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1. Johdanto 
 

Elämän merkitys ja merkityksellisyys on kiehtonut ihmisiä aina. Merkitystä etsitään 

esimerkiksi työstä, perheestä, luonnosta, uskonnosta ja henkisyydestä. Eri uskonnot ja 

filosofiat pyrkivät kertomaan, miten ihminen voi elää merkityksellistä elämää. Uskonnot 

pystyvät tarjoamaan esimerkiksi perimmäisen tarkoituksen ja miten sitä tulisi lähestyä. 

Erityisesti pyhyys tekee uskonnollisesta ja spirituaalisesta merkityksellisen elämän etsimisestä 

ainutlaatuista.1  Uskonnot liittävät ihmisen osaksi suurempaa kokonaisuutta sekä yhdistävät 

kokonaisvaltaisesti yksilöiden tavoitteita ja pyrkimyksiä.2  

Viime vuosikymmeninä merkityksellisen elämän tavoittelu on näkynyt esimerkiksi 

itsensä kehittämisenä ja parempaan elämään pyrkimisenä. Itseäni merkityksellinen elämä 

alkoi kiinnostaa luettuani Tommy Hellstenin kirjan, Tähän olen tullut. Kirja merkityksen 

löytämisestä (2016). Hellstenin ajattelu vaikutti olevan vastakkaista vallalla olevan 

onnellisuus–hakuisuuden kanssa ja jäin pohtimaan minkälaisista asioista elämän 

merkityksellisyyden kokemus ihmisille oikeastaan muodostuu. 

Kaipuu merkityksellisyyteen näkyy nykyisin uudenlaisena hengellisenä ja henkisenä 

etsintänä. Kirkon nelivuotiskertomuksen 2016–2019 mukaan kulttuurin ja arvojen muutos 

näkyy siinä, etteivät nuoremmat sukupolvet enää etsi merkityksellisyyttä instituutioista, kuten 

uskonnosta ja kirkosta. Nykyajan merkityksen etsinnässä korostuu oman identiteetin ja 

merkityksen luominen.3 Muita käytännön menetelmiä elämisen arvoisen elämän tavoitteluun 

voivat olla esimerkiksi hyvinvointia lisäävät elämäntavat, kuten japanilainen ikigai sekä 

positiivisiin mielentiloihin tähtäävät menetelmät kuten mindfulness. 4 Elämän tarkoituksen ja 

merkityksen etsiminen ei rajoitu pelkästään onnelliseen elämään, vaan ihmisten tukeminen 

merkityksen etsinnässä on tunnustettu myös tärkeäksi osaksi saattohoitoa.5  

Viime vuosina elämän merkityksellisyyden kokemus on ollut kasvava tutkimusaihe 

uskontopsykologisessa tutkimuksessa.6 Merkityksellisyyden kokemuksen on tutkimuksissa 

todettu vaikuttavan positiivisesti yksilön elämään. Sillä on yhteys muun muassa koettuun 

onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen. Merkityksettömyyden kokemus on puolestaan yhteydessä 

 
1 Pargament & Park 1995, 15. 
2 Hood et al. 2005, 19–21, 45–46. 
3 Vappula 2021, 25–27. 
4 Crego et al. 2019, 2827, 2841–2842; Kono & Gordon 2020, 327–328, 352–353. 
5 Edward et al. 2010, 753–754, 764–765. 
6 Baumeister et al. 2013, 505; Wong 2014, 149. 
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muun muassa psykologisiin häiriöihin, kuten masennukseen. 7 Lisäksi useissa tutkimuksissa 

on havaittu yhteys elämän merkityksen ja tarkoituksen löytämisen sekä vähäisemmän 

päihteiden ongelmakäytön ja raittiuden välillä. 8 Tutkimuksiin perustuen on ehdotettu, että 

esimerkiksi elämäntaitointerventio voisi olla keino auttaa ihmisiä elämään merkityksellistä 

elämää, arvojen ja tavoitteiden jäsentämisen ja niihin pyrkimisen suunnittelun myötä. 9 

Elämäntaitointerventioista voi olla hyötyä kadonneen elämän tarkoituksen ja tavoitteiden 

uudelleenmäärittelyssä ja etsimisessä. 10 Henkilökohtaisiin pyrkimyksiin liittyvien arvojen 

tiedostamisen on todettu olevan yhteydessä elämän merkityksellisyyden kokemukseen. 11 

Elämään haetaan uutta suuntaa myös self-help -kirjallisuudesta, joka pyrkii auttamaan 

itsetutkiskelussa ja itsensä kehittämisessä. Ihmiset muodostavat minuuttaan ja elämäntapaansa 

työelämän paineissa, ilman instituutioiden auktoriteettia. Kirjat voivat olla terapiassa 

käymistä edullisempi vaihtoehto työstää oman elämän haasteita. 12 Toisaalta itsensä 

kehittäminen vaikuttaa nykyisin jopa omalta uskonnoltaan, jossa ihmiset pyrkivät erilaisilla 

suorituksilla parempaan elämänhallintaan. Self-help -kirjallisuus pyrkii tarjoamaan 

tyydyttävämpää elämää ja neuvoja siihen pääsemiseen. Esimerkiksi Tommy Hellstenin 

kirjojen voidaan katsoa edustavan suomalaista self-help -kirjallisuutta. 13  

Teologi, terapeutti, kirjailija ja kouluttaja Tommy Hellsten (23.9.1951) kirjoittaa 

merkityksen etsinnästä hengellisyyden yhteydessä. Itse luin Hellstenin kirjoja ensimmäisen 

kerran joitakin vuosia sitten, vaikka muistan nähneeni hänen kirjojaan perheeni ja tuttavien 

kirjahyllyissä lapsuudesta saakka. Niin kuin monilla on tarve löytää merkitys, Hellstenille 

usko on pyrkimystä parempaan elämään. Hellstenin mukaan jokaisella ihmisellä on 

luonnostaan tarve hengellisyyteen. Esimerkiksi tarkoituksettomuus ja kärsimys saavat 

etsimään tarkoitusta, yhteyttä itseensä sekä muutosta tilanteeseen. 14 Hellsten kirjoittaa 

kirjassaan Tähän olen tullut. Kirja merkityksen löytämisestä (2016) erityisesti omasta 

hengellisestä etsinnästään ja löydöistään. Tutkielmani aihe keskittyy siihen, minkälaisista 

asioista kokemus elämän merkityksellisyydestä oikeastaan muodostuu. Kysymykseen vastaan 

Tommy Hellstenin kirjallisuuden ja ajattelun perusteella. 

 
7 Emmons 2003, 107–108. 
8 Hart & Carey 2014, 366–373, 391–393, 404–408. 
9 Schippers & Ziegler 2019, 1–12. 
10 deJong et al. 2020, 1–6. 
11 Siwek et al. 2017, 549, 558–565, 569. 
12 Jokelainen 2019. 
13 Saarinen 2016. 
14 Sarlin 2015, 8–13, 47–49, 82–83. 
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2. Tutkimuksen tausta 

2.1. Hellstenin henkilökuva  

Tommy Hellsten on suomalainen teologi, terapeutti, kirjailija ja kouluttaja, joka on tullut 

tunnetuksi etenkin läheisriippuvuutta käsittelevistä kirjoista. Hellsten kirjoittaa monista 

henkilökohtaista kriisejä ja menetyksistä, joita hän on käyttänyt uransa ja terapiatyönsä 

taustana. Hän kirjoittaa omasta hengellisestä etsinnästään erityisesti psykologisin käsittein. 15  

Koska kriisikokemukset liittyvät niin vahvasti hänen kirjoihinsa, niitä ei voi jättää kokonaan 

huomiotta. Käyn lyhyesti läpi Hellstenin elämänhistoriaa Tommi Sarlinin kirjoittaman 

elämäkerran Tommy Hellsten. Ihmisyyden matkamies (2015) kautta.  

Hellsten syntyi Loviisassa 23.9.1951 Loviisassa Helge ja Maire Hellstenin 

yrittäjäperheeseen ja hänellä on yksi nuorempi sisko. Hänen molemmat vanhempansa 

toimivat valokuvaajina ja Hellsten on kertonut heidän kärsineen alkoholiongelmasta, joka 

vaikutti haavoittavalla tavalla hänen lapsuuteensa. Hellsteniin vanhemmat erosivat tämän 

ollessa 17-vuotias ja 19-vuotiaaja hän muutti pois kotoaan. 16  

Hellsten kuvailee hengellisen etsinnän kuuluneen hänen elämäänsä jo nuorella iällä. 

Hengellisyyttä hän kertoo etsineensä metodistikirkon toiminnasta, välillä agnostikoksi 

kallistuen ja välillä okkultismiin ja teosofiseen kirjallisuuteen perehtyen. Hellsten mainitsee 

myös usein kokemiaan pettymyksiä evankelisluterilaisen kirkon piirissä.17 Hellstenin 

hengellisyyteen on vaikuttanut erityisellä tavalla Agnes-mummolta saatu mietiskelykirja ja 

joka-aamuinen mietiskelyperinne. Hiljaisuudesta ja itsensä kuuntelemisesta tuli Hellstenille 

tärkeää ja hiljaisuuden retriiteistä tuli myöhemmin tärkeä osa myös hänen 

yritystoimintaansa.18  

 Hellsten valmistui ylioppilaaksi vuonna 1971, suoritti varusmiespalveluksen ja muutti 

erilaisten vaiheiden seurauksena Helsinkiin, valokuvausliikkeessä työskennelläkseen. 

Ystävänsä rohkaisemana hän haki opiskelemaan teologiaa ja aloitti opinnot Helsingissä. 

Hellstenin ensimmäinen avioliitto alkoi vuonna 1975 ja hänellä on kolme lasta.19  

Hellsten valmistui teologian maisteriksi 1982 ja sai töitä Lapinjärven huoltolasta 

ylimääräisenä sosiaalihuoltajana. Hän perehtyi päihteiden väärinkäyttäjien Minnesota 

hoitomalliin, josta oli kuullut ensimmäisen kerran jo 1977 A-klinikalla. Hän kävi siitä kurssin 

 
15 Ellilä 2017; Hellsten 2017, 15–16; Sarlin 2015, 47–61. 
16 Sarlin 2015, 26–41. 
17 Sarlin 2015, 443, 5. 
18 Sarlin 2015, 8–10. 
19 Sarlin 2015, 119. 
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ja sai oman osaston parantolaan neljän viikon päihdekuntoutusohjelmaa varten.20 Hellsten 

raitistui itse vuonna 1977.21  

Hellsten vieraili useita kertoja opiskelemassa Yhdysvalloissa 1980-luvulla. Tämä 

vaikutti hänen työhönsä alkoholistien perheenjäsenten hoidossa, jota hän kehitti Kalliolan 

klinikalla Nurmijärvellä. Erityisen voimakkaasti Hellsteniin vaikutti 1986 Hazeldenissa 

alkoholistien perheille suunnattu ryhmätyöskentely, jossa puhuttiin huonosti voivasta 

sisäisestä lapsesta. Muiden ihmisten samankaltaisuus, sekä kirjakaupasta löytämänsä Janet G. 

Woitizin kirja Adult Children of Alcoholics, käynnistivät Hellstenissä suruprosessin, jossa hän 

pääsi tunnetasolla käsittelemään lapsuutensa ja nuoruutensa menettämistä. Hellsten oli etsinyt 

aiemmin apua psykologiasta ja uskonnosta, mutta koki nyt että hänen kipuaan puhuteltiin 

uudella tavalla ilman aiempaa hengellistä sanastoa.  Hellsten työsti kokemuksiaan seuraavina 

vuosina useissa vertaistukiryhmissä ja työskentelyissä. 22 Hellsteniin vaikutti myös Janet G. 

Woititzin kirja Irti noidankehästä, jossa painotetaan keskittymistä alkoholistien lapsien 

toipumiseen. Woititzin kirjoitukset perustuvat käytännön huomioihin, eivät tieteeseen. 23 

Hellsten päätyi tuomaan tietoa alkoholistien perheenjäsenten hoidosta ja 

läheisriippuvuudesta Suomeen yhdessä kollegansa Irene Kristerin kanssa. 1985 Hellsten toimi 

Vantalan yksikön johtajana Nurmijärvellä ja alkoi järjestää läheisriippuvaisuuskursseja 

Kristerin kanssa. Läheisriippuvuuskurssille osallistui viideksi päiväksi kerrallaan 14 henkilöä, 

ja kurssia muokattiin aikuisten alkoholistien lapsien tarpeiden mukaisiksi 1987.  Hellsten ja 

Krister jatkoivat toimintaa kymmenisen vuotta.24 Uuden kirjan kirjoittamisen aikoihin 

Hellsten päätti irtisanoutua, sillä koki Myllyhoitoyhdistyksen hoitolinjan ristiriitaiseksi 

omansa kanssa. Hän halusi keskittyä alkoholismin hoitoon etenkin omaisten parissa ja koki 

tekevänsä kutsumustyötään. Yrittäjäksi ryhtymisen hän koki kuitenkin riskiksi. Virtahepo 

olohuoneessa julkaistiin 1991 ja se menestyi niin, että Hellsten sai lukemattomia 

luentopyyntöjä kahden vuoden ajaksi.25 

Hellstenin yritystoiminta on sen jälkeen sisältänyt Ihminen tavattavissa -

terapiaohjelman luomisen ja terapiaohjelman järjestämistä, monia teema-luentokiertueita sekä 

vaellusretriittejä. 26  Alkoholistien parissa tehdyn työn perusteella Hellsten kirjoitti 

myöhemmin kirjan Virtahepo työpaikalla (1998), joka keskittyy erilaisten lapsuudessa 

 
20 Sarlin 2015, 52–53. 
21 Sarlin 2015, 47–49. 
22 Sarlin 2015, 53–56, 61–63. 
23 Sarlin 2015, 56–61. 
24 Sarlin 2015, 67. 
25 Sarlin 2015, 74–78. 
26 Sarlin 2015, 88, 155–180. 
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opittujen selviytymismekanismien tarkasteluun, joita ihmiset käyttävät edelleen aikuisina 

pärjätäkseen työpaikan paineissa.27  

Vuonna 2000 Hellstenin ensimmäinen avioliitto päättyi ja muutamaa vuotta 

myöhemmin uusi avioliitto pitkäaikaisen ystävän Caritan kanssa alkoi. He julkaisivat yhdessä 

kirjoja kuten Lähelle on pitkä matka (2008) ja Levollisuuden kirja (2013). 28 Hellsten 

mainitsee usein kirjoissaan myös epäonnistuneen yrityskaupan vuonna 2012, jolloin 

perheyritys melkein joutui konkurssiin. Lopulta kriisistä kuitenkin selvittiin ja yrityksen 

toiminnan ydin kirkastui uudelleen. 29 Vuonna 2017 Hellsten jäi leskeksi, vaimonsa 

menehdyttyä yllättäen. 30  

Hellstenin kirjallinen tuotanto on laaja. Häneltä on julkaistu 51 kirjaa, joista 

tunnetuimmat ovat Virtahepo olohuoneessa (1991), Saat sen mistä luovut (2000) ja Tähän 

olen tullut (2016). 31 

2.2. Aiempi Hellsten -tutkimus 

Aiempaa teologista Tommy Hellsten -tutkimusta on tehty hyvin vähän. Helena Suikki on 

tutkinut Tommy Hellstenin kirjoituksia systemaattisen analyysin keinoin Dogmatiikan pro 

gradu -tutkielmassaan Virtahevon arvoitus: Tommy Hellstenin läheisriippuvuusteorian 

systemaattinen analyysi (2005). Suikki käsittelee tutkielmassaan laajasti 

läheisriippuvuusteorian taustaa, sen hengellisiä, yhteisöllisiä ja yksilön kannalta keskeisiä 

ongelmia sekä Tommy Hellstenin näkemyksiä läheisriippuvuudesta paranemisesta. Suikki 

erittelee kattavasti Hellstenin käyttämiä käsitteitä ja niistä muodostuvaa hengellis–

psykologista systeemiä. 32 Suikki mainitsee tuloksissaan läheisriippuvuudesta toipumisen 

olevan kasvuprosessi, jossa ihminen voi menneisyyttä läpielämällä ja ymmärtämällä, löytää 

itsenäisyytensä ja uskaltaa syntyä omanlaiseksi persoonakseen.33 Tämän kattavan 

läheisriippuvuusteorian analyysin vuoksi keskityn tutkimuksessani toisenlaiseen 

viitekehykseen: elämän merkityksellisyyden kokemukseen. Koska Suikin pro gradu -

tutkielma tulee varsin lähelle omaani, käyn johtopäätöksissä keskustelua hänen analyysinsä 

kanssa.   

 
27 Sarlin 2015, 68. 
28 Sarlin 2015, 120, 125–129. 
29 Sarlin 2015, 11–13, 162–165. 
30 Ellilä 2017. 
31 Suomalainen 2021. 
32 Suikki 2005, 3–4, 6–20,  
33 Suikki 2005, 74–88. 
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 Suikki mainitsee pro gradussaan professori Markku Ojasen, joka on muun muassa 

omissa kirjoituksissaan kritisoinut Hellstenin läheisriippuvuusteoriaa. Läheisriippuvuuden 

käsitteleminen sairautena kuvaa Ojasesta kaikkea inhimillistä kurjuutta ja on hänen 

mielestään myös tieteellisesti puutteellinen. Ongelmaperheiden lapset ovat monenlaisia, eikä 

läheisriippuvuus ole ainoastaan alkoholistiperheiden ongelma. Ojasen mukaan ajatus 

ongelmien siirtymisestä lasten elämään tekee ihmisestä uhrin, joka ei ota vastuuta elämästään. 

Läheisriippuvuusteoria on Ojasesta yleistävä ja lapsuuteen palaaminen ratkaisuna helppo ja 

itsekeskeinen. 34  

 Muita Hellstenin kirjoihin liittyviä tutkimuksia on tehty Jyväskylän 

yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle sekä Lappeenrannan kauppatieteelliseen 

tiedekuntaan. Näitä ovat Katrina Lumikallion pro gradu -tutkielma Kristillis-

psykoanalyyttinen eheytymisideologia: analyysi ei-uskonnollisista argumenteista (2007) sekä 

Emilia Waljusin kandidaatintutkielma Autenttisen johtajuuden ilmentyminen Ihminen 

tavattavissa–ohjelmassa (2011). Tutkielmat eivät kuitenkaan ole tutkielmani kannalta 

relevantteja. 

2.3. Elämän merkityksellisyyden kokemus 

Elämän merkityksellisyyden kokemus on kokonaisvaltainen ja yksilöllinen tunne ja näkemys 

siitä, että elämä on palkitsevaa, arvokasta ja tarkoituksellista. 35 Käsitteellisesti englannin 

kielen sana meaning voi tarkoittaa sekä merkitystä että tarkoitusta, mikä tuo oman haasteensa 

käsitteiden määrittelyyn. Usein ihmiset käyttävät niitä myös synonyymeinä toisilleen. Frank 

Martelan ja Michael Stegerin mukaan merkityksellisyyden kokemus muodostuu koherenssista 

(coherence), tarkoituksesta (purpose) sekä merkittävyydestä (significance). Koherenssilla 

tarkoitetaan elämän ymmärrettävyyttä, sitä että elämän tapahtumat käyvät järkeen, 

tarkoituksella puolestaan syvimpien tavoitteiden, aikomusten ja elämän suunnan tunnetta. 

Merkittävyys kuvaa tunnetta elämän arvosta ja tärkeydestä sekä siitä, että elämä on elämisen 

arvoista. Yhdessä nämä muodostavat elämän merkityksellisyyden kokemuksen. 36  Näin 

esimerkiksi tarkoitus voidaan nähdä yhtenä osana laajemman merkityksellisyyden 

kokemuksen syntyä. 

Veronika Hutan ja Richard Ryanin mukaan elämisen arvoinen elämä liittyy läheisesti 

eudaimonian käsitteeseen, jolla tarkoitetaan pyrkimystä etsiä ja kehittää itsessä parasta, 

esimerkiksi parhaansa tekemällä sekä hyveiden kautta. Eudaimonia liittyy siihen, mikä antaa 

 
34 Ojanen 2009/2005. 
35 Baumeister et al. 2013, 506. 
36 Martela & Steger 2016, 531, 533–535. 
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kokemuksen elämisen arvoisesta elämästä, kun merkittävyys kuvaa suoraan kokemusta 

elämisen arvosta. Ilmiöt ovat siis erilliset, mutta yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi hedoniset, 

mielihyvään ja mukavuuteen tähtäävät tavoitteet ovat yhteydessä lyhytaikaiseen 

hyvinvointiin, kun taas pidemmän aikavälin hyöty oli yhteydessä eudaimonisesta toiminnasta 

johtuvaan täyttymykseen ja hyvään elämään. 37 

Merkityksellisyys liittyy siis eudaimoniaan, hyvän elämän elämiseen, mutta 

merkityksellisyyttä voi kokea ilman positiivisia tunteitakin, joita eudaimoniseen elämään 

sisältyy. Baumeister et al. mukaan merkityksellisyys ja onnellisuus liittyvät toisiinsa, mutta 

merkityksellisyys on onnellisuutta monimutkaisempi ilmiö. Onnellisuus liittyy positiivisten 

tunteiden kokemiseen nykyhetkessä sekä halujen ja tarpeiden täyttämiseen. Merkityksellisyys 

puolestaan sisältää kognitiivisia ja emotionaalisia arviota siitä, että ihmisen elämällä on arvo 

ja tarkoitus. Merkityksellisyys yhdistää menneisyyden, nykyhetken sekä tulevaisuuden 

tapahtumia ja sisältää tulkintoja olosuhteista arvojen ja kulttuuristen merkitysten kautta. Se 

liittyy myös itseilmaisuun ja -reflektioon varsinkin toisten hyväksi toimiessa. Kyse ei ole 

tilanteellisesta merkityksestä vaan kokonaismerkityksestä. Merkityksellisyyteen kuuluva 

tarkoitus, tekee nykyhetkestä merkityksellisen juuri tulevaisuuteen ohjautumisen kautta. 

Menneisyyden vastoinkäymiset itse asiassa voivat vähentää nykyhetken onnellisuutta, mutta 

silti yhdistyä koettuun merkityksellisyyteen, kenties sen vuoksi, että ihmiset 

selviytymiskeinot liittyvät usein merkityksen etsimiseen. Ihmiset voivat kokea elämänsä 

merkityksellisiksi ja olla samalla onnettomia.38 

Yksi osa elämän merkityksellisyyden kokemusta on tarkoitus. Tarkoituksen tunne on 

liitetty tutkimuksissa etenkin motivaatioon, tavoitteisiin, aikomuksiin ja elämän suuntaan. 

