvä tutkimus tukee analyysini 
johtopäätöksiä siitä, että ympäristön positiivinen tunneilmapiiri, myötäeläminen ja 
”parantava kosketus” aktivoivat myös hyvinvointia tukevia neurobiologisia prosesseja.   
 
Intuitiivisen ajattelun näkökulmasta analysoimani maagisuskonnolliseen parantamiseen 
liittyvät tapaustutkimukset asettuvat osaksi vuosituhansia vanhaa historiallista jatkumoa. 
Parantamiseen ja parantumiseen on aina liittynyt intuitiivisia oletuksia ja odotuksia sekä 
maagista ja maagisuskonnollista ajattelua. Eri kulttuurien traditioissa parantaminen on 
saanut erilaisia ilmiasuja ajalle ja paikalle tyypillisin tavoin. Vaikka tutkimukseni aineisto on 
rajattu maagisuskonnollisissa konteksteissa tapahtuvaan parantamiseen kahdessa 
tapaustutkimuksissa, tutkimukseni tarjoaa myös menetelmiä intuitiivisen ajattelun piirteiden 
ja maagisen ajattelun rikastumisen prosessin tunnistamiseen muissakin kuin parantamiseen 
liittyvissä konteksteissa (ks. Pohjanheimo 2014, 2015).  
 
Intuitiivista ajattelua tukevissa konteksteissa tunnistettuja ja eroteltuja piirteitä voitaisiin 
analysoida myös ei-uskonnollisessa kontekstissa esimerkiksi terveyskeskuksissa tai 
sairaaloissa. Intuitiivisen ajattelun tutkimustiedon soveltaminen ihmiselämän eri osa-alueilla, 
kuten esimerkiksi oppimisen, syrjäytymisen ehkäisyn tai vaikkapa ekologisen käyttäytymisen 
ohjaamiseksi, on tarpeen sekä ”vanhojen” ongelmien että uusien globaalien kysymysten 
ratkaisemiseksi. Ylikansoittuneen, ilmastonmuutoksen uhan alla elävän ihmiskunnan 
nykyisten ja tulevaisuuden haasteiden näkökulmasta tärkeämpää on kohdistaa huomio 
siihen, mikä on yhteistä kuin erojen korostaminen. Intuitiivinen ajattelu on kaikille ihmisille 
yhteistä. (Ks. myös Evans 2010; myös Pohjanheimo 2014, 2015).  
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AINEISTOT 
 
Aineistoluettelo on järjestetty siten, että kumpaakin aineistoa koskevat lähteet on jaoteltu 
primääreihin ja sekundääreihin lähteisiin. Aineistoesimerkit löytyvät primääreistä lähteistä. 
Sekundäärilähteet ovat tutkimusprosessin aikana kertynyttä taustatietoa kentältä. 
 
 
Nokia Missio (ent. Nokian herätysliike) aineistot 
 
Primäärit lähteet 
 
Julkaisemattomat lähteet: 
 
Nokian Herätyksen torstai-iltojen suorat radiolähetykset RadioDein kanavalla klo:19.00-
20.00 
 
Litteroidut aineistot: 
NM Torstai-ilta 1. 15.2.2001 kello 18.30 -20.30. Äänitys Nokian helluntailaisseurakunnan 
tiloissa. Äänittäjä Outi Pohjanheimo. Aineisto tekijän hallussa, Porvoo. 
 
NM Torstai-ilta 2. 15.3.2001, RadioDein suora lähetys, äänitys Marie Bono. C-kasetti.  
Sisältää litteroinnin parantumistodistuksesta: ”Rukousliina parantaa sydänsairaudesta”, 
kesto 2 min. Aineisto tekijän halussa, Porvoo. 
 
NM Torstai-ilta 3. 5.4.2001, RadioDein suora lähetys, äänitys Lilli Aalto. C-kasetti. Aineisto 
tekijän hallussa, Porvoo. 
 
