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1.  Johdanto  
Eksistentiaalinen kriisi tai luottavaisen yhteyden kokemus johonkin mystiseen itseä 

suurempaan ovat teemoja, jotka ilmenevät nykypäivän ihmisen elämässä, mutta ovat 

ilmenneet universaalisti ihmiskunnassa kautta aikojen. Molemmat aiheet liittyvät yksilön 

henkilökohtaisiin kokemuksiin, ja niitä on lähestytty yhteisöllisesti uskontojen kautta. 

Uskontoaiheiset kuvataideteokset ovat esitelleet aiheita historiassa, mutta aiheita voi löytää 

myös modernista kuvastosta, kuten median tarjoamista kuvituskuvista. Tutkielmassani 

tarkastelen uskonnon ilmenemistä kuvituksissa, jotka ovat ilmestyneet Gurun opissa -palstalla 

Kirkko ja kaupunki -mediassa vuoden 2019 alkupuolella. 

Kuva välittää viestejä siinä missä verbaalinenkin kieli. Viestillä on jokin sanoma, joka 

kertoo jotain ajastaan ja kulttuuristaan, jossa se on syntynyt. Vuonna 2019 maailman 

kohdannut Covid19-pandemia aiheutti ihmisten kohtaamiseen toimintatapojen muutoksia: 

toisen ihmisen kohdatessa kättelyitä muovattiin esimerkiksi kyynärpäiden kosketuksiksi. 

Artmemescentral-meemiä tarkasteleva kyynärpääkättelyn tunteva henkilö voi huomata 

meemistä hetkessä viittauksen Covid19-pandemiaan: 

 
Kuva 1: artmemescentral-meemi. Lähde: Instagram. 
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Meemiä tarkastellessa on löydettävissä myös monia muita merkityksiä: Kyseessä on 

tietokoneen avulla uudelleen taiteiltu versio Michelangelon maalaamasta Aatamin luominen -

freskosta, joka on yksi historian tunnetuimmista uskontoaiheisista taideteoksista. Kristityn on 

helppo löytää kuvasta kristinuskoa yhdistävä paratiisikertomuksen hahmo, Adam, sekä 

yhdistää partasuinen taivaalla leijuva mies Jumalaan. Jälleen kyynärpääkättelyn tunteva 

henkilö näkee kuvassa merkityksen hahmojen halusta tervehtiä toisiaan pandemian keskellä. 

Meemin voi nähdä sisältävän merkityksiä uskonnollisista aiheista, kuten ihmisen ja Jumalan 

suhteesta ja näiden kahden suhteesta toisiinsa maailmankaikkeudessa. 

Myös tutkielmassani tarkastelemissa kuvituksissa maailmankaikkeus, ihmisen ja 

Jumalan suhde sekä nykypäivänä elävää yksilöä koskettavat ilmiöt ovat keskeisiä aiheita. 

Tarkastelemalla uskontoa kuvista tarkastelen siis myös sitä, mitä ilmenevä uskonto kertoo sitä 

ympäröivistä ilmiöistä. Gurun opissa -palstan julkaisualustana toimiva Kirkko ja kaupunki -

media on pääkaupunkiseudun evankelis-luterilaisiin seurakuntiin keskittynyt media, joten 

kuvitukset kertovat erityisesti uskonnon ilmenemisestä kaupunkikontekstissa nykypäivänä. 

Toteutan tutkimukseni hyödyntäen semioottista viitekehystä. Semiotiikan avulla kuvasta 

luetaan merkkejä, joiden avulla voi tarkastella kuviin liittyviä laajempia merkityksiä. 
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2.  Tausta  

2.1.  Gurun  opissa  
Gurun opissa on Lauri Maaralan kirjoittama ja suurimmaksi osaksi Matti Pikkujämsän 

kuvittama palsta Kirkko ja kaupunki -mediassa. Palsta on keskittynyt tarkastelemaan 

uskontojen merkkihahmojen ja mystikkojen elämäntarinoiden ja opettamien oppien kautta 

hengellistä etsintää nykypäivänä.1 Mystikot ja merkkihenkilöt ovat palstalla lähinnä 

kristinuskon piiristä, mutta palstalla käsitellään muidenkin maailmanuskontojen mystikkoja ja 

merkkihenkilöitä. Kirkkojakaupunki.fi -verkkosivustolla ensimmäinen ilmestynyt palsta on 

vuodelta 2009. Palstat muodostuvat kirjoitetusta tekstistä, jonka yhteydessä on yleensä yksi 

kuvituskuva. 

Palstan ilmestymisalusta Kirkko ja kaupunki on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

pääkaupunkiseudun jäseniin keskittynyt media. Sen julkaisija on Helsingin 

seurakuntayhtymä. Tarkastelemieni kuvitusten julkaisuaikana sen päätoimittajana on toiminut 

Jaakko Heinimäki. Kirkko ja kaupunki ilmestyy paperisena lehtiversiona, jonka levikki on 

vuoden 2020 mediatietojen mukaan 340 000 kappaletta. Lehti ilmestyy paperisena versiona 

postin kautta joka toinen torstai. Kirkkojakaupunki.fi-verkkosivustolla on sen mediatietojen 

mukaan uniikkeja kävijöitä viikossa 34 000 ja sivulatauksia kuukaudessa 232 000.2 

 Pääkaupunkiseudun seurakunnat ovat Kirkko ja kaupungin mediatietojen mukaan 

määritelleet sen tarkoitukseksi parantaa pääkaupunkiseudun ihmisten elämän laatua 

vahvistamalla heidän kristillistä ja paikallista identiteettiään. Kirkko ja kaupungin 

mediatiedoissa Kirkko ja kaupungin tehtävää kuvataan seuraavasti:  

 
Kirkko ja kaupungin tehtävä on tarjota aineksia uskonnolliseen, elämänkatsomukselliseen ja eettiseen 
pohdintaan sekä henkilökohtaiseen hiljentymiseen ja hartauteen; kertoa kirkon, seurakuntien ja 
uskonnollisen elämän uutisista, ilmiöistä ja tapahtumista; tuoda esiin seudun kaupunkien, ympäristön ja 
kulttuurin tapahtumia ja kehityslinjoja; osallistua kirkosta, uskonnosta ja yhteiskunnasta käytävään 
keskusteluun ja toimia erilaisten mielipiteiden foorumina sekä tavoittaa erityisesti heitä, joilla ei ole 
kiinteää suhdetta seurakuntaan.3 

 
Kirkko ja kaupungin tehtävä kohdistuu siis yksilöllisen ja yhteisöllisen tason uskonnollisen 

sekä henkisen elämän aineksien tarjoamiseen. Lisäksi sen erityinen tarkoitus on tavoittaa 

ihmisiä, jotka eivät ole erityisemmin seurakuntaan suhteessa. 

                                                
1 Gurun opissa s.a. 
2 Kirkko ja kaupunki 2020. 
3 Kirkko ja kaupunki 2020. 
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2.2.  Kuvituskuva  
Kuvitus merkitsee kuvaa, jonka yhteydessä on yleensä verbaalista tekstiä. Samalla tavalla 

kuin verbaalinen teksti on viestintää, kuvituskin on viestintää. Viestinnän taas voidaan nähdä 

olevan sanoman välittämistä kohteesta toiseen.4 Kuvitus lisää verbaalisen tekstin sanoman 

ymmärrettävyyttä, ja on näin ollen ikään kuin teksti, joka kirjoitetaan verbaalisen tekstin 

päälle.5 Riitta Brusilan mukaan kuvituksen tehtävä sanoman siirtämisessä voi muodostua 

monella tavalla: Kuvitus voi toimia huomioarvonsa kautta, jolloin sen tehtävä on kiinnittää 

katsojan huomio. Kuvitus voi toimia informaation välittäjänä, jolloin sillä on tietoarvo. 

Kuvitukseen liittyy myös esteettinen ja elämyksellinen arvo, jolloin sen tehtävä on miellyttää 

sen katsojaa muotonsa kautta.6  

Kuvituksen suhde verbaaliseen tekstiin tulee esiin aihealueen kautta, jota sekä kuva että 

verbaalinen teksti edustavat. Anja Hatvan mukaan kuvan ja sanan keskinäinen vastaavuus ei 

ole ainut kuvituksen ja tekstin suhde, kun aihealue on niiden välillä yhdistävä tekijä. 

Kuvituksella voi esimerkiksi laajentaa ja täydentää käsityksiä verbaalisesta tekstistä. Hatva 

mainitsee, että kuvituksen kautta voidaan ilmaista jopa asioita, joita yhteisössä ei sallita 

jostain syystä verbaalisesti ilmaistavan.7 Kuvituksen ja verbaalisen tekstin havainnoimisessa 

on eroavaisuuksia: Verbaalista tekstiä luetaan alusta loppuun, lineaarisesti, mutta kuvituksen 

lukemiseen liittyy yhtäaikainen, synkroninen havainnointi. Kuvaa luetaan Brusilan mukaan 

kuin preesensissä, minkä takia sitä on verbaalista tekstiä hankalampi sijoittaa aikaan ja 

paikkaan. Kuvituskuvan yhteydessä oleva verbaalinen teksti toimii kuvan aikaan ja paikkaan 

viitoittavana ohjeistajana. Verbaalinen teksti kuvituksen lukuohjeena ohjaa myös muutakin 

kuvan tulkintaan liittyvää suuntaa.8 Kuvituksen kehyksen merkitys vaikuttaa siihen, millainen 

arvo kuvasta syntyy katsojalle suhteessa siihen liittyvään verbaaliseen tekstiin. Brusila viittaa 

kehyksellä tilaan, joka jää kuvan ja tekstin väliin. Kuvitus koetaan esittävänä ja 

itsenäisempänä teoksena, kun se on eristetty tekstistä kehyksellä. Kuvituksen ollessa taas 

verbaalisen tekstin kanssa enemmän päällekkäin, se koetaan osallistavana.9 

 

                                                
4 Fiske 1992, 9. 
5 Mikkonen 2005, 330. 
6 Brusila 2003, 12. 
7 Hatva 1993, 9 & 47–50. 
8 Brusila 2003, 9–10. 
9 Brusila 2003, 16–17. 
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2.3.  Uskonto  ja  mystiikka  

2.3.1.  Uskonto  
Uskonnon määrittelemiseen liittyy uskonnon käsitteen moniulotteisuus: Teuvo Laitilan 

mukaan uskonto voidaan nähdä viittauskohteena epämääräisenä, mutta uskonto on ilmiönä 

silti olemassa. Laitilan mukaan on hankalaa määritellä, missä on uskonnollisen ja ei-

uskonnollisen raja, mutta on silti mahdollista sanoa, voiko jokin esine tai asia, esimerkiksi 

ristisymboli kuulua uskonnon piiriin. Esineen tai asian kuuluminen uskonnon piiriin ei 

tarkoita sitä, ettei se voisi kuulua myös johonkin ei-uskonnolliseen yhteyteen. 

Uskontotieteilijät ovat käsitteen huokoisuuden takia lähestyneet uskontoa kulttuurisesta 

näkökulmasta, jonka ideana on kuvailla uskonnon erilaisia ulottuvuuksia.10 Uskonnon 

kulttuurinen määritelmä lähtee sen huomioimisesta, että uskonnot ovat moniulotteisia, 

rajoiltaan avoimia ja dynaamisia kulttuurisia järjestelmiä.11  

Ninian Smartin kulttuurisessa mallissa on seitsemän ulottuvuutta, joita tarkastelemalla 

voi erottaa Smartin mukaan uskonnon yleisluonteisia rakenteita. Mallissa uskontoon liittyy 

käytännön ja rituaalien ulottuvuus. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi liturgia, rukoukset 

ja jooga. Kertomusten ja myyttien ulottuvuus liittyy uskonnon narratiivinen ulottuvuus. Se 

tulee esille yleensä myyttien ja kertomusten muodossa, ja on yleensä yhteydessä uskonnon 

rituaalisen puolen kanssa. Opillinen ja filosofinen ulottuvuus liittyy Smartin mukaan 

uskonnon narratiivisen luonteen vahvistamiseen sekä uskonnon älyllisen ilmaisun tarpeeseen.  

Etiikan ja säädösten ulottuvuudella Smart tarkoittaa uskontoon sisältyvää moraalikoodistoa. 

Smartin mallissa on myös yhteisöjen ja instituutioiden ulottuvuus, jossa tulee esille 

uskontojen sosiaalinen ulottuvuus. Smart kuitenkin huomauttaa, että vaikka uskonnolliset 

liikkeet ovat yleensä muodollisesti järjestäytyneitä, sosiaalisessa ulottuvuudessa on kyse 

monimuotoisemmasta asiasta. Materiaalisessa ulottuvuudessa uskonto saa materiaalisen 

muodon esimerkiksi esineinä tai rakennuksina.12 Smartin mallin mukaan uskontoihin liittyy 

merkittävänä kokemuksen ja tunteen ulottuvuus. Uskonnolliset traditiot saavat ihmisessä 

aikaan tunteita, mutta myös ihmisessä heränneet tunteet ja kokemukset saavat aikaan 

uskonnollisia traditioita. Smartin mukaan kokemuksen ulottuvuuteen liittyy mystiikka: Smart 

kuvailee mystiikan olevan mietiskelevää etsintää, joka suuntautuu ihmisen omaan sisimpään. 

                                                
10 Laitila 2015, 15. 
11 Komulainen 2006, 183–184. 
12 Smart 1989, 14–22. 
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Sisimmästään ihminen etsii asiaa, jota voi Smartin mukaan kuvata esimerkiksi Jumalaksi tai 

tyhjyydeksi.13  

Smartin mallissa uskonnon ulottuvuuksista ei korostu uskonnon taiteellinen ulottuvuus. 

Taiteen ulottuvuus uskonnossa on kuitenkin merkityksellinen. Uskonnon ja taiteen suhde on 

historian näkökulmasta ollut merkityksellinen jo sen kautta, että etenkin vanhoissa 

kulttuureissa, kuten muinaisissa kulttuureissa, joissa on käytetty luolamaalauksia tai 

vanhoissa korkeakulttuureissa sekä kristillisellä keskiajalla taide ja uskonto ovat olleet 

merkittävästi osa samaa elämänpiiriä.14 Uskonnollinen kokemus ja taiteen kokeminen ovat 

samankaltaisia merkityksessä, että molemmissa on mahdollisuus ei-arkisen ja ei-rationaalisen 

kokemiseen.15 Lisäksi esimerkiksi taiteen tehtävä sanoman siirtäjänä tekee uskonnon 

taiteellisesta ulottuvuudesta merkityksellisen. 

2.3.2.  Mystiikka  
Gurun opissa -palsta kuvailee käsittelevänsä nykypäivän hengellistä etsintää mystikkojen ja 

merkkihenkilöiden kautta. Mystiikan käsitteeseen liittyy sen esiintyvä päällekkäisyys 

henkisyyden käsitteen kanssa. William Parsons selittää henkisyyden (spirituality) käsitteen 

olevan mystisen kokemuksen (mystical experience) käsitteen kanssa merkittävästi 

päällekkäinen sen kautta, että monet nykypäivän henkisyyteen liittyvät ilmiöt muodostuvat 

samoista elementeistä kuin aiemmin mystiikkaan liitetyt ilmiöt muodostuivat.16 

Omakohtainen kokemus on sekä mystiikan että henkisyyden määritelmissä painottuva piirre. 