Esimerkiksi psykologian tutkijoiden Gary Rekerin ja Paul Wongin mukaan tarkoituksen 

kokemus muodostuu elämän tapahtumien ja uskomusten tulkinnasta ja ymmärtämisestä 

(kognitio), arvoista nousevista tavoitteista ja niiden tavoittelusta (motivaatio), tyydytyksen 

tunteista sekä täyttymyksestä kun saavutukset saavutetaan (affektit).39 Hellstenin ajattelussa 

kyse ei kuitenkaan ole pelkästä tarkoituksen tunteesta vaan laajemmasta 

merkityksellisyydestä, onhan Hellsten liittänyt merkityksen kirjansa nimeen: Tähän olen 

tullut: Kirja merkityksen löytämisestä, ja vastaa aineistoksi valikoituneessa haastattelussa 

kysymyksiin merkityksellisestä elämästä.40  

 
37 Huta & Ryan 2010, 736–738, 757–759. 
38 Baumeister 2013, 505–506, 509, 515. 
39 Reker & Wong 2012, 434. 
40 Merkityksellistä elämää hakemassa 2020. 
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Tutkielman rajaamiseksi lähestyn merkityksellisyyden kokemusta motivaation 

näkökulmasta. Merkityksellisen elämä (meaningful life/meaningfulness), jota tutkielman 

otsikossakin käytin, syntyy menneisyyden saavutusten myönteisistä vaikutuksista sekä 

pyrkimyksistä, jotka ohjaavat arvokkaisiin tavoitteisiin tulevaisuudessa.41 Tässä tutkielmassa 

pyrin ymmärtämään Hellstenin subjektiivista näkemystä merkityksellisyydestä. Elämän 

merkityksellisyyteen viittaan jatkossa merkityksellisyytenä ja merkityksen kokemuksena. 

 Robert Emmonsin mukaan merkityksellinen elämä muodostuu henkilökohtaisesti 

merkityksellisiin tavoitteisiin pyrkimisestä. 42 Lähestyn Hellstenin ajatuksia Emmonsin 

spirituaalisten pyrkimysten teorian (spiritual strivings) kautta. Seuraavaksi avaan 

spiritualiteetin merkitystä merkityksellisyyden kokemukselle. 

2.4. Spiritualiteetti 

Uskonnolla ja spiritualiteetilla on erityinen vaikutus elämän merkityksellisyyden 

kokemukseen koherenssin, tarkoituksen ja merkittävyyden kokemisen kautta.  Uskonnot 

pystyvät tarjoamaan perimmäisen näkemyksen siitä, mihin ihmisten tulisi pyrkiä elämässään, 

sisältäen sekä näyn tästä tarkoituksesta sekä käytännölliset tavat päämäärän lähestymiseen. 

Uskontoihin liittyvä pyhyys, tekee merkityksellisen elämän etsimisestä ainutlaatuista. 43 

Uskonnolliset uskomusjärjestelmät pystyvät yhdistämään useita yksilön tarpeita, tavoitteita ja 

pyrkimyksiä yhteen kokonaisvaltaisuutensa, saavutettavuutensa sekä transsendenttisen 

olemuksen vuoksi. Uskonto kattaa yksilön kaikki elämän osa-alueet ja liittää yksilön osaksi 

suurempaa kokonaisuutta. 44 Pyhyyteen liittyviin tavoitteisiin panostaminen mahdollistaa 

elämän eri kokemusten jäsentämisen suurempaan merkitysten kokonaisuuteen. 45 Myös 

spiritualiteetti liittyy merkityksen etsintään ja luomiseen uskontoa laajempana ilmiönä. 

Seuraavaksi käsittelen spiritualiteetin yhteyttä elämän merkityksellisyyden kokemukseen 

tutkimuksessa. 

Spiritualiteetti on hyvin monimerkityksellinen ja kokonaisvaltainen käsite, jota on 

korostettu hoitotieteissä osana monitieteellistä hoitoa. Spiritualiteetin kautta ihmiset voivat 

rakentaa kokemilleen tapahtumille merkityksiä elämässään sekä suuremman käsityksen 

elämänsä tarkoituksesta. Tämä näkyy ihmisen arvoissa, uskomuksissa, tavoitteissa ja 

kokemuksissa. Uskonto voi olla osa spiritualiteettia, jolloin siihen voi kuuluu käytänteitä, 

 
41 Martela 2017, 253–254. 
42 Emmons 2003, 105. 
43 Pargament & Park 1995, 15. 
44 Hood et al. 2005, 19–21, 45–46.  
45 Emmons, Cheung & Tehrani 1998, 391,  
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kuten rituaaleja Jumalaan tai suurempaan voimaan liittyen. Spiritualiteetti on osa ihmisyyttä 

ja jokaisella ihmisellä on tärkeisiin ihmisiin, arvoihin ja tavoitteisiin liittyvä spiritualiteetti, 

uskonnosta riippumatta. Spiritualiteetilla on myös toiminnallinen ulottuvuus, joka voi tarjota 

ihmiselle motivaation pyrkiä omaan parhaimpaansa ja antaa kykyä hyväksyä elämän 

rajallisuuteen liittyviä vaikeuksia. Lisäksi spiritualiteettiin liittyy itsensä ylittämisen, 

transsendenssin, ulottuvuus.46 

Spiritualiteetilla kuvataan yleistä transsendenssin tunnetta ja yhteyttä johonkin itseä 

suurempaan. Uskonnon voi mieltää spiritualiteetin alakategoriaksi, esimerkiksi 

amerikkalainen uskontopsykologi Kenneth Pargament on määritellyt uskonnon merkityksen 

etsimiseksi, joka liittyy pyhään. 47 Norjalainen uskontopsykologi Hans Stifoss-Hanssenin 

puolestaan mieltää spiritualiteetin uskontoa laajemmaksi käsitteeksi. Uskonto kuitenkin voi 

sisältyä spiritualiteetin laajemman käsitteen alle. Koska spiritualiteetti voi olla olemassa ilman 

uskontoa, sen keskiössä ei voi olla pyhä. Spiritualiteetti ilmentää ihmisten tapaa etsiä 

tarkoitusta, joten sen keskiössä ovat enemmänkin eksistentiaaliset kysymykset.48 

Spiritualiteettia on myös määritelty merkityksen antavana käyttäytymisenä, 

eksistentiaalisuudella sekä yhtenäisyyden kokemuksella (sense of coherence).49 Matti-Pekka 

Virtaniemi on kuvannut väitöskirjassaan Stifoss-Hanssenin määrittelyä spiritualiteetin ja 

uskonnon suhteesta, ja huomioinut kuviossa myös Kenneth Pargamentin käsityksen uskonnon 

keskiössä olevasta pyhästä. 50 

 

Kuvio 1. Spiritualiteetin ja uskonnon suhde Matti-Pekka Virtaniemen tulkintana Stifoss-

Hanssenin ja Pargamentin käsityksistä 

 

 
46 Tanyi 2002, 500–505. 
47 Pargament 2002, 240–242. 
48 Stifoss-Hanssen 1999, 25–29. 
49 Stifoss-Hanssen 1999, 30–31. 
50 Virtaniemi 2017, 27–28. 
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Viktor Frankl käyttää logoterapiassa spiritualiteetista termiä noeettinen (noetic). 

Noeettista ulottuvuutta tai spiritualiteettia ilmaistaan itsensä ylittämisellä, ja etsimällä 

ymmärrystä suuriin kysymyksiin. Spiritualiteetti on siis ominaisuus ihmisessä, joka saa 

ihmisen suuntautumaan merkityksen etsimiseen. Se kuvaa monissa spirituaalisissa traditioissa 

ilmenevää taipumusta pyytää apua itseään suuremmalta, perimmäiseltä Pelastajalta epätoivon 

keskellä. Franklin mukaan noeettinen ulottuvuus sisältää ihmisen halun merkitykseen, 

tavoitteisiin suuntautumisen, ideat ja ideaalit, luovuuden, mielikuvituksen, uskon, rakkauden, 

tietoisuuden superegon takana, itsensä ylittämisen, sitoutumisen, vastuun ja huumorintajun 

sekä vapauden valita.51  

 Emmons käyttää spiritualiteettia teoreettisena lähtökohtana tutkimukselle. 

Spiritualiteetilla hän tarkoittaa transsendenttista, metaempiiristä todellisuutta ja halua 

tunnistaa ja muodostaa suhde tuohon todellisuuteen.52 Spirituaaliset pyrkimykset 

suuntautuvat. Tässä tutkielmassa lähestyn Hellstenin ajattelua Stifoss-Hanssenin ja Emmonsin 

määritelmillä spiritualiteetista, joka pitää sisällään eksistentiaaliset kysymykset 

merkityksellisyyden etsimisessä sekä suuntautuneisuuden transsendenttiseen ulottuvuuteen 

sekä suhteen tuohon todellisuuteen. Hellsten itse käyttää spiritualiteetistaan termiä 

hengellisyys, ja liittää uskonnollisuuteen negatiivisia konnotaatioita, minkä vuoksi 

spiritualiteetin laajempi käsitys tehnee paremmin oikeutta Hellstenin hengellis–psykologiselle 

ajattelulle. Seuraavaksi esittelen laajemmin spiritualiteetin yhteyttä elämän 

merkityksellisyyden kokemukseen tutkimuksessa, sekä avaan Franklin ja Emmonsin teorioita. 

2.5. Spiritualiteetin yhteys elämän merkityksellisyyden 

kokemukseen tutkimuksessa 

Yksi ensimmäisistä elämän tarkoituksen, merkityksen ja spiritualiteetin tärkeyden 

huomioineista tutkijoista oli itävaltalainen psykologi ja psykiatri, keskitysleiriltä selviytynyt 

Viktor Frankl (1905–1997). Frankl piti ihmistä spirituaalisena olentona, joka luonnostaa etsii 

tarkoitusta elämälleen. Omana aikanaan hän kiinnitti huomiota traditioiden ja arvojen 

heikentymisestä johtuvaan suunnattomuuteen ja kehitti logoterapian elämän tarkoituksen 

etsimistä tukevaksi psykoterapiamuodoksi auttamaan tyhjyyden ja merkityksettömyyden 

tunteista kärsiviä potilaitaan.  Merkityksettömyyden tunteista hän käyttää termiä 

eksistentiaalinen tyhjiö (existential vacuum), jolla hän näki olevan yhteiskunnallisia ja 

 
51 Wong 2014, 155–156. 
52 Emmons 2005, 736; Emmons 2003, 112. 
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kollektiivisia vaikutuksia. 53 Myös 2000-luvulla on nähtävissä muutoksia traditioiden 

heikentymisestä ja Franklin logoterapiassa on yhtymäkohtia samankaltaisten ongelmien kuten 

masennuksen, addiktioiden, teknologian ja väkivallan kanssa. 54  Franklin mukaan elämän 

tarkoitus voi löytyä kolmenlaisten arvojen kautta: toiminnasta ja työstä muiden 

palvelemiseksi ja itsensä ilmaisemiseksi (luovat arvot), yhteydestä muihin ihmisiin, luontoon, 

kauneuteen ja rakkauteen (kokemukselliset arvot) sekä välttämättömän kärsimyksen ja kivun 

kohtaamisen kautta (asenteelliset arvot). Frankl näki asenteelliset arvot korkeimpina arvoina, 

sillä jopa äärimmäisen kärsimyksen keskellä, kun elämän tarkoitusta ei muiden arvojen kautta 

voi saavuttaa, ihminen voi silti löytää olemassaololleen tarkoituksen. 55  

Yksilöt mieltävät merkityksellisen ja tyydyttävän elämän kumpuavan yleensä 

tavoitteista, toiveista ja unelmista. Elämän merkityksellisyyden kokemuksen kannalta onkin 

tärkeää kuinka merkityksellisinä ihmiset tavoitteensa kokevat. Tutkimuksessa on tunnistettu 

tavoitteiden ja erityisesti niiden merkittävyyden vaikutus merkityksellisyyden kokemukseen.56 

Tavoitteiden merkityksellisyyden ja saavutettavuuden myötä tyytyväisyyden kokemus 

elämässä lisääntyi. Esimerkiksi tavoite lähentyä Jumalan kanssa on yhteydessä niin 

tyytyväisyyteen elämässä kuin positiivisiin tunnetiloihin. 57 

 Tavoitteet ovat oleellinen osa yksilön elämän merkityksellisyyden kokemusta. 

Tavoitteet ohjaavat ihmistä kohti arvokkaita, merkityksellisiä ja tarkoituksellisia asioita. 

Kaikki tavoitteet eivät kuitenkaan tarjoa tarkoitusta tai kokemusta elämän 

merkityksellisyydestä. Robert Emmonsin mukaan yleensä elämän merkitys voidaan löytää 

työn, suhteiden, spiritualiteetin tai generatiivisuuden kautta.58  

Tarve tarkoituksen ja koherenssin löytämiseen kasvaa etenkin muutosten ja kriisien 

aikana. Sarah Schnitkerin ja Robert Emmonsin mukaan uskonnollisilla ja spirituaalisilla 

selviytymiskeinoilla (coping) on vaikutus merkityksen tarpeeseen kognitiivisten ja 

sosiaalisten vaikutusten kautta. Ihmiset pystyvät luomaan helpommin merkityksiä kriisien 

aikana, koska he voivat yhdistävää kriisiin liittyvän tarkoituksen tarpeen spirituaalisiin 

tavoitteisiin.59 Kenneth Pargamentin mukaan ihmiset voivat saada uskonnollisten 

selviytymiskeinojen kautta spirituaalista apua silloin, kun muuta apua ei ole enää saatavilla. 

Vaikeisiin tilanteisiin voidaan myös liittää spirituaalisia selityksiä, mikä osaltaan voi 

 
53 Frankl & Batthyány 2010, 41–42, 61–63, 115–116; Wong 2014, 150–151. 
54 Wong 2014, 151. 
55 Frankl & Batthyány 2010, 41–42. 
56 Emmons 2005, 733. 
57 Emmons 2005, 741. 
58 Emmons 2003, 107–108. 
59 Schnitker & Emmons 2013, 322. 
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helpottaa niiden kohtaamista. Toisin sanoen, kun oma hallinta ei ole enää mahdollista 

”perimmäinen hallinta voidaan saavuttaa pyhän kautta.” 60 Pargamentin mukaan pyhän 

tunnistaminen ja pyrkimys suojella ja ylläpitää suhdetta pyhään, tuo syvän 

merkityksellisyyden tunteen (significance) ihmisen elämään.61  

Gary Reker ja Paul Wong painottavat motivaatiota merkityksellisyyden kokemukseen 

liittyvänä tekijänä. Tavoitteet ja arvot ohjaavat elämää sitä kohti, mikä on arvokasta, 

merkityksellistä ja tarkoituksellista. Arvojen taustalla he näkevät tarpeiden ja uskomusten 

sekä yhteiskunnan vaikutuksen. Tunne tarkoituksesta ja olemassaolon merkityksestä syntyy 

pyrkimyksistä tavoitteisiin sekä niiden saavuttamisesta. Tyydytyksen ja täyttymyksen tunteet 

liittyvät henkilökohtaisen merkityksen tiedostamiseen. 62  

Kenneth Pargamentin ja Annette Mahoneyn pyhitys -teorian (sanctification) mukaan 

ihmisillä on taipumus priorisoida spirituaaliset tavoitteet ja käyttää niihin liittyviin 

pyrkimyksiin enemmän aikaa. Pyhitys on psykologinen prosessi, jossa ihmiset mieltävän 

jollakin elämän osa-alueilla olevan spirituaalinen luonne ja merkitys. Ihmiset pyrkivät 

säilyttämään ja suojelemaan etenkin pyhänä pitämiään asioita. Pyhitetyt asiat herättävät 

spirituaalisia kiintymyksen tunteita ja voivat toimia koko elämän läpi tärkeinä voiman, 

tyytyväisyyden ja tarkoituksen lähteinä. Pyhiltä tuntuviin tavoitteisiin panostaminen auttaa 

myös jäsentämään omia kokemuksia muihin merkityksiin ja näin lisää hyvinvointia. 63 Teoria 

on saanut tukea tutkimuksista, joissa on todettu ihmiset kohtelevat eri tavoin pyhittämiään 

elämän osa-alueita. Esimerkiksi pyhän menettäminen tai vahingoittuminen on yhteydessä 

negatiivisiin ajatuksiin, masennuksiin ja vihaan, mutta myös posttraumaattiseen kasvuun ja 

positiiviseen spirituaaliseen muutokseen. 64 Avioliiton pyhittäminen oli yhteydessä 

suurempaan sitoutumiseen ja aviotyytyväisyyteen, vähäisempiin säännöllisiin konflikteihin ja 

suurempaan haluun ratkaista erimielisyyksiä. 65 Joillakin tavoitteilla, jotka eivät vaikuta 

olevan spirituaalisia, voi myös olla suuri spirituaalinen merkitys yksilöille, jotka niitä 

tavoittelevat. 66  Ne voivat pitää sisältää pyhiä piirteitä tai merkityksiä. Pyhitetyt pyrkimykset 

arvioidaan merkityksellisimmiksi kuin vähemmän pyhitetyt pyrkimykset.67  

 
60 Pargament 2002, 239–244. 
61 Pargament 2002, 239–244. 
62 Reker & Wong 1988, 220–222, 238. 
63 Pargament & Mahoney 2005, 179–183, 186–192. 
64 Pargament et al. 2005, 59, 62, 66–68, 74–75. 
65 Mahoney et al. 2003, 220–221, 227–228; Mahoney et al. 1999, 321, 327–335. 
66 Schnitker & Emmons 2013, 318. 
67 Schnitker & Emmons 2013, 318. 
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Spirituaalisten ja pyhitettyjen pyrkimysten antama tarkoitus, merkityksellisyys ja 

toimijuus ilmenevät niihin liittyvän motivaation sekä sosiaalisten ja kognitiivisten toimintojen 

kautta. Spirituaalisen ja uskonnollisen motivaation tutkimuksessa voidaan hyödyntää 

henkilökohtaisten pyrkimysten käsitettä. 68 Henkilökohtaiset pyrkimykset ovat Robert 

Emmonsin mukaan tietoisia ja merkityksellisiä tavoitteita, joita pyritään saavuttamaan 

vapaaehtoisesti jokapäiväisessä elämässä. Pyrkimys on motivaatioon liittyvää aktiivista 

käyttäytymistä, joka suuntautuu toivottua tavoitetta kohti. Tavoite voi olla kuvitteellinen tai 

oikeasti saavutettava. Pyrkimykset puolestaan sisältävät sen, mitä ihminen yrittää tehdä tai 

kuka hän yrittää olla. Ne kuvaavat pohjimmiltaan matkaa, sillä keskeisempää niissä on 

potentiaali kuin tavoitteiden todellinen saavuttaminen. Itse asiassa pyrkimyksiä ei välttämättä 

saavuteta koskaan täysin. Pyrkimyksiin liittyvät tavoitteet ovat hyvin henkilökohtaisia ja ne 

liittyvät keskeisesti kokemuksiin, arvoihin ja sitoumuksiin. Uskonnollinen käyttäytyminen 

suuntautuu tavoitteiden saavuttamiseen ja uskontoa voidaan ymmärtää tavoitteiden 

välttämisen ja tavoittelun kautta. Spirituaalisten pyrkimysten erot tekemiseen ja olemiseen 

liittyen näkyvät Emmonsin mukaan esimerkiksi länsimaisten ja aasialaisten uskontojen 

tavoitteiden eroissa. 69 Tavoitteista puhutaan uskonnollisessa kielessä metaforin usein 

hengellisen tai spirituaalisen kasvun yhteydessä. Myös spirituaalinen kasvu ja kypsyys 

nähdään tavoitteiden saavuttamisen prosessina, jossa perimmäinen tavoite on olla läheinen 

jonkin jumalallisen kanssa.70   

Ihmiset tavoittelevat erityisesti eksistentiaalisiin kysymyksiin liittyviä tavoitteita ja 

rakentavat tavoitteita kysymyksiin löydetyistä vastauksista. Spirituaaliset pyrkimykset 

kohdistuvat kohti pyhää arkikokemuksissa. Ne koskettavat perimmäistä tarkoitusta ja 

etiikkaa, sekä kuvaavat halua ylittää itsensä, olla osa itseään suurempaa ja monimutkaisempaa 

joukkoa, kuten ihmiskuntaa ja kosmosta. Spirituaalisilla pyrkimyksillä ihmiset pyrkivät 

syventämään ja säilyttämään suhdettaan pyhään, esimerkiksi korkeampaan voimaan. 

Spirituaaliset pyrkimykset voivat sisältää tavallisia uskonnollisia teemoja ja 

henkilökohtaisempia spirituaalisia asioita. Myös ei uskonnollisia, humanistisia pyrkimyksiä 

voidaan pitää henkilökohtaisina spirituaalisina pyrkimyksiä, jos ne liittävät yksilön 

transsendenttisella tavalla osaksi suurempaa ja monimutkaisempaa kokonaisuutta.71  

 
68 Schnitker & Emmons 2013, 315, 321. 
69 Emmons 2005, 732–733; Schnitker & Emmons 2013, 316. 
70 Emmons 2005, 737. 
71 Emmons 2005, 736; Schnitker & Emmons 2013, 317–318. 
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Spirituaaliset pyrkimykset ovat yhteydessä parempaan kokonaisvaltaiseen tavoitteiden 

yhdistämiseen. Spirituaalisilla pyrkimyksilläkin voi kuitenkin olla myös negatiivisia 

vaikutuksia.  Jos yksilö ei pysty yhdistämään yksittäistä tavoitepyrkimystä muihin 

tavoitteisiin, elämän kokeminen merkityksellisenä vaikeutuu. Tavoitteiden väliset konfliktit 

sekä tavoitteiden ristiriitaisuus vaikuttaa Emmonsin ja Kingin mukaan negatiivisesti 

psykofyysiseen terveyteen. Ne aiheuttavat negatiivisia tunteita ja psykosomaattisia oireita 

sekä masennusta ja neuroottisuutta, myös pitemmällä aikavälillä. Ne voivat myös vähentää 

tarkoituksellisia pyrkimyksiä ja siten hyvinvointia.72 Suuret uskonnolliset pyrkimykset, joiden 

saavuttamiseen ei liity konkreettisia suunnitelmia tai menetelmiä voivat johtaa 

turhautumiseen ja syyllisyyteen ja lisätä ahdistusta omista puutteistaan, varsinkin jos yksilö 

pyrkii sitoutumaan esimerkiksi hyveellisen elämän elämiseen. Spirituaalisten pyrkimysten 

saavuttaminen voi olla myös haitallista. Jotkin spirituaaliset pyrkimykset saattavat tyydyttää 

yksilölliset tarpeet, mutta eivät kollektiivisia ja yhteiskunnallisia tarpeita. Kansalliset ja 

kansainväliset spirituaaliset pyrkimykset eri ryhmien välillä voivat esimerkiksi johtaa 

konflikteihin ja sotiin. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 Emmons & King 1988, 1040, 1045–1047. 
73 Emmons 2005, 742–743. 
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3. Tutkimuksen toteuttaminen 

3.1.Tutkimustehtävä 

Tässä tutkielmassa selvitän, minkälaisista spirituaalisista pyrkimyksistä elämän 

merkityksellisyyden kokemus Tommy Hellstenin ajattelussa muodostuu. Tutkimus on 

kvalitatiivinen ja tutkimusmetodini teoriaohjaava sisällönanalyysi. Ohjaavina teorioina 

hyödynnän Viktor Franklin logoterapian jakoa luoviin, kokemuksellisiin ja asenteellisiin 

arvoihin sekä Robert Emmonsin spirituaalisten pyrkimysten teoriaa.  

