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Tiivistelmä: Tarkastelun kohteena ovat mielenterveyden ja henkisyyden tai New Agen välille
rakennettavat rajanvedot kehityspsykologi Pehr Granqvistin kehittämässä henkisyyden
kiintymyssuhdeteoreettisessa selitysmallissa. Työn pääkysymyksenä selvitetään sitä, miten New Agen
ja mielenterveyden välistä suhdetta rakennetaan Granqvistin kiintymyssuhdeteoreettisessa mallissa.
Tätä analysoidaan tarkemmin kahden alakysymysten avulla: 1. Mikä tai millainen New Agen
kategorian merkitys on kiintymyssuhdeteoreettisessa mielenterveysdiskurssissa? 2. Miten
dissosiaation käsitettä käytetään ja millaisia merkityksiä sen käyttötavoilla luodaan ja välitetään?
Puran tutkimuskysymyksiä yhdistellen metodologiassani Norman Fairclough’n kehittämää kahta
diskurssianalyyttistä lähestymistapaa eli kriittistä dialektis-relationaalista diskurssianalyysiä sekä
sosiaalisen muutoksen analyysiin tarkoitettua tekstuaalista diskurssianalyysiä. Fairclough’n mallit ovat
myös työni laaja teoreettinen viitekehys, johon yhdistyvät myös diskursiivisen uskonnontutkimuksen
teoriatausta paikantuen New Agen ja uskonnollisen tai henkisen kokemuksen rakentamisen
prosesseihin sekä terveyssosiologiset selitysmallit mielenterveyden ja psykopatologian
muodostumisesta sosiaalisessa todellisuudessa. Aineistona on kaksi lukua Granqvistin akateemisesta
monografiasta Attachment in Religion and Spirituality: a Wider View (2020) eli luvut 7: Religion as
Attachment in Relation to Mental Health ja 8: Altered Spiritual States, Dissociation, and Attachment
Disorganization. Yhteensä ne ovat 50 sivua pitkiä. Keskeisimpänä löydöksenä hahmottuu New Agen
ja dissosiaation normalisoinnin ja uudelleen kontekstualisoinnin prosessi. Tämä tarkoittaa näiden
merkityssisällön kääntämistä mielenterveyden kannalta arvotettuna normaaliksi tai positiiviseksi eli
selviytymistä palvelevaksi. Normalisoinnissa ja uudelleen kontekstualisoinnissa New Age
”puhdistetaan” psykopatologiaan yhdistettävästä jäsentymättömän kiintymyssuhteen
merkityssisällöstä liittämällä se henkisen vallankumouksen diskurssijärjestykseen eli turvattoman
psykologisen kehitystaustan sijaan voimakkaammin nykyaikaisia yhteiskuntia luonnehtivaan henkisen
kentän vallankumoukseen, joka käsitteellistetään väestötasolla suosiotaan kasvattavana
suuntauksena. Samalla dissosiaation normalisoinnin prosessi mahdollistuu, kun se liitetään osaksi
New Age-henkisyyden kenttää eli diskurssijärjestystä sille ominaisena kokemustyyppinä henkisen
kokemuksen diskurssissa. Prosessi etenee psykopatologisoinnin diskurssijärjestyksestä eli trauman ja
kriisin diskurssijärjestyksistä kohti normalisointia, joka rakennetaan mikrotasolla henkisen kokemuksen
ja makrotasolla henkisen vallankumouksen diskurssijärjestyksissä. Uskontotieteellisesti erityisen
relevanttia on havainto siitä, että aineisto kuvastaa näytteenomaisesti sitä, että New Age- liike ja
dissosiaatio voidaan normalisoida kehityspsykologisista traumaan viittaavista merkityssisällöistään
psykologian alan teorianmuodostuksessa silloin, kun ne liitetään henkisyysdiskursseihin.

Sisällys

Tiivistelmä
1. Johdanto ................................................................................................................................. 1
1.1. Henkisyyden, uskonnon ja mielenterveyden välinen rajanveto kulttuurisena
määrittelykysymyksenä .......................................................................................................... 1
1.2. Näkökulma: Diskurssit sosiaalisen todellisuuden rakentajina ...................................... 11
1.3 Aikaisempi tutkimus ........................................................................................................ 13
1.4. Ongelmanasettelu ja tutkimuskysymykset .................................................................... 17
2. Granqvistin kiintymyssuhdeteoria aineistona ...................................................................... 19
3. Fairclough’n diskurssianalyysi metodina ............................................................................. 22
3.1. Diskurssianalyysin lähtökohdat ja soveltaminen .......................................................... 22
3.2. Fairclough’n dialektis-relationaalinen diskurssianalyysi ............................................... 23
3.3. Metodin rajoitteet ja kritiikki sekä vastaukset siihen ..................................................... 24
4. Diskursiivinen uskonnontutkimus ja terveyssosiologia teoreettisina viitekehyksinä ........... 27
4.1. Diskursiivinen uskonnontutkimus .................................................................................. 27
4.1.1 Uskonto ja henkisyys käsitteellisinä työkaluina....................................................... 27
4.1.2. Pyhään ja transsendenttiin viittaavat käsitteet uskonnon ja henkisyyden
rakentajina......................................................................................................................... 30
4.1.3. Äärimmäiset kokemukset ja hajaannus uskonnollisen kokemuksen ja
mielenterveyden häiriön rajapinnoilla ............................................................................... 32
4.2. Terveyssosiologia: mielenterveyden ja psykopatologian rakentuminen ...................... 35
4.2.1 Normaaliksi ja sairaaksi tekeminen eli normalisointi ja patologisointi .................... 35
4.2.2. Psykokulttuuri terveysihanteiden pyhittäjänä ......................................................... 38
5. Tausta: Miten kiintymyssuhdeteoriassa on selitetty New Age-henkisyyttä ja sen kehitystä?
.................................................................................................................................................. 40
6. Psykopatologisointidiskurssi ................................................................................................ 43
6.1 Kriisidiskurssi .................................................................................................................. 43
6.2 Traumadiskurssi ............................................................................................................. 59
7. Normalisointidiskurssi .......................................................................................................... 79
7.1 Henkisen kokemuksen diskurssi .................................................................................... 79
7.2 Henkisen vallankumouksen diskurssi .......................................................................... 100
8. Yhteenveto ja johtopäätökset............................................................................................. 125
Lähde- ja kirjallisuusluettelo ................................................................................................... 136
Lähteet ................................................................................................................................ 136
Kirjallisuus ........................................................................................................................... 136
Muu kirjallisuus ja apuneuvot ............................................................................................. 147

1. Johdanto
1.1. Henkisyyden, uskonnon ja mielenterveyden välinen rajanveto kulttuurisena määrittelykysymyksenä
Terveyssosiologinen tutkimus on tuottanut ennusteen, jonka mukaan tulevaisuudessa länsimaisista
ihmisistä jopa neljäsosalla saattaa olla vähintään yksi mielenterveyden häiriön 1 diagnoosi yhden vuoden
ajanjaksolla tarkasteltuna. 2 Suomessakin mielenterveydestä3 on muodostunut keskeinen yhteiskunnallinen
ilmiö, kun asiantuntija- ja viranomaiskonteksteissakin on ilmaistu huolta, joka kohdistuu psyykkisen
hyvinvoinnin ja toimintakyvyn häiriöihin sekä niitä uhkaaviin tekijöihin.4 Tässä yhteydessä oleelliseksi
nousee kysymys siitä, mikä ymmärretään ja kategorisoidaan mielenterveyden häiriöksi ja mikä taas
määritellään normaaliksi kehitykseksi tai reagoinniksi. Tämän ymmärryksen rakentamisessa keskeisinä
tiedon luojina toimivat psykologiset teoriat. 5
Kiintymyssuhdeteoria on yksi psykologian alan vaikutusvaltaisimmista teorioista.6 Sen
kehittäjän, psykoanalyytikko ja lastenpsykiatri John Bowlbyn alkuperäisenä kiinnostuksen kohteena oli
1940-luvulta alkaen selvittää toisen maailmansodan aiheuttamien vanhemmista eroon joutumisen
kokemuksien seurausvaikutuksia lapsen kehitykselle. Hän kiinnitti tarkastelun näkökulman lapsen ja
hänen hoitajansa välille muodostuvaan erityislaatuiseen siteeseen eli kiintymyssuhteeseen ja niiden
erilaisiin laatuihin näiden seurausvaikutusten selittämiseksi.7 Akateemisen tutkimuksen ulkopuolella
teoriaa on myös myöhemmin sovellettu ja hyödynnetty ohjenuorana laajasti esimerkiksi psykoterapiassa
ja sosiaalityössä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kontekstissa. 8 Yhtä lailla sitä on hyödynnetty myös

1

Mielenterveyden häiriöiksi luokitellaan esimerkiksi masennus, ahdistuneisuushäiriöt, pakko-oireinen häiriö (OCD),
paniikkihäiriö, syömishäiriöt, kaksisuuntainen mielialahäiriö ja skitsofrenia. Niitä yhdistäviä määritteleviä tekijöitä ovat
merkittävät vaikeudet ja/tai kärsimys arkipäiväisen toiminnan osa-alueilla, kuten työssä ja ihmissuhteissa. Lisäksi esiintyy
ajattelun, tunteiden tai käyttäytymisen huomattavia muutoksia. (Amerikan psykiatrisen yhdistyksen infosivusto: mental illness;
Merriam-Webster-sanakirja: mental illness).
2
Brinkmann 2016, 1.
3
Mielenterveyttä tai sen uudempaa synonyymiä eli psyykkisen hyvinvoinnin käsitettä voidaan lähestyä negatiivisen tai
positiivisen määritelmän kautta. Negatiivinen määritelmä kiteytyy mielenterveydessä esiintyvien häiriöiden puuttumiseen.
Nykyään tätä näkökulmaa ei kuitenkaan enää pidetä riittävänä. Positiivisen määritelmän mukaan mielenterveyttä kuvataan
pelkistetymmän puutteiden havaitsemisen sijaan siihen määritelmällisesti kuuluvien piirteiden ja toimintakyvyn avulla, jolloin
hyvä mielenterveys ymmärretään kykynä elää hyvää elämää. Hyvään mielenterveyteen kuuluu tässä määritelmässä koettu
tunne elämän tarkoituksellisuudesta, mielihyvästä ja onnellisuudesta. Lisäksi siihen kuuluvat kyky hyviin ihmissuhteisiin, taito
sosiaalisen informaation ja suhteiden käsittelyyn sekä kyky sitoutumiseen ja saavutuksiin. Hyvään mielenterveyteen kuuluu
taito kohdata haastavat tilanteet rakentavasti ja joustavasti sekä kyky säädellä asianmukaisesti stressiä ja kielteisiä tunteita.
Yhden ulottuvuuden korostamisen sijaan mielenterveyttä on tarkasteltava kokonaisuutena, jolloin yhden osa-alueen
puutteellisuus ei välttämättä ole ratkaisevaa. (Korkeila 2017, 209–210.).
4
Helén 2011, 7.
5
Ks. esim. Kusch 1999, 1-2. Hän tarkastelee psykologisen asiantuntijatiedon ja teorioiden yhteyttä sosiaalisiin instituutioihin.
Psykologiset teoriat ja tieto ovat hänen mukaansa vaihtelevasti, mutta läheisesti kietoutuneet tiettyjen eri tavoin organisoitujen
sosiaalisten instituutioiden instansseihin ja niissä käytäviin kamppailuihin vallasta.
6
Cassidy & Shaver 1999, x.
7
Granqvist 2020, 13–15.
8
Ks. esim. Sinkkonen 2004; Riley 2011; Granqvist 2020, 119. Psykologisen asiantuntijatiedon yhteydestä käytännön
instituutioihin ja sen toimijoihin, kuten lastensuojeluun ja terveydenhuoltoon, sekä asiantuntijatiedosta niissä tehtävän
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uskonnollisuuden ja henkisyyden selitysmallina kuvaamaan sitä kehityksellistä taustaa miksi erilaiset
katsomukselliset orientaatiot kehittyvät.9 Henkisyyden kehittymisen kiintymyssuhdeteoreettinen
selitysmalli ja erityisesti siinä tehtävät rajanvedot henkisyyden sekä mielenterveyden ja mielenterveyden
häiriöiden välillä ovat tämän työn tarkastelun kohteena.
Psykologisten teorioiden ohella yhtä lailla myös muu vallitseva kulttuuri ja sen piirissä
rakentuvat käsitykset ”sopivasta” uskonnolliseksi tai henkiseksi ymmärretystä ilmaisusta tai kokemisen
tavoista vaikuttavat mielenterveyden ja sen häiriöiden kannalta tehtävien rajanvetojen määrittelijöinä.10
Muodostuvien käsitysten ohella ja niitä täydentäen myös vallitseva yhteiskunnallinen tilanne, kulttuuri ja
näiden piirissä tehdyt jaottelut normatiiviin tai sitä vastoin marginaaliin sijoittuvista uskonnollisuuden tai
henkisyyden muodoista sekä näiden omassa piirissä rakentuvat käsitykset vaikuttavat tähän
määrittelyprosessiin.11
Uskonto saatetaan sen normatiiviseksi ymmärretyssä muodossaan ymmärtää niin oleellisena
osana vallitsevaa kulttuuria ja sen arvoja, normeja ja ihanteita, että se voi toimia erotusdiagnostisena
tekijänä mielenterveyden häiriöiden diagnostiikassa. Pohjois-amerikkalaisessa mielenterveyden
häiriöiden luokittelujärjestelmässä DSM 5:ssä12 kulttuurin osaksi luokitellaan uskonto ja tämän työn
näkökulman kannalta keskeisesti myös henkisyys.13 Uskonnollisen ja henkisen kokemisen tai
käyttäytymisen muodoksi määritelty ilmiö saatetaan erilaisten ”äärimmäisten kokemisen tiloihin”
luokiteltavissa olevana ilmiönä ymmärtää psykiatrisessa luokitusjärjestelmässä kulttuurisena
”valttikorttina”, jonka perusteella mielenterveyden häiriön diagnoosia ei välttämättä anneta, vaikka
irrallaan uskonnollisesta tai henkisestä kontekstista näin saatettaisiin diagnostisten kriteerien valossa
perustellusti tehdä.14 Uskonnon ja mielenterveyden välisiä suhteita on kuitenkin jäsennetty, tulkittu ja
arvotettu hyvin eri tavoin psykologisesta viitekehyksestä tarkasteltuna. 15
Erityisesti uusien uskonnollisten liikkeiden suhteuttamista mielenterveyteen on lähestytty
negatiivisesti arvottuvasta näkökulmasta. Tämä tarkoittaa niiden yhdistämistä mielenterveyden
horjumiseen tai tällä alueella ilmenevän sairauteen silloin kun ne eivät ole yhteiskunnassa
vakiinnutettujen normien mukaisia tai suuren joukon kannattamia. Tietynlaiset rajatummat uskonnon tai
henkisyyden kentässä ymmärretyksi tulleet ilmiöt, kuten shamanismiin, noituuteen, henkipossessioon ja
eksorsismiin liittyvät käytänteet tai kokemukset ovat säännöllisesti tulleet määritellyiksi

päätöksenteon pohjana mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä eli ”sosiaalisena insinööritaitona” tai
”tutkimusperustaisena yhteiskuntasuunnitteluna” erityisesti pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa, ks. Pietikäinen 2020, 18.
9
Kokoava esitys kiintymyssuhdeteoreettisesta uskonnollisuuden kehityksestä erityisesti teistisissä muodoissaan, ks.
Kirkpatrick 2005. Henkisyydestä, ks. Granqvist 2020.
10
Schieman, Bierman & Ellison 2013.
11
Ks. esim. Farias, Underwood & Claridge 2013; Schieman, Bierman & Ellison 2013; Moosa & Sandhu 2016.
12
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
13
DSM 5 2013, 749.
14
Ks. esim. Saville Smith 2016. Kulttuurin huomioiminen ja siihen liittyvät tekijät osana diagnostisia kriteerejä tarkemmin, ks.
DSM 5 2013, 749–759.
15
ks. esim. Schieman, Bierman & Ellison 2013; Moosa & Sandhu 2016; Palmer 1997.
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psykopatologisten16 tilojen ilmauksina. Täten mielenterveyden problematiikkaan viittaavia nimikkeitä ei
ole sovellettu kokonaisiin kulttuureihin, vaan niiden sisällä esiintyviin kulttuurisiin ilmiöihin, jotka eivät
ole vakiinnuttaneet asemaansa normatiivisina yhteiskunnassa.17 Historiallisesti tarkasteltuna eri tavoin
”joukkoon sopimattomien” yksilöiden oikeuksia on rajoitettu vetoamalla heidän sairauteensa ja sen
kanssa yhteen liitettyyn irrationaalisuuteen.18
Kysymys siitä onko jokin ilmiö ymmärretty uskontona tai henkisyytenä vai ei, on täten yksi
määrittävä tekijä kun luokitellaan ja tehdään rajanvetoa mielenterveyden häiriöiden tai niiden oireiston
sekä kulttuurisesti hyväksytyn uskonnollisen kokemisen tavan tai käyttäytymisen välillä. Yhtenä
mielenterveyden ja henkisen tai uskonnollisen kokemuksen rajapinnoille sijoittuvaksi kokemuksellisiksi
ilmiöksi sijoittuvat dissosiaatio19 ja dissosiaatiohäiriöt.20.21
Mielenterveyden ja uushenkisyyden välisen suhteen rakentamisen tarkastelussa
uskontotieteellisesti kiinnostava aspekti on kysymys henkiseksi luokitellun kokemuksen ja
mielenterveyden häiriön tunnusomaiseksi piirteeksi luokiteltavien kokemusten välille tehtävistä
rajanvedoista. Se on toisaalta hyvin klassinen22, mutta edelleen nykyaikana debatoitu ja uusia
puheenvuoroja tuottava uskontotieteellisen tarkastelun aihe.23 Uskonnollisen tai henkisen kokemuksen
yhteyteen on liitetty muun muassa näkemys ”epätavallisen kokemisen tavoista” tai ”poikkeuksellisista
ideoista”.24 Se hahmottamisen ja arvottamisen tapa, jolla epätavanomaisiksi määritellyt kokemukset
tulkitaan, taas vaikuttaa mielenterveyden häiriöiden diagnoosin asettamisessa. 25 Uushenkisyyden
tapauksessa relevantti kokemustyyppi suhteessa mielenterveyden häiriöiden rajanvetoon on ollut
esimerkiksi ”hyvänlaatuinen skitsotypia”26, jolloin uushenkisyys on yhdistetty hyvään mielenterveyteen. 27

16

Psykopatologia viittaa sekä tietoon mielenterveyden häiriöistä ja niiden ilmenemismuodoista että näitä tutkivaan tieteelliseen
oppialaan (Duodecim terveyskirjaston lääketieteen sanasto: psykopatologia).
17
Basu & Steinforth 2017, 8.”Epäterveiksi” luokiteltujen ihmisten rationaliteetin ja moraalisuuden kyseenalaistamisesta sekä
heidän itsemääräämisoikeutensa rajoittamisesta on olemassa lukuisia esimerkkejä eri ryhmittymistä myös uskonnon kontekstin
ulkopuolella. Tällaisen prosessin kokeneista ”sopeutumattomista” ryhmittymistä esimerkeiksi nostetaan ”itsenäiset naiset,
seksuaalivähemmistöt, köyhät ja poliittiset toisinajattelijat”(Ahola-Launonen, Takala & Häyry 2019, 191).
18
Ahola-Launonen, Takala & Häyry 2019,191.
19
Dissosiaatiolla tarkoitetaan normaalisti yhdeksi integroituneeksi kokonaisuudeksi muodostuvan tietoisuuden, muistin,
identiteetin, emootioiden, havaintojen, kehon representaation, motorisen kontrollin ja käyttäytymisen kokonaisuuden
hajaannukseen ja/tai epäjatkuvuuteen (Granqvist 2020 208, sit. Amerikan Psykiatriyhdistys 2013, 291).
20
Mikäli dissosiatiiviset tilat rajoittavat toimintakykyä, ne ymmärretään mielenterveyden häiriöinä.(Lauerma 2002).
Dissosiaatiohäiriöiden eri tyyppien luokittelu ja niiden diagnostiset kriteerit ks. DSM 5 2013, 296–307: ICD 10 (International
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) 2011, 265. ICD 10:n mukaiset diagnostiset kriteerit ks.
Psykiatrian luokituskäsikirja: suomalaisen tautiluokitus ICD-10:n psykiatriaan liittyvät diagnoosit. Luokitukset, termistöt ja
tilasto-ohjeet 1/2012, 184–192. Diagnostisissa kriteeristöissä DSM 5 ja ICD 10 esiintyvien erojen pohdintaa tiivistetysti ks.
esim. Korkeila & Lauerma 1997. Rajanvedoista mielenterveyden ja sen ongelmien määrittelyn suhteen dissosiatiivisen
kokemustyypin tapauksessa, ks. esim. Lauerma 2002.
21
ks. esim. Hacking 1995; Dissosiaatiohäiriöiden kriteeristöstä ja näiden suhteesta vallitsevaan kulttuuriympäristöön tai
uskonnolliseen kontekstiin mielenterveyden häiriöiden diagnostisissa kriteereissä, ks. DSM 5 2013, 292,295, 304, 307.
22
ks. esim. James 1903.
23
Kootusti erilaisista näkökulmista ks. erityisesti Taves.
24
Saville-Smith 2016; Farias, Underwood & Claridge 2013; 364-365.
25
Farias, Underwood & Claridge 2013.
26
Tässä piirteessä yhdistyvät taipumus poikkeuksellisiin kokemuksiin, maagiseen ajatteluun ja hallusinoivaan, mutta harmia
tuottamattomaan ideointiin (Farias, Underwood & Claridge 2013, 365).
27
Farias, Underwood & Claridge 2013.
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toisena relevanttina kokemustyyppinä henkisyyden kontekstissa on nostettu esiin dissosiaatio. Se on
ymmärretty lapsuuden traumakokemuksista ja turvattomasta kiintymyssuhteesta yleistyvänä kokemisen
muotona, jota voidaan ilmaista henkisyyden kentässä, mutta joka voi vakavammissa muodoissaan
yhdistyä myös mielenterveyden ongelmiin myöhemmissä kehitysvaiheissa. 28 Dissosiaatioalttius voidaan
kuitenkin yhdistää myös mielenterveydellisesti tarkasteltuna normaalin kenttään, kuten esimerkiksi
voimakkaasti fantasiointiin taipuvaiseen ja näihin uppoutuvaan tai sulautumaan kykenevään
persoonallisuuteen.29
Mielenterveyden ja uskonnon rajapinnoille paikantuvaan keskusteluun liittyy myös
vallankäytön näkökulma: tietyn uutta uskonnollista liikehdintää edustavan ihmisjoukon kategorisoimista
”mielisairaaksi” tai ”hulluksi” voidaan pitää ikivanhana tekniikkana kieltää näiden uskottavuus tai
validiteetti. ”Hulluksi” leimaaminen on kohdistunut ensinnäkin siihen, että uusien liikkeiden edustajien
ymmärrettiin vastustavan vallitsevia arkipäiväisiä rationaliteetteja. Toiseksi kyseenalaistamisen kohteeksi
nostettiin myös liikkeiden poliittisuus tai julkinen näkyvyys. Näin paheksunnan kohteeksi nostettiin
huomio siitä, että liikkeiden kannattajien katsottiin olevan mielisairaita avoimesti ja julkisesti. 30
Terveyden sektorille sijoittuvaa tutkimusta on tärkeää toteuttaa humanistisyhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna, koska terveys on väistämättä moraalinen käsite.
Tämä perustuu siihen että terveys liittyy keskeisesti yhteiskunnan normeihin ja ihanteisiin: toteamusta
ihmisen halusta olla terve on hyvin vaikea vastustaa. 31 Erityisesti länsimaisissa yhteiskunnissa on
hahmotettu tendenssi jäsentää identiteettejä korostuneesti psykiatrisen diagnostiikan avulla eli alalla
luotuihin mielenterveyden häiriöiden kategorioihin ja luokittelujärjestelmään tukeutuen. Tätä on
sanoitettu ”kärsimyksen patologisointina”. 32 Ilmiön kasvavaan mittakaavaan osoittaa ja sen kulttuurista
merkitystä korostaa länsimaihin viittaaminen ”diagnostisina kulttuureina” 33. Kokemuksissa ja niiden
muodostumisessa ja arvottamisessa on aina läsnä myös kulttuurisen rakentumisen ulottuvuus, kuten
ihanteiden ja normaalin muovaaminen, normalisointi, hallinta ja autonomia.34 Nämä merkitysyhteydet
voidaan ymmärtää niin, että psyykkisten sairauksien kategorioiden tai oireyhtymien kautta nousevat esille
monet yhteiskunnassa vallitsevat jännitteet. 35
Tällaiset näkökulmat huomioiden on johdonmukaista, että myös uskonnon psykologisessa
tutkimuksessa on kiinnostuttu uskontoon ja henkisyyteen yhdistettävistä ilmiöistä alan keskeisen
teoretisoinnin ja asiantuntijuuden kohteen sekä kliinisen asiakastyön keskeisen sisällön eli
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ks. tarkemmin Cicchetti & Banny 2014; Silberg 2014.
Ks. esim. Korkeila & Lauerma 1997, 737.
30
Littlewood 2017, xv.
31
Ahola-Launonen, Takala & Häyry 2019, 191–192 .Myös lääketieteen näkökulmasta terveyttä ja hyvinvointia pidetään
ihmisen toivotuimpana tilana. (Korkeila, 2017, 209).
32
Brinkmann 2016, 1.
33
ks. lisää Brinkmann 2016.
34
ks. esim. Hacking 1995; Helén 2013; Brinkmann 2016; Ehrenberg 2017, Ahola-Launonen, Takala & Häyry 2019.
35
Ehrenberg 2017, 68.
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mielenterveyden ja sen häiriöiden tutkimuksen näkökulmasta. Empiirisen tutkimuksen löydökset
henkisyydestä ovat tuottaneet samankaltaisia tuloksia kuin uskonnollisuuden kentässä aiemminkin: suhde
henkisyyden tai New Agen ja mielenterveyden välillä on moniselitteinen. New Age-henkisyys on
ensinnäkin yhdistetty mielenterveyden ja hyvinvoinnin kannalta suotuisiin vaikutuksiin ja
persoonallisuuden piirteisiin.36 Kuitenkin yhtä lailla se on hahmotettu mielenterveyttä uhkaavan tai
heikentävän kehityskulun riskitekijänä erityisesti kun se on ymmärretty uskonnosta irrallisena ilmiönä.37
Tällöin esimerkiksi tämän työn aihealueen kannalta keskeinen näkökulma eli turvaton jäsentymätön
kiintymyssuhde vanhempiin lapsuudessa on näyttäytynyt New Agen selitysmallina.38 Uskonnon
psykologisessa tutkimuksessa jo aikaisemmin vallinnut kysymyksenasettelu ja tutkimus on siis
nykyaikana herättänyt kiinnostusta myös uushenkisyyden tai rajatummin New Age-henkisyyden
kontekstiin sovellettuna.39 Uskonnon ja mielenterveyden väliset suhteet kiinnostavat laajasti ihmisiä myös
populaarimmin: aiheesta löytyvät osumat Googlen hakukoneella olivat määrältään kaksinkertaisia
verrattuna esimerkiksi ”uskonto ja väkivalta” -sanoilla tehtäviin hakuihin. 40
Uskontotieteen tutkijat ymmärtävät New Agen käsitteen viittaavan moniin erilaisiin ilmiöihin ja merkityssisältöihin riippuen heidän omista lähtökohdistaan. 41 Tästä huolimatta uskontotieteen piirissä on nostettu esille tiettyjä pääpiirteitä, joiden ympärille New Agen määrittelyn tyypillisesti rakentuu.42 Frisk, Gilhus ja Kraft viittaavat Chryssidesin (2007), Friskin (1998) ja Hammerin (2004) tutkimuksiin esitellessään New Agea keskeisesti määrittäviä piirteitä. Tällaisiksi voidaan heidän viittaamansa käsitteellistyksensä mukaan ymmärtää esimerkiksi holistinen 43 ja oman itsen korostamiseen kulminoituva
henkisyys johon kuuluvat omat parantamisen käytäntönsä44. Lisäksi siihen usein liitetään muun muassa
löyhä organisaation rakenne, jäsenten välisen hierarkian puute ja dogmaattisuuden vastustaminen.45
New Agea on kuvattu muun muassa modernien länsimaisten yhteiskuntien suurimpana uskonnollisen kentän muutoksena eli ”henkisenä vallankumouksena” sitten Euroopan kristillistymisen. 46
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ks. esim. Farias, Underwood, & Claridge 2013. Ks. myös Farias & Granqvist 2007.
King, Marston, McManus, Brugha, Meltzerand & Bebbington 2013.
38
Ks. Granqvist 2020, 217.
39
Ks. esim. Farias, Underwood & Claridge 2013; King, Marston, McManus, Brugha, Meltzerand & Bebbington 2013;
Granqvist 2020, 204–235.
40
Granqvist 2020, 186.
41
Sutcliffe ja Gilhus (2014, 16) toteavat että termille ei ole olemassa vakiintunutta kirjoitusasua. New Ageen viitataan
vaihtelevasti eri käsittein, kuten pienin kirjaimin ”new age” ja termillä ”New Age- henkisyys”.
42
Sutcliffe & Gilhus 2014, 3; Frisk, Gilhus & Kraft 2016,1
43
Sutcliffen & Gilhusin (2014, 3) mukaan holismi viittaa New Agen yhteydessä moninaisiin käytäntöihin ja uskomuksiin,
joissa tiivistyy mielen, kehon ja hengen yhtenäisyyttä korostava luonne. Tällaisina voidaan nähdä esimerkiksi joogan ja tai
chi’n kaltaiset fyysiset harjoitteet, viehtymys astrologiaan ja tarotiin, sekä kiinnostus tukeutua erilaisiin neuvonantajiin
esimerkiksi populaarien psykoterapiamuotojen tai meedioiden merkityksessä. Myös henkipossessio tai kanavointi liitetään
holismiin.
44
Sutcliffe & Gilhus (2014, 3) esittävät, että tällaisia ovat lääketieteeseen suhteutettuna ”täydentäviksi” hoitomuodoiksi
nimitetyt käytännöt, kuten homeopatia tai reikihoidot.
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Frisk, Gilhus & Kraft 2016, 1
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Ks. esim. Heelas & Woodhead 2005.
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Toisaalta henkisyyden nousussa on nähty olevan kyse ennemminkin sekularisaatiokehityksestä kuin uskonnollisuuden uudenlaisesta ilmenemismuodosta. Tämän kannan edustajien mukaan New Agen kaltaisten liikkeiden edustaman henkisen vallankumouksen merkitystä on monin tavoin liioiteltu.47 Erilaisista
merkityksenannoistaan huolimatta henkisyys on nähty yhteydessä keskeisiin kehityskulkuihin, joilla kuvaillaan yhteiskunnallista tilannetta ja muutosta nykyaikana länsimaissa ja johon niin uskontotieteilijät
kuin psykologitkin ovat yhteiskunnallisen kehityksen huomioiden ottaneet kantaa.48 Rajatummin yhtä
psykologian tieteenalan haaraa edustavan uskontopsykologian alan tutkimuksessa uskonnon ja mielenterveyden suhteet ovat olleet alansa suosituimpia tutkimuskohteita. Tulokset ovat olleet monimerkityksellisiä.49 Kiintymyssuhdeteoriaa ja psykologian tieteenalaa yleisimminkin on myös kritisoitu uskonnon ja
henkisyyden heikkoutena tai puutteellisuutena ymmärtävästä lähestymistavasta. 50 Sen mukaan on esimerkiksi vaikutusvaltaisen psykoanalyytikon Sigmund Freudin perintöön nojautuen ymmärretty uskonnon ja
henkisyyden selittyvän lähtökohtaisesti puutteellisella lapsena saadulla hoivalla ja näiden kokemusten
pohjata kumpuavilla tarpeilla.51
Uskonnon ja henkisyyden tutkimus on kuitenkin historiallisesti ollut psykologian tieteenalaa
kokonaisuutena tarkasteltaessa tutkimuksessa valtavirran reunamilla eli se ei ole herättänyt kiinnostusta
alalla.52Aiheen vieroksunnan on katsottu johtavan jopa vinoumaan, jossa psykologian tutkimus on
suhtautunut yksipuolisen kriittisesti uskontoon tutkimuskohteena eikä ole tunnistanut siinä olevan
potentiaalisesti mitään relevanttia sanottavaa tai kiinnostavia avauksia psykologialle.53 Lähestyttäessä
nykyaikaa uskonnon ja henkisyyden tutkimuksesta on kuitenkin muodostumassa legitiimimpi
tutkimusaihe psykologiassa.54
Inhimillinen kärsimys sekä sen kohtaaminen, lievittäminen ja hoitaminen on kuulunut ja
kuuluu edelleen sekä uskonnollisten asiantuntijoiden, kuten papiston että psykologian alan ammattilaisten
keskeisimpiin tehtäviin. 55 Inhimillisen kärsimyksen kohtaamiseen kuuluvat esimerkiksi stressin ohella
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Voas & Bruce 2007, 43. Ks. myös psykologian alalla vaikuttavan Benjamin Beit-Hallahmin (2006, 57–59) kriittinen
näkemys henkisyyden ”uudesta” noususta ja termin käyttöönotosta uskontopsykologiassa uskonnon korvaavana
apologeettisena projektina.
48
Ks. Sohlbergin & Ketolan (2015) tiivistys erilaisista tutkijoiden esittämistä näkökulmista ja asemoinneista, joiden kautta
New Age määrittyy osaksi yhteiskunnallista ja kulttuurista muutosta länsimaisissa moderneissa yhteiskunnissa. New Age
määritellään myös esimerkiksi länsimaisen esoteerisen alakulttuurin perillisenä, länsimaisen sivilisaatioiden kehityskulkuna
kohti itäisten vaikutteiden voimistumista, kuten ihmisen ja luonnon tai mielen ja kehon ykseyden merkityksissä tai trendinä,
jossa yhdistellään elementtejä kristillisen perinteen lisäksi monista eri traditioista ja liitetään ne edelleen liberaalien
demokratioiden arvopohjaan, korostuksinaan esim. individualismi, suvaitsevaisuus ja tasa-arvo. Näistä erilaisista
asemoinneista tarkemmin, ks. myös Karjalainen 2018.
49
Granqvist 2020 186–188.
50
Noller 1992; Granqvist 2020, 196, 232.
51
Tällaisesta selitysmallista ks. lisää esim. Freud 1927. Ks. myös Palmer 1997.
52
Granqvist 2020, 2.
53
Granqvist 2020, 2,338. Poikkeuksena Granqvist nostaa esiin kuitenkin sen, että monet psykologian alan uranuurtajat, kuten
esimerkiksi Sigmund Freud, Carl Gustav Jung ja William James kiinnostuivat aikanaan uskonnosta. Heidän jälkeensä seurasi
”epäkiinnostuksen aikakausi” (Granqvist 2020, 2).
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Granqvist 2020, 3.
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niin fyysiset kuin psyykkiset sairaudetkin. 56 Tämä psykologien työnsäkin puolesta kohtaama, mahdollisesti yliedustettu altistus ”uskonnon pimeille puolille” ja tähän nivoutuvalle inhimilliselle kärsimykselle
eritoten mielenterveystyössä on syynä psykologien ”vinoumaan uskontoa vastaan”.57 Myös psykologien
ammattikentän ja uskonnon spesialistien tai asiantuntijoiden yhteinen intressikenttä sekä tältä pohjalta
nouseva kilpailuasetelma esimerkiksi elämän merkityksellisyyteen ja elämänkokemuksiin liittyvien kysymysten, muiden tunnepitoisten kokemusten sekä selviytymisen tukeminen uhkien, menetyksen ja kuoleman kohtaamisessa saattaa olla yksi taustoittava tekijä siihen, että uskontoa on vieroksuttu psykologian
alan tutkimuksessa.58 Nämä yhtymäkohdat tekevät myös henkisyyden ja mielenterveyden suhteen tarkastelusta mielenkiintoisen ja relevantin aiheen.
Kiintymyssuhdeteoriassa tapahtuva rajanveto henkisyyden sekä mielenterveyden ja
psykopatologian rakentumisessa on tämän työn tarkastelun kohteena. Aihe rajautuu yhden teoreetikon eli
kehityspsykologi Pehr Granqvistin 59 vuonna 2020 tieteellisessä monografiassaan muotoilemaan
kiintymyssuhdeteoreettisessa viitekehyksessä kehitettyyn selitysmalliin uushenkisyydestä. Hyödynnän
aineistoa yhtenä tapausesimerkkinä60 mielenterveyden ja uushenkisyyden tai New Agen välisten
suhteiden rakentumisesta psykologian tieteenalan diskurssikentässä, koska tämän työn rajoissa ei ole
mahdollista luoda koko kiintymyssuhdeteoreettiseen traditioon pohjautuvaa katsausta, jossa aineistoa
käsiteltäisiin niin tarkasti ja yksityiskohtaisesti kuin mihin erityisesti kolmas tutkimuskysymykseni
dissosiaation käsitteen tarkastelun käyttöyhteyksistä ohjaa 61 ja jonka tapausesimerkkimäinen
lähestymistapa taas mahdollista. Kuten Granqvist itse tuo esiin, hän on suhtautunut uskonnon ja
henkisyyden tutkimukseen psykologian valtavirran traditiosta poikkeavalla tavalla eli korostaen näiden
potentiaalisia psykologisia hyötyjä ihmisille sekä teoreettisesti avartavia mahdollisuuksia psykologian
tieteenalalle.62 Hänen teoriansa tarkastelu on mielenkiintoinen tarkastelun kohde, koska se tuottaa
psykologian uskonnontutkimuksen diskurssijärjestykseen63 tuoreen näkökulman. Granqvist on
ensimmäisenä soveltanut ja laajentanut kiintymyssuhdeteoreettista tutkimusotetta teistisestä
uskonnollisuudesta uushenkisyyteen. Hän on alallaan kansainvälisesti arvostettu tutkija, jonka töitä
uskonnon ja henkisyyden psykologiasta on myös palkittu. 64
Granqvistin tekemää ja edelleen kehittämää avausta on mielekästä tarkastella ja suhteuttaa
56

Granqvist 2020, 338.
Granqvist 2020, 338–339. Negatiivisesti latautuneesta suhtautumisesta uskonnon tutkimukseen tai uskonnollisia asiakkaita
kohtaan potilastyössä, ks. myös Saville-Smith 2016.
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Granqvist 2020, 338.
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Granqvist toimii kehityspsykologian professorina Tukholman yliopistossa (Granqvist 2020, vi; Pehr Granqvistin profiili
Tukholman yliopiston sivut).
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Tapausesimerkkejä on hyödynnetty uskontotieteellisessä tutkimuksessa eri tarkoituksiin. Se voi olla esimerkiksi
lähestymistapa laajempien uskontoon niveltyvien ilmiökenttien hahmottamiseksi sekä teorian ja metodologian kehittämisen
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Taira 2020, 322–323.
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Granqvist 2020, 232–233, 340–341.
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ks. määritelmä tämän työn analyysiluvusta 6.1. kun käsitteestä tulee analyysissä ensimmäisen kerran oleellinen.
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nimenomaan uskontoon ja henkisyyteen erikoistuneen ja niiden rakentamisen prosesseihin erikoistuneen
tieteenalan näkökulmien valossa eli uskontotieteellisesti. 65 Tiedossani ei ole toista työtä, jossa
kiintymyssuhdeteoriaa ja siinä muodostuvia käsityksiä valitsemastani näkökulmasta analysoitaisiin
uskontotieteellisesti käyttäen diskursiivista lähestymistapaa, jota käytän tässä työssä.
Uushenkisyys on uskontotieteellisesti kiinnostava rajauksen kohde sekä teoreettisesti että
empiirisesti sen määritelmällisesti kiistellyn luonteen vuoksi. Sen asemasta joko sekularisaatioon
viittavana tai uutena henkisenä vallankumouksena ei ole vakiintunutta konsensusta, vaan ilmiön
määrittelyprosessi on keskeneräinen.66 Uskonnon tai henkisyyden näkökulma kiintymyssuhdeteoriassa on
otettu huomioon vasta viime vuosikymmeninä. Kyseinen näkökulma saattaa edelleen puuttua monista
kiintymyssuhdeteoreettista tutkimusta yhteen kokoavista teoksista tai se kattaa hyvin kapean alan
kokoelmateoksissa.67 Tämä edelleen perustelee aiheesta tuotetun tiedon tarpeellisuutta.
Diagnosointikäytänteiden tai empiirisen aineiston ohella teorioiden tarkastelu on erityisen
merkityksellistä, koska psykologian ja psykiatrian alalla on havaittu, etteivät yksilön oireisiin pohjautuvat
diagnoosiperustaiset luokittelujärjestelmät ole tarjonneet alan tärkeimmäksi kuvatun intressin, eli
inhimillisen kärsimyksen lievittämiseksi ja riittävän tehokkaan hoidon tarjoamiseksi tarkoituksenmukaisia
välineitä tai teoreettisesti toimivaa lähestymistapaa.68 Kiintymyssuhdeteoria on ymmärretty lopulta
erityisten läheisten ihmissuhteiden eli kiintymyssuhteiden kehityksen ja psyykkisten seurausvaikutuksen
eli kehittyvän mielenterveyden mallinnuksena. Sitä on käytetty kuvaamaan myös niitä tapauksia, kun
kehitystausta ja kiintymyssuhteet muodostavatkin yksilölle riskin alttiudelle sairastua mielenterveyden
häiriöön myöhemmin.69 Granqvist on ottanut kantaa mielenterveyden ja henkisyyden välille oletettuihin
yhteyksiin psykologiassa ja todennut, että New Age tai siihen kuuluvat henkiset kokemukselliset tilat
eivät ole välttämättä patologisia, vaikka hänen kehittämänsä kiintymyssuhdeteoreettinen lähtökohta
saattaakin välittää tällaisen vaikutelman. Vaikutelma kumpuaa tutkimustuloksista, jossa New Ageorientaatio kiintymyssuhdeteoriassa systemaattisesti on yhdistetty jäsentymättömään kiintymyssuhteeseen
suhteessa vanhempiin. 70 Jäsentymätön kiintymyssuhde taas on psykologian alan tutkimuslöydöksissä
ainoana kiintymyssuhdekategoriana systemaattisesti ja johdonmukaisesti yhdistetty useisiin myöhemmin
kehittyviin mielenterveyden ongelmiin, erityisesti dissosiaatiohäiriöhin. 71
Huomioiden New Agen tässä suhteessa poikkeuksellisen aseman, jonka Granqvist tuo esille,
65

Ks. esim. Utriainen 2018.
Ks. Sohlberg & Ketola 2015; Karjalainen 2018.
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ks. Crittenden 2014, 5. ks. myös Leikola 2014.
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on siihen liitetty mielenterveysdiskurssi erityisen mielenkiintoinen tutkimuksen kohde erityisesti
uskontososiologian kannalta. Kiintymyssuhdeteoria on erityisen mielenkiintoinen sen moninaisten
sovellusalueidensa kautta ilmenevän vaikutusvaltaisuuden vuoksi. Lisäksi se on relevantti teorian New
Agen selitysmallista johtuen, koska siinä on esitetty sen tiiviistä yhteyttä mielenterveyden ja
potentiaalisen psykopatologian diskursseihin, joilla nyky-yhteiskunnan aiheeseen liittyvän
keskusteluavaruuden, suuren tutkimuksellisen mielenkiinnon ja mielenterveyteen ja sen häiriöihin
liittyvän nousun kautta on erityistä relevanssia uskontososiologisesti tarkasteltuna. Siinä nykyaikaisten
yhteiskuntien muutosprosessit ja ilmiöt sekä uskonnon tai sen käsitteen yhteys niihin ovat tarkastelun
ytimessä.72 Asiantuntijapositiosta muotoiltu puheenvuoro, josta on psykologian tieteenalalle ominaisesti
mahdollista määritellä mielenterveyttä ja sen häiriöitä, on mielestäni mielenkiintoinen analyysin kohde
kun se on suoraan liitetty uskontososiologiseen keskustelunaiheeseen eli henkisyyteen ja sen muutokseen
yhteiskunnallisena ilmiönä. 73
Nämä näkökulmat ja kehityskulut huomioiden on tärkeää pureutua niihin perusteisiin,
kuinka mielenterveys ja sen problematiikka tulee alun perin ymmärretyksi ja käsitteellistetyksi. Kärjistetyt näkemykset kiintymyssuhdeteorian johtopäätöksistä voivat päätyä potentiaalisesti vaikuttamaan asiakastyössä tapahtuviin viranomaiskäytänteisiin ja ohjata päätöksiä.74 Esimerkiksi Ruotsissa kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuen on perusteltu lasten huostaanottoja silloin kun heillä on arveltu olevan jäsentymätön kiintymyssuhde huoltajiinsa, vaikka käytetty kiintymyssuhteen arvioinnin metodologia sekä teorian ja
sen johtopäätösten tuntemus olisi ollut puutteellista tai harhaanjohtavaa.75 Aihepiiri liittyy täten keskeisesti ja laajasti ihmisten hyvinvointiin siinä hahmotetun mielenterveyteen liittyvän yhteyden kautta ja sen
suuntaviivojen luomisen ja tieteen auktoriteetin kautta, ja tätä kautta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
kysymyksiin. Nämä sopivat aihealueina Norman Fairclough’n mukaan sopivat kriittisen analyysin kohteiksi.76 Käytän työni metodina hänen kehittämäänsä dialektis-relationaalista diskurssianalyysiä, johon
yhdistän yhtä lailla Fairclough’n kehittämää sosiaalisen muutoksen tekstuaalista analyysiä.77
Uskontotieteen tutkimusalueista erityisesti uskontososiologia on keskittynyt tarkastelemaan
moderneissa yhteiskunnissa tapahtuneita kehityskulkuja ja muutoksia sekä näitä koskevia puhetapoja
kiinnittäen näiden tarkastelun näkökulman uskontoon.78 Uskontotieteen näkökulma mahdollistaa kulttuuristen ja yhteiskunnallisten prosessien erittelyn ja tieteiden välisen yhteistyön ”uskonnon kaltaisuuden”
näkökulmasta, joka tarkoittaa esimerkiksi tärkeimmän arvon asettamiseen ja puolustamiseen liittyvien
rajanvetojen ja dynamiikkojen tarkastelun. Terhi Utriainen nimittää tätä prosessia ”pyhittämiseksi”.79
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Mielenterveyden häiriöiden tai neuropsykiatristen oireyhtymien ilmiöluokan piiriin luokitellut kategoriat,
kuten esimerkiksi ADHD, masennustilat ja riippuvuudet näyttäytyvät yhtä lailla tärkeiksi miellettyjen arvojen ja moraalin määrittelyn kenttänä. Täten ne esiintyvät myös yhteiskunnallisina sosiaalisina ja poliittisina kiistojen kohteina. Mielenterveyden ja psykiatristen oireyhtymien kautta siis kiistellään oikean ja
reilun tai epäreilun sekä hyvän ja pahan välisistä suhteista sekä yksilötasolla että sosio-poliittisesti.80 Utriainen ymmärtää uskonnon olevan arvojen ja normien pyhittämisen tarkasteluun erikoistunut käsitteellinen
työkalu. Uskonto voi olla myös yhteiskunnallisessa todellisuudessa ilmenevä tutkittava rakenne. 81
Käytän työssäni tällä tavalla ymmärretyn uskonnon käsitettä vastaavassa merkityksessä henkisyyden ja New Agen käsitettä. Uskontotieteessä ei ole vakiinnutettu pysyvää erottelua uskonnon ja henkisyyden käsitteiden välille tai luotu tyhjentävää ratkaisua niiden välisten suhteiden selittämiseksi.82
Oman työni näkökulman kannalta ei ole tarpeen ottaa kantaa määritelmien sisältöön enkä analyysissäni
pyri luomaan näille käsitteille tyhjentäviä määritelmiä. Sen sijaan työssäni hyödynnän diskursiivisen uskonnontutkimuksen näkökulmaa, jolloin keskittyminen New Agen ja uskonnon käsitteiden sisällön määrittelemiseen sinänsä ei ole relevantti tutkimuksen kohde.83 Tässä tapauksessa tavoitteena ei ole määrittää
sitä mikä on ”oikeaa” uskontoa tai uskonnollisuutta. Sen sijaan kiinnostuksen kohteeksi nousee kriittisesti
tarkastella niitä tapoja, joilla uskonto rakentuu akateemikoiden kielenkäytössä ja sen konventioissa. 84 Tutkimuksen tavoitteeksi muotoutuu siis New Agesta käydyn diskurssin kriittinen tarkastelu. 85Tällaisesta näkökulmasta tarkasteltuna perustavanlaatuinen ongelmanasettelu liittyy New Agen käsitteen merkityksen
suhteen siihen, kuinka tätä käsitettä käytetään eräänä keinona jäsentää ihmisten käsitystä todellisuudesta.86 Uskonnon kategorian tarkastelu on kiinnostava tutkimuksen kohde ensisijaisesti sen potentiaalisten yhteiskunnallisten vaikutusten takia. 87 Uskonnon kategorian käyttöön ja nimenomaan tieteellisessä
kontekstissa liittyy erityistä uskontotieteellistä relevanssia ja potentiaalista yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 88 Tutkijan ankkuroitumista uskonnon kategorian tarkasteluun voidaan pitää erinomaisena kiinnekohtana tieteellisen debatin tarkastelulle. Tämä väite perustuu siihen, että modernia uskontotieteellistä
tutkimusta on leimannut jo viidenkymmenen vuoden ajan debatointi oman tutkimuskohteensa eli uskonnon luonteen määrittelyvallasta. 89
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Ehrenberg 2017, 68.
Utriainen 2018, 51.
82
Karjalainen 2018, 267.
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Klippenstein 2005, 391, 401; Arnal & McCutcheon, 2013, 28.
84
McCutcheon 1997, 6-7.
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Klippenstein 2005, 401.
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Reed 2019, 9.
88
Uskonnon kategorian vaikuttavuutta ja seurauksia yhteiskunnallisesti on tarkasteltu moniulotteisesti myös tieteellisen
kontekstin ulkopuolella, mutta nämä alueet ja suoran yhteiskunnallisen vaikuttavuuden analyysi jäävät oman työni rajauksen
ulkopuolelle. Esimerkiksi poliittisessa retoriikassa, ks. Smith 2014. Aineiston teoreettisen luonteen huomioiden suorien
yhteiskunnallisten vaikutusten analyysi ei ole työssäni mahdollinen.
89
Reed 2019, 9–10.
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Tämä keskustelu muodostaa laajemman työni uskontotieteellisen- ja sosiologisen kontekstin. Näkökulmani paikantuu New Ageen, joka on työssäni tutkittava rakenne sekä mielenterveyteen, jonka
kanssa tehtävää rajanvetoa voi tarkastella Utriaisen ehdottamalla tavalla ”uskonnon kaltaisuuden” kautta
lähestyen ja tarkastellen näiden yhteisessä rajapinnassa rakentuvien diskurssien pyhittämistä. Käytän New
Agen tai New Age-henkisyyden käsitettä viitatessani katsomukselliseen viiteryhmään ja henkisyyden rajatumpaan empiiriseen ilmenemismuotoon tai liikehdintään eli joukkoon ihmisiä, joista liike koostuu.90
Henkisyyttä tai uushenkisyyttä taas lähestyn diskursiivista järjestystä tuottavana kielen avulla operoivana
käsitteenä, jonka avulla ymmärrystä New Agesta rakennetaan ja joka sijoittaa sen laajempaan kulttuuriseen kontekstiinsa. New Age tarkoittaa siis empiirisessä todellisuudessa konkretisoituvaa liikettä ja
(uus)henkisyys taas siihen sekä mielenterveyteen niveltyvää laajempaa diskursiivista ulottuvuutta ja ymmärretyksi tekemisen ehtoja.
New Agea ja (uus)henkisyyttä voidaan myös käyttää toistensa synonyymeinä. 91 Työni pääasiallinen tavoite ja kiinnekohta on New Agen käsitteeseen kiinnittyvien henkisyyden diskurssien analyysi, jolloin lähestyn henkisyyttä käsiteellisenä työkaluna, jonka avulla mielenterveyteen liittyvää diskurssijärjestystä muotoillaan kiintymyssuhdeteorian rakentamisen prosessissa. Tarkasteluni paikantuu tieteen viitekehyksen diskurssikenttään. Diskursiivisen lähestymistavan korostusten vuoksi käytän New
Agea ja (uus)henkisyyttä myös toistensa synonyymeinä, mikäli ei ole tarpeen korostaa niiden eroja mittakaavassa tai toista ennemmin diskursiivisena ja toista lähemmin empiirisenä liikehdintänä.