NM Torstai-ilta 4.  23.8.2001, RadioDein suora lähetys, äänitys Maret Heikinheimo  C-
kasetti. Aineisto tekijän hallussa, Porvoo. 
 
NM Torstai-ilta 5. 13.9.2001, RadioDein suora lähetys, äänitys Maret Heikinheimo. C-kasetti. 
Aineisto tekijän hallussa, Porvoo. 
 
NM Haastattelu 1.  9.5.2001 informantin kotona Helsingissä. 90 minuuttia. Haastattelija Outi 
Pohjanheimo. Aineisto tekijän hallussa, Porvoo. 
 
Kenttämuistiinpanot: 
NM Koivisto. Markku Koiviston haastattelu 22.3.2002. 
NM Kenttämuistiinpanot Nokian herätyksen torstai-ilta 22.3.2001. Muistiinpanot.Aineisto 
tekijän hallussa, Porvoo. 
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Ensivaikutelmat 15.2.2001. 2 sivua. Nokian herätyksen torstai-ilta. Outi Pohjanheimo. 
Aineisto tekijän hallussa, Porvoo. 
NM Tallinna. Kenttämuistiinpanot 28.7 –1.8.2002. Tallinnassa Nokian herätyksen Viron 
kiertueella. Aineisto tekijän hallussa, Porvoo. 
 
NM mp. Muistiinpanoja Nokia Missio -kentältä 2001-2005. Sisältää fragmentaarisia 
muistumia kentällä nähdystä ja kuullusta ja jälkeenpäin kirjattuja muistumia ja havaintoja 
kentältä (myös Tallinnassa). Käsinkirjoitettu aineisto tekijän hallussa, Porvoo. 
 
NM Haastattelu 2. 3. 14.4.2002 informantin kotona Helsingissä. Haastattelija Outi 
Pohjanheimo. Nauhoituksessa teknisiä ongelmia. Muistiinpanot tekijän hallussa, Porvoo. 
 
Videokooste 22.3.2002. Pituus: Nokian Herätyksen torstai-ilta ja Markku Koiviston 
haastattelu. Kuvaus: Keijo Kivioja, äänitys: Veli-Pekka Lehtonen, leikkaus: Raimo Uunila ja 
Outi Pohjanheimo. VHS, CD Outi Pohjanheimon hallussa, Porvoo.  
Ks. liite 1. Videokoosteen käsikirjoitus 
 
Valokuvia Tallinnan matkalta 28.7 – 1.8.2002. Kuvaaja Outi Pohjanheimo. Aineisto tekijän 
hallussa, Porvoo. 
 
NM parantumiskertomukset verkossa. Nokia Mission verkkosivuille kootut 
parantumistodistukset Nokian parantumisilloista. Kopioitu Nokia Mission www-sivuilta 10.5. 
2007. 36 sivua, sisältää 75 parantumistodistusta. Tallennettu word-tiedostona. Aineisto  
tekijän hallussa, Porvoo. 
 
RadioDein lähetysten nauhoittajien kirjalliset kommentit kuullun pohjalta. Aineisto tekijän 
hallussa, Porvoo. 
 
Koirakävelyaineisto (hajanaisia muistiinpanoja satunnaisista kohtaamisista). Aineisto tekijän 
halussa, Porvoo. 
 
Aiheeseen liittyvät (tekijän) opinnäytetyöt: 
Pohjanheimo, Outi 2002. MITÄ ON TERVE USKONNOLLISUUS? Tekstianalyysi Nokian 
herätysliikettä koskevasta kirjoittelusta Aamulehdessä ajalta 5.3.2000 – 2.1.2001. 
Tekstitutkimuksen kurssi. Kurssin opettaja: Risto Pulkkinen. Uskontotieteen laitos. Helsingin 
yliopisto.  
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Julkaistut primäärit lähteet: 
 
Seura 2/2001. ”Jo satoja parantuneita Nokialla”. Toimittaja: Tutta Särkkä. 
 
Koivisto, Markku. 2000: Nokian totuus. Saarijärvi: Kuva ja Sana. 
 