Tutkimukseni lähtee olettamuksesta, että elämän merkityksellisyyden kokemus on 

löydettävissä Hellstenin ajattelussa, sillä aineistossa ja haastattelun kysymyksissä painottuvat 

selvästi erilaiset tavat pyrkiä merkitykselliseen elämään. Hellsten on liittänyt merkityksen 

kirjansa nimeen: Tähän olen tullut: Kirja merkityksen löytämisestä, ja vastaa aineistoksi 

valikoituneessa haastattelussa kysymyksiin ”Miten elää merkityksellistä elämää?”, ”Mitä 

sulle on merkityksellinen elämä?”, ”Mitä arvoja ja asioita kuuluu sun merkitykselliseen 

elämään?”, ja ”Mitä vinkkejä kohti hyvää, tasapainoista ja merkityksellistä elämää?”74  

 

Tarkemmat tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaisista spirituaalisista pyrkimyksistä elämän merkityksellisyyden kokemus 

Hellstenin ajattelussa muodostuu? 

2. Millaisista pyrkimyksistä elämän merkityksettömyyden kokemus muodostuu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 Merkityksellistä elämää hakemassa 2020. 
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3.2. Tutkimusaineisto 

Hellstenin kirjat ovat enimmäkseen elämäntaito-oppaita, joiden kirjoitustyyli vaihtelee 

omaelämäkerrannallisesta pohdinnasta fiktiivisiin ja todellisiin esimerkkikertomuksiin, 

paradokseihin ja teologisiin sekä psykologisiin kuvauksiin ihmisen ja maailman tilasta. 

Hellsten kuvaa itseään mystikoksi, 75 mikä näkyy hänen kirjoitustyylissään. Aika ajoin teksti 

muistuttaa hartauskirjallisuutta ja siinä esiintyy aforismien kaltaisia oivalluksia. Kirjoitusten 

keskeiset teemat liittyvät hengellisyyden ja psykologian yhdistämiseen sekä eksistentiaalisiin 

kysymyksiin. 76  

Aineistoksi valitsin kaksi Hellstenin kirjaa: Tähän olen tullut. Kirja merkityksen 

löytämisestä (2017) ja Ajan takaa: Kauemmas katsomisen taidosta (2012) sekä Hellstenin 

haastattelun ”Merkityksellistä elämää hakemassa”– Terveys Summit -nettitapahtumassa 

30.1.2020.77 Aineiston rajaamisen aloitin perehtymällä Hellstenin kirjoihin, joista osan olin jo 

aiemmin lukenut. 

 Tutkimuskysymyksen sekä Suikin kattavan Pro-gradu tutkielman (2004) vuoksi rajasin 

kaikki ensisijaisesti läheisriippuvuuteen keskittyvät kirjat sekä Hellstenin varhaisen tuotannon 

aineiston ulkopuolelle. 78 Aineistosta rajautuivat pois myös tyylilajinsa vuoksi 

kaunokirjallisuus, aforismikirjat, yhdessä muiden kirjoittajien kanssa kirjoitetut kirjat 79 sekä 

tutkimuksen teon aikana ilmestyneet kirjat. 80  

Etsin spiritualiteettiin ja elämän merkityksellisyyden kokemukseen liittyviä kirjoja 

erityisesti Hellstenin tuotannon uusimmista kirjoista. Näitä olivat Elämän paradoksit. Saat 

sen mistä luovut (2001), Ajan takaa. Kauemmas katsomisen taidosta (2012), Tähän olen 

 
75 Tommy Hellstenin nettisivut 2017. 
76 Hellsten 2019, 13–16; 2017, 7–17; 2012, 149. 
77 Merkityksellistä elämää hakemassa 2020. 
78 Suikki 2004, 3. Tutkielmassa analysoidut läheisriippuvuutta käsittelevät kirjat: Virtahepo olohuoneessa. 

Läheisriippuvuus ja sisäisen lapsen kohtaaminen (1991), Virtahepo työpaikalla (1998), Elämän lapsi. 

Vastuulliseen aikuisuuteen (1993), Ihminen tavattavissa. Kohtaamisen taito (1996), Virtahepo työpaikalla. Kohti 

hyvinvoivaa työyhteisöä (1998), Vanhemmuus–vastuullista vallankäyttöä (1999). Saat sen mistä luovut. Elämän 

paradoksit (2001), Elämän paradoksit–saat sen mistä luovut (2001), sekä Tietäjä (2002). 
79 Miesmatka (1998) on tyyliltään psykologinen romaani, aforismikirjoja kuvituskuvineen puolestaan. Elä 

ihmeessä. Kirja kiitollisuuden lahjasta (2017), Luota, aavista: Sanoja hiljaisuuden polulta (2015), Löydät kun 

lakkaat etsimästä (2015), Kun uskot unelmiisi, alat kasvaa niitä kohti (2014), Oivalluksen kynnyksellä (2013). 

Tekstikokonaisuudet kirjoissa ovat varsin pieniä ja irti suuremmasta asiayhteydestä, joka tutkimuskysymyksen 

kannalta on erityisen tärkeä. Yhteisteokset olisivat tehneet hankalaksi yksin Hellstenin ajatusten erittelyyn. Ne 

eivät myöskään tuoneet merkittävästi uutta sisältöä analyysiin. Yhteisteoksia ovat edesmenneen Carita 

Hellstenin kanssa kirjoitetut: Lähelle on pitkä matka (2011) ja Levollisuuden kirja (2013), yhdessä Kalevi 

Lehtisen kanssa kirjoitettu Valo syntyy pimeässä (2017), sekä yhdessä Tiina Tuomikosken kanssa Minuiksi 

(2016), sekä usean kirjoittajan kanssa kirjoitettu kirja Lentoon: Muutokseen suostumisen voima (2020). 
80 Virtahepo makuuhuoneessa (2021), Ihmisen näköinen elämä (2020) ja Enää en pelkää: Kirja rakkaudesta 

(2019). Ihmisen näköinen elämä -kirjassa Hellsten käsittelee yhdessä luvussa myös seksuaalisuutta, joka muissa 

kirjoissa on jäänyt vähemmälle huomiolle. Myös Virtahepo makuuhuoneessa (2021) keskittyy ihmissuhteisiin ja 

rakkauteen. Aineiston laajuuden ja kylläisyyden sekä tutkimuksen aikataulun vuoksi uusien kirjojen 

sisällyttäminen tutkimukseen ei ollut mielekästä. 
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tullut. Kirja merkityksen löytämisestä (201781) sekä Enää en pelkää. Kirja rakkaudesta 

(2019). Kirjassaan Tähän olen tullut. Kirja merkityksen löytämisestä, Hellsten käsittelee 

aiempaa avoimemmin hengellisiä näkemyksiään oman elämänhistoriansa valossa. Kirjassa 

korostuu eksistentiaalinen pohdinta sekä tutkimustehtävän kannalta erityisen oleellinen 

merkityksen etsiminen. Valitsin kirjan aineistoksi myös sen vuoksi, että Hellsten on myös itse 

kuvannut kirjaa yhdeksi merkittävimmikseen. 82 

Aineiston riittävyyden vuoksi valitsin vielä toisen kirjan, jossa spiritualiteettia ja elämän 

merkityksellisyyttä lähestytään eri näkökulmasta. Ajan takaa. Kauemmas katsomisen taidosta 

-kirja sisältää erityisesti hiljentymisen ja sielun kuuntelemisen teemoja, joita muissa kirjoissa 

ei samalla tavalla käsitellä. Lisäksi kauemmas katsomisen taito käsittelee keskeisesti 

spiritualiteettia merkityksellisen elämän osana, minkä vuoksi valitsin sen aineistoksi. 

Enää en pelkää. Kirja rakkaudesta muistuttaa hyvin paljon sisällöllisesti Tähän olen 

tullut -kirjaa eikä olisi tuonut merkittävästi uusia näkökulmia analyysiin. 83  Elämän 

paradoksit–Saat sen mistä luovut -kirja on puolestaan hyvin laaja (s.262), eikä sen käsittely 

olisi ollut mahdollista tämän tutkielman puitteissa. Teos mielletään yhdeksi Hellstenin 

klassikkoteokseksi mutta paradoksaalinen ajattelu ja samat teemat löytyvät myös Tähän olen 

tullut ja Kauemmas katsomisen taidosta -kirjoista.  

Analysoituani kirjan Ajan takaa. Kauemmas katsomisen taidosta -kirjasta, kiinnitin 

huomiota siihen, ettei Hellsten käytä kirjoissaan systemaattisesti käsitettä merkityksellisyyden 

kokemus tai merkityksellinen elämä, vaan niihin yhdistettäviä ilmauksia kuten syvin tarve, 

ilon lähde, elämäntunto, syvä täyttymys ja merkitys, suurin kysymys, päämäärä, sekä tehtävä, 

suunta, tarkoitus. 84  Samoihin aikoihin huomasin Hellstenin tuoreen haastattelun aiheesta 

”Merkityksellistä elämää hakemassa” (2020), jonka päätin ottaa osaksi aineistoa. Litteroin 

haastattelusta ainoastaan tutkimuskysymyksen kannalta oleelliset vastaukset ja vastauksien 

avulla pystyin yhdistämään spirituaaliset pyrkimykset elämän merkityksellisyyden 

kokemukseen. 

 

 
81 Ilmestynyt ensimmäisen kerran 2016. 
82 Tommy Hellstenin nettisivut 2017. 
83 Ainut selvästi muista kirjoista eriävä tekijä, Enää en pelkää. Tähän olen tullut -kirjassa, on Hellstenin 

käyttämä taivastietoisuuden -käsite, jota hän ei aiemmissa kirjoissaan mainitse, Hellsten 2019, 54.  
84 Hellsten 2012, 21–22, 35, 58–59, 143, 160, 196. 
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3.3. Aineiston analyysi 

Lähestyin Ajan takaa–kauemmas katsomisen taidosta (2012) -kirjaa ensin teoriaohjaavalla 

sisällönanalyysillä, käyttäen ohjaavana teoriana Viktor Franklin logoterapeuttista jäsentelyä 

eksistentiaaliseen tyhjiöön, sekä luoviin, kokemuksellisiin ja asenteellisiin arvoihin. Erilaiset 

vastakkainasettelut ja paradoksit ovat Hellstenin kirjalliselle tyylille tyypillisiä ilmauksia, 

minkä vuoksi oli luontevaa etsiä merkityksellisyyden kokemukselle vastakkaisena 

kokemuksena merkityksettömyyttä.85 Teorian ohjaamana etsin aineistosta 

merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden kokemukseen sekä elämän rajallisuuteen 

liittyviä ilmaisuja ja analyysiyksiköt muodostin niistä koostuvien asiakokonaisuuksien 

ympärille. Kokosin analyysiyksiköt tiedostoon ja pelkistin ne lyhyemmiksi ilmauksiksi. 

Tämän jälkeen aloin ryhmitellä ilmauksia omiin kategorioihinsa ja nimetä kategorioita niitä 

kuvaavilla termeillä. 86 Melko pian huomasin, ettei Franklin teoria tehnyt täysin oikeutta 

Hellstenin ajattelulle ja päätin jatkaa kategorioiden luokittelua yläkategorioihin ja pääluokkiin 

aineistolähtöisemmin, välillä Franklin teoriaa huomioimatta.  

Pääluokiksi muodostuivat ensin logoterapiaa ja Hellsteniä mukaillen 

merkityksettömyys, elämän rajallisuus sekä hengellisyys, jonka nimesin Hellstenin edustaman 

psykologisen hengellisyyden vuoksi spiritualiteetiksi. Perehdyttyäni lisää aikaisempaan 

tutkimukseen löysin Robert Emmonsin spirituaalisten pyrkimysten teorian, joka osoittautui 

analyysin kannalta hedelmälliseksi ja päätin hyödyntää sitä Franklin logoterapian tukena. 

Siten nimesin spiritualiteetin luokan Emmonsin mukaan tarkemmin spirituaalisiksi 

pyrkimyksiksi, sekä merkityksettömyyden Hellsteniä ja Emmonsia mukaillen egolähtöisiksi 

pyrkimyksiksi. Elämän rajallisuuden hyväksyminen nousee aineistolähtöisesti Hellsteniltä ja 

on samalla Franklin logoterapian asenteellisten arvojen keskiössä. Spiritualiteetin 

korostamisen vuoksi käsittelen sitäkin spirituaalisena pyrkimyksenä. 

Analyysiyksiköt muodostuivat yhdestä useampaan lauseeseen jatkuvista 

asiasisältökokonaisuuksia. Analyysiyksilöt muodostin abduktiivisesti, aineiston pohjalta 

samalla aikaisemman tiedon ohjaten analyysiä.87 Aineistosta muodostui 446 

analyysiyksikköä, 10 yläkategoriaa ja kolme pääluokkaa: 1) Egolähtöiset pyrkimykset 2) 

elämän rajallisuuden hyväksyminen sekä 3) spirituaaliset pyrkimykset. Tulosluvut 

noudattavat tätä järjestystä. Ohjaavien teorioiden vaikutuksen voi tunnistaa etenkin 

pääluokkien kohdalla taulukossa 1. 

 
85 Suikki mainitsee vastaparit esimerkiksi hengellisyys ja uskonnollisuus, sekä paradoksin saat sen mistä luovut. 

Suikki 2014, 24.  
86 Tuomi & Sarajärvi 2018, 114–115. 
87 Tuomi & Sarajärvi 2018, 108–110. 
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Taulukko 1. Merkityksellisen elämän ulottuvuudet Hellstenin ajattelussa 

Alakategoria Yläkategoria Pääluokka 

Rakkauden ja turvan puute, 

hallinnan, haavoittumisen, 

tuntemattoman pelko, 

kuolemanpelko, elämänpelko, 

tiedostamaton minuus, 

todellisuudentajun 

vaurioituminen 

Pelko ja traumat (varjo) (10) 1. Egolähtöiset pyrkimykset (68) /Frankl 

eksistentiaalinen tyhjyys 

Defenssit, ego, uskonnollisuus, 

addiktiot 

Hallintakeinot (58) 

Kärsimyksen tarkoitus, 

kärsimys johtaa hyvään, 

kärsimys on rakkaudella 

räätälöity, vanhenemisen kriisi, 

kuoleman tehtävä, pahuuden 

ongelma 

Kärsimys, vanheneminen ja 

kuolema, pahuus (60) 

2.Elämän rajallisuuden hyväksyminen / 

Frankl asenteelliset arvot (60) 

Tiedostaminen, inhimillisyys, 

arvot, valinnat, syyllisyys, 

menneisyys, muutos, 

rakkaudelle avautuminen, 

tietoisuus ja rakkaus 

Todellisuudessa eläminen (56) 3.Spirituaaliset pyrkimykset/Frankl 

kokemukselliset ja luovat arvot (318)  

 

 

Rakkauden tarve, 

haavoittuvuus, rakastetuksi 

tuleminen, itsensä rakastaminen, 

rakkauden lähde 

Rakkaudessa eläminen (45) 

Jumala ihmisen sisällä, rukous, 

suhde Jumalaan, 

Jumalanrakkaus, 

eksistentiaalinen luottamus, 

Kristuksessa elävä kirkko 

Yhteys Jumalaan (47) 

Eksistentiaaliset kysymykset ja 

hengellisyyden tarve, 

merkityksellinen ja terve 

hengellisyys, usko, 

uudestisyntyminen, kuuliaisuus, 

luovuttaminen, addiktioiden 

voittaminen 

Hengellinen kasvu (76) 

Tämä hetki, läsnäolo 

positiivisten mielentilojen 

antajana, työnteko 

Läsnäolossa eläminen (59) 

Ihmisarvo, sielun tarpeet, 

todellinen minuus, syntymätön 

minuus, perspektiivi elämään, 

sisäinen menestys ja täyden 

elämän eläminen 

Sielukas elämä (35) 

  Yht. 446 
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4. Merkityksettömyydestä merkityksellisyyteen 

4.1. Egolähtöiset pyrkimykset 

Näissä kahdessa ensimmäisessä tulosluvussa (4 & 5) analysoin aineistoa Franklin 

logoterapian valossa ja tulosten koonnissa (6) tuon myös Emmonsin spirituaalisten 

pyrkimysten teorian analyysiin mukaan. Merkityksellisyyden vastakohtana Hellstenin 

käsittelee merkityksettömyyden tunteita, ja niihin johtavia egolähtöisiä pyrkimyksiä. 

Käsittelen tässä luvussa ensin egolähtöisten pyrkimysten taustalla vaikuttavia tekijöitä, kuten 

rakkauden tarvetta ja pelkoja, ja sen jälkeen erilaisia selviytymis- ja hallintakeskeisiä 

pyrkimyksiä, joihin rakkaudettomuus johtaa. 

Hellstenin kirjoitusten perusteella egolähtöisten pyrkimysten taustalla vaikuttavat 

etenkin tarve merkityksellisyyteen sekä rakkaudettomuuden kokemuksista syntyneet pelot. 

Koettu rakkaudettomuus saa pelkäämään elämässä kuolemanpelkoakin enemmän 

haavoittumista ja hallinnan menetystä, sekä riittämättömyyttä ja kelpaamattomuutta. 

Rakkaudettomuudessa ihminen kadottaa ainoan paikan, jossa elämä on elettävissä ja hän 

menettää luottamuksen ja yhteyden rakkauteen sekä kyvyn kokea Jumalan läsnäolo ja 

turvaa.88 Rakkaudettomuuden kokemuksista syntynyt pelko vaikuttaa siis eksistentiaaliseen 

luottamukseen ja suhteeseen transsendenttiin.  

 Hellstenin mukaan rakkaudettomuus vaikuttaa siihen, minkälaisena ihminen näkee 

maailman ja itsensä. Lapsena koettu huono kohtelu saatetaan sisäistää osaksi omaa persoonaa, 

jolloin ihminen alkaa pitää itseään huonona ja pahana. Hellsten puhuu todellisuudentajun 

vaurioitumisesta, eli traumasta. Huonojen kokemusten jättämät tunnejäljet kasaantuvat 

tiedostamattomina ja käsittelemättöminä ihmisen ”varjoksi”. Varjo saa ihmisen tekemään 

pahaa esimerkiksi projisoimalla omia epämiellyttäviä piirteitä muihin. Näin ihminen pyrkii 

säilyttämään tunteen omasta hyvyydestään. Hellsten liittää tähän käsitykseen Jeesuksen 

opetuksen tikusta toisen ja hirrestä omassa silmässä.89 Rakkaudettomuuden kokemukset siis 

vaurioittavat ihmisen minäkuvaa ja todellisuudentajua ja vaikuttavat tiedostamattomuuden 

kautta siihen, miten ihminen toimii. 

Rakkaudettomuus saa ihmisen rakentamaan turvan itsensä varaan, jolloin ihminen ei 

koe tarvitsevansa Jumalaa tai itsensä ulkopuolista elämänselitystä. Hellstenin mukaan juuri 

itsensä varassa eläminen on synnin alkuperän ja kaiken kärsimyksen, pahan ja kivun taustalla. 

Rakkauden tarvetta itsensä varassa eläminen ei kuitenkaan poista, vaan saa ihmisen 

 
88 Hellsten 2017, 21, 152–153. 
89 Hellsten 2017, 40, 149–150. 
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kehittämään erilaisia selviytymisstrategioita sitä saadakseen. Esimerkiksi kiltteydellä ja 

menestymisellä pyritään ansaitsemaan rakkautta. Toisaalta ihmiset pyrkivät myös 

vähentämään kipua ja pelkoa rakkauden tarpeen kieltämisellä, sekä vaikeuksien 

ennakoimisella. Hallinta ulottuu jopa Jumalan antamien rukousvastauksien määrittämiseen. 

Selviytymis- tai toisin sanoen hallintastrategiat epäonnistuvat lopulta, sillä elämä ei ole 

hallittavissa, eikä rakkautta voi saada yrittämällä muuttua sen arvoiseksi. 90 Myös Franklin 

mainitsee ihmisten elävän kuin illuusiossa kuvitellessaan mielenrauhan tai onnen tavoittelun 

johtavan niiden saavuttamiseen. Franklinille rauha tai onnellisuus ovat sivutuotteita, jotka 

syntyvät tarkoitusten täyttämisestä tai löytämisestä.91 Mitä enemmän ihminen pyrkii 

hallitsemaan, sitä vähemmän hän hallinnalla etsimiään asioita voi saavuttaa. Franklin mukaan 

myös rakkauden kokeminen ja toisen ihmisen tunteminen antavat ihmiselle syyn elää. 

Tarkoitus voi löytyä kokemuksellisten arvojen kautta. 92 Jos ihminen kuitenkin kieltää 

rakkauden tarpeensa, ei hän voi kokea aitoa läheisyyttä, eikä siis löytää tarkoitusta 

kokemuksellisten arvojen kautta. Näin ihminen ajautuu merkityksettömyyteen. 