Mira Karjalaisen mukaan henkisyyden käsitteen käytöllä halutaan painottaa yksilön 

kokemuksia ja yksilön antamaa merkitystä kokemuksille. Henkisyyden voidaan siis nähdä 

liittyvän toisinaan kollektiivisen uskonnollisuuden muotoihin, mutta ei välttämättä aina. 

Yksilökeskeisen henkisyyden lisääntyminen on nyky-yhteiskunnassa suosiotaan kasvattava 

ilmiö, joka aiheuttaa uskonnon metamorfoosia: Järjestelmällinen ja instituutioihin painottunut 

kollektiivinen uskonnollisuus on painottunut yhä enemmän yksilön henkiseen etsintään.17 

Henkisyys sisältää kuitenkin pyhän ja yliluonnollisen kokemisen ulottuvuuksia, vaikka 

perinteisiin uskonnollisiin instituutioihin sitoutuminen on heikentynyt.18 Mystiikan 

arvostaminen on piirre, joka esiintyy merkittävänä nyky-yhteiskunnan henkisyydessä. Kaisa 

                                                
13 Smart 1989, 16. 
14 Kunnas 2008, 12. 
15 Kunnas 2008, 12. 
16 Parsons 2011, 256.  
17 Karjalainen 2018, 265 & 267. 
18 Niemelä 2006, 46; Karjalainen 2018, 265; Ketola 2006, 305. 
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Tirri kuvaa, että Kallion alueella asuvien nuorten aikuisten keskuudessa sekä kirkkoon 

kuuluvat että kuulumattomat arvostivat mystiikkaa spirituaalisena arvona.19 

Monet mystikot ovat vaikuttaneet uskonnolliseen traditioon tai omaksuneet tavan 

harjoittaa mystiikkaa uskonnollisesta traditiosta käsin, mutta mystiikan määritelmään liittyy 

usein sen uskontojen rajoja ylittävä luonne. Mystiikka on monia uskonnollisia traditioita 

yhdistävä ilmiö, vaikka sen muotoihin liittyy myös eroja uskontojen traditioiden mukaisesti.20 

Vaikka mystiikkaan liittyy sen omakohtaisen kokemuksen ja uskontojen rajoja ylittävä 

ulottuvuus, niin samalla mystiikka on ollut ja on edelleen merkittävä osa kollektiivista 

uskonnollisuutta. Mystiikka osana kollektiivista kristillistä uskonnollisuutta näkyy erityisesti 

idän kirkoissa, joissa mystiikan voi nähdä ulottuvan uskonnolliseen elämään läntistä 

perinnettä kokonaisvaltaisemmin. Idän kirkoissa mystiikkaa ei lähestytä niinkään yksittäisinä 

hengellisinä kokemuksina, vaan se saa merkitystä enemmänkin Jumalan kokonaisvaltaisena 

olemisena todellisuudessa.21 Mystiikka on perinteisesti yhdistetty Kotilan mukaan 

”ammattiuskovaisiin”, nunniin ja munkkeihin.22 Monet läntisen kristillisen perinteet tunnetut 

mystikot ovatkin eläneet keskiajalla ja olleet edellä mainituissa asemissa. Vaikka mystikkojen 

ajatuksia on hyödynnetty kollektiivisesti kristinuskon piirissä, niin esimerkiksi keskiajalla 

elänyt Mestari Eckhart herätti kirkon piirissä elämänsä aikana vastustusta.23 Mystiikka näkyy 

monin eri tavoin kristillisessä kollektiivisessa uskonnollisessa yhteydessä tänäkin päivänä: 

Esimerkiksi Hiljaisuuden liikkeen voidaan nähdä olevan yksi aikamme merkittävistä 

hengellisistä virtauksista. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä vahvistuneen 

Hiljaisuuden liikkeen ympärille on perustettu vuonna 1986 yhdistys Hiljaisuuden ystävät ry. 

Hiljaisuuden liikkeen suosio on Heikki Kotilan mukaan merkittävästi yhteydessä mystiikkaan 

ja siihen, mitä mystiikalla on annettavana nykypäivän ihmiselle. Hiljaisuuden liike käyttää 

toiminnassaan mystiikkaan liitettäviä tekniikoita, kuten meditaatiota, joogaa ja retriittejä.24 

Pyhän kokeminen luonnon kautta on ulottuvuus, joka liittyy sekä henkisyyteen että 

mystiikkaan, ja joka on lisäksi ilmiö, joka on noussut esiin viimeaikaisen henkisyyden 

suosittuja piirteitä tarkastellessa. Geels & Wikström painottavat mystisen kokemuksen 

määritelmässään sitä, että mystiseen kokemukseen liittyy tunne ykseydestä ja tunteesta, joka 

on ei-arkista. Tällainen mystinen kokemus voi tapahtua Geelsin & Wikströmin mukaan 

                                                
19 Tirri 2006, 303. 
20 Smart 1989, 601. 
21 Metso 2003, 30. 
22 Kotila 2003, 21. 
23 Smart 1989, 290. 
24 Kotila 2007, 145-147; Hiljaisuuden Ystävät ry. s.a. 
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luonnon kautta.25 Vincett & Woodhead kuvailevat, että nykypäivän henkisyyden 

ominaispiirteenä on pyhyyden kokeminen esimerkiksi kehon tai luonnon kautta.26 Colin 

Campbell lähestyy ihmisen henkisiä luontokokemuksia Geelsin & Wikströmin mainitseman 

ykseyden kokemuksen kaltaisella huomiolla: Campbellin mukaan henkisyydessä korostuu 

modernilla ajalla ajatus siitä, että ihminen ja luonto ovat yhtä.27 Uskontojen mystiseen 

perinteeseen liitettyjen henkisten harjoitusten suosion kasvu on myös ilmiö, jonka kautta 

henkisyys ja mystiikka kohtaavat. Geels & Wikström kuvaavat, että mystiikkaan liittyvässä 

rituaalisessa toiminnassa päämääränä on mystinen elämys. Mystisen elämyksen 

saavuttamiseksi käytetään erilaisia tekniikoita. Tekniikkana on eri mystisissä traditioissa ollut 

esimerkiksi askeesi tai itsekieltäytyminen, jonka muotoja ovat esimerkiksi paasto ja 

eristäytyminen. Muita yleisesti tunnettuja tekniikoita ovat jooga, meditaatio sekä rukous, 

joista kaksi viimeistä on Geelsin & Wikströmin huomion mukaan hankala erottaa toisistaan.28 

Nykypäivän henkisyyteen liittyy henkisen kasvun harjoitteiden korostuminen, ja harjoitteet 

ovat usein perinteisten mystiikan tekniikoiden kanssa samoja tekniikoita. Kimmo Ketola 

kuvaa, että nykyään uskonnollisissa liikkeissä suosittujen meditaatiotekniikoiden ja muiden 

henkisten harjoitusten tarkoitus on johdattaa omakohtaiseen kokemukseen jumalayhteyteen. 

Henkisiin harjoituksiin liittyy usein Ketolan mukaan eläviä tai historiallisia guruja ja 

mestareita, jotka toimivat opettajina ja esimerkkeinä. Kollektiivinen rituaalinen ulottuvuus 

uskonnossa on siis painottunut enemmän yksilön kokemuksen korostamiseen henkisillä 

harjoitteilla.29 

Nykyajan henkisyyteen liittyy länsimaissa perinteisesti Aasian itämaisten 

uskonnollisten perinteiden suosion nousu sekä niiden sekoittuminen länsimaisiin 

uskonnollisiin perinteisiin. Mystiikka nosti suosiotaan 1900-luvun puolenvälin jälkeen 

uudella tavalla ihmisten henkisessä elämässä: Yksilöt hakivat yhä enemmän vastauksia 

henkisen merkityksen etsinnässä Aasian mystiikan perinteestä. Smartin mukaan itämaisen 

mystiikan harjoittaminen oli osaltaan vastaisku perinteiselle länsimaiselle uskonnollisuudelle, 

vaikka samankaltainen mystiikka oli ollut osa myös sitä.30 Campbellin mukaan itämainen 

uskonnollisuus heijastaa voimakkaasti ajatusta kosmoksen kokonaisesta yhtenäisyydestä, 

mikä sopii paremmin tieteellisen ihmisen maailmankuvaan kuin perinteinen länsimainen 

uskonnollinen maailmankuva, jonka voi nähdä vahvemmin sisältävän ajatuksia erillisestä 

                                                
25 Geels & Wikström 2009, 255. 
26 Vincett & Woodhead 2016, 338. 
27 Campbell 1999, 42. 
28 Geels & Wikström 2009, 257, 260, 273, 277, 286. 
29 Ketola 2006, 314. 
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jumaluudesta kosmoksessa.31 Kotilan mukaan suosiotaan kasvattanut mystiikka on yksi tapa, 

jolla nykyajan tieteen löydöksiin kohdanneiden ihmisten on helppo kohdata uskontoa. Kotila 

korostaa myös, että mystiikka on tapa, jolla eri uskontoperinteet löytävät yhdistäviä 

tekijöitä.32  

Mystiikan suosion nousun henkisyydessä ja kollektiivisessa uskonnollisuudessa voi 

nähdä liittyvän nyky-yhteiskunnan toimintoja määrittävillä tekijöillä, kuten 

kaupungistumisella ja kulttuurin monimuotoistumisella. Karjalaisen mukaan nyky-

yhteiskuntaan liittyy monia erilaisia ja epäselviä henkisiä merkityksiä, joiden välillä ihmiset 

joutuvat tasapainottelemaan. Monien merkitysten maailmassa henkisyyden painopiste on 

muuttunut korostamaan yksilön omaa henkistä polkua.33 Kotila näkee mystiikan olevan nyky-

yhteiskunnan ihmisille eheyden etsintää maailmassa, johon liittyy juurettomuutta ja 

eristäytyneisyyttä.34 Pasi Mäenpää näkee nyky-yhteiskuntaan liittyvän kaupungistumisen 

suhteen uskontoon vapauden ja yksilöllisyyteen tarpeen näkökulmasta: Esimerkiksi 

Tuomasmessu on Mäenpään mukaan kaupungistumiseen liittyvä henkisyyteen liittyvä ilmiö, 

jossa näkyy kaupunkikulttuuriin liittyvä vapauden ja yksilöllisyyden tarve.35 Ketolan mukaan 

henkisyys, johon liittyy omakohtaisen kokemuksen painottaminen ja relativistisuus on 

ominaista kaupunkimaisten kuntien asukkaille, ja siksi Suomessa painottunut 

pääkaupunkiseudulle.36 

Mystiikka käsitteenä menee merkittävästi sekä henkisyyden että uskonnon kanssa 

päällekkäin, mutta mystiikan määritelmässä painottuu tutkielmassani yksilön kokemus 

mysteeristä, yksilön antama merkitys mysteerin kokemiselle sekä kollektiivisen uskonnon 

antamaan merkitykseen mysteerille. Mysteeri kuvastaa tutkielmassani kielen rajallisuutta 

kuvata kokemusta, johon liittyy aiemmin mainittuja kokemuksia esimerkiksi ykseydestä, 

Jumalasta, tyhjyydestä tai pyhästä. Olli-Pekka Vainion mukaan mysteeri mystiikan 

yhteydessä voi kuvastaa ihmetystä, ristiriitaa arkikokemuksen kanssa, ratkaisematonta asiaa, 

jonka voi ratkaista tiedolla tai joka ei ole ratkaistavissa.37 Vainion mainitsemassa jaottelussa 

on nähtävissä mysteerin kokemuksellinen ulottuvuus, johon liittyy ei-rationaalisuus, mutta 

jota voidaan yrittää myös tiedollisesti lähestyä. 

                                                                                                                                                   
30 Smart 1989, 601. 
31 Campbell 1999, 41, 44-45. 
32 Kotila 2003, 21. 
33 Karjalainen 2018, 265. 
34 Kotila 2003, 22. 
35 Mäenpää 2006, 327. 
36 Ketola 2006, 315. 
37 Vainio 2013, 72. 
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3.  Tutkimustehtävä,  lähdeaineisto  ja  tutkimusmenetelmä  

3.1.  Tutkimuskysymykset  
Kysyn tutkielmassani, miten kahdeksan kuvituskuvaa Gurun opissa -palstalla ilmentävät 

uskoa, mystiikkaa ja uskontoa. Kysyn tutkielmassani jokaisen kuvituksen kohdalla: 

 

1)   Minkälaisia merkkejä kuvassa on? 

2)   Minkälaisia semioottisesti analysoitavia merkityksiä kuvassa on? 

3)   Miten merkitykset ilmentävät uskoa, mystiikkaa ja uskontoa? 

 

Lisäksi yhteenvedossa tarkastelen kaikkia kuvia vertaillen niitä toisiinsa ja näin niiden 

ilmentämää uskontoa kuvituksista muodostuvana kokonaisuutena. 

Tutkimuskysymykseni ovat käytännöllisen teologian kysymyksiä. Kysymykset ovat osa 

viestinnän tutkimusta, ja erityisesti semioottista viestinnän tutkimusta. Käytännöllisen 

teologian yksi osa-alue on viestinnän tutkimus. Uskontoihin liittyvän viestinnän tutkimus on 

tärkeää erityisesti viestintävälineiden ja -muotojen nopeasti muuttuvan luonteen takia.38 

Lisäksi kysymykseni ovat taiteentutkimusta, sillä aineistona toimii taiteelliset tuotokset ja 

niiden merkityssisällöt. Käytännöllisen teologian tutkimukseen kuuluu myös taiteen 

tarkastelua monitieteisin, kuten taidehistoriallisin ja taiteensosiologisin menetelmin.39 

Kysymykseni ovat myös uskontotieteellisiä: Käytännöllisen teologian ja uskontotieteen 

kysymykset ovat usein samankaltaisia. Teologia on Kimmo Ketolan mukaan perinteisesti 

nähty tutkijan oman uskonnollisen tradition tutkimisena, kun taas uskontotieteessä 

lähtökohtana on kaikkien maailman uskontoperinteiden tutkimus.40 Juha Malmisalon mukaan 

käytännöllinen teologia kuitenkin ottaa tutkimuksessa huomioon spiritualiteetin 

kontekstuaalisuuden ja riippumattomuuden tunnustuksellisuudesta.41 Käytännöllinen teologia 

voi tutkia näin ollen uskontotieteen tavoin kaikkia uskontoperinteitä. 