Pohjanheimo, Outi 2003. Ylistyslaulu soi. Musiikin rooli Nokian herätysliikkeen toiminnassa. 
Mythos. Uskontotieteen opiskelijajärjestön lehti. 
 
Nokia Mission uutisia toukokuu 2004. 
Markku Koivisto ja lähettäjät. Raporttikirje: Helmikuu 2001, Syksy 2001 
Koivisto ja lähettäjät 2/2001: raporttikirje. Nokia 
Lähettäjälehti 7/2002 
Lähettäjälehti 1/2003 
Lähettäjälehti/Nokia Mission uutisia toukokuu 2004 
 
Aamulehden www-arkisto, 152 artikkelia ajalta 5.3.2000 – 20.1.2002. Hakusana: Nokia and 
s.Herätys. Rajaus: kaikki aihetta koskevat artikkelit v:sta 1994 hakupäivään 18.4.2002. 
”Piispa varoitti hengellisestä ylpeydestä” (Aamulehti 19.3.2000).  
  ”Ihmeparantuminen ihme juttu” (Aamulehti 30.4.2000). 
 www.aamulehti.fi 
”Tapojen on muututtava” (Aamulehti 22.12.2000). 
 
 
Internetlähteet: 
 
NM www.  
Nokia Mission www-sivusto: 
http://www.nokianheratys.fi  Sivut lakkautettu ja muutettu osoitteeseen: 
http://www.nokiamissio.com 
http://markkukoivisto.com  Sivut lakkautettu ja siirretty edelliseen osoitteeseen 29.9.2004. 
Nokia Mission www-sivut. Luettu 27.9.2004. Sivut lakkautettu. 
 
 
Yle.fi. Markku Koivistolle ehdollista vankeutta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. 
http://yle.fi/uutiset/markku_koivistolle_ehdollista_vankeutta_seksuaalisesta_hyvaksikaytost
a/6554656     Luettu 26.3.2013. 
 
Karsimaattinen kristillisyys ja new age: 
http://www.kristitynfoorumi.fi/kundalini-varoitus.html 
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Andrew Strom 2010.Kundalini Warning, Are False Spirits Invading the Church?  
http://www.youtube.com/watch?v=eBpw2oQrvMM (598 269 näyttökertaa, luettu 
15.3.2017.) 

SHOCKING DOCUMENTARY 2- False spirits invade the church - KUNDALINI WARNING - 
Andrew Strom -Part 2: 
http://www.youtube.com/watch?v=BCcGaTRwG_4.     Katsottu .25.11.2016. 
http://www.youtube.com/watch?v=dWeUNoR30_0       Katsottu  25.11.2016. 
 
Kristillinen radioasema RadioDei: 
https://www.radiodei.fi/info/  Katsottu 15.5.2016. 
 
Healing Rooms. Ote videolinkin litteraatiosta, http://www.healingrooms.fi/?sid=305 
Katsottu 25.8.2011. Alkuperäinen ohjelma linkissä: www.tv7.fi 
 
 
Sekundäärit lähteet 
 
Julkaisemattomat lähteet: 
 
Videokooste julkisista todistuksista 3/2001 – 2/2002. Kooste leikattu Nokian herätysliikkeen 
hallussa olevista videotallenteista. VHS-kasetti. Kopio Outi Pohjanheimon hallussa, Porvoo.  
 
Videonauha käsikirjoituspalaverista 2002. Mukana Markku Koivisto, Riku Rinne, Markus 
Korhonen, Ari Paloheimo ja elokuvantekijät. Kuvaaja: Keijo Kivioja. VHS-kasetti. Kopio Outi 
Pohjanheimon hallussa, Porvoo. 
 
Videohaastattelu 2.  11.2.2002 informantin kotona Vantaalla. 60 minuuttia. Haastattelija 
Outi Pohjanheimo. Videonauhoituksessa teknisiä ongelmia. Käsinkirjoitetut muistiinpanot 
tekijän hallussa, Porvoo.           
 