 Hellsten kutsuu selviytymisstrategioiden yhdistelmää egoksi. Ego on psyykeen 

muodostama keino selviytyä ja suojautua haavoittumiselta, pelolta, elämän 

hallitsemattomuudelta ja rakkaudettomuudelta. Ego luo hallinnalla turvaa sekä pyrkii 

korvaamaan rakkauden, jolloin ihminen ei näe Jumalaa tai rakkautta turvan lähteenä.93 Egon 

voima perustuu etenkin tiedostamattomuuteen ja ”terveen sairaudentunnon” puutteeseen. Hän 

kuvaa ihmiskunnan elävän ”henkisessä unessa”, tuhotessaan ainoaa planeettaa, jolla voi elää. 

Ego ulottuu kaikenlaiseen inhimilliseen vuorovaikutukseen yhteiskunnan rakenteista 

kulttuuriin, instituutioihin ja uskontoon. Koko maailma on vääristymän vallassa ja 

kulttuurissa ei ole tilaa inhimillisyydelle ja arvotyhjiön on täyttänyt raha. Hellstenille tämä 

kuvaa myös perisyntiä, joka tarkoittaa ihmisen olevan pohjimmiltaan Jumalasta ja omasta 

alkuperästään pois kääntymistä. 94 Ego tavoittelee uskonnollisuudesta merkityksellisyyttä, 

täyttäen hengellisyyden vaatimuksilla, tekopyhyydellä ja uskottelulla vieden ihmisen 

epätodellisuuteen.95 Frankl puolestaan kutsuu kollektiivista tunnetta elämän 

tarkoituksettomuudesta kollektiiviseksi neuroosiksi. 96 Hellsten ei mainitse suoraan 

ihmiskunnan elävän tarkoituksettomuudessa, mutta egolähtöisen toiminnan voi nähdä 

 
90 Hellsten 2017, 19–20, 38–39, 51, 58, 113, 117–118. 
91 Frankl & Batthyány 2010, 95–96. 
92 Wong 2014, 170. 
93 Hellsten 2017, 21, 52, 57, 59, 153. 
94 Hellsten 2017, 40–41, 59. 
95 Hellsten 2017, 66–69, 126, 139, 154, 170–172. 
96 Frankl & Batthyány 2010, 65–66. 
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yritykseksi hallita, selviytyä ja täyttää mielihyvällä tarkoituksen tarpeita. Planeetan 

tuhoamisen voi nähdä seurauksena kollektiivisesta tarkoituksettomuudesta. 

Addiktiot syntyvät silloin, kun joku sinänsä hyvä asia muodostuu liian tärkeäksi ja 

ihminen tulee siitä riippuvaiseksi. Ne koskettavat Hellstenin mukaan erityisesti ihmisen 

hengellisyyden tarpeita, joita ovat merkityksellisyys, onnellisuus, ilo ja vapautuneisuus sekä 

luovuus ja rentous ja toimivat ihmisen olemuksen haavoittuvimmissa paikoissa. Addiktiot 

ovat ”korvikelahjoja”, joilla lääkitään oikeaa sairautta, mutta väärin keinoin. Ne estävät 

oikeiden lahjojen, mielenrauhan ja onnen saamisen, ja siten ihmisen toipumisen. Niillä 

ihmiset vastaavat rukouksiinsa, kun eivät jaksa odottaa Jumalan vastausta. Päihteistä etsitään 

Hellstenin mukaan vastauksia elämän suuriin kysymyksiin yhä uudestaan, sillä ihmiset 

kaipaavat merkityksellisyyttä niin paljon. Kun ihminen merkityksellisyyttä etsiessään turvaa 

egoon ja päihteisiin, hän joutuu kuitenkin toistuvasti huomaamaan, etteivät ne tarjoakaan sitä. 

Tämä johtuu siitä, ettei ”ihminen ei voi koskaan saada tarpeeksi sitä, mitä hän ei tarvitse.” 97  

Paha antaa vastauksia kysymyksiin, joihin Jumalan pitäisi olla vastaus. Pahalla on ilosanoma. Addiktion 

kohde on nopea evankeliumi, oikotie onneen, vääristynyt vastaus oikeisiin kysymyksiin. Jumalan vastaus 

on rakkauden vastaus; saada ihminen elämään lähellään, saada hänet luopumaan omavoimaisuudesta ja 

löytämään oma todellinen identiteettinsä, onni, autuus, ilo, rauha, levollisuus. Siksi paha hakeutuu juuri 

sinne, missä nämä syvät tarpeet ja ihmisen kaikkein kaunein kaipaus on. Kaikki sellaiset asiat, jotka 

tuntuvat vastaavan ihmisen syvimpiin kaipauksiin, voivat muodostua addiktiivisiksi ja pahan välineiksi.98 

 

Hellstenin mukaan ego pyrkii päihteiden kautta luomaan hallintaan perustuvaa 

hengellisyyttä ja onnea. Päihteet auttavat tunnetilan säätelyssä ja vaikuttavat antavan 

”taivaallisia lupauksia”. Hellstenille addiktiot ovatkin pahan toiminnan keinoja. Vuosia 

päihteistä onneaan etsivän ihmisen sisälle syntyy addikti, joka egon kanssa tulee ihmisen 

oikean minuuden tilalle. 99 Franklin logoterapian keskeisin teema on ihmisen tarve 

merkitykseen ja tarkoitukseen. Kun ihminen turhautuu tarpeessaan, eli ei löydä tai saavuta 

tarkoitusta, se tuo esiin ihmisen halun mielihyvään. Franklinkin mukaan mielihyvän halu 

toimii korvikkeena tarkoituksen tarpeelle, kuitenkaan pystymättä tarjoamaan tarkoitusta. Mitä 

enemmän ihminen tavoittelee mielihyvää, sitä vähemmän hän sitä lopulta saavuttaa, sillä 

mielihyvä on sivutuote tarkoituksen löytämisestä.100  

Hellsten kuvaa hyvin henkilökohtaisesti, miten esimerkiksi tupakointi, alkoholi, 

seksuaalinen täyttymys, sekä sokeri- ja hiilihydraattiriippuvuus ovat tarjonneet lähes pyhältä 

tuntuvaa mielekkyyttä elämään, mutta vain hetkellisesti, tuoden mukaan samalla addiktioihin 

liittyvät ongelmat, pettymyksen ja syyllisyyden. Yhdeksi addiktiokseen Hellsten mainitsee 

 
97 Hellsten 2017, 64, 142, 156. 
98 Hellsten 2017, 156–157. 
99 Hellsten 2017, 63–65, 156–157. 
100 Frankl & Batthyány 2010, 43–45 
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suorittamisen, jolla kertoo yrittäneensä rakentaa omaa arvoaan, isänsä siunauksen 

puuttumisen vuoksi. Vaikka suorittaminen siis tarjoaisikin jonkinlaisen tarkoituksen elämälle, 

se on pohjimmiltaan yritys ansaita rakkautta, eikä pysty siksi vastaamaan rakkauden 

tarpeeseen. 101 Franklin ajattelussa luovien arvojen kautta löydettävä tarkoitus ei toteudu 

ainoastaan muiden palvelemisella tai tekemällä asioita, joista pitää, vaan ylittämällä itsensä 

omia lahjoja käyttäen.102 Suorittaminen on siis egolähtöinen pyrkimys oikeiden tarpeiden 

täyttämiseksi väärin tavoin ja johtaa siksi merkityksettömyyteen. 

4.2. Elämän rajallisuuden hyväksyminen 

Elämän rajallisuuden kohtaaminen voi johtaa merkityksettömyyden tai merkityksellisyyden 

kokemukseen riippuen siitä, miten ihminen siihen suhtautuu. Hellstenin ajattelussa elämän 

rajallisuuden hyväksyminen näyttäytyy pyrkimyksenä rakentaa merkityksellisyyttä. 

Hellstenin tapoja kohdata kärsimys on esimerkiksi kärsimykseen suhtautuminen opettajana, 

sen näkeminen osana rakkaudellista suunnitelmaa, sekä kärsimyksestä seuraava hyvä. Elämän 

rajallisuuden kohtaaminen paljastaa myös egon ja sielun välisen pyrkimyskonfliktin. 

Seuraavaksi avaan näitä ajatuksia tarkemmin.  

Hellstenin mukaan ego on huolissaan ihmisen vanhenemisesta ja pyrkii taistelemaan sitä 

vastaan. Egon toimintaa ohjaa pelko kelpaavuudesta ja ihmisarvosta vanhenemisen tuomien 

muutosten vuoksi. Sielu puolestaan ei voi olla huolissaan vanhenemisesta, sillä se on iätön. 

Iättömyyden vuoksi sielu voi myös nuorentua jatkuvasti. Mikäli ihminen elää yhteydessä 

sieluunsa, hän voi vanheta arvokkaasti. Silloin nuoruuden ihannointiin ei tarvitse jäädä kiinni, 

eikä ulkonäkö tuo todellista elämänsisältöä tai arvoa. Koska ihminen tuntee arvonsa, hän 

kunnioittaa itseään ja herättää kunnioitusta muissa. Egon ja sielun välillä vallitsee siis 

konflikti, jossa molemmat pyrkivät säilyttämään ihmisarvon eri tavoin. Sielu pyrkii 

hyväksymään vanhenemisen osana elämää ja ego taistelemaan sitä vastaan. 103 Frankl 

kirjoittaa noogeenisistä neurooseista, jotka koskettavat ihmisen spirituaalista, noogeenista 

ulottuvuutta. Noogeeninen neuroosi voi syntyä arvojen ristiriidasta tai olla moraalinen 

ongelma. 104 Vanhenemisen voi nähdä ihmisen spirituaalista ulottuvuutta koskettavana 

kriisinä. Ihminen etsii vanhenemisen kriisin myötä elämän tarkoitustaan.  

 
101 Hellsten 2017, 38, 101–106, 154, 156. 
102 Wong 2014, 169–170. 
103 Hellsten 2012, 56–59. 
104 Frankl & Batthyány 2010, 62–63. 
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Kuolema on Hellstenin mukaan ihmisen suurin kysymys ja saa kysymään elämän 

tarkoitusta. Kuoleman tehtävä onkin herättää ihminen eloon, saada kunnioittamaan elämää ja 

paljastaa ihmisen heikkous ja oikeasti tärkeät asiat. 105  

Vaikka kuolema on suurin kysymyksemme, harvat meistä ajattelevat sitä usein, jotkut eivät koskaan. 

Koemme, ettei meillä ole siihen vastausta. Kuolemaan liittyvät pelkomme ovat myös niin suuria, ettemme 

halua herättää nukkuvaa kauhua. Kuolemalla on kuitenkin mitä tärkein tehtävä. Se nimittäin herättää 

ihmisen eloon. Kuoleman läheisyydessä hömppä murenee merkityksettömäksi ja vain todella tärkeä jää 

jäljelle. Kuoleman kasvojen kohtaaminen synnyttää elämän kunnioituksen. 106 

 

Franklin mukaan myös kuolema voi olla mahdollisuus tarkoitukseen. Ihmisen tulee päättää, 

miten suhtautuu siihen. Kuoleman tragedia voi siten kääntyä voitoksi, jossa siinäkin ihminen 

voi täyttää potentiaalisen tarkoituksensa. 107 

Kuolema pakottaa Hellstenin mukaan ihmisen miettimään myös kuolemanjälkeistä 

elämää. Ajatukset kuolemanjälkeisestä vaikuttavat nykyiseen elämään. Hellsten ajattelee, että 

tuonpuoleiseen pääsyä koskevat ehdot uskonnoissa voivat olla eettisen elämän synnyn 

taustalla. Eettiseen elämään liittyy myös kysymys pahasta, sillä ihmiset eivät pysty 

täyttämään ehtoja, joita kuolemanjälkeiseen elämään pääsemiselle on asetettu. Ihmisestä on 

löydettävissä kyky hyvään ja pahaan ja hänen tulee valita niiden väliltä.  108 Frankl näkee 

myös ihmisen potentiaalin hyvään ja pahaan, mutta myös kyvyn ylittää itsensä. Ihmisellä on 

mahdollisuus muuttua ja hän voi päättää kuka hänestä tulee. 109 

Hellsten kritisoi pahan ongelman kieltämistä ja pois selittämistä sekä eettistä relativismia, 

jossa ihminen ei voi tehdä väärää, koska sitä ei ole olemassa. Pelkästään itsensä toteuttaminen 

ja hauskanpito eivät ole todellista elämää vaan elämyshakuisuutta. Hellstenistä todelliseen 

elämään kuuluu oleellisesti vastuullisuus. 110 Franklin mukaan itsensä toteuttaminen on 

ihmisen olemassaolon peruspiirre, muttei kuitenkaan perimmäinen tarkoitus. Kaikkiin 

ihmisen potentiaaleihin pyrkiminen ei johda hyvään vaan ihmisen tulisi kantaa vastuu siitä, 

miten itseään toteuttaa. Ihmisellä on kyky tunnistaa itsekeskeiset aikomukset ja vapaus 

päättää, käyttääkö potentiaaliaan hyvään tai pahaan. Lisäksi Frankl mainitsee, ettei maailmaan 

tulisi suhtautua niin, että se ainoastaan palvelee ihmisen tarkoituksia tai halujen 

tyydyttämistä.111 

 
105 Hellsten 2012, 33; 2017, 93–94. 
106 Hellsten 2017, 94. 
107 Frankl & Batthyány 2010, 45–46. 
108 Hellsten 2017, 93–94, 148. 
109 Frankl & Batthyány 2010, 66–68. 
110 Hellsten 2017, 149. 
111 Frankl & Batthyány 2010, 66–68, 99–100, 189. 
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Hellstenin mukaan ihmiset luovat kärsimyksen ajatuksillaan vaikeuksistaan sekä 

vastustamalla kärsimystä. Ihmiset pyrkivät muuttamaan olosuhteitaan vaatimuksiensa 

mukaisiksi, ennen kuin voivat olla onnellisia ja mikä vain lisää kärsimystä. 112 Franklin 

mukaan kärsimys johtuu kärsimyksen merkityksellisyyden epäilemisestä. Ihminen pystyy 

kohtaamaan kärsimyksen, jos näkee siinä tarkoituksen. Tarkoituksen voi löytää tavassa, jolla 

kärsimyksen kohtaa. 113  

Hellstenin mukaan vaikeuksien ja kärsimykset näkeminen osana suurempaa suunnitelmaa 

auttaa suhtautumaan kärsimykseen opettajana. Silloin kärsimys on juuri sitä, mitä ihminen 

tarvitsee ja ihminen voi vastaanottaa kärsimyksen tarjoaman opin ajatellen kaiken olevan 

hyvin. Vaikeudet ovatkin suunniteltu osumaan ”ihmisen syvimpiin kipukohtiin”. Kärsimys ja 

kaikki siitä seuraava on ihmisten parhaaksi. Suhtautuminen kärsimykseen opettajana voi 

pehmentää kärsimystä ja muuttaa ihmisen asenteen odottavaksi; mitä hyvää kohdatusta 

kurjuudesta voi seurata? Kärsimyksestä seuranneen hyvän vuoksi, on helpompi nähdä 

kärsimyksen takana hyvä tahto ja rakkaus, kuten Jumalan, eli Sallimus. 114 Franklin 

asenteellinen arvo voi näkyä luottamuksena Jumalaan. 115 Näin myös kärsimys osana Jumalan 

suunnitelmaa, ilmentää asenteellista arvon kautta löydettävää merkitystä. 

Hellsten kertoo kohtaamansa romahduksen muuttaneen hänen rukouksensa. Nykyisin hän 

rukoilee ennen kaikkea Jumalan tahdon tapahtumista ja ettei hänen oma tahtonsa tapahtuisi. 

Kärsimyksen hyväksymiseen liittyykin kuulosteleva asenne siitä, mikä tahtoo tapahtua ja 

mikä ei. Asioita ei pitäisi Hellstenistä tehdä väkisin, sillä se vaikeuttaa ja pitkittää 

muutosta.116 Kärsimys voikin olla sielun keino saada ihminen pysähtymään ja kuuntelemaan, 

että elää vastoin itseään. Näin sielu puhuu myös avioeron, sairastumisen ja onnettomuuksien, 

päihderiippuvuuden tai masennuksen kautta. Kriisien tarkoitus on pysäyttää ihminen ja kutsua 

johonkin uuteen.117 Samoin logoterapian lähtökohdat ovat merkityksettömyydessä. Franklin 

mukaan psykoterapian pitäisi pystyä tekemään ihminen kykeneväksi kantamaan kärsimystä, 

samalla tavalla kuin se tukee ihmistä nauttimaan työstä. 118      

 Hellstenin mukaan vastoinkäymiset voivat olla merkki egolähtöisistä motiiveista, 

jolloin kärsimyksen tarkoitus on syrjäyttää ego ja tehdä tilaa sielulle. Näin kärsimys palauttaa 

yhteyden ihmisen todelliseen minuuteen, minkä on egoon samaistuessa menettänyt. Kärsimys 

 
112 Hellsten 2017, 19. 
113 Frankl & Batthyány 2010, 190. 
114 Hellsten 2017, 25, 108, 112, 137, 173; 2012, 178; Merkityksellistä elämää hakemassa 2020. 
115 Wong 2014,  
116 Hellsten 2017, 172–173. 
117 Hellsten 2012, 12, 107, 197. 
118 Frankl & Batthyány 2010, 199–200. 
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auttaa päästämään irti liian tärkeiksi muodostuneista asioista ja vapauttaa etsimään 

täyttymystä muualta kuin julkisista tunnistuksista. Egon kuoleman Hellsten liittää 

hengelliseen elämään, sillä sen myötä ihmiseen jää vähemmän kuoltavaa lopullisessa 

kuolemassa. Egon kuolemasta syntyvää syvempää, uutta elämää Hellsten kuvaa 

perhostoukkavertauksella; ihminen luulee toukkavaiheessa egon kuolemaa omaksi 

tuhoutumisekseen, mutta jälkikäteen huomaa kehittyneensä perhoseksi, todelliseksi 

itsekseen.119 Egon ”murskajaisten myötä”, Hellsten kertoo myös alkaneensa rukoilla ja etsiä 

aiempaa voimakkaammin Jumalaa ja löytäneensä etsinnän tuloksena tunteen Kristuksen 

läsnäolosta. Egon Hellsten kuvailee olleen tuon läsnäolon tiellä.120  

Vaikeudet kasvattavat ihmistä ja herkistävät kokemaan kiitollisuutta. Kiitollisuutta 

koetaan muuttuneista arvoista ja valinnoista, sekä niiden myötä syntyneistä teoista ja 

käyttäytymisestä ja uudesta elämästä. Hellsten mainitsee omakohtaisia tilanteita, joissa pahin 

on muuttunut parhaimmaksi mahdolliseksi sekä kiitollisuudeksi matkasta.121 Kärsimys saa 

arvostamaan elämää ja itsestään selvänä pidettyjä asioita sekä näkemään menetetyn sijaan, 

sen mitä ihmisellä on. Hän kuitenkin korostaa, että kiitollisuus vaikeuksista ja ajatus 

kärsimyksen ”rakkaudellisesta intentiosta” on syntynyt vasta jälkikäteen, ei niiden aikana.122. 

Hellstenin käsitys kärsimyksen tarkoituksesta on oikeastaan henkilökohtainen todistus 

kärsimykselle löydetystä merkityksestä.  

Kärsimys on toiminut myös Hellstenin elämäntyön ja luovuuden lähteenä. Se saa 

heittäytymään ja kasvattaa ”sankariksi”. Kärsimys tuo pintaan tiedostamattomia haavoja ja 

auttaa käsittelemään niiden taustalla vaikuttaneita kokemuksia. Kärsimys onkin yksi Jumalan 

tapa purkaa vääriä selviytymisstrategioita, jotka ovat toipumisen tiellä. Jumala sallii 

kärsimyksen, jotta ihminen löytäisi itsensä ilman kasaamiaan rakennelmia.123 Hellstenin 

mukaan merkityksellinen elämä syntyy siitä, että ihminen oppii näkemään kärsimyksen 

merkkinä hyvästä tahdosta, joka tahtoo synnyttää ihmisessä sen, ”jonka on määrä syntyä”.124 

Franklin mukaan ihminen voi kärsimyksen kautta olla sankarillinen esimerkki toisille.125 

 
119 Hellsten 2017, 54–56, 63, 107, 124; 2012, 16, 158, 167. 
120 Hellsten 2017, 112, 115, 
121 Hellsten 2017, 24–25, 116–117, 163, 170. 
122 Hellsten 2017, 108–109, 116, 137; 2012, 159. 
123 Hellsten 2017, 107–108, 112–113, 164–165. 
124 Merkityksellistä elämää hakemassa 2020. 
125 Wong 2014, 170. 
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5. Spirituaaliset pyrkimykset  

5.1. Todellisuudessa eläminen 

Tässä pääluvussa esittelen merkitykselliseen elämään johtavia spirituaalisia pyrkimyksiä. 

Hellstenin mukaan egolähtöiset pyrkimykset johtavat merkityksettömyyteen, kuten 4.1 

luvussa kuvailin. Todellisuudessa eläminen sisältää oman rajoittuneisuuden ja egon 

tiedostamisen prosesseja, sekä oman menneisyyden, syyllisyyden, persoonallisen pahan ja 

arvojen sekä valintojen tiedostamista.  

Rakkaus ja totuus kuuluvat Hellstenin mukaan erottamattomasti yhteen. Niiden 

yhdistyessä ihmisen käsitys itsestään ja todellisuudesta, joka varhaisessa vuorovaikutuksessa 

vääristyi, alkaa korjaantua ja ihminen pystyy tunnistamaan todellisuuden todellisuudeksi. 

”Todellisuuteen palaaminen” on matka ja prosessi kohti omaa todellista identiteettiä. Siinä 

ihminen käsittelee menneisyyttään, varjoaan ja vääristyneitä käsityksiään. Tämä johtaa 

omatunnon ja oman avuttomuuden kohtaamiseen. Omatunnossa ihminen voi ”kuulla Jumalan 

tahdon”. Kaipuu siihen, mitä ihminen alun perin etsi epätodellisuudesta on edelleen olemassa. 

Todellisuuteen astuminen sekä kaipuu, omatunnon ja avuttomuuden kohtaaminen on 

Hellstenin mukaan ”umpikuja”, jossa ihminen on vihdoin Jumalan pelastuksen 

saavutettavana.126 Franklin mukaan omatunto on se osa ihmistä, joka johtaa tarkoitukseen. 