Kysyn analyysissani sitä, mitä kuvat ilmentävät keskittymättä siihen, mitä niiden 

tekemisprosessiin on mahdollisesti kuulunut. Vaikka kuvien taiteilijan motiivien 

ymmärtäminen voi luoda ymmärrystä kuvien merkityssisällöistä, tutkielmassani hyödynnän 

kuvan ylitystä eli taitelijan jättämistä analyysiosuudessa taka-alalle.42 En ensisijaisesti 

                                                
38 Heikkilä, Helander & Kotila 2011, 29-30. 
39 Heikkilä, Helander & Kotila 2011, 29. 
40 Ketola 1998, 25. 
41 Malmisalo 2011, 152. 
42 Kuusamo 1990, 19. 
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tarkastele analyysissani myöskään sitä, miten kuvat ovat suhteessa palstansa tekstiin, joka on 

julkaistu kuvien yhteydessä. Tarkasteltavieni kuvien vuorovaikutus tekstin kanssa on 

ilmeinen: Kuvat ovat kuvituksia, jotka ovat syntyneet tekstin herättämien mielikuvien 

pohjalta. Gurun opissa -palstan aihealue, eli hengellinen etsintä nykypäivänä sekä Kirkko ja 

kaupungin pääkaupunkiseudun seurakuntiin keskittyvä tehtävä toimivat kuitenkin vain 

viitoittavana lukuohjeena kuvien tarkastelussa. 

3.2.  Lähdeaineisto  
Lähdeaineistona toimii kahdeksan kuvituskuvaa Kirkko ja kaupunki -median verkkosivuilta 

Gurun opissa -palstalta. Palstat on julkaistu 2019-vuoden alkupuolella. Vanhin tutkielmassa 

tarkastelemani kuvitus on julkaistu tammikuussa 2019 ja uusin tarkastelemani kuvitus on 

julkaistu kesäkuussa 2019. Tutkimustani varten olen nimennyt jokaisen kuvan erikseen. 

Nimiksi muodostuivat Kaksi akrobaattia, Nainen ja lintu, Lintu ja köynnös, Kaksi naista ja 

Jeesus, Avaruuden edessä, Myrskyävä vesi, Vuorella sekä Puu ja yötaivas. 

 Lähdeaineiston rajaaminen kahdeksaan kuvituskuvaan liittyy tutkimuksessani 

semiotiikan tapaan rajata kuvia. Semiotiikassa kuvien tarkasteleminen rajoittuu yleensä 

muutamien tapausten yksityiskohtaiseen tarkasteluun kuin tilastollisesti edustavien kuvien 

joukon tarkasteluun.43 Semiotiikassa on yleensä tapana analysoida merkityksiä, jotka ovat 

sosiaalisesti merkittäviä, mikä toimii pohjana aineiston valitsemiselle. Valitsemani 

kuvituskuvat ovat kiinnostavia uskontoon liittyvistä merkityksistään käsin. Kaikista Gurun 

opissa -palstalla olevista kuvituksista voisi tarkastella sitä, miten uskonto niissä ilmenee, 

mutta rajatakseni tutkimusta päädyin valitsemaan ajallisesti toisiaan lähellä olevat kahdeksan 

kuvaa. 

 Aineisto on kiinnostava sen ajankohtaisuuden takia. Ajallisesti tutkielman 

tekemisajankohtaa lähellä olevat Kirkko ja kaupunki -mediassa ilmestyneet kuvitukset 

kertovat ajankohtaisista uskonnon ilmiöistä mediassa sekä kaupunkikulttuurissa. Kuvitusten 

merkitys mielikuvien rakentamisessa, informaation ja sanoman siirtämisessä sekä 

kulttuurimuistin säilyttämisessä tekee Gurun opissa -kuvitusaineistosta myös kiinnostavan ja 

tärkeän tutkittavan. 

 

                                                
43 Rose 2012, 108. 
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3.3.  Tutkimuksen  toteuttaminen  

3.3.1.  Semioottinen  kuva-analyysi  tutkimusmenetelmänä  
Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa analysoin kuvituksia semioottisessa 

viitekehyksessä. Semioottisessa tutkimuksessa kuva ymmärretään tekstiksi, jota luetaan. Näin 

semiotiikka, joka on alkujaan ollut apuvälineenä kielitieteessä, lähestyy kuvaa 

samankaltaisella käsitteistöllä kuin puhuttua tai kirjoitettua tekstiä. Semioottisessa analyysissa 

kuvassa tarkastellaan sen merkkiluonnetta, joka suhteutetaan laajempaan kulttuuriseen 

kontekstiin. Semioottista kuva-analyysia on tutkimuksessa hyödynnetty taidehistoriassa, 

mutta erityisesti myös viestinnän, kuvajournalismin ja mainonnan tutkimuksessa.44 Koska 

tutkielmassani tarkastelun kohteena ovat kristillisessä mediassa julkaistut kuvitukset, valitsin 

metodikseni sekä kuvataiteita että visuaalista viestintää tutkineen semiotiikan. 

 Semioottisen tutkimuksen huomio on merkeissä ja merkityksissä. Merkki voidaan 

John Fisken mukaan määritellä fyysiseksi aistein havaittavaksi olioksi, joka viittaa muuhun 

kuin itseensä ja jonka käyttäjien on ymmärrettävä se merkiksi. Tarkastelun kohteena on siis 

merkin lisäksi se, mihin merkki viittaa sekä merkin käyttäjät. Merkin, sen käyttäjän ja 

laajemman kulttuurisen kontekstin suhdetta kuvaa semiotiikan tapa nimittää tekstin eli kuvan 

vastaanottajaa lukijaksi. Fisken mukaan lukijan lukutaito on kulttuurisen kokemuksen tuotos, 

sillä lukijan kuvalle luoma merkitys syntyy lukijan omien kokemusten, asenteiden ja 

tuntemusten perusteella.45 Altti Kuusamo kuvailee kuvan havainnoimista ihmisen 

merkityshakuisuudella: Kuusamon mukaan kuvan havainnoimista ohjaa lukijan halu nähdä 

ennakko-odotustensa ja kulttuurisen odotustasonsa mukaisesti. Kuusamo painottaa sitä, että 

lukijan katse ei ole siis viaton, sillä se havainnoi asioita, joita kuvassa ei oikeastaan ole.46 

Kulttuurista ulottuvuutta semiotiikassa on kuvattu kulttuurisen koodiston käsitteen kautta. 

Koodi viittaa merkeistä koostuvaan järjestelmään, joka on sopimuksenvarainen eli 

ymmärrettävissä sitä käyttävien yhteisön jäsenten kesken. Koodit syntyvät siis käyttäjiensä 

yhteisen kulttuuritaustan perusteella ja ovat näin vuorovaikutuksessa kulttuurin kanssa. Fisken 

esittelemä yksinkertaistettu esimerkki koodista on liikennevalojärjestelmä. Liikennevalot 

sisältävät merkkejä: punainen, keltainen ja vihreä valo. Yhdessä ne muodostavat järjestelmän, 

koodin, jota lukemalla liikennevalojärjestelmän käyttäjät ymmärtävät valojen merkityksen.47 

                                                
44 Seppä 2012, 128–129. 
45 Fiske 1992, 61–62. 
46 Kuusamo 1990, 12 & 16. 
47 Fiske 1992, 84–87. 
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Semioottiset metodit ovat syntyneet filosofi ja loogikko C.S. Peircen sekä kielitieteilijä 

Ferdinand de Sausseren semioottisten teorioiden pohjalta. Peircen teoria merkityksen 

alkeisosista perustuu kolmiomalliin, jossa kolmion kärjet ovat merkki, sen käyttäjä ja 

ulkoinen todellisuus.48 Sausseren malli painottui merkkiin, jolloin Peircen mallissa kutsutun 

ulkoisen todellisuuden tarkasteleminen jäi vähemmälle huomiolle. Mallissa painoarvoa sai 

enemmän merkin rakentuminen, jonka tarkastelemiseen Saussere kehitti käsitteitä.49 

Analyysissani hyödynnän käsitteitä, joita semiootikot ovat tuoneet kuvan tutkimukseen. 

Analyysini rakentuu Peircen kuvailemien merkkityyppiluokkien kautta: Peircen mallissa 

merkit jaetaan kolmeen luokkaan, mikä Peircen mukaan kuvaa niiden luonnetta 

hyödyllisimmällä tavalla.50  

3.3.2.  Aineiston  analyysi  
Tutkielmassani hyödynnän Peircen kolmea merkkityyppiluokkaa. Ensimmäinen luokka on 

nimeltään ikoninen merkki. Ikoninen merkki merkitsee samankaltaisuutta. Ikoninen merkki 

jäljittelee merkitsemänsä kohteen laadullisia ominaisuuksia. Seppä kuvailee, kuinka valokuva 

jostain henkilöstä on yksinkertainen kuvaus henkilön ikonisesta merkistä.51 Henkilöstä 

otetussa valokuvassa laadullisena samankaltaisena ominaisuutena, ikonisena merkkinä toimii 

erityisesti samankaltainen ulkonäkö. Veivo ja Huttunen mainitsevat, että ikonista merkkiä 

tarkasteltaessa sen liittäminen moniin samankaltaiset ominaisuudet sisältäviin kohteisiin on 

mahdollista. Lopulta kuitenkin konteksti määrittää sen, mihin merkki viittaa.52 Peircen 

mukaan merkityn kohteen ei tarvitse ”olla olemassa”: Peircen mukaan lyijykynän piirtämä 

viiva voi olla ikoninen merkki geometrisesta viivasta.53  

 Toinen hyödyntämäni Peircen mallin merkkityyppiluokka on indeksinen merkki. 

Sepän mukaan indeksisen merkin lukutaito edellyttää tulkitsijalta ikonista merkkiä enemmän 

kulttuurin tuntemusta.54  Indeksinen merkki nimittäin merkitsee jatkuvuuteen perustuvaa 

suhdetta merkkinsä ja kohteensa välillä. Sanonta ”ei savua ilman tulta” toimii analogiana 

indeksiselle merkille: Jos kuvassa kuvataan savua, se indikoi jossain olevan myös tulta. Näin 

savu merkitsee tulta. Savu esimerkkinä kuvastaa jatkuvuutta, joka perustuu kausaalisuuteen 

merkkien välillä. Lisäksi indeksinen merkki voi osoittaa kohdettaan. Tunteita voi lukea 

kuvasta indeksisten merkkien kautta. Nikolajevan mukaan erityisesti perus tunteita eli iloa, 

                                                
48 Fiske 1992, 63. 
49 Fiske 1992, 66–67. 
50 Fiske 1992, 70. 
51 Seppä 2012, 136. 
52 Veivo & Huttunen 1999, 45. 
53 Peirce & Hoopes 1991, 239. 
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ahdinkoa, pelkoa, yllättyneisyyttä ja vihaa on mahdollista lukea kuvan merkeistä. Tällaisia 

merkkejä ovat esimerkiksi asennot ja ilmeet. Graafiset valinnat, kuten liikettä kuvaavat viivat 

tai hahmon sijainti kuvassa voivat kertoa tunteista.55 Suupielet alaspäin kuvassa voivat siis 

olla merkki, joka osoittaa tunnetta ahdingosta. 

 Kolmannen merkkiluokan merkkejä kutsutaan symbolisiksi merkeiksi. Symbolisen 

merkin tulkinta on riippuvainen kulttuuristen koodien lukutaidosta, sillä se perustuu 

sopimusten varaisiin suhteisiin merkin ja merkityn välillä. Suhdetta voi kuvata myös 

tottumuksenvaraiseksi tai se voi perustua opittuihin sääntöihin. Symbolisen merkin 

esimerkkinä Veivo ja Huttunen tarjoavat Suomen siniristilippua. Lippumalli on sopimukseen 

perustuen valittu Suomen kansalliseksi symboliksi.56 Uskonnot voivat sisältää paljon opittuja 

symbolisia merkkejä: Säteilevä kehä alttaritaulussa esiintyvän hahmon pään ympärillä on 

kirkossa käyvän helppo tulkita merkiksi pyhimyksestä.  

 Merkkejä tarkastellessa lukija huomaa, että ikonisuus, indeksisyys ja symbolisuus 

toimivat yhtäaikaisesti; ne voivat olla päällekkäisiä ja rajoiltaan avoimia. Peirceä onkin 

kritisoitu erityisesti ikonisen merkin ajatuksesta. Seppä kuvailee, kuinka tutkijat ovat 

huomautelleet ikonisenkin merkin olevan jossain määrin sopimuksenvarainen ja sen myötä 

tuoneet esiin luonnollisten ikonisten merkkien mahdottomuuden.57 Peirce kuitenkin tiedosti 

merkkien yhtäaikaisen toimimisen. Symbolinen merkki itsessään sisältää jo ikonisen ja 

indeksisen merkityksen.58 Merkit määrittyvät kuvan kokonaisuuden kautta. Etenkin 

kuvitustaiteessa merkki voi saada useita merkityksiä kuvan kokonaisuutta huomioidessa. 

Kuvitellaan tilanne, jossa kuvassa keskellä on risti, jonka toisella puolella on pimeä yö ja 

toisella puolella aurinkoinen päivä. Risti on ikoninen merkki rististä, mutta samaa aikaa se on 

ikoninen merkki vuorokaudenajan vaihtumisesta. Sen sijainti kuvan keskellä on indeksinen 

merkki keskeisestä hahmosta kuvassa. Samalla risti on symbolinen merkki kristinuskossa 

esimerkiksi kuoleman voittamiselle. 

 Kuvia analysoidessani omaksuneeni kulttuuriset koodit siis määrittelevät tekemiäni 

havaintoja. Kuvituksieni laji on analyysini kannalta keskeinen koodi, joka ohjaa havaintojani. 

Tutkimuksessani laji on kuvitustaide.  Kuusamo kuvailee, kuinka teema on myös keskeinen 

merkityksiä luova koodisto.59 Tarkasteltavieni kuvien teema on isossa skaalassa sidottu 

palstaan, jonka teema on hengellinen etsintä nykypäivänä. Monet muutkin koodit voivat 

                                                                                                                                                   
54 Seppä 2012, 136. 
55 Nikolajeva 2014, 714–717. 
56 Veivo & Huttunen 1999, 46. 
57 Seppä 2012, 139. 
58 Veivo & Huttunen 1999, 46. 
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määrittää tekemiäni havaintoja nousematta tietoisuuteni. Ensisijaiset tulkinnat kuvista 

syntyvät havainnoinnista, jossa kuviin projisoidaan symbolisesta systeemistä nousevia 

merkityksiä jo ennen kuin lukija sitä edes ymmärtää.60 

 Aineiston perusteella jaoin kuvat kahteen teemaan, jonka kautta lähdin purkamaan 

sitä, miten tarkastelen merkkien kautta uskontoa kuvituksissa. Kuvituksista nousi kaksi 

teemaa: Yhteisöllistä ulottuvuutta ilmentävä uskonto ja yksilön kokemuksen ulottuvuutta 

ilmentävä uskonto. Kaikissa aineiston kuvituksissa on merkityksiä molemmista teemoista, 

mutta tein jaottelun sen perusteella, että yhteisöllisen uskonnon teemassa on enemmän 

merkityksiä kollektiivisesta uskonnosta, mikä näkyy erityisesti symbolimerkeissä. Molempiin 

teemoihin liittyvät Smartin kuvailemat uskonnon ulottuvuudet, jotka mielessä pitäen voi 

havainnoida kuvituksista merkkejä: Yhteisöllisen teeman merkkejä voivat esimerkiksi olla 

uskontojen sankari- tai guruhahmot, esineet tai rakennukset. Yksilön kokemusta painottavia 

merkkejä ovat esimerkiksi merkit tunteista ja tunnemerkkien keskeisyys kuvituksissa. 