1.2. Näkökulma: Diskurssit sosiaalisen todellisuuden rakentajina
Tässä työssä ymmärrän diskurssin ensisijaisesti brittiläisen kielitieteilijän Norman Fairclough’ n
diskurssianalyyttisen mallin mukaan kielen käytön kautta tapahtuvana merkitysvälitteisenä viestintänä.
Diskursseilla on mahdollista rakentaa eli konstruoida92 sosiaalista todellisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että
niiden avulla voidaan pelkän kuvailun sijaan tuottaa ja esittää tietynlaisia näkökulmia maailmaan tai
maailmasta. Diskurssiin viitataan siis tuoden esiin niiden moniulotteinen luonne: ne eivät pelkästään
rakenna sosiaalista todellisuutta vaan luovat siihen tietyn näkökulman, jonka kautta tuota todellisuutta
esitetään ja katsellaan jostakin perspektiivistä käsin. 93 Täten Fairclough’lle diskurssi tarkoittaa erityisesti
kielen käyttöä, sen performanssia tai puheaktia.94
Diskurssianalyysin kiinnostuksen kohteena on myös kielenkäytön seurauksia tuottava
luonne eli funktionaalisuus. Tällöin tutkimuksen kohteena on se, millaiset kaikenlaiset asiaintilat tulevat

90

Esim. Ketola (2006) on hahmottanut New Agen ja henkisyyden suhteet siten, että uushenkisyys on New Agea laajempi
kokonaisuus. Hän ei myöskään suoraan erottele New Agea tai uushenkisyyttä puhtaasti joko henkisyyden tai uskonnollisuuden
alakategoriaksi.
91
Karjalainen 2018, 265.
92
Fairclough (2016, 88) suosii diskurssia selittäessään käsitettä konstruoida termin representoida sijaan, koska se korostaa
diskurssien roolia aktiivisina merkitysten rakentamisen prosesseina, jotka eivät pelkisty asiaintilojen esittämiseen ja kuvailuun.
93
Fairclough 2016, 88.
94
Fairclough 1992, 63.
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mahdollisiksi toimijan puheteon kautta. Toteutuneen tai aktualisoituneen kielen kautta on mahdollista rajata pois tai päinvastoin avata näkyville erilaisia mahdollisuuksia. Oleellista tämän näkökulman mukaan
ei ole kysymys siitä ovatko funktiot tietoisia eli toimijan itsensä tarkoituksellisesti tuottamia. Sen sijaan
huomio kiinnittyy seurauksiin eli siihen, mitkä funktiot ovat mahdollisesti läsnä tai tehdään todeksi vuorovaikutuksessa.95
Diskurssien ja vallan yhteen kietoutumiseen viitataan ideologisten seurauksien käsitteellä.
Tämä näkökulma muodostaa diskurssien funktionaalisuuden toisen näkökulman yksittäisten tilannekohtaisten puhetekojen rinnalla. Ideologiset seuraukset voidaan ymmärtää yksittäistä tilannekohtaista funktiota laajemmin operoivina valtasuhteiden legitimoivina ja ylläpitävinä puhetapoina. Esimerkiksi alistussuhteiden tuottaminen diskursiivisesti ei kuitenkaan ole välttämättä itsestään selvästi havaittavissa. 96
Täten diskursseille on tyypillistä, että ne voidaan yleisesti tunnistaa tai sijoittaa erilaisten
sosiaalisista toimijoista tai subjekteista koostuvien ryhmien asemien tai näkökulmien piiriin kuuluviksi.
Esimerkiksi akateeminen sosiologia, lääketiede, ja politiikka ilmentävät Fairclough’n mukaan niille ominaisia diskursseja.97
Omassa työssäni hyödynnän myös Foucault’n hallinnan analytiikan taustalla vaikuttavaa
biopolitiikan käsitettä. Sovellan erityisesti terveyssosiologian alla vaikuttavan Ilpo Helénin tulkintaa
biopolitiikasta, jota hän nimittää elämänpolitiikaksi 98. Käsitteen hyödyntäminen juuri Helénin tulkinnan
mukaan on työni näkökulman kannalta erityisen hedelmällinen, koska hän lähestyy käsitettä korostaen
erityisesti sen merkitystä terveyden ja sairauden teemojen käsittelyssä ja näiden problematiikkaan erikoistuneiden yhteiskunnallisten instituutioiden tasolla. Helénin antamaa merkitystä terveyden ja sairauden liittyviin kysymyksenasetteluihin ei voi vähätellä, sillä hän määrittelee terveyden ja sairauden elämäpolitiikan ydinaiheiksi.99
Mielestäni Fairclough’n ja Foucaultlaisen perinteen yhdistäminen tässä merkityksessä ei
muodosta asetelmani kannalta ongelmaa, vaikka Fairclough onkin oman diskurssianalyyttisen viitekehyksensä muotoilussa kritisoinut Foucault’n lähestymistapaa liian konstruktivistiseksi. Fairclough tarkoittaa
tällä sitä että foucaultlaisen analyysin yhteiskunnallisiin rakenteisiin kohdistuva kriittinen ote voi jäädä
vaille vakuuttavaa perustaa tai ankkuria. Fairclough omassa viitekehyksessään korostaakin kielen merki-
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Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 42–43
Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 42–43
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Fairclough 2016, 88.
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ks. Helénin teoriasta ja käsitteiden määritelmästä tarkemmin teoreettisen viitekehyksen yhteydestä, luvusta 4.2.1.
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Helén 2016, 10, 41.
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tystä tällaisena yhteiskunnallisen rakenteiden analyysin perusteluiden pohjana. Kieli siis välittää merkityksiä yhteiskunnallisen rakenteen ja välillä. 100 Täten hän onkin näiden välisiä suhteita korostaakseen nimennyt analyysinsä uudemman sovellusmallin dialektis-relationaaliseksi diskurssianalyysiksi. 101
Ymmärrän kuitenkin näiden kahden lähestymistavan olevan hedelmällisesti yhdistettävissä.
Foucault’n oma teorianmuodostus ja analyysi pohjautuivat kuitenkin vahvasti myös työni aihealueeseen,
eli mielenterveyteen, sen ymmärtämisen ehtoihin ja hallintaan sekä näihin niveltyviin spesifeihin diskursseihin, kuten juuri terapeuttiseen ja psykiatriseen diskurssiin muiden ihmistieteellisten lähestymistapojen
tarkastelun ohella.102 Nämä korostukset huomioiden ymmärrän foucaultaisen tradition tarjoavan myös hyviä lähtökohtia omalle analyysilleni. Yhtä lailla Fairclough’n dialektis-relationaalinen diskurssianalyysi
edellyttää tutkimuksen lähtökohtana sen kohteen ”teoretisoimista” ja lähestymistä monitieteisesti. 103

1.3 Aikaisempi tutkimus
Teemu Taira on artikkelissaan ”Epilogi- Uskontotiede uskonnon kuvittelijana (2020) kartoittanut
uskontotieteen tutkijoiden erilaisia tapoja määritellä ja ymmärtää uskonto. Hän on hahmotellut
uskontotieteessä rakennettujen uskontokäsitysten merkityksen sekä teoreettisesti oppialan identiteetille
keskeisenä kysymyksenä, mutta myös käytännöllisemmin yhteiskunnallisiin sosiokulttuurisiin
käytänteisiin keskeisesti kytkeytyvänä kysymyksenä, jolla on merkitystä myös yhteiskunnallisten
toimijoiden intressien ja niiden seurausvaikutusten kannalta. 104 Hän jakaa uskontotieteessä ja sen
oppihistoriassa keskeisesti esiintyneet uskonnon kuvittelun tavat kuuteen teemaan niiden korostusten
mukaisesti: uskomus-ja tekstikeskeisyyteen, kokemuskeskeisyyteen, jäsenyyskeskeisyyteen, uskonnon
kaikkiallisuuteen, kulttuurikeskeisyyteen ja ihmiskeskeisyyteen. Hän on lähestynyt aihetta kuvittelun
käsitteen kautta, joka voidaan merkityksellistää myös ilmiön konstruointina, valmistettuna ja keksittynä
kategoriana.105 Tutkijoilla on uskonnon kuvittelijoina yhteys akatemian ulkopuolisiin yhteiskunnallisiin
sosiokulttuurisiin käytänteisiin ja insitituutioihin esimerkiksi terveydenhuollon tai lain konteksteissa.
Muut yhteiskunnalliset toimijat voivat vedota heidän auktoriteettiinsa ja asiantuntijuuteensa esimerkiksi

Fairclough 1992, 37–39,56-58, 61. vrt. kuitenkin Wodak & Meyer 2016) tulkinta Fairclough’n diskurssianalyysistä, jossa
he sijoittavat Foucault’n Karl Marxin ohella faircloughlaisen kriittisen diskurssinanalyysin pääasialliseksi teoreettiseksi
viitekehykseksi tai taustavaikuttajaksi (Wodak & Meyer 2016, 18). Oma työni ei kuitenkaan sijoitu suoraan osaksi
faircloughlaista kriittistä dialektis-relationaalista diskurssianalyyttistä tutkimusta enkä täten nimitä sitä kriittiseksi
diskurssianalyyttiseksi vaan ymmärrän sen ennemminkin semioosiin painottuvana analyyttisenä diskurssianalyysiä.
101
ks. Fairclough 2016.
102
ks. esim. Helén (2016). Ks. myös Fairclough 1992, 38, 54.
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vrt. Fairclough’n keskeinen näkökulma pohjautuu Foucaultiin. Diskurssit ovat luonteeltaan perustavia, sillä ne rakentavat
sosiaalista todellisuutta. Tämä ajatus juontaa juurensa Foucault´n ajattelusta. Foucault käsitti niin objektien, subjektien kuin
käsitteidenkin olevan diskursiivisesti muodostuneita. Tässä esiintyy myös foucaultlaisen perinteen vahvasti konstruktivistinen
painotus, josta Fairclough pyrki osittain irrottautumaan lisäämällä kielen yksityiskohtaisen analyysin korosteisen merkityksen
konkreettiseksi ankkuriksi ja evidenssiksi yhteiskunnallisen sosiaalisen todellisuuden tarkasteluun. Ks.tarkemmin Fairclough
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lausunnon antajina tai todistajina. Tutkijat voivat osallistua myös siihen prosessiin, jossa arvioidaan sitä
suodaanko jollekin ryhmittymälle uskonnon status vai ei tai he voivat myös suoraan tukea ja legitimoida
tällaisia prosesseja. 106
Hanne Metsähinen on uskontotieteen syventävässä tutkielmassaan ”Se vois antaa meille
kaikille yksilöille ja yhteisöille ja yhteiskunnille sielullisen elon takaisin: Sielunmenetys ja -palautus
nykyshamanismissa” (2020) lähestynyt dissosiaation käsitettä tehden sitä ymmärrettäväksi länsimaisen
traumatutkimuksen lähestymistapojen kautta. Pääasiallisena näkökulmanaan hän on peilannut näitä
nykyshamanismissa esiintyvään sielunmenetyksen ideaan sekä sielun palauttamiseksi kehitettyyn
hoitokäytäntöön eli sielunpalautukseen. Hän on tarkastellut aihetta haastattelemalla seitsemää suomalaista
shamanismin harjoittajaa ja analysoinut aineistonsa teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. 107
Metsähinen havaitsi, että sielunmenetys voidaan ymmärtää nykyshamanismissa sairauden
diagnoosin kautta, jossa traumatisoitumisen yhteydessä ihmisestä katsotaan poistuvan osa hänen
sielustaan. Sielunmenetys käsitetään sairauden ohella niin yksilön traumatisoitumista työstävänä
selviytymismekanismina kuin kaikkia ihmisiä ajoittain yhdistävänä universaalina asiana
Sielunmenetyksen seurauksena traumaan liittyvien sietämättömien tunteiden ymmärretään poistuvan
ihmisestä sielun mukana. Sielunmenetyksessä myös yhteys omaan sieluun voi olla heikentynyt. Hän
nostaa esiin, että tämä näkemys tuo sielunpalautuksen idean mielekkääksi vertailukohteeksi dissosiaation
käsitteen ja länsimaisen traumatutkimuksen mukaisen ajattelutavan kanssa. Dissosiaatio on kuitenkin
käsitteenä monitulkintainen. Vastaavalla tavalla myös suomalaisessa nykyshamanismissa erilaiset
käsitykset sielunmenetyksestä eivät välttämättä sulje toisiaan pois, vaan ne esiintyvät samanaikaisesti.
Sielun käsite ja näkemys yli-inhimillisten voimien vaikuttavuudesta sielunpalautusrituaalissa tekee
kuitenkin shamanististen käsitysten ja länsimaisen traumatutkimuksen suhteesta jännitteisen, koska
jälkimmäisessä perinteessä ei oleteta yli-inhimillisten voimien olemassaoloa. 108
Teoriaan vahvasti ankkuroituvalla lähestymistavallaan, jossa ”toisen” tieteenalan
teorianmuodostukseen vahvasti paikantuva dissosiaation käsite ja siihen niveltyvä traumatisoitumista
käsittelevä psykologiaan ja psykiatriaan nojaava tieteellinen keskustelu tuodaan suhteeseen
uushenkisyyden kenttään ymmärrettävän ilmiökentän kanssa tuo aihepiirinsä lisäksi Metsähisen työn
lähelle oman työni aihepiiriä ja metodia. Toisaalta taas Metsähisen aineiston keruu empiirisen
haastattelututkimuksen keinoin sekä pureutuminen aineistoon käsitteellisen ulottuvuuden lisäksi myös
täydentävien hoitomuotojen käytäntöihin haastateltavien kokemuksessa poikkeaa merkittävästi omasta
työstäni, joka on puhtaammin teoreettinen ja käsitteellinen tutkimus. Aineistossani pureudun
diskursiivisen uskontotieteen näkökulmia hyödyntäen psykologian tieteenalan teorianmuodostukseen, jota
uushenkisyydestä, mielenterveydestä ja traumatisoitumisestakin sen osana rakennetaan, joten katson
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tämän myös tuovan työhöni Metsähistä vahvemmin ”toisen” tieteenalan analyysiä ja sille ominaisen
diskurssiin pureutumista. En siis kuljeta psykologian tai psykiatrian alaoilla kehitettyä
kiintymyssuhdeteoriaa työssäni vain peilauspintana havainnollistaakseni uushenkisyyden kenttää, vaan
kyseinen teoria on analyysini suora kohde.
Pro Gradu-tutkielmissaan uushenkisyyttä tai New Agea yhteisön itse tuottamien
tekstiaineistojen eli lehdistön kautta ovat lähestyneet Ville Verkkonen työllään Vesimiehen aika tulee,
oletko valmis?: Suomalainen uususkonnollinen kenttä uuden ajan kynnyksellä. ja Pauliina Mikkonen
tutkielmallaan ”'Itse' psykokulttuurisena käsitteenä uushenkisissä lehdissä 1996–1997” (1998). Aihetta
käsittelevän kirjallisen aineiston valinnan kautta tutkielmat yhtenevät omani kanssa. Merkittävin ero
suhteessa omaan aineistooni on tekstin tuottajissa ja genressä. Oma aineistoni edustaa psykologian
tieteenalan kiintymyssuhdeteoreettista diskurssia, yhden tutkijan akateemisen monografiaformaattiin
muotoilua tieteelliset käytännöt täyttävää asiantuntijapuheenvuoroa, kun taas Verkkonen ja Mikkonen
pyrkivät lähestymään New Agea yhteisön sisäisen itseymmärrykseen näkökulmiin kiinnittyen yhteisön
julkaisemien lehtien kautta. Verkkosen diskurssianalyyttinen menetelmä aiheen käsittelyssä tuo sen
lähelle omaa tutkielmaani. Mikkosen työssään hyödyntämä teoreettinen viitekehys pohjautuminen osittain
Kivivuoren kehittelemään psykokulttuuriin taas on sama, johon omankin työni teoreettinen tausta osittain
pohjautuu, erityisesti ensimmäisessä ja viimeisessä analyysiluvussani 6.1 ja 7.2, jossa tarkastelun
kohteena on painottuneesti yhteiskunnallisen tilanteen diskurssien analyysi.
’Itsen’ käsitteeseen ankkuroituva lähtökohta New Age- henkisyydessä yhdistää myös
Mikkosen työtä omaan lähestymistapaani, joka tarkentuu dissosiaation käsitteeseen. Tämä edellyttää
suhteellisen tarkkaa kielellistä, käsitteellistä ja tekstuaalista ”lähilukumaista” otetta analysoitaviin
diskursseihin109 Andrew Lockin ja Paul Heelasin kulttuuripsykologia, jossa uushenkisyyttä lähestytään
ensisijaisesti, ”itsehenkisyytenä”, toimii kuitenkin Mikkosen työn ohjaavampana laajamittaisempana
metodologisena viitekehyksenä. Hän ei siis nosta Kivivuoren psykokulttuurin käsitettä merkittävään
osaan työssään tai suhteuta sitä metodologisen viitekehyksensä kulttuuripsykologisen teoretisoinnin
kanssa muuten kuin nimeten ´itsen´ keskeiseksi osaksi psykokulttuurista sanastoa. 110 Mikkonen on
tuloksenaan hahmotellut aineistonsa neljän eri lehden analyysiin hahmottelemat teemat: sisäinenulkoinen, tahdonalainen-ei tahdonalainen ja aika.
Oma työni on sekä akateemisen psykologian tieteenaladiskurssia edustavalla aineistollaan,
että diskurssianalyyttisen metodini ankkuroituessa vahvasti teoriaan, lähtökohdiltaan ja otteeltaan hyvin

Fairclough 2016; Fairclough’n diskurssianalyyttisen menetelmän kehittelyn voi ymmärtää käynnistyneen juuri tekstuaalisen
analyysin korosteiselle painoarvolle, joista hänen ensin kehittelemänsä kantoi myös kyseiseen näkökulmaan kiinnittyvää nimeä
(TODA). Sen vertailusta muihin, tekstuaalisesta mikrotason analyysistä ja lähiluvun periaatteesta poikkeaviin
diskurssianalyyttisiin lähestymistapoihin, erityisesti suhteessa foucalutlaiseen metodologiaan Ks. lisää esim. Fairclough 2005;
lyhyesti ks. myös Taira 2016.
110
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käsitteellinen ja teoreettinen. Psykologian tieteenalalle ominaiseen tapaan myös oma aineistoni pyrkii lähestymään tutkimuskohteitaan, ja myös kuvaamaan ja analysoimaan niistä saatuja tutkimustuloksia hyödyntäen kvantitatiivista metodologiaa ja sille leimallista käsitteistöä. Aineistossani on kuitenkin määrällisistä tutkimusotteista johdettujen tutkimustuloksen lisäksi mielenkiintoisella tavalla raportoitu yhtä lailla
myös haastateltavien omia kokemuksia, eli emic-diskurssia, tapausesimerkkien kertomusten auki kirjaamisen ja niiden suoran siteeraamisen kautta. Kirjoittajan analysoidessa niitä, tähän sekoittuu myös eticdiskurssia eli psykologian asiantuntijan erittelyä ja analyysiä kirjoittajien kuvaamista uskonnon kenttään
sijoitetuista kokemuksista ja niiden merkityksestä kokijan elämässä, joita edustavat aineistoni tapauksessa
ensisijaisesti henkisiksi nimetyt tai määritellyt kokemukset. Aineistoni luonteen huomion ottaminen ja
sille oikeuden tekeminen akateemisena monografiana kuitenkin väistämättä tuo tieteenaladiskurssiin niveltyvän kielen ja tutkimukseen liittyvien käytänteidensä, kuten viittauskäytännön osalta työhöni mukaan
hyvin teoreettista kieltä, jonka ominaisluonteen haluan pitää mukana sen edustaessa omanlaistaan diskurssikenttää, joka on analyysini kohde.
Ville Verkkonen tarkasteli pro gradu-tutkielmassaan ”Vesimiehen aika tulee, oletko valmis?” (2018) New Agen piirissä vallitsevia käsityksiä ja siinä tapahtuneita muutoksia odotetusta astrologisesta ”uudesta aikakaudesta” eli vesimiehen ajasta. Hän selvitti tutkimuskysymyksenään sitä, kuinka
vesimiehen aikaan liittyvää todellisuutta rakennetaan tai tuotetaan kielen avulla. Verkkonen perehtyi erityisesti siihen näkökulmaan, millaisia käsityksiä ja odotuksia tähän aikakauteen liitetään new agen sisäpiirin itseymmärryksessä. Menetelmänään ja laajemminkin teoreettisena viitekehyksenään hän hyödynsi diskurssianalyyttistä lähestymistapaa. 111 Aineistona toimivat Suomessa keskeisenä rajatiedon lehtenä profiloituneen Ultra-lehden numerot sen alkuaikojen vuosikertojen 1974–79 osalta tuoreemmat vuosikerrat
2010–2015.112
Vastaavasti myös tyypilliset uususkonnollisuuden piirteet selvien dogmien puuttumisesta
sekä yksilöllisyyden ja markkinalogiikan korostuksista nousivat esille Verkkosen aineistosta. Suhteessa
näihin markkinalogiikka näyttäytyi potentiaalisena mahdollistajana uuden ajan jouduttamiseen, vaikka
samanaikaisesti se lieveilmiöineen asetettiin kritiikin kohteeksi..113
Verkkosen asetelma muistuttaa aiheensa ja diskursiivisen metodologiansa puolesta omaani,
mutta sen keskeisenä erona on Verkkosen fokus liikkeen sisäpiiriläisten tuottamassa materiaalissa ja itseymmärryksessä tuotetusta sosiaalisesta konstruktiosta. Oma työni taas käsittelee ”ulkopuolisesta” näkökulmasta ja valtapositiosta tiedeinstituution viitekehyksessä tuotettua aineistoa ja sen käsitteellistystä
New Agesta mielenterveysdiskurssin osana.
Oman tutkimukseni taustoittavan uskontotieteellisen aikaisemman työn, ja samalla sen kontekstin voi pääasiallisesti ymmärtää laajassa kehyksessä paikantuvan uskontososiologian rajatumpana
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osa-alueena erityisesti diskursiiviseen uskonnontutkimukseen. Diskursiivisen uskonnontutkimuksen perinne ja sen piirissä esiintyvä teoreettinen keskustelu, jossa on mahdollista pureutua tehtyihin erotteluihin
uskonnon, ei-uskonnon tai uskonnon liepeille ja sen kanssa keskusteluyhteyteen sijoitettavien ilmiöiden,
tässä tapauksessa mielenterveyden suhteen, muodostaa työtäni taustoittavan tutkimuksen sen tarjoaman
teoreettisen viitekehyksen lisäksi. Hyödynnän työni teoreettisena tai yhteiskunnallisena viitekehyksenä
siis diskursiivisen uskonnontutkimuksen lähestymistapaa, koska sen avulla on mahdollista kyseenalaistaa
ylipäätään New Agen tai uskonnon käsitteiden määrittelykysymyksen hyödyllisyys ja keskittyä sen sijaan
yhteiskunnallisemmin siihen miten näitä käsitteitä käytetään tapoina jäsentää kuvaa todellisuudesta.114
Diskursiivinen uskonnontutkimus on työtäni jäsentävä laajempi teoreettinen viitekehys, jonka näkökulmani kannalta relevantit ulottuvuudet esittelen teoreettisen viitekehyksen yhteydessä.

1.4. Ongelmanasettelu ja tutkimuskysymykset
Tarkasteluni näkökulma ankkuroituu erityisesti New Agea koskevaan diskurssiin, johon viittaan yleisellä
tasolla henkisyysdiskurssina tai-diskursseina. Dissosiaation ja muuntuneiden tietoisuudentilojen tai näitä
vastaavan sulautumisen 115 kokemus on Granqvistin teoretisoinnissa New Agen
kiintymyssuhdeteoreettisen selittämisen keskiössä muodostaen New Agea kuvaavan ominaispiirteen
jumalauskon sijaan.116 Johtuen dissosiaation kiinteästä liittymäpinnasta sekä New Age että
mielenterveysdiskurssiin, näiden väliset suhteet muodostavat myös työni rajatumman näkökulman. Tästä
seuraten pureudun New Age-diskurssissa erityisesti dissosiaation ja muuntuneiden tietoisuudentilojen
käsitteen merkityssisältöihin sekä sen käyttötapoihin-ja yhteyksiin. Ymmärrän muuntuneiden
tietoisuudentilojen ja dissosiaation käsitteet mielenterveys- ja psykopatologia-diskursseja rakentavina ja
purkavina kielen käytön ja sosiaalisen todellisuuden rakentamisen tekniikkoina, joihin käsittelyni
analyysissäni rajatummin ankkuroituu. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni muodostaa työn
pääkysymyksen, jonka ulottuvuuksia analysoin tarkemmin sen alakysymysten kaksi ja kolme avulla:

1. Miten New Agen ja mielenterveyden välistä suhdetta rakennetaan Granqvistin kiintymyssuhdeteoreettisessa henkisyyden selitysmallissa?
2. Mikä tai millainen New Agen kategorian merkitys on kiintymyssuhdeteoreettisessa mielenterveysdiskurssissa?
3. Miten dissosiaation käsitettä käytetään ja millaisia merkityksiä sen käyttötavoilla luodaan ja välitetään?
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Tutkimuskysymysten analyysi toteutuu konkreettisesti siten, että hahmottelen diskursseja ja niiden
muodostamia diskurssijärjestyksiä Granqvistin aineistosta Fairclough’n diskurssianalyyttisen
lähestymistavan mukaan sovellettuna. Yhdistän hänen aiemmin kehittämäänsä tekstuaalista sosiaalisen
muutoksen diskurssianalyysiä tuoreempaan ja täydennettyyn kriittisen diskurssianalyysin käsitteisiin ja
sen eri tasoihin, joita ovat tekstuaalinen, diskursiivinen ja sosiokulttuurinen. Oleelliseksi nousee myös
uudemmasta faircloughlaisesta perinteestä nouseva uudelleen kontekstualisoinnin käsite. 117 Oman työni
keskiöön sijoittuvia työn asetelman ja lähtökohtien kannalta keskeisimpiä diskursseja ovat siis
akateemisen psykologian diskurssi, tarkemmin ilmaistuna kiintymyssuhdeteoreettinen diskurssi sekä sen
piirissä tieteellisen selittämisen kohteeksi asettuva New Age diskurssi ja sen yhteydet
mielenterveysdiskurssiin.

Fairclough’n diskurssianalyyttisestä mallista metodina, ks. tarkemmin tämän työn luku 3.2. Kutakin käsitettä avataan
tarkemmin siinä analyysin vaiheessa, kun se osoittautuu oleelliseksi ja kun käsite esiintyy ensimmäisen kerran.
117
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2. Granqvistin kiintymyssuhdeteoria aineistona
Aineistoksi valitsin kehityspsykologi Pehr Granqvistin kirjoittaman akateemisen monografian Attachment in Religion and Spirituality: a Wider View (2020). Rajasin kuitenkin analysoitavan materiaalini
tämän työn puitteissa vain niihin lukuihin, joissa käsittelyn fokus on näkökulmani rajauksen ja tutkimuskysymyksieni kannalta keskeinen. Täten valitsin aineistoon kaksi erillistä teemoittelun perusteella jäsenneltyä lukua, joissa jo otsikkotasolla eli pääasiallisena sisältönä nousi esille mielenterveysdiskurssi sekä
muuntuneiden tietoisuudentilojen ja dissosiaation diskurssi. Näitä ovat luvut 7: Religion as Attachment in
Relation to Mental Health 118 ja 8: Altered Spiritual States, Dissociation, and Attachment Disorganization.
119

Yhdessä ne muodostavat monografian kokonaisuudessa sen kolmannen teema-alueen: III. Expansi-

ons: A Wider View of Attachment and Religion/Spirituality. Granqvistin esipuheessa julkilausumana tavoitteena on tuoda uskonnon ja henkisyyden tutkimus takaisin psykologian valtavirran tutkimusintressiksi. Tämä toteutuu hänen lähestymistavassaan kiintymyssuhdeteorian kautta, mutta hän huomauttaa,
että kyseinen teoria on vain yksi muiden joukossa tämän tarkoituksen palveluksessa. 120
Valitsin aineiston sillä perusteella, että se on mahdollisimman tuore. Valitsemani rajauksen
puitteissa esitellään teorian laajennus eli sen laajempi näkökulma, jonka monografia jo pääotsikossaan
lupaa tarjota. Teoreettisesta näkökulmasta on erityisen relevanttia perehtyä teorian laajennuksiin ja uusimpiin keskustelunaiheisiin.121 Granqvist on myös alallaan ansioitunut tutkija, joka on erikoistunut juuri
New Agen kiintymyssuhdeteoreettiseen tutkimukseen, johon keskittyvä diskurssi on työni fokus. Kustantajan kotisivuilla teoksen kohderyhmäksi on ilmoitettu psykologian alan tutkijat ja opiskelijat. 122 Teosta
kuvaillaan yhtä lailla yleistajuiseksi ja helppolukuiseksi, laajallekin yleisölle suunnatuksi käsikirjaksi123.
Tällaisena sen voi ajatella potentiaalisesti tavoittavan kohderyhmäänsäkin laajemman yleisön. Popularisoidessaan kiintymyssuhdeteoreettista uskonnon ja henkisyyden tutkimusta se onkin mielenkiintoinen tutkimuksen aineisto tavoittaessaan mahdollisesti tiedeyhteisöä laajemman lukijakunnan.
Aineisto sisältää ainoastaan tekstiä. Esimerkiksi taulukkoja ei esiinny. Tekstilajiltaan kyseessä on pääasiallisesti tieteellistä tutkimusta yhteen kokoava akateemisia käytäntöjä noudattava monografia, joka sisältää esimerkiksi lähdeviitteet. Tosin monografia on tyyliltään esimerkiksi tieteellisiä artikkeleja vapaamuotoisempi. Aineisto sisältävää esimerkiksi tutkimustuloksien linkittämistä yhteiskunnallisiin ajankohtaisiin teemoihin vapaammin assosioivan pohdinnan kautta eikä tässä suhteessa perinteisen
tieteellisen artikkelin argumentaatiota ja tyyliseikkoja kurinalaisesti noudattaen. Tutkimuksiin viitatessa
lähteet taas on tieteellisen argumentaatiolle tyypilliseen tapaan mainittu. Tekstin populaarimpaa otetta
edustaa esimerkiksi tekstin sekaan upotetut musiikkikappaleiden sanat.
118
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Ensimmäisessä luvussa tiivistetään ja raportoidaan tutkimuslöydöksiä. Toisessa esiintyy tutkimustulosten raportoinnin lisäksi myös otteita neljän haastateltavan (kolme naista ja yksi mies) kuvailemista ”henkisistä kokemuksista” sekä niistä tehdyistä tulkinnoista sekä kokijoiden henkilökohtaisten kokemusten mukaan että Granqvistin asiantuntijatulkinnan mukaan. Granqvist on nostanut osaksi tekstiään
näiden haastattelujen referointia ja sitaatteja, joita hän hyödyntää tapausesimerkkeinä henkisistä kokemuksista124. Granqvist on nimennyt aineistoni osuudessa esiintyvät haastateltavat anonymiteetin vuoksi
seuraavasti: Ms. Purple, Ms. Pink, Mr. Orange ja Ms. Turquoise. 125 Itse olen analyysissäni tekstin sujuvuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi kääntänyt myös nämä nimet suomen kielelle ja viittaan haastateltaviin käännöksillä: ”Neiti Violetti”, ”Neiti Pinkki”, ”Herra Oranssi” ja ”Neiti Turkoosi”.
Monografia ei ole painopisteeltään nimenomaan New Agen, dissosiaation tai muuntuneiden
tietoisuudentilojen eikä mielenterveyden diskursseihin keskittynyt. Se sisältää monipuolisemmin
uskonnollisuuden ja henkisyyden viitekehyksessä toteutettua kiintymyssuhdeteoreettisen tutkimuksen
raportointia kooten sitä yhteen sekä virittäen ja jalostaen tutkimustulosten pohjalta keskustelua laajemmin
koskemaan nykyisissä moderneissa yhteiskunnissa kiinnostavia näkökulmia. 126
Rakennan siis aineistoni ensisijaisesti New Ageen, Dissosiaatioon ja mielenterveyden
diskursseihin keskittyviin osioihin monografiassa. Tuon esille jumalauskoon ja erityisesti kristinuskoon
liittyvää aineiston sisältöä vain siinä tapauksessa kun se nousee aineistossa diskurssianalyysin
lähtökohtien kannalta oleelliseksi eli auttaa valottamaan tarkastelemiani ilmiöitä sillä tavalla että se ei
nouse kysymyksenasetteluni kannalta merkitystään suurempaan rooliin, vaan mahdollistaa omien
tutkimuskysymysteni analyyttisemmän ja kriittisemmän lähestymisen. Kristinuskon käsittely nivoutuu
siis osaksi analyysisiäni vain niissä tapauksissa kun se nousee New Agen, dissosiaation ja
mielenterveyden diskurssien kannalta ja niiden kriittisen analyysin kannalta merkittäväksi, vaikka se
muodostaakin Granqvistin monografian kokonaisuudessa keskeisen sisältöalueen
Monografiallaan Granqvist puhuttelee erityisesti oman tutkimusalansa edustajia eli
psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä kiinnostuneita kehityspsykologeja. 127 Hänen havaintonsa
mukaan tässä kentässä on pääasiallisesti oltu haluttomia ottamaan huomioon sitä antia, joka
tutkimuksessa voidaan saada integroimalla kiintymyssuhdeteoria uskonnon ja henkisyyden tutkimukseen.
Tässä kiintymyssuhdeteorian sovelluskentässä on Granqvistin mukaan jo tuotettu kiinnostavaa
täydentävää tietoa kiintymyssuhdeteorian ydinaiheista eli ihmisen sosiaalisesta ja psyykkisestä
kehityksestä.128 Granqvist pyrkii puhuttelemaan ”valtavirtapsykologian” edustajia siten, että he
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suhtautuisivat myönteisesti uskonnon tutkimukseen. Hän tavoittelee sitä, että aihealueen tutkimuksen
merkitys tärkeänä tutkimuskohteena tunnustetaan. 129
Teos on mielestäni perusteltu valinta, sillä se on luokiteltu laaja-alaisesti sekä
kohderyhmänsä että tieteenalaprofiilien perusteella laajasti esimerkiksi psykologian, psykiatrian ja
sosiaalityön sekä koulutuksen kategorioihin. Tästä seuraten teoksen voisi ajatella potentiaalisesti
tavoittavan myös näiden alojen ammatinharjoittajia. Täten sillä voisi ainakin teoreettisesti olla
vaikuttavuutta vaikkapa psykologin tai psykiatrin käytännön asiakastyössä, vaikka teorianmuodostuksen
ja käytännön asiakastyön välisiä suoria vaikutussuhteita ei voikaan olettaa.

.
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3. Fairclough’n diskurssianalyysi metodina
3.1. Diskurssianalyysin lähtökohdat ja soveltaminen
Diskurssianalyysissä tai-tutkimuksessa lähtökohta on julkilausutusti jo tutkimusasetelman muotoilun vaiheessa ”ongelmasuuntautunut”. Ongelmasuuntautunut lähtökohta ja kriittisyys tarkoittavat itsestään selvinä pidettyjen sosiaalisen todellisuuden ilmiöiden tai käsitteiden purkamista ja näiden oletusten haastamista. Kriittisyys ei siis ole synonyymi negatiivisuudelle, vaan minkä tahansa sosiaalisen todellisuuden
ilmiön voidaan katsoa olevan tällä tavalla ymmärrettynä relevantti kriittisen tarkastelun kohde. Yksinkertaisimmillaan kritiikin voi määritellä siis siitä näkökulmasta, että sen avulla mahdollistuu aikaisempien
yhteiskuntaan kohdistuvien tutkimusten kriittinen tarkastelu. Tällä tavalla ymmärrettynä kaiken yhteiskuntatieteen tulisi Wodakin ja Meyerin mukaan olla kriittistä. 130
Tätä astetta pidemmälle viety diskurssianalyysi suuntautuu “vähentämään illuusioita yhteiskunnassa itsessään.”131 Tämä toteutuu analysoimalla käsitteitä, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa sosiaalisten ilmiöiden selittäjinä, ja todentamalla että ne joko häivyttävät näkyvistä jotakin tärkeää tai osoittamalla että niiden tarjoamat selitykset ovat vääriä. Tavoitteena on alisteisten tietomuotojen tukeminen dominanttien tietomuotojen hallitsemassa sosiaalisessa todellisuudessa. Tätä kriittistä orientaatiota kuvaa
“minimaalinen normatiivinen lähtökohta”.132 Edelleen, tästä positiosta voidaan edetä kohti vielä kriittisempää selittävän kritiikin lähtökohtaa. Sen avulla pyritään perustelemaan sitä miksi tietyt käsitteet ja uskomukset ylipäätään ovat dominantteja ja kuinka ne saavuttivat tuon aseman.133 Kritiikin kärki voi siis
kriittisessä diskurssianalyysissä (CDA) kohdistua hieman eri asioihin yhteiskunnallisessa todellisuudessa.
Täten normatiivisen lähtökohdan omaksuminen siitä kuinka asioiden tulisi olla, saa myös erilaisen painoarvon eri tutkimuksissa riippuen sen lähtökohdista ja tavoitteista. 134
CDA ankkuroituu vahvasti teoriaan. Tyypillinen piirre kriittisessä diskurssianalyysin suhteessa teoriaan on sen korosteisen painoarvon lisäksi eklektisyys. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkijan tehtävänä on valikoida ja yhdistellä laajasta teoriaperinteestä oman tutkimuksensa kannalta relevantit teoreettiset lähtökohdat ja analyyttiset työkalut hänen analyysiään parhaiten palvelevaksi kokonaisuudeksi. 135
Lisäksi tähän liittyy tärkeänä periaatteena tieteidenvälisyyden hyödyntäminen valitusta lähestymistavasta riippuen joko teorian koostamisessa tai aineiston keruun ja analyysin tasolla. Tieteiden-
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välisyyden avulla pyritään saavuttamaan ymmärrystä kielenkäytön kautta tapahtuvan sosiaalisen todellisuuden rakentumisesta niin tiedon luomisen ja siirtämisen, instituutioiden organisoitumisen kuin vallankäytönkin näkökulmista.136

3.2. Fairclough’n dialektis-relationaalinen diskurssianalyysi
Omassa dialektis-relationaalisessa lähestymistavassaan Fairclough hahmottaa tieteidenvälisyyden osana
diskurssianalyyttisen tutkimuksen ensimmäistä ja toista askelta, jossa tutkijan tehtävänä on luoda
tutkimusasetelmaan sisääntulon väylä. Siinä yhdistellään monipuolisesti oman työn kannalta keskeisiä
teoreettisia lähtökohtia ja hahmotellaan niiden pohjalta relevantti tutkimusongelma.137
Diskursiivisen käytännön ja sosiaalisen käytännön välisen suhteen Fairclough käsitteellistää
siten, että diskursiivinen käytäntö on eräs sosiaalisen toiminnan muoto. Tästä johtuen näiden
vastakkainasettelu ei ole tarkoituksenmukaista. Erotuksena muihin sosiaalisiin käytänteisiin,
diskursiivisesta käytännöstä tekee diskursiivisen ensisijaisesti kieli. Sen tarkastelu sijoittuukin
Fairclough’n diskurssianalyysin keskiöön. Fairclough’n kiteytyksen mukaan diskursiiviset käytännöt
ilmenevät nimenomaan kielellisessä muodossa.138 Fairclough’n käsitteellistystä seuraten, diskurssin ja
sosiaalisen rakenteen välillä on siis dialektinen suhde. Rakenne luo puitteet niille olosuhteille, joissa
sosiaalinen käytäntö voi toteutua, mutta samalla se myös mahdollistaa käytäntöjen vaikutusten
toteutumisen. 139
Fairclough’n yleisen metodologian kannalta tutkimusprosessissa välttämätöntä on
hermeneuttisen kehän mukainen ajatteluprosessi. Tämän mukaan toteutettuna analyysin eri vaiheiden,
joita Fairclough nimittää askeleiksi, välillä liikutaan edestakaisin tarvittaessa eli silloin kun keskittyminen
järjestyksessä seuraavaan vaiheeseen tuottaa edeltävän vaiheen kannalta tärkeää tarkentavaa tietoa.
Tämän valossa kyseistä kohtaa voidaan edelleen korjata tutkimuksen kannalta
tarkoituksenmukaisemmaksi. 140
Askel yksi viittaa tutkimusaiheen hyvin perusteltuun valintaan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi valitsemalla aiheen, jonka 1) semioottisia ulottuvuuksia ei ole huomioitu tarpeeksi aikaisemmassa
yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa, 2) aihe on ollut tärkeä olennaisessa akateemisessa kirjallisuudessa, tai 3) se on ollut keskeisessä asemassa tarkastellessa sitä tarkastelun kohteena olevan tieteenalan
käytännön ulottuvuuksien kannalta.141
Fairclough kyseenalaistaa ajankohtaistenkin ihmisten hyvinvointiin 142 vaikuttavan aiheen
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valinnan arvon sellaisenaan johdonmukaisena tutkimusaiheena. Vaikka tällaiset aiheet saattavat valikoitua tutkimusaiheeksi ikään kuin ”annettuina” niiden yhteiskunnallisen relevanssin takia ja ovat siksi perusteltuja, näiden aihevalintojen tapauksessa on kuitenkin vaara ymmärtää niiden arvo liian itsestään selvällä tavalla. Fairclough’n mukaan tutkimusaiheet onkin ”käännettävä” tutkimuskohteiksi teoretisoimalla
ne.143
Tämä toteutetaan analyysin askeleessa kaksi, jossa tavoitteena on luoda tutkimuksen aiheeseen semioottinen ”sisääntulon väylä”. Sen kautta aihetta on tarkoitus päästä lähestymään tarkoituksenmukaisella tavalla, eli toisin sanoen aiheen kannalta ilmiselvät ulottuvuudet ohittaen ja rakentaen siihen
totuttua laajemman näkökulman. Tämän toteutuminen taas edellyttää useiden tieteenalojen teorioiden yhdistämistä sisääntulon väyläksi. Tutkijan oman arvostelukyvyn varassa on rakentaa työnsä aiheen kannalta mielekäs sisääntulo. Hänen tulee itse harkita, millaiset näkökulmat tuottaisivat juuri hänen tutkimukseensa hedelmällisen pohjan ja muodostaisivat kriittiseen analyysiin sopivan tavan hahmottaa tutkimuskohde.144
Huolimatta siitä että tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan Fairclough’n mallissa tutkijan
itsenäisen harkinnan varaan jää paljon päätettäväksi, on kuitenkin askeleen kaksi mukaan edetessä huomioitava dialektis-relationaalisen diskurssianalyysin tavoite ”syventää ymmärrystä ongelmaan liittyvistä
prosesseista, niiden seurauksista inhimilliselle hyvinvoinnille ja mahdollisuudet kohentaa hyvinvointia.”145 Tämän toteutumiseksi omaan lähestymistapaan on kyseisen mallin periaatteiden mukaisesti sisällytettävä teoriaa sekä semioosista146 että diskurssista.147
Fairclough’n analyysimallin askelta kaksi seuraten seuraavassa rakennan sisääntulon väylän
aiheeseen. Tätä edustaa työni teoreettinen viitekehys, jossa yhdistetään diskursiivisen uskonnontutkimuksen ja terveyssosiologian näkökulmat keskenään.