Vain hereillä olevan omatunnon kautta ihminen pystyy vastustamaan eksistentiaalisen 

tyhjyyden vaikutusta elämässään. Merkitystä ei voi luoda, vaan se tulee löytää itsestä, 

omatunnosta. Franklin korosti ette kukaan voi olla absoluuttisen oikeassa ja omatunnon 

vääristyminen on mahdollista. Todellisuuspako on Franklin mukaan todellisuuden 

hylkäämistä, ja estää täyttämästä kohdatun kärsimyksen tarkoituksella. Todellisuuspako estää 

siis löytämästä tarkoitusta ja sitä kautta merkityksellisyyttä. 127 Tiedostamattomuuden on 

tarkoitus vapauttaa ihminen egon varasta ja palauttaa hänet todellisuuteen. 

Tiedostaminen vapauttaa siis ihmisen egon vallasta ja palauttaa hänet todellisuuteen. 

Ego on esteenä läsnäololle ja Jumalan näkemiselle, tietoisuus taas mahdollistaa läsnäolon, 

hengellisen kasvun ja todellisen minuuden esiin tulemisen. Hellsten viittaa Raamattuun ja 

kuvaa tietoisuuden synnyn ja sen aiheuttama nöyryyden voineen pelastaa fariseukset, sillä, he 

olisivat tunnistaneet egolähtöisen toimintansa ja vääristyneen minuutensa. Nöyrtyminen 

tapahtuu usein erilaisten sisäisten haavojen tai luonnon mahtavuuden edessä, sillä silloin 

ihmisen kykenevyys ja osaaminen murtuvat. Tietoisuutta kuuntelemalla ihminen huomaa 

 
126 Hellsten 2017, 43–44, 128–129, 143–144. 
127 Frankl & Batthyány 2010, 45–46. 
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milloin ego alkaa vaikuttaa hänen toimintaansa, ja kykenee muuttamaan suuntaansa. 

Paradoksaalisesti inhimillinen kasvu on pienemmäksi kasvamista. Siihen kuuluu oman 

keskeneräisyyden ja vahvuuksien tiedostaminen sekä niistä seuraava nöyryys.128  

Arvojen ja niistä seuraavien valintojen tiedostaminen vie kohti merkityksellisyyden 

kokemusta. Hellsten kirjoittaa syvällisten arvojen vievän syvällisiin valintoihin ja kohti 

syvällistä elämää, johon kuuluu elämän tarkoitus. Muutos arvoissa ja valinnoissa voi muuttaa 

koko elämän. Suorittamisen sijaan tärkeämpää on, kuka ihminen syvimmillään on, mikä on 

hänen identiteettinsä, elämäntehtävänsä ja tarkoituksensa. ”Pinnallisuus, kiire ja 

suorittaminen” peittävät alleen merkityksellisen elämän. Merkityksellinen elämä löytyy 

sisimmistä motiiveista ja tasapainosta sisäisen ja ulkoisen maailman välillä: 129 

Meidän tulee singota elämämme oman syvimmän elämäntuntomme perään…Siis: meidän tulee elää niin, 

että koko persoonamme, tunteemme, tahtomme ja järkemme ovat läsnä ja osoittavat samaan suuntaan. 

Meidän tulee uskaltaa tehdä valintoja, jota nousevat syvyydestämme, sieltä missä on syvin 

elämäntuntomme. Siellä on kaikki se, mikä nousee sisimmistä unelmistamme, syvimmistä arvoistamme, 

perimmäisestä uskostamme, todellisimmasta minuudestamme. Meidän tulee toisin sanoen ohjautua sisältä 

käsin. 130   

 

Logoterapian ydin on perimmäisen merkityksen (ultimate meaning) löytämisessä, ei 

sisäsyntyisten halujen tai niiden tasapainon saavuttamisessa. Perimmäinen merkitys koskettaa 

kärsimyksen tarkoitusta, olemassaolon luonnetta ja tarkoitusta sekä ihmisen identiteettiä. 

Perimmäisen merkitys on aina löydettävissä olosuhteista riippumatta. Ihminen voi kokea 

tarkoituksen tyydyttymisen, jos voi toimia arvojensa perusteella, sen sijaan että tekisi 

kompromissin mielensisäisten komponenttien tai sopeutuakseen yhteiskuntaan.131 Hellstenille 

”elämäntunto” näyttää viittaavan perimmäiseen merkitykseen, johon ihminen voi sisimpänsä 

kautta löytää yhteyden. 

Hyvän ja pahan taistelu on taistelua tietoisuuden ja tiedostamattomuuden välillä. 

Tiedostamisen myötä ihminen alkaa näkemään persoonallisen pahan toiminnan. 

Persoonallinen paha, Saatana vaikuttaa ihmisessä Hellstenin mukaan juuri heikossa 

tiedostamisessa tai tiedostamattomuudessa naamioituen ”peloksi, omavoimaisuudeksi, 

itseriittoisuudeksi, egoksi, lihaksi, maailmaksi”. Tiedostaminen on ihmisen tehtävä taistelussa 

pahaa vastaan, sillä siten pahan valta päättyy. Hengellinen tietoisuus auttaa ihmistä 

tunnistamaan oman pahuuden, mikä lisää kaipausta asioiden korjaantumiseen, anteeksiantoon 

ja rakkaudessa elämiseen. 132  

 
128 Hellsten 2017, 60; 2012, 26, 34, 68, 79, 120, 156, 171. 
129 Hellsten 2012, 66–67, 130. 
130 Hellsten 2012, 173–174. 
131 Frankl & Batthyány 2010, 45–46, 62–63, 189; Wong 2014, 162–163. 
132 Hellsten 2012, 152, 157–158. 
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Tiedostaminen on vastuulliseksi kasvamista, jolloin ihminen ei enää toimi 

tiedostamattomien tunteidensa vallassa. Se liittyy aikuistumiseen ja oman ihmisyyden 

säilyttämiseen ja vaikuttaa ihmisen toimintaan myös muiden kanssa. Tiedostaminen ja 

vastuun ottaminen ovatkin keinoja sukupolvien ketjun katkaisemiseen ja perisynnistä 

vapautumiseen. Hellstenin mukaan ihminen on hyvä, mutta on päätynyt ”pahan 

vaikutuspiiriin”. Ihminen on myös vaikuttanut pahan syntymiseen itse. Vastuullisuuteen voi 

kasvaa myös esimerkiksi terapiassa syyllisyyden kohtaamisen ja kasvuprosessin kautta.133 

Ihminen, joka tiedostaa keskeneräisyytensä ja ottaa itsestään vastuun on tietoinen itsessään ja 

ympäristössään vaikuttavasta pahuudesta. 134 Logoterapiassakin kiinnostus on, ihmisen 

psyykkisten tilojen sijaan, suuntautumisessa maailmaan, jossa potentiaaliset tarkoitukset ja 

arvot odottavat niiden täyttämistä. 135 Todellisuudessa elämisen eli tiedostamisen voisi 

ymmärtää prosessina, joka vie kohti luovien arvojen kautta toteutuvaa merkitystä. 

Tiedostamalla omat sisimmät motiivinsa, ihminen suuntautuu mielihyvän sijaan 

merkitykseen, voi ylittää itsensä ja on lähempänä muiden palvelemista. 136 Toisaalta 

todellisuudessa elämisen voi mieltää myös kokemukselliseksi arvoksi totuuden kokemisen 

kautta. 137 

Hellstenin mukaan vapaudesta luoda elämä seuraa myös vastuu valinnoista. Vastuun 

harjoittelu on valitsemista ”pelon ja rakkauden välillä” ja se jatkuu koko elämän. Vastuu 

omasta toiminnasta ja teoista sekä oman käyttäytymisen muuttaminen auttaa ihmistä 

kunnioittamaan itseään ja siten palauttaa ihmisarvon. Vastuun voi ottaa kuuntelemalla 

omatuntoaan ja huomaamalla ja myöntämällä omat virheensä ja väärät motiivinsa. Motiivien 

taustalla tulisi aina vaikuttaa rakkaus sekä muiden kunnioittaminen ja palveleminen. Väärien 

motiivien tiedostaminen vie niiltä mahdollisuuden ohjata ihmistä väärään suuntaan. 

Esimerkkinä arvoista ja vastuusta Hellsten kertoo, miten Utössä elettiin toisista riippuvaisina 

ja toisia kunnioittaen. Toisia autettiin nöyrästi vaikka oma henki olisi ollut vaarassa.  138 

Franklin mukaan vastuun vaade tulee ihmisen ulkopuolelta. Ihmisen tulee tehdä 

merkityksellisiä, arvokkaita ja eksistentiaalisia tekoja ja kysyä minkälaisia potentiaaleja 

kannattaa täyttää. 139 Vastuussa voi nähdä luovan arvon toteutuminen, sillä ihmisellä on 

 
133 Hellsten 2017, 151; 2012, 41–43 
134 Hellsten 2017, 48. 
135 Wong 2014, 95. 
136 Frankl & Batthyány 2010, 170. 
137 Wong 2014, 170. 
138 Hellsten 2012, 22, 25–26, 28, 77–78. 
139 Frankl & Batthyány 2010, 100. 
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vastuu itsensä ylittämisen ja suuremman palvelun tavoittamisessa. Muiden auttaminen näkyy 

esimerkiksi uskonnollisissa traditioissa. 140 

Todellinen muutos ihmisessä on sisäsyntyistä ja osa ihmisen ”kypsymistä” ja 

”kokonaisprosessia”. Maailman muuttaminen paremmaksi tapahtuu Hellstenin mukaan 

itsensä muuttamisen kautta. Hellstenin mukaan ihmisen sisin on olemukseltaan hyvä, jollain 

tavalla transsendenttinen, sillä ihmisen sisin muuttaa ihmisen käyttäytymisen. 141 Logoterapia 

painottaa myös sisäistä muutosta, uskomuksia ja spirituaalisesti suuntautunutta toimintaa.142 

Syyllisyyden on tarkoitus auttaa ihmistä tiedostamaan yhä paremmin oma 

rajoittuneisuutensa, ja kasvattaa kohti suurempaa vastuullisuutta. Syyllisyys kertoo 

kypsymisestä ja nöyrtymisestä ja ohjaa kohti parempia valintoja. Jos ihminen toimii 

toistuvasti omatuntoaan vastoin, syyllisyys ihmisen sisällä kasvaa ja muuttuu häpeäksi. 

Tiedostamalla ja myöntämällä syyllisyytensä, ihminen vapautuu siitä. Hellsten käyttää tästä 

termiä ”syyllisyyteen vapautuminen”.143  

On tärkeää, että ihminen oppii tiedostamaan lapsuudessa syntyneet selviytymistapansa, 

sillä ne kertyvät ihmiseen ”psyykkiseksi varjoksi” ja vaikuttavat esimerkiksi avioliittoon. 

Näiden lapsuuden eväiden tiedostaminen johtaa defenssien purkamiseen, anteeksiantoon sekä 

ymmärrykseen ja rakkauteen ihmisten välillä, mikä puolestaan lisää merkityksellisyyttä ja 

hyvinvointia. 144 Vääristymien tiedostaminen auttaa ihmistä löytämään rakkauden myös 

itsestään. Syyllisyydestä voi vapautua uskaltamalla kokea syyllisyyttä. Näin ihminen avaa 

väylän Jumalalle, joka rakastaa ihmisen kautta, ihmisen sitä itse tiedostamatta. 145  

Tiedostaminen osaltaan myös auttaa ihmistä avautumaan uudelleen rakkaudelle. 

Hellstenin mukaan ”metanoia”, kääntymys merkitsee juuri avautumista rakkaudelle, jota 

ihminen tarvitsee. Rakkaudelle avautuminen edellyttää sitä, että ihminen johdatetaan 

tiedostamaan keskeneräisyytensä ja avuttomuutensa, jolloin hän alkaa tarvita rakkautta. 

Hellstenin mukaan Jumalan tehtävä onkin ”murtaa se, jota rakastaa”. Murtamisen välineinä 

Jumala käyttää lakia, tuomiota, totuutta, syntiä sekä rakkautta. Perisyntiin kohdistuva tuomio 

saa ihmisen ottamaan vastuun, mikä avaa väylän rakkaudelle. Syyllisyyttä kokeva ihminen 

tarvitsee armoa, siis rakkautta, ja voi vastaanottaa sitä. 146 

 
140 Wong 2014, 171. 
141 Hellsten 2012, 191, 195. 
142 Wong 2014, 172. 
143 Hellsten 2012, 27–29, 62. 
144 Hellsten 2012, 42–46, 105. 
145 Hellsten 2017, 43–45, 49, 56, 63, 146, 151. 
146 Hellsten 2017, 45–47, 49, 155. 
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5.2. Rakkaudessa eläminen 

Rakkaudessa eläminen liittyy merkityksellisyyden kokemukseen kokemuksellisten arvojen 

kautta. Ihminen voi löytää merkityksen kauneuden, totuuden tai juuri rakkauden kokemisen 

kautta. 147 Hellstenin mukaan ihminen voi elää ainoastaan yhteydessä rakkauteen, sillä 

rakkauden ulkopuolella eläminen on pelkkää selviytymistä. Rakkaudessa eläminen antaa 

turvaa kuolemanpelon edessä ja toisaalta rohkeuden heittäytyä todella elämään: 148 

Rakkaus on ihmisen koti, ja menettäessään rakkauden hänet ajetaan pahantahtoiseen 

maailmankaikkeuteen. Siellä hänellä ei ole kotia, vaan pelkkä kaaos, hylkääminen, paha ja 

ulkopuolisuus.149 

 

Hellstenin mukaan ilman rakkautta elämästä katoaa mielekkyys. Hellsten kirjoittaa 

jonkun maininneen, että rakkaudelle avautuminen on elämän tarkoitus, eikä muuta tarkoitusta 

ole. Rakkauden kokemus on niin merkittävä, että se auttaa jaksamaan kaiken. Rakkauden 

lahjaluonne näkyy siinä, että sitä ei voi hallita, jolloin ainoaksi vaihtoehdoksi sen 

vastaanottamiseksi on itsensä avaaminen. Tämä on Hellstenin mukaan elämän tarkoitus 150  

Sillä meidän syvin tarpeemme on tulla kohdatuksi, näkyväksi ja kuulluksi. Meidän tulee siksi elää 

rakkaudessa ja vastavuoroisuudessa toistemme kanssa. Elämämme tehtävä on oppia avautumaan sille 
käsittämättömälle tosiasialle, että rakkaus on maailmankaikkeuden suurin voima. Mikä ihmeellisintä, se 

asuu syvällä meidän ihmisten sydämessä. Tie sinne kulkee heikkouden kohtaamisen kautta. 151 

 

Ihmisen perustarpeita ovat siis vapaus, turvallisuus ja vastavuoroisuus. Vastavuoroisuus 

on rakkautta, sitä, että saa olla yhteydessä ja tulla kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi sekä 

kuulua ja olla osa itseään suurempaa kokonaisuutta. Hellstenin mukaan juuri rakkauden tarve 

tekee ihmisestä ihmisen, ja vaikuttaa ihmiseen eniten.152 Hellsten laajentaa rakkauden tarpeen 

myös transsendenttia koskevaksi. Käsittelen Jumalan rakkautta luvussa 5.3. tarkemmin. 

Syvimmällä ihmisen rakenteessa asuu tarve nähdyksi ja kuulluksi tulemiseen – tarve syvään yhteyteen, 

siihen, siihen, että joku murtautuisi traagiseen ja ontologiseen yksinäisyyteemme, joka näyttää olevan 

osamme. Tarve siihen, että saisi elää elämäänsä rakastavien silmien edessä, kannettuna, ymmärrettynä, 

lohdutettuna, jopa kaivattuna. Meissä kaikissa elää rakenteellinen yhteydenkaipuu. Ehkä kyse on juuri 

siitä Jumalan muotoisesta tyhjiöstä, josta Pascal puhui.153  

 

Joskus rakkauden tarve ja toisaalta pettymykset rakkaudessa ovat niin suuria, että 

ihminen torjuu tarpeensa kokonaan kieltämällä ne. Hellsten mainitsee, että samalla ihminen 

tulee torjuneeksi rakkauden lähteenä Jumalan. Koska rakkauden tarve on niin voimakas, 

ihmisen tärkeimmäksi kysymykseksi nousee rakkauden löytäminen ja olemus. 154 

 
147 Wong 2014, 170. 
148 Hellsten 2017, 21. 
149 Hellsten 2017, 47. 
150 Hellsten 2012, 16–17, 33, 151. 
151 Hellsten 2012, 35. 
152 Hellsten 2012, 19, 35, 81, 192; 2017, 39. 
153 Hellsten 2017, 22. 
154 Hellsten 2017, 37, 51. 
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Rakkautta Hellsten kuvaa kaikkein syvimmäksi arvoksi ja voimaksi, joka näkee 

totuuden ja antaa anteeksi ihmisen heikkouden. Juuri haavoittuvana ja aitona toisen ihmisen 

kohtaaminen synnyttää aina rakkauden. Ilman rakkautta, ihminen menettää kosketuksen 

omaan ihmisyyteensä ja itseensä. Riippuvuus toisista tekee ihmisestä riippuvaisen, ja 

riippuvuuden huomaaminen haavoittuvaisen. Ihmisen koko ihmisyys ja identiteetti ovat 

sidoksissa rakkauteen.155  

Rakastetuksi tuleminen auttaa ihmistä sisäistämään oman arvonsa, sillä vain toisten 

ihmisten tekojen välityksellä saada kokemuksen rakkaudesta. Rakkauden kokemus 

mahdollistaa maailmaan ”syntymisen ja luo ihmisen persoonaksi” sekä antaa levollisuuden 

kelpaamisesta. Rakastettuna ihminen voi heittäytyä omaan tehtäväänsä. Rakkaus luo myös 

turvan, jossa ihminen saa paljastua inhimillisenä ja vakuuttaa riittävyydestä ilman omia 

yrityksiä. Kun ihminen saa kokea olevansa rakastettu, hän löytää rakkauden itsestään ja voi 

aloittaa matkan sisimpäänsä. Toisaalta rakastetuksi tuleminen mahdollistaa avautumisen 

omalle rakkauden kaipuulle ja tuskalle, joka nousee rakkaudettomuuden kokemuksista sekä 

vastaanottamaan uudestaan rakkautta.156  

Rakkaudessa elämiseen kuuluu itsensä rakastaminen. Monet kielteisiksi mielletyt 

tunteet, kuten viha suojelevat vääryydeltä ja auttavat ilmaisemaan oman tahdon ja rajat. Tämä 

viha kohdistuu oikein toimiessaan toisen vahingoittavaan tekoon, ei ihmiseen. Hellsten 

kertoo, miten lapsena oppi piilottamaan vaikeat tunteensa ja tahtonsa aivan konkreettisesti 

perheensä kellariin, jonne isoäiti kehotti kiukunpuuskan iskiessä ”pahapellen” viemään. 

Oppiessaan myöhemmin kuuntelemaan rajojaan, hän kertoo vertauskuvallisesti hakevansa 

”pahapellen” kellarista, mikä symboloi näiden kielteisten tunteiden näyttämistä. Viha on siis 

rakkauden toinen puoli. Itsensä rakastaminen ulottuu myös oman keskeneräisyyden ja 

heikkouden hyväksymiseen. Jotta voisi antaa anteeksi muille, täytyy pystyä antamaan 

anteeksi ensin itselleen.  Kun ihminen kohtaa itsensä rehellisesti sellaisena kuin on, hän 

pystyy rakastamaan itseään epätäydellisenä ja silti arvokkaana.157 

Hellstenin mukaan rakkautta ei voi tarkemmin määritellä, mutta hän sanoo kaiken 

rakkauden olevan samaa rakkautta, joka tulee ”samasta selittämättömästä lähteestä”. Tuo 

rakkauden lähde on Hellstenin mukaan Jumala. 158 Syvennyn seuraavassa luvussa tarkemmin 

Jumalaa koskevaan rakkauteen. 

 
155 Hellsten 2017, 38, 50–51, 58; 2012, 33–34, 74. 
156 Hellsten 2017, 22, 40, 51–52; 2012, 21, 31, 150; Merkityksellistä elämää hakemassa 2020. 
157 Hellsten 2012, 20, 29, 40–41. 
158 Hellsten 2017, 37–39; Merkityksellistä elämää hakemassa 2020 
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5.3. Yhteys Jumalaan 

Hellsten liittää merkityksellisyyden kokemuksen vahvasti transsendenttiin ulottuvuuteen. 

Merkityksellinen elämä lähtee ymmärryksestä, että kaikki aistittava on ”kuori”, jota 

tutkimalla ja jossa pysymällä ihminen ei löydä merkitystä. Merkitykselliseen elämään 

tarvitaan ymmärrys jostain itseä suuremmasta, transsendentista. Kun ihminen on yhteydessä 

”johonkin muuhun minussa”, johonkin, joka on niin totta, että voi tuoda turvan ja 

merkityksen, ihminen on yhteydessä todellisuuteen. Tietoisuus tuosta suuremmasta tuo turvan 

ja merkityksen. Hellsten painottaa haastattelussa, ettei toinen ihminen voi olla se ”lopullinen 

merkitys”, vaan kyse on suuremmasta.159 Merkityksellisyyden kokemus liittyy 

transsendenttiin ulottuvuuteen elämässä: 

Kun uusi ulottuvuus avautuu, kokemus ei rajaudu ihmisen sisäiseksi kokemukseksi saati pelkäksi 

uskonnolliseksi kokemukseksi, vaan siitä tulee ontologinen, se yltää olemassaolon ja koko olevaisen 

perusteisiin. Taivas ei olekaan ylhäällä, se on täällä. Se on läsnä kaikessa, kudottu jokaiseen universumin 

kolkkaan. Ja se on aina ollut täällä, koko ajan, joka hetki…On kuin löytäisi kotinsa, todellisen kotinsa ja 

todellisen olemuksensa. Minä kuulun tuohon uuteen ulottuvuuteen, olen sitä, se on minussa ja minä 

siinä.160 

 

Transsendentin rakkauden kokemus antaa elämälle Hellstenin mukaan ”täyttymyksen, nimen, 

merkityksen ja yhteyden”. Jumala on sisimpämme ”kaikkein syvin kaipaus ja tarkoitus”. 

Ihminen voi Jumalan rakkautta kokiessaan tulla omaksi itsekseen, löytää oman identiteettinsä 

Jumalan kuvana ja rakkauden kohteena, kokea taivallista iloa ja löytää uuden elämän. 

Jumalan rakkaudesta syntyy ”kotiin tulemisen kokemus”. Koti, johon tullaan, on minuus. 