Kokonaisvaltaisemmat semioottiset merkitykset uskonnosta kuvituksissa rakentuvat 

analyysissa kaikkien havainnoitujen merkkien perusteella. 

3.4.  Aiempi  tutkimus  
Uskonnollista merkkijärjestelmää kuvassa ovat tarkastelleet aiemmin Johan Bastubacka ja 

Anne-Maija Malmisalo-Lensu Johan artikkelissaan ”Abraham ja kolme enkeliä: Mordecai 

Morehin taideteos kulttuurimuistin kantajan ja muovaajana” (2014). Bastubacka ja 

Malmisalo-Lensu tarkastelevat tutkimuksessaan sitä, miten Morehin kuvataiteellinen teos 

kantaa uskonnollisen kulttuurin muistia ja uudistaa sitä sekä sitä, miten kulttuurinen muisti 

rakentuu merkkien, merkkien objektien ja tulkinnosten vuorovaikutuksessa. Kulttuurimuistin 

käsitteellä tutkimus viittaa teoksen liittymiseen kulttuurikonteksteihin, jotka ovat esimerkiksi 

kristillisiä ja juutalaisia tulkintoja. Tutkimuksessa hyödynnetään Peircen merkkiteoriaa sekä 

ikonin, indeksin ja symbolin käsitteitä. Semioottisen analyysin apuna tutkimuksessa käytetään 

perinteistä kuva-analyysia teoksen muotopiirteiden ja rakenteen tarkastelussa.61 

Tom Sjöblom arvelee, että semioottisilla teorioilla on ollut epäsuoraa vaikutusta 

uskonnontutkimukseen, mutta semioottisen ulottuvuuden sisältävien tutkimusten tutkijat eivät 

välttämättä miellä itseään semiotiikoiksi. Semioottista uskonnontutkimusta on tehty jonkin 

verran: Sjöblomin mainitsee, että Euroopassa ja Yhdysvalloissa on tehty tutkimusta, jossa 

                                                                                                                                                   
59 Kuusamo 1990, 15. 
60 Kuusamo 1990, 15. 
61 Bastubacka & Malmisalo-Lensu 2014, 390-391. 
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keskiössä ovat pyhien tekstien semioottiset analyysit.62 Sjöblomin mukaan Suomessa Hannele 

Koivunen on tutkimuksessaan tarkastellut Maria Magdalenaan liitettyjä merkityksiä 

analysoimalla semioottisesti Marian evankeliumia, Raamatun tekstejä sekä keskiaikaista 

legendaperinnettä Maria Magdalenasta. Sjöblom mainitsee Antti Laaton hyödyntävän 

eksegeettisessä tutkimuksessaan Peircen semiotiikkaa.63 

Uskonnon ilmenemistä kuvituksissa on aiemmassa tutkimuksessa tarkasteltu erityisesti 

mediakuvituksista. Riitta Ince tarkastelee teologian pro gradu -tutkielmassaan (2017) 

Helsingin Sanomien ramadan -aiheisia valokuvia vuosilta 1995-2015. Tutkielmassa 

tarkastellaan, miten Helsingin Sanomien valokuvat representoivat ramadania, islamia ja sen 

uskonnonharjoittajia.64 Sonja Jurvakaisen teologian pro gradussa uskonnon ilmenemistä 

tarkastellaan mobiiliapplikaation kuvastoa tarkastellen: Jurvakainen tarkastelee pro gradu -

tutkielmassaan (2020) uskonnon ilmenemistä meditaatioapplikaatioista. Tutkielmassa 

hyödynnetään kuva-analyysia applikaation tarkastelemisessa.65 Uskontoon liittyvää kuvitusta 

tarkastelee myös Tetta Korhonen uskontotieteen pro gradussaan ”Sukupuoli ala-asteen 

uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppikirjojen kuvissa” (2010). Tutkielmassa tarkastellaan, 

miten sukupuoli esitetään kuvituksissa sekä sitä, miten kuvitukset heijastavat niitä ympäröiviä 

arvoja ja käsitteitä.66 

 

                                                
62 Sjöblom 1998, 228. 
63 Sjöblom 1998, 229. 
64 Ince 2017, 2. 
65 Jurvakainen 2020, 7-8. 
66 Korhonen 2010, 3. 
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4.  Yhteisöllistä  ulottuvuutta  ilmentävät  kuvat  

4.1.  Kaksi  akrobaattia  

 
Kuva 2: Kaksi akrobaattia. Lähde: Kirkko ja kaupunki. 

 

Kuvan ikonista puolta havainnoidessa voi huomata, että siinä esiintyy kaksi ihmishahmoa, 

trapetsikeinut, tähtiä ja valoja. Kaksi ihmishahmoa pitelevät toisiaan käsistä kiinni; alemman 

kädet ovat kurottautuneina ylemmän käsiin. Kuvan ikoniset merkit viittaavat siihen, että kuva 

esittää akrobaatteja, joita punapukuinen hyppää ja vihreäpukuinen ottaa vastaan. Kuvassa ei 

näy maankamaraa, vaan hahmojen tausta on musta, mikä luo vaikutelman, että taustalla oleva 

tila on pimeä. Keltaiset, punaiset, valkoiset ja vihreät viivarykelmät kuvaavat kimallusta; 

valon heijastumista. Valoheijastumia on kuvassa pienempiä sekä isompia. Muutamat valot on 

muotoiltu sakaraisiksi tähdiksi, jotka ovat myös symbolisia merkkejä avaruudessa sijaitseville 

tähdille. Pienemmät heijastumat ovat niin pieniä verrattuna suurimpiin, että akrobaattien 

taustalla oleva tila vaikuttaa syvältä, jopa loputtomalta. Tumman taustan ja tähtien yhdistelmä 

toimii symbolisena merkkijärjestelmänä avaruudelle. 

 Indeksiset merkit kuvassa syventävät kuvan kertomusta. Valoheijastumat kertovat 

siitä, että jossain on valoja, jotka osuvat erityisesti kahteen akrobaattiin. Kaksi akrobaattia 

ovat siis kuvan tilanteessa varsin keskeisessä roolissa, valokeilassa, sillä taustakin on aivan 

pimeä. Merkit kertovat show-tilanteen puolesta. Kuvassa on meneillään esitys, jossa 
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mahdollisesti spottivalot osuvat akrobaatteihin niin, että heidän pukunsakin kimaltavat niiden 

valosta. Akrobaatit katsovat toisiaan suoraan silmiin, mikä on indeksinen merkki tarkasta 

keskittymisestä ja huomiosta molempien puolelta toista kohtaan. Molemmilla on suu hieman 

pyöreänä, mikä merkkinä voi viitata ihmettelemiseen tai hämmennykseen. Suu pyöreänä 

viittaa siis kyselemiseen: Jokin asia on kuvan tilanteessa epävarma. Epävarmuuteen ja kehon 

jännitysreaktioon viittaa myös punat hahmojen poskilla. Puna voi olla indeksinen merkki 

myös fyysiselle rasitukselle, jota akrobaatit kokevat.  

Hahmojen sijainti ilmassa loputtomalta tuntuvassa tilassa, toisen akrobaatin 

heittäytyminen toisen akrobaatin käsienvaraan ja akrobaattien toisiinsa nähden eri päin olevat 

asennot tuovat uskonnollisen kontekstinsa varassa mieleen teologiassa ja eksistentialistisessa 

filosofiassa esillä olleen ajatuksen ”uskon hypystä”. ”Uskon hypyn” idea on liittynyt 

epävarmuuteen, joka syntyy uskomisesta, mutta toisaalta siihen, että hyppy on ainoa 

mahdollisuus ihmiselle tulla autenttiseksi olemassa olevaiseksi. Uskon hypyn ajatus on tullut 

tunnetuksi erityisesti Sören Kierkegaardin filosofiasta. Kierkegaardille heittäytyminen uskon 

varaan johtaa ymmärrykseen minuudesta ja riippuvuudesta Jumalaan, ja näin saavat ihmisen 

asettamaan ”jalkansa tukevalle maalle”. Kierkegaardille uskon hypyn ajatukseen liittyi ajatus 

siitä, ettei usko synny rationaalisesta spekulaatiosta.67 Kierkegaardin mukaan subjektiivisesti, 

omakohtaisesti omaksuttu kristinusko on eri asia kuin objektiivisesti tarkasteltu kristinusko.68 

Akrobaatin heittäytyminen pimeään on kuvassa merkki epävarmasta tunnelmasta, mutta 

toisen akrobaatin käsien tuki luo spektaakkelin. Heittäytyminen vaatii luottamusta, joka liittyy 

myös kristinuskon ja länsimaisen filosofian piirissä tunnetun Kierkegaardin ajatteluun. 

Kuvassa on merkitys luottamuksesta, jonka kautta heittäytyminen ja spektaakkeli ovat 

mahdollisia. Kuvan merkit saavat kristinuskon ja mystiikan kontekstissa merkityksen 

Kierkegaardin mukaisesta ajatuksesta ihmisen heittäytyvästä uskosta.

                                                
67 Vainio 2004, 107 & 135. 
68 Kierkegaard & Lehtinen 1992, 39-40. 
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4.2.  Nainen  ja  lintu  

 
Kuva 3: Nainen ja lintu. Lähde: Kirkko ja kaupunki. 

 

Kuvassa Nainen ja lintu ikonisia merkkejä ovat kaivo, kaivon päällä istuva nainen, ruukku, 

ruukun päällä oleva lintu sekä taustalla oleva puu. Naisen mekko on oranssi ja hänen 

hiuksensa ovat nutturalla. Lintu on väriltään musta, kun ruukku taas on valkoinen. Tausta on 

kirkkaan keltainen: Kirkas keltainen on indeksinen merkki kirkkaasta päivästä. Puissa on 

lehtiä ja maasta kasvaa kasveja.  

 Naisen asento koostuu merkeistä, jotka indikoivat kiinnostusta lintua kohtaan. Naisen 

katse kohdistuu lintuun. Hän nojaa yläkehollaan vasempaan käsivarteensa, joka on 

kurottautunut myös lintua kohden. Näin naisen keho on kallistunut lintua päin. Linnun katse 

on suuntautunut naisen kasvoihin takaisin.  Silmiin katsominen on merkki 

vuorovaikutustilanteesta naisen ja linnun välillä. Naisen suupieli kaartuu hieman ylöspäin ja 

kulmakarva on korkealla, mikä on indeksinen merkki siitä, että kiinnostus lintua kohtaan on 

hyväntahtoista. Naisen oikea käsi on aseteltuna syliin. Jalkojen päällä rennosti olevan käden 

voi nähdä olevan indeksinen merkki levollisesta ja luottavaisesta tilanteesta. Naisen sijainti 

kaivon päällä korostaa Raamatun kertomuksien valossa naisen ja linnun 

vuorovaikutustilannetta: Raamatun kertomuksissa kaivon rooli on ollut usein toimia 



20 
 

kohtaamispaikkana. Näin on myös kertomuksessa samarialaisesta naisesta, jossa Jeesus 

kohtaa Jaakobin kaivoksi nimitetyllä kaivolla samarialaisen naisen ja pyytää naista antamaan 

vettä hänelle (Joh. 4. 5-26). Valkoinen ruukku on ikoninen merkki kertomuksen astiasta, 

jonka Jeesus mainitsee: 
Eräs samarialainen nainen tuli juomaan vettä, 
ja Jeesus sanoi hänelle: ”Anna minun juoda astiastasi.”69 
 

Hans Biedermann mainitsee kertomuksen samarialaisesta naisesta kaivolla olleen suosittu 

kuvataiteen aihe kirkkotaiteessa.70 Kaivo, nainen ja astia toimivat yhdessä symbolisina 

merkkeinä kertomuksen tunteville samarialaisesta naisesta. 

 Farrin Chawalkowskin mukaan linnut ovat kuvataiteessa merkinneet usein yhteyttä; 

Uskonnollisessa taiteessa yhteyttä maallisen ja taivaallisen välillä.71 Kristinuskoa tunteva 

lukija pystyykin näkemään kuvan linnussa symbolisen merkin Pyhään Henkeen, jota on 

pidetty kristinuskossa eräänlaisena viestin välittäjän symbolina Jumalalta ihmiselle. Pyhää 

Henkeä on kuvattu erityisesti kyyhkysenä kristinuskon historiassa, ja sen perustana on 

erityisesti Raamatun Johanneksen evankeliumin kohta, jossa Johannes Kastaja ilmoittaa 

nähneensä hengen laskeutuneen kyyhkysen tavoin taivaasta Jeesuksen päälle.72 Linnun 

myyttinen merkitys maan ja taivaan yhdistäjänä näkyy vedenpaisumuskertomuksessa, jossa 

lintu välittää ihmisille viestin pelastuksesta ja uuden elämän alusta (1. Moos. 8:11). 

Raamatussa lintuihin liittyvät merkitykset liittyvät myös huolettomuuteen ja turvaan. 

Vuorisaarnassa Jeesus kehottaa huolettomaan elämänasenteeseen tarkkailemalla lintuja (Matt. 

6:26). Siivet toimivat vertauskuvana Jumalan suojasta useissa Raamatun psalmeissa. Yhdessä 

kuvan levollisuuteen indikoivien merkkien kanssa linnun merkitys näyttäytyy 

huolettomuuteen ja turvaan liittyvän viestin tuojana. Koska linnut liitetään taivaallisen ja 

maallisen väliseen yhteydenpitoon, linnussa on myös merkitys Jumalalta ihmiselle tulevaan 

viestiin.  

 Kaivoihin liittyi Biedermannin mukaan entisajan kylä- ja kaupunkiyhteisöissä paljon 

vertauskuvallisia merkityksiä, sillä kaivoilla oli vanhoissa yhteisöissä suuri merkitys. 

Vanhoissa maailmankuvissa kaivoihin liitettiin vertauskuvallisuutta ”elämän lähteestä” 

juomisesta sekä ”korkeamman tiedon lähteestä” juomisesta.73 Kertomuksessa samarialaisesta 

naisesta Jeesus mainitsee ”elävän veden”: 

                                                
69 Raamattu 1992, Joh. 4:7. 
70 Biedermann 1989, 103. 
71 Chawalkowski 2017, 465. 
72 Hall 1974, 109. 
73 Biedermann 1989, 103. 
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Jeesus sanoi naiselle: ”Jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, 
ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, 
ja hän antaisi sinulle elävää vettä.”74 

 
Kertomuksessa Jeesus puhuu itsestään elävän veden antajana ja mainitsee myös hänestä 

lähtöisin olevan veden olevan ikuisen elämän vettä, kun taas kaivosta tulevan veden olevan 

vettä, joka jättää uudestaan janoiseksi (Joh. 4:13-14). Elävän veden -teeman kautta kuvassa 

oleva lehtiä täynnä oleva puu sekä maasta kasvavat kasvit saavat merkityksen eläväksi 

tekevän veden läsnäolosta. Kaivon vesi ylläpitää elämää, ja samaan aikaan kuvassa on 

merkitys ikuisesta, kaivoa kestävämmästä veden lähteestä, jota linnun voi nähdä viestivän 

kaivon päällä istuvalle naiselle.  