3.3. Metodin rajoitteet ja kritiikki sekä vastaukset siihen
Diskurssianalyysiä voi ensinnäkin kritisoida yhtenäisen teoreettisen taustan puutteesta. Tämä johtuu siitä,
ettei diskurssianalyysiä voi pitää yhtenä selkeänä menetelmänä vaan pikemminkin väljänä teoreettisena ja
metodologisena viitekehyksenä. Diskurssianalyysiä on sovellettu laajasti eri oppialoilla, minkä
seurauksena sitä on määriteltykin hyvin moninaisesti.148
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Suuntauksen tieteenfilosofinen tausta sosiaalisessa konstruktionismissa on lähtökohdiltaan
ennen kaikkea merkityssuhteiden tuottamiseen ja niiden yhteiskunnallisten vaikutusten tarkasteluun ohjaava ja mahdollistava orientaatio. Diskurssianalyyttisen tutkimuksen tavoitteet ovat kiinnittyneet taustansa, teoreettisten lähtökohtiensa ja metodinsa mahdollistamina näiden tarkasteluun. Sen tavoitteena eitästä seuraten ole ollut yhteen selkeään menetelmän ja lähtökohdan vakiinnuttaminen eikä luonnontieteellisen metodin tapaan puhtaina ja objektiivisina ymmärrettyjen kausaliteettisten seurausten tutkiminen.
Merkitysten tuotto ymmärretään inhimillisessä todellisuudessa tapahtuvana vuorovaikutteisena prosessina. Diskurssien kautta ilmenevä samanmielisyys eli vallitseva hegemonia ja yhtä lailla siitä eroavat tai
sitä vastustavat vastadiskurssit ovat osoitus sosiaalisten konstruktioiden vaikutuksesta aktuaaliseen yhteiskunnalliseen todellisuuteen. 149
Tiivistetysti voi todeta että diskurssianalyyttisen otteen tutkimuskohde eli sosiaalinen todellisuus on luonteeltaan monimutkainen kokonaisuus. Siihen liittyvät uskonnon kriittisessä ja diskursiivisessa tutkimuksessa myös omat erityiskysymyksensä. Tällainen on esimerkiksi rajanveto siitä kuinka ja
millä perusteilla tutkimuskohde määrittyy relevantiksi tutkimuksen kohteeksi juuri uskontotieteelliseen
tarkasteluun, koska ”uskonto” ei ole todellisuudessa sellaisenaan ilmenevä konkreettinen ”asia”, jonka
voisi ilmiselvästi rajata erilleen muusta sosiaalisesta todellisuudesta, vaikka teologisesti orientoituneet
näkökulmat voivat olettaa uskonnolle empiirisenä ilmiönä oman olemuksellisen erityisluonteensa tai arvottaa sen jopa olemuksellisesti pyhänä. 150 Tutkimuskohteensa moniulotteisuuden ja erityiskysymystensä
vuoksi sosiaalisen todellisuuden tutkimiseen ei ole kaikkien tutkimuskysymysten tapauksessa tarkoituksenmukaista eikä mahdollista perehtyä ainoastaan yhden tiukasti rajatun metodin avulla. 151
Kritiikkiin suuntauksen edustajat ovat vastanneet myös korostaen sen hyödyllisyyttä oman
tutkimuskenttänsä kehityksen kannalta. Kritiikki ymmärretään välttämättömänä tieteellisen debatin ja
keskustelun ylläpitämisen kannalta, joka puolestaan auttaa avaamaan väyliä tuoreiden ideoiden keksimiseen ja testaamiseen. Se mahdollistaa tarvittaessa myös tutkimuksen tavoitteiden ja pyrkimysten uudelleen arvioinnin.152
Diskurssianalyyttinen tutkimus korostaa tutkijan positiossa reflektiivisyyttä ja eettisyyttä.
Vaikka tutkimusote olisi kriittinen ja kohdistuisi yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja niiden purkamiseen,
tutkija ei ole näistä irrallinen toimija. Hän lähestyy tutkimuskohdettaan yhtä lailla kiinnittyneenä sosiaalisiin ja rakenteellisiin tekijöihin, vaikka kyseiset tekijät samanaikaisesti ovat hänen tutkimuskohteitaan
Diskurssianalyysiä hyödyntävä tutkija sijoittuu myös työnsä kautta osaksi sosiaalisten, taloudellisten ja
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poliittisten intressien vaikutussuhteiden risteyskohtia, kuten kuka tahansa muu tutkija. Hänen tutkimusotteensa ei tässä suhteessa tuo hänelle erityisasemaa. Oleellista on myös reflektiivisyyden ja eettisyyden yhteydessä huomata, että tutkijoilla on ollut perinteisesti yhteiskunnallisessa hierarkiassa valta-asema.153
Tutkimuksessa on nämä seikat huomioiden oleellista tehdä tutkimusprosessista mahdollisimman läpinäkyvä. Tämän mahdollistaakseen tutkijan on siis pyrittävä pitämään kuvailu, tulkinta ja selittäminen analyysissään selkeästi erillään, jotta lukijalle tarjoutuu mahdollisuus hänen suorittamansa analyysin ja johtopäätösten kritiikkiin. Kritiikki voi myös tutkimuksen sisältöön ja tavoitteisiin liittyvien uusien ideoiden lisäksi mahdollistaa entistä paremman reflektiivisen ja täten myös eettisemmän tutkimuksen
kehittämisen.154
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4. Diskursiivinen uskonnontutkimus ja terveyssosiologia teoreettisina viitekehyksinä
4.1. Diskursiivinen uskonnontutkimus
4.1.1 Uskonto ja henkisyys käsitteellisinä työkaluina
Russell McCutcheon on teoksessaan ”Manufacturing Religion: The Discourse on Sui Generis Religion
and the Politics of Nostalgia” (1997), muotoillut diskursiivisen näkökulman pääperiaatteet
uskonnontutkimuksessa. Hänen mukaansa olennainen lähestymistavassa tiivistyy ajatukseen siitä, että
”uskonto on käsitteellinen työkalu”. 155 Uskonnon olemassaolo ei siis ole absoluuttinen todellisuutta
kuvaava fakta. Sen sijaan se on teoreettinen rakennelma, jota käytetään osana tiettyjen valta-asemien
vakiinnuttamista ja ylläpitoa. 156
Tällöin uskonnosta käytyä vallitsevaa teoretisointia ja metodologiaa ajatellaan siitä
näkökulmasta, että tieteessä saavutetussa konsensuksessa on kyseessä historiallisissa, poliittisissa ja
sosiaalisissa olosuhteissa muotoutunut, niistä vaikuttunut, sekä näitä valtasuhteita uusintava inhimillinen
prosessinomainen tuotos. Vaikka yhteisymmärrystä akateemikoiden keskustelussa pidetään useasti
luonnonjärjestystä muistuttavana itsestään selvänä ja muuttumattomana tilanteena, se on juuri näiden
erilaisten valtasuhteiden kontekstiin paikantuvana toimintana jatkuvasti kiistojen ja haastamisen
kohteena.157
Janet Klippenstein on artikkelissaan Imagine no religion: On defining ”New Age” (2005)
argumentoinut erityisesti New Agen näkökulmaan keskittyen vastaavalla tavalla. Hänen mukaansa New
Agea keskeisesti määrittelevä diskurssi itsensä pyhittävästä yksilöstä liittää ilmiön erottamattomasti
länsimaissa vakiinnutettuihin moderneihin sosiaalisiin ja intellektuaalisiin rakenteisiin ja valtasuhteisiin.
Juuri yksilöllisyys on keskeisesti modernin länsimaisen ihmisen identiteettiä määrittävä tekijä. Tällöin
New Agen määrittelyn perustan kietoutuessa itsensä pyhittävän henkisen yksilön ympärille, se omalta
osaltaan ensinnäkin ilmentää vallitsevaa sosiaalista järjestystä, mutta myös ylläpitää ja vahvistaa sitä. 158
Se miten New Age ymmärretään ja määritellään, muotoutuu keskeisesti osana länsimaisen
kulttuurin poliittisia ja yhteiskunnallisia olosuhteita, globaaleja valtasuhteita ja näiden historiallisia
kehityskulkuja sekä näihin nivoutuvia normatiivisiksi vakiintuneita tapoja luokitella asioita sekä puhua
niistä tietyllä tavalla ja tietyllä merkityssisällöllä ladattuna.159 Tällä viitataan siihen, että yleisesti jaettu
konsensus uskonnosta ja siitä millainen merkityssisältö sille ymmärretään länsimaisissa yhteiskunnissa
normaaliksi, on historiallisesti sosiaalisissa olosuhteissa muotoutunut tietynlaiseksi sen perusteella, että
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sen juuret palautuvat nimenomaan moderniin länsimaiseen luokittelun tapaan.160
Vakiintuneet käsitykset uskonnosta on kuitenkin nähty länsimaiseen luokittelun tapaan
nojaavina ongelmallisina monessa suhteessa.161 Erityisesti imperialismin aikakausi ja kolonialistiset
käytänteet huomioiden on oltava kriittinen sellaisia New Agen käsitteellistyksiä ja puhetapoja kohtaan,
joissa ilmiö nähdään erityislaatuisena henkiseen itseen ja sen pyhittämiseen tiivistyvänä ilmiönä, joka on
täysin irrallaan taloudellisista ja poliittisista olosuhteista. New Agen suhteen erityiskysymyksenä esille
nousee tässä yhteydessä sen monia erilaisia uskontoja kulttuuriperinteitä itseensä sulattava ja niitä
yhdistelevä luonne.162 Historiallisen kehityksen ja yhteiskunnalliset valta-suhteet huomioiden seuraa
Klippensteinin mukaan sellainen päätelmä, että tutkittaessa New Agea, pitäisi keskittyä käsitteen
määrittelemiseen keskittymisen sijaan perustavalaatuisempaan kysymykseen eli tarkastelemaan New
Ageen liittyvää diskurssia kriittisesti. 163
Klippenstein toteaa, että Heelaksen käsitteellistystä vastaan New Agesta vallitsevat
puhetavat itseen kulminoituvasta henkisyydestä eivät täten ilmennä irtiottoa nyky-yhteiskunnan
kapitalistisista rakenteista, vaan kyseessä on pikemminkin modernien länsimaisten yhteiskuntien
kulttuurista ja taloudellista kehityskulkua edelleen voimistava viitekehys. Historiallisiin kehityskulkuihin
ja näihin liittyvien diskurssien kautta New Agen harjoittajien voi ymmärtää pyhittävän niitä aspekteja,
jotka liittyvät heidän sosio-ekonomiseen asemaansa suhteessa muuhun maailmaan. Yhtä lailla tällaista
valta-asemaa voivat ilmentää ja säilyttää New Agen ympärillä käydyt vakiintuneet diskurssit. 164
Täten New Agen merkitys muotoutuu erottomassa suhteessa vallitseviin käsityksiin siitä
kuinka uskonto moderneissa länsimaissa ymmärretään. New Agen käsitteellistyksen voi siis yhtälailla
ymmärtää ylläpitävän myös länsimaiseen uskonnon ihanteen yhteyteen nivoutuvia valtasuhteita.
Klippensteinin keskeinen argumentti muodostuu siis siten, että uskonnon ja New Agen käsitteiden
eronteosta huolimatta, New Age kuitenkin määritellään ja ymmärretään ensisijaisesti suhteessa
vallitseviin käsityksiin siitä miten uskonto ymmärretään.165 Tämä tarkoittaa sitä, että eksplisiittisellä eli
julkilausuttujen määritelmien tasolla New Age ja uskonto erotellaan toisistaan, mutta implisiittisillä
oletusten tasolla New Agen käsite on latautunut samoilla merkityksillä kuin uskonto. Täten oletukset
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uskonnosta siirtyvät käsityksiimme New Agesta. 166
Klippensteinin mukaan erityisesti yksilöön itseensä keskittyvä ja henkilökohtaista
kokemusta korostava määrittely New Agesta alleviivaa sen samankaltaisuutta vallitsevan näkemyksen
kanssa, joka koskee uskonnon käsitettä. Toisaalta juuri näiden piirteiden valossa New Age
samanaikaisesti määritetään uskonnosta eroavana, omanlaisenaan ilmiönä. Ero on kuitenkin näennäinen,
sillä yksilön kokema henkilökohtainen suhde transsendenttina ymmärretyn todellisuuden kanssa sijoittuu
vallitsevassa uskontokäsityksessä molempien ydinpiirteeksi, huolimatta siitä että se kohdistuu eri tavalla.
Koettu transsendenssi sijoitetaan uskonnossa johonkin ihmisen ulkopuolelle, kun taas New Agessa
transsendenssi hahmotetaan enemmän henkilön itseensä keskittyvänä, hänen omaan psyykeensä ja
kehoonsa sijoittuvana. Klippensteinin mukaan tällä tavalla pyhän korostaminen kuitenkin sen eri
kohteeseen viittaamisesta huolimatta liittää sen kiinteästi perustaviin oletuksiin uskonnosta.167
Tästä seuraten Klippenstein toteaa, että uskonnon ja New Agen käsitteiden määritelmille
annettu sisältö tulisi siis kyseenalaistaa. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, vaan olisi perusteltua
problematisoida ylipäätään sellaisten kategorioiden kuin ”uskonto ja ”New Age” oikeutus ja olemassaolo
sellaisina käsitteinä, joiden ymmärretään olevan olemassa itsenäisinä ilmiöluokkina, irrallaan esimerkiksi
taloudellisista ja sosiaalisista rakenteista.168
Juuri New Ageen diskursiiviseen rakentumiseen paikantuvia teoreettisia näkökulmia esittää
Klippensteinin lisäksi esimerkiksi Steven Sutcliffe169 Hänen mukaansa New Agen määrittelyn
kysymysten näyttäytyminen uskontotieteellisen tutkimuksen ”hallitsemattomana kohteena”, johtuu
länsimaisissa yhteiskunnissa vallitsevasta uskontokäsityksestä, jossa uskonnot ymmärretään niin sanotun
”maailman uskontojen paradigman” kautta.170 Tällaisessa tavassa käsitteellistää uskonnot on
ongelmalliseksi aspektiksi nostettu uskonnoksi luokittamisen ja autenttisena arvottamisen perustuminen
ensisijaisesti siihen, kuinka paljon eri uskontoperinteinä hahmotetut kategoriat vastaavat modernia
länsimaista luokittelun tapaa ja protestanttista kristinuskoa.171
Tällaisten teoreettisten lähtökohtien värittäessä ymmärrystä uskonnosta, New Age voi myös
määrittyä tutkimuksessa siihen tyypillisesti yhdistettävien määritteiden tai merkitysten, kuten erilaisia
nykyaikaisia kulttuurisia vaikutteita yhteen sulattavan luonteensa kautta, haastavaksi käsitteeksi ja
kiistojen kohteeksi.172 Moderneille henkisyyden muodoille ominaista on yksilön itsensä valta määrittää
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oman henkisyytensä osatekijät perinteisistä uskontojen rajojen jakolinjoista ja instituutioista välittämättä.
Henkisyys rakentuu siis vapaiden markkinoiden periaatteiden mukaan. 173 Toisaalta New Age ei siis tältä
osin sovi länsimaiseen luokitteluun perustuvaan uskontokäsitykseen, koska se ei perustu vain yhden
uskonnollisen tradition seuraamiseen. 174

4.1.2. Pyhään ja transsendenttiin viittaavat käsitteet uskonnon ja henkisyyden
rakentajina
Uskonnon tutkimus on poikkeus tieteen kentällä siinä suhteessa, että sen piirissä saatetaan hyödyntää ainakin kriittisen tutkimusotteen ulkopuolella vähintäänkin oletuksia siitä, että ”transsendentti” tai ”pyhä”
ovat olemassa. Ainakaan tätä lähtökohtaa ei suoraan niin helposti kyseenalaisteta. Tämä oletus ”luodaan
uudelleen jatkuvalla syötöllä”. 175 Tieteellisen tutkimuksen periaatteiden näkökulmasta tämä on loogisesti
kestämätön lähtökohta, koska se on epäjohdonmukainen: transsendenttien tai pyhien olioiden olemassaolon todentaminen on tieteen metodologian ja päättelyn kannalta saavuttamattomiin jäävä pyrkimys.176
Harvalla toisella tieteenalalla hyväksyttäisiin toimintamalli, jossa tutkimuskohde olisi sellainen, jonka
olemassaoloa ei voi todentaa minkäänlaisen yhteisesti jaetun ja sovitun kriteeristön ja siitä saavutetun
konsensuksen kautta.177
Näiden entiteettien ”todellisen” olemassaolon puolesta tai vastaan argumentointi ja todistelu ei ole kriittisessä uskontotieteessä kiinnostava ongelmanasettelun lähtökohta. 178 Sen sijaan oleellinen
kysymys onkin Smithin mukaan kohdistaa tarkastelu niihin sosiaalisiin vaikutuksiin, joita transsendenttiin
tai pyhään vetoamisella saadaan aikaan. 179 Smith esittää, että näiden käsitteiden soveltamiseen tutkimuskäytössä ja laajemminkin poliittisesti liittyvää loogista epäjohdonmukaisuutta siedetään kuitenkin juuri
pyhään tai transsendenssiin liittyvien vaikutusmahdollisuuksien saavuttamisen vuoksi. 180
Poliittisilla ja sosiaalisilla kentillä pyhään viittaava puhe on erityisen tehokas väline ensinnäkin sen vuoksi että sitä ei ole mahdollista todentaa millään yhteisesti jaetulla kriteeristöllä. Tähän kiinteästi nivoutuen, pyhän käsite ja transsendenssiin viittaava puhe ovat myös sisällöllisesti epämääräisiä ja
jäävätkin helposti merkitykseltään hämäriksi. Tästä seuraten niillä voidaan perustella intressistä riippuen
vaihtelevasti hyvin erilaisia pyrkimyksiä. 181 Toisin sanoen, transsendenssin ja pyhän diskurssin keskeinen
merkitys kiteytyy siihen, että näiden avulla voidaan viitata lähes mihin tahansa riippuen siitä mikä on
puolustettava intressi. Ne ovat vaille perusteltua pohjaa jääviä ”oletettujen asioiden oletettuja kuvauksia”.182
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Transsendentin käsitettä käytetään yhtenevästi tässä tarkoituksessa, vaikka se muuntuukin
eri konteksteissa, kulttuureissa ja aikoina tarkoittamaan erilaisia asioita. Usein sen käyttö palvelee esimerkiksi tietyn yksilön tai ryhmän statuksen saavuttamisessa tai edistämisessä, erottelemaan sisäryhmäläiset
ulkoryhmäläisistä ja mahdollistaa pyhyyteen vetoamalla auktoriteetin vakiinnuttamisessa suostuttelun tavan, jota saattaa olla hankala kyseenalaistaa. Pyhää käytetään näin myös vetoamisessa oman maailmankuvan puolesta.183 On myös mahdollista vedota useampiin tavoitteisiin samanaikaisesti käyttäen hyväksi
transsendenttiin ja pyhään viittaavia merkityssisältöjä ja diskursseja. 184
Nämä seikat huomioiden voidaan hahmottaa, että kyseisen puhetavan avulla voidaan vedota
hyvin laajalti erilaisiin ihmisiin riippumatta heidän omasta uskonnollisuudestaan. 185 Yhtenä keskeisenä
funktiona Smith on nostanut esiin transsendenssiin vetoamisen käyttämisen tehokkaana retorisena keinona silloin kun moninainen ihmisjoukko on haluttu yhtenäistää. 186
Huolimatta siitä suhtautuuko myönteisesti tällaisen diskurssin hyvään tähtäävän ja tuottamaan lopputulokseen, kiinnostava kriittinen uskonnontutkimus tähtää Smithin mukaan Bruce Lincolnin
ajattelun mukaisesti tutkimukseen, jossa kuitenkin ennemmin tarkastellaan kuinka valtasuhteet ihmisten
tai ihmisryhmien välillä mahdollisesti muuttuvat sen sijaan että hyväksytään sellaisenaan tai otetaan annettuna tietty sosiaalinen tai teologinen alusta, jossa ne ovat muovautuneet tai muovautuvat tietynlaisiksi.187
Eliade ja Otto vakiinnuttivat perustan myöhempien uskontoteoreetikkojen mahdollisuudelle hyödyntää transsendenttiin viittaavia käsitteitä ikään kuin ne olisivat neutraaleja adjektiiveja, vaikka tosiasiallisesti niiden kautta on mahdollista edistää mitä moninaisimpia sosiaalisia tavoitteita ja ne perustuvat teologisille oletuksille188
Smith ymmärtää tutkijan ja tutkittavan emic-ja etic-käsitteistön olevan joissakin tapauksissa häilyvä. Transsendenttiin viittaavat tutkittavien itse käyttämät käsitteet muuntuvat vaivihkaa tutkijan oman
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uskonnon epärationaalisesta ja tutkijan eksakteilta määritelmiltä pakenevasta luonteesta on hahmotettu jatkona Otton
kehittämälle käsitykselle uskonnollisen kokemuksen mysteeriksi jäävästä luonteesta, joka lopulta jää logiikan rajojen
ulkopuolelle täysin toisenlaisena ”omana lajinaan” (sui generis). Uskonto ymmärrettiin osittain rationaliteetin ulkopuoliseksi
asiaksi, mutta se ei Otton käsittelyssä määrittynyt täysin irrationaaliseksi. Logiikan rajojen ei vain katsottu riittävän
uskonnollisen kokemuksen lähestymisessä, jonka ydin oli uskovan tunnekokemus absoluuttisesta riippuvuudesta,
kiehtovuudesta ja lopulta mysteeristä, joka tiivistyi oletukseen mihinkään palautumattomasta pyhän läsnäolosta (numinöösi).(
Smith 2017, 58–59.) Eliaden teoriaa on hyödynnetty 1900-luvun puolivälissä ja lopulla edeltäjäänsä vastaavassa merkityksessä
ekumeenisissa ryhmittymissä, jossa on pyritty vahvistamaan eri uskontojen edustajien välistä yhtenäisyyttä, yhteistyötä ja
rauhaa. (Smith 2017, 60.)
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analyysin työkaluiksi, mikäli asiaa ei kriittisesti reflektoida. Raja näiden välillä voi muodostua häilyväksi
erityisesti tapauksissa, joissa uskontoon ominaisesti nivoutuvien kiistakysymysten vuoksi pidättäydytään
muodostamasta mitään tutkimuksellisesti vankkaa arvostelmaa tai lähtökohta suhteessa uskonnon totuuskysymykseen. Tällöin täsmentämättä189 ”yksinkertaisesti kuvaillaan mitä sisäpiiriläiset sanovat, tekevät
tai uskovat.”190
”—on olemassa hyvin ohut raja sen välillä että tutkija 191 kuvailee sitä mitä tutkittavat väittävät ja
sen välillä, että todella sisällyttää kyseisen väitteen omaan analyysiin.” 192 Yksi ilmeisempiä esimerkkitapauksia, jolloin raja tutkittavien väitteiden ja tutkijan käyttämien analyysivälineiden välillä horjuu, ovat
tapaukset, joissa ilman selitystä tai täsmennystä käytetään analyysissä transsendenssiin viittaavia käsitteitä193 sellaisenaan.194
On tilannekohtaisesti määritettävä ero sen välillä viittaako tutkija tällaisten käsitteiden käytön
kautta tutkittaviensa käyttämään käsitteistöön ja tuo sen vain heitä jäljitellen samalla tavalla ilmi tutkimuksessaan, vai perustuuko hänen tutkimuksensa yhtä lailla olettamalle siitä että tutkimuksen kohteena
oleva ilmiö tai kysymys on sellaisenaan pyhyyden läpäisemä tai olemukselliseksi transsendentti. 195
Henkisyyden käsitteen hyödyntämisen kautta on mahdollista operoida samaa logiikkaa noudattaen.196 Se esittää siis samaa ilmiötä, mutta vain ”uudessa vaatetuksessa”. 197

4.1.3. Äärimmäiset kokemukset ja hajaannus uskonnollisen kokemuksen ja
mielenterveyden häiriön rajapinnoilla
Richard Saville-Smith on tarkastellut uskonnollisen kokemuksen diskursseja mystiikan, possession ja
muuntuneiden tietoisuudentilojen kategorioihin keskittyen. Hänen mukaansa kyseisiä kategorioita yhdistää niiden merkitys ”akuutteina tai äärimmäisinä” kokemuksina. Saville-Smithin kiinnostuksen kohteena
on erityisesti psykiatrian kontekstissa tapahtuva dokumentointi ”äärimmäisinä ja epätavanomaisina” ymmärrettyjen kokemusten tapauksessa. 198 Hän analysoi psykiatrian ja uskontotieteen välisen vuoropuhelun
mahdollisuuksia tarkasteltaessa äärimmäisinä kuvailtujen uskonnollisten kokemuksien diskurssia hyödyntäen sen tarkastelussa psykiatrian keskeistä käsitettä ”hajaantuminen” tai ”sekasorto”. 199 Hän tarkastelee
189

oma lisäykseni
Smith 2017, 62.
191
oma lisäykseni.
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Smith 2017, 62.
193
Smith problematisoi esimerkiksi sen miksi uskonnon tutkijana olisi omaksuttava käyttöön tutkittavien itseymmärryksen
kannalta keskeinen ilmaisutapa, kuten ”pyhä historia” kun voisi yksinkertaisesti viitata samaan asiaan pelkistetymmällä ja
neutraalimmalla ilmaisulla ”historia”. Pyrkimyksenä tämän huomion tekemisessä on siis kyseenalaistaa ensinnäkin se, että
”pyhän” adjektiivin lisääminen ei tuo aiheen tutkimuksen ehdoilla tehtävän selvityksen kannalta siihen erityistä lisäarvoa kun
noudatetaan tieteellisen tutkimuksen metodologista lähtökohtaa. Asian voisi Smithin mukaan ilmaista päinvastoin tieteellisen
tutkimuksen tarpeisiin tarkoituksenmukaisemmin kun vältetään käyttämästä sisäpiiriläisten käsitteitä sellaisenaan, koska
tutkimuksen lähtökohdasta pyhän essentiaalisen olemassaolon kysymystä ei ole mahdollista selvittää. (Smith 2017, 63.)
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käsitteen käyttöä sekä uskonnollisen kokemuksen ja sen lähikäsitteiden ympärillä käytyjä diskursseja
Amerikan psykiatriyhdistyksen (APA) julkaiseman mielenterveyden häiriöiden luokituksen DSM-5:n
(2013) dokumentoinnissa. Lisäksi hän tarkastelee Engelin (1977) biopsykologista mallia sekä fysiologian
puolella Adachin (2002, 2010) kehittämää ”ictalin” käsitettä, jota käytetään uskonnollisen kokemuksen
kategorioihin liittyvään ajan dynaamisuuden ja kokemuksen monimuotoisuuden tarkastelussa. Kriittisen
monitieteisen tarkastelunsa kautta hän edelleen kehittää ja luo ymmärrystä näistä käsitteistä. 200
Saville-Smith esittää, että uskontotieteen ja psykiatrian tieteenalojen yhteinen rajapinta on
hahmotettavissa tällaisten kokemusten tutkimuksessa niissä tapauksissa, joissa ne ilmaistaan hyödyntäen
uskontoon viittaavaa kielenkäyttöä. 201 Toisaalta tieteenalojen lähtökohdat uskonnollisen kokemuksen tarkastelussa eroavat toisistaan merkittävästi. Uskontotieteen kannalta uskonnollisen kokemuksen kategoria
ja sen ongelmat muodostavat perustavanlaatuisena hahmotetun filosofisen kysymyksenasettelun tieteenalalla osana sen identiteettiä. 202 Psykiatrian tieteenalaa taas Saville Smithin mukaan on luonnehtinut pitkään jatkunut antipatia uskonnon tutkimuksen mielekkyyden suhteen. Uskonto tutkimuskohteena on ymmärretty epäoleellisena ”psykiatrian lapsipuolena, jota pidetään lähennä arkaaisena jäännöksenä epäkypsästä menneisyydestä”. 203
Uskonnon vähättelyyn psykiatrian tutkimuskohteena voidaan viitata myös ”uskonnollisuuden aukkona”. Tämä ilmenee kliinikoiden positivistisia tieteen metodeja hyödyntävän koulutussuuntauksen sekä potilaiden ja heidän uskontonsa välillä. Psykiatrian tapa ja tieteenalan epistemologiset lähtökohdat lähestyä uskonnollisen kokemuksen tematiikkaa on ollut joidenkin uskontotieteilijöiden mukaan epäilyttävä. Tämä kritiikki kohdistuu nimenomaan reduktionismiin, jossa ongelmalliseksi ymmärretään uskonnollisuuden palauttaminen mielenterveyden häiriöihin. 204
Psykiatriassa on kuitenkin hahmotettavissa uusi nousujohtoinen intressi tutkia uskontoa. Saville-Smithin mukaan tämä ei kuitenkaan ole korjannut vahingoittavia seurauksia, joita reduktionistinen
tulkinta psykiatrian alalla on sekä uskonnon tutkimukseen että uskonnollisten ihmisiin kohdistuvaan kliiniseen asiakastyöhön aiheuttanut.205 Nykyään uskontoon kohdistuvasta mielenkiinnosta huolimatta psykiatrian alalta puuttuvat uskontotieteen tutkimustulosten ja näkökulmien hyödyntäminen. Tämä taas on Saville-Smithin mukaan johtanut yksipuoliseen tieteelliseen keskusteluun aiheesta. Hän esittää, että molempien tieteenalojen metodien ja olettamien valossa tutkimusta voitaisiin tehdä hedelmällisemmin nimenomaan uskonnon ja psykiatrian yhteisellä kiinnostuksen alueella, eli äärimmäisinä kuvailtujen kokemusten tutkimisessa.206
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Hänen keskeisenä löydöksenään hahmottuu hajaannuksen käsitteen kontingentti käyttötarkoitus ja siihen kiteytyvä epävarmuus. Akuutti uskonnollinen kokemus, sisältäen muuntuneet tietoisuudentilat, possession ja mystisen kokemuksen kategoriat voi olla yksi mahdollinen tulkinta hajaantuneelle
käytökselle. Käsitteeseen sisältyy myös mahdollisuus tulkita se mielenterveyden häiriöiden problematiikkaan viittavana. Oleellisena Saville- Smithin löydöksenä on se, että hajaannuksen käsitteelle annettu rooli
ei ole sisällöllisesti tarkasti rajattu mielenterveyden häiriöitä määritettäessä. Sen avulla ei täten voida yksiselitteisesti määrittää patologista tai ei-patologista tulkintaa, vaan sen merkitys tiivistyy sen sijaan henkilön eksistentiaalisen tilan kuvailuun. Käsitteen avulla nimetään eksistentiaalinen tila, mutta se ei anna
sille suoraa ja yksiselitteistä tulkintaa. Sen sijaan kulttuurinen ja uskonnollinen konteksti määrittää tulkinnan ja päätöksenteon patologiasta ja diagnoosista. Vaikka hajaannuksen käsite sisältää joitakin ”hulluuden” kriteereitä, patologiaan viittaavaa tulkintaa ei tehdä, jos hajaannuksen tila on tulkittavissa uskonnolliseen ja kulttuuriseen kontekstiin sopivana. Toisin sanoen hajaannuksen käsitteellä on rooli patologian tai
ei-patologian tulkintaa edeltävänä ”paikanpitäjänä” 207 tai ”paikan varaajana”. Tämä tarkoittaa sitä, että
hajaannuksen käsitteen epävarmaksi ja määrittelemättömäksi jättäminen sekä henkilön eksistentiaaliseen
käyttäytymiseen ja kokemuksellisuuteen viittaavaksi määritetty sisältö luo ja varaa tilan sekä mahdollisuuden diagnosoinnissa tapahtuvalle tulkinnanvaraiselle erottelulle patologisen ja ei-patologisen lopputuloksen välillä. Mahdollistaessaan tilan liikkua diagnosoinnissa kumpaankin potentiaalisen suuntaan, se on
tulkinnoissaan riippuvainen siitä legitimoidaanko äärimmäisenä koettu tila kulttuurin tai uskonnollisen
sosialisaation kannalta normatiivina. 208
”Kokemusten sosialisaatio” eli ympäröivän yhteiskunnan määrittämä kulttuuri ja uskonto sekä siinä
vallitsevat normit ja arvot ovat Saville-Smithin argumentin mukaan se tekijä, joka sallii hajaannuksen
määrittelyn ja ymmärtämisen akuutin uskonnollisen kokemuksen ehdoilla ennemmin kuin mielenterveyden häiriönä. Jos hajaannus on ”diagnosoitu” akuuttina uskonnollisena kokemuksena, päätepiste on määritelty”.209
Tästä seuraa se, että akuutit uskonnolliset kokemukset ovat ymmärrettävissä määrittelijöinä, jotka
ratkaisevat hajaannukselle paikanpitäjänä annetun merkityksen. Ne siis antavat sisällön, jotka vastaavat
yhteisön odotuksia akuutista uskonnollisesta kokemuksesta. Sisällön voi ymmärtää teoilla jotka ilmentävät puheessa, kehossa tai käyttäytymisessä. Näihin sisältyy myös symbolinen taso. 210 Hajaannuksen merkitys kiteytyy siihen, että se on aina äärimmäinen kokemisen tila. Täten uskontotieteessäkin hajaannuksen
käsite on hyödyllinen kun tarkastellaan ”akuutteja uskonnollisia kokemuksia”. 211

207

1: Henkilö tai asia, joka varaa toisen henkilön tai asian paikan tai position. 2: Symboli matemaattisessa tai loogisessa
ilmaisussa, joka voidaan korvata millä tahansa saman sarjan osatekijän nimellä tai käsitteellä. (Merriam-Webster- sanakirja:
placeholder.)
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4.2. Terveyssosiologia: mielenterveyden ja psykopatologian rakentuminen
4.2.1 Normaaliksi ja sairaaksi tekeminen eli normalisointi ja patologisointi
Normaalin käsite viittaa tavalliseen ja tavanomaiseen. Helén kiteyttää normaalin merkityksen asettaen sen
vastakkain poikkeavana ymmärretyn kanssa. Elämän normaali eteneminen toteutuukin määritelmällisesti
juuri silloin, kun siinä ei tapahdu mitään tavallisesta poikkeavaa tai erityistä. 212 Tarkasteltaessa yhteiskunnallista, poliittista ja sosiaalista todellisuutta keskeiseksi käsitteeksi muotoutuu tässä yhteydessä normi.
Se viittaa käyttäytymiselle asetettuihin sääntöihin, joita tuetaan rankaisemalla tai sanktioimalla näistä
säännöistä poikkeavaa käyttäytymistä. 213 Normien kautta hahmotetaan vallitseva yhteiskunnallinen normaalitila eli toisin sanoen sen järjestys.214
Sosiologinen käsitteellistys normeista sisällyttää itseensä näkemyksen normeista implisiittisinä, yhteisön tapoihin ja perinteisiin kiinnittyvinä julkilausumattomina sääntöinä. Tämä ”sanomattomuus” pätee myös normeja ylläpitäviin julkilausumattomiin rangaistuksiin ja palkkioihin.215
Sanktioiden kohteena oleminen ei välttämättä tarkoita konkreettisia tai suoraviivaisia rangaistuksia. Esimerkiksi tämän työn näkökulman kannalta keskiöön sijoittuvaa mielenterveyteen ja sen
määrittelykysymyksiin tai rajanvetoihin liittyen Michel Foucault (1975), jonka näkemyksiä Helén on kehitellyt eteenpäin, on esittänyt, että toiseus. joka mielenterveyskysymysten yhteydessä merkityksellistyy
”hulluutena”, tuotetaan yhteiskunnassa heijastamaan sen vallitsevia normatiivisia rakenteita ja arvoja.216
Tästä näkökulmasta tarkasteltuna ”hullusta” käyttäytymisestä tai kokemisen tavasta luodut sosiaaliset kategoriat toimivat psykologisoituna biovallan217 jatkeena. Tämä tarkoittaa lopulta sitä, että sosiaaliset kategoriat, jotka muototutuvat osittain normien pohjalta, edustavat strategioita, joiden avulla ihmisjoukkoja
voidaan hallita tai kontrolloida. 218 Mielenterveyden vaaliminen kuuluu luonteenomaisesti elämänpolitiikan alueeseen.219
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Helén 2016, 93.
Helén 2016, 93 sit. Allardt 1983, 58–59.
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Patologian sosiaalisesta rakentumisesta ja sen yhteydestä vallitsevaan normi-ja arvojärjestelmään ks. myös Ehrenberg 2017.
Ehrenberg yhdistää ”patologian” käsitteeseen ”sosiaalisen” yhteisöllisen merkityksen ja luo tällä tavalla sosiaalisen patologian
käsitteen. (Ehrenberg 2017, 68).
217
ks. tarkemmin: Foucault 1975. Helén on omassa analyysissään korvannut biopolitiikan käsitteen elämän politiikalla.
Elämän politiikka tai biopolitiikka sisällyttää Helénin mukaan Foucault’n biovallan käsitettä paremmin kiistanalaisuuden,
kamppailun ja ristiriidan merkitykset sekä tähän liittyen myös näkökulmat niiden mahdollisesta ongelmallisuudesta ihmisten
mobilisointiin ja asioiden muuttamiseen tai vääryyksien korjaamiseen. Biovallan käsite voi sivuuttaa näitä näkökulmia. Vallan
tai biovallan käsite on Helénin mukaan muuttunut liian monimerkitykselliseksi ja epämääräiseksi, joka vaikeuttaa sen
analyyttistä hyödyntämistä. Täten elämänpolitiikka tai biopolitiikka ovat tarkoituksenmukaisempia analyyttisiä käsitteitä.
(Helén 2016, 40–41). Tiivistetysti ilmaisten, elämän politiikka on käsitteenä moniulotteinen ja siihen kuuluvat alueet versovat
laajalle. Elämän politiikan alueeseen sisältyvät kokonaisvaltaisesti niin yhteiskunnalliset instituutiot, valtion toimialat kuin
modernin elämänmuodonkin ulottuvuudet minkään inhimillisen todellisuuden osan jäämättä katveeseen. (Helén 2016, 37, 41.)
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Täten sosiologiassa on tapana viitata sosiaalisen normin käsitteeseen pelkistetymmän normin käsitteen sijaan. Näin sosiologinen ymmärrys normeista sekä tutkimuksellinen kiinnostus suhteessa
näihin eroaa perustavanlaatuisesti esimerkiksi juridiikan alueen määrittelystä, jossa laki eksplisiittisesti
määrittää normien rikkomuksista seuraavat rangaistukset sekä myös sen kenelle suodaan status määrittää
ne.220
Helénin tulkinnan mukaan Foucault´n lähestymistapa normeihin kuitenkin erosi tällaisista
sosiologisista normien määrittelystä, koska hän painotti normien ja tiedon välistä sidosta. 221 Tiedon kautta
määriteltynä normia ei ymmärretä ensisijaisesti sääntönä vaan ennemminkin mittana, joka on sidottuna
tietoon. Mitan avulla asiat voidaan yhdenmukaistaa eli standardisoida. Standardisointiin pohjaavana normin viittauspiste osoittaa objektiiviseen tiedon lähteeseen. Tällöin tieteellinen normaalin käsite muodostaa normin perustan. Tähän nivoutuu myös normille tyypillinen ominaisuus, jossa normi ilmaisee ja osoittaa jonkin asian arvon. Yhteismitallisuus eli standardisointi keinona, objektiivinen tieto normin viittauspisteenä ja näihin nojautuva jonkin arvon osoittaminen tai julkituominen nivoutuvat Helénin foucaultaisessa normin mittaan nojaavassa tulkinnassa erottamattomasti yhteen. 222
Helénin mukaan normaali ”ilmaantui” ensinnäkin empiiristen ihmistieteiden – josta hän
nostaa yhdeksi esimerkiksi tämän työnkin aineistoa edustavan tieteenalan, eli ”psykotieteet223”– ja näiden
kanssa rinnan kehittyneen tilastotieteen laajentuessa. Toiseksi, ja samalla tähän tieteelliseen kehitykseen
nivoutuen julkisen vallan kautta toteutuvat hankkeet ja niissä käytettävät ihmisten hallinnan teknologiat
kehittyessään edesauttoivat kehitystä, jossa normaalista tuli ihmistieteellisen keskustelun ja ihmisen kykyihin, osaamiseen ja tekemisiin kohdistuvan ”toiminnan keskeisin viittauspiste”. 224
Tätä kautta mahdollistui kahdella taholla hahmottuva kehityskulku, jossa normaalin käsite
sulautui enenevissä määrin osaksi terveen käsitteen merkityssisältöä, muodostaen vastinparin sairaudelle.
Ensinnäkin terveys sai samanlaisen merkityssisällön kuin normaali eli ne määrittyivät toistensa synonyymeinä. Toiseksi, sairauden vastinpariksi alkoikin tästä seuraten nousta normaalin käsite eikä terveys. Tätä
kautta myös patologian käsitteestä muodostui normaalin ymmärtämisen erottamaton osa sen vastakappaleena. Normaalin käsite on hyvin merkittävässä asemassa ihmistieteellisessä tutkimuksessa. 225 Näin se
muodostaa keskeisen osan Helénin laajempaa teoriaa, jonka hän kehittää elämänpolitiikan käsiteen ympärille.
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Tiedollinen ulottuvuus on elämän politiikan välttämätön näkökulma. Tiedollisessa ulottuvuudessa keskeisimpiä käsitteitä ovat normaali ja riski. Näihin liittyviä hallinnan teknologioita ovat normalisointi ja riskinhallinta.226
Helénin mukaan potentiaalisuus eli se mitä ihmiset voisivat olla, nousee elämän hallinnan
käytännöissä ja teknologioissa yhä merkittävämmäksi. Potentiaalisuuteen kuuluvat ihmiselämän kokonaisuudessa mahdollisuudet, alttiudet ja vaarat. 227Potentiaalisuuden ulottuvuudet ovat elämää affirmoivassa
politiikassa tärkeitä, koska ne mahdollistavat hallinnan kahdesta näkökulmasta tarkasteltuna. Ensinnäkin
ne mahdollistavat sekä ihmisissä ilmenevien biologisten, psyykkisten ja sosiaalisen voimavarojen käyttöönoton.228 Toiseksi niiden kautta mahdollistuu riskien vähentäminen, koska näillä voidaan minimoida
vältettävinä ja vaarallisina pidettyjä alttiuksia. Huomion kohteeksi ei ensisijaisesti nouse vallitseva asiaintila vaan sen mahdollisuudet ja riskit. 229
Helén esittää, että elämää affirmoiva politiikka on nimenomaisesti potentiaalisuuden politiikkaa. Elämää affirmoiva politiikka sisällyttää itseensä kaksi yhteiskunnallisen käytännön intressien
kannalta keskeistä puolta. Ensinnäkin, se on hyödyntämistä. Tällä tarkoitetaan prosessia, jossa yhteiskuntajärjestyksen sekä taloudellisen vaurauden ja voitontavoittelun intresseistä ohjautuen ihmisten vitaalisuus, eli heidän elinvoimansa ja kykynsä pyritään valjastamaan yhteiskunnan käyttöön ja sen hyödyksi.
Toiseksi, elämää affirmoiva politiikka tähtää suojelemaan ja vaalimaan ihmisten elämää. Tähän viitataan
paimentamisen käsitteellä. 230
Helénin oma lähestymistapa elämänpolitiikkaan ja niiden analyysi yhteiskunnan eri alueilla korostaa elämää affirmoivan politiikan näkökulmaa. Hän perustelee painotusta siten, että tälle vallalle ominainen ihmisten elämää voimaperäistävä, valvova ja vaaliva valtasuhteiden, -käytäntöjen ja pyrkimysten kokonaisuus vallitsee nimenomaan moderneissa ja markkinatalouden logiikan mukaan järjestäytyneissä yhteiskunnissa.231
Tämä vallan muoto on läsnä sekä yhteiskunnallisten instituutioiden tasolla että ihmisten arjessa, jolloin se on vaikutuksiltaan jatkuvaa. Nimenomaan arkipäiväisen ominaislaatunsa ja laajan vaikutusalueensa perusteella Helén pitää elämää affirmoivaa valtaa kaikkein vaikuttavimpana elämänpolitiikan
muotona.232

226

Helén 2016, 13.
Helén 2016, 13.
228
Myös Ahonen on havainnut potentiaalisuden politiikkaa vastaavan tendenssin analysoidessaan väitöstutkimuksessaan
suomalaista mielenterveyspolitiikkaa ohjaavia poliittisia asiakirjoja ja niiden strategioita. Hän toteaa, että ”Sosiaali- ja
terveyspolitiikan strategia asetti kielenkäytön tapaa myöten entistäkin selvemmin tavoitteeksi luoda pärjääviä ja hyvinvoivia
kansalaisia.” (Ahonen 2019, 241.)
229
Helén 2016, 13.
230
Helén 2016, 36–37.
231
Helén 2016, 12.
232
Helén 2016, 12, 37. Helénin mukaan Foucault keskittyi omissa tutkimuksissaan erityisen painottuneesti juuri elämää
affirmoivan politiikan tarkasteluun. (Helén 2016, 12).
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4.2.2. Psykokulttuuri terveysihanteiden pyhittäjänä
Sosiologi Janne Kivivuori käsitteellistää Suomessa, mutta laajemminkin moderneissa länsimaisissa
yhteiskunnissa vallitsevan kulttuurisen ja yhteiskunnallisen murroksen ”psykokulttuurina”. Kyseessä on
hänen mukaansa myös uskontoa kokeva psykologisoituminen.233
Siinä psykologian käsitteistö ja toimintalogiikka, eli yksilökeskeisyys, kokemuksellisuus ja
”terapeuttinen kulttuuri” sekä yksilöiden toimintakyvyn kultivointi ja edistäminen muodostavat
merkittävän alan yhteiskunnallisessa todellisuudessa. Psykokulttuurin ohjaamassa eetoksessa
yhteiskunnalliset olosuhteet ja kulttuuri sekä näiden analyysi jäävät taka-alalle.234
Kivivuori taustoittaa psykokulttuurista kehitystä William Jamesin uskontopsykologisella
lähestymistavalla ja ajattelulla, jossa hän lähestyi terveen ja sairaan uskon välistä erottelua kahtalaisessa
merkityksessä. Yhtäältä siinä hahmottui pysyvä kahtiajakoa ”terveen” ja ”sairaan” uskonnollisuuden
muotojen välille. Toisaalta se näyttäytyi myös edistysajatteluna, jossa historiallisen muutoksen kautta
edettiin sairaudesta kohti terveyttä.235
Jamesin ajattelun perintö jatkuu Kivivuoren mukaan häntä seuranneilla
”psykouskonnollisilla” teoreetikoilla. He määrittelivät uuden normaalin suhteessa siihen miten uskonto
ymmärretään. Tässä siirtymässä ”normatiivisesta uskonnosta” ”pseudojälkinormatiiviseen uskontoon”236
normista poikkeaminen tulee määritellyksi psykologisoiden tai medikalisoiden. Tällöin normaalin
määritelmä kiteytyy terveyteen ja aitouteen.237
Uskonnollisen kokemuksen korostaminen institutionaalisuuden kustannuksella sekä
uskonnollisuuden autenttisuuden määrittäväksi kriteeriksi nostettu terveys johti uskonnon
yksityistymiseen.238 Tämä kehitys ei kuitenkaan näyttäydy täydellisenä, koska uudella terveydellä on yhtä
lailla julkiset kriteerinsä. Näiden omaksuminen ja niihin mukautuminen taas viritti Kivivuoren mukaan
ihmiset uudenlaiseen terveyttä ihannoivaan normatiivisuuteen.239 Hän ymmärtääkin psykokulttuurisen
kulttuurin ”pseudojäkinormatiivisena”, joka viittaa siihen että normit eivät tosiasiallisesti ole tässäkään
ajassa kadonneet, vaan muuttaneet muotoaan: ”Psykokulttuurinen aikamme ei ole sosiaalisten normien
jälkeistä aikaa, vaan aikaa, joka mielellään puhuu normeistaan ikään kuin ne olisivat psyykkisen
terveyden vaatimuksia.” 240
Psykouskonnollisuus onkin osittain vastareaktio ajattelulle, joka on painottanut sosiaalista
omaatuntoa ja kansainvälistä yhteistyötä. Kääntyminen sisäänpäin kohti oman terveyden ja sen mukaisten
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Kivivuori 1999, 8-9. Suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolella vastaavasta näkemyksestä painottaen erityisesti
psykoanalyyttisen teorianmuodostuksen vaikutusvaltaa psykokulttuurissa, mutta kiinnittämättä tarkastelua erityisesti uskonnon
kontekstiin, ks. Parker 1997.
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ks. Kivivuori 1999, 58, 150–151.
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Kivivuori 1999, 59.
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Kivivuori 1999, 58.
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Kivivuori 1999, 58.
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Kivivuori 1999, 58.
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Kivivuori 1999, 58.
240
Kivivuori 1999, 58, 151.
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korostusten mukaan ilmenevää ”aitoa uskoa”, voi seurata siitä, että globalisoitunut talous on vähentänyt
ihmisten todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa heihin laajalti vaikuttaviin ulkoisiin olosuhteisiin.241
Psykokulttuurissa ja sen uskonnossa korostuu täten mahdollinen vaikuttamisen alue eli yksityisyys ja
yksilökeskeisyys:242
Psykouskonnollisuuden ominaispiirteet, eli yksilön terveyden ja aitouden korostaminen
luovat kuitenkin uudenlaista yhteisesti jaettua sosiaalista todellisuutta ja uutta sosiaalisuuden muotoa. Se
ulottuu merkitsemään sekä yhteisestä tavoitetta, jossa edetään kohti aitoutta, mutta myös sen ympärille
kehittyneestä jaetusta kielestä, jolla kyseinen pyrkimys ilmaistaan. Kivivuoren mukaan tällaisesta
normatiivisuuden ihanteesta ja niiden mukaisista yksilökeskeisistä korostuksista seuraa se, että ympäröivä
maailma ja yhteiskunnallinen todellisuus katoavat perspektiivistä. 243

241

Kivivuori 1999, 150.
Kivivuori 1999, 150.
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5. Tausta: Miten kiintymyssuhdeteoriassa on selitetty New Agehenkisyyttä ja sen kehitystä?
Kiintymyssuhdeteoria selittää ihmisen lajityypillistä käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa, joissa yksilö
kokee tarvetta säilyttää läheisyys ja tätä kautta turva ja turvallisuuden tunne suhteessa hänelle erityiseen kiintymyshahmoon.244 Kiintymyssuhteet muovautuvat ja jatkuvat läpi elämänkaaren ”kehdosta
hautaan”. Ihminen voi kehittää symbolisen kiintymyssuhteen myös jumalien kaltaisiin näkymättömiin olioihin tai muihin yliluonnollisiin toimijoihin. 245 Kiintymyssuhdeteoreettisessa mallissa esitetään, että New Agen piirissä uskomus persoonallisesta monoteistisesta jumalasta, johon luodaan henkilökohtainen suhde, kuitenkin usein puuttuu. 246 Jumalan kokeminen kiintymysobjektina ei siis teorian mukaan ole New Agea määrittävä ominaispiirre. 247
New Age on kuitenkin asetettu tutkittavaksi kiintymyssuhdeteoreettisessa viitekehyksessä.248 Kiintymyssuhdeteoreettisesti tarkasteltuna sen on havaittu olevan epäsuorasti yhteydessä
jäsentymättömään, turvattomaksi luokiteltuun kiintymystyyliin. Jäsentymättömän kiintymystyylin
kehitys mahdollistuu sellaisessa turvattomassa kiintymyssuhteessa, jossa henkilön kokemusta kiintymysobjektin käyttäytymisestä värittävät jollakin tavalla normaalista hoivaavasta käyttäytymisestä
poikkeavat kokemukset. Esimerkiksi pahoinpitely tai kaltoinkohtelu 249ymmärretään tällaisena pelottavana, jäsentymättömän kiintymystyylin kehittymiselle altistavana kokemuksena. 250
Jäsentymättömään kiintymystyyliin johtaa kehitys, jossa kiintymysobjekti, jota lähestymällä
lapsi hakee turvallisuuden kokemusta, näyttäytyy samanaikaisesti myös mahdollisena uhkana. Tässä
tapauksessa kiintymysjärjestelmän toiminnan laukaisevat stressaaviksi koetut tilanteet ratkaistaan
kiintymysobjektin läheisyyttä tavoittelevan käyttäytymisen sijaan esimerkiksi jähmettymällä paikoilleen tai ”jäätymällä”. 251
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Cassidy & Shaver 1999, 137; Granqvist & Kirkpatrick 2013, 140; Granqvist & Kirkpatrick 2016, 917–921
Granqvist & Kirkpatrick 2013, 140; Granqvist & Kirkpatrick 2016, 917–918 Tämä tapahtuu kognitiivisen kehityksen
myötä. Sen kautta lapselle mahdollistuu kyky ymmärtää muiden ihmisten mielen erillisyys omastaan ja taito nähdä muut
toimijoina, joilla on omat aikomuksensa ja suunnitelmansa (mentalisaatio). Tästä seuraa potentiaalisesti turvallisuuden tunteen
kokeminen myös suhteessa abstraktiin koettuun kiintymyshahmon, kuten jumalaan. (Granqvist & Kirkpatrick 2013, 140;
Granqvist & Kirkpatrick 2016, 922.)
246
Granqvist & Kirkpatrick 2008, 918–919; Granqvist & Kirkpatrick 2016, 927.
247
Granqvist & Kirkpatrick 2016, 927
248
New Age on liitetty sen kiintymyssuhdeteoreettisen tutkimuksen alkuvaiheessa katsomuksellisista orientaatiosta
henkisyyden kontekstiin viittaamalla siihen ”New Age-henkisyytenä”, mutta sitä ei ole liitetty suoraan uskontoon (Granqvist &
Kirkpatrick 2008, 919).
249
Psykologian tieteenalan kontekstissa termi voi viitata fyysisen pahoinpitelyn lisäksi myös esimerkiksi emotionaaliseen tai
psykologiseen kaltoinkohteluun. Emotionaalisen ja psykologisen kaltoinkohtelun määrittelystä, eroista ja näiden
problematiikasta ks. tarkemmin esim. O’Hagan 1995. Kaltoinkohtelun kattokäsite sisältää erilaiset pahoinpitelyn muodot.
Maailman terveysjärjestö WHO kiteyttää kokonaiskuvan luomiseksi määritelmän korostaen sen mahdollisia tai todellisia
haittavaikutuksia lapsen terveydelle, selviytymiselle, kehitykselle tai ihmisarvolle. Lapsen ikä-ja kehitystaso huomioiden
kaltoinkohtelulle on ominaista sen tapahtuminen valtasuhteessa, jossa lasta kaltoinkohteleva henkilö on vastuussa lapsesta
ja/tai hänen luottamuksensa kohde. (Maailman terveysjärjestö WHO:n faktapankki: Lapsen kaltoinkohtelu.) Näiden perusteella
käytän kaltoinkohtelun käsitettä yleisenä kattokäsitteenä silloin kun sen tarkempi muoto ei käy ilmi.
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Granqvist & Kirkpatrick 2016 924, 927.
251
Granqvist & Kirkpatrick 2008 919; Granqvist & Kirkpatrick 2016, 926–927.
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Granqvist ja Kirkpatrick kirjoittavat, että nämä reaktiot edustavat tilanteessa ilmentyviä dissosiaatiotiloja. Kokemusten dissosioiminen tai vastaavanlainen reagoinnin tyyli stressaavissa tilanteissa voivat yleistyä henkilön tavanomaiseksi tavaksi kohdata tällaiset tilanteet. Granqvistin ja Kirkpatrickin mukaan kyseinen taipumus ilmenee uskonnollisista tai henkisistä orientaatioista juuri New
Agen kontekstissa:
Luonnollisesti, dissosiatiivisille tiloille voidaan löytää ilmaisun kanava uskonnon ja henkisyyden kontekstissa. New
Age henkisyys yhtenee esimerkiksi ruumiista irtaantumisen kokemusten, transsitilojen252 ja hypnoosiherkkyyden
kanssa, joista kaikki on määritelty dissosiatiivisiksi tiloiksi tutkimuskirjallisuudessa.253

Tällöin lapsuudessa omaksuttu jäsentymätön kiintymystyyli altistaa sellaiselle kehitykselle, että henkilölle muodostuu taipumus kokea myöhemminkin dissosiatiivisia tietoisuudentiloja. 254
Psykologisella tasolla juuri New Ageen siis liitetään keskeisesti taipumus muuntuneiden tietoisuudentilojen255 kokemiselle. Suuntaus herättää kiinnostusta niissä ihmisissä, joiden psykologiset
taipumukset ymmärretään New Agen piirissä autentisoituja ominaisuuksia tai taipumuksia heijastelevina:
Tietysti, New Agen vetovoimaisuus jäsentymättömästi kiintyneiden henkilöiden parissa voi myös osittain aiheutua sen
tarjoamista metafyysisistä vahvistuksista näiden henkilöiden psykologisille tiloille ja kokemuksille (esim. telepatia,
yhteys kuolleiden kanssa, possession kokeminen kaltoin kohtelevien tekijöiden taholta). Ennen kuin nämä yksilöt
perehtyivät New Ageen, tällaisia tiloja ja kokemuksia on hyvin voitu pitää sekä itsen että muiden taholta huolestuttavina
merkkeinä heikosta yhteydestä todellisuuteen.256