Jumalan rakkaus täyttää ihmisen rakkaudentarpeita ja auttaa kohtaamaan totuuden itsestä. 

Niin elämänvalheet ja pakokeinot sekä ihmisen alkuperä tulevat esiin. Jumalan rakkaus 

palauttaa ihmisen alkuperäiseen jumalayhteyteen ja antaa ihmiselle yltäkylläisen elämän. 161 

Yhteys Jumalaan vaikuttaa siis olevan kokemuksellisen arvon kautta löytyvä merkitys. 162 

Hellstenin mukaan yhteys Jumalaan syntyy yhteydestä itseen, sillä Jumala asuu ihmisen 

sisimmässä. Hellsten kuvaa Augustinusta mukaillen ihmisen perimmäinen minuus on siis 

jossain ihmisen ytimessä ja samalla ”jotenkin Jumalan suunnassa”.163 Jotta ihminen voisi elää 

identiteettinsä mukaista merkityksellistä elämää hänen tulee olla kiinnostunut itsestään ja 

siten myös Jumalasta. Jumalan ja oman minuutensa voi löytää ilman uskonnollisuutta, 

sisältään, ilman ulkoisten käskyjen noudattamista. Hellstenin mukaan kaikki ovat 

kiinnostuneita itsestään ja rakkaudesta, joten Jumalan ollessa rakkaus, se koskettaa jokaista 

 
159 Merkityksellistä elämää hakemassa 2020. 
160 Hellsten 2017, 124. 
161 Hellsten 2017, 35, 47–48, 72, 77, 166. 
162 Frankl & Batthyány 2010, 170. 
163 Hellsten 2017, 77; 2012, 146; Merkityksellistä elämää hakemassa 2020. 
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ihmistä.164 Merkitys on siis paradoksaalisesti saavutettavissa mysteeri kautta. Mysteerin 

transsendentti luonne, minuuden selittämättömyyden ihmetteleminen toimii 

merkityksellisyyden kokemuksen lähteenä, ja on saavutettavissa yhteydessä omaan sisimpään, 

sydämeen.165 

Siis me ollaan kohtalonomaisessa yhtälössä selittämättömään. Selittämätön on meidän rakenteen 

tosiasia. Ja me ei löydetä merkitystä ennen kuin me löydetään mysteerimme.166  

 

Rukous on Hellstenille elämän tapahtumisen paikka ja ”tietoista yhteyttä Jumalaan, 

jatkuvaa vuorovaikutusta luojan kanssa ja vaellusta hänen kanssaan”.  Se voi myös olla 

Jumalan puoleen kääntymistä ilman sanoja, hiljentymistä, transsendentin hahmon 

kuuntelemista sekä tila, jossa voi ”luoda nopeita sanattomia katseita Kristuksen puoleen.” 

Rukouksesta ihminen voi saada ymmärrystä ja lohtua ja ”uudistua alkuperänsä 

tiedostamisessa”. Hellsten painottaa rukousta kokemuksena, tietoisuutena Kristuksen 

läheisyydestä. 167 

Hellsten mainitsee Albert Einsteinin todenneen ihmisellä olevan perustavanlaatuinen 

eksistentiaalinen kysymys siitä, ”elämmekö hyväntahtoisessa vai pahantahtoisessa 

maailmankaikkeudessa?” Tämä eksistentiaalinen luottamus, usko rakkauden suureen 

voimaan, vaikuttaa uskallukseen elää. Eksistentiaalisen luottamuksen voi löytää dialogissa 

Toisen, eli Rakkauden tai Jumalan kanssa. Eksistentiaalinen luottamus antaa tunteen turvasta 

ja vakaudesta maailmankaikkeudessa, jossa vaikuttavat sekä hyvä että paha. Siksi myös sillä, 

miten elää, on merkitys. Luottamus antaa merkityksen elämälle ja transsendentti ”seuraa tuon 

merkityksen toteutumista”. Transsendentin Persoonan kohtaaminen antaa lohdun, turvan ja 

pelon poistamisen lisäksi myös kärsimykselle rakkaudellisen kontekstin. Hellsten kuvaa 

suurimmaksi kokemuksekseen eksistentiaalisen luottamuksen syntymistä, tietoisuutta 

Kristuksen läsnäolosta. Joskus tuo tunne läsnäolosta katoaa, mutta Hellstenin luottamus 

siihen, ettei Kristus hylkää, säilyy. Yhteys Jumalaan tarjoaa elämänselityksen, kokemuksen 

kuulumisesta suurempaan, kokemuksen itsensä ylittämisestä.168  Frankl kirjoittaa 

perusluottamuksesta Olemiseen (basic trust in Being). Kyse on eksistentiaalisesta teosta, joka 

ylittää älykkyyden ja järjen. Merkitystä ei siis voi tavoitella pelkästään järjellisin keinoin. 169 

Hellstenille elämä Ylösnousseen Kristuksen kanssa on merkittävin asia. Hän kuvaa 

Kristuksen persoonan ja sanoman koskettaneen ja ”ottaneen hänet valtaansa”. Hellsten antaa 

 
164 Hellsten 2017, 154; Hellsten 2012, 147, 151. 
165 Hellsten 2017, 134. 
166 Merkityksellistä elämää hakemassa 2020. 
167 Hellsten 2017, 113–114, 134, 169, 174. 
168 Hellsten 2017, 114, 121–122; 2012, 15, 21–22. 
169 Frankl & Batthyány 2010, 190. 
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ymmärtää, että Kristuksen seuraaminen on vienyt elämän kohti merkitystä, vapauttanut 

pelosta sekä tuonut lohdutusta ja iloa. Kristinuskossa on Hellstenistä kyse mystiikasta ja 

uudesta elämästä, ”haltioitumista siitä käsittämättömästä Persoonasta, joka on ihmisen 

persoonan alkuperä.” 170 Kristuksen seuraaminen on muuttanut Hellstenin merkityksien ja 

merkityksellisyyden kokemuksen sisältöjä: 

Elämämme on mielestäni määrä olla juuri sitä, rakkausseikkailua. Hengellisyys on avautumista sille 

tietoisuuden tasolle, jossa rakkaus on tosiasia. Rakkaus ei hahmotu silloin käsitteeksi, filosofiseksi 

ajattelutavaksi eikä edes korkeaksi moraaliksi tai eettisyydeksi vaan suhteeksi kahden persoonan välillä. 

Minä ole Tie, Totuus ja Elämä. Näin sanoi ihminen, persoona, joka oli ja on Persoona. Kun elämme 

suhteessa Häneen, elämme suhteessa, jossa meidät tunnetaan, nähdään ja kohdataan. Ihminen voi torjua 

tämän suhteen ja useimmiten torjuukin. Kaikki elämässä pyrkii herättämään ihmisen kuitenkin 

tietoisuuteen tämän suhteen mahdollisuudesta ja olemassaolosta. Myös kokemamme pelko ohjaa meitä 

kohti sitä. Se voi herättää meidät tiedostamattomuuden unesta ja johdattaa rakkausseikkailuun sellaisen 

käsittämättömän Persoonan kanssa, joka tuntee meidät läpikotaisin.171 

 

 Elämän merkityksellisyyden kokemus syntyy siis kokemuksellisesta yhteydestä 

transsendenttiin. Kyse on hyvin kokonaisvaltaisesta, mystisestäkin kokemuksesta, jossa 

yhteys transsendenttiin tarkoittaa tietoisuutta ja kokemusta Kristuksen läsnäolosta, elämistä 

”hänen edessään ja hänen kanssaan” sekä opetettavana ja johdatettavana olemista. Yhteys 

Kristukseen on Hellstenistä niin tärkeää kristinuskon kannalta, ettei kristinuskoa ilman sitä 

lopulta olisi edes olemassa. 172 Hellsten kirjoittaa myös kirkosta, jossa Kristus elää, ja jonka 

jäsenet elävät Kristuksessa. Ihmisten tulisi kirkon työssä olla luovia ja rohkeita, sekä 

kuunnellaan Jumalaa intuition kautta, työ Jumalan käsiin jättäen. Tässä yhteydessä toteutuu 

yhteys Jumalaan ja rakkauteen. 173 

5.4. Hengellinen kasvu 

Hengellisyyden tarve Hellstenille itse asiassa on merkityksellisyyden tarvetta, jolloin 

hengellisyyden kautta voi löytää kokemuksen merkityksellisyydestä:174  

Se on kaiken sen kaipaamista, jota varten sisimpämme on luotu. Kaipaamme iloa, rauhaa, kaipaamme 

sitä, että elämämme olisi merkityksellistä ja että siinä olisi rakkautta. Tämä tarve asuu kaikkien meidän 

sisimmässä ja etsimme sitä koko elämämme.175 

 

Hellstenin mukaan rakkaus ja usko ovat kaikkein syvimpiä tarpeita ja koskettavat samaa 

ulottuvuutta. Ihmisen kaipuu rakkauden puoleen on lopulta kaipuuta Jumalan puoleen.176  

 
170 Hellsten 2017, 6, 95. 
171 Hellsten 2017, 130. 
172 Hellsten 2017, 89–90. 
173 Hellsten 2017 163, 167–168 
174 Hellsten 2017, 64. 
175 Hellsten 2017, 64. 
176 Hellsten 2012, 143–144. 
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Hellsten kirjoittaa myös eksistentiaalisten kysymysten heräämisestä terapiaprosessissa 

hengellisinä kysymyksinä. Nämä eksistentiaaliset kysymykset koskevat arvoja, omaa 

identiteettiä, minuutta, elämän tarkoitusta, elämän rajallisuutta, kuten kuolemaa ja kärsimystä, 

sekä Jumalaa. Kun ihminen on ”matkalla sisimpäänsä”, hän lähestyy samalla myös muita 

suuria kysymyksiä. Hellsten kertoo löytäneensä omiin eksistentiaalisiin kysymyksiin ja 

turvattomuuteen vastauksen Kristuksen seuraamisesta.177 Hänelle älyllinen kristillisyys on 

elämän tärkein asia. Kristinuskon totuuksien todeksi eläminen ja niiden sanoittaminen uusilla 

tavoilla tekee hengellisyydestä merkityksellistä.178 Hän kuvaa ymmärtäneensä hengellisten 

asioiden ja psykologian kuuluvan yhteen, jolloin ne alkoivat tuntua merkityksellisiltä.179  

Terveeseen hengellisyyteen ja hengelliseen tietoisuuteen liittyy Hellstenin mukaan 

aina egon murtuminen ja paljastuminen, sekä todellisuudessa eläminen. Vain siten ihminen 

voi avautua Jumalalle ja tämän armolle, ”sillä Jumala tulee sinne missä Hänelle on tilaa.” 

Rakkaudesta tunnistaa aina terveen hengellisyyden. Hellsten toteaakin, ettei hengellisyyteen 

liity yksityiskohtaisia vaatimuksia vaan valinnanvapaus oman polun etsimisessä. Jumala 

odottaa, että voisi vastata ihmisen etsintään, mutta ei koskaan pakota. Ihminen on vastuussa 

valinnoistaan, sillä suhde Jumalaan perustuu oikeaan ”kumppanuuteen”. 180 

Hengellinen kasvu on elämäntapa, joka ei Hellstenin mukaan jää kesken. Matkan 

tavoite on ”hengellisen kasvun syveneminen ja jumalakuvan kehittyminen.” Hengellisen 

kasvun myötä ihminen näkee totuuden itsestään ja puutteistaan. Kärsivällisyys auttaa tuolla 

kasvumatkalla tietoisuuden syventämistä. Kärsivällisyys vahvistaa uskon luottamusta ja 

auttaa yrittämään yhä uudestaan virheidenkin jälkeen.181 

Hellstenille usko on ensisijaisesti tietoisuutta ja todellisuudesta kiinni pitämistä myös 

vaikeuksien ja kärsimyksien keskellä. Siihen liittyy ”sisäinen näkeminen” ja hyvien asioiden 

odottaminen pahuuden sijaan. Usko muuttaa olemassaolon perustan ja uskon varassa 

eläminen johtaa minuuden rakentumiseen uudenlaiseen rakentamiseen. Usko on 

haavoittuvuutta, jossa egolla ei ole enää valtaa. Kaikki alkaa vasta uskoon tulosta.182 Uskossa 

ja uskovaisuudessa ei ole kyse mielipiteestä vaan tiedostamisesta, johon kuuluvat 

”kognitiiviset, emotionaaliset ja hengelliset ulottuvuudet.” Jumalan on tultava ihmiselle 

todellisemmaksi, jotta usko muuttuisi tietoisuudeksi. Uskon ja tietoisuuden välillä vallitsee 

 
177 Hellsten 2017, 76, 95, 123. 
178 Hellsten 2017, 96–97. 
179 Hellsten 2012, 149. 
180 Hellsten 2017, 66–67, 130–131,133–134. 
181 Hellsten 2017, 5, 78–79, 100, 160. 
182 Hellsten 2017, 132–133, 137–138. 
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Hellstenin mukaan ”vuorovaikutus”. Kun tietoisuus heikkenee, ihminen joutuu elämään 

enemmän uskon varassa. 183  

Hellsten vastaa suoraan merkityksellisyyden kokemuksen syntyvän siitä, että ihmisen 

eläessä maan päällä jo taivaassa, maanpäällinen alkaa näyttäytyä eri valossa. Kaikista 

tapahtumista ja kaikesta koetusta tulee merkityksellistä. Niiden kautta ihmisessä syntyy uutta, 

ihmisestä tulee ”taivasolento”, jonka ”koti on horisontin tuolla puolen”. Merkityksellisessä 

elämässä on siis kyse uudestisyntymisestä: 184 

…tämä kaipaus on merkki syntyvästä uudesta elämästä. Se vie meitä kohti päämääräämme, todellista 

identiteettiämme. Kotimme ei ole täällä, se on jossain muualla. Olemme muukalaisia maan päällä. Ja 

muukalaisuus vahvistuu sitä mukaa, kun synnymme todelliseen identiteettiimme.185 

 

Itse asiassa Hellstenin mukaan Jeesuksen toiminnan tarkoitus oli näyttää mikä on ihmisen 

todellinen olemus ja palauttaa yhteys ihmisen ja Jumalan välille. Uudestisyntymiseen liittyy 

myös oman tahdon ja elämän luovuttaminen Jumalalle.186  

Luovuttamisella Hellsten kuvaa prosessia, jossa ihminen jättää toistuvasti itsensä, 

tahtonsa, asiansa ja tarpeensa ”itseään suurempiin käsiin.” Luovuttaakseen ihmisen täytyy 

jollain tavalla kokea myös eksistentiaalista luottamusta. Elämän luovuttamiseen liittyy 

paradoksaalisesti sen takaisin saaminen. Luovuttamisessa toteutuvat kokemukselliset ja 

asenteelliset arvot, joiden kautta logoterapiassa voidaan löytää merkitys. Esimerkiksi 

kokemuksellisen arvo näkyy luovuttamisessa siinä, miten kokee päivän kokemukset ja on 

yhteydessä Jumalaan, asenteellinen arvo siinä, että luovuttaa myös kärsimyksen edessä 

uskoen siinä olevan tarkoitus. 187  Luovuttaminen tarkoittaa kontrollista ja elämänhallinnasta 

luopumista ja mysteeriin osallistumista. Se pitää sisällään myös tunteiden, kuten pelon ja 

ärtymyksen luovuttamista, perspektiivin hakemista ja taistelua egon hallintakeinoja vastaan 

sekä oman voimattomuuden ja avuttomuuden antamista Suuremmalle.188 Luovuttaessa 

ihminen voi saada tilalle levollisuutta, rakkautta, kykyä olla provosoitumatta ja kykyä 

hyväksyä asiat niin kuin ne ovat sekä tunteen siitä, että kaikki on hyvin. Paradoksaalisesti 

”hallinnasta luopuminen luo hallintaa”.189  

Luovuttamiseen liittyy Hellstenin mukaan itsensä antaminen tuon ”Suuremman 

palvelukseen”, jolloin voi kokea johdatusta ja siunausta. Kun jää kuuntelemaan mikä tahtoo 

tapahtua, tekemiseen liittyy helppous. Hellstenille ”Tapahtukoon sinun tahtosi” lause, kuvaa 

 
183 Hellsten 2017, 127–128, 132. 
184 Merkityksellistä elämää hakemassa 2020; Hellsten 2017, 139. 
185 Hellsten 2017, 87, 135–137, 141. 
186 Hellsten 2017, 135, 138–139. 
187 Wong 2014, 170. 
188 Hellsten 2017, 115, 117, 119, 159; 2012, 19. 
189 Hellsten 2017, 119–120, 172, 174–175. 
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luovuttamisen opettelua, oman tahdon ja ohjauksen sekä erilaisten tilanteiden luovuttamista 

Suuremman käsiin.190 Suuremman palveleminen näyttäytyy logoterapian valossa luovan 

arvon kautta toteutuvalta merkitykseltä. 191Hellsten esittää pyrkimysten kannalta varsin 

inklusiivisen näkemyksen siitä, kuka tuo Suurempi oikein on. 

Minulle tuo Suurempi on Kristus. Opettelen luovuttamaan elämäni hänelle…Miniälleni tuo suurempi 

on Allah. Se ei ole minun sanani enkä tiedä kuka Allah on. Epäilen kuitenkin, että hän on sama Jumala, 

jota minäkin rukoilen ja jolle luovutan elämäni. Joka tapauksessa tiedän, että Jumala on se, joka hän on 

eikä jumalia ole samaa määrää kuin häntä koskevia mielipiteitä. Joku käyttää sanaa Jumala, joku puhuu 

tietoisuudesta, joku Korkeammasta voimasta, joku Läsnäolosta, joku rakkaudesta…Rakkaus-sana ei 

herätä vastustusta…Jumala on…niin sotkettu uskonnollisuuteen, että monet ovat kääntyneet etsimään 

elämänsä tarkoitusta ja merkitystä muualta.192   

    

Luovuttamalla Hellsten kertoo kutsuvansa Kristuksen arjen tilanteisiin, jolloin Kristuksen 

voiman vaikutus ja tahto vievät tilanteita oikeaan suuntaan. Rukousvastauksia ei voi 

kuitenkaan hallita vaan rukouksiin voi saada paradoksaalisia vastauksia.193 Luovuttaminen 

liittyy myös luovien arvojen kautta toteutuvaan merkitystä. Se liittyy tilanteisiin, joissa 

ihminen ylittää itsensä. 194 

Kuuliaisuus on osa hengellistä kasvua, ihmisen vastaus Jumalalle, jonka kautta Jumala 

voi luoda ihmisen uudeksi.  Koska elämänhallinta tulisi luovuttaa Jumalalle, kuuliaisuus on 

keino elämänhallinnan murtumiseen. Kuulaisuus on valppautta toteuttaa se mitä kuulee ja 

muuttaa kuullut asiat teoiksi ja käyttäytymiseksi. Kuulaisuus on itse asiassa tottelemista ja 

nöyryyttä.195  

Jumala avaa oviaan vain sitä mukaa kun meissä syntyy kuuliaisuus…Jumala odottaa, että olisimme 

tosissamme ennen kuin avaa aarrekammionsa…siksi, että tietää, ettei meillä ole tilaa hänen lahjoilleen 

ennen kuin teoillamme osoitamme niin.196 

 

 Kuuliaisuudessa ihminen suostuu tottelemaan ja muuttamaan toimintaansa, koska tietää sen 

Jumalan tahdoksi ja oikeaksi, vaikka tietää ettei pysty siihen. Hellstenin mukaan 

kuuliaisuuteen tarvitaan uudestisyntymistä ja toisaalta uudestisyntymiseen kuuliaisuutta. 

Paradoksaalisesti Jumala antaa voimia, jos ihminen suostuu ensin lopettamaan vanhat 

paheensa.197 

Hellsten kirjoittaa hengellisyyden ja kuuliaisuuden liittyvän addiktioiden voittamiseen. 

Ihmiset eivät halua luopua pahoinvointia luovasta käyttäytymisestä tavoitellessaan 

hyvinvointia, mutta heidän täytyy ottaa vastuu muutoksestaan ja omasta käyttäytymisestään. 

 
190 Hellsten 2017, 173–174; 2012, 93, 165–167. 
191 Frankl & Batthyány 2010, 170. 
192 Hellsten 2017, 118–119. 
193 Hellsten 2017, 174–175. 
194 Wong 2014, 170. 
195 Hellsten 2017, 140–141, 146–147. 
196 Hellsten 2017, 142. 
197 Hellsten 2017, 141–143, 145, 147.  
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Muutosta edesauttaa egon vallan murtuminen ja ihmisen saattaminen voimattomuuden 

tilaan.198 Addiktioiden voittaminen tapahtuu Hellstenin mukaan siten, että muuttaessaan 

toimintaansa, ihminen saa voiman muutokseen, ja Jumala vaikuttaa näin ihmisen kautta. 