 
Julkaistut lähteet: 
 
Koivisto, Markku. 1994: Jumala ihmisten keskellä. Loimaa: Kuva ja Sana. 
Koivisto, Markku. 1996: Elän ihmeessä. Saarijärvi: Kuva ja sana. 
Koivisto, Markku. 1997: Elän herätyksessä. Saarijärvi: Kuva ja Sana. 
Koivisto, Markku. 1999: Pyhä elämä. Saarijärvi: Kuva ja Sana. 
 
Markku Koivisto. Lähettäjälehti numerosta 4/2001 numeroon 1/2018.  
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Internetlähteet: 
 
Riikonen, Mika 2013. Nyt kaatuu kansaa kirkossa – eikö ennenkin? Kirkonrakentajien 
foorumi-blogi. 
http://www.kirkonrakentajienfoorumi.fi/kirkonrakentajien_foorumi/foorumin_blogi/mik
a_riikonen_nyt_kaatuu_kansaa_kirkossa_-_eiko_ennenkin/ luettu 14.7.2014. 
 
Hengen uudistus kirkossamme 
http://www.hengenuudistus.fi/etusivu/     Luettu 1.5.2011.         
 
http://uusherays.fi/index.php/uusherays-tietoa/yleisesittely Luettu 1.5.2011. 
 
http://www.uusitoivo.fi/ 
http://bambuser.com/v/4591104 
http://nettitv.uusitoivo.fi/      Luetttu 9.12.2017. 
https://www.facebook.com/UusiToivo   Nimi uusittu: Toivon portti -seurakunnat (Tarkistettu 
9.12.2017) 
http://www.missiomaailma.fi/     Luettu 9.12.2017. 
 
Kirkon tiedotuskeskus 14.3.2007. Markku Koivistolle kuukausi aikaa sitoutua Tampereen 
tuomiokapitulin ohjeisiin. Tampere: Suomen evankelis-luterilainen kirkko.  
http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/D6CD5D7213F05088C225729E00389E5F?OpenDocu
ment&lang=FI 
Luettu 9.10.2007. 
 
Keskustelua Markku Koiviston tuomiosta: 
http://keskustelu.suomi24.fi/node/11707059    Luettu 20.5.2012. 
 
Aamulehti. ”Markku Koivisto palasi julkisuuteen vuosien hiljaiselon jälkeen”. 
https://www.aamulehti.fi/kotimaa/markku-koivisto-palasi-julkisuuteen-vuosien-hiljaiselon-
jalkeen-23427053/ Luettu 15.2.2016. 
 
Keskustelua rukoilusta:  
http://keskustelu.suomi24.fi/t/14350652/rukouksen-tekniikasta  Luettu 25.8.2011. 
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Reikiaineisto ja vaihtoehtoisen henkisyyden kentältä kerätty aineisto 
 
 
Primäärit lähteet: 
 
Julkaisematon etnografinen aineisto:  
 
Reiki I. Reiki I -kurssin nauhoituksen litterointi 29.9. 2010. Aineisto tiedostona (10 s.) ja 
käsinkirjoitettuna. Aineisto tekijän hallussa, Porvoo. 
 
RP. Reikipäiväkirja. Muistiinpanot reikivirityksestä. Sisältää myös tiivistelmän I kurssin 
kulusta ja siellä käsitellyistä teemoista. Muistiinpanot hoitoillasta 21.3.2011 ja kaksi 
ensivaikutelmaa Minä Olen -messuilta (2010) Aineisto word-tiedostona (14 s.). Aineisto 
tekijän hallussa, Porvoo. 
 
Reiki II mp. Kenttämuistiinpanot II -kurssilta 2010. Käsinkirjoitetut muistiinpanot. Aineisto 
tekijän hallussa, Porvoo. 
 
R/vert. Muistiinpanot ääninauhojen vertailevasta kuuntelusta. Käsinkirjoitetut 
muistiinpanot. Aineisto tekijän hallussa, Porvoo. 
 