Yhteydet lapsuuden kiintymyssuhteiden traumaattisten kokemusten ja New Agen välillä esitetään välittyvän mediaattoreiden kautta, jolloin New Agen kehitysreittiä kuvataan teoreettisesti ”välittyvän mallin” avulla. Täten havaittu yhteys lapsuudessa koettujen traumojen ja New Age-henkisyyden välillä ei ole suoraviivainen syy-seuraussuhde. Tosin sanoen niiden välillä ei ole havaittu kausaliteettia. Näiden yhteyttä välittyvänä tekijänä on kiintymyssuhdeteoriassa empiirisesti todennettu New
Age-henkisyyden kontekstissa taipumus kokea sulautumista, joka liitetään dissosiatiivisiin tiloihin.
Edelleen, on teoretisoitu ja empiirisesti todennettu 257, että alttius mystisille kokemuksille tai taipumukset kokea dissosiatiivisia tiloja, kuten transsia tai ruumiista irtautumiskokemuksia, ovat tällaisessa kokemuksessaan ”sulautumisena olemattomaan” liitettävissä siihen, että näillä ihmisillä ei ole
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Granqvist määrittelee transsin melko laveasti ja ilman tarkempaa sisältöä esimerkiksi New Age-henkisyyden tai uskonnon
kontekstissa koettaviksi kokemuksiksi, jotka ovat mystiikan tapaan ”mieltä muuntavia” (Granqvist 2020, 206.) Transsia
kuvataan myös dissosiaation yhtenä puolena, jossa tietoinen kokemus on jollakin tavalla laadultaan epätavanomainen. Ne ovat
myös New Age-henkisyyden rituaaleissa tai hoitokäytännöissä ilmeneviä ”dissosiatiivisia prosesseja”. Transsia voidaan kokea
erilaisten rituaalien tai hoitojen käytäntöjen osana lisäksi esimerkiksi henkipossessiossa. (Granqvist 2020, 210 216, 234).
Psykologisen käsitteistön ulkopuolella transsia on kuvattu kansantajuisemmin synonyyminä unenomaisille tiloille tai erityisesti
uskonnollisille hurmostiloille. Tällaisessakin määrittelyssä ne on yhtä lailla sijoitettu muuntuneiden tajunnantilojen luokkaan
ekstaattisiksi kokemuksiksi.(Finto-sanasto: transsi).
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Granqvist & Kirkpatrick 2013, 151. Ks. myös Granqvist & Kirkpatrick 2016, 926–927.
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Granqvist & Kirkpatrick 2016, 927.
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Kirkpatrick & Granqvist 2016, 926–927. Muuntuneet tietoisuudentilat määritellään dissosiatiivisia kokemuksia vastaavasti
mm. seuraavasti: ”--kuten kehosta irtaantumisen kokemukset, transsitilat (esim. ”rumpumatkojen” yhteydessä) ja vasteina
hypnoottisille suggestioille (esim. menneisiin elämiin palaamisessa)” (Kirkpatrick & Granqvist 2016, 926).
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257
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koettua yhteyttä Jumalan kaltaiseen symboliseen kiintymyshahmoon. 258
New Agen käsite liitetään teismin sijaan mystiikkaan.259.Muuntuneiden tietoisuudentilojen
kokeminen yhdistävät New Agea ja mystiikkaa:
Etenkin muuntuneet tietoisuudentilat, kuten kehosta irtaantumisen kokemukset, transsitilat (esim. ”rumpumatkojen”
yhteydessä) ja vasteet hypnoottisille suggestioille (esim. menneisiin elämiin palaamisessa)” ovat New Age- liikkeen
piirissä sekä vallitsevia että alistettu niiden totuuskäsitysten mukaisille metafyysisille tulkinnoille– –Täten, sekä
mystiikka että New Age-henkisyys tulisi yhdistää muuntuneisiin tietoisuudentiloihin.260

Yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna Granqvist ja Kirkpatrick kirjoittavat, että
New Age-liikehdintä kuvastaa kenties parhaiten länsimaisten yhteiskuntien kehitystä, jota he kuvaavat Paul Heelaksen ja Linda Woodheadin sekä Seelin ja Szerzynskin terminologiaa mukaillen ”henkiseksi vallankumoukseksi”. 261 Tässä ymmärretään keskeiseksi siirtymä, jossa ”henki on purettu pois
uskonnosta/Jumalasta ja siirtynyt yksilöön itseensä.” 262 New Age kuvataan siis suosiotaan kasvattavana henkisyyden suuntauksena osana länsimaisten modernien yhteiskuntien kehitystä.263 Se määritellään myös tällaista henkistä vallankumousta parhaiten kuvastavana liikkeenä: ” Tässä ”henkisessä
vallankumouksessa”—New Age-liike on luultavasti sen paras esimerkki.”264
Yhteiskunnallinen kehitys huomioiden New Agen kehityspolku ei voi kiintymyssuhdeteorian mukaan johtua sosialisaatiosta, jossa turvallisesti kiintyneiden vanhempien lapset omaksuvat
vanhempiensa opettaman katsomuksen. Tätä perustellaan siten, että New Age edustaa modernin yhteiskunnan uutta käännettä katsomuksellisella kentällä, joten sen kasvu ei voi selittyä vanhempien
arvojen omaksumisen avulla. Tämän näkökulman osana New Agen teoretisointi kiintymyssuhdeteorian kentässä selittyy Granqvistin ja Kirkpatrickin mukaan huomioimalla myös yhteiskunnassa tapahtunut kehitys. Tästä huolimatta New Agen omaksumisen taustalla on kuitenkin oletettu lopulta vaikuttavan turvattomat kiintymyssuhteet ja samanlainen kompensaatiohypoteesin 265 mukaista kehitystä
luonnehtiva motivaatio kuin turvattomasti vanhempiinsa kiintyneillä, mutta jumalaan uskovilla ihmisillä.
Arvelemme, että New Agen käytäntöjen ja uskomusten omaksuminen voi selittyä samanlaisella motivaatiolla, johon
uskonnon käyttäminen kompensaationa266 pohjautuu. New Agen yleistyneet sisäiset mallit267 toisista (esim. pelottavina)
kuitenkin rajoittavat New Agen piiriin etsiytyneitä ihmisiä hyödyntämästä Jumalaa sijaiskiintymyshahmona. 268
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Granqvist & Kirkpatrick 2013, 151.
määrittely esiintyy osana analyysiäni, ks. erityisesti luku 7.1.
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Hypoteesin mukaan jumalaa käytetään sijaiskiintymyshahmona turvattomien kiintymyssuhteiden korvaajana. Tämä
kehityspolku liitetään erityisesti tunteiden säätelyn funktioon. ks. myös (Granqvist 2020, 164.)
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turvallisille kiintymyssuhteille (oma lisäykseni).
267
Nämä ymmärretään mieleen sisäistettyinä kognitiivis-emotionaalisina ”rakennuspalikoina”, jotka ohjaavat tunteita, ajattelua
ja käyttäytymistä (Granqvist & Kirkpatrick 2013, 143).
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6. Psykopatologisointidiskurssi
6.1 Kriisidiskurssi
Elämme epäilemättä ahdistuksen, masennuksen ja pelon aikakautta. Jo tämän vuosisadan vaihteessa tavallinen
amerikkalainen lapsi sai korkeampia pistemääriä ahdistuneisuudessa kuin tavanomainen psykiatrinen lapsipotilas viime
vuosisadan puolivälissä – – Tilanteen tekee entistä hankalammaksi se, että sama trendi on hahmotettavissa kaikkialla
länsimaissa ja se on ilmeinen myös monessa muussa psykopatologisessa oirekuvassa.269

Mielenterveyden häiriöiden eli ”psykopatologisten oirekuvien” ja psyykkisen pahoinvoinnin nousu
”ahdistuksen, masennuksen ja pelon” kautta sanoitettuna merkityksellistetään aineistossa modernia
länsimaista270 elämää ja kulttuuria kuvailevana ilmiönä sekä näiden ajankuvan vangitsevana
ominaispiirteenä. Mielenterveyden häiriöiden kasvulle hahmotetaan niin suuri väestötason mittakaava,
että tätä kehityskulkua luonnehditaan kokonaisvaltaisesti länsimaisten yhteiskuntien tilaa kuvaavana
”aikakautena”.271 Menneisyys taas esitetään tästä näkökulmasta tarkasteltuna suotuisampana ajanjaksona.
Menneisyyden ja nykyisyyden välille rakennetaan näin vertailuasetelma ja etäisyys suhteessa toisiinsa
mielenterveyden kannalta suotuisampana ja positiivisempana merkityksellistyvän menneisyyden ja tästä
näkökulmasta tarkasteltuna negatiivisen merkityssisällön saavan ”hankalamman” nykyajan välillä.
Mielenterveyden häiriöiksi luokitelluista ilmiöistä nostetaan esiin erityisesti nykyisen
kehityskulun yhteys masentuneisuuteen 272 ja ahdistuneisuuteen273. Samalla kuitenkin ilmaistaan, että
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Granqvist 2020, 185.
Länsimaat on käsitteenä kiistanalainen ja sitä voi pitää jopa keinotekoisena. Tässä työssä länsimaat viittaavat kuitenkin
yleisellä tasolla hyödyntämäni kahden määritelmän yhdistelmän eli psykiatrian ja psykologian tutkija Jallu Lindblomin (2019)
ja Janne Suutarisen referoimaan tulevaisuusasiantuntija Elina Kiiski Katajan (s.a.) esittämiin piirteisiin. Näiden mukaan
länsimaat käsittävät Euroopan ja Pohjois-Amerikan maat sekä Australian ja Uuden-Seelannin. Niitä yhdistää samankaltainen
arvopohja ja näiden kehittymisen juuret roomalaisessa oikeusjärjestelmässä, juutalais-kristillisessä uskontoperinteessä, ja
valistuksen ajan edistysajattelussa sekä yksilöllisyyden ja yksilön saavutusten korostamisessa. (Suutarinen, (s.a.); Lindblom,
2019).
271
Väittämään mielenterveyden häiriöiden ja pahoinvoinnin kasvusta erityisesti länsimaissa on myös suhtauduttu kriittisesti ja
tähän liittyviä oletuksia on kyseenalaistettu monesta näkökulmasta tarkasteltuna aineiston ulkopuolisessa tieteellisessä
keskustelussa. Väitteeseen kohdistuvan kritiikin perusteellinen läpikäyminen ei ole tämän työn rajauksen kannalta mahdollista.
Mainittakoon kuitenkin, että kritiikkiä on kohdistettu esimerkiksi tutkimusaineiston yleistettävyyteen ja yhteismitattavuuteen
erilaisissa väestönosissa ensinnäkin länsimaiden sisällä ja toiseksi eri kulttuurien välillä. Otoksen lisäksi käsitteellisellä tasolla
on kritisoitu sitä, että luodut kriteeristöt mielenterveyden häiriöiden luokittelulle ja diagnosoinnille, kuten eurooppalainen ICD
ja yhdysvaltalainen DSM pohjautuvat länsimaiseen maailmankuvaan ja arvoihin, jolloin näiden soveltuvuus muiden
kulttuurien mielenterveyden häiriöiden tavoittamiseen on kyseenalaistettu. Runsas mielenterveydenhäiriöiden esiintyvyys
länsimaissa voidaan kenties havaita siksi, että käytetyt menetelmät näiden seulomiseksi eivät sovellu muihin kulttuureihin eikä
käytetty kriteeristö täten päde länsimaiden ulkopuolella. Kulttuurien välinen vertailu mielenterveyden häiriöiden suhteen on
haastavaa ja näiden välinen yhteys useiden muuttujien välittämää. (Lindblom 2019).
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Ks. tuorein esitys tästä oirekuvasta ja sen alakategorioista osana virallisia mielenterveyden häiriöiden luokitusjärjestelmiä
DSM-5:tä (2013): masennus: xvii-xviii, 155–188), ja ICD-11:ta (2018, versio 5/2021): (ahdistuneisuushäiriöt & masennus).
DSM-5:n on julkaissut pohjoisamerikkalainen Amerikan Psykiatriyhdistys APA (Lindblom 2019), kun taas ICD-11:n
julkaisusta vastaa Maailman terveysjärjestö WHO (The Lancet, 2019). ICD:n luokitusjärjestelmä sisällyttää itseensä
mielenterveyden häiriöt yhtenä kategoriana muiden sairauksiksi luokiteltujen kategorioiden ja kuolemaan johtavien tilojen
joukossa (alakategoriassa 06; mielenterveys, -käytöshäiriöt ja kehitykselliset neuropsykologiset häiriöt), kun taas DSMluokittelujärjestelmä käsittelee pelkästään mielenterveyden häiriöitä ja käytöshäiriöitä (The Lancet, 2019)..Suomessa on
käytössä ICD-10-luokittelujärjestelmä (Pihlava 2018).
273
Ks. tuorein esitys tästä oirekuvasta ja sen alakategorioista osana virallisia mielenterveyden häiriöiden luokitusjärjestelmiä
DSM-5:tä (2013):ahdistuneisuushäiriöt: xviii-xix, 189–233 ja ICD-11:ta (2018, versio 5/2021) (ahdistuneisuushäiriöt &
masennus).
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trendi ei rajaudu pelkästään näihin oirekuviin. Viittaamalla masennuksen ja ahdistuksen oirekuviin, jotka
kuitenkin samalla lievemmissä muodoissaan kuvaavat ja ilmaisevat myös yleisemmällä tasolla
inhimillistä kärsimystä ja psyykkistä pahoinvointia, kriisidiskurssi liitetään suoraan sekä mielenterveyden
häiriön tai oirekuvan että yleisemmän tason psyykkisen pahoinvoinnin tai kärsimyksen merkityksissä
osaksi psykopatologian diskurssikenttää. Täten psykopatologiaa lähestytään tässä diskurssijärjestyksessä
ensisijaisesti mielenterveydellisenä väestötasolle sijoittuvana yhteiskunnallisena kriisinä274.
Mielenterveydellisessä kriisissä hahmottuva muutos ymmärretään negatiivisesti
arvolatautuneena kehityskulkuna positiivisen tai neutraalin muutoksen sijaan. Tällaisen merkityssisällön
saavana ilmiönä sitä kuvataan uhkaan ja riskiin viittaavana huolestuttavana yhteiskunnallisena trendinä,
jolloin hahmoteltu muutos yhdistyy määritelmällisesti kriisin käsitteen merkityssisältöön. Se etenee
populaatio275tasolla edelleen, jolloin ongelmallinen ja riskinä hahmottuva ja kriisinä etenevä kehityskulku
ulottuu myös tulevaisuuteen. Täten kriisidiskurssissa ennakoidaan riskikehityskulkua enenevässä määrin
myös tuleville sukupolville. Näin Granqvist kiinnittää kriisidiskurssin järjestyksessä tämän vahingollisena
tai riskinä ymmärretyn mielenterveyden kriisin mikro-ja yksilötason tarkastelua korostuneemmin ja
laajemmin makrotasolle eli väestö-ja populaatiotasolle, koska hän analysoi mielenterveyden häiriöiden
kasvua yhteiskunnallisena nousevana trendinä. Kriisin edelleen voimistuvaa kehitystä edustaa se, että sen
katsotaan ulottavan vaikutuksensa tulevaisuuteen ja sen viitataan ilmenevän länsimaita laajemmin myös
globaalissa mittakaavassa, vaikka aineistossa tarkastelun kohteena ovatkin korosteisesti länsimaat:
Jopa tuore Maailman terveysjärjestön selvitys (2018) osoittaa, että mielenterveyden häiriöt ovat nykyään johtava
globaali terveysongelma. Johtopäätös vaikuttaa väistämättömältä: mielenterveyden osalta normaaliväestö tulee
lisääntyvässä määrin muistuttamaan menneiden aikojen psykiatrista tai kliinistä populaatiota276.277

Näin aineistossa kuvataan yhteiskunnallista kehityskulua ankkuroiden ja muotoillen se vahvasti yhteydessä mielenterveyden alueelle sijoitettuun ongelmaan ja kriisiin. Kriisidiskurssin järjestyk-
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Kriisi viittaa tilanteeseen, joka ymmärretään kärjistyneenä tai vaarallisena. Se ilmaisee myös tilanteessa tapahtuvaa
käännekohtaa tai murrosvaihetta ja voi tässä merkityksessä viitata myös sairauden vastaavaan vaiheeseen. (Kielitoimiston
sanakirja: kriisi).
275
Populaatio tarkoittaa rajattua ihmisjoukkoa, joita yhdistää jokin tietty piirre tai ominaisuus, jonka perusteella heidät on
luokiteltu samaan ryhmään. (Cambridgen sanakirja: population; Merriam-Webster sanakirja: population). Populaatio-tai
väestötason tarkastelut ovat tyypillisiä tilastotieteellisiä menetelmiä hyödyntävissä tutkimusasetelmissa.(Merriam-Webster
sanakirja: population).
276
Tarkoittaa ihmisiä, joille on annettu mielenterveyden häiriön diagnoosi. (Merriam-Webster sanakirja: clinical.) Kliininen
viittaa lääketieteen alalle sijoittuvaan sairaiden ihmisten tutkimukseen ja hoitamiseen. (Cambridge-sanakirja: clinical). Täten se
tarkoittaa käytännön tasolla tapahtuvaa potilastyötä (Merriam-Webster sanakirja: clinical). Psykiatria taas edustaa rajatumpaa
lääketieteen haaraa, jossa tutkitaan ja hoidetaan juuri mielenterveyden häiriöistä kärsiviä potilaita. Käytännön potilastyön
ohella psykiatria viittaa myös tieteelliseen oppialaan, jossa tarkastellaan mielenterveyden häiriöiden syntyä, kehitystä, oireita,
hoitoa ja ehkäisyä.(Lönnqvist & Lehtonen, 2017,12.) Tässä työssä käytän termejä kliininen ja psykiatrinen populaatio
rinnakkain eli ymmärrän ne synonyymeinä toisilleen. Teen näin erityisesti niissä konteksteissa, joissa tarkoitus on korostaa
näihin termeihin nivoutuvaa käytännön ulottuvuutta ja liittymäpintoja, jotka nivovat tarkasteluni kohteena olevan psykologian
teorianmuodostuksen näkökulmia Fairclough’n mukaan mallinnettuna sosiokulttuurisiin käytänteisiin ja konteksteihin (ks.
määritelmä myöhemmin tässä luvussa) eli ihmisten kanssa tehtävään asiakastyöhön ja jotka näkyvät ihmisten elämän
todellisuudessa osana kulttuuria, jossa mielenterveyteen liittyvät ilmiöt ja ongelmat ovat enenevässä määrin läsnä. (ks.
Granqvist 2020 lisäksi myös laajemmassa kontekstissa: Brinkmann 2016).
277
Granqvist 2020, 185.
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sessä yhdistetään hyvinvoinnin ja onnellisuuden vastakohtana näyttäytyvä ja negatiivisesti latautunut väestötasolla hahmotettu mielenterveyden häiriöiden kasvu yhteiskunnalliseen kehitykseen, joka ymmärretään kriisiytyvänä. Tällöin mielenterveysongelmina hahmottuva kriisi ilmaistaan psykopatologisten oirekuvien avulla ja niihin verraten. Tällainen psykiatrian tieteenaladiskurssiin pohjautuva terminologia vie
kriisidiskurssia edelleen suoraan ja voimistuvasti yhteyteen psykopatologisointidiskurssin kanssa. Tarkemmin ilmaisten, makrotason tarkastelussa esiin piirtyy kulttuuripsykiatrinen 278 hahmottamisen tapa ja
selitysmalli. Siinä yhteiskunnallinen tilanne ja konteksti mielenterveyden häiriöiden taustalla tunnistetaan
tai tähän tieteenalaan kuuluvan ominaisen sanaston mukaan ilmaisten, ”diagnosoidaan”.
Siinä psykopatologiaa tai siihen viittaavaa riskikehitystä ja näiden ehtoja muotoillaan, tunnistetaan ja ennakoidaan väestötason tarkastelussa sitä kohtaavana yhteiskunnallisen tason kehityskulkuna. Tällainen mielenterveyden sairauden eli psykopatologian rakentumisen logiikka diskursiivisella tasolla ilmenee sekä kielenkäytön että siihen nivoutuvan sosiokulttuurisen käytännön279 tasolla. Siten kriisi
hahmottuu psykiatristen käytäntöjen ja sille ominaisen kielen mukaan yhteiskunnassa empiirisesti ilmenevänä ja tunnistettavana eli tosin sanoen diagnosoitavana mielenterveydellisenä oireena tai sen ilmaisuna
väestössä. Psykiatrinen populaatio, jonka osuuden katsotaan kasvavan, asetetaan vastakkain ”normaalin”
väestön kanssa. Tämä ilmenee siinä, että psykiatrisen populaation kasvu ilmaistaan siten, että nykyaikana
uutta normaalia tulee enenevässä määrin kuvaamaan sellainen väestö, joka olisi menneisyydessä luokiteltu mielenterveyden häiriöistä kärsiväksi psykiatriseksi populaatioksi. Tällöin ennakoidaan sitä, että
normaali populaatio tuleekin nykyaikana viittaamaan ja tarkoittamaan enenevässä määrin mielenterveyden häiriöistä kärsiviä ihmisiä. Normaali tulee näin latautumaan yhä enemmän sairauteen ja sen riskiä ennakoivaan liittyvällä merkityssisällöllä eli psykopatologiaan viittaavilla määritteillä.
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Kulttuuripsykiatriassa tarkastellaan mielenterveyden häiriöihin vaikuttavien erilaisten sosiaalisten ja kulttuuristen
kontekstien merkitystä (Basu & Steinforth 2017, 5).
279
Sosiokulttuurinen käytäntö edustaa Fairclough’n kolmeen tasoon jakautuvan kriittisen diskurssianalyysimallin laajinta
kielen ylittävää tasoa eli makrotasoa. Näin se edustaa viestintätilanteen sosiokulttuurista kontekstia. Ilman tämän kontekstin
analyysiä mikrotason konkreettisempia tekstuaalisia piirteitä ja diskursiivisia tapahtumia ei voida analysoida ymmärrettävästi,
kun taas vain abstraktia makrotasoa eli sosiokulttuurista käytäntöä ei voida vakuuttavasti analysoida huomioimatta
konkreettisemman tason käytännön diskursiivisia käytänteitä ja tekstuaalisia piirteitä, jotka tarjoavat evidenssiä
sosiokulttuurisen käytännön tason tarkastelemiseksi. (Fairclough 1995, 11, 87–88.) Ks. myös. mikrotason tekstuaalisen
analyysin merkityksen korostuneesta asemasta Fairclough’n analyysin ominaispiirteenä erotuksena esimerkiksi foucaultlaisesta
diskursiivisesta analyysimallista hänen oman näkemyksenä mukaan: Fairclough 1992, 37–61.

45

Terveyssosiologiassa Brinkmann viittaa tähän nousevaan ilmiöön länsimaissa käsitteellistämällä ne ”diagnostisina kulttuureina”. 280 Niissä inhimillistä kärsimystä ja pahoinvointia sanoitetaan enenevässä määrin mielenterveyden häiriöiden diagnoosien kautta. 281 Näin keskeinen tapa jäsentää identiteettejä nykykulttuurissa tapahtuu mielenterveydellisten diagnoosien kautta. Tämä ilmaistaan aineistossa viittaamalla tähän kasvavaan väestönosaan psykiatrisena populaationa. Täten aineiston diskurssijärjestyksessä hahmotellaan tai ennakoidaan myös Brinkmannin kuvailemaa tilannetta.282
Aineiston argumentaatiossa edetään selittämään hahmotettua mielenterveydellistä ongelmaa
ja sen kehityskulkua niin, että ihmislajille ominaisen sosiaalisuuden takia laajemman yhteisöllisyyden ja
yhteenkuuluvuuden tunteen puuttuminen tiiviiden yhteisöjen heikentymisen myötä sekä tähän kehitykseen liittyvä perhesiteiden löyhentyminen johtaa lopulta sosiaalisen yhteyden menetykseen. Siinä ihmisen
mielelle283 ei jää ehyttä perustaa tai ”ankkuria”, johon kiinnittyä:
– – nykyaikainen kulttuuri – – toimii jakaen mielemme ja itsemme moneen suuntaan samanaikaisesti, ja yhä
nopeutuvassa tahdissa, mahdollisesti jälkeensä hajautuneen minuuden ja onnettoman mielen.284
– – monet länsimaalaiset asuessaan enenevässä määrin individualistisissa yhteiskunnissa, ovat menettäneet tunteen
sosiaalisesta yhteydestä ja yhteisöstä, sisältäen kestävät perhesuhteet (Twenge, 2000; Twenge ym. 2010). Eheät
perhesuhteet ankkuroivat ihmismielen, joka on perustava fakta meidän erittäin sosiaalisesta lajistamme.285

Perhesiteiden löyhentyminen ja siihen liittyvä yhteisöllisyyden puute esitetään näin taustoittavana tekijänä länsimaisessa väestössä lisääntyneelle pahoinvoinnille. Sitä kuvataan yleisellä tasolla ir-

280

Brinkmannin (2016) esittämien diagnoosien yleistymiseen ja käsitteellisen näkökulman lisäksi voidaan empiirisesti
tarkasteltuna yleisesti todeta, että väittämän kannattajien mukaan syy mielenterveyden ongelmien noususta länsimaissa
jäljitetään arvojen ja ihanteiden näkökulmasta tarkasteltuna voimakkaan yksilöllisyyden ja saavutusten sekä vapauteen
pohjautuvan arvomaailman korostukseen verrattuna kollektiivisiin, hierarkioita ja yhteisöllisyyttä painottaviin kulttuureihin.
Länsimaihin on sen arvojen ja ihanteiden painotuksissa yhdistetty mielenterveyden kannalta ongelmallisena myös voimakas
mielihyvän korostus ja negatiivisina arvotettujen tunteiden hyväksymättömyys osaksi normaalia elämää ja tähän nivoutuvat
suorituspaineet. (Lindblom 2019). Ks. tiivistys tästä argumentista ja sen kritiikistä tarkemmin: Lindblom 2019.
281
Brinkmann 2016, 1.
282
Vastaava argumentti Suomen kontekstiin sijoitettuna, ks. Kivivuori 1999. Kivivuori on hahmotellut tilannetta linjassa
Brinkmannin kanssa ja todennut, että psykokulttuurin ohjaamassa eetoksessa ja prosessissa kärsimys patologisoituu. Siinä sekä
eksistentiaaliset, poliittiset että moraaliset ongelmakohdat ja kriisit muunnetaan yksilötasolle eli yksittäisten ihmisten
psykiatrisiksi diagnooseiksi.
283
Mieli tai psyyke tarkoittaa ihmisen sisäiseksi ymmärrettyä osaa, jossa tietoisuus, ajattelu ja tunteet sekä näiden
toiminnallisuus ilmenevät. (Merriam-Webster- sanakirja: mind) Mielen synonyyminä käytettävää psyykettä voidaan käyttää
myös synonyyminä persoonallisuuden tai sielun käsitteelle. Tällöin se viittaa mielen eri toimintojen tai ulottuvuuksien
muodostamaan kokonaisuuteen. Psyyken käsite pohjautuu freudilaiseen psykoanalyyttiseen teoriaan, jossa psyyken katsotaan
muodostuvan tietoisesta ja tiedostamattomasta osasta. (Merriam-Webster- sanakirja: psyche). Suosin tässä työssä yleisesti
vakiinnutettua ja tiettyyn koulukuntaan tai teoriaan sitoutumatonta tai teologisiin oletuksiin (sielu) palautumatonta
yleispätevämpää mielen käsitettä. Viittaan sillä myös psyyken käsitteeseen yhdistettyihin merkityksiin, koska en tarkastele
aineistoa psykoanalyyttisesti tai teologisesti orientoituneesta näkökulmasta. Mielen käsitteen laajennuksista ja
problematisoinnista, vrt. nykyään esitetty vaihtoehtoinen tai täydentävä laajennetun mielen tai tietoisuuden teoria (EMT),
joissa näiden ymmärretään toimivan sisäisen olemassaolonsa lisäksi osana kehon ulkopuolisia fyysisiä ja sosiokulttuurisia
rakenteita, ks. Kiverstein, Farina & Clark (2013).
284
Granqvist 2020, 203.
285
Granqvist 2020, 186.
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rallisuuden, erillisyyden ja menetyksen tuntemusten tai tällaisissa merkityssisällöillä ladatun mielen kuvauksen kautta. Näitä tarkennetaan edelleen viittaamalla psyykkiseen pahoinvointiin liittyviä tuntemuksia
kokonaisvaltaisemmin mielenterveyden häiriöiksi luokiteltavien ilmiöiden kasvuun. 286
Kun elämä vaikuttaa epävarmalta tai vaaralliselta ja länsimainen yhteiskunta on hajoamaisillaan, nousee merkittäväksi
keskustelun aiheeksi sielun elvyttäminen sen moninaisissa ilmenemismuodoissa, ja jos sielu ei nouse keskusteluun,
sitten siihen nostetaan perhearvot.287

Granqvistin rakentamasta teoriasta on hahmotettavissa tällainen Hackingin edellä jäljittämä kehityskulku
melko puhdaspiirteisenä. Kuitenkin perhearvot ja ”sielu”288 eli yksilöiden persoonallisuus sisältäen myös
katsomuksellisen orientaation, käsitellään aineistossa yhteydessä toisiinsa. 289 Ne eivät siis rakennu vaihtoehtoisina diskursseina, joissa toinen suljetaan pois asetelmasta, eikä niitä myöskään käytetä pelkästään
saman merkityksen tuottamisen strategioina vuorotellen eri näkökulmista, kuten Hacking esittää. Sen sijaan Granqvistin tilanteesta luomaa hahmotelmaa voi lähestyä diskurssijärjestyksenä 290, jossa tuodaan toisiaan täydentäen yhteen diskurssit länsimaisia yhteiskuntia kohtaavasta mielenterveyttä koskevasta kriisistä, joka ymmärretään yhteiskunnallisen muutoksen kannalta uhkaavana kehityskulkuna, sen yhteydessä
nouseva huolipuhe perhesiteiden löyhentymisestä, jolloin perhearvoissa korostuvat tiiviit ja läheiset suhteet perheenjäsenten välillä ja ”sielun” eli modernimman psykologian terminologian mukaan mielen tai
persoonallisuuden uudelleenmuotoiluna tai edelleen rakentamisena kiintymyssuhdeteorian viitekehyksessä. Yhteiskunnallinen kriisitilanne nivotaan yksittäisten ihmisten mielten huolestuttavaan tilanteeseen
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ks. Granqvist 2020, 185.
Hacking 1995, 216.
288
Hacking tarkoittaa sielun käsitteellä ihmistä koskevaa ideaa, joka viittaa esimerkiksi persoonallisuuteen, tietoisuuteen ja
itsereflektioon liittyviin kykyihin ja ymmärryksen (Hacking 1995, 215). Oleellista on huomata Hackingin sielun käsitteen
yhtenevyys persoonallisuuden käsitteen kanssa, joka on modernissa psykologiassa käytettävä tutkimuksellinen käsite. Sielu
taas on teologisesti latautunut käsite, eikä sen vuoksi sovellu tutkimukselliseksi käsitteeksi tässä sellaisenaan. Tämän vuoksi
käytän tässä työssä persoonan tai mielen käsitettä sielun sijasta, vaikka hyödynnänkin Hackingin teoriaa muilta osin kuin
sielun käsitteen kannalta, sillä se nivoo hyvin yhteen persoonan ja yksilön mielen mikrotason analyysiä yhteiskunnan
makrotason analyysiin, jotka molemmat ovat oman työni kannalta keskeisiä. Persoonallisuudella tarkoitetaan ihmisen ajattelun,
tunteiden ja käyttäytymisen muodostamaa kokonaisuutta, jonka ymmärretään olevan suhteellisen pysyvä eri aikoina ja
tilanteissa. Persoonallisuuden käsite viittaa olennaisesti myös eroihin ja yhtäläisyyksiin eri yksilöiden välillä eli siihen, kuinka
persoonallisuuden piirteet eri yksilöiden välillä eroavat toisistaan tai toisaalta sitä missä suhteessa he tästä näkökulmasta
tarkasteltuna muistuttavat toisiaan (Metsäpelto & Feldt 2009, 13, 18–19.) Mikäli tarkoituksena on korostaa yksilöllisten erojen
näkökulmaa mielen tai katsomuksellisen orientaation tarkastelussa, tukeudun täten persoonallisuuden käsitteeseen, mutta
viitattaessa diskursiiviselle lähestymistavalle ominaisempaan yleiseen tasoon ja ihmismielelle rakennettuihin tyypillisiin
taipumuksiin käytän enimmäkseen mielen käsitettä.
289
ks. vastaava hahmotelma myös Ehrenberg 2017. Ehrenbergin mukaan sosiaaliset suhteet ovat niin kiinteä osa yksilöllistä
subjektia, että ne on ikään kuin kirjattu ”kieliopiksi” hänen sisälleen. Sosiaalisen patologian käsite on täten hänen mukaansa
ohittamaton näkökulma kun lähestytään sosiaalisten suhteiden merkitystä yksittäisen ihmisen tai subjektin luonteenomaiselle
olemassaololle tai tarkastellaan tutkimuksellisesti patologiaa. (Ehrenberg 2017, 68).
290
Muodostelma tai asetelma, jossa erilaiset tavat rakentaa ja antaa merkityksiä, eli semioosi, järjestetään erilaisilla tavoilla
suhteessa ja yhteydessä toisiinsa. Diskurssijärjestyksen muutos on osa sosiaalista muutosta sitä kautta, kuinka sosiaaliset
toimijat rakentavat muutosta tekstin tasolla silloin kun he muuttavat ja rakentavat uudelleen siinä ilmeneviä semioottisia
merkityksenantoja. Tästä seuraten diskurssijärjestyksen muutos on semioottisella tasolla tapahtuvaa merkityksenannon
muutosta. Sosiaalisiin käytänteisiin nivoutuvat sosiaaliset kentät, instituutiot ja organisaatiot sekä niiden verkostot edustavat
diskurssijärjestyksiä silloin kun viitataan niiden semioottiseen ulottuvuuteen. Kyseiset ulottuvuudet Fairclough taas
käsitteellistää edelleen genreihin, diskursseihin ja tyyleihin viitaten. (Fairclough 2016, 89–90). Teksti taas on tapahtuman
semioottinen ulottuvuus (Fairclough 2016, 89) ja aineistoni luonteen huomioiden tämän työn diskurssijärjestyksen tarkastelun
ytimessä siinä merkityksessä että se edustaa kirjoitettua tieteellistä tekstiä.
287
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sitä uhkaavien häiriöiden merkityksessä. Tämä toteutuu katsomuksellisen orientaation ja siihen nivoutuvan persoonaan kuuluvien määritteiden kuvauksen ja mielen toimintaperiaatteiden kautta.
Uskonnolliset yhteisöt taas rinnastetaan perheyhteisön kanssa sitä vastaavassa positiivista
yhteisöllisyyttä ja elämän merkityksellisyyden kokemusta tuottavassa merkityksessä. Näin uskonnolliset
yhteisöt ja uskonnollisuus tuodaan kollektiivisia ja yhteisöllisiä (perhe)arvoja uhkaavaa kriisiä hahmottelevan ja sen merkityssisältöjä rakentavan kriisidiskurssin järjestyksessä keskusteluyhteyteen mielenterveydellisten kysymysten kanssa. Tässä ne edustavat mielenterveyden alueella ilmenevien ongelmien ja
psyykkiseen pahoinvointiin tai onnettomuuden kokemukseen liittyvien yhteisöllisten arvojen heikkenemisen vastavoimaa ja polariteettia:
– – Sen lisäksi että kulttuuriset muutokset siirtyvät poispäin yhteisöstä ja yhteydestä, Twenge ja kollegat (2010)
viittaavat siirtymiin poispäin elämän merkityksellisyydestä kohti materialismia ja ulkoisia tavoitteita. Jos lisäämme
kaikki nämä yhteiskunnalliset oireet yhteen, näemme että monet uskonnon keskeisistä pilareista ovat hajoamassa.
Kenties enemmän kuin mikään ”insitituutio” yhteiskunnassa, uskonnot ovat tarjonneet hyväksyviä sosiaalisia yhteisöjä,
korostaen kestävien ihmissuhteiden merkitystä, edistäen elämän merkityksellisyyden tunnetta ja toimineet vastavoimana
materialismille ja muille ulkoisille tavoitteille.291

Granqvist toteaa, että uskonnolliset yhteisöt ovat menneisyydessä tuottaneet ihmisille yhteisöllisyyttä. Lisäksi niiden piirissä on korostunut pyrkimys tarjota jäsenilleen niin kestäviä ihmissuhteita kuin elämän
tarkoituskin vastavoimana länsimaisessa nykykulttuurissa nouseville materialistisille arvoille ja muille
ulkoisille tavoitteille.292 Positiivisen yhteisöllisyyden, perhesuhteiden ja elämän merkityksellisyyden tuottamisen merkityssisältöjä korostettaessa tunnistetaan samanaikaisesti institutionaalisen uskonnon heikkenemisen kehityskulku293 yhteiskunnallisella tasolla. Tämä kehitys nähdään potentiaalisesti yksilön hyvinvointia ja laajemmin väestötason mielenterveyttä ja nykyaikaisia länsimaisia yhteiskuntia uhkaavana riskitekijänä. Näihin viitataan yksilöihin ja täten mikrotasoon paikantuvien psykopatologisten oirekuvien
lisäksi ”yhteiskunnallisina oireina”, joka edelleen keskittää tarkastelun näkökulman makrotasolle.
Granqvist ei esitä institutionaalisen uskonnon heikkenemisen ja psyykkisen pahoinvoinnin
ja mielenterveyden häiriöiden kasvulle suoraa kausaalista syy-seuraussuhdetta, jossa institutionaalisen
uskonnon heikkeneminen aiheuttaa mielenterveyden heikkenemisen väestössä. Hän kuitenkin liittää nämä
yhteiskunnalliset kehityskulut toisiinsa muotoillen mielenterveyskysymystä yhdessä uskontotilanteen teoretisoinnin kanssa. Tämä hahmottuu diskurssijärjestysten muotoilun lisäksi konkreettisemmin tekstin rakentamisen tasolla. Mielenterveys sijoittuu tekstissä itsenäisenä aihealueenaan kiintymyssuhdeteoreettisen uskonnon selitysmallin osioon III eli ”laajempaan näkökulmaan”294. Se paikantuu osaksi uskontodiskurssia Granqvistin monografian lukujen jaottelussa paikantuen lukuun 7.295
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Fairclough’n diskurssianalyyttisen lähestymistavan valossa tulkittuna kriisidiskurssin muotoilussa genreksi296 voi ymmärtää Granqvistin kirjoittaman tieteellisen monografian, joka suunnattu laajemmallekin yleisölle. Se kuvastaa viestinnän kanavaa, jossa raportoidaan yleistajuisessa, mutta akateemisessa monografiassa mielenterveydestä ja perhesuhteista niitä kohtaavan kriisin näkökulmasta, joka laajaa
yleisöä tulee koskettamaan. Tähän genreen nivoutuva oikeaksi tai asianmukaiseksi nivoutuva semioottinen tyyli297 eli tapa, on kirjoittaminen akateemisia käytäntöjä noudattaen, jolloin psykologian alan asiantuntijana on mahdollista kirjoittaa huolestuneena ilmoittaen tai ”diagnosoiden” asian laidan ja luoda sille
riskiin viittaava kriisin merkityssisältö. Lapsien saamien diagnoosien yleistymisen korostaminen psykopatologisten oirekuvien nousussa verrattuna menneisyyden samaan ikäluokkaan eli kohorttiin taas voimistaa tyylissä huolen herättämistä ja kriisin negatiivisesti latautunutta merkityssisältöä. 298 Yhteiskunnallisen tilanteen ja muutoksen lavean esittelyn tarkoituksena aineiston alussa voidaan tulkita tyylin yhteydessä psykologisen tutkimuksen arvon ja merkityksen esiintulon nosto aikana, joina alan keskeinen tutkimusintressi, eli mielenterveys merkittäväksi hahmotetussa heikkenemisessään käy läpi kriisiä. Yhteiskunnallisen tilanteen kartoittamisen relevanssi liitetään siis psykologiseen asiantuntijatietoon, jossa mikrotason yksilöpsykologinen ja makrotason yhteiskunnallisen tason analyysi nivoutuvat yhteen.
Tällöin uskonnon ja mielenterveyden kysymyksille luodaan yhteinen diskurssijärjestys,
jossa kumpaankin ilmiöön liittyvät merkityssisällöt lomittuvat keskenään ja vaikuttuvat toisistaan. Tämä
tehdään osana nykyaikaisten länsimaisten yhteiskuntien kehityksen hahmottelua. Kumpaakin muotoiltaessa yhteydessä väestötasolla ilmenevään riskikehityskulkuun, näitä yhdistää erityisesti kriisin ja siihen
nivoutuva epävarmuuden merkityssisältö. Kummankin ilmiön katsotaan läpikäyvän kriisiä, joka tuottaa
siihen nivoutuvaan kokemuksellisuuteen vaikeasti ennustettavia epävarmuustekijöitä, joihin ei pystytä
ottamaan kantaa suoraan:
Vertailuna tähän ”uskonnon kulttuuriin” 299, nykyaikainen kulttuuri, joka on pluralistinen ja markkinavetoinen, toimii
usein vastakkaisessa suunnassa. Se toimii jakaen mielemme ja itsemme moneen suuntaan samanaikaisesti, ja yhä
nopeutuvassa tahdissa, mahdollisesti jälkeensä hajautuneen minuuden ja onnettoman mielen. Ihmiset ovat kaivanneet
menneisyyden yhtenäisyyttä eikä ole syytä olettaa että he eivät kokisi näin tulevaisuudessakin. – – Mitä tämä tarkoittaa
mielenterveyden tulevaisuudelle sekä uskonnon ja mielenterveyden välisille yhteyksille, jää nähtäväksi.300

Hahmotettua riskikehityskulkua, jossa ilmenevät samanaikaisesti uskonnon heikkeneminen
ja mielenterveyden ongelmien nousu ja näiden välille luotu yhteinen diskurssijärjestys, kuvastaa se, että

Genret tarkoittavat toiminnan ja vuorovaikutuksen semioottisia keinoja tai sen erilaisia puolia ja tapoja. Fairclough’n
mukaan semioosi tarkoittaa merkitysten rakentamista sosiaalisen prosessin osatekijänä (Fairclough 2016, 87–88.). Genrejä ovat
Fairclough’n mukaan esimerkiksi uutiset, työhaastattelut, raportit sanomalehdissä tai mainokset eri kanavissa. Genreihin
kuuluu semioottinen tai kommunikatiivinen ulottuvuus, joka toteutetaan sille ominaisella tavalla. Näihin liittyy myös
keskenään erilaisia genrejen yhdistelmiä. (Fairclough 2016, 88).
297
Tyylillä tarkoitetaan olemisen tapaa tai identiteettiä, jossa korostuu erityisesti sen semioottinen puoli. Tyyliin kuuluu
kullekin tyylille ominaisessa kontekstissa toimivan ja ajankohtaisen tavan, eli semioottisen tyylin käyttäminen. (Fairclough
2016, 89.)
298
ks. Granqvist 2020, 185.
299
Siinä keskiössä on uskovan koettu suhde jumalan kanssa sekä myös sosiaaliset, kulttuuriset ja psykologiset funktiot, jotka
uskontoon liittyvät. Ks. Granqvist 2020, 203.
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mielenterveyden ongelmien kasvu liitetään näille ”perinteisille ihanteille” vastakkaisten arvojen ja ihanteiden nousemisen yhteyteen. Tällaisiksi vastakkaisiksi arvoiksi merkityksellistyvät uskonnon yhteydessä
materialismi kun taas perheyhteisön kontekstissa tämä tarkoittaa perheenjäsenten välisten ihmissuhteiden
löyhentymistä. Asettamalla vastakkain mielenterveyden ongelmien kasvu yhteiskunnallisena ilmiönä ja
länsimaisille yhteiskunnille hahmotettu kehityskulku perinteisistä perhe- ja uskontoarvoista kohti materialismia ja yhteisöjen löyhentymistä luodaan nykyaikaiseen kehitykseen liittyvä uhkakuva. Havaitusta terveyden ja vaurauden lisääntymisestä huolimatta kehityskulku johtaa lopulta mielenterveyden kannalta
epäsuotuisiin seurauksiin.
Tällöin psyykkisen hyvinvoinnin näkökulmasta kehitys terveydentilan kohentumisen osalta
on näennäinen ja viittaa paradoksiin: havaittu psyykkinen pahoinvointi ja kärsimys päinvastoin ovatkin
lisääntyneet väestötason tarkastelussa. Hahmotetussa kriisissä mielenterveyden ongelmien kasvu jatkuu
Granqvistin mukaan tasaisesti, mutta paradoksaalisesti erityisesti länsimaissa. Paradoksaalista tästä kehityskulusta tekee se, että yleisen terveydentilan lisäksi monet muut hyvinvoinnin osa-alueet, kuten odotettavissa oleva eliniän odote ja materiaalinen hyvinvointi ovat samanaikaisesti nousseet länsimaisissa yhteiskunnissa voimakkaasti. 301 Lisäksi onnellisuuden tavoittelusta ja mielenterveyskysymysten edistämisestä on tullut yhä tärkeämpi arvo, mutta tästä huolimatta ihmiset eivät ole onnellisempia. Päinvastoin pahoinvointi on lisääntynyt. Tämä näyttäytyy myös mielenterveyden ongelmien kasvuna väestössä:
Kaksi asiaa vaikuttavat olevan paradoksaalisia tässä tasaisesti pahentuvassa mielenterveystilanteessa. Ensinnäkin,
ihmiset ympäri maailman ovat samanaikaisesti kokeneet vahvan nousun materiaalisen vaurauden kasvussa,
elinajanodotteessa ja terveydentilassa.302 Täten meillä on useita syitä juhlistaa olemassaoloamme juuri tänä päivänä ja
tällä aikakaudella. Toiseksi, ihmiset – erityisesti länsimaisessa maailmassa – ovat pakkomielteisiä ”onnellisuuden
tavoittelussa”, joka on ollut ilmeistä epidemian lailla leviävässä mielenterveysliikkeessä (Lyubomirsky, Sheldon &
Schkade, 2005). Miksi emme sitten tunne itseämme onnellisiksi tai edes onnellisemmiksi?303

Tässä on huomattavissa vahvasti psykokulttuurille ominainen arvottamisen tapa, jossa yhteiskunnan vallitsevaa normi-ja arvojärjestelmää sekä ihanteita perustellaan ensisijaisesti siten, että niiden
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Granqvist 2020, 185–186.
Kriittisenä huomiona tähän voi todeta, että aineistossa mallinnetaan tämä kehityskulku hyvin yleistävällä tasolla globaalisti.
Siinä jätetään huomioimatta länsimaiden sisälläkin vallitsevat sosiaalisten luokkien väliset erot ja absoluuttisen ja suhteellisen
köyhyyden kysymykset materiaalisessa hyvinvoinnissa sekä näiden nivoutuminen mielenterveyteen, hyvinvointiin ja koettuun
onnellisuuteen. Granqvist ottaa huomioon vain materiaalisen vaurauden kasvun länsimaissa kokonaisuutena, joka viittaa
absoluuttisen köyhyyden vähentymiseen. Kuitenkin suhteellisen köyhyyden näkökulmasta tarkasteltuna on havaittu kasvava
taloudellinen kuilu rikkaiden ja köyhien välillä länsimaisissa yhteyskunnissa. Tällöin suhteellinen köyhyys vaikuttaa siten, että
länsimaiden standardeilla mitattuna köyhä väestönosa kärsii rikkaita enemmän mielenterveyden ongelmista. Köyhyys on
suoraan yhteydessä mielenterveyden ongelmiin. On kuitenkin huomioitava että taloudellinen vauraus ja jako rikkaisiin ja
köyhiin on yksinkertaistava ja näiden ryhmittymien käsittelyä homogeenisena joukkona on kritisoitu sosiologisessa
tutkimuksessa. (Ks. lisää köyhyyden, ja mielenterveyden ongelmien sekä laajemmin sosiaalisen epätasa-arvon merkityksestä
näiden välisessä suhteessa, esim. Murali & Oyebode 2004.) Suomen kontekstissa esim. Lindblom (2019) on tarkastellut tätä
aihetta ja todennut myös, että aihetta käsittelevät tutkimukset ovat tyypillisesti kohdistuneet hyvin rajautuneeseen populaatioon
ja yhteiskuntiin, johon viitataan lyhenteellä WEIRD (länsimaiset(W), koulutetut(E), teollistuneet (I), rikkaat (R) ja
demokraattiset (D). Tällaisen otoksen perusteella yleistävää johtopäätöstä mielenterveyden häiriöiden kasvusta erityisesti
länsimaissa on hankala yleistää kaikkiin väestönosiin ja altistaa kulttuurien väliselle vertailulle. (Lindblom 2019.)
303
Granqvist 2020, 185–186.
302