Mutta Jumala ei toimi, ellei hänen anneta toimia. Kuuliaisuuden myötä ihminen alkaa 

toteuttaa tekoina kuulemaansa ja huomaa saavansa voiman siihen. Koska kuuliaisuus ajaa 

vastakkain addiktioiden kanssa ihminen joutuu tekemään ratkaisun addiktioista 

kiinnipitämisen ja todellisten lahjojen saamisen välillä. Kaikki addiktiot ovat Hellstenin 

mukaan mahdollista voittaa, sillä ne on jo voitettu. Myös rakkauden kokemus auttaa 

addiktioiden voittamisessa: 199  

AA:ssa sanotaan, että alkoholismi on hengellinen sairaus…Sanonta, jonka mukaan alkoholistin pelastaa 

vain uskoon tuleminen, rakastuminen tai AA, osuu kohdalleen. Kaikissa kolmessa on kyse oikeastaan 

samasta asiasta, häpeästä vapautumisesta ja rakastavan yhteyden löytämisestä.200 

 

5.5. Läsnäolossa eläminen 

Hellstenin mukaan elämän tulisi tapahtua läsnäolon hetkessä, sillä muussa hetkessä elämää ei 

voi elää. Elämän merkityksellisyys syntyy läsnäolon tilassa elämisestä, ja silloin ihminen saa 

kokemuksen siitä, että kaikki on hyvin vaikeuksienkin keskellä. Läsnäoloon liittyykin vahva 

eksistentiaalinen luottamus, sillä läsnäolo on paikka, jossa ihminen voi elää taivaassa, maan 

päällä. Läsnäolon tilassa elämä on tarkoituksellista ja ihmisellä on yhteys omaan todelliseen 

minuuteensa, tarpeisiinsa ja tunteisiinsa, mikä vaikuttaa hyvinvointiin. 201  

Kun pysähtyy ja astuu ulos kiireestä, syntyy tunne kaiken hidastumisesta. Todellisuudessa mikään ei 

hidastu, vaan kokemus syntyy siitä, että ulkopuolellamme vallitseva elämänrytmi on nopea ja 

sisällämme vallitsee toisenlainen rytmi. Tavoitamme sisältämme saman rytmin, joka on meren aallossa, 

perhosessa, ruohonkorressa tai taivaalla lipuvassa pilvissä. Luonnossa…vallitsee asioiden rauhallinen 

eteneminen, hitauden ja läsnäolon rytmi. Tämän rytmin tavoitamme läsnäolon tilassa.202  

 

Logoterapian kokemuksellisen arvon kautta löydettävä merkitys muistuttaa itse asiassa 

buddhalaisuuden mindfulness opetusta totuuden, lempeyden ja kauneuden arvostamisesta. 203 

Elämässä onkin Hellstenin mukaan kyse olemisesta, ei niinkään tekemisestä ja juuri 

siksi kiireettömyys ja joutilaisuus ruokkivat merkityksellistä elämää. Läsnä ollessa ihminen 

on yhteydessä Jumalan läsnäoloon, puheeseen ja oman sisimpänsä transsendenttiin 

ulottuvuuteen. Koska ajattomuus on nyt-hetkessä läsnä, se on ”ikuinen, pyhä, selittämätön ja 

mystinen”. Läsnä ollessa ihminen voi vihdoin olla onnellinen ja iloita elämästä vastaanottaen 

 
198 Hellsten 2017, 61, 144–145. 
199 Hellsten 2017, 144–146, 156, 159–160. 
200 Hellsten 2017, 156. 
201 Hellsten 2012, 19, 129; Merkityksellistä elämää hakemassa 2020. 
202 Hellsten 2012, 27. 
203 Wong 2014, 171. 
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elämän sellaisena kuin se on. Rakastetuksi tuleminen ja kiitollisuus mahdollistavat läsnäolon. 

Läsnä ollessa toiminta on niin ”intensiivistä, että aika ikään kuin katoaa, menettää 

merkityksensä.” Vastakkaisesti kiire syntyy siitä, että ihmisellä e ole aikaa sille mikä tapahtuu 

nyt, sillä hän on menossa jo seuraavaan hetkeen ja paikkaan. Näin ihminen on ”aina väärässä 

paikassa väärään aikaan.” Kiire sekä tietotekniikka estävät läsnäolon. 204 Logoterapian 

spirituaalinen lähestymistapa painottaa myös tekemistä enemmän olemista. Teot ovat 

yhdenmukaisia merkityksen tarpeen kanssa, joka on yhteydessä ihmisen sisimpään.205 

Läsnäolo antaa ihmisten väliseen kohtaamiseen hitauden, joka synnyttää siihen 

yhteyden sekä rakkauden.206 Läsnäoloon liittyy monia positiivisia mielentiloja. Esimerkiksi 

luovuus syntyy, kun ihmisellä on aikaa jopa tylsistyä ja kun hän uskaltaa ottaa riskin oman 

persoonallisuuden, osaamisen, ajatusten paljastumisen suhteen. Luovuuden kautta ihminen 

liittyy Jumalan luomistyöhön. Läsnäoloon liittyy tehokkuus, jonka hitaus ja levollisuus 

mahdollistavat. Ihmisen toimii ainutlaatuisesti, omassa tempossa ja työhön liittyy 

mielekkyyden tunteita. Hänen toimintaansa sävyttää valppauden ja innovatiivisuuden 

ominaisuudet. Läsnäoloon liittyvän intuition ”kautta käytössämme on koko universumin 

mysteerivarasto”. Hellsten kuvaa miten tärkeänä leikkiä ja intuitiota Albert Einstein oman 

ajattelunsa kannalta piti. Valppaus syntyy ihmisen sisäisen rytmin ja maailmankaikkeuden 

rytmin ”synkroniasta” ja auttaa huomaamaan asioita, joihin ei muuten kiinnittäisi huomiota. 

Hellstenin mukaan merkityksen kokeminen syntyy mandaatista luoda elämää ja synnyttää 

uutta. Lisäksi merkityksellistä elämää voi vaalia pitämällä huolta intuitiosta, sillä intuitio 

auttaa järjen ylittävien asioiden kuulemisessa. 207  

Työnteossa yhdistyvät sielun kuuntelun ja läsnäolon prosessit. Hellstenin mukaan 

työtä olisi hyvä tehdä läsnäolon tilassa, sillä silloin ihminen saa voimaa työstä ja hänelle 

syntyy tunne jonkun suuremman vaikuttamisesta työhön.208 Ihmisen yksilöllisyyden 

huomioiminen ja kunnioittaminen tukee ”luovuutta, innovatiivisuutta ja työniloa”. Ihmisen 

työ heijastaa parhaimmillaan hänen sielunsa antamaa elämäntehtävää, kutsumusta, missiota ja 

tarkoitusta. Ihmisellä on tarve itseilmaisuun ja luovuuteen usein juuri työn kautta. Hellstenin 

mielestä kuitenkin työntekemisen tapa, vaikuttaa merkittävällä tavalla ihmisen hyvinvointiin. 

Työllä tulisi olla jonkinlainen visio, sillä silloin työstä voi saada iloa. Hellsten kertoo, että 

hänen tunteensa kutsumuksesta, muiden ihmisten palvelemisesta on ”antanut suuntaa, 

 
204 Hellsten 2012, 18, 26–27, 34–35, 122, 127, 137. 
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mielekkyyttä ja voimia.” 209 Franklin mukaan merkitys voidaan löytää luovien arvojen kautta, 

joissa ihminen toimii muiden hyväksi tekemällä asioita, joissa on hyvä ja joita rakastaa. Näin 

ihminen voi lahjoja käyttämällä täyttää kutsumuksensa yhteiskunnassa ja kokea 

merkityksen.210 

Itsensä toteuttaminen, eläminen työn ohessa sekä oman kutsumuksen rajojen 

tunnistaminen ovat myös tärkeitä asioita merkityksellisen elämän kannalta. ”Ihmiset, jotka 

ovat sovussa itsensä kanssa” pystyvät parempaan työntekoon, sillä levollisuudesta syntyy 

tehokkuutta. 211 Franklin mielestä itsensä toteuttaminen on merkityksellistä silloin, kun se 

suuntautuu merkitykseen, ei valtaan tai mielihyvään. Merkitys tulee ensisijaisesti myös 

itsensä ylittämisen kautta, ei itsensä toteuttamisesta. 212 Toisaalta inhimillinen kasvu on myös 

virheiden ja keskeneräisyyden sallimista. Työpaikalla inhimillinen johtaja syventää 

arvomaailmaa. Esimerkiksi luovuus on uskallusta tehdä uusia asioita ja paljastua 

tekemisessään.  Tällöin ihminen on ”oppimisen tilassa”. Luovuuteen liittyvän 

keskeneräisyyden sietäminen edellyttää varmuutta omasta arvosta.213  

5.6. Sielukas elämä 

Hellstenin mukaan etsimällä ja kuuntelemalla sieluaan ihminen löytää luottamuksen 

maailmankaikkeuden hyväntahtoisuuteen ja rakkauteen, siis eksistentiaalisen luottamuksen. 

Ihmisen sielu on yhteydessä transsendenttisella tavalla maailmankaikkeuteen.214 Sielukas 

elämä pitää sisällään spirituaalisia pyrkimyksiä koskien sitä, miten asioita tulisi tehdä. 

Hellstenin mukaan sielun kuuntelu tuo ikuisuuden perspektiivin elämään. Esimerkiksi 

konkreettisena paikkana puuvaja ja siellä vallitseva hiljaisuus, hitaus, ajattomuus paljastavat 

ihmisen tilan, kaikki tunteet ja väsymyksen, karsivat turjan ja pelkistävät elämän niin, että 

asiat asettuvat oikeaan perspektiiviin. Hellsten yhdistää oman puuvajansa jouluseimeä 

suojanneeseen talliin ja toteaa, että ”joulunvietolla täytyy olla puuliiterin ominaisuudet, eikä 

vain joulunvietolla vaan elämällä kaikkinensa.” Sielun tuoma perspektiivi tuo pintaan kaiken 

oleellisen ja poistaa turhan. Se auttaa jaksamaan elämässä ja antaa ”maanpäälliselle 

taipaleellemme taivaan värit.”215 Sielun kuuntelulla onkin vaikutus merkityksen löytämiseen 

 
209 Hellsten 2017, 32; 2012, 92–93, 99, 185. 
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215 Hellsten 2012, 16, 117–118, 194. 
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Franklin kokemuksellisten arvojen kautta ja sielun kautta ihminen vaikuttaa voivan ylittää 

itsensä. 216  

Pyrkimys sielukkaaseen elämään kumpuaa sielun tarpeista. Hellstenin mukaan tarpeita 

ovat joutenolo, hiljaisuus ja spontaanius sekä intuitio. Ihmisen elämässä sielun 

kuuntelemiseen tulisi varata aikaa ja hitautta. Myös elämän menemiset ja tekemiset tulisi 

suunnitella sielu huomioiden. Siten sielulle on tilaa elämässä ja ihminen voi palautua. 

Hellstenistä on tärkeää, että sielun spontaani villiys sekä sielun ja ruumiin tasapaino säilyvät. 

Sielun kuunteleminen vaatii rohkeutta ja sielun ohittaminen johtaa ”sieluttomaan elämään, 

suorittamiseen ja elämän tyhjänpäiväistymiseen.”217  

Sielun tarpeisiin kuuluu myös itsensä ilmaisu. Harrastukset, eli ”ihmisten hartaat 

asiat” ovat sielun ilmaisun tapoja. Niiden kautta sielu paljastuu ja ”jättää tekemisiimme 

jälkensä.” Sielu tarvitsee myös naurua ja hauskuutta, ja sen tulee saada nauttia asioista ilman 

suurempaa syytä, hyödyllisyyttä tai itsensä kehittämistä. 218 Franklin mukaan merkitys 

voidaan löytää kokemukselliset arvojen kautta, jos ihmiset ovat niihin liittyen spirituaalisesti 

virittyeitä ja keskittyvät merkitykseen. Merkitys syntyy siitä, miten päivittäiset kokemukset 

koetaan, ja esimerkiksi suhde luontoon, elämään ja muihin ihmisiin voi tarjota tuon 

kokemuksellisen merkityksen. Merkitys voi toteutua esimerkiksi mindfulnessin kautta. 219 

Vaikka sielukas elämä pitää sisällään nautintoa, sen voi ymmärtää ensisijaisesti 

logoterapeuttisena merkityksen etsimisen prosessina, jossa sielun kuuntelu auttaa ihmistä 

tunnistamaan minuudesta kumpuavat syvät tarpeet ja toteuttamaan niitä. 220 

Yhteydestä sieluun syntyy voimakas merkityksellisyyden kokemus. Ihmisen on 

tärkeää ymmärtää sielua kuuntelemalla mitä tarvitsee, kaipaa ja haluaa. ”Sielukas ihminen” 

hehkuu hyvinvointia sillä, hänellä on läheinen yhteys minuuteensa. Koska sielun luonne on 

ikuinen ja se tuntee itsensä ja suuntansa, yhteydessä siihen ihminen voi löytää oikean arvonsa. 

Sielu tarvitsee rakkaudellista ympäristöä tullakseen esiin. Hellstenin mukaan yhteys sieluun 

antaa ”elämäntunnon, syvän täyttymyksen ja merkityksen elämälle”. Sielua kuuntelemalla 

ihminen voi löytää elämälleen mielekkyyden, tehtävän, suunnan ja tarkoituksen.  221 

Mitä enemmän yhteyttä kahden ihmisen välillä on, sitä enemmän on rakkautta. Ja mitä enemmän 

rakkautta kahden ihmisen välillä on, sitä sielukkaampaa elämä on. Ja mitä sielukkaampaa elämä on, sitä 

vähemmän egon tarvitsee taistella…Egon hurja kamppailu syntyy usein juuri siitä, että se yrittää 

korvata sielun puuttumisen. Jos ihmisellä ei ole yhteyttä sieluunsa, hänen elämänsä on tyhjää. Tyhjää 
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elämää ego sitten yrittää täyttää, mutta sen keinot ovat väärät. Ne eivät anna täyttymystä vaan johtavat 

entistä syvempään tyhjyyteen ja onttouteen.222 

 

Sunnattomuuden, tarkoituksettomuuden, toivottomuuden, vierauden ja tyhjyyden 

tunteet ovat sielun tapa kertoa, että ihminen kulkee väärään suuntaan. Lisäksi intuition kautta 

sielu puhuu tärkeistä asioista järjen ylittävällä tavalla. Sielu puhuu kehon oireilemisen kautta. 

Ihmisen tulisi arvostaa ruumistaan sitä huolehtimalla ja sitä kuuntelemalla. Näin ihminen 

säilyttää yhteyden myös ihmisyyteensä. ”Uupuminen on sielun huutoa.” Silloin kun sielu saa 

vaikuttaa elämään, luoda ja ohjata sitä, ihminen on elinvoimainen ja sielu nuorekas. 223 

Sisäinen menestys on Hellstenin mukaan sitä, että ulkoinen elämä heijastaa ihmisen 

persoonaa kaikin tavoin, ihminen elää itsensä muotoista elämää ja kaikessa hänen 

tekemisessään on hänen ”persoonansa sävy”. Raha ei määritä tällaisen ihmisen onnellisuutta, 

sillä hän käyttää sitä suuremman hyvän toteuttamisen välineenä. Sielu kutsuu elämään täyttä 

elämää iästä riippumatta. Tuo täysi elämä on syvempää, rohkeampaa, rikkaampaa ja 

todellisempaa. Sielun pohjalta tehdyt valinnat vievät sopusointuun ja oman elämän 

omistajuuteen. 224 

Sisimmän kuuntelu voi paljastaa unelmien ja haaveiden olevan osa syntymätöntä 

minuutta, joka haluaa tulla todelliseksi tulevaisuudessa, jos ihminen ottaa ne tosissaan.   

Erilaisten tunteiden kuten kateuden avulla ihminen voi löytää osan minuudestaan, joka on 

varjon peitossa ja ”haluaisi syntyä ja tulla esiin, osaksi minua ja elämääni”.225  

Hellsten kirjoittaa myös sankaruudesta, jossa sielun kuuntelu ja tiedostamisen prosessit 

yhdistyvät. Sankarilla on Hellstenin mukaan ”rohkeutta astua ulos sovinnaisuudesta”, kykyä 

itsetuntemukseen ja -kritiikkiin sekä kyky tunnistaa oma erehtyväisyys. Sankari luottaa 

Hellstenin mukaan sisimpäänsä kulkiessaan kohti mahdotonta, mutta pysty luopumaan 

tavoitteistaan, jos huomaa egon ajavan asiaa. Sankari siis tunnistaa itsessään egon ja sielun 

pyrkimyskonfliktin ja on yhteydessä oman sielunsa visioihin.  226 Franklin mukaan ihmisellä 

on kyky nousta yhteiskunnan vaatimusten yläpuolelle, ja tavoitella kiinnostuksen kohteitaan 

ja unelmiaan, merkityksellisen ja tarkoituksellisen elämän elämiseksi. 227 

 
222 Hellsten 2012, 58–59. 
223 Hellsten 2012, 57, 84, 102, 166, 196–197. 
224 Hellsten 2012, 57, 63–64, 96–98. 
225 Hellsten 2012, 109–110. 
226 Hellsten 2012, 110–111, 169–172. 
227 Wong 2014, 151. 
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6. Spirituaaliset pyrkimykset merkityksellisenä 
elämäntapana Hellstenin ajattelussa 

 

Hellstenin ajattelussa merkityksettömyyden ja merkityksellisyyden kokemus ovat 

pohjimmiltaan yhteydessä mielikuviin ja kokemukseen maailmankaikkeudesta joko 

hyväntahtoisena tai pahantahtoisena paikkana. Kyse on lapsuudessa syntyneestä 

perusluottamuksesta ja eksistentiaalisen luottamuksen löytämisestä.228 Kuviossa 2. näkyy 

Hellstenin ajattelussa ilmenevä jako pahantahtoiseen ja hyväntahtoiseen 

maailmankaikkeuteen sekä pyrkimykset, jotka johtavat merkityksellisyyden ja 

merkityksettömyyden kokemuksiin. Spirituaaliset pyrkimykset vievät ihmistä kohti 

hyväntahtoista maailmankaikkeutta, tavoitteiden kuten egon ja menneisyyden tiedostamisen, 

jumalayhteyden löytymisen sekä oman itsetuntemuksen ja syvien arvojen tunnistamisen 

kautta. Spirituaalisilla pyrkimyksillä ei ensisijaisesti tavoitella merkityksellisyyttä, vaan se on 

sivutuote merkityksen ja tarkoituksen löytymisestä. Tässä luvussa tuon Emmonsin 

spirituaalisten pyrkimysten teorian mukaan tulkintaan. 

 

Kuvio 2. Merkityksettömyyteen ja merkityksellisyyteen vievät pyrkimykset Hellstenin 

ajattelussa 

 

 

 
228 Hellsten 2017, 57; 2012, 195 

Pahantahtoinen maailmankaikkeus Hyväntahtoinen maailmankaikkeus

Spirituaaliset 
pyrkimykset

(Luovat ja 
kokemukselliset arvot)

Egolähtöiset
pyrkimykset

Elämän 
rajallisuus

Merkityksellisyys
Merkityksettömyys

(Eksistentiaalinen tyhjyys)

Hyväksyminen
(Asenteelliset arvot)

Torjuminen



45 

 

Mielikuva ja kokemus pahantahtoisesta maailmankaikkeudesta syntyy Hellstenin 

mukaan lapsuudessa koetun rakkaudettomuuden seurauksena. Huono kohtelu vaurioittaa 

ihmisen minäkuvaa ja todellisuudentajua. 229 Ihminen ei voi löytää pahantahtoisessa 

maailmankaikkeudessa tarkoitusta kokemuksellisten arvojen kautta, sillä hän elää 

rakkaudettomuudessa kehittäen tiedostamattomia selviytymiskeinoja minänsä suojaksi. Hän ei 

yksinkertaisesti koe rakkautta. 230 Koska ihmisen toiminta rakkaudettomuuden ja pelon vuoksi 

keskittyy kärsimyksen ja haavoittumisen välttämiseen, hän ei myöskään löydä tarkoitusta 

luovien arvojen kautta. Ihminen keskittyy itsensä suojeluun eikä pysty palvelemaan muita tai 

ylittämään itseään. Egon vaikutus uskonnollisuudessa johtaa tekopyhyyteen ja uskotteluun, 

jossa perimmäinen pyrkimys on oman hyvyyden säilyttäminen erilaisia säädöksiä 

noudattamalla. Siksi siinä ei toteudu myöskään luovien arvojen kautta löydettävä tarkoitus. 231 

Sekä Franklin, että Hellstenin mukaan ihmisen turhautuminen tarkoituksen ja 

merkityksen tarpeissa johtaa mielihyvähakuisuuteen. Mielihyvä ja addiktiot toimivat 

korvikkeena tarkoituksen tarpeelle, kuitenkaan pystymättä tarjoamaan sitä. 232 Tutkimuksissa 

on itse asiassa todettu, että merkityksen ja tarkoituksen puutteella saattaa olla merkittävä 

yhteys alkoholiongelman kehittymiseen elämän aikana. 233    

 Elämän rajallisuuden torjuminen johtaa merkityksettömyyteen, sillä ihminen ei voi 

torjumalla löytää tarkoitusta asenteellisten arvojen kautta. Tarkoitus löytyy merkityksellisestä 

kärsimisestä. Torjumalla kärsimyksen, ihminen ei voi löytää kärsimykseen liittyvää 

tarkoitusta. Ihminen ei myöskään löydä omaa todellista ihmisarvoaan taistelemalla 

vanhenemista vastaan. 234 Jos ihminen ei kohtaa kuolemaa, silloin hän ei välttämättä havahdu 

arvostamaan elämää, eikä elämän rajallisuus paljasta elämän tärkeimpiä asioita. Franklin ja 

Hellsten näkevät molemmat kuoleman kohtaamisen mahdollisuutena tarkoitukseen.235  

Kärsimyksen vastustaminen myös lisää Hellstenin mukaan kärsimystä ja Franklin mukaan 

puolestaan sanoo tämän johtuvan kärsimyksen tarkoituksen epäilemisestä. Jos tarkoituksen 

voi löytää tavassa, jolla kärsimyksen kohtaa, kärsimyksen kohtaamattomuus johtaa 

tarkoituksen puuttumiseen. 236 Maailman ja oman pahuutensa torjumisella ja pois 

selittämisellä ihminen ei myöskään kasva vastuulliseksi. Ihmisen pitäisi sekä Franklin, että 

 
229 Hellsten 2017, 21, 40, 47, 149–150, 152–153. 
230 Wong 2014, 170. 
231 Hellsten 2017, 19–20, 38–41, 51, 58–59, 113, 117–118; Wong 2014, 169–170. 
232 Frankl & Batthyány 2010, 43–45, 65–66; Hellsten 2017, 64, 142, 156–157. 
233 Hart & Carey 2014, 373. 
234 Hellsten 2012, 56–59. 
235 Frankl & Batthyány 2010, 45–46; Hellsten 2017, 93–94; 2012, 33, 56–59.  
236 Frankl & Batthyány 2010, 190; Hellsten 2017, 19. 
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Hellstenin mukaan tunnistaa itsekkäät aikomuksensa ja ottaa vastuu siitä, käyttääkö 

potentiaaliaan hyvään vai pahaan.  237 

Emmonsin spirituaalisten pyrkimysten teorian näkökulmasta, egolähtöisistä 

pyrkimyksistä ja elämän rajallisuuden välttämisestä puuttuu kaikki tavoitteellinen toiminta, 

jota syvät arvot ohjaavat. Tarpeet niiden taustalla ovat todellisia ja tärkeitä, mutta 

pyrkimykset keskittyvät tiedostamattomaan selviytymistoimintaan.  Henkilökohtaisten 

pyrkimysten tulee olla tietoisia ja vapaaehtoisia. 238 Egolähtöisiä pyrkimyksiä ei siis 

oikeastaan edes voi kutsua henkilökohtaisiksi pyrkimyksiksi. Siten on myös ymmärrettävää, 

etteivät ne voi synnyttää motivaatiota eivätkä tarjota merkityksellisyyttä. Frankl kutsuu 

tällaista tarkoituksettomuuden tilaa eksistentiaaliseksi tyhjyydeksi. 239 

Spirituaaliset pyrkimykset puolestaan ovat tapa kulkea kohti hyväntahtoista 

maailmankaikkeutta. Niitä ei voi erottaa toisistaan, vaan ne ovat osittain samanaikaisia ja 

päällekkäisiä prosesseja. Niiden päätarkoitus ei ole merkityksellisyyden tai eksistentiaalisen 

luottamuksen tavoitteleminen vaan se on sivutuote todellisuudessa elämisestä, egon vallasta 

vapautumisesta, jumalayhteydestä sekä yhteydestä itseen.240 Spirituaaliset pyrkimykset kuten 

yhteys Jumalaan ja läsnäolo synnyttävät eksistentiaalisen luottamuksen ja tunteen siitä, että 

kaikki on hyvin, olosuhteista huolimatta. 241 Franklin korostaa myös luottamusta Olemiseen, 

joka antaa merkityksen järjen ylittävällä tavalla. 242 Spirituaaliset pyrkimykset yksi tarkoitus 

onkin vastata eksistentiaalisiin kysymyksiin. Kuviossa 2. näkyy, miten spirituaaliset 

pyrkimykset ja elämän rajallisuuden hyväksyminen johtavat merkityksellisyyteen. 