                                                
74 Raamattu 1992, Joh. 4:10. 
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4.3.  Lintu  ja  köynnös  

 
Kuva 4: Lintu ja köynnös. Lähde: Kirkko ja kaupunki. 

 

Kuvassa ikonisina merkkeinä ovat lintu ja köynnös. Köynnös muodostaa spiraalikuvion, joka 

kattaa koko kuvan, mutta jättää keskelle tilan, jossa sijaitsee lintu silmät suljettuna. 

Köynnöksessä on sinisiä ja violetteja lehtiä, oransseja, sinisiä ja valkoisia hedelmiä sekä 

kukkia. Lintu ja köynnös ovat kirkkaan keltaisessa tilassa. Kirkas oranssi köynnöksen 

hedelmissä sekä taustan kirkas keltainen indikoivat kirkasta ja iloista tunnelmaa. Köynnös 

muodostaa kuvan reunoja kohden kasvavia spiraalin kehiä, jotka tekevät mutkia. Kuvan 

reunoilla vilahtelevat uloimman kehän köynnös indikoi, että köynnös jatkuu kuvan 

ulkopuolella. Linnun silmä on kiinni ja sen asento on paikoillaan, mitkä ovat merkkejä siitä, 

että lintu on levossa. Yhdessä kirkkaan ja iloisen tunnelman kanssa linnun levossa oleva 

olemus tekee linnun olemuksesta erityisen harmonisen tuntuisen. 

 Spiraalikuviolla on myyttisiä merkityksiä ympäri maailmaa esiintyvissä uskonnoissa 

ja filosofioissa. Ympyrän konseptilla on abstraktilla ja konkreettisella tavalla erityisesti Intian 

kulttuurissa ja uskonnoissa, kuten hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa merkittävä rooli. Dr. 

Padma Sudhin mukaan ympyrän (Cakra) keskeinen merkitys näkyy esimerkiksi joogassa ja 
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tantrassa.75 Sisäkkäiset renkaat kuvaavat erilaisia tasoja: Buddhalaisuudessa käytetyn 

Kalacakran syvimmällä tasolla ihminen saavuttaa elämässään harmonian tason.76 Kapila 

Vatsyayan kuvaa, että spiraalin kierrokset liittyvät intialaisessa taiteessa syklisen ajan ideaan 

ja ne ovat yhdistettävissä intialaisten pyhien kirjoitusten, Upanishadien kosmologiseen 

maailmankuvaan. Spiraalin kierrokset kuvaavat ”loputonta kosmista universumin rytmiä”.77 

Renkaat sisäkkäin kuvaavat myös esimerkiksi elämän kiertoja, jotka itävät siemeniä ja 

versoavat matkallaan puhjeten lopulta kukkaan ja hedelmällisyyteen.78 Cakra, jossa ympyrän 

sisäiset kierrokset kuvaavat matkaa kohti harmonian tason keskusta syventää kuvan 

merkitystä perinteisesti itämaisen ajattelun heijastajana. Linnun harmoninen olemus 

muistuttaa harmonista tasoa, jonne johtaa spiraalikuvio, jotka merkitsevät elämän kiertoja ja 

syklisen ajan ideaa. 

 Kuvassa keskellä sijaitseva harmoninen lintu ja spiraalikuvio heijastaa myyttisessä 

kontekstissa Mircea Eliaden kuvaamaa keskuksen ideaa. Monien kansakuntien myyttisessä 

perinteessä on Eliaden mukaan idea keskuksesta, joka on pyhän aluetta. Eliade kuvailee, että 

keskuksessa sijaitsee sakraalin erityisalue, jonne johtaa tie, johon liittyy yleensä vaaroja ja 

vaikeuksia. Tietä keskukseen voi Eliaden mukaan kuvata kulkemisena inhimillisestä 

jumalalliseen: Profaanista olemisesta seuraa keskuksessa todellinen, voimallinen ja kestävä 

oleminen.79  Kristinuskossa pyhiinvaellusmatka voi olla konkreettista matkaamista johonkin 

paikkaan, joka toimii materiaalisena välikätenä jumalallisen kohtaamiselle ja hengelliselle 

uudistumiselle.80 Pyhiinvaelluksen symboliikka toteuttaa Eliaden kuvaamaa keskusta kohti 

kulkemisen ideaa. Pyhiinvaelluksen symboliikka liittyy labyrintteihin, jotka kiertyvät 

spiraalin muodossa kohti keskusta, ja joita voi nähdä esimerkiksi keskiaikaisissa 

katedraaleissa.81 Labyrintit varsinkin keskiaikaisissa tulkinnoissa toimivat allegoriana 

kristitylle vaeltajalle, joka vaeltaa vaikeuksien kautta jumalallista kohti.82 Tyypillisesti 

labyrintin keskustassa vaeltajalle tapahtui mukaan perustavanlaatuisia oivalluksia, jotka 

saattoivat liittyä jumalallisiin periaatteisiin.83  David Brownin mukaan labyrinttien käytössä 

lattiakuvioiden ja rinkitanssien yhteydessä on nähtävissä labyrinttien merkityksellisyyttä 

kosmisen järjestyksen kuvaajina: Labyrinttikuviossa kulkeminen heijastaa auringon, kuun ja 

                                                
75 Sudhi 1988, 13. 
76 Sudhi 1988, 37. 
77 Vatsyayan 1983, 19. 
78 Sudhi 1988, 14.  
79 Eliade 1993, 20-21. 
80 Inge 2003, 91. 
81 Brown 2004, 226. 
82 Kern 1982, 295. 
83 Kern 1982, 27. 
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planeettojen rytmiä. Tanssiminen kuviossa muistuttaa kaiken takana olevasta järjestyksestä, 

vaikka elämä olisi kaoottista.84 

Lintu ja köynnös -kuvassa köynnöksen runsas hedelmällisyys indikoi linnun harmonisen 

olemuksen kanssa merkityksiä yltäkylläisyydestä. Yltäkylläisyys ja harmoninen lintu ovat 

yhdessä kuin allegoria Jeesuksen ohjeistuksesta huolettomaan elämänasenteeseen: 
Katsokaa taivaan lintuja: Eivät ne kylvä, 
eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon, 
ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne.85 
 

Köynnöksen merkitys yltäkylläisyyden viestijänä on tuttua kristinuskon kontekstissa. 

Hedelmien ja kukkien runsas esiintyminen kuvataiteessa on merkinnyt kristinuskon 

kontekstissa symboliikaltaan elämän kiertokulkua, sillä maasta kasvavat hedelmät ja kasvit 

kantavat siemeniä uusille sukupolville.86 Hall mainitsee köynnöksen olevan runsauden lisäksi 

muinainen symboli rauhalle.87  

 Silmät kiinni olevan linnun ei tarvitse nähdä mitään, mikä toimii indeksisenä merkkinä 

kuvassa linnun luottavaisesta ja levollisesta mielestä. Yhdessä spiraalikuvioisen köynnöksen 

kanssa lintu heijastaa rauhaa, huolettomuutta ja yltäkylläisyyttä keskellä fyysistä maailmaa. 

Lintu ja köynnös saa myyttisessä kontekstissa merkityksiä kosmisesta 

maailmanjärjestyksestä, johon liittyy matkan teko maallisesta jumalalliseen keskukseen. 

Matkan tekemiseen voi liittyä vaikeuksia ja erilaisia elämän tasoja pyhiinvaeltajan sekä 

Cakran symboliikan mukaisesti, mutta keskuksessa sijaitsee harmonia. 

                                                
84 Brown 2004, 226. 
85 Raamattu 1992, Matt. 6:26. 
86 Apostolos-Cappadona 1994, 138-139. 
87 Hall 1979, 336. 
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4.4.  Kaksi  naista  ja  Jeesus  

 
Kuva 5: Kaksi naista ja Jeesus. Lähde: Kirkko ja kaupunki. 

 

Kaksi naista ja Jeesus -kuvassa on parrakas, pitkähiuksinen hahmo, joka kuvaa sekä ikonisesti 

että symbolisesti Jeesusta. Parta ja pitkä ruskea tukka ovat olleet länsimaisessa taiteessa 

tyypillisiä Jeesusta kuvaamaan osoitettuja merkkejä. Kuvassa on myös ikonisina merkkeinä 

kaksi naishahmoa, joista toinen istuu lattialla ja toinen seisoo ruukku sylissään. Kaikilla 

hahmoilla on sädekehä pään ympärillä: Sädekehät toimivat symbolisina merkkeinä 

kristinuskon pyhimyksille. Hahmot ovat rakennuksen sisätilassa ja taustalla on kaksi ikkunaa. 

Ikkunoista näkyy kaksi puuta, lintuja ja keltainen taivas, joka indikoi auringonpaistetta 

ulkona. 

Seisovan naisen kulmat ovat kurtistuneet alaspäin, mikä on indeksinen merkki naisen 

vihaisesta tunnetilasta. Naisen suu on pyöreänä, mikä taas indikoi naisen olevan hämillään. 

Naisen katse on suuntautunut lattialla istuvaan naiseen, mikä on indeksinen merkki vihaisen 

tunneilmapiirin kohdistumisesta istuvaan naiseen. Istuvan naisen kulmat ovat taas 

ulkoreunoilta alaspäin suuntautuvat ja suupieli alaspäin suuntautuva, mikä toimii indeksisenä 

merkkinä naisen surusta. Kulmien suunta voi viitata myös pahoillaan oloon. Istuvan naisen 

katse on kohdistettu seisovaan naiseen, mikä viittaa siihen, että suru ja pahoillaan olo liittyy 
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naisten väliseen vuorovaikutukseen. Istuvan naisen kehon asento ja Jeesuksen kehon asento 

ovat keskenään indeksinen merkki siitä, että näiden kahden hahmon välillä on keskustelevaa 

vuorovaikutusta. Molemmat ovat suuntautuneet etupuolelta toisiinsa päin ja istuvat aloillaan. 

Molempien hahmojen käsivarret lepäävät jalkojen päällä sylissä. Asennot viittaavat siihen, 

että hahmot ovat asettuneet keskittymään toisiinsa. Istuvan naisen kasvot on suuntautuneet 

seisovaan naiseen. Kasvojen kehon etupuolesta erillinen suunta indikoi sitä, että kasvot on 

käännetty Jeesuksesta kohti seisovaa naista. Asentojen kokonaisuus on kuin merkki siitä, että 

istuvien hahmojen vuorovaikutus on keskeytetty ja keskeyttäjänä on toiminut seisova nainen. 

Seisovan naisen heiluva hunnun ja hameen helma kertoo taas tämän naisen olevan liikkeessä. 

 Merkit kuvassa viittaavat Raamatun kertomukseen Betanian Martasta ja Mariasta, 

joiden kotona Jeesus vierailee (Luuk. 10:38-42). Kuvataiteessa, jossa on kuvattu kertomusta 

Martasta ja Mariasta, Martta on Diane Apostolos-Cappadonan mukaan tyypillisesti kuvattu 

seisomassa ja kohdistamassa vihaista katsetta siskoonsa Mariaan, joka istuu Jeesuksen 

jalkojen juuressa. Raamatun kertomuksessa Martta tekee kotitaloustöitä ja pyytää Marialta 

apua Jeesuksen vierailun aikana. Jeesus kuitenkin toteaa Martan huolehtivan turhaan ja väittää 

Marian valinneen hyvän osan. Kuvassa Martta kantaa ruukkua, joka toimii symbolisena 

merkkinä kotitaloustöille. Marian ja Jeesuksen istumaan asettuneet asennot toimivat merkkinä 

Raamatun kertomukselle, jossa he keskittyvät juttelemaan hengellisistä asioista. Kristinuskon 

historiassa Martta onkin liitetty pragmaattiseen toimintaan, kun taas Mariaan on liitetty 

hengelliseen mietiskelyyn; mystiikkaan liittyvä toiminta.88 

Wendy E.S. North mukaan Luukkaan evankeliumissa Martan ja Marian roolit 

näyttäytyvät molemmat hyveellisinä: Kertomuksen tarkoitus ei ole Northin mukaan osoittaa 

Marian roolin olevan hyveellisempi kuin Martan rooli, vaikka Jeesus toteaa Marian valinneen 

hyvän osan. North toteaa, että kertomuksen ideana on kirkastaa käsitystä siitä, että sekä 

mestarin vastaanottaminen kotiinsa sekä opettajan kuunteleminen ovat molemmat Luukkaan 

evankeliumin mukaan hyveellisiä rooleja.89 Northin näkemyksen valossa kaksi ikkunasta 

näkyvää puuta saavat merkityksen tasapainosta: Puut ovat hyvin symmetrisiä toisiinsa ja 

kuvan asetelmaan nähden. Puut on kuvattu kirkkaassa ja lämpimän värisessä ulkotilassa, mikä 

on indeksinen merkki iloisesta ja rauhallisesta tunnelmasta. Kaksi symmetristä puuta sekä 

Martan ja Marian -kertomuksen merkit tuovat kuvaan merkityksen kahden roolin tasapainosta 

ja molempien tärkeydestä ja hyveellisyydestä. 

                                                
88 Apostolos-Cappadona 1994, 230. 
89 North 2015, 76. 
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4.5.  Yhteenveto  
Uskonnon yhteisöllistä ulottuvuutta ilmentäneiden kuvitusten merkeissä korostuvat merkit, 

joiden merkitysten ymmärtämiseksi tulee tuntea kollektiivisten uskontojen perinteitä ja 

sisältöjä. Kuvissa korostuvat kristittyjen pyhän kirjan, Raamatun kertomuksiin viittaavat 

ikoniset ja symboliset merkit. Raamattua ja kristinuskon perinteitä tunteva kykenee 

huomaamaan erityisesti kuvien Nainen ja lintu sekä Jeesus ja kaksi naista kertomuksellisia 

merkityksiä. Nainen ja lintu -kuvan kaivo sekä ruukku johdattavat Raamatun kertomusten 

aikaisen yhteiskunnan äärelle ja tämän myötä Uuden testamentin kertomukseen naisen ja 

Jeesuksen kohtaamisesta kaivolla. 

Kaksi akrobaattia -kuva koostuu merkeistä, jotka ilmentävät sirkustilannetta 

heittäytyvästä akrobaatista, mutta tilanne toimii symbolisena merkkinä kristinuskon opillista 

ja filosofista puolta tuntevalle heittäytymisestä uskon varaan. Lintu ja köynnös -kuvassa on 

myös käytetty merkkejä, joita lukiessa kristinuskon kollektiivisia perinteitä tuntevalle aukeaa 

merkityksiä kristinuskon kertomuksellisesta ja opillisesta puolesta. Kertomuksellinen ja 

opillinen ulottuvuus on löydettävissä erityisesti köynnös- ja lintumerkeistä. Köynnös- ja 

lintumerkit heijastavat Raamatusta löytyviä Jeesuksen ohjeistuksia huolettomasta ja 

luottavaisesta elämänasenteesta. Sen lisäksi spiraalikuvio merkkinä indikoi perinteisesti 

itämaisiksi miellettyjen uskontojen, kuten buddhalaisuuden ja hindulaisuuden symboliikkaa.  