50

oletetaan olevan terveyden edellytyksiä. 304 Kiintymyssuhdeteoreettisessa diskurssissa rakentuva mielenterveyden säilyttämisen ihanne rakentuu täten vahvasti psykokulttuurin pääasiallisten korostusten mukaan, vaikka sisällyttääkin siihen tässä diskurssikentässä myös yhteiskunnallisen kontekstin kriittistä analyysiä osana mielenterveyttä kohtaavaa väestötason kriisiä. Granqvist tuo esiin materiaalisen hyvinvoinnin kriittisessä valossa, koska se ei paradoksaalisesti ole johtanut hyvinvoinnin kasvuun. Tässä näyttäytyy
psykokulttuurin mukaan rakentuva perustavin ihanne ja korkein arvo, joka on psyykkinen hyvinvointi ja
terveys. Muiden arvojen, kuten materiaalisen vaurauden tulisi tämän logiikan mukaan arvotettuna oletetusti tuottaa ensisijaisesti hyvinvointia, mutta se on Granqvistin mukaan epäonnistunut tämän arvon edistämisessä ja sen sijaan johtanut paradoksiin onnellisuuden ja hyvinvoinnin sijaan. Tämän seurauksena
vauraus ja siihen yhdistyvä materialismi asettuukin psykokulttuurin ihanteiden vastaiseksi ja kritiikin
kohteeksi.
Psykokulttuurissa psykologian käsitteistö ja toimintalogiikka, eli yksilökeskeisyys, kokemuksellisuus ja ”terapeuttinen kulttuuri” sekä yksilöiden toimintakyvyn kultivointi ja edistäminen muodostavat merkittävän alan yhteiskunnallisessa todellisuudessa.305 Granqvistin hahmottelema kehityskulku,
joka ilmenee kriisidiskurssin järjestyksessä, sisällyttää itseensä psykokulttuurista poikkeavalla tavalla yhteiskunnallisen kontekstin selitysosuuden ilmiökentän kuvaamisessa. Samaan aikaan hän kuvaa tätä muutosta ja sen aiheuttamaa psyykkistä kärsimystä ja sairauksia myös yksilökeskeisemmin psykiatristen oirekuvien kautta, joita yksilöille diagnosoidaan, mutta yhdistäen sen makrotason analyysiin.
Uskontodiskurssin noston yhteydessä mielenterveysdiskurssiin rakentuu myös korosteinen
merkitys eheiden perhesiteiden merkityksestä psyykkiselle hyvinvoinnille. Uskonnollisten yhteisöjen
aseman heikentyminen ja sen kanssa yhdessä hahmotettu perheyhteisöjen löyhentyminen yhdistyy
mielenterveydellisen kriisin diskurssijärjestykseen osana merkityssisällöltään ongelmallisena ja riskinä
hahmotettuna kehityskulkuna, joka kuvaa myös väestön heikkenevän mielenterveyden tilaa. Aineistossa
ilmenevän merkityssisällöltään uhkaavan kehityskulun mallintamista osana nykyaikaisissa länsimaisissa
yhteiskunnissa tapahtuvaa arvomuutosta sekä siihen nivoutuvaa institutionaalisen uskonnon
heikkenemistä ja perhesiteiden löyhentymistä voi hahmottaa Helénin potentiaalisuuden politiikan
käsitteen kautta.306
Siinä oleelliseksi muodostuu huomion kiinnittyminen siihen mitä ihmiset voisivat olla.
Tällöin yhtä lailla keskeistä on myös tunnistaa ihmisten mahdollisuuksien ohella niitä uhkaavat ja näihin
niveltyvät riskikehityskulut eli alttiudet ja vaarat. Näin potentiaalisuuden ulottuvuus mahdollistaa
mahdollisuuksiin nivoutuvien riskien hallinnan. Riskit, vaarat ja näiden hallinnointi, eli riskinhallinta
edustavat potentiaalisuuden politiikassa ihmisten mahdollisuuksia ja tätä hallinnoivaa tai kuvaavaa
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normalisoinnin prosessin jatkumon toista ulottuvuutta.307Kriisidiskurssin järjestyksessä rakennetaan
normaalin ja riskin muodostavista elämänpolitiikan jatkumon ulottuvuuksista toista ääripäätä eli
jälkimmäistä riskin, riskinhallinnan ja vaarojen tai uhkien merkityssisältöä hahmotetulle
yhteiskunnalliselle muutokselle. Riskin tai tarkemmin ilmaisten riskinhallinnan ulottuvuutta edustaa
yhteiskunnallisen tilanteen mallinnus ja siinä hahmotetun ongelman toteaminen sekä huolen ilmaiseminen
vallitsevaksi hahmotetusta tilanteesta, joka merkityksellistyy kriisitilanteena.
Uskonnon hyödyt ja potentiaali hyvään eli potentiaalisuuden politiikan mukaan muotoillen,
”se mitä ihmiset voisivat olla”308 mielenterveyden kannalta tarkasteltuna ovat kuitenkin liitettävissä vain
rajattuun uskonnolliseen orientaatioon. Sitä määrittävät koettu kiintymyssuhde jumalaan ja siinä mahdollistuva koetun turvallisuuden kokemus. Kuten teoria linjaa, turvallinen kiintymyssuhde jumalaan edustaa
sellaista kiintymyssuhdetta, jossa hyödyt voidaan saavuttaa:
Vaikka uskova voi saavuttaa turvallisuuden tunteen ja muita hyvää tekeviä ominaisuuksia ympäröimällä itsensä
kosmisella kiintymyshahmolla, on myös melko ”hintavaa” investoida kiintymyssuhteisiin. Lisäksi voi olla kyseenalaista
tehdä niin jos kiintymyshahmo representoidaan vaativana, kontrolloivana, rankaisevana, pelottavana tai
autoritäärisenä.309

Tämä tuo esiin näkökulman siitä, että kiintymyssuhdeteoria myös normittaa vahvasti sen
uskonnollisuuden tai henkisyyden muodon, joka on hyödyllinen ja terveellinen eli toisin sanoen normien
ja ihanteiden mukaista. Tämän logiikan kanssa linjassa eli sen toisena ulottuvuutena normitetaan yhtä
lailla myös sellainen uskonnollisuuden muoto, joka taas näyttäytyy huolestuttavana ja potentiaalisena riskinä. Tämä viittaa ensinnäkin pelottavana näyttäytyvään jumalaan.
Toiseksi ja korostuneemmin, samalla kuvaillaan New Agen ja sen yhteyteen liitettyjen itseilmaisun arvojen valtaavan alaa ja muodostuen ”uudeksi normatiiviksi” tietyissä maailman osissa:
World Values- tutkimus (2018) osoittaa, että siirtymä perinteisistä arvoista itseilmaisun arvoihin on edennyt
pidemmälle näissä osissa maailmaa kuin missään muualla310, Ruotsin ollessa äärimmäisin esimerkki. – – Esimerkiksi
Kalifornian rannikkoseuduilla, itsensä ilmaisun arvot ja New Age- liike ovat nykyään enemmän tai vähemmän
kulttuurisesti normatiivisia– –311

Tällaisena New Agen ymmärretään jopa uhkaavan uskontoa, jolloin perinteisen uskonnon
on puolustauduttava.312 New Age siis liitetään uhkakehitykseen silloin kun se merkityksellistetään perinteiset arvot uusilla arvoilla korvaavana ”liikkeenä” eikä uskontona tai liikkeen henkisyyttä korostaen. Täl-
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2020, 213.
311
Granqvist 2020, 213.
312
ks. Granqvist 2020, 214.
308

52

löin perinteitä vastustavaa ja uhkaan viittavia merkityksiä edustavat myös löyhä yhteisöllisyys ja toimintalogiikka, joka jäsentyy markkinoiden ympärille.313
Kriisidiskurssissa riskikehityksenä hahmotettu yhteiskunnallinen muutos käsitteellistetään
tälle makrotasolle paikantuvana sosiaalisena oireena. Tällöin kyse ei ole ensisijaisesti yksilölliselle mikrotasolle paikantuva ilmiö yksittäisten henkilöiden mielenterveyden heikkenemisessä, vaan mielenterveydellinen kehitys hahmotetaan laajempana yhteiskunnallisen tason ongelmana eli sosiaalisena oireena. Oirekuva viittaa länsimaisten yhteiskuntien yhteisöllisten arvojen rappeutumiseen ja niiden korvautumiseen
uusilla pinnallisilla ja materialistisilla arvoilla, joiden hahmotetaan uhkaavan väestön mielenterveyttä. Jos
uushenkisyys liitetään näihin riskiin liittyviin merkityssisältöihin, kuten materialismiin ja kaupallisuuteen,
sen nähdään potentiaalisesti vievän poispäin hyvästä mielenterveydestä ja perinteisinä ymmärrettyjen institutionalisoituneiden uskontojen edistämästä yhteisöllisyydestä. Tällaisessa merkityssisällössä ymmärrettynä liikkeenä sen voimakas nousu hahmotetaan mielenterveydelle uhkana.
Uskonto ja New Age- henkisyys viittaavat siis aineistossa rakentuvassa kriisidiskurssissa
eri asioihin. Tässä vertailuasetelmassa henkisyydelle ominaiseksi käsitteellistetty puutteellinen yhteisöllisyys ja materialismi ymmärretään uskonnolle tyypillisen hyvän yhteisöllisyyden ja perhearvojen vastustajana, jotka taas vievät väestön mielenterveyden kehitystä kriisiin. Uushenkisyys ei ole löyhyydessään yhteisöllistä ainakaan siten kuin uskontoon liittyvä yhteisöllisyys on ollut tapana ymmärtää. Tässä tehdään
ero uskontoon. Samoin markkinavetoisuuteen suhtaudutaan kriittisesti ja se merkityksellistetään ilmiönä,
joka on mielenterveyden kannalta epäilyttävä eikä kuulu hyvinvointia edistävään uskontoon tai terveelliseen henkisyyteen.
Näissä merkityksissä ja kriisin diskurssijärjestyksessä New Age edustaa niitä löyhentyneen
yhteisöllisyyden ja materialismin arvoja, joita Granqvist tekstissään esittää mielenterveyden kannalta
kriittisessä valossa. New Age on tällaisia merkityksenantoja kantaessaan ensinnäkin käsitteellisesti uskonnon vastakohta. Toiseksi se määrittyy empiirisesti eli osana yhteiskunnallista todellisuutta uskonnon
uhkana tai vastustajana. Näin se edustaa nykyaikaista kulttuurista trendiä ja vastavoimaa perinteiseksi
ymmärretylle uskonnolle, jolloin New Age ”tunkeutuu” uhatun uskonnon alueelle. Samalla siihen liitetyt
merkityssisällöt edustavat hajautumista, löyhää yhteisöllisyyttä ja individualismia yhteisöllisyyden sijaan:
Vähintään joissakin kulttuurisissa konteksteissa, joissa sekularisaation ja itsensä ilmaisun arvojen muodostama
rakennelma on tullut kulttuurisesti normatiiviseksi, New Age- liike on jopa tunkeutunut perinteisiin uskonnollisiin
instituutioihin. Tällaisissa konteksteissa, traditionaalinen uskonto on puolustuskannalla ja sen täytyy sopeutua
selvitäkseen. Kulttuurievoluution näkökulmasta tarkasteltuna, panoksena on kuolema tai sopeutuminen.314
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Suomen kontekstissa New Age liikkeen sisäpiiriläisten tuottamia diskursseja Ultra-lehdessä Pro Gradussaan (2018)
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Tässä diskurssijärjestyksessä rakentuva kriittisyys New Agea kohtaan kohdistuu myös rajatulle joukolle mahdollisesta henkisyydestä universalismin sijaan. Tällöin mielenterveydelliset hyödyt ja
niiden tavoittelu mahdollistuu vain sellaisille yksilöille, joilla on niihin taloudellisesti varaa. Tässäkin
suhteessa korostetaan New Agen eroa uskontoon. Tähän yhdistyy maallisen merkityssisältö. Sekularisaatioon ja sen arvopohjaan liitettynä ”rakennelmana” ja itsen ympärille kietoutuvat painotukset yhteisöllisyyden ja jumalan korostamisen sijaan vievät New Agea poispäin uskonnon ja henkisyyden diskurssikentän positiivisista tai terveellisistä merkityssisällöistä. Lisäksi se nimetään näissä merkityksenannoissa suoraan uskonnon vastakohdaksi:
Psykologiassa oleellisena erotuksena – – vastakohtana uskonnolle, New Age henkisyys ei tyypillisesti sijoita
kiintymyshahmoa sen opilliseen ”keskiöön”. Jos siinä ylipäätään on opillinen keskiö, se on varaukseton ”itsen
juhlistaminen”, kuten tunnettu sosiologi ja antropologi Paul Heelas (1996) on huomauttanut.—(New Age liikkeessä)315
ei ole olemassa vaatimuksia, vaan paljon tarjouksia ja ne kaikki ovat saatavilla niille, joilla on näihin varaa. Toinen
huomattava ero uskontoon on se, että New Age liike ei ole yhteiskunnallisesti institutionalisoitunut. Tämä liike on
löyhästi organisoitunut epämuodollisena verkostona, joka liittyy tiettyihin ”eklektisiin” kirjakauppoihin,
vaihtoehtolääkinnän keskuksiin, ja ”henkilökohtaisen kehityksen” insitutuutteihin. 316

Kun New Age- henkisyys nousee ja perinteiseksi määritelty institutionaalinen
jumalakeskeinen uskonto on kriisissä, kriisissä on myös mielenterveys. Samanaikaisesti näiden kanssa
esiintyy yhteiskunnallinen kehitys, jossa New Age värittyy kriisin negatiiviseen muutokseen viittaavilla
merkityssisällöillä, vaikka ei olekaan sen aiheuttaja. Sen sijaan uushenkisyyden nousu kuvaa yhtenä
juonteena institutionaalisen uskonnon ja mielenterveyden heikkenemiskehityksen ohella yhteiskunnallista
murrosta tässä diskurssijärjestyksessä. Tällöin mielenterveydellisen kriisin ja perinteisen uskonnon
heikkenemisen kriisin ja siihen nivoutuvat uhkan ja vaaran merkityssisällöt ”valuvat” myös osaksi New
Age- henkisyyttä värittäen siitä muotoiltavaa diskurssia kriisin merkityssisällöllä sen lisäksi, että sen
todetaan suoraan muodostavan uhkan uskonnolle. Mielenterveydessä hahmotettu kriisi ilmenee siis osana
laajemman yhteiskunnalliseen kehityksen hahmotelmaan upotettua riskiä edustaen sen psykologisia ja
sosiaalisen tai yhteiskunnallisen oirehtimisen vaikutusaluetta. Kriisi edustaa täten normalisoinnin
vastakohtaa, sillä se kuvastaa alttiutta vaaraan. 317 Tässä yhteydessä alttius vaaraan merkityksellistyy
riskinä väestön mielenterveydellisessä kehityskulussa.
Näin kriisin käsite nivoutuu aineistossa yhteen Helénin riskin ja riskinhallinnan käsitteen
kanssa. Se sisällyttää itseensä inhimillisen vaikutuksen ja kärsimyksen osa-alueen kuvaamisen
yhteiskunnallisen kehityskulun kuvaamisessa riskin tai riskinhallinnan käsitettä eksaktimmin. Kriisi
kuvastaa sitä, kuinka yhteiskunnalliseksi mallinnettu riskin merkityksen sisältävä kehityskulku
aktualisoituu tai näyttäytyy inhimillisellä psyykkisen ja toimintakyvyn tai yhteiskunnallisen ja sosiaalisen
tason toimintojen alueella. Potentiaalisuuden politiikan riskinhallinta näyttäytyykin aineistossa sille
ominaispiirteellisesti hahmotettujen mahdollisuuksien kultivoinnin peilauspintana.
315

Oma lisäykseni.
Granqvist 2020, 213–214.
317
Ks. Helén 2016, 13.
316
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Riskinhallinnassa pyritään ottamaan käyttöön ja hyödyntämään ihmisten biologisten
alttiuksien ohella psykologiset ja sosiaaliset voimavarat. 318 Kaksi jälkimmäistä nousevat kriisidiskurssissa
keskeisiksi, sillä aineisto hahmottelee ihmismieleen sijoitettua psyykkistä kärsimystä osana
yhteiskunnallista kehityskulkua. Siinä ihmislajille leimalliseksi piirteeksi ymmärretty sosiaalisuus
nostetaan keskiöön pahoinvoinnin nousun selittäjänä ja huomioidaan tämän psykologiset vaikutukset
biologisten alttiuksien korostamisen sijaan.
New Age liitetään liikkeen tai yhteisön tasolla mielenterveydellisen kriisin diskurssin kentässä perinteisen institutionaalisen uskonnon asemaa uhkaavassa merkityksessä. Sen keskeiseksi merkityssisällöksi annetaan individualistiset, arvot, löyhä yhteisöllisyys ja materialismi. Tällaiset merkitykset ja
arvot esitetään kriisidiskurssin järjestyksessä perinteisen institutionaalisen uskonnon vastakohtaa edustavissa merkityksissä. Tämän diskurssin kontekstissa se nivoutuu osaksi psykopatologisointidiskurssin mielenterveydellistä kriisiä näissä merkityksissään kuvastavaa yhteiskunnallista ja kulttuurista muutosta, joka
merkityksellistetään riskikehitykseen viittaavana muutoksena. Näin muutos määrittyy tässä diskurssijärjestyksessä määritelmällisesti kriisinä.

318

Helén 2016, 13.
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Kuvio 1a. Kriisidiskurssin diskurssijärjestys ja siinä tuotettujen merkitysten väliset suhteet.
Selittämisen taso: Makrotaso (väestötason
selitysmallit) ja perhesuhteiden muutos
Dominoivat tieteenaladiskurssit:
(Kulttuuri)psykiatria, psykologia, väestötiede,
terveys- ja uskontososiologia
Kehityksellinen konteksti:
Ei kehityspsykologista taustoitusta. Sen sijaan
institutionaalisen uskonnon heikkenemisen,
yhteisöllisyyden ja perhesuhteiden
löyhentymisen sekä individualisoituvien
arvojen kulttuurinen ja yhteiskunnallinen
nousu New Agen taustoittajina.
New Agen
selitysmalli ja
tulkinta

Vastaava
yhteiskunnallinen
tilanne ja/tai sitä
kuvaava teoria

New Age psyykkisen
pahoinvoinnin ja
psykiatristen oirekuvien
diagnosoinnin kasvun
kanssa rinnakkain
nousevana ilmiönä

Mielenterveyden
häiriöiden ja
psyykkisen
pahoinvoinnin
kasvu länsimaisten
yhteiskuntien
kehitystä ja
kulttuuria
kuvailevana
piirteenä

New Age
individualististen ja
materialististen arvojen
nousun ilmentäjänä

Yhteisöllisyyden
heikentyminen
riskinä väestön
mielenterveydelle

(Twenge)

New Age-henkisyys
institutionaalisen
uskonnon vastakohtana
ja haastajana

Mielenterveydellinen
status ei viittaa suoraan
psykopatologiaan,
mutta etenee
mielenterveydellisen
kriisin
riskikehityskulun
kanssa rinnan.

Institutionaalisen
uskonnon ja
perheyhteisön
tarjoaman ykseyden
pirstaloituminen ja
löyhä yhteisöllisyys

Kärsimyksen
patologisointi eli
muuntaminen
yksilöiden
psykiatrisiksi
diagnooseiksi
(Kivivuori ja
Brinkmann).
Potentiaalisuuden
politiikassa yhteys
riskiin (Helén)
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Kuvio 1b. New Age-henkisyyden keskeisin merkityssisältö ja sen arvottaminen psykopatologian
kannalta tulkittuna kriisidiskurssin diskurssijärjestyksessä.

New Age individualististen ja materialististen arvojen
nousun ilmentäjänä, perinteisen uskonnon haastavana
henkisyytenä ja yhteisöllisyyden kriisin kuvaajana,
jossa yhteiskuntaa kuvaa pirstaloituminen ja löyhä
yhteisöllisyys.

New Age- henkisyys väestön psyykkisen
pahoinvoinnin ja mielenterveyden häiriöiden
diagnosoinnin kasvun kanssa rinnakkain
nousevana ilmiönä. Kuvastaa yhtenä ulottuvuutena
yhteiskunnallista mielenterveyden kriisiä ja
edelleen jatkuvaa riskikehitystä väestön
mielenterveydessä nivomalla yhteen
mielenterveyden kriisiin liittyviä merkityssisältöjä.

Samanaikaisesti kun Granqvist esittää institutionaalisen ja yhteisöllisen uskonnon heikkenemistä ja New
Agen nousua sen tilalle, hän hahmottelee ja nivoo uskonnon ja henkisyyden kulttuuriseen muutokseen
toista länsimaisten yhteiskuntien nykyaikaista kulttuuria kuvailevaa kehityskulkua, eli
mielenterveydellisten oirekuvien ja psyykkisen pahoinvoinnin lisääntymistä. Sen taustoittajiksi on
hahmotettu tässä diskurssikentässä institutionaalisen uskonnon heikentyminen sekä sosiaalisen
kanssakäymisten ja siteiden löyhentyminen.
Täten kriisidiskurssi muotoillaan yhteiskunnallisena ja kulttuurisena makrotason riskinä
eikä puhtaasti yksilön psyykkisenä sairautena. Kuitenkin sosiaalisen ja yhteiskunnallisen tason riskinä
hahmotettu kehityskulku tunnistetaan ja tuodaan esiin myös yksilöille diagnosoituna psyykkisenä
oirehdintana, jolloin kärsimys patologisoituu. Yhteiskunnallisen tason riski siis ulottaa vaikutuksensa
yksilön mielenterveyteen ja tässä kontekstissa erityisesti sen ongelmiin kehystäen ne ja luoden olosuhteet
yksilön psyykkisen pahoinvoinnin kasvulle.
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Kriisi on psykiatrisessa ja psykologisessa määrittelyssään sekä myös kliinisellä käytännön
tasolla usein sekoitettu traumaan 319 tai traumatisoitumisen käsitteeseen. Kriisi-termillä on siis tässä kontekstissa kiinteä yhteys vahingollisena ymmärrettyyn tilanteeseen.320 Vahingollinen tilanne merkityksellistetään kriisinä, kun sen tuottama muutos ilmenee sen kokevien yksilöiden kognitiivisella ja emotionaalisella tasolla merkittävänä stressinä. Tällöin kriisissä voi olla kyseessä juuri traumaattinen muutos. 321
Psykologian alan määritelmät korostavat kriisin merkityssisällön yhteyttä vahingollisena
ymmärrettyyn tapahtumaan inhimillisestä psyykkisen kärsimyksen näkökulmasta tarkasteltuna. Tämä
merkityssisältö sitoo kriisin merkityssisältöä traumadiskurssin diskurssijärjestykseen, joka kuvastaa väestötason tarkastelun sijaan yksilötasolle sijoittuvaa kriisiä. Näin kriisi ja trauma tarkoittavat eri asioita,
mutta ne ilmenevät aineistossa toisiaan merkityssisällöiltään vastaavina diskurssijärjestyksinä. Ensimmäisenä mainittu vain ilmenee aineistossa makrotasolla ja viimeiseksi mainittu mikrotasolla. Kriisidiskurssissa muotoutuvan yhteiskunnallisen kehyksen raameissa kehiteltävä yksilö- eli mikrotasolle paikantuva
tarkastelu korostuu voimakkaammin aineistossa osana traumadiskurssia ja henkisen kokemuksen diskurssia.

319

ks. määritelmä tämän työn luku 6.2.
Leikola 2014, 47.
321
APA:n psykologian sanakirja: crisis.
320
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6.2 Traumadiskurssi
New Age tuodaan yksilötason tarkastelussa kiintymyssuhdeteorian selittämisen kohteeksi trauma 322diskurssin kautta. Tarkemmin ilmaisten, teorianmuodostuksen lähtökohtien muotoilussa eli traumadiskurssissa esille nousee erityisesti lapsuudessa koettu kiintymyssuhdetrauma323:
Sen lisäksi, että turvaudutaan sekundaarisiin tai turvattomiin strategioihin324, ihmiset jotka ovat kokeneet pelottavaa tai
muuta poikkeuksellista käyttäytymistä kiintymyshahmojen taholta (toisin sanoen usein ne, joilla on jäsentymätön
kiintymyssuhde) ovat alttiimpia dissosiatiivisten tilojen kokemiselle, jotka voidaan kokea uskonnollisessa kentässä
”muuntuneina henkisyyden tiloina”. Tällaiset tilat voidaan analysoida kompensaation325 muotona, mutta ne ovat
riittävän erillisiä, jolloin ne vaativat käsittelylleen oman kappaleensa (kappale 8). Täällä326 pysyn enimmäkseen
”tavallisen” teistisen uskonnon rajoissa.327
Tiivistettynä, huomattava määrä tutkimusevidenssiä osoittaa, että kiintymyssuhteen jäsentymättömyys on altistava
tekijä sekä dissosiaatiolle – – että New Age-henkisyydelle, ja että dissosiatiiviset prosessit luonnehtivat tiettyjä puolia
New Age-henkisyydessä. Nämä löydökset ovat linjassa välittyvän mallin328 kanssa, joka esitettiin tämän luvun alussa.329

Traumadiskurssin yhteydessä on myös huomattavissa muuntuneiden henkisyyden tilojen
eronteko ja rajanveto uskonnon kentässä suhteutettuna ”tavalliseen teistiseen uskontoon”. Muuntuneet
henkisyyden tilat ymmärretään siis kiintymyssuhdeteoreettisesti tarkasteltuna omanlaistaan katsomuksel-

322

Trauman käsitteen sisällöstä ja määrittelystä kiistellään psykologian ja psykiatrian alalla. Tämä heijastuu siihen, että
käsitteen määritelmiä on useita erilaisia. Psykiatriset diagnostiset luokitukset nojautuvat kuitenkin jonkinasteiseen
asiantuntijakonsensukseen traumaan liittyvien oirekuvien, kuten traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) kriteeristössä. Siinä
eritellään tietynlaiset kokemukset, joiden perusteella diagnoosi voidaan asettaa. Traumapsykiatri Anssi Leikola on erikoistunut
trauman, dissosiaation ja psykopatologian välisiin yhteyksiin. Hän määrittelee trauman korostaen siitä yksilölle aiheutuvaa
vaurioitumista tai haittaa. Traumassa ei siis hänen mukaansa ole kyse vain yksittäisestä vahingollisesta tapahtumasta, jollaisena
trauma on ollut tapana hahmottaa. Sen sijaan oleellisia ovat siitä koituvat psykopatologiset seurausvaikutukset. Leikola
ymmärtää emotionaalisen trauman myös seuraavan vuorovaikutusprosessista ja tätä kautta aiheuttavan melko pysyviä
vaikutuksia sen kokijan persoonallisuuden rakenteeseen. Leikolan argumentin mukaan yhteisöllisesti voi olla vaikea hyväksyä
traumatisoitumiseen liittyvää johtopäätöstä siitä että se voi aiheuttaa niiden kokijoille suhteellisen pysyviä vaurioita. Tähän
perustuen trauman käsite ja sen määrittelykysymys onkin sekä tieteellisesti että kliinisen asiakastyön kontekstissa
emotionaalisesti latautunut ja tästäkin näkökulmasta haastava ja kiistanalainen kysymys. (Leikola 2014, 47.) Leikola on myös
erottanut kriisin ja trauman käsitteet toisistaan erillisinä, kuten olen myös itse tehnyt tämän työn analyysin jäsennyksessä
korostaakseni mikro-ja makrotason tarkastelunäkökulmissa hahmottuvia ominaispiirteitä.
323
Leikola (2014, 50–51) hahmottaa kiintymyssuhdetrauman yhtenä traumatisoitumisen rajatumpana muotona.
Kiintymyssuhdetrauma muodostuu yksilökehityksen varhaisessa vaiheessa kiintymyssuhteissa tapahtuvan
vuorovaikutusprosessin tuloksena. Kiintymyssuhdetrauman määritelmään kuuluvat yhtä lailla oleellisesti myös sen
psykopatologiset seurausvaikutukset eli vauriot. Myös laiminlyönti tai vaille jäämisen kokemukset psykopatologisine
seurauksineen ovat traumatisoitumisen muotoja, mutta Leikola erottelee ne kiintymyssuhdetraumasta.
324
Viittaa henkisyyden tai uskonnollisuuden kontekstissa jumalaan turvautumisena sijaiskiintymyshahmona muiden
kiintymyssuhteiden ollessa turvattomia (Granqvist 2020, 164).
325
Viittaus mallinnetun kehitysreitin nimeen, jossa jumalaan turvaudutaan sijaiskiintymyshahmona muiden
kiintymyssuhteiden ollessa turvattomia (Granqvist 2020, 164).
326
Eli kappaleessa 6, kompensaatiohypoteesin esittelyn yhteydessä ennen siirtymistä lukuun 8, jossa käsittelyn fokus siirtyy
uushenkisyyteen, New Ageen ja ”muuntuneisiin henkisiin tiloihin” ja dissosiaatioon (Oma lisäykseni.) Luku 6 rajautuu
kuitenkin tässä työssä varsinaisen aineistoni ulkopuolelle, koska kuten Granqvist itse toteaa, siinä ei käsitellä varsinaisesti New
Ageen tai dissosiaatioon liittyvää tematiikkaa, vaan hän katsoo tämän vaativan omat käsittelylukunsa (aineistoni luku 8).
Luvussa 6 Granqvist kuitenkin taustoittaa myös New Agesta ja dissosiaatiosta käytävän kiintymyssuhdeteoreettisen
selittämisen lähtökohdan ja esittää näiden eron suhteessa muiden katsomusten tai jumalauskon ”yksilöllisten erojen
näkökulmaan”. Tämän vuoksi hyödynsin lukua 6 analyysissäni selkeyttääkseni niitä linjoja ja lähtökohtia, joihin New Agen ja
dissosiaation ymmärtäminen kiintymyssuhdeteoriassa perustuu. Myös mielenterveys-kysymys nostetaan omana lukunaan esille
vasta aineistoni luvussa 7.
327
Granqvist 2020, 165.
328
Eli New Agen kiintymyssuhdeteoreettisen kehitysreitin mallinnus.
329
Granqvist 2020, 217.
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lisista orientaatiota kuvastavana ilmiönä ja eritoten siihen nivoutuvina ”riittävän erillisinä” kokemisen tapoinaan. Tämä osaltaan rakentaa uushenkisen kokemustyypin validointia ja autenttiseksi tekemistä omanlaisenaan ilmiönä, mutta tämä tapahtuu kuitenkin osana uskontodiskurssia tekemällä eronteko suhteutettuna teismiin. Uushenkinen kokemustyyppi rakennetaan juuri dissosiaatiolle altistavan kokemisen mahdollistumisen kautta. New Age on siis dissosiaatioalttiuden sekä niiden henkisyyden kentän ilmauksen, eli
”muuntuneiden henkisyyden tilojen” kokemisen korostuksen kautta siirretty selitysmallissaan osaksi uskontodiskurssia eli ”uskonnollisuuden kenttää”. Tästä seuraten kiintymyssuhdetrauman teoretisoiminen ja
uskonnon, tai tämän työn näkökulman kannalta oleellinen modernin uushenkisyyden tai New Agen rakentamisen prosessi kietoutuvat yhteen. Näitä siis rakennetaan ja muovataan samaan aikaan yhteisessä
diskurssijärjestyksessä.
Kiintymyssuhdetrauman yhteyteen liitetty poikkeukselliseksi määritelty pelottava toiminta
tai käytös kiintymyshahmojen taholta välittyy siis myös uskonnon kenttään tuottaen siihen omanlaistaan,
poikkeuksellista kokemisen tapaa eli ”muuntuneita henkisyyden tiloja”. Nämä erottavat New Ageen liitetyn kokemustyypin muista katsomuksellisista orientaatioista:
” – – se mikä osittain on ainutlaatuista muuntuneissa henkisyyden tiloissa (kuten traumaan liittyvissä tiloissakin) on se,
että niillä on huomattavia aistinvaraisia (sensorisia) ja vaistomaisia ominaisuuksia (vrt. Luhrmann, 2005; Luhrmann
ym.,2010), jotka saattavat huolestuttaa joitakin lukijoita.330

”Poikkeuksellinen kokeminen”331 (kiintymyssuhde)trauman yhteydessä samaistetaan ainutlaatuisen merkityssisältöön henkisyyden kontekstissa. Tämä siirtää poikkeuksellisuuden ja ainutlaatuisuuden osaksi
New Agelle tyypillistä henkisen kokemuksen tyyppiä. Näin traumadiskurssin osatekijöiden avulla rakennetaan myös aikuisuuden dissosiatiivisena kokemuksena merkityksellistyvää ”henkistä kokemusta” korostaen sitä erityislaatuisena ja voimakkaana aistikokemuksena. Erityislaatuisena ja voimakkaasti aistimuksellisena ja yksilöllisinä kokemisen tapana määrittäminen siis yhdistää ”henkisen kokemuksen” traumaattisen kokemustyypin kanssa samankaltaiseen merkityssisältöön. Tästä seuraten traumadiskurssi lomittuu ”henkiselle kokemukselle” rakennettavaan merkityssisältöön: Yhtä lailla osaksi New Agen merkityksen muodostamista siirtyy lapsuudessa koetun kiintymyshahmon aiheuttama pelon merkitys. Tämä todetaan suoraan esittämällä lapsuudessa koetun kiintymyshahmon herättämän pelon yleistyvän uskonnollisuuden ja henkisyyden kenttään henkisen kokemuksen muodossa. Toiseksi pelkoon viitataan epäsuoremmin kun ”muuntuneiden henkisyyden tilojen” kokemusten ominaispiirteiden kuvaillaan mahdollisesti
”huolestuttavan” osaa lukijoista. Voimakas, vaistomainen ja aistimuksellinen sisältö liitetään myös osaksi
”muuntuneiden henkisyyden tilojen” keskeistä sisältöä. Näin muuntuneista henkisyyden tiloista rakennetaan osana uskontodiskurssia poikkeavana ymmärretystä kasvuympäristöstä versovia poikkeavia ja tällaisessa merkityssisällössään ainutlaatuisia kokemisen tapoja.
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Granqvist 2020, 223.
Granqvist 2020, 165.
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Kiintymyssuhdetraumalle altistavaa jäsentymätöntä kiintymyssuhdetta kuvaillaan vastaavalla tavalla väistämättömän pelon, trauman, eriytyneiden ja yhteen sovittamattoman tai paradoksaalisen
sekä epätavanomaisuuden merkityssisällön värittäminä käytösmalleina ja psyykkisinä rakenteina:
”Kiintymyksen jäsentymättömyyden voidaan ymmärtää heijastelevan ”eriytyneitä mentaalisia prosesseja” (käytetään
vastakohtana ”integroituneille” prosesseille) (Bowlby, 1973, 1980; Reisz ym. 2018). Tällainen eriytyminen on havaittu
toisensa poissulkevina käytösmalleina (esim. ”pakeneminen/ lähestyminen”) ja mentaalisina representaatioina (esim.
”kuollut/ ei kuollut”). Vaikka eriytyneillä prosesseilla voi olla monia syitä, ne voivat johtua vääjäämättömästä pelosta
tai traumasta, joka ylikuormittaa henkilön defensiivisen332 repertuaarin siten, että järjestyneet vastaukset – Mainin
(1990) primaarinen/turvallinen ja sekundaarinen/turvaton kiintymysstrategiat – murtuvat. Merkittävä syy tälle,
tapahtuessaan osana lapsen suhdetta huoltajiinsa, on käytöksellinen paradoksi. Lapsi kokee tämän silloin kun hänen
hoitajansa ovat samanaikaisesti hädän lähde (esim. ollessaan loukkaavia, pelottavia tai dissosiatiivisia) ja ainoa
mahdollinen ratkaisu hätään (koska lapset ovat biologisesti alttiita kääntymään kiintymyshahmon puoleen kohdatessaan
hätää; esim. Hesse & Main, 2006). – – tällainen dilemma voi luoda vahvistavan palautesilmukan, jossa osallisina ovat
jäsentymätön kiintymyssuhde käyttäytymisen tasolla ilmentyvänä lopputuloksena ja ratkaisematonta pelkoa
psykologisena lopputuloksena (esim. Hesse & Main, 2006).”333
– –Liotti(1992) esitti hypoteesin, jonka mukaan jäsentymättömästi kiintyneiden pikkulapsien pitäisi olla alttiita
myöhemmin ilmeneville dissosiaatio-episodeille johtuen toistuvista kokemuksista, joissa kiintymyshahmo on esiintynyt
yhteen sovittamattomilla tavoilla: sekä syyllisenä hätääntymiseen että ratkaisuna tai pelastajana siihen. Lisäksi, Liotti
(2006) huomasi, että jotkut jäsentymättömästi kiintyneet pikkulapset saattoivat tosiaan jo kokea muuntuneita
tietoisuudentiloja yhtäaikaisesti heidän esittämiensä jäsentymättömien käytösmallien kanssa. Hän päätteli yhtäläisyyden
”transsi”tiloihin, jotka voivat kehittyä kun useat representaatiot334 yhteen sovittamattomasta informaatiosta tuotetaan
hyödyntämällä niin sanottua sekoittamisen tekniikkaa hypnoosi-induktiossa335. Täten jäsentymätön kiintymys koostuu
kahdesta dissosiaation aspektista: ”epätavanomaisesta tietoisen kokemuksen laadusta (esim. transsin kaltaisesta tilasta)
ja samanaikaisesti hahmottuvasta usean todellisuuden ulottuvuuden ilmenemisestä, jotka normaalisti rakentuvat
mielessä siten kuin ne olisivat yhtenäinen” (Liotti 2006, 58).336
Jäsentymätön kiintymyssuhde pikkulapsilla tunnistetaan käytösmalleilla, joita ilmaistaan vanhemman läsnä ollessa,
kuten pitkittynyt jäätyminen tai jähmettyminen joka yhdistyy transsinomaiseen kasvojenilmeeseen; vastakkaisten
käytösmallien ilmaisemisesta ja suorista merkeistä pelokkaasta tai epäilevästä suhtautumisesta huoltajaa kohtaan. (Main
& Solomon, 1990– –. Pikkulapsien, jotka osoittavat tällaisia käytösmalleja vierastilanteessa337 suhteessa ensisijaiseen
hoitajaansa ja joihin on myös kohdistettu kaltoinkohtelua lapsena, on havaittu todennäköisemmin kehittävän
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Eli puolustuksellinen. Defenssit viittaavat erityisesti psykoanalyyttisen psykologian teorianmuodostuksessa
vakiinnutettuihin mielen puolustusmekanismeihin, joiden ymmärretään olevan tiedostamattomia. (Granqvist 2020, 262, 286,
339–340). Coping-keinot taas viittaavat vahvemmin tiedostettuihin mielen puolustuskeinoihin, joskaan erottelun ei
nykypsykologiassa katsota olevan näin yksinkertainen. Defenssien määrittelystä ja eroista suhteessa coping-keinoihin, ks.
tarkemmin esim. Kramer 2010.
333
Granqvist 2020, 207.
334
Mielessä oleva vältön tietoisuuden kohde jostakin asiasta eli sen edustus mielessä. Esimerkiksi heräävä ajatus, käsitys tai
mielikuva (tieteen termipankki: filosofia: representaatio).
335
Tekniikka, käytäntö tai kommunikaation muoto, jolla henkilö pyritään johdattamaan hypnoosiin. Tämä toteutetaan
antamalla koehenkilölle erilaisia suggestioita. (Edmonston 1991). Hypnoosilla voidaan saada aikaan dissosiatiivinen tila.
Hypnoosisista dissosiatiivisena tilana ks. myös: Granqvist & Kirkpatrick 2013, 151; Granqvist & Kirkpatrick 2016, 926–927.
Hypnoosista tekniikkana ja tutkimuksen kohteena sekä sen teoreettisista selitysmalleista ks. lisää esim. Lynn & Rhue 1991.
Sellaisia dissosiatiivisia kokemuksia, jotka esiintyvät hypnoosin aikana, pidetään terveen ja joustavan mielen normaaleina
toimintoina. (Lauerma 2002).
336
Granqvist, 2020, 210.
337
Psykologisessa tutkimuksessa käytetty havainnointiin perustuva menetelmä, jossa tarkkaillaan lapsen ja hänen
kiintymyshahmonsa sekä lapsen ja vieraan henkilön välistä vuorovaikutusta. Menetelmää käytetään pikkulapsilla määrittämään
heidän kiintymyssuhteensa laatu. (Sinkkonen 2004.) Ks. tarkemmin Ainsworth 1978.
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ratkaisemattomia mielentiloja kohdatessaan kaltoinkohtelua myöhemmällä iällä (jälleen, AAI:lla338 mitattuna;
Weinfield ym., 2004).339

Trauman korostunut merkitys tulee aineistossa esille painotettaessa New Agea koskevan teorianmuodostuksen lähtökohtana erityisesti lapsuudessa koetun mahdollisesti traumaattiseksi luokiteltavan, potentiaalisesti kaltoinkohtelua sisältäneen epäsuotuisan perheympäristön vaikutusta tai vähintään yhden siinä ilmenevän jäsentymättömän kiintymyssuhteen merkitystä. Jäsentymättömän kiintymyssuhteen painoarvoa
korostaa edelleen sen sijoittaminen aineistossa otsikkotasolle New Age-henkisyyttä edeltävänä tekijänä
sitä analysoivassa kappaleessa. Kiintymyssuhteen jäsentymättömyyden ymmärretään yhdistyvän myöhemmin aikuisuudessa omaksuttuun New Age-orientaatioon taustoittaen kyseisen katsomuksen omaksumista kehityspsykologisesta näkökulmasta:
Kiintymyssuhteen jäsentymättömyys New Age-henkisyyden edeltäjänä340
Meidän tulisi nyt kyetä olettamaan, että kiintymyksen jäsentymättömyys on kehityksellinen edeltäjä New Agehenkisyydelle. Meidän löytämämme suoran yhteyden ratkaisemattomien mielentilojen 341 ja New Age-henkisyyden
välillä (Granqvist ym., 2007) lisäksi, useat todistusaineistot tukevat tällaista yhteyttä. Esimerkiksi Main, van IJzendoorn
ja Hesse (1993) havaitsivat että ratkaisematon menetys/kaltoinkohtelu yhdistyy ”poikkeaviin uskomuksiin” sisältäen
monia keskeisiä teemoja New Age-henkisyydestä, kuten uskomus paranormaaliin, astrologiaan, spiritualismiin,
yhteyteen kuolleiden kanssa ja ideoihin possessiosta (vastaavista tuloksista ks. Sagi-Schwartz, van IJzendoorn, Joels &
Scharf, 2002).--lisäksi, kiintymyksen jäsentymättömyyden relevanssia osoittaa se, että on olemassa vahva yhteys
paranormaalien kokemusten/uskomusten ja menneisyyden kaltoinkohtelun ja traumakokemusten välillä (esim. Irwin,
1992; Reinert & Smith, 1997; Ring & Rosing, 1990; Sagi-Schwartz ym. 2003).342

Aikaisemman tutkimuksen vakiinnuttama dissosiaatiotaipumuksen kehityspsykologinen taustoitus toistuu
psykopatologian ja trauman diskurssin muovaamisen osalta samanlaisena aineistoni kiintymyssuhdeteo-
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Ainsworthin oppilaat kehittelivät aikuisten kiintymyssuhdehaastattelumenetelmän (Adult Attachment Interview eli AAI),
jonka avulla lapsuuden kiintymyssuhdetyylien tutkimusta voitiin siirtää aikuisten kiintymystyylitutkimukseen. He jaottelivat
aikuisten kiintymyssuhdetyylit kolmeen kategoriaan. Näistä ensimmäinen oli autonominen, toinen etäännyttävä ja kolmas
jumiutunut. (Levänen & Silvén 2000, 58–59.) Myöhemmin on myös kehitetty aikuisten kiintymystyyliluokitus, joka jakautuu
neljään kategoriaan (Turvallinen, Pelokas, Takertuva, Itseriittoinen). (Kiintymystyylien suomennukset: ks. Männikkö 1999).
(AAI) on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jonka avulla kartoitetaan kiintymyskategorioiden laatua aikuisiällä ja
luokitellaan haastateltavat niihin kiintymystyyliensä mukaisesti. Sen määrittämisen ensisijaisena perusteena on haastateltavan
tuottama puheen koherenssi, ei sisältö. Turvallisesti kiintynytkin voi esimerkiksi esittää traumaattisia tapahtumia, mutta
määrittelyn kriteeri on kuinka koherentisti eli johdonmukaisesti tai epäkoherentisti eli katkonaisesti hän sen esittää. (Granqvist
2020, 111–113). Tiivistys AAI-menetelmästä, sen käytöstä ja edelleen kehittelyistä ks. Sinkkonen 2004.
339
Granqvist 2020, 207.
340
Uuden kappaleen otsikko (oma lisäykseni).
341
Aikuisten kiintymyssuhdeluokittelussa jäsentymättömyyttä vastaava kategoria. Granqvist tarkentaa sisällyttävänsä
”ratkaisemattomat mielentilat” kiintymyksen jäsentymättömyyden alakäsitteeksi. Cronbachin ja Meelin (1955) tutkimukseen
viitaten Granqvist perustelee että ”ratkaisemattomat mielentilat” kietoutuvat jäsentymättömän kiintymyksen tematiikan
ympärille, sijoittuen osaksi niiden yhteistä ”nomologista verkostoa”.(Granqvist 2020, 357). Ymmärrän tämän viittaavaan
käsitteellisesti toisiinsa yhdistyvien ilmiöiden muodostamaan merkitysten verkostoon. Tämän vuoksi voidaan Granqvistin
mukaan edelleen Hesseen (2016) viitaten päätellä että ”ratkaisemattomat mielentilat” liittyvät sekä empiirisesti että
käsitteellisesti jäsentymättömään kiintymyssuhteeseen. Sekä käsitteelliset että empiiriset yhteydet ovat todettavissa, vaikka
”ratkaisemattomat mielentilat” eivät välttämättä viittaakaan menneisyydessä muodostuneeseen tai nykyistä ihmissuhdetta
luonnehtivaan kiintymyssuhteen jäsentymättömyyteen. Sen sijaan ”ratkaisemattomat tilat” voivat juontaa juurensa myös
pääosin turvallisesti kiintyneeksi kategorisoidun henkilön kokemuspiiriin, jos siinä on tapahtunut esimerkiksi vieraan taholta
kohdistunutta seksuaalista tai fyysistä kaltoinkohtelua tai isovanhemman menettäminen, vaikka hän ei olisi ollut
”ratkaisemattomia tiloja” kokevan kiintymyshahmo.(Granqvist 2020, 357).
342
Granqvist 2020, 217.
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reettisen New Age-diskurssin yhteydessä. Kehityspsykologinen taustoitus välittyy myös siihen Granqvistin tukeutuessa aiempaan tutkimusperinteeseen omassa argumentaatiossaan. Lisäksi hän toteaa:”—dissosiaation käsite palautuu Janetin (1907) tutkimuksiin traumasta ja hysteriasta – – ”.343
– – kokemukset traumasta eivät ole ovat korostuneet tärkeinä taustatekijöinä pelkästään jäsentymättömän
kiintymyssuhteen taustalla, vaan myös dissosiaatiossa (Bruck & Melnyk, 2004; Eisen & Carlson, 1998). Tiivistetysti,
on olemassa runsaasti teoreettista ja empiiristä evidenssiä yhteydelle jäsentymättömän kiintymyssuhteen ja dissosiaation
välillä.344

Osaltaan dissosiaatio ja jäsentymättömyys kiinnittää näitä traumaan liittyviä merkityksiä myös New
Ageen, koska jäsentymätön kiintymyssuhde ymmärretään New Agen kehityksen mahdollistavana kehityspolkuna.
New Agesta tehdyt löydökset ja sen selitysmalli ovat näissä korostuksissaan ja lähtökohdissaan linjassa Granqvistin ja Kirkpatrickin aiemmin toteuttamien henkisyyden ja uskonnollisuuden kiintymyssuhdeteoreettisen tutkimuksen sekä siinä alun perin muotoiltujen keskeisten korostusten kanssa. Keskeisimpänä tai kokoavimpana näistä voi esittää New Agen kehitysreitin jäsentämisen välittyvän mallin
kautta.345
Sekä jäsentymätön kiintymyssuhde että dissosiaatio ovat myös muussa empiirisessä psykologisessa tutkimuksessa systemaattisesti yhdistyneet psykopatologialle altistaviin kehityskulkuihin.346
Tämä tarkoittaa sitä, että ne hahmottuvat mielenterveyden kannalta tarkasteltuna yksilökehityksen riskitekijöinä. Psykopatologiassa dissosiaatio yhdistetään vahvasti myös lapsuuden traumakokemuksiin. 347
Tällainen laajempi psykologisen empiirisen tutkimuksen tuottama evidenssi jäsentymättömästä kiintymyssuhteesta ja sen yhteydestä dissosiaatioon syventää kiintymyssuhdeteorian yhteyttä mielenterveyden ja psykopatologian kenttään. 348 Tätä kautta se tiivistää kiintymyssuhdeteorian yhteyttä traumadiskurssiin kiinnittyvänä teoriana myös silloin kun New Age asetetaan sen tutkimuskohteeksi. Toisin
sanoen, seuraten empiirisesti havaitusta yhteydestä jäsentymättömän kiintymyssuhteen ja dissosiaation
välillä, traumadiskurssi nousee merkittävään rooliin myös omassa aineistossani osana New Age-henkisyyden ja mielenterveyden välisten suhteiden jäsennystä. Tämä toteutuu siinä kontekstissa kun New Agea
selitetään kiintymyssuhdeteoreettisesti.
Psykologian alalla vakiinnutetun konsensuksen kanssa linjassa, aineistossani tuotetaan sellaista traumadiskurssia, jossa yhdistetään ”dissosiaatio”, ”patologisointi” ja ”huonosti sopeutuva kehitys”
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Granqvist 2020, 208.
Granqvist, 2020, 212.
345
Ks. tuoreimpana kokoavana ja tiivistävänä esityksenä aiheesta Granqvist & Kirkpatrick, 2016. Tässä työssä tiivistys
kyseisestä artikkelista New Agen tutkimusta näkökulmana painottaen, ks. luku 5.
346
Ks. tiivistys kiintymyssuhteiden pitkäaikaisista vaikutuksista keskushermoston kehitykseen, Sinkkonen 2004. Yleisesti
traumojen vaikutuksesta keskushermoston kehitykseen ja sen neurobiologiaan ks. erityisesti Leikola 2014.
347
Ks. dissosiaation ja jäsentymättömän kiintymyssuhteen yhteydestä ja kehityksestä psykopatologian kehittymisen kannalta
yksityiskohtaisemmin esim. Silberg 2014. Erityisesti lapsuudessa koetun kaltoinkohtelun vaikutuksista psykopatologian
kehittymiseen ja näiden yhteydestä dissosiaatioon ks. Cicchetti & Banny 2014.
348
ks. vastaava argumentti ilman uskonnollisuuden ja henkisyyden kentän kontekstia myös Sinkkonen 2004.
344
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keskenään. Tämä tehdään validoimalla jäsentymätöntä kiintymyssuhdetta ”huonosti sopeutuvan kehityksen riskitekijänä”. Psykologian tieteenalan kannalta tarkasteltuna tämä viittaa ennakoivasti psykopatologian kehittymisen riskiin:
– – analyysini saattaa vaikuttaa siltä, että se ”patologisoi” muuntuneita henkisyyden tiloja, koska olen tarkastellut niitä
sulautuneina/dissosiatiivisina tiloina ja olen myös yhdistänyt ne jäsentymättömään kiintymyssuhteeseen, joka on
huonosti sopeutuvan kehityksen riskitekijä.349

Liittämällä tähän diskurssikenttään dissosiatiiviset kokemukselliset tilat, jotka taas on määritelty New
Agea leimallisesti kuvailevan kokemusluokan eli ”muuntuneiden henkisyyden tilojen” ”uskonnollisen
kentän” ilmauksina350, dissosiaation käsitteen määrittely ”muuntuneina henkisyyden tiloina” pohjustaa
keskustelun New Agesta psykologian tieteenalalla saavutetun konsensuksen vuoksi ikään kuin väistämättä psykopatologian rajapintaan. Tämä tapahtuu jo ennen kuin diskurssi New Agesta esiintyy omina
alalukuinaan ja analyysin pääasiallisen fokuksena myöhemmin, kun ensin tarkastellaan dissosiaatiota
yleisemmin myös irrallaan henkisyyden kontekstista. 351

.