Kokemuksellisten arvojen tarjoama merkitys toteutuu etenkin rakkaudessa elämisen, 

läsnäolon ja jumalayhteyden kautta. Ilman rakkautta ihminen ajautuu pahantahtoiseen 

maailmankaikkeuteen. Rakkauden kokemus on sekä Hellstenin että Franklin mukaan syy elää. 

243 Jos ihminen koittaa pitää elämänhallinnan itsellään, luovuttamatta sitä Jumalalle, hän palaa 

pelkoon ja rakkaudettomaan ja pahantahtoiseen maailmankaikkeuteen. 244 Luovien arvojen 

sekä kokemuksellisten arvojen kautta toteutuva merkitys näkyy etenkin läsnäolossa elämisen 

pyrkimyksessä. Hellsten liittää työnteon myös läsnäoloon. Läsnäolo tuo positiivisten 

mielentilojen kautta merkityksellisyyttä sekä auttaa sielua ilmaisemaan itsensä. 245 

 
237 Frankl & Batthyány 2010, 66–68; Hellsten 2017, 149. 
238 Emmons 2005, 732–733. 
239 Frankl & Batthyány 2010, 41–42, 61–63, 115–116.  
240 Frankl & Batthyány 2010, 45–46; Hellsten 2017, 43–44, 128–129, 143–144; 2012, 66–67, 130. 
241 Hellsten 2012, 19, 129; Merkityksellistä elämää hakemassa 2020. 
242 Frankl & Batthyány 2010, 190. 
243 Hellsten 2017, 47; Wong 2014, 170. 
244 Hellsten 2017, 20, 117–118. 
245 Hellsten 2017, 32; 2012, 92–93, 99, 185, Wong 2014, 169. 
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Hengellisen kasvun pyrkimyksessä toteutuvat kaikki Franklin tarkoituksen antavat 

arvot. Esimerkiksi luovuttaminen pitää sisällään kokemuksellisen ja asenteellisen tarkoituksen 

silloin kun ihminen antaa tunteensa ja asiansa suuremman käsiin. 246 Emmonsin mukaan 

spirituaaliset pyrkimykset liittyvät siihen, mitä ihminen yrittää tehdä tai olla. 247 Hengellinen 

kasvu on Emmonsin teorian valossa Hellstenille tavoite, jolla pyritään Jumalan läheisyyteen, 

itsetuntemukseen ja egon vallasta vapautumiseen.248   

Kuuliaisuus on asenteellinen ja kokemuksellinen arvo, jonka kautta Hellstenin mukaan 

ihminen antaa elämänsä ja esimerkiksi riippuvuutensa Jumalalle. 249 Spirituaalisia 

pyrkimyksiä on tutkittu toipuvien addiktien parissa. Alkoholiriippuvuudesta toipuvien 

ihmisten elämänlaadun paraneminen oli yhteydessä elämän tarkoituksen ja merkityksen 

koettuun määrään elämässä pari vuotta hoito-ohjelman jälkeen. Tutkimus puoltaa Viktor 

Franklin käsitystä itsen ulkopuolisen merkityksen löytämisestä, jossa kärsimys voi johtaa 

tyydyttävämpään elämään, kun ihmiset näkevät kärsimykselleen jonkin tarkoituksen ja 

merkityksen. 250 Myös sosiaalisen tuen, spiritualiteetin, elämän tarkoituksen, 

uskonnollisuuden ja 12-askeleen toipumisohjelman on todettu parantavan päihdekuntoutujien 

elämänlaatua ja vaimentavat raittiina pysymiseen liittyvää stressiä. 251 

Todellisuudessa elämisen ja sielukkaan elämän voi nähdä logoterapian tavoin 

merkityksen etsintänä. Niiden kautta myös kokemuksellisen arvon tuoma tarkoitus voidaan 

löytää. 252 Tiedostaminen auttaa ihmistä vapautumaan egon ja synnin vallasta, mikä vie 

pahantahtoisesta maailmankaikkeudesta kohti hyväntahtoista. Omien arvojen ja valintojen 

tiedostaminen sekä sielun kuuntelu johtavat vastuuseen elämästä, sekä auttavat ohjautumaan 

sisältä käsin. Sielun kuuntelemisen ja tiedostamisen kautta ihminen saa yhteyden omaan 

todelliseen minuuteen, identiteettiin ja voi uskaltaa elää itsensä näköistä elämää. Tätä Hellsten 

kuvaa sisäiseksi menestykseksi. Sielun kuuntelu antaa ikuisuuden perspektiivin elämään.253  

Hyväntahtoiseen maailmaan luottaminen yltää elämän rajallisuuden kokemukseen ja 

saa kärsimyksen näyttäytymään tarkoituksellisena kokemuksena. 254 Koska kärsimys murtaa 

egon, se auttaa elämään hyväntahtoisessa maailmankaikkeudessa. Hyväntahtoisessa 

 
246 Hellsten 2017, 115, 117, 119, 159; 2012, 19; Wong 2014, 170. 
247 Emmons 2005, 732–733. 
248 Emmons 2005, 737; Hellsten 2017, 5, 78–79, 100, 160. 
249 Hellsten 2017, 141–143, 145, 147. 
250 Hart & Singh 2009 125–126, 136–140, 142–143. 
251 Laudet et al. 2006, 33–65. 
252 Frankl & Batthyány 2010, 45–46. 
253 Hellsten 2012,11, 52–53, 58–59, 66–67, 130–135, 196. 
254 Merkityksellistä elämää hakemassa 2020. 
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maailmankaikkeudessa kärsimyksen kokemukset asettuvat rakkauden kontekstiin. 255 

Merkityksen löytäminen kärsimyksestä nousee sekä Hellstenin että Franklin ajattelun 

keskiöön. Kärsimyksellä on Hellstenin mukaan tarkoitus, se on ihmisen parhaaksi suunniteltu 

ja siihen suhtautuminen opettajana voi pehmentää sitä. 256 Jos ihminen suhtautuu kuolemaan, 

vanhenemiseen ja kärsimykseen siten, että niillä on suurempi suunniteltu tarkoitus, joka voi 

vähentää egon vaikutusta ihmisen elämässä, kasvattaa ihmistä ja tämän kiitollisuuden 

kokemusta, sekä tuoda mukanaan hyvää, ihminen voi kokea myös elämän rajallisuuden 

merkityksellisenä. Kärsimyksestä seuraa hyviä asioita, kuten egon murtuminen, oman 

todellisen minuuden löytäminen, kiitollisuuden tunteet sekä uusien arvojen ja elämän 

syntyminen.257 Kuoleman ja pahuuden kohtaaminen saa arvostamaan elämää ja ottamaan 

vastuun tekemisistään. 258 

Emmonsin spirituaalisten pyrkimysten näkökulmasta Hellstenin pyrkimykset ovat 

tietoisia, vapaaehtoisia ja merkityksellisiä tavoitteita, joihin pyritään arjessa. Niiden luonne 

matkana ja suuntana kohti omaa itseä, Jumalaa ja merkitystä on kaikkein keskeisintä. Niiden 

saavuttamista ei voi oikeastaan mitata. Välillä Hellsten jopa mainitsee, etteivät ne koko ajan 

toteudu. 259 Matka merkitykselliseen suuntaan jatkuu. 

Nyt olen tietoinen hänen (Kristus) läsnäolostaan joka hetki. Jos jostain syystä kadotan tuon läsnäolon tunnon, etsin 

syytä itsestäni, en hänestä. Hän on siinä, vaikka minä katoan. Hän ei hylkää eikä jätä työtään kesken. Vaikka 

poikkean tieltä, hän pysyy tiellä. Vaikka eksyn, eksyn takaisin hänen luokseen.260 

 

Pyrkimykset kuvaavat myös olemisen tiloja, kuten läsnäolossa, rakkaudessa ja 

todellisuudessa elämistä. 261 Ne pitävät sisällään pyhään liittyviä teemoja sekä 

henkilökohtaisina pidettyjä spirituaalisia asioita. 262 Esimerkiksi sielukkaaseen elämiseen 

pyrkimisessä yhdistyy sielun transsendenttinen luonne ja todellisen minuuden yhteys. 

Hengellinen kasvu kuvaa tavoitteellista toimintaa, jossa yhdistyy Jumalan läheisyyden 

lisääntyminen ja kasvu ihmisenä. 263 

Tulokset ovat yhteneviä Helena Suikin pro gradu -tutkielman tulosten kanssa. 

Hellstenin ajattelussa korostuu Suikinkin mukaan ajatus toipumisesta kasvuprosessina, johon 

kuuluu addiktioista irrottautuminen, lapsuuden traumojen tunnistaminen ja kokemusten 

käsittely. Myös unelmien tunnistamisen, sankariksi kasvamisen ja persoonaksi syntymisen 

 
255 Hellsten 2017, 114. 
256 Frankl & Batthyány 2010, 190; Merkityksellistä elämää hakemassa 2020. 
257 Hellsten 2017, 24–25, 54–56, 63, 107, 116–117, 124, 163, 170; Hellsten 2012, 16, 158, 167. 
258 Frankl & Batthyány 2010, 45–46, 99–100, 199–200; Hellsten 2017, 93–94, 149; 2012, 33. 
259 Emmons 2005, 732–733 
260 Hellsten 2017, 122. 
261 Emmons 2005, 732–733 
262 Emmons 2005, 736; Schnitker & Emmons 2013, 317–318. 
263 Emmons 2005, 737. 
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teemat toistuvat läheisriippuvuudesta parantumisen yhteydessä. Toipumiseen kuuluu samalla 

tavalla myös vanhoista tiedostamattomista selviytymiskeinoista irrottautuminen. 264 Voisi siis 

sanoa, että läheisriippuvuudesta toipuminen ja merkityksellisyyden löytäminen kuuluvat 

oleellisella tavalla yhteen. Läheisriippuvuudesta toipuminen sijoittuisikin kuviossa 2. 

spirituaalisten pyrkimysten yhteyteen, hyväntahtoiseen maailmankaikkeuteen. 

 Spirituaalisista pyrkimyksistä muodostuu Hellstenin ajattelussa elämäntapa, jossa 

ihmisen käsitys ja kokemus maailmasta muuttuu pahantahtoisuudesta hyväntahtoisuudeksi. 

Taulukossa 2. näkyy Hellstenin käyttämien käsitteiden vastakkaisuus. Spirituaalisten 

pyrkimysten tarkoitus on syventää ihmisen yhteyttä Jumalaan ja itseensä ja auttaa ihmistä 

tiedostamaan arvonsa, menneisyytensä sekä unelmansa, jotka mahdollistavat merkityksellisen 

elämän elämisen. Spirituaalisten pyrkimysten toteuttaminen elämäntapana myös auttaa 

ihmistä pysymään hyväntahtoisessa maailmankaikkeudessa ja kohtaamaan elämän 

rajallisuuden merkityksellisesti. Taulukossa 2. näkyy Hellstenin ajattelun keskeisiä 

vastapareja, ja hyväntahtoisessa maailmankaikkeudessa elämiseen liittyviä ominaisuuksia. 

 

Taulukko 2.  Hellstenin ilmaisujen vastapareja 
 

Pahantahtoinen maailmankaikkeus Hyväntahtoinen maailmankaikkeus 

Merkityksettömyys 

Tarkoituksettomuus 

Eksistentiaalinen ahdistus 

Pelko 

Traumat 

Selviytymisstrategiat /hallintakeinot 

Ego 

Defenssit 

Addiktiot 

Uskonnollisuus 

Tekopyhyys (tekeminen) 

Epäusko 

Epätodellisuus 

Tiedostamattomuus 

Omavoimaisuus 

Yhteydettömyys 

Häpeä 

Vanhenemisen estäminen 

Kuolemanpelko 

Kärsimyksen minimointi/poistaminen 

Kiire 

Sieluton elämä 

Merkityksellisyys 

Tarkoituksellisuus 

Eksistentiaalinen luottamus 

Rakkaus 

Menneisyyden käsittely 

Luovuttaminen 

Todellinen minuus (sielu) 

Vastuu, syyllisyyteen vapautuminen 

Addiktioista vapautuminen 

Hengellisyys 

Pyhyys (oleminen) 

Usko 

Todellisuus 

Tiedostaminen 

Inhimillisyys 

Yhteys Jumalaan 

Itsekunnioitus 

Arvokas vanheneminen 

Kuoleman hyväksyminen 

Kärsimyksen hyväksyminen 

Läsnäolo 

Sielukas elämä 

 

 

 

 
264 Suikki 2005, 74–88. 
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7. Johtopäätökset ja pohdinta 
Tutkielmani oli toinen Hellstenin ajattelua käsittelevä teologinen tutkimus. Sen tarkoituksena 

oli selvittää minkälaisista pyrkimyksistä elämän merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden 

kokemukset Hellstenin ajattelussa muodostuvat. Hellstenin ajattelussa spirituaaliset 

pyrkimykset muodostavat kokemuksellisen elämäntavan, joka ohjaa elämän suuntaa kohti 

yhteyttä Jumalaan ja itseen, oman menneisyyden, egon ja arvojen tiedostamiseen sekä 

kohtaamaan kärsimys tarkoituksellisella tavalla. Elämän merkityksellisyyden kokemus syntyy 

pyrkimysten sivutuotteena. Viktor Franklin tarkoituksen antavat luovat, kokemukselliset ja 

asenteelliset arvot toteutuvat spirituaalisissa pyrkimyksissä ja elämän rajallisuuden 

hyväksymisessä. Egolähtöiset pyrkimykset ja elämän rajallisuuden torjuminen johtavat 

puolestaan merkityksettömyyden kokemukseen.  

Hellstenin ajattelussa yhdistyvät self-help -kirjallisuudelle tyypillinen paremman 

elämän etsiminen itsen kehittämisen kautta, sekä hengellinen etsintä elämän tarkoituksen ja 

merkityksen etsimiseksi. Hellstenin spirituaalisiin pyrkimyksiin liittyvät prosessit ovat 

päällekkäisiä ja samanaikaisia ja niiden jako erillisiin luokkiin siksi varsin teoreettinen. 

Esimerkiksi rakkaudessa ja todellisuudessa eläminen kuuluvat Hellstenin mukaan 

erottamattomasti yhteen, vaikka käsittelin niitä erillään analyysissä ja tuloksissa. Pyrin 

kuitenkin tulosten tulkinnassa tuomaan esiin pyrkimysten samanaikaisuutta ja 

prosessimaisuutta. 

Kirjallisuus muodosti tutkielmassa laajan aineiston, minkä vuoksi tämän tutkielman 

puitteissa Hellstenin ilmaisujen kaikki vivahteikkuus ei ole näkyvissä. Aineiston julkisuuden 

vuoksi tutkimuksessa ei tarvinnut huomioida salassapitokysymyksiä. Pyrin kuitenkin 

eettisyyteen ja luotettavuuteen teoriaohjaavalla otteella, sekä yksityiskohtaisempien 

henkilötietojen häivyttämisellä analyysissä ja henkilöhistorian kuvauksissa.  

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa jonkin verran analyysin aikana ohjaaviin 

teorioihin tehdyt muutokset. Franklin teoria oli analyysissä mukana alusta asti, mutta yhdessä 

analyysin vaiheessa pyrin luomaan kategorioita myös pelkästään aineistolähtöisesti. 

Emmonsin teorian löysin analyysin loppuvaiheessa. Katson kuitenkin tutkimuksen 

noudattaneen abduktiivista päättelyä, ja aikaisemman tiedon olevan tunnistettavissa 

analyysista, etenkin sen pääluokista. Aineistolähtöinen analyysi olisi tuonut spiritualiteettiin 

liittyvän merkityksellisen esiin, mutta ilman Emmonsin teoriaa, en olisi tunnistanut 

ulottuvuuksia spirituaalisiksi pyrkimyksiksi. Juuri pyrkimysten olemus matkana kohti tärkeitä 

asioita, joita ei välttämättä täysin saavuteta, oli aineistossa ainutlaatuista. Näin pyrkimykset 

merkityksellisyyden kokemuksen antajana toivat näkökulmia, joita esimerkiksi Suikin 
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tutkielmassa ei noussut esiin. Tutkimuksen tulokset ovat muuten hyvin samanlaisia Suikin 

tutkielman kanssa, sillä toipumisprosessi eli omaksi itsekseen syntyminen liittyy vahvasti 

myös elämän merkityksellisyyden kokemukseen. Toisaalta Emmons ei käsittelee 

spirituaalisten pyrkimysten luonnetta kovinkaan teoreettisesti, minkä vuoksi spirituaalisten 

pyrkimysten tarkastelu sai tuloksissa vähemmän huomiota. Spirituaalisia pyrkimyksiä olisikin 

voinut tarkastella vielä teoreettisemminkin. Ilman Franklin eksistentiaalisen tyhjyyden 

näkökulmaa merkityksettömyyden kokemuksessa, en olisi myöskään pitänyt 

merkityksettömyyttä ja siihen johtavia egolähtöisiä pyrkimyksiä analyysissä niin tärkeänä, tai 

elämän rajallisuuden teemaa, joka Hellstenin ajattelussa on hyvin keskeinen.  

Menetelmänä teoriaohjaava analyysi auttoi hahmottamaan hyvin Hellstenin ajattelun 

keskeisiä piirteitä. Toisaalta tarkemmalla käsiteanalyysillä tai systemaattisella analyysillä 

käsitejärjestelmä olisi tarkentunut entisestään. Teoriaohjaava analyysi näin suurella aineistolla 

oli kenties suurin haaste. 

Hellstenin spirituaaliset pyrkimykset pitivät sisällään myös piirteitä logoterapian 

kokemuksellisista ja luovista arvoista. Hellstenin ajattelusta löytyi yhteyksiä sekä 

psykoanalyysiin että logoterapiaan, vaikka ne ovat erillisiä psykoterapian koulukuntia. 

Hellstenin ajattelussa ne yhdistyvät yhdeksi psykologiseksi ja spirituaaliseksi 

kokonaisuudeksi. Tarvitaan kuitenkin tarkempaa systemaattista analyysiä logoterapian ja 

Hellstenin käsitteistä yhteyden varmistamiseksi. 

 Aineistosta yhdeksi spirituaaliseksi pyrkimykseksi noussut rakkaudessa eläminen jäi 

abstraktiksi ja transsendenttisen tason kuvaukseksi rakkauden tuomasta merkityksellisyydestä. 

Valitusta aineistosta ei noussut montaakaan konkreettista esimerkkiä suoraan ihmissuhteista 

muodostuvasta merkityksellisyyden kokemuksesta. Hellsten ei tässä aineistossa edes 

kuvannut ihmissuhteita merkityksellisyyden lähteiksi, vaan jopa kielsi ihmisten pystyvän 

tarjoamaan toisilleen lopullista merkitystä. Koska tutkimuksessa intiimiyden ja suhteiden 

vaikutus merkityksen lähteenä ja vaikutuksena hyvinvointiin on tunnistettu, Hellstenin 

ajattelu kaipaa niitä koskien vielä lisätutkimusta. Jo tutkimuksen teon aikana tiedostin, että 

aineiston ulkopuolelle aikataulun ja laajuuden vuoksi rajaamani kirjat Ihmisen näköinen 

elämä (2020) sekä Virtahepo makuuhuoneessa (2021) voisivat kuvata ihmissuhteisiin ja 

seksuaalisuuteen liittyvää merkityksellisen elämän ulottuvuutta Hellstenin ajattelussa.  

 Laadullisella haastattelututkimuksella voitaisiin myös selvittää johtaako Hellstenin 

kirjojen tarjoama elämäntapa myös niitä lukevien ihmisten kokemukseen elämän 

merkityksellisyydestä. Laadullisella haastattelututkimuksella voitaisiin myös selvittää, millä 
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tavalla Hellstenin kirjallisuudesta löytyvät teemat ovat löydettävissä hänen koulutuksistaan, 

kuten Ihminen tavattavissa -koulutuksissa.  

Pidän kiinnostavana myös spirituaalisten pyrkimysten samankaltaisuuksien löytämistä eri 

maailmankatsomusten ja elämäntapojen välillä. Uskontodialogissa ja katsomuskasvatuksessa 

spirituaalisten pyrkimysten näkökulma voisi avata dialogiin uusia näkökulmia myös 

psykologisen kokemuksen kautta. Moniarvoisessa yhteiskunnassa on tärkeää tunnistaa ja 

ymmärtää ihmisten erilaisia henkilökohtaisia pyrkimyksiä merkitykselliseen elämään ja niihin 

liitettyjä spirituaalisia merkityksiä, sillä niiden kautta voidaan rakentaa yhteyttä ja huomata 

mahdollisia konflikteja. Minkälaisia yhdistäviä pyrkimyksiä kristilliseen meditaation ja 

hiljaisuuden liikkeeseen, japanilaiseen ikigaihin tai mindfulnessiin esimerkiksi liittyy? 

Voisivatko todellisuudessa, rakkaudessa ja läsnäolossa elämisen sekä hengellisen kasvun, 

jumalayhteyden ja sielukkaan elämän pyrkimykset olla yksi mahdollinen tapa lähestyä 

merkityksellisyyden kokemusta? 
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