Kaikki kollektiivisen uskonnon teeman kuvat saavat merkityksiä taivaallisen ja 

maallisen yhteydenpidon ilmentäjinä. Lintuhahmo toistuu kuvituksissa kolmessa, ja on sekä 

kristinuskon että muunkin myyttisen perinteen piirissä symbolinen merkki taivaallisen viestin 

välittäjästä. Jeesuksen voi nähdä olevan symbolinen merkki Kaksi naista ja Jeesus -kuvassa 

taivaallisen ja maallisen kommunikoinnista. Kuvissa merkit viittaavat merkityksiin 

luottamuksesta ja harmoniasta, joka rakentuu tilanteessa, jossa taivaallinen ja maallinen ovat 

yhteydessä.  

Lintu ja köynnös saa palstan konteksti huomioiden merkityksiä myös kristinuskon 

lisäksi muista uskontokunnista, kuten buddhalaisuudesta ja hindulaisuudesta. Spiraalikuvion 

merkitys johdattaa syklisen ajan aiheen äärelle ja ilmentää mystiikan uskontokuntien rajat 

ylittävää luonnetta. Spiraalikuvion merkitys liittyy mystiikan luonteeseen, joka ymmärretään 

yleisesti ihmisen sisimpään kohdistuvana hengellisenä etsintänä.90 Kaksi akrobaattia -kuvassa 

opillinen merkitys liittyy myös mystiikan luonteeseen: Ajatuksessa uskon hypystä luottamus 

ja ihmisen autenttinen oleminen eivät synny järkeilemällä vaan niihin liittyy mysteeri. 

                                                
90 Smart 1989, 16. 
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5.  Yksilön  kokemuksen  ulottuvuutta  ilmentävät  kuvat  

5.1.  Avaruuden  edessä  

 
Kuva 6: Avaruuden edessä. Lähde: Kirkko ja kaupunki. 

 

Kuvassa on ikonisina merkkeinä mieshahmo, planeettoja sekä fysiikassa ja teknologiassa 

hyödynnettyjä kuvioita. Musta tausta, jossa on valkoisia eri kokoisia valoja, kuvaa avaruutta. 

Ihmishahmo seisoo, hänellä on sininen paita ja vaaleankeltaiset lyhyet hiukset. Ihmishahmon 

sijainti kuvassa on vasen alareuna. Sijainti ja ihmishahmon asento suhteessa kolmeen muuhun 

isoon kuvioon kuvassa indikoivat hahmon tarkastelevan kaikkia kuvioita samanaikaisesti. 

Hahmon katse ja keho ovat suunnattu muita kuvioita kohden. Hahmon kädet ovat kuitenkin 

puuskassa, mikä on indeksinen merkki siitä, että hahmon suhde kuvioita kohtaan ei ole avoin 

ja vastaanottavainen, vaan epäröivä tai jopa sulkeutunut. Hahmolla on suu auki indeksisenä 

merkkinä ihmettelystä. Yhdessä punaisen posken kanssa avautunut suu tekee vaikutelman 

hahmon hämmentyneestä, jopa pelästyneestä tunneilmapiiristä.  

 Oikeassa alareunassa sijaitseva kuvio koostuu sinisestä ympyrästä, jonka sisällä on 

punainen ympyrä. Punaisen ympyrän ympärillä on vaaleansinisiä kaartuvia viivoja, jotka ovat 

kaarteineen indeksinen merkki siitä, että punainen ympyrä on pallo, joka pyörii. Koska 
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sinisen pallon ympärillä ei ole viivoja, vaikuttaa siltä, että punainen pallo pyörii sinisen 

sisällä. Sisäkkäisten pallojen sijainti avaruudessa viitoittaa tietä astronomian tieteellisiin 

julkaisuihin ja niiden suhteesta uskontoon liittyviin teemoihin: Nykyinen astronomia on 

osoittanut, että valtavassa universumissa, jossa maapallo sijaitsee, on mahdollisuus muiden 

maailmojen olemassa ololle. Olli-Pekka Vainion mukaan tieteen löydökset ovat vaikuttaneet 

siihen, miten teologia lähestyy muiden mahdollisten maailmojen olemassaoloa. Perinteisesti 

ennen moderneja astronomian löydöksiä kirkkoisät ovat filosofisesti kieltäneet muiden 

mahdollisten maailmojen olemassaolon.91 Yhdessä fysiikkaan viitoittavat avaruudessa 

sijaitsevat merkit sekä ihmishahmon epäröivä olemus muodostavat kuvan ylipäätään 

avaruuteen liittyvien tieteellisten teemojen edessä hämmentyneestä ihmisestä. Ihminen on 

selvästi yksi avaruudessa sijaitsevista kappaleista: Uskonnoissa kosmologiaan liittyvät 

julkaisut voivatkin herättää kysymyksiä siitä, mikä on ihmisen tai teistisen uskon merkitys 

valtavan kokoisessa universumissa. Vainion mukaan universumin suuruus voi herättää sitä 

miettivässä ahdistusta. Näkemys ihmisen merkityksestä universumissa oli maakeskeisessä 

maailmankuvassa voimakas, kun taas nykyajan tieteellisessä maailmankuvassa ihmisen 

merkitys voidaan nähdä hyvin pienenä kosmisesta näkökulmasta.92 Vainion mukaan 

populaareissa ja akateemisissa keskusteluissa kosmoksen koko liittyy keskusteluun siitä, 

voiko hyväntahtoista luojaa olla olemassa: Vainion mukaan ihmisellä on intuitiivisia 

käsityksiä siitä, miten merkityksellisyys rakentuu, ja usein jonkin asian voimakas 

merkityksellisyys liittyy sen sijaintiin keskellä. Kun nykyisen tieteen mukaan maa ei olekaan 

kaiken keskipiste ja näin ollen ihminen ei sijaitse kosmoksen keskuksessa, ihmisessä voi 

herätä kysymyksiä siitä miksi Jumala ei luo ihmisen kokoista universumia, mikä osaltaan 

johtaa Jumalan olemassaolon kyseenalaistamiseen.93 Vainio toteaa, että teistinen usko liittyy 

kuitenkin merkityksen ja tarkoituksen antamiseen fyysisille maailmankaikkeuden olioille, ja 

universumin koko ei sinänsä liity kysymykseen Jumalan olemassaolosta.94  

Oikeassa yläreunassa oleva kuvio muistuttaa samaan aikaan sekä ikonista että 

symbolista merkkiä verkosta, joka nykypäivän kontekstissa saa merkitystä tekoälyn 

maailmasta. Tietorakenteissa tilanteita voidaan esittää verkkona. Verkkoalgoritmin avulla 

selvitetään esimerkiksi sitä, miten tieverkostossa pääsee kaupungista a kaupunkiin b. Verkko 

toimii siis apuna esimerkiksi ohjelmoitavan reittioppaan tehokkuuden säädössä.95 Nykyään 

                                                
91 Vainio 2018, 59. 
92 Vainio 2018, 107-108. 
93 Vainio 2018, 111-112. 
94 Vainio 2018, 130. 
95 Laaksonen 2017, 77 & 87. 
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erityisesti kaupunkiympäristössä elävän yksilön on hankala olla olematta tekemisissä 

tietorakenteiden ja algoritmien ja näin ollen tekoälyn kanssa. Verkkoa muistuttava kuvio saa 

sitä katsovan epävarman ihmishahmon kanssa merkityksen myös teknologian aiheuttamasta 

epävarmuudesta nykypäivänä elävälle yksilölle. Tekoälyyn ja sen nopeaan kehittymiseen 

liittyy kysymyksiä, jotka liittyvät etiikkaan, politiikkaan ja yhteiskuntaan ja koskettavat myös 

uskonnollisen ihmisen arkea. Aku Visalan mukaan tekoälyyn liittyvässä teologisessa 

keskustelussa tekoälyyn nähdään liittyvän positiivisia mahdollisuuksia, jotka liittyvät 

esimerkiksi luonnon varjelemiseen, jonka voi nähdä olevan kristillisen ihmiskäsityksen 

keskeinen ulottuvuus. Tekoälyyn liittyy kuitenkin uhkia ja haasteita, jotka liittyvät 

esimerkiksi ihmisen yksityisyyteen sekä arvojen muutoksiin.96 Visala mainitsee joidenkin 

teologien sekä uskonnollisten yhteisöjen ottaneen kantaa tekoälyyn liittyviin etiikan 

kysymyksiin. Teologisten kannanottojen keskeiseen erityispiirteeseen Visalan mukaan liittyi 

tietynlainen ihmiskäsitys, johon liittyy esimerkiksi ajatus ihmisen merkityksestä luomakunnan 

varjelijana.97 

 Kuvassa ihmishahmo on hämmästynyt ja epävarma, mutta avaruudessa olevat 

kappaleet ovat leikkisän, jopa kutsuvan näköisiä: Ne saavat merkityksen kuvioina, jotka eivät 

aukene, jos niihin ei perehdy ja niitä ala tutkimaan. Ne ovat ikonisia ja symbolisia merkkejä 

tieteen maailmasta. Tekoälyyn ja kosmologiaan liittyvät nykypäivän ilmiöt aiheuttavat 

yksilössä Jumalaan sekä ihmisen merkitykseen maailmankaikkeudessa liittyviä kysymyksiä. 

Kuvan merkitys rakentuu keskustelun ympärille ihmisen merkityksen etsinnästä modernin 

tieteen ja teknologian maailmassa. 

 

                                                
96 Visala 2018, 406 & 412. 
97 Visala 2018, 403 & 412. 
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5.2.  Myrskyävä  vesi  

 
Kuva 7: Myrskyävä vesi. Lähde: Kirkko ja kaupunki. 

 

Kuvan ikonisia merkkejä ovat vesi ja taivas. Ikonisia merkkejä ovat myös aallot, horisontti ja 

pilvet. Aaltoja on runsaasti ja pilviä on sakeasti, mikä indikoi säätilan olevan kuvassa 

myrskyinen tai vähintäänkin tuulinen. Alareunassa kuvassa on tummansininen alue, joka 

viittaa syvyyteen tai jopa vedenpinnan alapuoleen. Yläreunassa olevat pilvet on sinisen lisäksi 

sekoittuneet valkoiseen ja harmaaseen. Harmaan on indeksinen merkki myrskypilviin. 

Aalloissa näkyy siveltimen vetojen jäljet, jotka kulkevat toisiinsa nähden ristikkäin ja 

päällekkäin. Siveltimien jäljet indikoivat tyrskyäviä aaltoja.  

 Myrskyävä vesi -kuvassa katsojan kokemus ja tunteet ovat merkittävässä roolissa 

kuvan merkityksen rakentumisessa. Vaikka kuvassa ei ole selvästi kasvoja tai 

ihmishahmoihin assosioituvia olentoja, tunteiden lukeminen kuvasta on mahdollista.98 

Katsojan kokemuksen merkitys kuvaa lukiessa suorastaan kasvaa, mitä vähemmän kuva 

tarjoaa esittäviä elementtejä, joita on Myrskyävä vesi -kuvassa on aiheena vähän verrattuna 

muihin tarkasteltaviin kuviin.99 Merkkejä tunteista löytyy erityisesti kuvan värimaailmasta, 

                                                
98 Nikolajeva 2001, 720. 
99 Watson 2014, 143. 
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jossa katsojalle tunneilmapiiri välittyy vakavana: Tumman sinisen sävyjen hallitsevuus sekä 

niiden taittuminen lähes mustaan asti kuvassa toimii merkkeinä vakavuudesta. Kristinuskossa 

musta väri on liittynyt vakavuuteen: Esimerkiksi hautajaiskulttuurissa, sen rituaaleissa ja 

juhlapukeutumisessa suositaan mustan ja tumman sävyjä.100 Biedermann mainitsee, että 

psykologian näkökulmasta vedenpinnan alapuolta voidaan pitää vertauskuvana 

persoonallisuuden tiedostamattomista osista, minkä johdosta kuvan vesi ja tummat sävyt 

saavat merkityksiä ihmismielestä ja sen tiedostamattomasta.101 

 Siniseen väriin on kristinuskon historiassa liitetty jumalallista voimaa, mikä näkyy 

esimerkiksi Neitsyt Marian viitan sinisenä esiintymisenä kuvataiteessa. Myös muissa 

uskontojen myyttisessä perinteessä eri kansakunnissa sininen on yhdistetty jumaluuteen, sillä 

jumaliin on yhdistetty ajatus sinisessä taivaassa asumisesta.102 Sinisen voimakkaan läsnäolon 

voi nähdä siis viitoittavana merkkinä jumaluuden tai pyhän läsnäoloon kuvassa. Sininen vesi, 

joka avaruudellaan viittaa isoon vesialueeseen kuten mereen, liittyy myös nykypäivän 

yhteiskunnassa yksilöiden kokemuksiin pyhästä. Sylvie Shaw kirjoittaa australialaisten 

suhteesta mereen ja toteaa, että yhteys villiin luontoon voi syventää yksilöiden kokemuksia 

maailman mysteeriluonteesta ja transsendenssista.103 

Yksilöiden mereen liittyvät mysteerin ja transsendenssin kokemukset heijastavat Shawn 

mukaan tunteita toivosta, ilosta, sisäisestä rauhasta ja voimaantumisesta.104 Merkitykset 

hyvinvoinnille nousevat kuvan yhteydestä yksilön merisuhteeseen, mutta myös yksilön 

suhteesta tyhjyyteen, jota kuva viestii. Yksinkertainen väritys, vähäinen määrä esittäviä 

merkkejä sekä meren symbolinen merkitys tyhjänä alueena tuovat kuvalle merkitystä 

tyhjyyden viestijänä. Tyhjyyden filosofia liittyy Gay Watsonin mukaan hyvinvointiin niin 

menneiden aikojen mystikkojen esimerkkien kuin tämän päivän henkisten harjoitusten, kuten 

meditaation ja mindfulnessin kautta. Watsonin mukaan tyhjyyteen liittyy mahdollisuus ”tulla 

täytetyksi”, mikä liittyi esimerkiksi kristinuskossa tunnetun mystikon Eckhartin teologiaan, 

jossa Eckhart näki Jumalan ”täyttäjänä”. Watson mainitsee, että erityisesti buddhalaisuudessa 

tyhjyys on nähty tienä hyvinvointiin, ja nykyään perinteisesti buddhalaisuuteen kuuluneet 

henkiset harjoitteet on otettu käyttöön maailmalla laajemminkin terapeuttisina harjoitteina.105  

Mereen liittyviä tunteita ovat myös hämmennyksen ja pelon tunteet. Myrskyävä vesi voi 

olla vaarallinen ja siihen liittyy tuhovoimaa. Shaw kuvaa hämmennyksen kokemuksen 

                                                
100 Huttunen 2005, 107. 
101 Biedermann 1989, 106 & 406. 
102 Huttunen 2005, 106-111. 
103 Shaw 2008, 142. 
104 Shaw 2008, 142. 
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liittyvän yksilön kysymykseen siitä, että miksi luonto toisinaan tappaa.106 Biedermann 

mainitsee veden symbolimerkitykseen liittyvän kaksijakoisuuden: Veteen liittyy elämän 

mahdollistaminen, mutta toisaalta siihen liittyy sen tuhovoima sekä hukkuminen. Biedermann 

toteaa, että monissa myyteissä esiintyy jumalien tahdosta poikenneen elämän tuhoava 

vedenpaisumus.107 Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Vedenpaisumuskertomus kertoo 

tulvasta Jumalan antamana tuomiona ihmiskunnalle (1. Moos. 6-9). Clive W. Ayre kuvailee 

Jumalasta lähtöisin olevaan meren tuhovoimaan liittyvän myös kristinuskon ajatus 

pelastuksesta, sillä vaikka osa ihmiskunnasta tuhoutui Vedenpaisumuskertomuksen tulvassa, 

osa pelastettiin. Ayre mainitseekin veden assosioituvan kristinuskossa uudistautumiseen ja 

puhdistautumiseen. Veden puhdistava merkitys näkyy erityisesti kasteessa, joka on kaikille 

kristityille kirkoille yhteinen toimitus.108 Meren ja myrskyn symboliikkaa liittyy 

kristinuskossa merkitys Jumalan hallitsevuudesta: Vanhan testamentin psalmeissa meren ja 

myrskyn voima nähdään olevan Jumalan käskyvoiman alainen: 
Meren lähteet paljastuivat, 
maanpiirin perustukset tulivat näkyviin, 
kun sinä, Herra, käskit merta, 
kun sinun raivosi myrsky puhalsi sen yli.109 

Myrskyävä vesi -kuva saa merkityksen villin luonnon mysteeriluonteesta, joka voi toimia 

voimauttavana kokemuksena. Kuvassa on myös merkityksiä tyhjyydestä, mikä 

paradoksaalisesti uskonnon kontekstissa viestii kokemusta täyttymyksestä ja hyvinvoinnista.  