Huomionarvoista on myös se, että muuntuneiden henkisyyden tilojen käsitteen kautta New
Age yhdistetään suoraan osaksi mielenterveysdiskurssia, koska sen yhteydet dissosiaatio-taipumuksen
kehittymiseen ja sen patologisuuteen, eli mielenterveyden häiriön määrittämisestä ja sen rakentamisesta
asettuvat kannanottojen kohteeksi aineistossa. Kiintymyssuhdeteoreettinen analyysi New Agen patologisoinnista kuitenkin suhteellistetaan siten, että se ei väistämättä lähtökohdistaan huolimatta vie keskustelua psykopatologian kenttään. Tämä ilmenee siinä, että nämä lähtökohdat kyseenalaistetaan väistämättä
mielenterveyden patologiaan viittaavina kun esitetään, että analyysi ”saattaa vaikuttaa” siltä kuin patologisointi tapahtuisi. Granqvistin käyttämä patologisoinnin käsite ilmentää mielenterveyden diskurssikentässä määritelmälleen ominaisesti vältettävää, sairauden riskiin ja mielenterveyden ongelmaan viittaavaa
tilaa hyvän mielenterveyden sijaan.
Tässä merkityksessä dissosiaation ja New Agen psykopatologisointiin kohdistuva kannanotto patologisoinnin välttämiseksi näyttäytyy aineistossa Helénin muotoileman potentiaalisuuden politiikan riskinhallinnan aluetta kuvaavana alttiutena vaaraan.352 Alttius ei kuitenkaan ole täysin toteutunut.
Granqvist korostaa potentiaalisuuden politiikan hengessä vain potentiaalista vaikutelmaa eikä totea tätä
faktana, jolloin mielikuva New Agen ja muuntuneiden henkisyyden tilojen yksiselitteisestä psykopatologisuudesta pyritään välttämään ja säilyttämän yhteys riskin merkityssisällön toiseen ulottuvuuteen eli normaalin kenttään. Se sisältää terveyden merkityssisältöön viittaaman ominaisluonteensa tapauksessa myös
aineistoni ilmentämän hyvän mielenterveyden.353 Traumadiskurssin järjestykseen sisäänrakennetun ja siihen edeltävän tutkimusperinteen kerryttämän ja vakiinnuttaman tiedon vuoksi ikään kuin ”luonnostaan”
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Granqvist 2020, 232.
Granqvist 2020, 165.
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ks. Granqvist 2020, 206–218, 231–235.
352
ks. Helén 2016, 13.
353
ks. Helén 2016, 13.
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nousevan dissosiaation psykopatologisoinnin ja riskin merkityssisällön normalisoinnin pyrkimys kiteytyy
Granqvistin todetessa aiheen käsittelyn näkökulmastaan: ”pohdin psykopatologiaa ehdotetun mallin valossa ja huomautan sen suhteen tärkeitä vastalauseita.”354
Traumadiskurssin osana normaalin ja riskin janalla merkityksellistettävänä ilmiönä dissosiaatio erotetaan kuitenkin jatkuvasti ”ei normaalina” eli erityislaatuisena tai poikkeuksellisena kokemisen
luokkana, ”integroituneen” mielen vastakohdaksi. Tällaisena kokemisen tilana merkityksellistäminen tekee siitä psykiatrian kliinisessä kontekstissa erottelukelpoisen eli erotusdiagnostisesti355 relevantin:
Tehdäkseen dissosiaation käsitteestä kliinisesti käyttökelpoisen, psykiatrit ovat tunteneet tarvetta selventää sitä, että
dissosiaatio viittaa mielentiloihin, jolloin ollaan hereillä eikä päihteitä ole käytetty. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilön
voisi olettaa olevan ”normaalissa” integroituneessa tietoisuudentilassa. Seuraavassa356 yhdyn tähän psykiatriseen
konventioon.357

Tämä rajanveto suhteessa ”normaalin” ja ”erityislaatuisen” kokemuksen tai tietoisuudentilan välillä rakentaa akselin, joka tuo dissosiaation käsitteen suoraan psykopatologian ja mielenterveyden välisen rajapinnan muotoilun kannalta relevantiksi käsitteeksi. Aineistossa dissosiaation ymmärretään toimivan näiden välisen rajanvedon määrittäjänä myös psykiatrisen käytännön eli kliinisen asiakastyön kontekstissa.
Tällöin keskustelu soljuu myös psykiatrian rajapintaan eli poispäin puhtaasti tutkimuksen kontekstista ja
psykologisesta teorianmuodostuksesta, jota kiintymyssuhdeteoria aineistona edustaa.
Teorian kautta ilmi tuotava ja siinä edelleen diskursiivisesti rakentuva tiivis yhteys käytännön kontekstien välillä ilmentää Fairclough’n sosiokulttuurista käytäntöä.358 Traumadiskurssin yhteydet
viriävät siis sosiokulttuurisen käytännön osana erityisesti dissosiaation käsitteen kautta myös kohti psykiatrian kontekstia ja mielenterveyden häiriöiden diagnostiikkaa, eivätkä ne täten pelkisty puhtaasti psykologiseen teorian muodostamiseen. Granqvist viittaa sosiokulttuurisen käytännön ulottuvuuteen kirjoittaessaan käytännön intresseistä kiintymyssuhdeteorian kehittämisen taustalla. Nämä suuntautuivat kiintymyssuhteissa ja vuorovaikutuksessa ilmenevään inhimillisen kärsimyksen vähentämiseen. 359
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Granqvist 2020, 206.
Dissosiaatiohäiriöiden erotusdiagnostiikassa esille nostetaan tiettyjen mielenterveyden häiriöiden lisäksi päihteiden käytöstä
johtuvat häiriöt ja useat somaattiset sairaudet, jotka on suljettava pois ennen dissosiaatiohäiriön diagnoosin asettamista.
Dissosiaatiohäiriöiden erotusdiagnostiikasta katsaus suomeksi, ks. tarkemmin: Lauerma 2002. Ks. myös erilaisten
dissosiaatiohäiriöiden alakategorioiden välisestä erotusdiagnostiikasta osana virallista mielenterveyden häiriöiden
luokitusjärjestelmää DSM 5:tä (2013): dissosiatiivinen identiteettihäiriö (296–297); dissosiatiivinen muistinmenetys (300–
302); depersonalisaatiohäiriö (305–306). Tiivistelmä dissosiaatiohäiriöiden alakategorioihin kuuluvista luokista, ks. DSM 5
(2013), xx.
356
Eli tarkastellessa dissosiaation käsitettä, käsitellessä sitä ennen New Agen tai henkisyyden nostamista tarkasteluun. (Oma
lisäykseni).
357
Granqvist, 2020, 208.
358
ks. Fairclough 1995,11, 87–88.
359
Granqvist 2020, 13. Ks. myös esim. Crittenden (2014, 5, 8). Omassa kiintymyssuhdeteorian kehittelyssään hän ilmaisee
siihen nivoutuvan käytännön intressin, jossa tavoitteena on erityisesti niiden perheiden tukeminen, joissa ihmissuhteissa ilmeni
ongelmia ja kärsimystä. Myös Sinkkonen (2004) esittää, että kiintymyssuhdeteoria on psykologian alan käytännön kannalta
oleellinen teoria.
355
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Oleelliseksi rakentuu dissosiaation ja ”normaalin” tietoisuuden tilan välinen suhde ja rajanveto. Siinä dissosiaatio asetetaan kuvastamaan ”odotuksista poikkeavaa” eli normaalin vastakohtaa. Normaali tarkoittaa tässä aineiston psykiatriseen käytäntöön nojaavassa diskurssissa tavanomaista tai arkipäiväistä. Tässä kiteytyy Helénin määrittämä normaalin käsitteellistys tavanomaisena, sellaisena asiantilana,
jossa ei tapahdu mitään tavallisesta poikkeavaa ja jossa normaalin määrittäminen niveltyy rajanvetoon
suhteessa terveyden ja patologian kysymyksiin. 360
Dissosiaation moninainen merkitys esiintyy näiden välille rakennetun rajan potentiaalisena
haastajana. Dissosiaation kokija on hereillä tai tietoinen, mutta hänen kokemusmaailmaansa ei kuitenkaan
voida sijoittaa mihinkään tavanomaisena ymmärrettyyn ”integroituneeseen” mielentilaan. Tämä rakentaa
dissosiaation merkityssisältöä erityislaatuisena kokemisen luokkana, jossa jatkumon toista ulottuvuutta
edustaa tavanomainen, normaali ja yhtenäinen mielentila. Yhtenäinen ja normaali tietoisuudentila tai kokemisen tapa asetetaan siis normaalin kriteeriksi kun taas dissosiaation määritelmällisesti hajanainen laatu
sijoittaa sen erityislaatuisen ja epänormaalin merkityssisällön osaksi. Dissosiaation kliininen relevanssi
perustuu siis aineiston mukaan ennen kaikkea omintakeisena hahmotettuun kokemisen tapaan, joka ulkopuolelta arvotettuna, erityisesti kliinisessä diagnostiikan kontekstissa näyttäytyy odotusten vastaisena eli
poikkeavana kun sitä verrataan ”yhtenäiseen” tai ”integroituneeseen” ja ”normaaliin” tietoisena olemisen
ja kokemisen tapoihin. Dissosiaatio merkityksellistetään niiden vastakohtana.
Kiintymyssuhdeteoreettisessa mielenterveysdiskurssissa rakennettu dissosiaation käsite on
tällaisessa moninaisissa merkityksenannoissaan yhteneväinen uskontotieteilijä Richard Saville-Smithin
(2016) havaitseman hajaannuksen merkityksen kanssa, joka esiintyy psykiatriassa. Saville-Smithin löydöksenä on se, että hajaannuksen käsitteelle annettu rooli ei ole sisällöllisesti tarkasti rajattu mielenterveyden häiriöitä määritettäessä. Sen avulla ei täten voida yksiselitteisesti määrittää psykopatologista tai
tervettä tulkintaa, vaan sen merkitys tiivistyy sen sijaan henkilön eksistentiaalisen tilan kuvailuun. Käsitteen avulla nimetään eksistentiaalinen eli koettu tila, mutta se ei anna sille suoraa ja yksiselitteistä tulkintaa.361
Sen sijaan vallitseva kulttuurinen ja uskonnollinen konteksti määrittää tulkinnan ja päätöksenteon psykopatologiasta ja diagnoosista. Vaikka hajaannuksen käsite sisältää joitakin ”hulluuden” kriteereitä, patologiaan viittaavaa tulkintaa ei tehdä, jos hajaannuksen tila on tulkittavissa uskonnolliseen ja
kulttuuriseen kontekstiin sopivana. 362 Toisin sanoen hajaannuksen käsitteellä on rooli psykopatologian tai
ei-patologisen tulkintaa edeltävänä ”paikanpitäjänä” tai varaajana.363 Tämä tarkoittaa sitä, että hajaannuksen käsitteen epävarmaksi ja määrittelemättömäksi jättäminen sekä henkilön eksistentiaaliseen käyttäyty-

360

Helén 2016, 13, 93–94.
Saville-Smith 2016, 27.
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Ks. myös DSM 5 2013, 292, 295, 304
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ks. Saville-Smith 2016, 27.
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miseen ja kokemuksellisuuteen viittaavaksi määritetty sisältö luo ja varaa tilan sekä mahdollisuuden diagnosoinnissa tapahtuvalle tulkinnanvaraiselle erottelulle psykopatologisen ja ei-patologisen lopputuloksen
välillä. Mahdollistaessaan tilan liikkua diagnosoinnissa kumpaankin potentiaalisen suuntaan, se on tulkinnoissaan riippuvainen siitä legitimoidaanko äärimmäisenä koettu tila kulttuurin tai uskonnollisen sosialisaation kannalta normatiivisena.364
Joyanna Silberg on virittänyt kehityspsykopatologian alalla keskustelua dissosiaatiota kokevien potilaiden kokemusten ominaispiirteistä ja ilmentymistä kulttuuriin sidottuina tapoina tuoda ilmi yhtenäisen minuuden kehityksen pirstaloitumista. 365 Tällaisessa merkityksessä dissosiatiivisen kokemuksen
ilmentymät voi ymmärtää ”alakulttuurina”.366
Silbergin ja Saville-Smithin näkemyksiä seuraillen dissosiaation kokemusta voi lähestyä
länsimaisen modernin psykologian ihmiskäsitykselle vastakkaisia elementtejä sisältävänä kokemustyyppinä, joka aineistossa poikkeavaksi merkityksellistyessään tekee siitä tältä osin normatiivisen kulttuurisen
tulkinnan mukaan ”alakulttuuria”. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna dissosiatiivisiksi katsotut kokemisen
tavat voidaan länsimaissa määrittää esimerkiksi dissosiatiivisten potilaiden ”alakulttuurina”. 367 Granqvist
viittaa New Ageen yhdistyvien henkisten kokemustyyppien yhteydessä tällaiseen asetelmaan, jossa ”vastakulttuuria” edustavat valtavirtaistuneen uskonnosta poikkeavat henkisen kokemusten tulkintatraditiot:
Gnostilaisuus (”tiedon omaaminen”) ja esoteria (”kuuluminen sisäpiiriin”) ovat kaksi käsitettä, joita käytetään
viittaamaan vastakulttuurisiin liikkeisiin, jotka ovat ilmaantuneet yhdessä epätavanomaisten henkisten kokemusten
kanssa. Ne ovat tarjonneet tulkintoja näistä kokemuksista, jotka putoavat valtavirtauskonnon laitamille tai
ulkopuolelle.368

Esoteria369 ja New Age sitä kuvaavana esimerkkinä taas paikannetaan uskonnon rajapintaan
kuuluvana ilmiökenttänä: jos ei täysin sen ulkopuolisena ilmiönä, niin vähintäänkin sen erikoisena
364

Saville-Smith 2016, 27.
Silberg 2014, 763.
366
ks. tästä näkökulmasta tarkemmin, Silberg 2014.
367
Ks myös Crittenden (2000) esittää, että jäsentymätön kiintymyssuhde ja siihen liittyvät dissosiaation ilmentymät ja
kokemusmaailma on yksilön sopeutumisen kannalta edullinen strategia jäsentymättömälle kiintymyssuhteessa altistavassa
riski(perhe)ympäristössä. Hänen kehittämässään kiintymyssuhdeteorian laajennuksessa (Dynamic-Maturational Model of a
Attachment and Adaptation eli DMM) jäsentymättömälle kiintymyskategorialle ominainen hajanaisena hahmotettu
käyttäytyminen on tulkittava kyseisessä kehitysympäristössä tarkoituksenmukaisena käyttäytymisenä. Kyseessä on siis
rikkonaisen ja/tai uhkaavan ympäristön kannalta sopeutumista palveleva, eli adaptiivinen käytösmalli, vaikka se saattaa
muiden kiintymyssuhdekategorioiden lähtökohtien näkökulmista tulkittuna vaikuttaa mielenterveyden kannalta
ongelmallisena. On kuitenkin huomattava että Crittenden ei teoriassaan ota kantaa uskonnollisuuden kehitykseen sinänsä.
Hänen löydöksiään voi kuitenkin tähän keskusteluyhteyteen liityvinä koska ne voi ymmärtää Silbergin ”alakulttuuri”käsityksen kanssa yhtenevänä. Molemmat lähestyvät dissosiatiivista ilmaisua tai oireistoa tarkoituksenmukaisena tietynlaisissa
ympäristöolosuhteissa. Ne voidaan ymmärtää ”alakulttuurina”, jossa ”normatiivin” ulkopuolelta arvotettuna dissosiatiivinen
käytös ja mentaaliset representoinnin tavat voidaan arvottuvat ”epänormaaleina”. Näin ne asemoituvat alakulttuuriksi, eivätkä
integroituneen mielen ja siihen liittyvien käytösmallien edustamaan ”valtakulttuuriin”. Crittenden kyseenalaistaa myös
jäsentymättömän kiintymyskategorian olemassaolonkäsiteen varsinaisessa merkityksessä, koska lapsen ja hänen hoitajansa
suhdetta voidaan aina pitää jollakin tavalla jäsentyneenä, vaikka siinä ilmenevät käyttäytymisen muodot tai selviytymiskeinot,
kuten tunne-elämän häiriöihin viittaava problematiikka voivat vaikuttaa ulkopuolisen näkökulmasta poikkeavina. Lapsen
kehitysympäristön kaoottisuuden ja epävakauden huomioiden nämä voivat kuitenkin edustaa mielekkäitä sopeutumisyrityksiä
kaoottiseen todellisuuteen. Ks. tiivistys suomeksi Sinkkonen 2004.
368
Granqvist 2020, 205.
369
Esoteriassa painottuvat ihmisen sisäinen elämä ja henkilökohtaiset kokemukset, joissa korostuvat nimenomaan
muuntuneiden henkisyyden tilojen kokeminen. Myös salaiset rituaalit ja maailmankuvassa painottuva näkemys
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”rajatapauksena” eli vastavoimana ja vaihtoehtoliikkeenä suhteessa ”tavanomaiseen” uskontoon. Tässä on
huomionarvoista ilmiön kuvaamisessa käytetty vahva kokemuksellisuuden korostus, ja erityisesti tähän
kenttään kuuluvan ”henkisen kokemuksen” arvottaminen ”epätavanomaisena” kokemustyyppinä. Nämä
korostavat alakulttuurin tai marginaalin ja vallitsevaan kulttuuriin välistä asetelmaa, jossa dissosiaatio
kokemustyyppinä sijoittuu New Agen ja esoteerisen tradition osaksi alakulttuuria.
Dissosiaatiolla tarkoitetaan kehityspsykopatologiassa usein varhaislapsuuden traumatisoitumisesta seuraavaa minuuden integraation puutetta tai psyykkistä persoonaan hajoamista osiinsa. 370 Kehityspsykopatologian piirissä dissosiaatio on määritelty eheän persoonan identiteetin kannalta vakavana,
jopa ”kenties kaikkein vakavimpana” puutteena, joka integroituneen tai täysipainoisen minuuden kehityksessä voi syntyä.371 Dissosiaatio ei ole väistämättä mielenterveyden häiriöluokkaan kuuluva kokemisen
tapa, vaan esimerkiksi siihen luokiteltava ”unelmointi” ymmärretään normatiivisena.372 Kuitenkin dissosiatiivinen piirteistö liitetään eheän persoonan ihannetta vastaan. Tämä johtuu siitä, että dissosiaatio
ymmärretään määritelmällisesti persoonan koherenssin tai integraation puutteena tai hajoamisena. Persoonan rakenteellinen jakautuminen eli dissosiaatio trauman seurauksena havaittavana ilmiönä yhdistää Leikolan aineistossa rakentuvaan dissosiaation määrittelyyn, joka nojautuu myös persoonan tasolla tapahtuvaan ”hajautumiseen”. 373 Trauman muodostumisen välttämätön ehto on Leikolan käsitteellistyksen mukaan se, että persoonan rakenteellinen dissosiaatio, jota Leikola kuvaa jakaantumisena, on tapahtunut.374
Tämä merkityksenanto dissosiaation ja trauman välisestä erottamattomasta yhteydestä liittyy erottamattomasti traumadiskurssiin ja psykiatriseen ymmärrykseen, jolla Granqvist operoi traumadiskurssin kontekstissa dissosiaatiota ymmärrettäväksi tehdessään. Tämä näkyy siihen liitettyjen merkityssisältöjen ohella suorassa viittauskäytännössä tekstin tasolla, kun dissosiaation käsitteen sisällön ja merkityksen Granqvist kiteyttää mielen hajaannuksen kautta siteeraten Amerikan Psykiatriyhdistystä:
Dissosiaatio (vastakohtana assosiaatiolle) viittaa normaalisti integroituneen tietoisuuden, muistin, identiteetin,
emootioiden, havaintojen, kehon representaation, motorisen kontrollin ja käyttäytymisen kokonaisuuden hajaannukseen
ja/tai epäjatkuvuuteen (Amerikan Psykiatriyhdistys 2013, 291).375

On huomattava että traumalle ei ole annettu määritelmää aineistossani. Tukeudun Leikolan määritelmään
traumasta, koska hän kiinnittää oman työni kannalta oleellisen dissosiaation käsitteen keskeisimmäksi
osaksi trauman ja psykopatologian välisten suhteiden ymmärrettäväksi tekemistä ja jäsentämistä. 376
lumoutumisesta ja saavutettavasta korkeammasta tiedosta oman kokemuksellisuuden ja rituaalien kautta on tyypillistä
esoterialle. Kiintymyssuhdeteoreettisesti on tarkastelu kahta esoterian muotoa eli New Agea ja mystiikkaa. Esoterian muodot
eivät kuitenkaan rajaudu näihin vaan käsittävät esimerkiksi kabbalan, uusplatonismin, teosofian, ruusuristiläisyyden,
spiritismin, okkultismin, wiccan ja uuspakanuuden muotoja ja/tai ideoita. (Granqvist 2020, 205).
370
Silberg 2014, 763–764.
371
Cicchetti & Banny, 2014, 729.
372
ks. myös Granqvist 2020, 208 unien näkemisestä dissosiaation normatiivisena ilmaisuna. Unessa dissosiaatiota vastaavana
kokemuksena mielen toimintojen normaali keskinäinen yhteistoiminta hajautuu ja on helpommin tunnistettavissa universaalisti
kuin varsinainen määritelmällisesti tarkin dissosiaation kokemus valveilla.
373
ks. Leikola 2014, 47–48, 54–55.
374
Leikola 2014, 48, 55.
375
Granqvist 2020, 208.
376
ks. Leikola 2014, 48–50, 55.
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Silberg nostaa dissosiaation yhteydessä esille länsimaisen kulttuuripiirin eron suhteutettuna
moniin muihin kulttuureihin persoonan identiteetin ihanteen välillä. Hän viittaa Michael Lewisin huomioon siitä, että länsimainen idea yhtenäisestä tai jakamattomasta persoonasta tai ”itseydestä” on suhteellisen myöhään kehittynyt idea. Sen sijaan kaksinainen, moniulotteinen tai vähintään vahvasti ryhmään tai
sosiaalisiin rooleihin kiinnittyvä ihmiskäsitys on joissakin muissa kulttuuripiireissä vallitseva persoonan
identiteetin jäsentämisen tapa.377
Silbergin argumentti havainnollistaa sitä kuinka länsimainen metafysiikka sekä sen ihmiskuva tai käsitys rationaalisista agenteista nojautuu edelleen vahvasti tietyissä konteksteissa sellaiseen platonilaiseen käsitykseen, jonka mukaan autenttinen todellisuus ja olemassaolo koostuvat perustavanlaatuisista kiinteistä tai integroituneista yksiköistä, jotka muodostavat ”kokonaisuuksia”. Sen sijaan ositettua tai
”hajoavaa” ei ymmärretä todellisuuden perustuvana rakenteena vaan kyseinen olemisen tapa tai prosessi
tulkitaan vähintäänkin ”normaalin”, tai ei samassa mittakaavassa autenttiseksi kohotetun olemisen lakkaamisena”.378
On kuitenkin huomionarvoista, että aineistossani normaalin käsite asetetaan kyseenalaiseksi
ja oletetaan merkitykseltään mahdollisesti muuntuvaksi viittaamalla siihen lainausmerkkien ympäröimänä. Tämän voi ymmärtää viittaavan myös siihen, että ”normaaleja integroituneita mielentiloja” ei
pidetä itsestään selvinä tai itsensä oikeuttavina ihmisten kokemusmaailmaa kuvailevina laatuina. Sen sijaan tällä tavalla suhteuttamalla integroituneisiin mielentiloihin liitetty normaalin käsite, osoitetaan myös
dissosiaation käsitteen määrittelyn ja sen ympärillä käytävän psykologian ja psykiatrian alan diskurssikentän edelleen jatkuvaan ja potentiaalisesti muutoksenalaiseen määrittelyprosessiin. Kyseistä diskurssikenttää aineistoni tähän aiheeseen kiinnittyessään osaltaan rakentaa. Tässä prosessissa dissosiaation merkityssisältöjä patologiaan tai ”normaaliin” mielentilaan viittaavista kriteereistä ei lukita tiukasti etukäteen
aineistoni yhteydessä eli kiintymyssuhdeteoreettisesti New Agea ja sen ominaispiirteitä lähestyttäessä:
Vaihtoehtohoitojen ulkopuolellakin on olemassa monia esimerkkejä dissosiatiivisten prosessien roolista New Agehenkisyydessä. Tällaisia ovat esimerkiksi transsitilat jotka esiintyvät shamanististen rumpumatkojen yhteydessä tai
vapauttavassa tanssissa. Kehosta poistumisen kokemukset ovat toinen esimerkki, joihin viitataan dissosiaatiota
kartoittavissa kyselyissä – – ja ne voivat merkitä tai olla merkitsemättä patologista dissosiaatiota 379

Dissosiaatio liitetään kuitenkin traumadiskurssissa esiintyvänä psykiatrian diskurssikenttään
viettävänä ilmiönä suoraan psykopatologian rakentamisen kontekstiin, koska siinä keskiöön nostetaan
mielenterveyden häiriöksi luokitellut kategoriat. Tällöin psykopatologiaa lähestytään mielenterveyden
häiriöistä kärsivän ”kliinisen populaation” ja terveen, ”tavallisen” ei-kliinisen ihmisjoukon kautta, joista
toisella osalla on, ja toisella osalla ei ole dissosiaatioon yhdistyvää mielenterveydellistä problematiikkaa:
377

Silberg 2014, 763. Esim. myös van Inwagen esittää itäisen ajatteluperinteen ja buddhalaisuuden ominaispiirteistön
sellaisena monistisena perinteenä ja suuntauksena, jossa länsimaissa vallitseva metafysiikka binäärisestä jaottelusta fyysiseen
ja mentaaliseen ei ole vaikutusvaltainen, vaan sitä sekä yhtenäistä minuutta pidetään harhaanjohtavana illuusiona . Ks.
tarkemmin van Inwagen 2002, 190.
378
ks. van Inwagen, 171.
379
Granqvist 2020, 216.
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Molemmat dissosiaation tyypit380 ovat joskus vakavien psykiatristen tilojen osa-alueita, kuten dissosiaatiohäiriöiden,
traumaperäisen stressihäiriön, epävakaan persoonallisuushäiriön (aiemmin rajatilapersoonallisuus) ja akuuttien
psykoottisten tilojen tapauksessa, joille tunnusomaista on ”positiiviset oireet” 381 (tosin sanoen hallusinaatiot/ aistiharhat
tai harhaluulot). On kuitenkin olemassa dissosiaation puoli tai ulottuvuus, joka on normaalimmin jakautunut väestössä:
sulautuminen. Kun tutkitaan otosta normaalilta, ei-kliiniseltä populaatiolta, sulautuminen on dissosiaation puoli, joka on
yleensä kaikkein kannattavin tutkimuksen kohde.382

Irrallisuus ja eriytyminen dissosiaatio-ilmiön eri ulottuvuuksina on määritelty samanaikaisesti sekä ”normatiivisiksi” että potentiaalisen psykopatologian yhtenä puolena. Tämä kuvastaa sitä, että
dissosiaation määrittäminen tai luokittelu suhteessa mielenterveyteen ja sen patologiaan esitetään tässä
yhteydessä merkitykseltään kontingenttina eli liukuvana. Tämä tarkoittaa sitä, että dissosiaation käsite voi
määrittyä yhtä lailla sekä psykopatologisen että terveen merkityksessä. Dissosiaation käsitteelle annettu
moniulotteinen ja yhtä määritelmää pakeneva merkityksellistämisen tapa aineistossani linjautuu SavilleSmithin hajaannuksen käsitteestä tekemän löydöksen kanssa.383 Aineisto laajentaa hänen tarkastelemastaan psykiatrisen mielenterveyden diagnostisesta luokittelujärjestelmästä tekemäänsä havaintoa kiintymyssuhdeteoreettisen psykologisen teorianmuodostuksen tasolle silloin kun dissosiaatiota arvotetaan mielenterveyden patologian kannalta.
Linjassa Saville-Smithin esittämän kanssa, mutta täydentäen sitä aineistoni tapauksessa erityisesti dissosiatiivisen hajaannuksen suhteen, tämä tarkoittaa sitä että hajaannuksen käsitteen epävarmaksi ja määrittelemättömäksi jättäminen sekä henkilön eksistentiaaliseen käyttäytymiseen ja kokemuksellisuuteen viittaavaksi määritetty sisältö luo ja varaa tilan sekä mahdollisuuden diagnosoinnissa tapahtuvalle tulkinnanvaraiselle erottelulle patologisen ja ei-patologisen lopputuloksen välillä.384 Aineisto edustaa näiden ehtojen luomista teoreettisella tasolla, vaikka diagnosointi ei suoraan kuulukaan kiintymyssuhdeteorian viitekehykseen. Kuitenkin sen diskurssijärjestyksessä luotava moniulotteinen dissosiaation
määritelmä, joka sisältää hajaannuksen merkityksen keskeisenä ulottuvuutenaan, mahdollistaa käsitteen
liittämisen joustavasti sekä yhteydessä psykiatrian ja psykopatologian kenttään että irrallaan siitä. Saville-
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Eli irrallisuus ja eriytyminen. Granqvist viittaa Cardeñan (1994) havaintoon, jonka mukaan monet tutkijat ovat ymmärtäneet
dissosiaation näiden kahden erilaisen kokemuksellisen tilan kautta. Irrallisuus viittaa joistakin arkipäiväisen kokemisen
aspekteista ”irrallaan olemisen” kokemukseen. Henkilö voi kokea olevansa kuin unessa tai sumussa ja tuntea itsensä
epätodelliseksi. Nämä tuntemukset voivat kohdistua esimerkiksi kokemukseen itsestä (depersonalisaatio), kehostaan (kehosta
poistumisen tai irrallaan olemisen kokemus) tai ympäröivästä todellisuudesta (derealisaatio). Eriytyminen taas tarkoittaa
tiettyjen normaaleiksi luokiteltujen toimintojen tai mentaalisten prosessien puutteelliseen hallintaan. Henkilön kyky
tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi hallita kehonsa liikkeitä tai palauttaa mieleensä normaalisti saatavilla olevaa informaatioita
voi olla heikentynyt. (Granqvist 2020, 209.) Dissosiaation käsitteen erilaisista ilmenemismuodoista, määrittelyistä ja
käyttötavoista erityisesti psykiatriassa, ks. Leikola 2014, 125.
381
Eli psykiatrisessa oireistossa ilmenee ”jotakin ylimääräistä” ”normaaliin” tilaan verrattuna. Tälle oirekuvastolle vastaparina
voidaan ymmärtää ”negatiiviset” oireet, jossa taas ilmenee ”normaaliin” suhteutettuna jonkin piirteen vähenemistä tai
puuttumista, kuten tunteiden latistumista tai puheen köyhtymistä. (Skitsofrenian käypä hoito- suositus: Suomalaisen
Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä 26.3.2020). Käsitteillä ei siis viitata siihen,
että tietyt oireet olisivat lähtökohtaisesti arvolatautuneet ”hyviksi” tai toivottaviksi ominaisuuksiksi (positiiviset oireet) tai
vastaavasti ”huonoiksi” ja vältettäviksi (negatiiviset oireet).
382
Granqvist 2016, 209.
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Ks. Saville-Smith 2016, 27.
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Saville-Smith 2016, 27.
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Smithin mukaan vallitsevan kulttuurisen tai uskonnollisen sosialisaation mukaan ohjautuvaa kumpi merkitys lopulta vahvistetaan asiantuntijoiden taholta. 385 Dissosiaation ja New Agen määrittelyprosessin voidaan toisistaan erilläänkin tarkasteltuina katsoa olevan asiantuntijakonsensuksessa ja tutkimuksen kohteina keskeneräisiä eli kiistanalaisia.386. Näin ne rakentuvat myös aineistossa tällaisessa merkityksessä
silloin kun ne ovat yhteydessä toisiinsa. Granqvist tuo tämän esille aiheiden asiantuntijana viitatessaan
molemmissa niiden monimerkityksellisyyteen. Näin ainakin aineistoni kontekstissa yhtä asiantuntijapuheenvuoroa tarkastellessa voidaan huomata, että Granqvistin esille tuoma vallitseva kehityspsykopatologiaan ja jäsentymättömyyteen liitetty diskurssikenttä ja kulttuurinen normatiivi dissosiaation riskiin ja patologisuuteen viittaavasta merkityssisällöstä on haastamisen tai epäilyn kohteena kun dissosiaatio rakennetaan henkisyysdiskurssin yhteydessä monimerkityksellisessä sisällössä yhä vahvistuvasti.
Havaitun empiirisen yhteyden lisäksi kiintymyssuhdeteoriassa on hahmotettavissa myös
erottamaton käsitteellinen yhteys dissosiaation ja jäsentymättömän kiintymyssuhteen välillä. Näiden tarkastelun onkin kiintymyssuhdeteoriaa arvioivissa analyyseissä todettu myös johtavan helposti kehäpäätelmiin387.388 Tätä voi pitää osoituksena jo määritelmien tasolla ilmenevästä erottamattomasta yhteydestä
näiden käsitteiden välillä.
Tästä seuraten dissosiaation ja jäsentymättömän kiintymyssuhteen sisällyttäminen osaksi
teorianmuodostusta vie kiintymyssuhdeteorian rakentamisen New Agestakin lähes väistämättä lähtökohdiltaan osaksi traumadiskurssin kenttää ja sen merkitysten pohjalta ymmärrettäväksi tehdyksi. Granqvist
hyödyntääkin näitä käsitteitä keskenään samanlaiseen merkitykseen, eli kaltoinkohteluun ja sitä kautta
potentiaalisesti traumaattisiin tapahtumiin viittaavina kategorioina tai ilmiöinä. Edelleen, tässä on huomattavissa jäsentymättömän kiintymyssuhteen sisältämän merkityssisällön siirtäminen ja yhdistäminen
aikuisuuden kontekstiin. Siinä korostuu yhtä lailla kaltoinkohtelun ja sitä kautta potentiaalisen traumaattisen tapahtuman ulottuvuus:
Paremman käsitteen puutteessa, käytän ”kiintymyksen jäsentymättömyyttä” yleisenä terminä viittaamaan sekä
jäsentymättömään kiintymykseen lapsuudessa ja elämän varhaisina vuosina että ratkaisemattomiin tiloihin, jotka
koskevat menetystä sekä väärinkäytöksiä ja/tai pahoinpitelyä aikuisuudessa.389

Jäsentymättömän kiintymyksen” ja ”ratkaisemattomien mielentilojen” merkityksen liittäminen tällaisiin
elämäntapahtumiin myös turvattomasti kiintyneillä nivoo niitä yhä tiukemmin osaksi traumadiskurssia.
385

Saville Smith 2016, 27.
Dissosiaatiosta ks esim. Leikola 2014. New Agesta ks. esim. Sutcliffe 2014, 17–18.
387
Virheellinen päättelyn muoto, jossa päättelyn premississä eli perustelussa jo lähtökohtaisesti oletetaan väittämä tai
merkityssisältö, joka johtopäätöksessä pyritään todistamaan. Täten premissi ja johtopäätös ovat kehäpäätelmissä
merkitykseltään samoja. Kehäpäätelmät ovat usein luonteeltaan kätkeytyviä. (Tieteen termipankki: kehäpäätelmä). Vrt.
Pätevänä ja totuuden säilyttävänä päättelynä filosofiassa pidetään sellaista johtopäätöstä, joka johdetaan tosista premisseistä
(deduktiivinen päättely) Tällöin perustelut ovat selkeästi näkyvillä ja päättelysääntöjen mukaisesti erotettu niiden perusteella
tehtävästä johtopäätöksestä (Tieteen termipankki: deduktio/deduktiivinen päättely)
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Sinkkonen 2004. Sinkkonen esittää myös, että jäsentymättömän kiintymyssuhteen tutkimus tulee todennäköisesti
kiintymyssuhdeteorian kehittelyn edistyessä ottamaan käsitteellisiä edistysaskelia, jolloin kyseinen kategoria tullaan
erottelemaan useiksi erilaisiksi alakategorioiksi.
389
Granqvist 2020, 357.
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Kiintymyksen jäsentymättömyyden kategoriaa vastaavalla tavalla eli ”yleisenä terminä”
Granqvist käyttää myös dissosiaation käsitettä. Tähän viitaten hän sanoittaa hyödyntävänsä dissosiaation
käsitettä ”inklusiivisena terminä”.390 Näin kiintymyksen jäsentymättömyyden kategorian tavoin myös dissosiaation käsite taipuu laajaksi ”kattokäsitteeksi”, joka sisällyttää itseensä monenlaisia kokemuksellisia
ilmiöitä ja joka voidaan ladata moninaisilla merkityssisällöillä:
Dissosiaatio on selkeästi moniulotteinen ilmiö – – koska sulautuminen on empiirisesti yhdistetty sekä molempiin
muihin dissosiaation muotoihin391 ja psykopatologiaan, monet tutkijat–itseni mukaan luettuna–näkevät sulautumisen
dissosiaation yhtenä puolena, joskin mietona sellaisena (esim. Granqvist, Reijman & Cardeña, 2011; Waller, Putnam &
Carlson, 1996; vastakkaisesta positiosta, ks. Dell, 2009). Sisällyttämällä sulautumisen dissosiaation käsitteen alle,
omaksun täten inklusiivisen dissosiaation (käsitteen) käyttötavan. 392

Kiintymyksen jäsentymättömyyden ja dissosiaation välillä vallitsevan käsitteellisen yhteyden vahvistamiseksi Granqvist viittaa tätä tukevaan Liottin (1992) empiiriseen pitkittäistutkimukseen. Sen pohjalta
tehty oletus jäsentymättömyyden ja dissosiaation välillä vallitsevasta yhteydestä sai empiiristä tukea ja
todettiin paikkansa pitäväksi. 393 Dissosiaation ja jäsentymättömyyden välinen yhteys ilmaistaan näin aineiston traumadiskurssissa teoreettisella ja käsitteellisellä tasolla, joka sitten todennetaan ja vahvistetaan
myös empiirisesti. Nämä tasot ovat vuoropuhelussa keskenään ja tuottavat dissosiaation ja jäsentymättömän kiintymyssuhteen välille erottamattoman yhteyden.
Tämä yhteys ei pelkisty varhaislapsuuden kiintymyssuhteeseen vaan sen havaitaan jatkuvan
elämänkaaressa läpi nuoruuden ja ilmenevän aikuisuudessa ”ratkaisemattomina mielentiloina”:
Huomionarvoista on se, että yhteys jäsentymättömän kiintymyssuhteen ja dissosiaation välillä ei rajoitu
varhaislapsuuden jäsentymättömään kiintymyssuhteeseen tai dissosiaation vakaviin muotoihin vaan on läsnä myös
aikuisten keskuudessa ja suhteessa sulautumiseen. Hesse ja van IJzendoorn (1999) löysivät suoraa evidenssiä sille että
ratkaisemattomaksi luokitellut aikuiset saavat korkeampia pisteitä sulautumis-asteikolla. Tuossa tutkimuksessa
ratkaisematon menetys/kaltoinkohtelu oli erityisen vahvasti yhdistetty osioon: ”Ajoittain tunnen jonkun läsnäolon, joka
ei ole fyysisesti täällä.” Tuo ”joku” voi oletettavasti olla kuollut henkilö, mutta myös henkiolento.394

Lisäksi nämä löydökset on vahvistettu Granqvistin työryhmineen aineistoni julkaisua aikaisemmin aloittamissa tutkimuksessa.395 Myös lisätutkimukset ovat vahvistaneet yhteyttä ratkaisemattomien mielentilojen ja dissosiaation muiden osa-alueiden välillä.396 Tässä on huomattavissa lapsuuden jäsentymättömissä
kiintymyssuhteissa tai myöhemmin elämänkaaressa ilmentyvien vastaavien jäsentymättömien mielentilojen kontekstissa ilmentyvän dissosiaation kokemuksen ja myös sen lievempänä muotona ymmärretyn sulautumisen välittyminen henkisyyden kontekstiin.
Ihmisiin muodostettujen jäsentymättömien kiintymyssuhteiden mukainen tematiikka ja ko-
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Granqvist 2020, 210.
Eli irrallisuuteen ja eriytymiseen.
392
Granqvist 2020, 209–210.
393
Granqvist 2020, 211.
394
Granqvist 2020, 211.
395
ks. esim. Granqvist, Fransson & Hagekull 2009.
396
Granqvist 2020, 211.
391
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kemuspohja ”jonkun menetyksestä kuolemassa” voi siis viitata kuolleisiin läheisiin, mutta myös kokemukseen henkiolentojen läsnäolosta. Tällöin ”maallisten” läheisiin ihmisiin muodostettujen kiintymyssuhteiden menetykselle altistunut kokemuspohja muotoillaan kiintymyssuhdeteoreettisessa traumadiskurssissa kuin heijastelevan mahdollisuutta yhtä lailla kokea henkiolennon läsnäolo. ”Kuolleen läheisen
läsnäolo” ja ”kokemus henkiolennon läsnäolosta” sulautetaan yhteen samaan virkkeeseen ikään kuin toistensa vaihtoehtoisina kokemuksina, jotka ovat verrattavissa toisiinsa kun ne molemmat kuvastavat tyypillisiä jäsentymättömyyden tematiikkaan yhdistettäviä mahdollisia kokemuksia.
Varhaislapsuuden jäsentymättömän kiintymyssuhteen jatkuvuus nuoruuden ja aikuisuuden
kehitysvaiheissa laajenee myös ulottumaan ylisukupolvisesti sukupolvelta seuraavalle. Jatkuvuutta jäsentymättömässä kiintymyssuhteessa esiintyy täten ensinnäkin yksilön elämänkaaren aikana hänen kasvaessaan lapsesta aikuiseksi, mutta toiseksi myös ylisukupolvisesti sen siirtyessä vanhemmalta lapselle:
Sen lisäksi että ratkaisemattomia mielentiloja ennustaa lapsuuden jäsentymätön kiintymyssuhde ja lapsuuden aikaset
kokemukset kaltoinkohtelusta, vanhempien ratkaisemattomien mielentilojen on toistuvasti havaittu ennustavan
jäsentymätöntä kiintymyssuhdetta heidän pienillä lapsillaan (van IJzendoorn, 1995; Verhage ym., 2016). Täten, sen
lisäksi että jonkin verran jatkuvuutta esiintyy yksilön omassa elämänkaaressa, kiintymyksen jäsentymättömyys on
taipuvainen välittymään sukupolvien yli, ja suurimmalta osin ei-geneettisten välitysmekanismien397 kautta.398

Tässä korostetaan jälleen kehitystaustan ja nimenomaan traumaattisia tapahtumia ja kaltoinkohtelua sisältävän kehitystaustan merkitystä jäsentymättömän kiintymyssuhteen taustalla. Tämä tehdään tuomalla
esiin jäsentymättömän kiintymyssuhteen siirtyminen sukupolvelta toiselle ilman että sen selittäisivät biologiset perintötekijät.399 Sen sijaan tuodaan esiin erityisesti lapsuuden kokemusten ja vuorovaikutussuhteiden merkittävä vaikutus korostamalla myös sukupolvien yli ulottuvien perhesuhteiden merkitystä: sen
sijaan että vaikuttavuus ”pysähtyisi” vanhemman ja lapsen kiintymyssuhteeseen, nostetaan esille myös
sukupolvien yli ulottuva ketju ja sen vaikuttavuus.
Aikuisuuden kontekstiin, johon New Age tässä ikävaiheessa omaksuttuna katsomuksellisena
orientaatiota edustavana ilmiönä liitetään, ”valuu” myös traumadiskurssia kun korostetaan yhteisössä ta-

397

Näillä viitataan elinympäristön vaikutuksiin perintötekijöitä keskeisempinä vaikuttimina. Kuitenkin esimerkiksi niillä
yksilöillä, jotka ovat perineet tietyn dopamiinia säätelevän geenivariantin, on havaittu alttius kehittää jäsentymätön
kiintymystyyli tai kokea dissosiaatiota muita herkemmin, kun he lisäksi kokevat näille altistavia ympäristövaikutuksia. Ks.
tarkemmin Granqvist 2020, 116–121. Cicchetti & Banny (2014) korostavat kaltoinkohtelukokemusten eli ympäristötekijöiden
merkitystä dissosiaation ja jäsentymättömän kiintymyssuhteiden kehittymisen yhteydessä biologisia tekijöitä selvästi
vahvempina vaikuttajina läpi elämänkaaren kun näitä tarkastellaan kehityspsykopatologian kannalta.
398
Granqvist 2020, 207.
399
Dissosiaation ja jäsentymättömän kiintymyssuhteen empiiriset ja käsitteelliset kiinteät yhteydet huomioon ottaen on
oleellista huomata, että vastaavalla tavalla myös dissosiaation kokemus on vallitsevissa psykologisissa selitysmalleissa liitetty
vuorovaikutuksen kautta muotoutuvina taipumuksina biologisten perintötekijöiden sijaan (ks. Cichetti & Banny 2014; Silberg
2014). Myös psykopatologisia selitysmalleja laajemmat kulttuurin tason tarkastelut huomioiden ne on ymmärretty kulttuuristen
olosuhteiden muovaamina ilmaisun tapoina. Dissosiatiivisia kokemuksia on joissakin tapauksissa lähestytty esimerkiksi
länsimaisille ihmisille ominaisina transsitilojen ilmaisuina vaihtoehtona psykiatristen oirekuvien mukaisille tulkinnoille.
Länsimaissa diagnostiset kategoriat voidaan ymmärtää ominaisempina hahmottamisen tapoina dissosiaatiolle kuin transsi, joka
taas liitetään länsimaisissa luokitteluissa vahvasti ”muiden” kulttuurien uskonnollisen ilmaisun piirteeksi. Ks. tästä
näkökulmasta tarkemmin: Hacking 1995.
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pahtuvaa henkisyyden harjoitusta ja siihen liittyviä käytänteitä. Tällöin traumadiskurssi painottuu lapsuuden kiintymyssuhdetraumaa korostavassa diskurssissa, mutta ei rajaudu pelkästään tähän kehitysvaiheeseen tai ikäkauteen:
Hän400 myös ilmaisi New Age-piireissä yleisen uskomuksen, jonka mukaan ihminen jotenkin valitsee vanhempansa ja
kuitenkin ilmoittaa että ne, jotka ovat henkisesti kehittyneempiä ovat jotenkin määrätty kokemaan rankempi lapsuus.401
New Age-liike saattaa houkutella jumiutuneita402 yksilöitä kuitenkin myös muiden syiden, kuin muuntuneiden tilojen
vuoksi. New Age liike tarjoaa esimerkiksi sekä ”kohtaamisen” ryhmiä, joissa osallistujat voivat vapauttaa heitä
vaivaavan vihan ”toksisia vanhempia” kohtaan ja ”oma-apu”-kirjallisuutta jonka tarkoituksena voi olla neuvoa
itsearvostuksen ja itsetunnon palauttamisessa (Yhtenevästä kiintymykseen liittyvistä tutkittavien raportointiin
perustuvista tutkimuksista, ks. Buxant ym. 2010; Saroglou, Kempeneers & Seynhaeve, 2003.)403

Traumadiskurssin ja eritoten kiintymyssuhdetrauman kietoutumista kiinteäksi osaksi New
Agen rakennusprosessissa ilmentää myös se, että jäsentymättömän kiintymyssuhdekategorian ulkopuolelle, myös muihin turvattomiin kiintymyskategorioihin luokiteltujen ihmisten, tässä tapauksessa jumiutuneiksi luokiteltujen, katsotaan voivan mahdollisesti löytää liikkeen käytännöistä ja materiaaleista kanavan
ilmaista ja vapauttaa tunteitaan sekä eheytyä ”toksisten vanhempien” aiheuttamista vaikutuksista. Tässä
yhteydessä muuntuneiden tietoisuudentilojen kokemisen ei katsota olevan välttämätön kriteeri liikkeeseen
etsiytymisessä. Muuntuneiden tilojen merkityksen puuttuminen kaikissa tapauksissa relevanttina osatekijänä New Age liikkeeseen viehtymisessä ei kuitenkaan poista traumadiskurssin järjestyksen mukaista
merkityksenantoa osana New Agen ymmärrettäväksi tekemistä. ”Rankemman lapsuuden” työstäminen
aikuisena New Age yhteisön parissa nivoo sen yhteyksiä edelleen (kiintymyssuhde)traumadiskurssiin.
Henkinen yhteisö merkityksellistetään siis potentiaalisena korvaavana yhteisönä eheille perhesuhteille,
joiden katsotaan ”ankkuroivan ihmismieli”404 ja suojelevan ehyttä mielenterveyttä ihmislajin sosiaalisen
luonteen vuoksi.405
Aineiston diskurssissa korostuu kuitenkin dissosiatiivisten kokemusten merkitystä korostava
puhetapa. Siinä New Age- yhteisöön liittyvän tyypillisen henkisyyden harjoituksen ja siinä ilmentyvän
käytänteiden tason katsotaan heijastelevan jäsenistölle tyypillisiä kokemuksellisia eli dissosiatiivisia piirteitä. Tällöin New Ageen kuuluva kokemuksellisuus ja käytännön harjoitus, kuten sille ominaiset täydentävät hoitamisen, parantamisen ja vapautumisen tekniikat nivoutuvat yhteen käytännön heijastellessa liikkeen jäsenistölle ominaista kokemuksellisuuden puolta. Oleellista on huomata, että sekä kokemuksellisuus että liikkeessä harjoitettava käytäntö paikantuessaan ennen kaikkea dissosiatiivisen kokemuksen korostamiseen, värittyvät sen kautta yhtä lailla traumadiskurssin merkityssisällöllä:

viitaten haastateltavista ”Herra Oranssin” omaan tulkintaan henkiseksi ymmärretystä kokemuksesta.
Granqvist 2020, 227–228.
402 eli jumiutunut kiintymystyyli, joka on yksi aikuisilla erotetuista turvattomista kiintymystyyleistä. Ks. määritelmä lyhyesti:
APAn: psykologian sanakirja: preoccupied attachment.
403
Granqvist 2020, 232.
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Granqvist 2020, 186.
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Ks. Granqvist 2020, 186.
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Täydentävien hoitomuotojen ulkopuolellakin on olemassa monia esimerkkejä dissosiatiivisten prosessien roolista New
Age – henkisyydessä. Tällaisia ovat esimerkiksi transsitilat jotka esiintyvät shamanististen rumpumatkojen yhteydessä
tai vapauttavassa tanssissa. Kehosta poistumisen kokemukset ovat toinen esimerkki, joihin viitataan dissosiaatiota
kartoittavissa kyselyissä—ja ne voivat merkitä tai olla merkitsemättä patologista dissosiaatiota.406

Traumojen hoitamisen pyrkimys ja työstäminen aikuisällä on osoitus traumadiskurssista ja
eritoten kiintymyssuhdetraumasta, joiden ymmärretään sijoittuvan New Agen kontekstiin. Hoitotekniikoilla pyritään esimerkiksi kohtaamaan aikuisen henkilön sisälle edelleen sijoittuvaksi ymmärretty lapsi
ja työstämään tämän persoonan osan kokemia traumoja nykyisen persoonan eheytymiseksi. Tähän regressiohoitomuotoon yhdistetään uskomusten tasolla jälleensyntymä ja hoitotekniikkana käytetään hypnoosia,
jossa lapsuuden traumojen työstäminen näyttäytyy yhteyden saamisena ja kohtaamisena edellisten elämien kanssa:
New Age-liike on pullollaan aktiviteetteja, kokemuksia ja uskomuksia, jotka viittaavat siihen että taipumus
dissosiaatioon yleisesti ja erityisesti sulautumiseen, on yleistä. Esimerkiksi yksi liikkeen hoitokäytännöistä on regressio
tai jälleensyntymä-terapia. Siinä asiakas, koettuaan traumaattisen tapahtuman, joka voi oletetusti selittää hänen nykyisiä
vaikeuksiaan, hypnotisoidaan, jotta hän voisi kokea uudelleen edellisen ruumiillistumansa. Tämän hypnoosiin
pohjautuvan käytännön suosio (Singer & Nievod, 2003) viittaa siihen, että monilla New Age-henkilöillä on korostunut
suggestioherkkyys hypnoosiin. Muut hoidot, jotka New Agen piirissä viittaavat yleisesti korostuneeseen
suggestioherkkyyteen, ovat reiki-parannus, kristalliterapia ja homeopatia.407

Tiivistetysti voi todeta, että traumadiskurssin diskurssijärjestys New Agen ja mielenterveyden välisten
suhteiden tuottajana kietoutuu erityisesti tietynlaisen dissosiaation kehityspsykologisen selitysmallin ja
tulkinnan ympärille, joka edelleen rakentuu seuraavista toisiinsa kiinnittyvistä merkityksenannoista:

406

Granqvist 2020, 216.
Granqvist 2020, 216. Granqvist tuo kuitenkin esiin, että New Agen piirissä saavuttaneesta suosiostaan huolimatta näitä
hoitomuotoja ei ole osoitettu plaseboa eli lumevaikutusta vaikuttavammiksi (ks. Granqvist 2020, 216.)
407
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Kuvio 2a. Traumadiskurssin diskurssijärjestys ja siinä tuotettujen merkitysten väliset suhteet.
Selittämisen taso: Mikrotaso (yksilöpsykologinen taso ja
perhetaso)
Dominoivat tieteenaladiskurssit:
kehityspsyko(pato)logia, psykiatria
Kehityksellinen konteksti: lapsuus

Dissosiaation
selitysmalli ja tulkinta

Kokemukselliset piirteet

Kaltoinkohtelu
Kaltoinkohtelu
Kiintymyssuhdetrauma
Kiintymyssuhdetraum
a
Jäsentymätön
kiintymyssuhde
Jäsentymätön
kiintymyssuhde
Dissosiaatio(taipumus)
mielen hajautumisena ja
Dissosiaatio(taipumus
traumareaktiona
) hajautumisena
New Agessa ilmenevän
Psykopatologian
”muuntuneen riski
henkisyyden tilan”
mahdollistava
kokemustyyppi

Kiintymyshahmo
samanaikaisesti uhka ja
ratkaisu hätään
(lähestymisvälttämiskäyttäytymisen
konflikti)

Paradoksaalisuus
”normaalin” mielen
toiminnan vastakohtana:
hajautumisena ja
poikkeuksellisuutena

Psykopatologian riski

Kuvio 2b. Dissosiaation keskeisin merkityssisältö ja sen arvottaminen psykopatologian kannalta
tulkittuna traumadiskurssin diskurssijärjestyksessä.