Mp messut. Muistiinpanot Minä Olen -messut ja Hengen ja tiedon -messuilta (2010, 2011, 
2012, 2013, 2014). Käsinkirjoitetut muistiinpanot. Aineisto tekijän hallussa, Porvoo.  
 
R mp. Kenttämuistiinpanot. Sisältää muistiinpanoja satunnaisista tapaamisista, erilaisten 
hoitojen kokeiluista, erilaisten hoitojen esittelytilaisuuksista ja koiria ulkoiluttaessa käydyistä 
keskusteluista (koirakävelymuistiinpanot). Käsinkirjoitetut muistiinpanot. Aineisto tekijän 
hallussa, Porvoo. 
  
Rsp. S-posti kurssin opettajalta, aiheena tulevien tapahtumien mainokset 
20.3.2017. Aineisto tekijän hallussa, Porvoo. 
 
SP/Ketola 6.9.2010.  
 
Reikikurssin opetusmoniste. Aineisto tekijän hallussa, Porvoo. 
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Julkaistu aineisto 
 
Kirjallisuus ja lehdet: 
Lehtiranta, Erkki 2012. Universaalit lainalaisuudet ja henkinen kehitys – hyvä elämän 
käyttöohjeet. Mestari Hilarionin viisautta 4. Helsinki: Smiling Stars. 
 
McGlinn, Sari 2008. Reiki, luonnollisen parantamisen menetelmä. Helsinki: Harmoniahuone 
Harmony House Oy 
 
Myss, Caroline 2001. Hengen anatomia. Karisto. 
 
Petter, Frank Arjava 1998. Reiki Fire: New Information about the Origins of the Reiki Power: 
A Complete Manual. (Shangri-La) 
 
Rand, William Lee 2000. The Healing Touch - First and Second Degree Manual 1st Edition 
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LIITE 1. Videokoosteen käsikirjoitus 

Seurantadokumentti Markku Koivistosta ja Nokian Herätysliikkeestä, Demo 6 min. Nokia 
22.3.2001 
 
 
KOHTAUSLUETTELO: 
 
Kuva: talviset maisemakuvat 
Puhe: Viikko sitten sain e-mailia Yhdysvalloista, tällaiselta henkilöltä kuin David Sanders, joka 
kuuluu siellä niin sanottuun Kansas Cityn profeettoihin 
 
Kuva: Markku Koivisto, puolikuva 
Puhe: Hän on nyt noin puoli vuotta rukoillut Suomen puolesta, ja on saanut profetiassa, että 
Suomeen tulee herätys, ja että sen herätyksen keskuksena on paikkakunta nimeltään Nokia. 
 
Kuva: Huomioliiveihin pukeutunut iäkäs mies ohjaa autoja pysäköintipaikalle. 
Puhe: Se mikä siitä teki mielestäni erittäin mielenkiintoisen oli, että Nokia yhtiö menestyy 
siksi niin hyvin, että se valmistaa… 
 
Kuva: Nokian helluntaiseurakunnan juhlasali; tyhjä tila 
Puhe: tietä Kiinassa tapahtuvalle voimakkaalle evankelioinnille, ja 
 
Kuva: Kaksi naista kirjoittaa rukouspyyntöä paperille. Pöydällä on laatikot, joihin kirjoitetut 
pyynnöt jätetään. 
Puhe:  joka lähtee täältä Suomesta. Ja hän on meilannut  
 
Kuva: Ylistysiltaan tulijat kätellään ovella. Ovella seisova mieshenkilö kättelee ja toivottaa 
tervetulleeksi sisääntulijat. Lähikuva kädenpuristuksesta. 
Puhe:  myös Nokian pääjohtajalle Jorma Ollilalle samansisältöisen viestin. 
Puheensorinaa aulasta 
Puhe jatkuu: Ja on suorastaan jännittävää nähdä minkä teeman iltaan Jumala antaa. Yksi 
mun perusesimerkki on se, että yhtenä kertana Jumala, mä koin että… 
 