                                                                                                                                                   
105 Watson 2014, 77 & 170. 
106 Shaw 2008, 142. 
107 Biedermann 1989, 406-407. 
108 Ayre 2011, 51. 
109 Raamattu 1992, Ps. 18:16. 
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5.3.  Vuorella  

 
Kuva 8: Vuorella. Lähde: Kirkko ja kaupunki. 

 

Kuvassa on ihmishahmo, joka seisoo vuoren päällä. Muita ikonisia merkkejä on oikeassa 

yläreunassa oleva keltainen aurinko, kolme pilveä, kukkulaa pitkin mutkitteleva polku, 

vuoren rinteellä kasvavat puut ja kaksi lintuparvea, jotka lentävät keskellä puita. 

Ihmishahmon vieressä on harmaa rinkka. Vuoren päällä seisovan ihmishahmon kädet on 

aseteltu niin, että toinen ottaa tukea lanteesta ja toinen on otsalla, kuin suojaamassa silmiä 

kirkkaudelta. Hahmon katse onkin suuntautunut juuri aurinkoa kohden, mikä indikoi, että 

auringon suunnassa on jotain kiinnostavaa. Käsi suojaamassa silmiä kirkkaudelta on 

indeksinen merkki siitä, että kiinnostavaa asiaa on hankala nähdä. Rinkan sijainti maassa 

hahmon vieressä on indeksinen merkki siitä, että hahmo on matkalla, mutta juuri pysähtynyt. 

Hahmon sijainti vuoren päällä, sieltä poispäin katselu sekä matkalla oleminen indikoivat, että 

hahmo tähystää jotain. Kaksi lintuparvea saa merkityksen muuttolinnuista, kun tarkastelee 

niitä kuvassa olevien puiden yhteydessä. Vähäinen tai harva määrä lehtiä puiden oksilla 

indikoi, että vuodenaika kuvassa on joko syksy tai kevät, jolloin lehdet irtoavat tai kasvavat 

puihin, ja jotka ovat muuttolintuparvien esiintymisen aikaa. 
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 Vuori, matkan tekeminen, polku, muuttolinnut ja harvalehtiset puut luovat yhdessä 

merkityksiä luopumisesta ja uudistumisesta. Kristinuskon kontekstissa matkan tekeminen, 

tiellä ja polulla kulkeminen yhdistetään usein symboliikkaan, joka liittyy hengelliseen 

etsintään ja uudistumiseen. Vuoren merkitys taivaallisen ja maallisen välisenä 

kommunikaatiopaikkana on tunnettu lähes koko ihmiskunnan historian ajan.110 Kristinuskon 

kontekstissa vuoret ovat saaneet merkitystä Jumalan kohtaamisen paikkana Raamatun 

kertomusten inspiroimina. Vanhassa testamentissa Mooses saa Jumalalta kymmenen käskyä 

vuorella (2. Moos. 19:20) ja Abraham vie Iisakin uhrattavaksi vuorelle (1. Moos. 22:1-19). 

Erityisesti Mooseksen ja Iisakin kertomusten johdosta Raamatussa vuoren merkitys 

näyttäytyy paikkana, jossa Jumala näyttäytyy ihmiselle.111  Muuttolintujen esiintyminen 

kuvassa vuoren yhteydessä muistuttaa muuttolintujen merkityksestä kristinuskon kontekstissa 

Jumalan johdatuksesta.112 Esimerkiksi virressä 593 muuttolinnut yhdistetään Jumalan 

turvalliseen johdattamiseen ihmisen peloista huolimatta: 
 Kun takaa maiden, merien 
 hän pienen muuttolintusen 
 tuo kotiin turvaisasti, 
 niin miksi pelkään, vapisen? 
 Myös minut niin kuin lintusen 
 hän johtaa kotiin asti.113 
 
 Päästäkseen vuoren päälle hahmon on täytynyt kulkea vuorenrinnettä mutkittelevaa 

polkua pitkin. Mutkitteleva polku ylöspäin on fyysisesti raskaampi reitti kuin tasainen maata 

pitkin kulkeva polku. Raskas reitti on kristinuskossa teema, johon liittyy vahvasti 

pyhiinvaellukset ja kristityn vaeltajan symboliikka. Konkreettisella pyhiinvaelluksella paikan 

merkityksellä on tärkeä rooli: Pyhiinvaelluksessa materiaalinen toimii välineenä 

kommunikaatiolle jumalallisen kanssa.114 Gordon Pignato kuvailee, että vuoriin liittyvä reitin 

raskaus voi toimia hengellisenä välikätenä vuorella matkaaville, minkä takia vuoret ovat 

merkittäviä hengellisen symboliikan ilmentäjiä kuvataiteissa.115  Raskaalle pyhiinvaellukselle 

lähtemisessä on ollut ja on nykyäänkin monenlaisia syitä, niin sekulaareja kuin uskonnollisia. 

Keskeinen uskonnollinen idea pyhiinvaelluksessa liittyy uudistuneen jumalallisen yhteyden 

hakemiseen.116 Labyrinttikuviot, joita näkee esimerkiksi keskiaikaisissa katedraaleissa, 

heijastavat raskaan reitin symboliikkaa. Esimerkiksi rakennusten lattiassa oleviin 

                                                
110 Pignato 2017, 38. 
111 Snyder 2017, 8. 
112 Lempiäinen 2002, 297. 
113 Vk 1987 nro. 593. 
114 Inge 2003, 91. 
115 Pignato 2017, 39. 
116 Brown 2004, 215-217. 
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labyrinttikuvioihin on liittynyt niissä kulkeminen, joka David Brownin mukaan toimii 

maailman kosmisen järjestyksen selventäjänä: Labyrintissa kulkeminen oli Jumalaa kohti 

kurottautumista välittämättä siitä, miten kaoottista elämä saattoi olla. Lähteminen kulkemaan 

labyrintissa heijastaa elämän näkyvää kaoottisuutta, mutta kaiken takana olevaa järjestystä.117 

 Oikeassa yläreunassa sijaitseva aurinko on kookas: Aurinko on sijainniltaan suoraan 

matkaa tekevän ihmishahmon kasvojen edessä. Kuvituksen tyyli saa auringon näyttämään 

siltä, että se sijaitsee lähellä ihmishahmoa kuin kulkien hahmon vieressä. Auringon voi nähdä 

olevan symbolinen merkki vertauskuvalle Jumalasta. Biedermannin mukaan aurinko toimii 

vertauskuvana jumalille monissa uskonnoissa, minkä lisäksi aurinkoa on palvottu uskonnoissa 

jumalana. Raamatussa Jumala asettaa alkukertomuksissa valon taivaalle, mutta toisaalta 

aurinkoa käytetään Biedermannin mukaan Jumalan vertauskuvana. Kristillisessä kuvataiteessa 

aurinko on 300-luvulta lähtien ollut yleinen aihe, jolla on kuvattu Kristusta, kuolemattomuutta 

ja ylösnousemusta.118 Auringon sijainti suhteessa ihmishahmoon sekä auringon merkitys 

Jumalan vertauskuvana luovat yhdessä kuvalle merkityksiä Jumalan ja ihmisen 

kohtaamisesta. Ihmisen aurinkoa kohti tihrustava ja etsivä asento luo merkityksiä Jumalan 

etsimisestä. Kuvan ihmishahmon lisäksi muutkin ikoniset merkit, eli vuori, puut ja linnut 

vievät kuvassa suuren tilan. Aurinko valaisee nämäkin merkit, mikä tuo kuvaan merkityksiä 

Jumalan kirkkauden ulottumisesta kaikkialle. 

 Muuttolinnut ja harvalehtiset luopumista ja uudistumista; matkanteko ja vuori 

merkitsevät toisinaan raskasta matkantekemistä; ihmishahmo ja tähystävä asento merkitsevät 

etsimistä; aurinko ja auringon sijainti suhteessa muuhun kuvaan merkitsee Jumalan läsnäolon 

kuvaamista kuvassa. Yhdessä kuvan merkit muodostavat merkityksiä hengellisestä etsinnästä, 

johon kristillisessä kontekstissa liitetään matkanteon toisinaan raskas ulottuvuus. Ihmisen 

vierellä oleva aurinko ja toisaalta kaikkialle ulottuva valo tuovat merkityksiä Jumalan 

läsnäolon kuvaamisesta matkanteon aikana.  

                                                
117 Brown 2004, 226-227. 
118 Biedermann 1989, 29. 
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5.4.  Puu  ja  yötaivas  

 
Kuva 9: Puu ja yötaivas. Lähde: Kirkko ja kaupunki. 

 

Puu ja yötaivas -kuvassa ikonisena merkkinä toimii kuvan keskellä oleva tumma, lehdetön 

puu. Ikonisia merkkejä ovat myös puun takana olevat puut, jotka ovat rivissä ja muistuttavat 

ulkonäöltään kuvan keskellä olevaa puuta. Maata kuvaava ikoninen merkki kuvassa on 

tummansininen, ja taivas on kuvattu turkoosilla värillä. Väriyhdistelmä indikoi taivaan olevan 

kirkkaampi kuin maa, mutta tummat kylmät sävyt indikoivat samalla kuvassa olevan yö. 

Taivaalla näkyy lisäksi ikonisia ja symbolisia merkkejä tähdistä: Tähdet on kuvattu keltaisilla, 

valkoisilla ja oransseilla väreillä. Isoimman puun sijainti kuvan keskellä indikoi sen 

keskeisestä roolista kuvassa. Puun oksat levittäytyvät kaikkiin suuntiin ja suuntautuvat 

erityisesti kohti taivasta. 

 Puuhun liittyy monissa myyteissä kosmisen järjestyksen symboliikkaa.119 Kosmisen 

puun merkitys liittyy Eliaden kuvaamaan myyttejä yhdistävään keskukseen, jossa on ”kaiken 

alku”. Puu on muinaisista ajoista alkaen nähty keskuksen heijastajana: Puu kosmisen 

järjestyksen myyttisenä heijastajana seisoo universumin keskustassa ja matkaa siellä eri 

                                                
119 Chawalkowski 2017, 131. 
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suuntiin keskellä, taivaassa, maassa ja alamaailmassa.120 Puu onkin muinaisina aikoina 

kurottautunut maailmoihin, jotka ovat ihmisen kokemuksen ylä- ja alapuolella. Chawalkowski 

kuvaa, että tästä syystä puu on myyteissä yhdistetty myös viisauteen ja salattuun tietoon.121 

Buddhan valaistumisen kerrotaan tapahtuneen puun alla, mikä antaa puulle 

merkityksellisyyttä viisauden ja kosmisen järjestyksen heijastajana buddhalaisessa 

myyttisessä perinteessä. Luomiskertomuksessa elämän puun sijoittaminen keskelle Eedenin 

puutarhaa heijastaa puun kosmista merkitystä kaiken alkuna (1. Moos. 2:9). Lisäksi Uudessa 

testamentissa elämän puun mainitaan seisovan keskellä taivaallista Jerusalemia aikojen 

lopussa (Ilm. 22:2). 

Puu on merkittävä osa kristinuskon myyttistä ulottuvuutta: 1. Mooseksen kirjassa 

Jumala istuttaa Eedeniin elämän puun lisäksi hyvän- ja pahantiedonpuun. Jumala kieltää 

ihmistä syömästä hyvän- ja pahantiedonpuusta, mutta käärmeen houkuttelemana ihminen syö 

sen hedelmää ja hänet karkotetaan paratiisista (1. Moos. 2.). Kristinuskossa 

alkukertomuksessa esiintyvä myyttinen hyvän- ja pahantiedonpuu on liitetty paradoksin 

kautta ristinpuuhun, johon Kristus ristiinnaulittiin. Paradoksi tapahtuu siinä, että ristinpuun 

kautta ihminen täydellistyy, sillä ristinpuuhun liitetään pelastuksen idea, mutta 

täydellistymistä ei olisi tapahtunut ilman putoamista tottelemattomuuteen.122 Ristinpuuhun on 

liitetty merkitystä taivaallisen vertikaalisen ja maallisen horisontaalisen kohtaamispaikkana, 

jossa Kristus sijaitsee keskustassa.123  

  Cook toteaa, että puuta on hyödynnetty taiteissa ja filosofioissa ihmisen mielen ja 

kokemusmaailman kuvaamisessa, ja kokemusta kuvaavalla puulla on yhteys myyttiseen 

kosmiseen puuhun. Kosminen puu ulottuu taivaaseen, maahan ja alamaailmaan: Samalla 

tavalla Cookin mukaan mieleen on nähty usein kuuluvan ”valoisa” tietoisuuden puoli ja 

”pimeä” tiedostamattoman puoli. Cook vertaa mielen älyllistä puolta kosmisen puun 

taivaalliseen puoleen sekä mielen aisteista saamia havaintoja kosmisen puun maalliseen 

puoleen ja toteaa puun olevan näin merkittävä ihmisen kokemuksen välittäjä 

symboliikassaan.124 Cook mainitsee esimerkiksi psykiatri C. G. Jungin käyttäneen puuta 

symbolisesti kuvaamaan ihmisen mieltä ja itseksi tulemisen prosessia.125  

 Puu ja yötaivas -kuvassa puut ovat keskenään samankaltaisen näköisiä, mutta yksi puu 

on selvästi erillinen muista puista ja sen rooli on olla huomion keskipisteenä. Puun myyttinen 

                                                
120 Cook 1974, 9; Biedermann 1989, 285. 
121 Chawalkowski 2017, 132. 
122 Cook 1974, 24-25. 
123 Cook 1974, 20. 
124 Cook 1974, 9. 
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merkitys kaiken keskuksena sekä puun taiteissa ja filosofioissa hyödynnetty symbolinen 

merkitys ihmismielen kuvaajana antaa kuvan keskellä sijaitsevalle puulle merkitystä ihmisen 

maailman viestijänä. Erillisyys muista puista tuo puulle merkitystä ihmisen kokemusta 

erillisenä yksilönä. Samaa aikaa on olemassa kuitenkin samankaltaisia kokevia yksilöitä, niin 

kuin kuvassa puun takana kauempana on joukko samankaltaisia puita. Kuvassa tumman maan 

voi nähdä merkitsevän Cookin mainitsemaa tiedostomattomaan liittyvää puolta ihmisen 

mielessä, kun taas kirkkaampi taivas voi viestiä mielen tietoisempaa, kirkkaampaa puolta. 