Dissosiaatio mielen hajoamisena ja
traumareaktiona
kiintymyssuhdetrauman seurauksena.
Henkiselle kokemukselle altistaja.

Monitulkintainen, mutta psykopatologian
kannalta korostuu riski
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Täten lapsuuden perhekonteksti ja siinä koettu kiintymyssuhdetrauma siirtää New Agen kiintymyssuhdeteorian selittämisen alaan. Näiden painotusten vuoksi New Age muodostuu erityisesti osaksi kiintymyssuhdeteoreettista mielenterveysdiskurssia, jossa traumadiskurssin järjestyksessä korostuu psykopatologian riskin merkityssisältö. New Agen merkitystä jäsennetään suhteessa mielenterveyteen ensinnäkin sijoittamalla se osaksi mielenterveydelle riskitekijäksi tunnistettuun jäsentymättömään kiintymyssuhdekategoriaan. Toiseksi, mielenterveysdiskurssiin liittäminen toteutuu ymmärtämällä New Age kyseisen kiintymyssuhdekategorian yhteydessä kehittyvien dissosiatiivisten tilojen ilmaisun kanavan suovana henkisenä orientaationa. Jäsentymätön kiintymyssuhde huonosti sopeutuvan kehityksen riskitekijänä liittää keskustelun psykopatologiaan. Tämä ilmeisellä ja suoralla tavalla liittää edellä mainitut kehitykselliset tekijät
rajanvedon prosessiin suhteessa mielenterveyteen.
New Agen käsittely ennen siirtymistä mystisten kokemusten käsittelyyn lopetetaan viimeisessä kappaleessa korostaen välittyvän mallin eli kehitystaustan tärkeyttä New Agen selittämisessä. Tätä
tuetaan useilla empiirisillä tutkimustuloksilla, jotka lisäksi kohdistuvat useisiin eri osa-alueisiin tutkittavassa ilmiössä ja näiden luotettavuuden testaamiseen ja arviointiin, joka korostaa johtopäätöksen painoarvoa ja vakuuttavuutta. Tähän yhdistyvät myös aikuisuuden ”jäsentymättöminä” määritetyt kokemukset eli
ratkaisematon menetys ja kaltoinkohtelu, joka lapsuuden kiintymyssuhdemallia vastaavalla tavalla lisäävät New Agen merkityssisältöön tässä yhteydessä traumadiskurssin keskeistä sisältöä ja tuo New Agea
osaksi tätä diskurssijärjestystä.
Dissosiaatio on vahvasti käsitteellistetty traumaattisen kokemuksen ilmentäjänä, kuvastaen
psykologista mielen prosessointia ja kokemisen tapaa tai luokkaa, joka traumaattisesta tapahtumasta seuraa.408 Tästä diskurssijärjestyksestä ei myöskään ole New Agesta muotoiltavissa kiintymyssuhdeteoreettisissa lähtökohdissa täysin irrottauduttu aineistossani. Dissosiaatiolla ja traumalla on psykologian tieteenalan vakiinnuttaman konsensuksen mukaan vahva yhteys sekä empiirisesti että käsitteellisesti. 409
Tästä seuraten on johdonmukaista, että tämä traumaattiseen diskurssikenttään ja merkityssisältöön kiinnittyvä yhteys osaltaan värittää kiintymyssuhdeteoreettista ymmärrystä myös New Agesta,
kun dissosiaatio on nostettu kyseisessä teoriassa New Agea keskeisesti kuvailevaksi ominaispiirteeksi.
New Agen rakentamisen prosessi on aloitettu teoretisoimalla se osana traumaan liittyvää diskurssikenttää.
Tältä osin aineistoni tuottama kiintymyssuhdeteoreettinen mielenterveysdiskurssi erityisesti osana psykopatologisointidiskurssia kuvastavaa traumadiskurssia siis toistaa ja täten edelleen vakiinnuttaa psykologian tieteenalan jo vakiinnuttamaa konsensusta trauman, jäsentymättömän kiintymyssuhteen ja dissosiaation välisestä monitahoisesta yhteydestä.

408

Esimerkiksi Leikolan määritelmässä traumasta kiinnitetään dissosiaation käsite keskeisimmäksi osaksi trauman ja
psykopatologian välisten suhteiden ymmärrettäväksi tekemistä. Hän jäsentää dissosiaation näiden leikkauspisteisiin ja
rajapinnoille sijoittuvaksi ilmiöksi. (ks. Leikola 2016, 48–49,55.) Ks. myös DSM 5, jossa samaistetaan dissosiaatiohäiriöt
traumasta seuraaviksi ja niiden ilmentyminen sijoitetaan ajallisesti traumaattisen tapahtuman läheisyyteen (2013, 291).
409
ks. esim. Sinkkonen 2004; Silberg 2014; Leikola 2016.
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Aineistoni diskurssi kuitenkin laajentaa sitä edelleen ulottaen tarkastelun uskonnon kenttään, tässä tapauksessa uushenkiseen kenttään tai tarkemmin New Ageen siirtäen traumadiskurssin osaksi
henkisyyden rakentamisen prosessia. Tässä prosessissa traumadiskurssi sijoittuu sen alkupisteeksi ja lähtökohdaksi. Tämä hahmottuu myös tekstin rakenteen tasolla: aineiston luku 8 jäsennetäänkin siten, että
traumadiskurssi esiintyy ensin ja sen jälkeen vasta New Age-diskurssi. Tästä seuraten New Agen kategorian voi ymmärtää kantavan mukanaan vanhemman psykologian tieteenalan tradition ”taakkaa” tai perintöä, jossa trauma, dissosiaatio ja jäsentymätön kiintymyssuhde liittävät sen osaksi mielenterveyteen liittyvää diskurssia eritoten psykopatologian riskiin yhdistyvänä ilmiönä:
Melkein 30 vuotta on kulunut siitä, kun kiintymyssuhteiden tutkimuskentällä ruvettiin tarkastelemaan jäsentymätöntä
kiintymyssuhdetta (Main & Solomon, 1990). Silti ainakin oman tietoni mukaan ”negatiivinen” fokus on tunkeutunut
joka ikiseen aiheen tutkimuksellisen käsittelyyn.410

Traumadiskurssi laajenee myös kuvaamaan yksilöiden psykologista kehitystä laajemmin kiintymyssuhdeteoreettisen tutkimuksen kehityksen tilaa, joka ymmärretään ”negatiiviseksi”.411
Oleellista on huomata, että Granqvist ottaa kantaa psykopatologiaan huomioiden sen, että
New Agen teoretisoiminen kiinteässä yhteydessä traumadiskurssiin virittää lukijaa tulkitsemaan New
Agea yhteydessä potentiaalisesti kehittyvään psykopatologiaan. Tätä yhteyttä Granqvist pyrkii kumoamaan:
Tämä412 on erityisen kummallista ottaen huomioon se, että tilastolliset luvut kiintymyksen jäsentymättömyydestä ovat
niin korkeita normaalissa väestötason populaatiossa ympäri maailman (suunnilleen 15-20 %; van IJzendoorn ym.,1999;
Verhage ym., 2016). Miksi jäsentymättömyys on niin yleistä, jos sillä ei olisi mitään tekemistä potentiaalisen
toimivuuden kanssa? Entä miksi jäsentymättömät reaktiot saadaan aikaan niin helposti (Granqvist ym., 2016)?413

Huolimatta traumadiskurssikentän painotuksista, kuten jäsentymättömään kiintymyssuhteeseen liitetyistä
psykopatologiaan ja traumaan liittyvistä merkityksestä, kiintymyssuhdeteoreettinen diskurssi jäsentymättömyydestä suunnataan lopulta New Agen kontekstissa selviytymistä palvelevaan suuntaan eli poispäin
psykopatologian uhkakuvasta.

410

Granqvist 2020, 233.
Granqvistin lisäksi ”negatiivista vinoumaa” psykologisessa tutkimuksessa, jossa on sivuutettu ihmisen voimavarojen
tutkimus ja keskitytty sen sijaan psykopatologiaan ja häiriötiloihin, kommentoivat kiintymyssuhdeteoriaa laajemman
psykologisen tutkimuksen osana esim. Luthar, Lyman & Crossman 2014, 132, 136. Ks. myös Metsäpelto & Feldt 2009, 21.
412
Eli ”negatiivinen fokus” jäsentymättömän kiintymyssuhteen tutkimuksessa. Toisin sanoen sen tulkinta traumadiskurssiin
kiinnittyvänä ilmiönä. (Oma lisäykseni).
413
Granqvist 2020, 233.
411
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7. Normalisointidiskurssi
7.1 Henkisen kokemuksen diskurssi
Granqvist ottaa kantaa New Agen ja psykopatologian välisen yhteyden kumoamiseksi purkamalla New
Ageen ominaispiirteellisesti yhdistyvän kokemustyypin eli ”muuntuneisiin henkisyyden tiloihin” yhdistyvää psykopatologiadiskurssia. Psykopatologiadiskurssia ylläpitää traumadiskurssin vakiinnuttama järjestys, jossa dissosiaatio yhdistyy vahvasti kiintymyssuhdetraumaan. Henkisen kokemuksen diskurssijärjestyksessä New Agen merkitys lopulta kuitenkin käännetään päinvastoin, eli mielenterveyden kannalta
edulliseksi ilmiöksi. Tällaisena se merkityksellistyy psyykkisen hyvinvoinnin, edun ja terveyden merkityksessä, jolloin se voidaan asettaa psykopatologiaan suuntautuvia tulkintoja vastustavaksi diskursiiviseksi keinoksi. Koska muuntuneet henkiset tilat on kiintymyssuhdeteoriassa ymmärretty dissosiatiivisina kokemuksina, jotka on yhdistetty jäsentymättömään kiintymyssuhteeseen, joka taas on tunnistettu
psykopatologian kehityksellisenä riskitekijänä, psykopatologia-diskurssin purkamisen aloittaminen toteutuu ensinnäkin laajentamalla ja monipuolistamalla ymmärrystä siitä mitä dissosiaatio voi tarkoittaa.
Toiseksi, henkisen kokemuksen diskurssissa pyritään laajentamaan näkökulmaa sen suhteen mitä jäsentymätön kiintymyssuhde dissosiaation taustatekijänä voi psykopatologian kannalta merkitä:
– – väitän, että kiintymyksen jäsentymättömyys johtaa alttiuteen muuntuneille henkisyyden tiloille. Näin on, koska
kiintymykseltään jäsentymättömillä yksilöillä on yleinen taipumus dissosiatiivisille mentaalisille prosessille. Tällaiset
prosessit ovat osa, sekä paketoivat sen, mikä aiheuttaa näiden yksilöiden kokemukset muuntuneista henkisyyden tiloista
ja joka vetää heitä samanmielisten yksilöiden ryhmiin. Ensinnäkin, tarjoan teoreettisen ja empiirisen katsauksen
jokaisesta osasta ehdotettua välittyvää ketjua, aloittaen osioilla kiintymyksen jäsentymättömyydestä (ennustava tekijä)
ja dissosiatiivisista prosesseista (mediaattori414). Toiseksi, tarkastelen kuinka muuntuneet henkisyyden tilat (lopputulos)
voidaan ymmärtää dissosiaation ilmenemismuotoina ja miksi niillä saattaa olla kiintymyksen jäsentymättömyys
kehityksellisenä edeltäjänään. – – Neljänneksi ja viimeiseksi, tiivistän kappaleen ja pohdin laajennuksia ehdotetulle
välittyvälle mallille muiden muuntuneiden henkisyyden tilojen muodoissa. Pohdin myös psykopatologiaa ehdotetun
mallin valossa ja huomautan tärkeistä vastalauseista (psykopatologisille tulkinnoille)415.416

Huolimatta välittyvään malliin ja kehitystaustaan kiinnittyvään selitysvoimaan New Agen kiintymyssuhdeteoreettisessa selitysmallissa, todetaan näiden yhteydessä myös, että ennakoitua psykopatologiaan viettävää ja trauman diskurssikenttään kiinnittyvää johtopäätöstä vastustetaan. Täten tunnistettua jäsentymättömän kiintymyssuhteen värittämän kehitystaustan, dissosiaation ja muuntuneiden henkisyyden tilojen
vaikuttavuus ja yhteydet New Age-henkisyydessä ja sen taustavaikuttajina, muotoillaan näiden yhteydessä lopuksi suoraan psykopatologian vastadiskurssia. Tämä muotoillaan esittämällä siihen viettäville
tulkinnoille suora vastustava kannanotto eli vastalause.
Toisin sanoen dissosiaation merkityssisältöä muokataan positiivisempaan suuntaan. Tässä
tapauksessa se tarkoittaa käsitteen siirtämistä poispäin psykopatologiaan liitettävästä merkityssisällöstä.

414

Mediaattori eli väliin tuleva muuttuja selittää sitä miksi tai miten havaittu yhteys kahden tutkitun muuttujan, eli
riippumattoman ja riippuvan muuttujan välillä on olemassa. Statistiikka-opas: mediaattori.
415
oma lisäykseni
416
Granqvist 2020, 206.
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Fairclough’n esittämän mallin mukaan tämä kuvastaa uudelleen kontekstualisoinnin417 prosessia. Se ilmenee tässä kontekstissa henkisen kokemuksen kentässä eli yksilöllisen kokemuksen tasolla. Tämä heijastelee analyysin mikrotason lähestymistapaa, koska se kiinnittyy yksilötason henkisen kokemuksen ja niiden
taustojen tarkasteluun. Tässä diskurssissa taustat tarkoittavat ensisijaisesti lähisuhteita, eli muodostuneita
perheen sisäisiä kiintymyssuhteita ja yksilön kokemia henkilökohtaisia elämäntapahtumia.
Uudelleen kontekstualisointi taas edelleen tarkoittaa sitä, että dissosiaatiota normalisoidaan.
Siinä dissosiaation merkityssisältöjä ”puhdistetaan” psykopatologiaan ja traumaan viittaavasta diskurssijärjestyksen merkityksenannoista. Kyseisen diskurssijärjestyksen merkityssisältöjä korvataan ja käännetään kohti positiivisempia merkityssisältöjä psyykkisen terveyden ja psykopatologian kannalta arvotettuna. Näin kyseessä on uudelleen kontekstualisoinnin tyypeistä erityisesti kohdentamisen 418 prosessi.
Siinä yksilön henkilökohtaiset ja henkisiksi mielletyt kokemukset, jotka määritetään korostuneemmin positiivisessa valossa kokijan tulkinnoissa, siirretään ja validoidaan tästä sosiaalisesta kentästä psykologian
tieteenaladiskurssille ominaisemman dissosiaatio-käsitteen osaksi. Psykologian tieteenaladiskurssille taas
on vakiintunut vahvemmin omassa sosiaalisessa kentässään traumadiskurssin kenttään yhdistyvät juuret
ja tällaisena mielenterveydelliseen riskikehitykseen viittaava yhteys jäsentymättömän kiintymyssuhteen ja
dissosiaation yhteyden ymmärtämisessä.419 Uudelleen kontekstualisoinnissa Granqvist hyödyntää aiemmasta psykologisesta ”negatiivisesti vinoutuneesta” 420 tutkimusperinteestä irtiottoa tekevän positiivisen
psykologian421 diskurssikenttää. Hän yhdistää siihen New Age-henkisyyden diskurssin potentiaalisesti
ihmisen kukoistamista edistävänä liikkeenä ja kokemustyyppinä voimistamaan positiivista merkityssisältöä perinteisesti traumaan ja dissosiaation yhdistyvään kokemustyyppiin, joka arvolatautuu negatiivisesti
trauman diskurssijärjestyksen merkityssisältönä.
Normalisoinnin prosessi lähtee siis liikkeelle siirryttäessä kiintymyssuhdeteoreettisessa dis-

417

Uudelleen kontekstualisoinnissa tietylle sosiaaliselle kentälle tai instituutiolle ominainen ja siihen palautuva diskurssi tai
diskurssit siirretään johonkin toiseen kenttään tai kontekstiin. Uudelleen kontekstualisointi voi näyttäytyä joko
”kolonisaationa” tai ”kohdentamisena”. Ensimmäinen tarkoittaa yhden kentän tai instituution ominaisen diskurssin valtaamista
tai sen alan siirtämistä toiseen kenttään. Toinen viittaa muualle alun perin palautuvan ”ulkoisen” diskurssin siirtämistä
uudelleen kontekstualisointia tekevän kentän sosiaalisten toimijoiden omien tavoitteiden tai strategioiden osaksi. Uudelleen
kontekstualisoinnin prosessille on tyypillistä sen ristiriitainen luonne. (Fairclough 2016, 89).
418
Kohdentaminen viittaa muualle alun perin palautuvan ”ulkoisen” diskurssin siirtämistä uudelleen kontekstualisointia
tekevän kentän sosiaalisten toimijoiden omien tavoitteiden tai strategioiden osaksi.(Fairclough 2016, 89).
419
ks. Granqvist 2020, 233.
420
Granqvist 2020, 233. Lisäksi negatiivista vinoumaa kiintymyssuhdeteoriaa laajemmin osana psykologista tutkimusta
kommentoivat esim. Luthar, Lyman & Crossman 2014, 132. Ks. myös Metsäpelto & Feldt 2009, 21.
421
Psykologian tieteenalan suhteellisen nuori, 1990-luvulta alkunsa saanut tutkimussuuntaus. Se kehittyi reaktiona
psykologian tieteenalaa entuudestaan dominoineeseen ”negatiivisen vinouman” kautta hahmotettuun tutkimussuuntaukseen,
jossa keskityttiin psykologisiin ongelmiin ja häiriötiloihin ja jonka katsottiin olevan medikalisoitunut. (Metsäpelto & Feldt
2009, 21; Luthar, Lyman & Crossman 2014, 132.). Positiivisessa psykologiassa sen sijaan keskitytään ihmisen voimavaroihin
ja kukoistamisen mahdollisuuksiin kiinnittämällä huomio hyvinvointia tukeviin yksilötason piirteisiin, kuten positiivisiin
persoonallisuuden piirteisiin ja emootioihin tai positiivisen yhteisöllisyyden mahdollistaviin tekijöihin esimerkiksi perheessä
tai muissa yhteisöissä. Positiivisen psykologian tutkimuksen edustajat ymmärtävät edistävänsä tutkimusintressiä, jonka
katsotaan olevan psykologian tieteenalan tärkein tehtävä, eli toimivansa ihmisten hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi.
(Luthar, Lyman & Crossman 2014, 132, 136.)
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kurssissa New Agen kontekstiin ja sen sisäpiiriläisille ilmeneviin ”henkisiin kokemuksiin”. Tässä kontekstissa dissosiaation, henkisten kokemusten, ja sulautumisen kiinteä yhdistäminen mystiikkaan yhdistyvät merkittäväksi normalisoinnin diskursiiviseksi keinoksi. Näin niistä tehdään potentiaalisesti psyykkisesti ”terveen” dissosiaation merkityssisältöjä:
Ymmärrän, että esittämäni teoreettinen malli422ja sitä tukevat empiiriset todisteet joita olen käynyt läpi voivat vaikuttaa
lannistavilta henkilöille, jotka ovat kokeneet henkilökohtaisesti merkityksellisiä, mahdollisesti elämää muuttavia
henkisiä kokemuksia. Tähän liittyen, vaikka olen yrittänyt olla asianmukaisesti vivahteikas (katso erityisesti Neiti
Turkoosin tapaus), analyysini saattaa vaikuttaa siltä että se ”patologisoi” muuntuneita henkisyyden tiloja, koska olen
tarkastellut niitä sulautuneina/dissosiatiivisina tiloina ja olen myös yhdistänyt ne jäsentymättömään
kiintymyssuhteeseen, joka on huonosti sopeutuvan kehityksen riskitekijä. Kuitenkin, vaikutelmiin tulisi aina suhtautua
varauksellisesti, ja tässä tapauksessa tuo varoitus pätee vahvasti. Ensinnäkin, se onko sulautuminen todellinen esimerkki
dissosiaatiosta, on kiistanalaista (esim. Dell 2009). Kieltämättä pidän sitä sellaisena, mutta olen myös selventänyt, että
se on lievä esimerkki dissosiaatiosta eikä se liity psykopatologiaan (vrt. Waller & Ross, 1997). Vastaavasti, ja
psykiatristen käytänteiden reunahuomautuksina, olen todennut että mielentilat tavanomaisen unien näkemisen vaiheessa
ovat dissosiatiivisia, mutta kaukana patologiasta. Toiseksi, kuten todettua, mystiset kokemukset eivät vaikuta
yhdistyvän patologiseen dissosiaatioon, tai psykopatologiaan yleisemmin (Granqvist ym. 2012; Hood ym., 2009; Kroll
ym., 1996; Wulff, 2014). 423

Dissosiaatio siirretään siis poispäin psykopatologiaan yhdistyvistä eli riskikehitykselle altistavista juuristaan ja tätä kautta käsitteellistetystä merkityssisällöstä, kun se tuodaan osaksi henkisyyden ja henkisen
kokemuksen diskursiivista kenttää. Ensinnäkin, tämä toteutetaan ottamalla käyttöön uusi entistä yksiselitteisemmin ja vahvemmin positiivisempaan merkityssisältöön viittaava vanhasta poikkeava käsitteistö.
Siinä dissosiaatio luokitellaan emic-diskurssin eli kokijoiden itsensä antamana käsitteenä ”henkiseksi kokemukseksi” tai vastaavasti etic-diskurssissa eli Granqvistin nimeämänä ”muuntuneeksi henkisyyden tilaksi” kun todetaan suoraan dissosiaatiota tarkasteltavan tällaisena kokemuksellisena tilana. Dissosiaatio
siis nimetään uudelleen ja aiemmasta traumadiskurssista ja psykologian tieteenalan ”neutraalista” sanastosta poikkeavalla tavalla henkisen kokemuksen diskurssissa.
Tämä toteutetaan ensinnäkin liittämällä dissosiaatio ja lopulta myös ”henkinen kokemus”
ei-psykopatologisiin, toisin sanoen arkipäiväisinä tai ”normaaleina” hahmotettuihin ilmiöihin. Nämä
”ovat normatiivisia, lajityypillisiä ja kaikkien ihmisten yhteisesti tunnistamia ilmiötä”.424 Esimerkkinä
”normaalista” dissosiatiivisesta kokemisen tavasta hyödynnetään unien näkemistä. 425 Helén on ymmärtänyt normaaliksi määrittämisen prosessin rakentuvan vastaavalla tavalla eli tavanomaisen merkityssisällön
kanssa yhtenevänä.426 Hän esittää, että normaalin käsite viittaa nimenomaan tavalliseen ja tavanomaiseen.
Helén kiteyttää normaalin merkityksen asettaen sen vastakkain poikkeavana ymmärretyn kanssa: ”—kun
elämä sujuu normaalisti, ei tapahdu mitään erityistä eikä poikkeavaa”. 427 Helénin mukaan normalisointi
edustaa elämänpolitiikassa teknologiaa, jossa potentiaalisuuden käsite nousee nykyaikaisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa yhä keskeisemmäksi:
422

eli välittyvä malli (oma lisäykseni)
Granqvist 2020, 232.
424
Granqvist 2020, 208.
425
Granqvist 2020, 208.
426
Helén 2016, 93.
427
Helén 2016, 93.
423
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– –sitä vähemmän merkitsee elämän hallinnan ja sitä koskevien kiistojen kannalta se, mitä ihmiset elintoimintoineen,
elämäntapoineen ja haluineen ovat. Sen sijaan nykyään on – –yhä merkittävämpää se, mitä ihmiset voisivat olla – –428

Aineistoni diskurssijärjestyksen rakentumisen tällaisena potentiaalisuutta korostavassa merkityksessä voi
sijoittaa Fairclough’n kolmeen tasoon jakautuvan diskurssianalyyttisen mallin laajimmalle kielen ylittävälle tasolle, johon hän viittaa sosiokulttuurisena käytäntönä. Se edustaa viestintätilanteen sosiokulttuurista kontekstia.429 Tätä kuvaa aineiston normaalin rakentaminen vahvasti yhteydessä psykologian alan
empiirisessä tutkimuksessa saatuun evidenssiin, johon viitaten todetaan, että dissosiaation psykopatologisuus ja yhteys traumadiskurssiin on henkisyyden kontekstissa harhaanjohtavaa päättelyä. Tätä diskurssijärjestystä Granqvist henkisen kokemuksen diskurssissa muotoilee uudelleen esittämällä psykopatologian
ja henkisen kokemuksen välille rakentuvien yhteyksien perustuvan ”vaikutelmiin, joihin tulisi suhtautua
varauksellisesti.”430 Näin hän muotoilee uudelleen sitä, kuinka empiirisen tutkimuksen tuottama data tulisi tulkita ja ymmärtää. Hänen mukaansa olisi suotavaa tehdä tämä hienovaraisempien erottelujen valossa
välittyvän mallin tulkinnassa ja lisäksi ympäröivä sosiokulttuurinen konteksti sekä väestötason tarkastelu431korostuneemmin huomioiden, jolloin data mahdollisesti näyttäytyisi entisiin ”vaikutelmin” verrattuna uudessa ja asianmukaisemmassa valossa.
New Age tuodaan kuitenkin tutkimuksen kohteeksi liittämällä se turvattomista kiintymyssuhteista jäsentymättömään kiintymyssuhteeseen epäsuorasti. Epäsuoruus viittaa välittyvän mallin mukaiseen selitysmalliin, jossa näiden muuttujien välillä havaittu yhteys ei ole suoraviivainen syy-seuraussuhde
vaan se ”välittyy” kolmannen muuttujan kautta. Sulautuminen kuvaa tarkemmin New Agessa ominaista
dissosiatiivisen kokemuksen muotoa, joka ”välittää yhteyttä” eli toimii mediaattorina jäsentymättömän
kiintymyssuhteen ja omaksutun New Age-orientaation välillä:
Välittyvän mallin testaaminen432
Kun toteutimme pitkittäistutkimuksessa AAI-tutkimuksemme seurannan (Granqvist ym., 2007), joka toteutettiin kolme
vuotta ensimmäisen arvioinnin jälkeen, hallinnoimme uudelleen New Age orientaatio-asteikon sulautumis-asteikon
kanssa mahdollistaaksemme välittyvän mallin testaamisen. Tulokset tukivat mallia (Granqvist ym., 2009). Ensinnäkin,
ratkaisematon menetys/kaltoinkohtelu ensimmäisessä arviossa ennusti New Age-henkisyyttä kolme vuotta myöhemmin.
Yhteys näiden kahden välillä vaihteli pienestä kohtalaiseen. Lisäksi, sekä ratkaisematon menetys/kaltoinkohtelu että
New Age-henkisyys yhdistyivät sulautumiseen. Lopuksi, kun sekä ratkaisematon menetys/kaltoinkohtelu ja
sulautuminen sisällytettiin samaan regressioanalyysiin433, vain sulautuminen näyttäytyi tilastollisesti merkittävässä
428

Helén 2016, 13.
Fairclough 1996, 87–88.
430
Granqvist 2020, 232.
431
Tätä näkökulmaa analysoidaan tarkemmin seuraavassa luvussa 7.2.
432
Uuden kappaleen otsikko (oma lisäykseni).
433
Regressiomenetelmiä hyödynnetään muuttujien välisten yhteyksien ja näiden yhteyksien voimakkuuden mallintamiseen ja
selvittämiseen. Niiden avulla voidaan selvittää yhden tai useamman selittävän muuttujan vaikutusta selitettävään muuttujaan.
Täten regressioanalyysin avulla voidaan selvittää muuttujien välisiä kausaalisuhteita eli syy-seuraussuhteita. Vaikka
regressiomallit pohjautuvat suurelta osin korrelaatioiden tarkasteluun ja näitä menetelmiä hyödynnetään samankaltaisissa
tutkimusasetelmissa, regressionanalyysin etuna suhteessa korrelatiivisiin analyyseihin pidetään sitä, että korrelaatiokertoimella
ei voida ennusta selittävän muuttujan tai muuttujien vaikuttavuutta selitettävään muuttujaan, vaan se ilmaisee ainoastaan niiden
välisen riippuvuuden voimakkuuden. Regressioanalyysin etuna on myös mahdollisuus selvittää useamman selittävän
muuttujan vaikutusta selitettävään muuttujaan. Tällöin on mahdollista tarkastella myös sitä mikä selitysosuus yhdellä
muuttujalla on tarkastelunalaiseen selitettävään ilmiöön silloin kun muutkin selittävät muuttujat huomioidaan. (Nummenmaa
2004, 297–298 ; Nummenmaa, Holopainen & Pulkkinen 2017, 315–316; Tampereen yliopiston menetelmätietovaranto:
regressioanalyysi)
429
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yhteydessä New Agen kanssa, merkiten sitä, että yhteys ratkaisemattomien tilojen ja tällaisen henkisyyden kanssa
selittyi (välittyneellä) sulautumisella. Lopuksi, muodollinen tilastollinen testaaminen välittymisestä vahvisti välittyvän
vaikutuksen. Nämä löydökset on sittemmin toistettu esiintyvistä taiteilijoista koostuvalla otoksella (Thomson & Jaque,
2014.)434

Keskeisenä tekijänä tässä on kuitenkin nostettu esiin se, että ainoastaan sulautuminen yhdistyi tilastollisesti merkitsevästi New Age-henkisyyteen. Tämä tulkittiin siten, että sulautuminen välittää
sitä yhteyttä, joka jäsentymättömyyteen yhdistyvässä ratkaisemattoman menetyksen tai kaltoinkohtelun
kohdalla havaittiin yhteydessä New Age-henkisyyteen. Täten jäsentymättömyyteen liittyvä traumadiskurssin tematiikka ratkaisemattomasta menetyksestä tai kaltoinkohtelusta ei tilastollisissa analyyseissä
yhdistynyt suoraan New Ageen. Tästä seuraten traumadiskurssin kenttä ja siihen nivoutuva kehitystaustaa
ei nosteta henkisen kokemuksen diskurssijärjestyksessä New Agen selittämisessä keskeisiksi tekijöiksi.
Oleellista on huomata että sulautumisen käsitteellä voidaan viitata ”normaaliin”, ei-kliiniseen populaatioon, kuten esiintyviin taiteilijoihin erotuksena potilasaineiston dissosiaation kokemuksista.
Toisaalta sulautumisen kokemus voidaan kuitenkin empiirisesti yhdistää sekä dissosiatiivisiin kokemuksiin, mutta yhtä lailla psykopatologiaan. 435 Kuitenkin sulautumisenkin kokemus on määritelty moniulotteisena ja sellaisena se sijoitetaan osittain psykopatologian rajapintaan. Sulautumista ei voi siis täysin irrottaa psykopatologian kentästä.
Täten käsite on toisaalta mahdollista sijoittaa sekä normaalin että psykopatologian kenttään,
jolloin sen merkitys jättää yksisuuntaista määritelmää ja lopputulosta pakenevana erilaisille tulkinnoille
avoimen tilan. Dissosiaation ja sulautumisen väliset suhteetkin näyttäytyvät neuvottelun alaisina, jolloin
kyseessä on meneillään oleva merkityksen rakentamisen prosessi, jossa ei ole selkeitä lukkiutuneita ja
suljettuja määritelmiä vaan tuodaan esiin niistä vallitsevaa epävarmuutta ja monimerkityksellisyyttä psykologisen tutkimuksen osana.
Tämä keskeneräisyys ja useat erilaiset tutkimustulokset aiheesta mahdollistavat käsitteiden
erilaiset tulkinnat ja täten myös käyttöyhteydet ja muunneltavuuden kontekstista riippuen. Siinä oleelliseksi nousee erityisesti ilmiön psykopatologisuuden arvottamisessa vallitsevat keskenään useat erilaiset
johtopäätökset. Tässä on hahmotettavissa dissosiaation kohdalla aineistossa ilmenevä ”hajaannukselle”
tyypillisesti annettava rooli psykopatologisen tulkinnan ”paikanpitäjänä. 436 Saville-Smith toteaa, että hajaannus itsessään ei merkitse psykopatologisissa tulkinnoissa mitään. Sen merkityssisältö on tyhjä tai
ontto tulkinnan ”paikanvaraaja”, kunnes ihmiset rakentavat sille psykopatologian kannalta määrittyvän
tulkinnan.437 Tällöin sulautumisen kohdalla edellä mainittu tyypillinen reagointitapa ”normaalissa” eikliinisessäkin populaatiossa liukuu suhteellisemmaksi ja edelleen määrittyväksi ja kuvastaa aineistossa
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rakentuvaa prosessia, jossa dissosiaation merkitystä rakennetaan myös monimerkityksellisessä, myös
henkisen kokemuksen positiiviseen merkitykseen viittaavana ilmiönä:
Dissosiaatio on selkeästi moniulotteinen ilmiö—koska sulautuminen on empiirisesti yhdistetty sekä molempiin muihin
dissosiaation muotoihin438 ja psykopatologiaan, monet tutkijat—itseni mukaan luettuna—näkevät sulautumisen
dissosiaation yhtenä puolena, joskin mietona sellaisena (esim. Granqvist, Reijman & Cardeña, 2011; Waller, Putnam &
Carlson, 1996; vastakkaisesta positiosta, ks. Dell, 2009), Sisällyttämällä sulautumisen dissosiaation käsitteen alle,
omaksun täten inklusiivisen dissosiaation käyttötavan.439

Dissosiaation käsitteen määrittelyn ja sen psykopatologisen merkityksen yhteydessä muotoillaan ero yksilöiden kokemusten välille. Yksilökeskeinen kokemusdiskurssi muodostaa siis dissosiaation käsitteen rakennusprosessin perustan. Tähän viitataan suoraan ”sulautumisen” määritelmässä, jonka
kuvataan ilmentävän ”yksilöiden välisiä eroja” representationaalisten resurssien käytössä440.
Granqvist määrittää sulautumisen käsiteen myös dissosiaation eräänä puolena, mutta ei sitä
edustavana malliesimerkkinä vaan sen lievänä versiona.441 Sulautumiseen viitaan myös ”dissosiaatio-sulautumisena”.442.
Yksilön kokemusdiskurssia eli ”yksilöllisiä taipumuksellisia eroja”443 ja mikrotasoa diskurssijärjestyksen fokuksena nostetaan keskiöön myös persoonallisuuden käsitteen kautta. Sulautumiskokemusta kuvaillaan persoonallisuuden ulottuvuutena tai taipumuksena, joka ennustaa muuntuneiden tietoisuudentilojen kokemusta. Yksilön kokemus ja persoonallisuuteen liitetty taipumus samaistetaan kiinteästi
yhteen sulautumiskokemuksen kautta. Näin yksilön tietynlaisista kokemuksista muovataan osa hänen persoonallisuuttaan:
Luonnollisesti, sulautumisen kokemukset itsessään edustavat tietoisen kokemuksen muuntumista, ja persoonallisuuden
taipumuksena ymmärrettynä, sulautuminen myös ennustaa tietoisuuden muuntumista.444

Toisin sanoen kyseessä on prosessi, jossa yksilön kokemuksista tehdään hänelle tyypilliseksi identifioituja ominaisuuksia. Tähän liitetään edelleen spesifimpejä kokemusluokkia, jotka kuvaavat hänen käyttäytymistään. Persoonallisuuden piirteenä sulautumiskokemus ennustaa erityisesti suggestioherkkyyttä ja herkkyyttä vaipua hypnoosiin. Heidän on myös koeasetelmissa havaittu olevan alttiitta
muistaa väärin tapahtumia erityisesti tilanteissa, joissa kokeen johtaja käyttää harhaanjohtavia suggestioita.445
Dissosiaation kokeminen ”New Agen tai henkisyyden kontekstissa” tuodaan esiin sulautumisen merkityksessä erilaisena kokemuksena ja kontekstina kuin lapsuuden ”sekulaari” kenttä. Lapsuuden kontekstissa viitataan psykologian tieteenalalla vakiinnutetumpaan käsitteistöön eli dissosiaatioon tai
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dissosiatiiviseen kokemustyyppiin sulautumisen sijaan. Tässä lapsuuden kontekstissa ja trauman diskurssijärjestyksessä henkistä kokemusta ei ole vielä kehittynyt, koska se liitetään myöhempään kehitysvaiheeseen ja aikuisuuteen osaksi henkisyyden diskurssikenttää ja yksilölle kehittyneen persoonallisuuden
osaksi. Tässä kontekstissa dissosiaatio erityisesti sulautumisen merkityksessä edustaa ”henkistä kokemustyyppiä”
Granqvist kirjoittaa että hän tutkimusryhmineen on havainnut New Age-henkisyyden ja dissosiaation, erityisesti sulautumisen sekä mystiikan välillä vahvan yhteyden, joka on suoraan todennettu
empiirisesti.446
– – kuten sulautuminen, New Age- henkisyys on ennustava tekijä mystisille kokemuksille ja lukuisille aistimuksellisille
tiloille koeasetelmassa, joka sisältää henkisyydelle altistuksen --(Granqvist ym. 2005; vrt. Andersen, Schjoedt, Nielbo
& Sorensen, 2014). Molemmat447 löydökset viittaavat kohonneeseen suggestioherkkyyteen New Agen keskuudessa.
Sen lisäksi lukuista tutkimukset ovat liittäneet paranormaalit kokemukset ja uskomukset dissosiaatiotaipumukseen
(Irwin, 1994; Nadon & Kihlström, 1987; Sar, Alioglu & Akyuz, 2014). Lopuksi, olemme kollegojeni kanssa tarjonneet
suoraa evidenssiä vahvasta yhteydestä New Age-henkisyyden ja sulautumisen välillä (Granqvist ym. 2009).

Sulautuminen sijoitetaan siis dissosiatiivisen kokemusluokan alalajiksi. Käsitteen, joka otetaan kiintymyssuhdeteoreettisessa diskurssissa käyttöön, loivat Tellegen ja Atkinson vuonna 1974:
Se viittaa yksilöllisiin eroihin taipumuksessa kokea ” ”täydellisen” keskittymisen jaksoja, jotka vaativat
kokonaisvaltaisesti henkilön representatiiviset (kuten havainnollisen, toiminnallisen, mielikuvituksellisen ja ideoinnin)
resurssit.448

Sulautuminen ja mystiikka esiintyvät aineistossa hyvin lähellä toisiaan. Mystiset kokemukset määritellään sulautuneina tiloina. Näin mystinen kokemus on määritelmällisesti sulautumista, jolloin
se ilmentää sulautumisen erästä muotoa.:
Mystiset kokemukset ovat sulautuneita tiloja. – – ”laajalla variaatiolla-- olosuhteita, jotka edesauttavat mystisiä
kokemuksia … saattaa olla yhteistä se, että yksilö joka viehättyy mistä tahansa tällaisesta aiheuttajasta, kokee
hetkellisen menetyksen tunteessaan omasta itsestään, ollen ”sulautunut” tai ”lumoutunut” havaintonsa kohteesta--.
Erityisesti ekstrovertti mystiikka on prototyyppistä ”täydellisen huomion” tiloissa.449

Kun sekä dissosiaatio että mystiikka yhdistyvät vahvasti sulautumiseen, jonka avulla myös New Agen
kehittymistä selitetään välittyvän mallin kautta, näiden kokemustyyppien merkitykset voivat siirtyä osittain myös osaksi New Agea ja siihen yhdistyvää henkistä kokemusta. Granqvist toteaa kuitenkin, että
New Age- henkisyys ja siihen yhdistyvä kokemustyyppi, eli muuntuneet tietoisuuden tilat ja mystinen kokemus ovat käsitteellisesti erilliset ja niillä on oma historiansa huolimatta siitä että ne ovat empiirisesti
yhteydessä.450
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Erona näiden välillä näyttäytyy se, että sulautumista ei määritellä yhteydessä ”tavanomaisena” hahmotettuun teistiseen uskonnollisuuteen, kun taas mystiikka yhdistyy myös tällaiseen uskonnollisuuden
muotoon.451 Granqvistin oma tutkimus on yhdistänyt sulautumisen ja New Agen vahvasti keskenään. 452
Hän on selittänyt sekä New Agea että mystiikkaa välittyvän mallin avulla 453:
Tähän peilautuen, sulautumiseen liitettynä New Age näyttäytyy teistisestä uskonnosta erillisenä liikkeenä, johon sulautumista ei yhdistetä. Uskontoon ja teismin yhteydessä viitataan ennemmin
mystiseen kokemukseen, joiden merkityssisällöt kuitenkin yhtenevät sulautumisen kanssa läheisesti. Näin
New Agesta rakennetaan mystiikkaan läheisesti yhdistyvä ilmiö, mutta kuitenkin siitä erillinen.
Toisaalta mystiikassa mahdollistuvat sulautumisesta poiketen vahvemmin myös pelon, ainutlaatuisuuden ja paradoksaalisuuden merkityssisällöt, jotka toistavat traumadiskurssissa vakiinnutettua
kokemuspohjaa jäsentymättömän kiintymyssuhteen mukaisesta tematiikasta. Näistä edelleen muotoillaan
henkisen kokemuksen keskeistä ominaispiirteistöä ja sellaisena omanlaistaan normatiivista dissosiaation
kokemustyyppiä. Mystisiä kokemuksia ja henkisiä kokemuksia ei ole suoraan erotettu toisistaan, vaan jo
aiemmin tutkimuksen hahmottamaa merkityssisältöä mystiselle kokemukselle siirretään tässä diskurssijärjestyksessä osaksi muotoutuvaa henkisen kokemuksen käsitteen alaa. Tätä Granqvist aineistossani rakentaa tukeutuen haastateltaviensa tuottamaan emic-diskurssiin kun hän korostaa sen painoarvoa henkisten kokemusten ”vahvimpien” kuvauksien tuottajana, joille on tehtävä oikeutta. Toisin sanoen tässä todetaan, että kokijoiden tuottama diskurssi tuottaa lisäarvoa tutkimustulosten muodostumisessa ja sitä tulee
tilastojen tuottaman datan lisäksi validoida tai autentisoida tieteellisen tiedon muodostamisessa:
Mystisissä kokemuksissa oman itsen ja ympäröivän maailman välillä havaitut rajat haihtuvat. Sen lisäksi, mystiset
kokemukset havaitaan usein sanoinkuvaamattomina.” Kuitenkin, tutkimuksessa on ehdotettu useita erotteluja erilaisten
mystisten kokemusten välille. Stace (1960) ehdotti vaikutusvaltaista erottelua introvertin ja ekstrovertin mystiikan
välille. Introvertit tilat viittaavat puhtaaseen, sisällöstä vapaaseen tietoisuuteen, jossa havaittavat objektit ”katoavat”,
usein johtaen ”olemattomuuden” kokemukseen. Ekstrovertteja tiloja luonnehditaan aistimuksella kaikkien objektien
yhdistymisestä havainnossa, jossa koetaan kokonaisuutta tai ykseyttä kaikkien asioiden kanssa. Uskonnolliset mystikot
kuvaavat tämän ykseyden usein ”jumalana”, mutta mystiset kokemukset eivät vaadi uskonnollisia tulkintoja.
Huolimatta sen tyypistä ja tulkinnasta, mystisiä kokemuksia luonnollisesti määritellään huomattavilla muuntuneilla
tiloilla.454
– – on yksi asia analysoida tutkimukseen osallistuvien tilastollisesti eriteltyjä vastauksia suljettujen kyselyiden osioissa
ja melko erilaista kuunnella tutkimukseen osallistujien omia vapaita kuvauksia kokemuksistaan. Toisin kuin
ensimmäisessä lähestymistavassa, jälkimmäinen voi tuottaa ”vahvoja” kuvauksia, jotka auliimmin tekevät oikeutta
yksilön kokemukselle.455
– – tapaustutkimus-osiossa havainnollistan muuntuneita henkisyyden tiloja hyödyntäen puhtaaksi kirjoitettua tekstiä
uskonnollisista kiintymyssuhde-haastatteluistamme (RAI)456.457
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Mystiset kokemukset sekä muuntuneet henkisyyden tilat siis ovat henkisyyden kontekstissa potentiaalisesti koettavia sulautuneita tiloja. Tällöin ne nimetään mystiikkana tai henkisyytenä eikä dissosiaationa. Ensimmäisenä mainitut saavat henkisyyden kontekstissa positiivisemman merkityssisällön kuin
dissosiaatio mielenterveyden kannalta arvotettuna. Emic-diskurssissa ja sen validoinnissa ja sen kautta
autentisoimisessa ei kuitenkaan eritellä kokijoiden kertomusten pohjalta tarkasti onko kyseessä ”henkinen” vai ”mystinen” kokemustyyppi. Näiden merkitysten sekoittaminen kokijoiden tapausesimerkkejä
esiin nostaen sulauttaa niiden merkityssisällöt yhteen ja tästä seuraten henkinen kokemus värittyy positiivisilla merkityssisällöillä, jotka liittyvät mystiikkaan. Henkiset kokemukset merkityksellistyvät näin kokijoiden tekemien positiivisten ja vaikuttavien tulkintojen vuoksi eli emic-diskurssissa. Granqvist validoi
näitä mielenterveydelle edullisessa selviytymistä palvelevassa merkityksessä.
Mystiset kokemukset taas ovat jo osana asiantuntija- eli emic-diskurssia jo lähtökohtaisesti
latautuneet positiivisesti niiden mittarissa hahmotetun positiivisen vääristymän vuoksi, mikä näkyy henkisen kokemuksen diskurssijärjestyksessä niille luoduissa positiivisissa merkityksissä, kuten ykseyden korostamisessa ja yhdistymisenä hyvään mielenterveyteen. Granqvist olettaa tämän häivyttävän näkyvistä
mystiseen kokemukseen liittyvää mielenterveyden kannalta uhkaavampana tulkittua merkityssisältöä, kuten pelkoa. Positiivisen vinouman vuoksi mystiseen kokemukseen ei ole mahdollista liittää henkisen kokemuksen positiivisen merkityksenannon ohella niin vahvasti traumadiskurssiin ja psykopatologian kenttään yhdistyvää merkityssisältöä, vaikka sen ei katsota olevan välttämättä epätavanomaista vaan siitäkin
on olemassa tutkimukseen perustuvaa näyttöä:
Huolimatta siitä että välittyvälle mallille on saatu tukea käyttämällä mystiikka-skaalaa, tulisi ottaa huomioon että tämä
skaala on jossain määrin vääristynyt ”positiiviseen” suuntaan. Tarkemmin ilmaisten, se ei tavoita mystisiä kokemuksia,
jotka yhdistyvät Otton (1925) ”tremendumiin” (pelkoon), joka ei välttämättä ole epätavanomaista mystisten kokemusten
kontekstissa (vrt. Griffiths ym. 2011). Arvelen, että tämä vinouma toimii siten, että se lieventää ratkaisemattoman
menetyksen/ kaltoinkohtelun ja mystisten kokemusten välisten suhteiden yhteyden voimakkuutta, joka näiden välillä on
havaittu tutkimuksessamme.458