Kuva: palaa takaisin puolikuvaan Markku Koivistosta, joka nojautuu eteenpäin, nostaa 
käsiään, sormet harallaan, jotka näkyvät kuvassa.  
Puhe: Jumala antoi mulle paljon Raamatun kohtia jaloista. Mä aattelin, että onpa 
kummallinen teema jalat.. ei se kovin hengelliseltä kuulosta, että jalat, jalat,  
Kuva: kädet alas, etukumarassa, katse kohti katonreunaa 
Puhe: ei se kovin hengelliseltä kuulosta. Ja, sitten, kun rukouspalvelu alkoi niin en koskaan 
ole nähnyt niin paljon jalkavaivaisia niinku 
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Kuva:  vahvistaa puhetta oikean käden heiluvalla liikkeellä. 
Puhe: yhtä aikaa koolla. 
 
Kuva: Nokian herätysliikkeen sisäpiiri (Markku Koivisto, illan ohjelmasta ja musiikista 
vastaava Riku Rinne) ja esirukoilijat ja Koivistoa esirukoilussa auttavat kaatuvia 
vastaanottavat henkilöt istuvat yksityishuoneessa pöydän äärellä rukoilemassa. Lähikuva 
Koiviston käsistä, jotka rukousasennossa. 
Puhe: Herra siunaa meitä ja valista meitä ja ole meille armollinen.  
Kuva: Sama tilanne toisesta suunnasta. Koivisto nostaa käsiään ylös taivaisiin. Nuorempi 
seurakuntalainen nojautuu taaksepäin ja nostaa kätensä kohti kattoa. 
Puhe: Käännä kasvosi meidän puoleemme. Anna ,meille sinun rauhasi… Isän, Pojan ja Pyhän 
hengen nimeen. Amen. 
 
Kuva: ihmiset nousevat ylös tuoleiltaan ja lähtevät kohti ovea.  
Kuva: Ylistysiltaan osallistujat nousevat rappusia kohti salia, josta tulvii musiikki. 
Musiikki: Laula kunniaa, laula kunniaa, nimellesi laula kunniaa. 
Kuvat: Kattoa kohti nostettu kämmen huojuu musiikin tahdissa. Kamera panoroi rivissä 
seisovia ihmisiä, jotka pitävät kämmeniään auki. Kuvassa Markku Koivisto (keskellä) ja hänen 
kummallakin puolellaan kaksi nuorta (toinen Markus Korhonen, joka nykyään vastaa 
Missiomaailman toiminnasta).  Ari X., joka musiikin rytmissä polkee ensin jalkaansa ja sitten 
nostaa kätensä ylös taputtamaan. Koivisto ja Korhonen taputtavat myös musiikin tahdissa. 
Kuva: Nainen heiluttaa punaista huivia musiikin tahdissa ja liikkuu rytmikkäästi yleisön 
joukossa. 
 
Kuva salin edestä. Yleisö kasvot kameraan. Seisovat, monet taputtavat käsiään musiikin 
tahdissa. 
Lähikuva kattoa kohti ojennetusta kädestä. 
Kamera palaa eturiville, jossa Koivisto, Korhonen ja Ari X taputtavat käsiään musiikin 
tahdissa. 
Kuva: Muusikoista ja heidän takanaan seisovista henkilöistä, joiden kädet ovat kohollaan 
kohti kattoa. 
Puolikuva seisovasta naisesta, joka pitää silmiään kiinni ja on keskittyneen näköinen. Naisen 
kämmenet osoittavat ilmaan (ikään kuin ympäröivässä ilmassa olisi jotain, jota henkilöt 
aistivat tai vastaanottavat). 
 