 Yötaivas kuvassa näyttää runsaasti tähtiä, jolloin maan päältä on mahdollisuus nähdä 

avaruuden sisältämiin taivaankappaleisiin asti. Avaruuden läsnäolo luo merkitystä kosmisen 

järjestyksen -teeman läsnäololle kuvassa. Kuvan puu kurottautuu taivaisiin samalla tavalla 

kuin kosmista maailmanjärjestystä kuvaavaa puu on monissa myyteissä kurottautunut. Öisellä 

taivaalla loistaviin tähtiin voi nähdä liittyvän merkitys kosmisesta järjestyksestä sekä 

taivaallisen läsnäolosta.126 Kristinuskon kontekstissa puun merkitys näyttäytyy puuna 

symboloimassa keskusta, jossa kaikki saa alkunsa, ja jossa taivaallinen ja maallinen 

kohtaavat. Cook toteaa, että paradoksaalisesti kosmisen puun myyttiin liittyykin idea, että 

transsendenssin näyttäytymiseen ihmiselle liittyykin sen tapahtuminen pyhän ja profaanin 

rajapinnoilla.127 Pyhän ja profaanin rajapintoja kuvassa viestivät taivas ja maa sekä keskeisen 

roolin ottanut puu, johon liittyy vahvoja myyttisiä merkityksiä taivaallisen ja maallisen 

keskuksena. 

                                                                                                                                                   
125 Cook 1974, 32. 
126 Biedermann 1989, 212 & 382. Kosmisen järjestyksen kuvaamisessa monissa vanhoissa kulttuureissa ja 
mytologioissa liittyy ajatus taivaallisen sijainnista ylhäällä. Tähtiin liittyy myyttinen merkitys valon 
loistamisesta ylhäältä taivaallisen asuinsijainnista ihmisen kokemusmaailmaan maan päälle. 
127 Cook 1974, 11. 
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5.5.  Yhteenveto  
Yksilön kokemuksen ulottuvuutta ilmentäneiden kuvitusten merkeissä korostuvat merkit, 

jotka indikoivat tunteita sekä merkit, joissa korostuu erityisesti yksi yksittäinen hahmo. 

Lisäksi merkkeinä on runsaasti luontoaiheita, kuten vesi, myrsky, puut, maa, taivas, linnut ja 

vuori. Vuorella sekä Avaruuden edessä -kuvissa yksittäiset ihmishahmot ovat pukeutuneet 

2000-luvulla elävän yksilön tavoin, mikä indikoi kuvien kuvaavan erityisesti nykypäivänä 

elävän yksilön kokemusta. Myrskyävä vesi -kuvassa ei ole erikseen korostunutta merkitsevää 

hahmoa ollenkaan, mikä korostaa katsojan kokemuksen roolia ja viitoittaa yksilön 

kokemuksen teeman äärelle. Puu ja yötaivas -kuvassa on merkitty samankaltaisia puita, mutta 

yksi puu erottuu toisista voimakkaasti, minkä seurauksena puu saa roolin yksilön kokemuksen 

ilmentäjänä. 

 Kuvissa korostuvat merkitykset yksilön etsinnästä ja ihmettelystä suhteessa Jumalaan, 

toisiin ihmisiin, nykyajan tieteelliseen maailmankuvaan, teknologian kehitykseen ja omaan 

merkityksellisyyteen maailmankaikkeudessa. Kuvissa korostuvat ilmiöt, jotka kuuluvat 2000-

lukuun, ja näiden ilmiöiden herättämät kysymykset ja tunteet yksilössä. Kysymykset liittyvät 

moderneihin tieteellisiin julkaisuihin sekä teknologian kehittymiseen, mikä näkyy Avaruuden 

edessä -kuvassa. Avaruuden edessä -kuvan merkitys liittyy uusiin tieteellisiin julkaisuihin 

sekä teknologian kehittymiseen: Molemmat voivat herättää yksilössä ahdistuksen, 

epävarmuuden ja hämmennyksen tunteita. Tunteet liittyvät modernin tieteen ja uskonnon 

toisinaan ristiriitaiseksi koetusta suhteesta. Avaruuden edessä -kuvan merkitys heijastaa sitä, 

miten modernin tieteen ja uskonnon ristiriitainen suhde voi herättää yksilössä kysymyksiä 

Jumalan olemassaolosta sekä ihmisen merkityksestä maailmankaikkeudessa. 

Kuvissa on merkityksiä palstan mystiikkakonteksti huomioiden yksilön 

mysteerikokemuksista luonnon äärellä sekä siitä, miten yksilön kokemuksia mysteeristä sekä 

tapaa harjoittaa mystiikkaa voi kuvata luontoaiheilla. Myrskyävä vesi -kuva saa merkityksen 

nykypäivän henkisyyteen liittyvän ilmiön ilmentäjänä: Luontoon liittyvät 

mysteerikokemukset ovat yksi nykypäivän henkisyydessä korostuva piirre.128 Lisäksi 

mystiikan ulottuvuuksiin liitetään mysteerikokemukset luonnon yhteydessä, mikä tuo kuvalle 

merkityksen mystiikan yhdistettyjen ulottuvuuksien ilmentäjänä.129 

Puu ja yötaivas -kuva saa merkityksiä yksilön tavasta kuvata omaa suhdettaan 

maailmankaikkeuteen puusymboliikan kautta. Puusymboliikka on ajaton aihe ympäri 

                                                
128 Vincett & Woodhead 2016, 338. 
129 Geels & Wikström 2009, 255. 
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maailmaa esiintyvissä myyteissä. Kristinuskon kontekstissa puu on keskeinen teema kuvata 

maailman synty- sekä loppuaikoja ja ihmisen roolia maailmankaikkeudessa. Puu esiintyy 

lisäksi muissa myyttisissä perinteissä kosmisen järjestyksen kuvaajana. Puu ja yötaivas kuva 

saa merkityksiä ikivanhasta ja vielä nykypäivänä elossa olevasta tavasta ymmärtää 

maailmankaikkeutta ja ihmisen merkitystä maailmankaikkeudessa. 
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6.  Johtopäätökset  
Tarkastelin tutkielmassani, miten uskonto ilmenee kahdeksassa kuvituskuvassa Gurun opissa 

-palstalla Kirkko ja kaupunki -mediassa vuonna 2019. Gurun opissa -palsta keskittyy 

pohtimaan nykypäivänä elävän ihmisen hengellistä etsintää tarkastelemalla historiassa 

eläneitä mystikkoja sekä guruhahmoja. Kirkko ja kaupunki -media on Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon piirissä toimiva media, joka on suunnattu pääkaupunkiseudulla asuville 

jäsenilleen. Kysyin jokaisen kuvan kohdalla, minkälaisia uskonnon merkkejä kuvassa on, 

minkälaisia semioottisia merkityksiä kuvissa on ja miten kuvat ilmentävät uskontoa. Toteutin 

aineiston analyysin keskittymättä siihen, mitä kuvituksien yhteydessä julkaistulla palstalla on 

kirjoitettu. Aineistosta nousi esiin kaksi pääteemaa, joista toinen oli yhteisöllistä ulottuvuutta 

ilmentävä uskonto ja toinen yksilön kokemuksen ulottuvuutta ilmentävä uskonto, minkä 

perusteella jaoin kuvat kahteen ryhmään. Molemmat ulottuvuudet olivat läsnä kaikissa 

kuvissa, mutta tein jaottelun sillä perusteella, että tietyn teeman kuvat ilmensivät vahvemmin 

teemansa mukaisia merkkejä. Yhteisöllistä ulottuvuutta vahvemmin ilmentäneissä kuvissa 

korostuivat ikoniset ja symboliset merkit, joiden uskontoon liittyvä merkitys avautuu 

uskontojen kollektiivisten perinteiden tuntevalle kuvan lukijalle. Yksilön ulottuvuutta 

vahvemmin ilmentäneissä kuvissa korostuivat merkit, joissa on indeksinen yhteys 

ihmisyksilön kokemusmaailmaan. 

 Yhteisöllistä ulottuvuutta vahvemmin ilmentäneissä kuvissa oli samaan aikaan 

ikonisia ja symbolisia merkkejä kristinuskon kertomuksellisen ja myyttisen ulottuvuuden 

hahmoista: Kuvissa esiintyivät Jeesus, Betanian Martta ja Maria sekä Nainen ja kaivo -

kuvassa voi nähdä ikonisen merkin samarialaisesta naisesta. Sädekehät toimivat symbolisena 

merkkinä kristinuskon pyhimyksistä. Lintu toistui kahdessa kuvassa ja toimi ikonisena ja 

symbolisena merkkinä taivaallisen ja maallisen välisestä viestinvälittäjästä. Kuvissa oli 

ikonisia merkkejä, jotka uskonnon kontekstissa toimivat symbolisina merkkeinä uskonnon 

opillisille ja kertomukselliselle ulottuvuudelle: Köynnös on kristinuskon historiassa runsauden 

symboli, ja kahden akrobaatin heittäytymistilanne toimi vertauskuvana kristinuskon uskon 

hypystä. Köynnöksen spiraalimuoto toimi symbolisena merkkinä syklisen ajan kuvaamisesta, 

hengellisen etsinnän vaikeuksista ja tasoista sekä mystiikan ihmisen sisimpään kohdistuvan 

etsinnän luonteesta. Yksilön kokemuksen ulottuvuutta vahvemmin ilmentäneissä kuvissa oli 

erityisesti indeksisiä merkkejä tunteista: Tunnemerkkejä löytyi ihmishahmojen ilmeistä ja 

asennoista sekä värimaailmasta. Kuvissa oli ikonisia merkkejä nykypäivänä elävästä 

ihmisyksilöstä. Ikoniset merkit ja niiden sijainti ja koko suhteessa muihin ikonisiin 
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merkkeihin kuvissa viestivät yksilön kokemusmaailmaa myös kuvissa, joissa yksittäistä 

ihmishahmoa ei ollut. Puu ja yötaivas -kuvassa ikoninen merkki puu oli samaa aikaa myös 

indeksinen merkki yksilön kokemusmaailmasta. Myrskyävä vesi -kuvassa yksittäisen erikseen 

korostuvan hahmon puuttuminen oli indeksinen merkki yksilön kokemusmaailman 

korostumisesta. 

 Yhteisöllistä ulottuvuutta vahvemmin ilmentäneiden kuvien merkitys rakentui kuvissa 

taivaallisen ja maallisen välisen yhteydenpidon kuvaamiseen sekä luottamuksen ja 

levollisuuden löytämisen kuvaamiseen. Kuvat sisälsivät merkityksiä hengellisestä 

matkanteosta, johon liittyy heittäytymistä tuntemattoman varaan, elämän kiertokulkua ja 

roolien ristiriitaa. Nainen ja kaivo -kuvassa korostui merkitys samanaikaisen maallisen 

elämän ja hengellisen elämän kuvaamisesta. Lintu ja köynnös -kuvan merkitys liittyi 

Jeesuksen ohjeistukseen huolettomasta elämänasenteesta. Lisäksi Lintu ja köynnös -kuvan 

merkitys liittyi maailmankuvaan, jossa kaiken keskellä sijaitsee harmonia ja levollisuus. 

Yksilön kokemuksen ulottuvuutta vahvemmin ilmentäneiden kuvien merkitys rakentui 

yksilön merkityksellisyyden etsinnän teeman ympärille. Kuvien merkitys liittyi nykypäivänä 

elävän yksilön kysymyksiin ja ihmettelyyn modernien ilmiöiden maailmassa. Avaruuden 

edessä -kuvassa korostui erityisesti merkitykset modernin tieteen ja teknologian sekä 

uskonnon suhteen tuomasta ihmettelystä nykypäivänä elävälle yksilölle. Myrskyävä vesi-, 

Vuorella- ja Puu ja yötaivas -kuvissa korostuivat merkitykset myös ajattomista yksilöä 

koskevista kysymyksistä, jotka liittyvät yksilön merkitykseen maailmankaikkeudessa sekä 

mysteerin kokemuksiin luonnon äärellä. 

Yhteisöllistä ulottuvuutta vahvemmin ilmentävät kuvat ilmensivät uskontoa esitellen 

erityisesti kristinuskon kertomuksellisen puolen tunnettuja hahmoja sekä tilanteita. Kuvatut 

hahmot ja tilanteet johdattelivat lukijan muiden merkkien kanssa myyttisten ja opillisten 

aiheiden äärelle. Yksilön kokemusta vahvemmin ilmentävät kuvat ilmensivät uskontoa 

tavalla, jossa yksilön kokemus uskosta saa tilaa niin, ettei kuvan lukijan tarvitse tuntea tietyn 

uskonnon perinteitä. Palstan kristillinen konteksti huomioiden kuvien ilmentämä uskonto 

kuitenkin ilmensi monia merkityksiä erityisesti kristinuskon perinteistä. Kuvat ilmensivät 

mystiikkaa merkityksistään käsin, joissa on läsnä ihmisen sisimpään päin kohdistuva 

henkinen etsintä, mysteerikokemukset sekä kosmisen järjestyksen teema. Kuvien ilmentämä 

mystiikka kuvasti mystiikan merkityksellisyyttä tieteellisen maailmankuvan omaksuneelle 

ihmiselle, mutta myös mystiikan universaalia, uskontokuntien rajat ylittävää ja ihmiskunnan 

historian läpäisevää luonnetta. 
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Gurun opissa -kuvitukset ovat osa runsasta nykypäivän mediakuvastoa, mutta kantavat 

merkittävää informaatiota ja sanomaa mukanaan. Gurun opissa-kuvituksissa on 

huomattavissa, kuinka kuvasta havainnoidut ”yksinkertaiset” merkit voivat herättää niiden 

havainnoijassa monia merkityksiä esimerkiksi omista tunteista yhteisen uskonnon 

kertomusten muistelemiseen. Kuvitusten merkityksellisyys mediassa liittyy kuvien 

huomioarvoon, esteettiseen elämykseen sekä informaation välittämiseen. Lisäksi kuvien 

havainnointi jättää ihmiselle erilaisen muistijäljen kuin verbaalisen tekstin havainnointi, 

minkä takia mediakuvitusten tutkiminen on tärkeää. Visuaalinen aineisto rakentaa ihmisen 

mielikuvaa uskonnollisista aiheista sekä samaan aikaan ylläpitää uskonnollisia traditioita, 

minkä takia tutkimuksessa on jatkossakin tärkeää tarkastella uskontoon liittyvää kuvastoa. 
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