Kuva: Markku Koivisto pitää puhetta salin etuosan korokkeella. 
Puhe: ja mä jotenkin rohkaisisin teitä, että ei meidän tarvitse olla tässä uskossa … 
niin aikuisia ja kaikkitietäviä ja sillä tavalla pykälistä kiinnipitäviä. (Ääni kohoaa) Vaan me 
saadaan tulla pieniksi ja heikoiksi ja sellaisiksi kaipaaviksi,  
Kuva: Koivisto on kyyristänyt kehoaan, kädet puristettuina toisiaan vasten. 
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Puhe: jotka kaipaa ja elää, elää sitä todeksi 
Kuva: laskee kädet alas, kysyvä ilme, nostaa oikean käden rinnalleen 
Puhe miksi me olemme tällaisissa hengellisissä tilaisuuksissa niin tunneköyhiä, miksi me 
emme naura, miksi me emme huuda, miksi emme melskaa (vahvistaa puhetta 
ruumiinliikkeillä), jos me kerran ollaan kuin Marja-Leenan alakerrassa. Me ollaan lasten 
hoidossa täällä. 
 
Yleisöstä kuuluu: Aamen 
 
Puhe (huutaen): Tää on yks lastenhoito koko putiikki. 
 
Yleisö taputtaa, viheltää, huutelee hyväksyvästi. 
 
Kuva: Yleisön kasvoja ja mukaansatempaava musiikki: Lalalailalalalalalaa.. Sinivalkoinen liina 
liehuu musiikin tahdissa yleisön joukossa. Aikaisempaan yleiskuvaan verrattuna useammat 
henkilöt laulavat nyt mukana ja käsiä on enemmän koholla. Seisovat ihmiset liikehtivät 
musiikin tahdissa. 
 
Kuva: Rauhallisessa huoneessa istuvastaKoivistosta lähikuvaa, jossa oikealla kädellä 
vahvistaa sanojaan tekemällä kämmenellään kui ottaisi kiinni jostain möykystä” 
Puhe: Hänellä oli syöpäkasvain selässään, sellainen möykky, jonka voi tunnistaa, kun hän 
nojaa selkänojaan ja illan aikana hän tunsi, kuinka se suli. Sen kokouksen jälkeen sitä ei enää 
ollut nähtävissä. 
 
Kuva: edestä (MK, Ari) huojuvat musiikin tahdissa. Koivisto horjahtelee, painaa kasvonsa 
käsiin, kumartuu eteenpäin, näyttää siltä, että hän saattaa menettää tasapainonsa ja kaatua. 
Ari tukee Koivistoa. 
Kuva: Koivistosta lähikuva, jossa polvillaan, haudannut kasvonsa käsien väliin 
rukouskorokkeelle.  
Musiikki: Sydämeni saat herrani, mitään pidättele en, Kuningas kuninkaitten, Herra eteesi 
näin polvistuen, olet kuningas kuninkaitten, sydämeni saat herrani. 
Hälyä. 
 
Kuva: Ihmiset seisovat salin edessä rinnakkain. Koivisto kulkee vuoron perään jokaisen eteen, 
laittaa kätensä heidän olkapäilleen, oikean kätensä heidän rinnalleen tai heidän päähänsä tai 
pitää ilmassa kämmentään heitä kohti. 
Puhe: Nyt. 
 
 Ihmisten takana Ari ja Markus ottavat vastaan kaatuvia. 
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Kuva: Ihmiset makaavat lattialla selällään tai kyljellään. 
Salin hälyä. 
 
Kuva: Kaksi esirukoilijaa pitää käsiään rukoiltavan pään päällä ja yläkehoa kohti. Toisen 
rukoilijan ilme on pinnistävä, keskittyvä. Henkilö ei kaadu. 
Musiikki jatkuu.  
 
Palataan lähikuvassa (kamera Koiviston takana) kuvaan Markku Koiviston esirukoilusta ja 
kaatuvista ihmisistä. 
 
Kuva: Markku Koivisto istuu tuolilla (puolilähikuva) katsoo katon reunaan. 
Puhe: Olen nähnyt paljon ihmeitä, ihmeitä, sellaisia, joita on vaikea selittää järjellä, jotka 
menee yli mun oman ymmärryskykyni. 
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