Henkiset kokemukset merkityksellistyvät aineistossa poikkeuksellisen voimakkaina kokemuksina, jotka lähenevät ”perimmäistä todellisuutta”. Täten paradoksaalisuus, joka ilmenee kaikille ihmisille yhteiseksi ymmärretyssä lajityypillisesti normatiivisen dissosiatiivisen kokemisen merkityksen siirtämisenä henkiseen kokemukseen osana sen normalisointia sekä toisaalta siihen samanaikaisesti liitetty
poikkeuksellisen voimakas, elämään ja sen suuntaan syvästi vaikuttava yksilöllisen kokemuksen merkitys
näyttäytyy keskeisenä elementtinä henkisen kokemuksen rakentamisen diskurssissa. Tällainen paradoksaalisuus rakentuu tässä tapauksessa psykologian tieteenalaan ammattilaisen tulkintoja esittävässä eticdiskurssissa ja henkisten kokemusten kokijoiden yksilöllisille kokemuksille antamien henkilökohtaisten
tulkintojen esittämisen välillä, joka ilmentää emic-diskurssia.
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Paradoksaalisuus esitetään myös emic-diskurssin sisäisenä piirteenä. Siinä se esiintyy esimerkiksi metaforien ja vertauskuvien kautta ilmenevänä tarinan jäsentämisen logiikkana, jossa vastakkainasetteluja ja paradokseja hyödynnetään henkisen kokemuksen rakentamisessa ja ilmaisussa. Esimerkiksi Neiti Pinkin kertomus sairauteen kuolemaisillaan olevasta isoäidistä etenee ensin sairautta kuvatessa
haavoittuvan ja hauraan pikkulinnun hahmon kautta, jolla viitataan sairaaseen isoäitiin. Lopulta hän kuitenkin näyttäytyy narratiivissa päinvastoin majesteettisena ja tyylikkäänä naisena. Neiti Pinkin tulkinta
etenee positiivisemmin värittyneeksi, vahvaksi ja kestävän vaikutuksen jättäneeksi kokemukseksi, jonka
muistoista hälveneminen on lopulta surullista, kun isoäiti siirtyy kohti kuolemaa poispäin kärsimyksestä,
sairaudesta ja hauraudesta tämänpuoleisessa:
Heräsin keskellä yötä… tuntien että minun pitäisi rukoilla hänen puolestaan kuolemaa ja tunsin että Jumala tai jokin
kutsui minua tekemään niin, koska…hänellä oli rankkaa…– – isoäitini, hän oli laiha vanha nainen–jotenkin hän näytti
pikkulinnulta kun hän makasi siinä sängyssä –muuttui täksi keski-ikäiseksi tyylikkääksi naiseksi, joka hän oli kun olin
nuori. --Ja sitten Jeesus-hahmo seisoi edessä, avoimin käsivarsin kuten näkee kuvissa, hänellä oli tällainen valkoinen
nilkkapituinen vaatetus ja hän tavallaan toivotti isoäidin tervetulleeksi siinä edessä. Ja hän (isoäiti)459 näytti ylpeältä ja
jotenkin majesteettiselta--. Sitten nukahdin ja… aamulla, äitini soittaa. Ja kerron hänelle että tiedän, että soitat
kertoaksesi minulle että isoäitini on kuollut, ja tosiaan, hän kuoli yön aikana. Ja niin, se oli hyvin voimakas kokemus
minulle.460
Tiivistettynä, Neiti Pinkin muuttava ennalta tietämisen kokemus isoäitinsä kuolemasta selvästi kuvasti muuntunutta
tilaa tapahtuen jossakin unen ja valveen välimaastossa. Kokemus oli tulkittu teistisen uskonnollisen teeman mukaisesti,
jossa neiti Pinkki ei ainoastaan kutsunut jumalaa rukouksissaan isoäitinsä puolesta, vaan (jumala)461 oli myös
vaikuttavana tekijänä auttaessaan häntä tekemään siirtymän rajan462 toiselle puolelle. Neiti Pinkille tämä kokemus
tuntuu edelleen kiistämättömän todelliselta. Vaikka kokemus oli dissosiatiivinen eli selvästi kuvitteellinen (Cardeña,
1994), se ei sisältänyt patologiaan liittyviä osatekijöitä derealisaatiosta tai pelosta. Hilgardin (1977/1986) termein
ilmaisten, sen voi nähdä uudelleen yhdistävänä ennemmin kuin hajauttavana esimerkkinä dissosiaatiosta.--”
”Varhain RAI-haastattelussaan, Neiti Pinkki sanoo:” Minulla on ollut eräs tällainen henkinen kokemus elämäni aikana,
joka oli selvästi selittämätön.” Hän huomauttaa että se on tapahtunut vain kerran, melkein kymmenen vuotta ennen
hänen RAI-haastatteluaan ja että ”se on haalistumassa, mikä on surullista”. Kuitenkin, Neiti Pinkki lisää, että hän ei ole
täysin ”erottautunut” kokemuksesta, jolla oli ollut kestävä vaikutus. Tämä on usein ominaista mystisille kokemuksille,
vaikka ne olisivat aiheutuneet psykedeelisistä huumeista.(Griffitths ym. 2011.,2018; Schmid & Liechti, 2018). 463

Tässä viitataan mystisen kokemuksen retoriikkaa hyödyntäen ”uudelleen yhdistävän” eli
yhdentymisen ja ykseyden merkityssisältöön. Dissosiaatioon yhdistetään tai sulautetaan mystisen kokemuksen elementtejä, eli yhdentymistä ja ykseyttä, vaikka dissosiaatio on yhdentymisen vastakohtana ymmärretty ja aineistossakin täten määritelty hajautumisena, integraation ja ykseyden vastakohtana. Paradoksaalisuuden merkitys näkyy täten henkisen kokemuksen rakentamisessa myös etic-diskurssissa kun
dissosiaatio määritellään sen käsitteellistä hajautumisen merkityssisältöä vastoin ykseyden kautta. Lisäksi
henkisten kokemusten merkityssisällöksi psyykkisen terveyden kannalta relevattina tekijänä tuodaan tässä
yhteydessä patologiseen yhdistettävän ”epätodellisena” koetun dissosiaation vastakohtana muuntuneiden
henkisyyden tilojen tapauksessa koettu ”tosi” ominaislaatu. Tähän liitetään henkisten kokemusten todellistuminen mahdollisesti elämää muuttavassa vaikutuksessa kokijoilleen:
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– – Neiti Turkoosi raportoi, että hän ei tuntenut kipua – – vain ”rauhaa”, ”valoa”, ”pysähtymistä” ja ”turvallisuutta”.
Hän lisää: ”Kävelin siellä464 tosiaan suunnilleen puolitoista tuntia”. Tämä on huomattava aika nuorelle lapselle, joka on
juuri kokenut kamalan onnettomuuden. Tarkemmat selvitykset ja vastaukset osoittavat, että tämä onnettomuus tapahtui
ja että neiti Turkoosi todella oli omillaan metsässä pitkän ajan. Tietysti on mahdotonta määrittää, onko hänen aikuisiän
muistonsa siitä miltä kokemus tuntui linjassa lapsuuden kokemuksen kanssa. Mutta on selvää, että neiti Turkoosin
muisto kuvaa osittain dissosiatiivista tilaa. Kukaan mieleltään terve, joka on kävellyt Ruotsin pimeässä, talvisessa
metsässä yöllä, eksynyt sinne aivan yksin ja ilman kenkiä, kuvailisi kokemusta pehmeänä, valoisana ja
pumpulimaisena. Hänen mielentilansa selvästi poikkeaa siitä mitä voisi odottaa tilanne huomioiden.465

Tässä validoidaan emic-diskurssin merkitystä. Kokijan henkilökohtainen, myös odotusten
vastainen tulkinta onnettomuudesta ratkaisee luokittelun henkiseksi kokemukseksi, jolloin sen ei tarvitse
linjautua koherentisti lapsuusiän muiston kanssa. Positiivinen merkityssisältö, joihin viitataan rauhan, turvan, pysähtymisen ja turvallisuuden kautta, määrittää sen merkityksellistetäänkö kokemus lopulta mielenterveyden kannalta positiivisena huolimatta traumaan tai psykopatologiaan ulkopuolisen tarkastelussa
mahdollisesti samaan kokemukseen yhdistämästä merkityssisällöstä:
Normaalisti voisi olettaa koherentin puhujan palauttaessa mieleen tällaisia kokemuksia, hänen tarjoavan pohdintoja –
esimerkiksi ”toinen tapa kuvailla kokemustani olisi traumareaktio”.466

Täten oleellista ei ole muiston yhtäpitävyys todellisuuden kanssa vaan sen arvottaminen positiivisessa merkityksessä, selviytymistä tukevana tai parantavana ja eheyttävänä kokemuksena. Yhtä
lailla Granqvist toteaa Neiti Pinkin kokemuksesta sairaan isoäidin siirtymisestä tuonpuoleiseen, sen olevan laadultaan selvästi dissosiatiivinen ja kuvitteellinen, mutta arvottaa sen mielenterveyden kannalta positiivisessa ”uudelleen yhdistävänä” eikä mieltä hajauttavassa valossa, koska se oli kokijalleen ”kiistämättömän todellinen” eikä pelottava. Neiti Turkoosin tapauksessa hahmottuu lisäksi paradoksi myös nuoren
lapsen haavoittuvaisuuteen liittyvän kehitysvaiheen ja selviytymisen välillä, jossa lapsi kykeni ikätasonsa
odotusten vastaisesti itsenäisesti kannattelemaan itseään vaikean kokemuksen läpi. Toisaalta henkistä kokemusta värittää tässä suhteessa edelleen myös traumaan liittyvä diskurssijärjestys, jossa se rakentuu silti
yhteydessä mielen järkkymiseen, koska ”kukaan mieleltään terve” eli ei-dissosiatiivinen henkilö voisi
Granqvistin tulkinnan mukaan kuvailla onnettomuudesta seurannutta pimeään talviseen metsään yksin
eksymistä positiivisesti ”pehmeänä, valoisana ja pumpulimaisena”. Sen sijaan tällaisten kokemusten toinen mahdollinen tulkinta olisi ”traumareaktio”. Täten henkisen kokemuksen rakentamisen prosessiin liittyy erottamattomasti rajanveto ja erityisesti eron tekeminen suhteessa terveeseen mieleen sekä koettuun
traumaan, joihin liittyvän sanaston kautta henkistä kokemusta tuodaan ilmi kuitenkin siten, että lopulta
erikoinen tulkinta käännetään ”odotusten vastaisuudessaan” ja kestävän vaikutuksen jättäessään pääsääntöisesti mielenterveyden kannalta neutraaliksi tai positiiviseksi, psykopatologian vastakohdaksi:
Täytyy kuitenkin pitää mielessä, että kun jotkut patologiaan yhdistyvät dissosiatiiviset tilat on koettu epätodellisina ja
häiritsevinä (esim. derealisaatio), sitä vastoin monet henkiset /mystiset kokemukset tuntuvat olevat epätavallisen tosia,
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ja kaiken huipuksi niillä on taipumusta olla henkilökohtaisesti mullistavia. Sen aistiminen, että on suorassa yhteydessä
perimmäiseen todellisuuteen, on voimakas kokemus.467

Fairclough’n diskurssianalyyttiseen lähestymistapaan sijoitettuna emic-diskurssin yhdistäminen etic-diskurssiin kuvastaa henkisen kokemuksen ilmaisussaan omanlaistaan kokijoiden tulkinnat
autenttiseksi tekevää ja sitä rakentavaa genreä uskonnon kiintymyssuhdeteoreettiseen psykologisessa tutkimuksessa. Siinä ihmiset, jotka ovat ymmärtäneet kokevansa henkisen kokemuksen luovat Granqvistin
validoidessa näitä kokemuksia psykologisen tutkimusperinteen osaksi kelpaavaa uutta sanastoa ja tyyliä,
jossa sanoitetaan dissosiatiivisuuteen ja traumaan viittaavaa kokemustyyppiä psykologiassa sen käsitteistöstä ja tulkinnasta poiketen uudenlaisena henkisyyteen ja New Ageen liittyvänä henkisenä kokemuksena.
Granqvistin tulkintojen kautta validoituna heidän kokemuksensa pääsevät asiantuntijadiskurssiin mukaan
luomaan mielenterveyden kannalta positiivisempaa merkityssisältöä dissosiatiiviselle kokemukselle. Näin
he luovat vahvempaa positiivista sisältöä dissosiatiiviselle kokemustyypille, silloin kun se yhdistyy henkisyyteen, kuin psykologisessa uskonnon kiintymyssuhdeteoreettisessa on ollut tapana ymmärtää.
Tällaisen mielenterveydellisen statuksen positiiviseksi kääntämisen prosessi tai Fairclough’n mukaan ilmaisten uudelleen kontekstualisointi kuvastaa Smithin hahmottelemia sosiaalisia vaikutuksia, joita uskontoon liitetyllä transsendenttiin tai pyhään vetoamisella saadaan aikaan. 468. Henkisyyden käsitteen hyödyntämisen kautta on mahdollista operoida samaa logiikkaa noudattaen. 469 Se esittää siis
samaa ilmiötä, mutta vain ”uudessa vaatetuksessa”. 470
Aineistossa pyhään viittaamista edustaa henkiseen kokemustyyppiin vetoaminen ja käyttäminen Granqvistin toimesta dissosiaation sijaan tai sen synonyyminä, joka taas on psykologisessa tutkimuksessa jo vakiinnutettu ”neutraalimpi” käsite. Smith esittää, että näiden käsitteiden soveltamiseen tutkimuskäytössä ja laajemminkin poliittisesti liittyvää loogista epäjohdonmukaisuutta suvaitaan kuitenkin
juuri pyhään tai transsendenssiin liittyvien vaikutusmahdollisuuksien saavuttamisen vuoksi. 471
Kyseessä ei kuitenkaan aineistoni tapauksessa ole empiirisessä todellisuudessa ilmenevä
suora sosiaalinen vaikutus vaan diskurssijärjestyksen piirissä tapahtuva semioottinen merkitysten muuntaminen, jonka avulla dissosiaatio ja sen vanavedessä New Age voidaan ymmärtää eri tavalla eli hyvää
mielenterveyttä palvelevana tai sitä kuvastavana kokemustyyppinä ja liikkeenä. Henkisen kokemuksen
diskurssissa rakentuvat useat paradoksit sekä emic-että etic-diskurssien osana kuvastavat tätä loogista
epäjohdonmukaisuutta.
Myös pelon merkitys on keskeinen traumareaktion positiiviseksi kääntämisen kannalta.
Osana henkistä kokemusta sitä ei tyypillisesti koeta, vaikka tilanne tyypillisesti voisikin herättää muissa
pelkoa, mikäli se ilmenee ilman henkisen kokemuksen tulkintaa:
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Sen lisäksi, että Neiti Turkoosi oli kokenut trauman aikaansaaman muuntuneen tilan lapsuudessa472, hän kertoo useista
henkisistä kokemuksista myöhemmin elämässä, sisältäen etiäisiä (”Olen joskus tiennyt mitä tulee tapahtumaan juuri
ennen kuin se on tapahtunut) ja ”jumalallisen kokemuksen”. Hän kuvailee jumalallista kokemusta melko
yksityiskohtaisesti. Hän makasi lattialla retriittihuoneessa, yksinään, ensin huomaten että hänen ”elintoimintonsa
heikkenivät… ja niin lakkasin hengittämästä.” Hän jatkaa:
”Tunsin etten ollut siellä siinä huoneessa olin toisessa ympäristössä… Olin mukana hyvin syvässä yhteisössä. Luulen,
että ymmärsin miksi kirkon alttari on ainoastaan puoliympyrä ja missä sen toinen puolikas on.
Neiti Turkoosi raportoi, että yhteisö jonka kanssa hän mentaalisesti kokoontui, oli ”kuolleiden
ihmisten”(yhteisö). Toisessa tilanteessa, maatessaan kirkon lattialla naisen kanssa, jolla oli suuria ”psyykkisiä vaivoja”,
Neiti Turkoosilla oli toinen perustava kokemus. Hän piteli toista naista: ”paljon syyllisyyttä ja häpeää tuli ulos hänestä”,
hän huomautti, lisäten että ”se oli kuin synnytys, mitä tämä nainen oli tekemässä.” Neiti Turkoosista tuntui että he olivat
siellä viisi minuuttia, vaikka todellisuudessa he olivat siellä useita tunteja. Ajan lakkaamisen kokemuksen lisäksi Neiti
Turkoosi ”tunsi vatsassaan kuin se tavallaan supistuisi itsestään, vähän kuin synnytyksessä”, viitaten siihen että
”synnytys ei tullut ymmärretyksi vain metaforisesti.”
Tämän kaltaiset kokemukset voivat vaikuttaa pelottavilta, mutta ne eivät pelottavia Neiti Turkoosille, joka
tunsi Jumalan tarjoavan ”turvaa” ja ”opastusta” näiden kaikkien läpi. Kysyttäessä onko uskonto vaikuttanut häneen, ja
jos on, niin miten, neiti Turkoosi vahvistaa että se on vaikuttanut häneen ”hyvin paljon”. Hän” pelkää paljon vähemmän
ihmisiä nyt kuin aiemmin”, hän sanoo. Tämän hän jälleen selittää jumalasuhteensa ansioksi, joka tarjoaa hänelle
kokemuksen ”syvästä hyväksynnästä” sitä kohtaan millainen hän on persoonana, ”ja tämä perusta” antoi minulle
turvallisuutta, jotta voisin kohdata toisia ihmisiä.”
”Tiivistettynä, Neiti Turkoosilla on koherentti representaatio hyväntahtoisesta Jumalasta ja samanaikaisesti
hän kuvailee useita muuntuneita henkisyyden tiloja. Huomionarvoisesti, reflektoivat pohdinnat puuttuvat suuresta
osasta hänen haastatteluaan, joka on silmiinpistävää, koska haastattelu on sisäisesti johdonmukainen/yhtenäinen ja
samaan aikaan monet neiti Turkoosin (dissosiatiivisista) henkisistä tiloista ovat niin äärimmäisiä.473

Kristinuskon viitekehys kirkkoon ja jumalaan viittaamisen kautta vie kokemuksen
Granqvistin tekemän tulkinnan mukaan ”jumalallisen kokemuksen” kenttään. Tähän yhdistyy ”kuolleiden
yhteisöön” kontaktin saaminen ja täten vaikutteita uushenkisyyden tai New Age piirissä validoidusta
perinteestä. Hän viittaa Neiti Turkoosin kokemuksiin ”panteistisina”. Ne liittyvät jumalalliseen
kokemukseen, mutta ”venyttävät teistisen muodollisten uskomusjärjestelmien rajoja” 474 Uskonnollisen
kontekstin yhteydessä korostuu mystiikkaan liitettävä positiivinen laajentumisen ja täydellisen
havaitsemisen merkityssisältö erontekona traumaan yhdistettäviin kapeuttaviin ”tunnelitiloihin”:
Kuitenkin se, että mystisiä kokemuksia luonnehditaan mielen laajentumisella tai huomion laajentumisella ja
subjektiivisella aistimuksella siitä, että kaikki oleva havaitaan täysin, joissakin sulautuneissa tiloissa on ominaista
huomion kapeutuminen. Trauman aiheuttamat ”tunnelitilat”(toisin sanoen, kapea, jatkuva huomion fokusoituminen),
joka voi seurata luonnonkatastrofeista, toimii esimerkkinä tästä jälkimmäisen kaltaisesta sulautumisesta (Cardena &
Spiegel, 1993). Tästä seuraten ei ole yllättävää, että empiirinen tutkimus viittaa siihen, että mystiset kokemukset ovat
kohtalaisesti tai vahvasti yhdistetty sulautumiseen (Cortes ym. 2018; Granqvist ym. 2005; Spanos & Moretti, 1988 vrt.
Luhrmann, 2005; Luhrmann, Nusbaum & Thisted, 2010). Kuitenkin, mystiset kokemukset eivät vaikuta yhdistyvän
muihin, vahvemmin patologiaan yhdistyviin osa-alueisiin dissosiaatiosta (Kroll, Fizdon & Crosby, 1996)., Tämä on
odotettavissa, koska mystiset tilat koetaan epätavanomaisen ”todellisina”, kun taas patologiaan liittyvät dissosiaatiotilat
koetaan usein ”epätodellisina” (esim. derealisaatio). 475

Tässä yhteydessä tehdään rajanveto mystiikan ”ulospäin suuntautuminen” ja traumatilaan
viittaavan ”sisäänpäin kääntyvän ja kapeuttavan” kokemuksen välillä. Tässä voi huomata myös kulttuurisen normatiivin merkityksen eli sen mitä validoidaan ”todellisena” osana kulttuurista ilmaisua ja sen diskursiivista kenttää. Tässä yhteydessä tulee esiin jumalan ja teismin liittäminen diskurssiin, jolloin koke-
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muksia muovataan vahvasti kristilliseen perinteeseen liittyvän sanaston avulla. Tämä on huomiota herättävä piirre, koska kiintymyssuhdeteoreettisessa selitysmallissa New Agesta juuri jumalan puuttuminen
sen keskeisistä korostuksista on hahmotettu sen ominaispiirteenä. 476 Kristinuskon ja sen jumalan sisällyttäminen diskurssiin sekä siihen liitettävä jo lähtökohtaisesti positiivisesti arvolatautunut mystiikka ja siitä
vaikuttunut sulautumisen määritelmä ymmärretään ”todellisena” kokemusmaailman ilmaisuna, jonka yhteyteen liitettynä myös dissosiatiivinen, muuten yleisesti traumareaktioihin yhdistettävä sisältö voidaan
yhdistää selviytymistä palvelevaan, mielenterveyttä suojelevaan merkitykseen.
Mystiikan kautta rakennetaan yhteys ulospäin avautuviin, täyden keskittymisen ja havainnoinnin kautta ymmärrettyyn sulautumiseen. Näin rakennetaan irtaantuminen traumadiskurssista ja eronteko elämää kapeuttaviin traumaattisiin sulautumisen tiloihin. Viimeisenä mainittujen mystisten tilojen
merkitys jää henkisyysdiskurssissa vähäiseksi samaistettaessa mystinen kokemus ensisijaisesti sulautuneeksi tilaksi. Sulautumisella taas on mielenterveyden kannalta monimuotoinen merkityssisältö, joka
mystiikkaan yhdistettynä merkityksellistetään ”aitona” tai ”totena” kokemuksena ja täten terveenä, kun
taas ”epätodellisena” koettu derealisaatio määritellään osaksi psykopatologian diskurssikenttää.
Uskonnon ja henkisyyden kontekstissa, jäsentymättömään (kiintymyssuhteeseen) liittyvä alttius tietoisuuden
muuntumiselle saattaa olla eduksi siten että se edistää ”ykseyden” kokemusta (esim. mystinen kokemus). Tällaiset
kokemukset taas saattavat vuorostaan johtaa suotuisiin elämänmuutoksiin, kuten esimerkiksi seuraten intensiivisestä
sekasortoisuudesta ja muista epäonnistuneista itsesäätelyn yrityksistä (esimerkiksi opioidien avulla). Täten, ennemmin
kuin patologiaa esittävinä, mystiset kokemukset voivat mahdollistaa joidenkin yksilöiden pysymisen poissa
psykopatologiaan johtavalta polulta. Etenkin tällainen päättelyketju heijastaa Jamesin (1902) vuosisadan vanhoja
ideoita itsen antautumisesta uskonnollisen äkillisen kääntymisen huippuna joillekin ”sairaille sieluille”, joka voi usein
onnistua yhdistämään heidän aikaisemmin jakautuneen mielensä.477

Psykologisessa viitekehyksessä, jota kiintymyssuhdeteoria edustaa, on myös psykokulttuurin viitekehyksestä tulkittuna johdonmukaista määrittää ”normaalin” ja ”patologisen” välistä rajaa sen perusteella
kuinka hyödylliseksi tai terveelliseksi jokin uskonnon kenttään liitetty kokemustyyppi edustaa, ja ottaa
kantaa New Agen patologisuuden suhteellistamisen puolesta mikäli tämän piiriin kuuluvien ilmiöiden kokijat niin käsittävät. Psykokulttuurin keskeinen korostus yksilöllisten kokemusten merkityksestä ja tätä
kautta aineistossa hahmottuva emic-diskurssi erityisesti kokemusten todellisuudesta ja niiden terveyttä,
hyvinvointia ja selviytymistä palvelevasta tehtävästä, joka nivoutuu myös potentiaalisuuden politiikan
käsitteeseen, on tässä viitekehyksessä pätevä ja uskottava perustelu ottaa kantaa sen puolesta, että dissosiaatiossa kyseessä on tässä kontekstissa henkisenä kokemuksena ”normaalin” kenttään kuuluva ilmiö. Sellaisena siitä rakennetaan psykopatologian vastakohtaa.
Helén kiteyttää normalisoinnin prosessin ”potentiaalisuuden politiikan.” 478 käsitteellä. Aineistoni psykologinen teorianmuodostus kuvastaa tätä, koska siinä mahdollistuu kokemuksen nimeäminen ja merkityksellistäminen uudelleen dissosiatiivisesta traumaa kuvailevasta reaktiosta kohti henkistä
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kokemusta, jolla on elämää muuttavia ja selviytymistä tukevia mahdollisuuksia tai etuja. Osana potentiaalisuuden politiikan viitekehystä henkinen kokemus on siis rakennettu merkityksessä, jossa mahdollistuu
ihmisten voimavarojen hyödyntäminen, tässä tapauksessa taipumus kokea dissosiatiivinen henkinen kokemus ja löytää tätä kokemustyyppiä validoiva yhteisöllisyyden muoto New Agesta:
Tulkintani Neiti Turkoosista on sellainen, että hänen varhaiset epäsuotuisat kokemuksensa, ensin äitinsä kanssa, ja
sitten auto-onnettomuudessa, tekivät hänestä alttiin dissosiatiivisille tiloille. Jostain syystä – joko muiden kuin
vanhempien tarjoamien korjaavien ihmissuhteiden, sisäiseen resilienssiin479 ja / tai massiiviseen endorfiinien tuottoon
perustuen– Neiti Turkoosi kykeni kokemaan ”dissosiatiivisen rauhan” ennemmin kuin ylitsevuotavan pelon autoonnettomuudessa.-- Neiti Turkoosin kehityskaari vie hänet läpi useiden dissosiatiivisten kokemusten, jotka on aina
määritelty olevan hyväntahtoinen Jumala, joka jollakin tavalla ”puhuu hänelle”. Tällöin Neiti Turkoosi saavuttaa
rauhallisuuden tunteen silloin kuin muut voisivat olla peloissaan. Kokonaisuudessaan, Neiti Turkoosi on lähes
täydellinen esimerkki siitä, että Jumalaa käytetään onnistuneesti korvaavana kiintymyshahmona. Neiti Turkoosi olisi
aivan yhtä hyvin voinut päätyä kroonisen pelokkaaksi, henkisesti hajanaiseksi, ja psykoottiseksi, siltikään hän ei ole
mitään niistä. Jumala on selvästi hänen ratkaisunsa pelkoon eikä missään nimessä pelon lähde.480
Kysyttäessä henkilökohtaisista tragedioista, Herra Oranssi viittaa huomattavan stressaaviin elämäntapahtumiin, viitaten
”vakavasti sairaaseen”, vaikeaan aikaan”, moniin tragedioihin perheessäni” -- ja uupumukseen.” Tehden tilanteesta
vielä vaikeamman, tässä kontekstissa Herra Oranssi koki selittämättömän menetyksen--Toipuessaan tästä
sekasortoisesta elämänjaksosta, Herra Oranssi opiskeli ”arkkienkeleitä” koska joku oli ehdottanut sitä. Samaten kuin
Neiti Pinkki, eräänä yönä hän heräsi: ”Tunsin jonkin hyvin voimakkaan läsnäolon—ja oli kuin valosade olisi täyttänyt
koko huoneen. --Tiedän että makasin silmät kiinni ja avasin ne useita kertoja nähdäkseni, jos se olisi kadonnut, mutta se
oli edelleen siellä.” Herra Oranssi kuvailee dissosiatiivista tilaa (hallusinaatioita kupolinmuotoisesta valosateesta), ja
hänen kokemuksensa seuraa intensiivisestä stressistä, selittämättömästä kiintymyshahmon menetyksestä481 ja
henkisyydelle altistuksesta (toisin sanoen arkkienkeleistä lukeminen). Kuten Neiti Pinkin, Herra Oranssin kokemus oli
positiivinen (”uskomaton energia”) eikä millään tavalla pelottava.
Tämän muuntuneen tilan lisäksi Herra Oranssi viittaa kokeneensa ”joitakin aiemmista elämistäni meditaation
aikana”, minkä hän yhdistää ”jälleensyntymäuskomuksiinsa”. Hän myös ilmaisi New Age-piireissä yleisen
uskomuksen, jonka mukaan ihminen jotenkin valitsee vanhempansa ja kuitenkin ilmoittaa että ne, jotka ovat henkisesti
kehittyneempiä ovat jotenkin määrätty kokemaan rankempi lapsuus. Lisäksi, Herra Oranssilla on oletettavasti kristillisiä
(luterilaisia) uskomuksia. Tiivistettynä, uskomusjärjestelmät, jotka yhdistyvät Herra Oranssin muuntuneisiin tiloihin
eivät ole pelkästään omalaatuisia, vaan myös synkretistisiä ja hajautuneita.
Lopuksi, Herra Oranssi avoimesti myöntää suojaavan ja defensiivisen luonteen henkisyydessään. Hän
huomauttaa: Jos minulla ei olisi tätä uskoa Jumalaan, en olisi elossa tänä päivänä…Jos olisin ollut ateisti, en olisi
kyennyt kestämään elämää.482

Jumalapuhe liittää New Age-henkisyyden ja mystiikan kiinteästi emic-diskurssin validoinnissa yhteen. Esittämällä mystisten kokemusten käsite merkityksessä, jossa muuntuneet henkisyyden tilat
liitetään yhtä lailla ”normaaleina” eli toisin sanoen ”jäsentyneesti” kiintyneiden kokemusmaailmaan tyypillisinä mystisinä kokemuksena, New Agen merkityssisältöä voidaan ikään kuin ”pehmentää”. Lisäksi
vedotaan kokemustyypin yleisyyteen ”normaalina” merkityksellistyvässä pääväestössä:
Tutkimus paljastaa, että mystiset kokemukset ovat suhteellisen yleisiä pääväestönosassa. Keskimääräistäen otokset,
valtiot ja metodit, Hood ja kollegat (2009) arvioivat niiden elinikäisen esiintyvyyden olevan suurin piirtein 35 %. Täten,
mystiset kokemukset eivät ole epänormaaleja tilastollisessa merkityksessä. Myös, kuten Hood ja kollegat
katsauksessaan osoittavat, mystiset kokemukset yhdistetään uskonnollisuuteen, vaikutusvaltaan/varallisuuteen,
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korkeampaan koulutukseen, ja psykologiseen terveyteen. Täten ne eivät ole epänormaaleja myöskään toiminnallisessa
merkityksessä.483

Tässä on havaittavissa mystiikan kohdalla vastaava merkityksenanto kuin sulautumisessa.
Tämä tarkoittaa sitä, että sulautumisen tapaan mystiikkaa käsitellään normalisoinnin kehyksessä, joka vie
diskurssia poispäin psykopatologia-diskurssista. Mystiikan tapauksessa tätä kuitenkin laajennetaan
yhdistämällä mystiset kokemukset sekä kulttuurisesti normatiivisiksi, eli ”tavallisessa” pääväestönosassa
yleisinä että ihanteeksi asetettuihin arvoihin tai statukseltaan arvostettuihin piirteisiin. Tällaisina esitetään
vaikutusvalta ja/tai varallisuus, korkeampi koulutusaste ja työni näkökulman kannalta keskeisesti
uskonnollisuus ja psyykkinen terveys tai hyvinvointi ja tätä kautta toimintakyky. Näin hyvä
mielenterveys yhtenee käsitteellisesti uskonnollisuuden kanssa ja yhteys rakentuu tässä
diskurssijärjestyksessä kiinnittäen ne mystiikan merkityssisällön yhteyteen. Mystiset kokemukset siis
erotetaan psykopatologian diskurssijärjestyksestä, johon ne eivät yhdisty. Sen sijaan ne yhdistetään
päinvastoin psyykkiseen terveyteen ja kulttuurisiin normeihin ja ihanteisiin. Mystiset kokemukset, joihin
sulautuminen yhdistetään ei siis yhdisty psykopatologiaan vaan sen sijaan uskonnollisuuteen. Täten
uskontodiskurssin kautta rakennetaan psyykkisen terveyden ehtoja, johon uushenkisyys tai New Age
mystisten ja henkisten kokemusten mahdollistavana liikkeenä yhdistetään.484
Mystiikka samaistetaan sulautumiseen enenevässä määrin kun psykopatologian riskiä kohti
suuntautuvan traumadiskurssijärjestyksen merkitys vähenee. Tämä tarkoittaa uskonto-ja henkisyysdiskurssin alaa kohti siirtymistä. Mystiikka tuodaan esiin edellisen lisäksi toisena tärkeänä tekijänä muovatessa sulautumisen kautta psykopatologian vastadiskurssia, kun todetaan että ne eivät yhdisty siihen. Ensin tuodaan esiin mystisen kokemuksen liittymättömyys dissosiatiiviseen patologiaan. Kannanotto kuitenkin laajenee koskemaan myös dissosiatiivisia kokemuksia yleisemmällä tasolla ja laajemmin ylipäätään
psykopatologiaa. Sen yhteys mystiikkaan todetaan olemattomana. Henkisen kokemuksen diskurssi sisältää siis rajan sulkemisen psykopatologisen dissosiaation ja psykopatologian väliltä yleisesti kun keskustelu viedään henkisten kokemusten kenttään, jollaisia mystisistä kokemuksista ja yhtä lailla New
Ageenkin liittyvistä ”henkisistä kokemuksista” tehdään:
—mystiset kokemukset eivät vaikuta olevan yhdistettävissä patologiseen dissosiaatioon tai psykopatologiaan yleisesti
(Granqvist ym. 2012; Hood ym., 2009; Kroll ym. 1996; Wulff, 2014).485
—fakta, jonka mukaan kiintymyssuhteen jäsentymättömyys on yleinen riskitekijä epäsuotuisan kehityksen taustalla, ei
tarkoita sitä, että kaikki mikä liittyy tällaiseen jäsentymättömyyteen on välttämättä epäadaptiivista. Ollakseni selkeä: En
näe muuntuneita henkisyyden tiloja välttämättä epäadaptiivisina. – –486

Jäsentymättömän kiintymyssuhteen yhdistäminen muuntuneisiin henkisyyden tiloihin ja kokemuksiin ja irrottamalla kehitystaustan merkitys patologiasta tai kehityksellisesti epäsuotuisasta
483
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riskikehityksen kentästä tuodaan yhteyteen keskenään. Muuntuneet henkiset tilat esitetään tässä
purkamisessa jatkeena sille. Ne esittävät sellaista ilmiökenttää esimerkinomaisesti, jossa ne selkeyttävät sitä että jäsentymättömän kiintymyssuhteen esittämä kehityspolku voi viedä myös riskikehityksen sijaan vastakkaiseen, esimerkiksi henkisen kokemuksen suuntaan. Näitä ei nähdä uhkaavina mielenterveyden patologian näkökulmasta tässä yhteydessä.
Päinvastoin ne esittävät adaptiivista, sopeutumista palvelevaa kokemusmaailmaa. Sen varassa psykopatologian purkavaa diskurssia ei vain muovailla vaan se käännetään positiivisempaan
suuntaan eli mielenterveyttä tai selviytymistä palvelevan ja etuja tuottavan funktion suuntaan:
– – Psykologien piirissä, ja erityisesti kiintymyssuhteiden tutkimuksessa on tarvetta alkaa tutkia sitä, josko
jäsentymätön kiintymys voisi oikeastaan tuottaa joitakin etuja tietyille yksilöille tietyissä konteksteissa– – 487

Kiintymyksen jäsentymättömyyden merkitys on siis psykopatologian kenttään liittyvänä Granqvistin mukaan väärinymmärretty. Yhteys kiintymyksen jäsentymättömyyden ja henkisten tai
mystisten kokemusten välillä ei ole suora. Täten psykopatologian tulkintaan ohjaavaa tulkintaa ei
voi osana henkisyyden diskurssikenttää, myöskään suoraan tehdä. Dissosiaation merkitys käännetään näin mielenterveyden kannalta sen sijaan potentiaalisesti eduksi tai positiiviseksi eli henkisen
kokemuksen diskurssiksi.
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Kuvio 3a. Henkisen kokemuksen diskurssin diskurssijärjestys ja siinä tuotettujen merkitysten väliset suhteet.
Selittämisen taso: Mikrotaso (yksilön kokemus- ja
perhetaso). Tukena väestötason selitysmallit (kokemuksen
yleisyys populaatiotasolla ja sen lajityypilliset
sopeutumista palvelevat funktiot)
Dominoivat tieteenaladiskurssit: uskonnon ja
henkisyyden psykologia, positiivinen psykologia,
kehityspsykologia, kokijoiden emic-diskurssin tulkinta ja
validointi osana psykologian tieteenaladiskurssia eli eticdiskurssia
Kehityksellinen konteksti: aikuisuus

Dissosiaation
selitysmalli ja tulkinta

Vastaavat kokemukseen
liitetyt piirteet

Traumaattinen tapahtuma
tai elämäntilanne, ja/ tai
syvästi vaikuttava
kokemus tai tapahtuma

Sairauden, kuoleman,
onnettomuuden tai
kärsimyksen kohtaaminen ja
käsittely

Kokijan oma tulkinta
tapahtumasta tai
tilanteesta

Merkittävä, voimakas,
aistimuksellinen
Rauha, ei pelkoa
Tosi
Kristinuskon vaikutus,
jumala

Sulautumisen kokemus

Dissosiaatio henkisenä
kokemuksena New Agen
piirissä

Psykologisesti normaali
dissosiatiivinen kokemus,
joka palvelee
selviytymistä (resilienssi)

Ei psykopatologian
riskiä. Vähintään
suhteellistaa ja lieventää
psykopatologiaan
viettävää tulkintaa

Mielen ykseys ja
toiminnallinen integraatio
Henkinen ja/tai mystinen
kokemus
Paradoksaalisuus henkisenä
ja/tai mystisenä
mielenterveyttä suojaavana
kokemuksena
Paradoksaalisuus
tilannetekijöiden
kuormittavuuden ja yksilön
ominaisuuksien, kykyjen,
voimavarojen tai
kehitysvaiheen välillä
Kestävä vaikutus, joka
tulkitaan pääasiallisesti
positiivisena selviytymisen
tai mielenterveyden
säilyttämisen kannalta
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Kuvio 3b. Dissosiaation keskeisin merkityssisältö ja sen arvottaminen psykopatologian kannalta tulkittuna
henkisen kokemuksen diskurssijärjestyksessä.

Dissosiaatio sulautumisen
kokemuksena. Merkitysten
välittäjä ja muuntaja.
Ei yhdisty psykopatologiaan.
Terveellinen ja sopeutumista palveleva,
normatiivinen, vähintään neutraali.

Dissosiaatio henkisenä kokemustyyppinä New Agessa

Monitulkintainen, mutta mielenterveyttä
suojeleva ja selviytymistä palveleva merkitys
sekä normaalius korostuu.

Kun sulautuminen yhdistetään mystiikkaan tai mystiseen kokemukseen, siirtyy mystiikalle annettu mielenterveyden patologian statusta vastaan asettuva positiivinen merkityssisältö osaksi myös sulautumisen
käsitettä. Mystinen kokemus on määritelty mielenterveyden kannalta yksiselitteisemmin positiivisesti arvottuvana, koska sitä ei yhdistetä ensinnäkään yleisemmin muihin psykopatologian muotoihin eikä myöskään rajatummin psykopatologiseksi luokiteltavaan dissosiaatioon. Täten henkisen kokemustyypin käsittely erityisesti mystiikan yhteydessä mahdollistaa positiivisten merkitysten siirtämisen myös henkisen kokemuksen diskurssijärjestykseen.
Täten positiiviseksi kääntäminen, eli uudelleen kontekstualisointi ja siihen niveltyvä normalisoinnin prosessi yksilön kokemuksen mikrotasolla voimistuu henkisen kokemuksen monimerkityksellisyydestä tai suhteellistamisesta psykopatologian kannalta tarkasteltuna yksiselitteisemmin tai ”puhtaammin” kohti positiivista eli ”tervettä” merkityskenttää. Sulautuminen taas kirjaimellisesti välittää yhteyttä
kohti henkisen kokemuksen uudelleen kontekstualisointia mielenterveyden kannalta positiivisessa valossa, koska sulautuminen on määritelmällisesti mystiikkaa. Siksi se on latautunut väistämättä mystiikan
positiivisella mielenterveyteen yhdistettävällä merkityssisällöllä, kuten ykseydellä, uskonnollisuudella ja
hyvällä mielenterveydellä..
Traumadiskurssia ja siihen niveltyvää jäsentymätöntä kiintymyssuhdetta ei kuitenkaan poisteta diskurssista New Agen selittämisen taustatekijänä. Sen sijaan siinä ilmentyvää dissosiatiivista kokemustyyppiä käsitellään normalisoiden, joka toisekseen kuvaa dissosiaation normalisoinnin prosessia. Tällöin validoidaan dissosiatiivisia kokemuksia saaneiden yksilöiden kokemuksia selviytymistarinoina,
joissa traumaattisesta tapahtumasta edetään heidän tulkinnoissaan ja Granqvistin näistä rakentamien narratiivien avulla mielenterveyden kannalta ”kohti onnellista loppua” eli selviytymistä. Tämä käsitteellistetään keskeisesti henkisen kokemuksen käsitteen kautta. Nimitän tätä prosessia emic-diskurssin, eli henkisten kokemusten kokijoiden tuottaman diskurssin validoinniksi.
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Kuvio 4a. Diskurssijärjestyksen muutos eli traumadiskurssin diskurssijärjestyksen uudelleen kontekstualisointi ja
normalisointi henkisen kokemuksen diskurssijärjestyksenä.

Traumadiskurssin diskurssijärjestys ja siinä
tuotettujen merkitysten väliset suhteet:

Henkisen kokemuksen diskurssin diskurssijärjestys:

Selittämisen taso: Mikrotaso (yksilöpsykologinen
taso ja perhetaso)

Selittämisen taso: Mikrotaso korostuu (yksilön
kokemus- ja perhetaso). Tukena väestötason
selitysmallit (kokemuksen yleisyys populaatiotasolla ja
sen lajityypilliset sopeutumista palvelevat funktiot)

Dominoivat tieteenaladiskurssit:
kehityspsyko(pato)logia, psykiatria
Kehityksellinen konteksti: lapsuus
Dissosiaation
selitysmalli ja tulkinta

Kokemukselliset
piirteet

Dominoivat tieteenaladiskurssit: uskonnon ja
henkisyyden psykologia, positiivinen psykologia,
kehityspsykologia, kokijoiden emic-diskurssin tulkinta
ja validointi osana psykologian tieteenaladiskurssia eli
etic-diskurssia
Kehityksellinen konteksti: aikuisuus

Kaltoinkohtelu
Kiintymyssuhdetrauma
Jäsentymätön
kiintymyssuhde
Dissosiaatio(taipumus)
mielen hajautumisena ja
traumareaktiona

New Agessa ilmenevän
”muuntuneen
henkisyyden tilan”
mahdollistava
kokemustyyppi

Psykopatologian riski

Kiintymyshahmo
samanaikaisesti uhka ja
ratkaisu hätään
(lähestymisvälttämiskäyttäytymisen
konflikti)

Paradoksaalisuus
”normaalin” mielen
toiminnan vastakohtana:
hajautumisena ja
poikkeuksellisuutena

Dissosiaation
selitysmalli ja tulkinta

Kokemukselliset piirteet

Traumaattinen tapahtuma
tai elämäntilanne, tai syvästi
vaikuttava kokemus tai
tapahtuma

Sairauden, kuoleman,
onnettomuuden tai
kärsimyksen kohtaaminen ja
käsittely

Kokijan oma tulkinta
tapahtumasta tai tilanteesta

Merkittävä, voimakas,
aistimuksellinen
Kristinuskon vaikutus, jumala

Rauha, ei pelkoa

Sulautumisen kokemus merkitysten
välittäjänä ja muuntajana
diskurssikenttien välillä

Tosi
Mielen ykseys ja
toiminnallinen integraatio

Sulautumisen kokemus
Henkinen ja/tai mystinen
kokemus
Dissosiaatio henkisenä
kokemuksena New Agen
piirissä

Paradoksaalisuus henkisenä
ja/tai mystisenä
mielenterveyttä suojaavana
kokemuksena

Psykologisesti normaali
dissosiatiivinen kokemus,
joka palvelee selviytymistä
(resilienssi)

Paradoksaalisuus
tilannetekijöiden
kuormittavuuden ja yksilön
ominaisuuksien, kykyjen,
voimavarojen tai
kehitysvaiheen välillä

Ei psykopatologian riskiä.
Vähintään suhteellistaa ja
lieventää psykopatologiaan
viettävää tulkintaa

Kestävä vaikutus, joka
tulkitaan pääasiallisesti
positiivisena selviytymisen tai
mielenterveyden säilyttämisen
kannalta
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Kuvio 4b. Dissosiaation merkityssisällön muutos eli uudelleen kontekstualisoinnin prosessin ja
normalisoinnin eteneminen traumareaktiosta henkiseksi kokemukseksi, prosessin vaiheita vastaavat
diskurssijärjestykset ja näiden arvottuminen psykopatologian kannalta tulkittuna.

Traumadiskurssin järjestys

Dissosiaatio mielen
hajoamisena ja
traumareaktiona
kiintymyssuhdetrauman
seurauksena

Monitulkintainen,
mutta psykopatologian
kannalta korostuu
riski.

Traumadiskurssin ja henkisen
kokemuksen diskurssijärjestykset

Dissosiaatio sulautumisen
kokemuksena. Merkitysten
välittäjä ja muuntaja.

Ei yhdisty suoraan
psykopatologiaan.
Terveellinen ja sopeutumista
palveleva, normatiivinen,
vähintään neutraali.

Henkisen kokemuksen
diskurssijärjestys

Dissosiaatio henkisenä
kokemustyyppinä New
Agessa

Monitulkintainen, mutta
mielenterveyttä suojeleva
ja selviytymistä palveleva
merkitys ja normaalius
korostuu.
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7.2 Henkisen vallankumouksen diskurssi
Kiintymyssuhdeteoreettisen uskonnon tutkimuksen perinteen ja siinä vakiinnutetun diskurssin lähtökohdista ymmärrettynä New Age yhdistetään mielenterveyden kehityksen kannalta kehityspsykologian piirissä yleisesti tunnistettuun riskitekijään, eli jäsentymättömään kiintymyssuhteeseen:
Kollegoillani ja minulla on aina ollut tutkimusintressejä, jotka ulottuvat yli teistisestä uskonnosta ja ideasta jumalasta
kiintymyshahmona. Jo varhain otimme huomioon kiintymyssuhteet suhteutettuna vahvemmin omaperäisiin henkisiin
taipumuksiin (esim. Granqvist & Hagekull, 2001). Kauemmin kuin vuosikymmen sitten havaitsimme, että jäsentymätön
kiintymyssuhde yhdistyi positiivisesti New Age-henkisyyteen (Granqvist, Ivarsson, ym., 2007).488

Jäsentymätöntä kiintymyssuhdetta keskeisesti määrittäväksi tekijäksi on yleisesti kiintymyssuhdeteoreettisessa tutkimuksessa tunnistettu kaltoinkohtelun kokemus ja alttius dissosiaatioon lapsuudessa.489 Granqvist kuitenkin pyrkii purkamaan tätä kehityspsykologisista tekijöistä määrittyvää diskurssijärjestystä, ja
täten myös oman teoriansa perusteita ja lähtökohtia New Agen selittämiseksi korostamalla sen sijaan sen
asemaa tietyssä historiallis-yhteiskunnallisessa kontekstissa syntyneenä esoteerisena liikkeenä. Väistämällä psykopatologian kenttään ja tätä kautta myös kehitystaustaan ja traumadiskurssiin yhdistyvää
perhe-ja yksilötasolle paikantuvaa diskurssijärjestystä ja sen sijaan tuomalla sen tilalle näkökulmaltaan
toisenlaisia ja laajempia yhteiskunnallisen makrotason selitysmalleja New Agen määrittelyssä, on mahdollista suunnata sen merkityksen ”kääntämistä” mielenterveydellisen statukseen yhdistettynä positiivisemmassa valossa. Fairclough’n termein ilmaistuna kyseessä on uudelleen kontekstualisoinnin prosessi:
Ottaen huomioon, että sekä New Age että mystiikka ovat yleisesti ottaen osa historiallisesti ja sosiaalisesti muovautunutta esoteerista liikettä, voitaisiin nähdä yllättävänä että jokin kehityspsykologinen tekijä vaikuttaisi niihin ollenkaan.490

On huomionarvoista, että tässä diskurssijärjestyksessä ei ainoastaan korosteta New Agen asemaa ensisijaisesti historiallis-yhteiskunnallisena ilmiönä, vaan tähän vetoamalla Granqvist samalla myös suuntaa
diskurssin New Agen mahdollisista kehityspsykologisista taustoista poispäin. Tarkemmin ilmaisten tämä
tarkoittaa sitä, että ylipäätään kehityspsykologisten vaikutteiden merkitystä ei ymmärretä todennäköisinä
New Agen kehittymisen selittäjinä. Toiseksi, ja näitä kehityspsykologisia vaikutteita kuvaavana rajatumpana tekijänä henkisen vallankumouksen diskurssijärjestyksessä ei esitetä jäsentymätöntä kiintymyssuhdetta enää välttämättömänä tekijänä New Agen selittämiseksi:
– – olisi täten epäloogista päätellä että joku, joka on kokenut muuntuneita tiloja on välttämättä, tai on ollut
(kiintymystyyliltään)491 jäsentymätön. AAI-tutkimuksemme viittasi pienestä kohtalaiseen yhteyteen toisaalta
jäsentymättömän menetyksen/kaltoinkohtelun ja toisaalta New Age henkisyyden ja mystisen kokemuksen välillä,
tilastollisesti selittäen suunnilleen 5 % lopputulosten variaatiosta (Granqvist ym. 2009, 2012). Monet tärkeät polut
muuntuneisiin henkisyyden tiloihin ovat täten todennäköisesti riippumattomia kiintymyssuhteen jäsentymättömyydestä,
kuten on ilmeistä joissakin niiden korrelaateissa (esim. sukupuoli, koulutustaso; Farias & Granqvist, 2007; Hood ym.
2009).492
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Yhteiskunnallisena liikkeenä hahmottaminen, jolla on tietty sosiaali-historiallinen kehityskulku, siis normalisoi New Agen. Tämä vie edelleen sen merkityssisältöä poispäin psykopatologia-diskurssin alasta. Yhteiskunnallisessa makrotason kontekstissa New Agen patologisuutta puretaan siis edelleen ja voimistuvasti. Näin jatketaan henkisen kokemuksen diskurssijärjestyksen kautta alkanutta normalisoinnin prosessia edelleen vieden sitä makrotason selitysalaan. Täten makrotason kontekstissa sekä jatketaan että vahvistetaan normalisoinnin diskurssikentän luomista. Potentiaaliset kehitykselliset ja psykologiset juuret New Agen taustatekijöinä siirretään normalisoinnin prosessissa taustalle korostamalla voimistuvasti liikkeen yhteiskunnallista ja sosiaalista ulottuvuutta. Lisäksi New Agen selitysmallissa korostetaan sukupuolta ja koulutustasoa esimerkinomaisesti esiin nostettuina demografisina tekijöinä kehitystaustan sijasta.
Makrotason diskurssijärjestyksen merkitystä vahvistetaan edelleen erityisesti aineistooni
sisältyvien lukujen muodostamassa kokonaisuudessa ”Osa III: Laajennukset: laajempi näkökulma kiintymyksestä ja uskonnosta/henkisyydestä” -osuuden loppua kohden etenevissä kannanotoissa, vaikka aineiston viimeinen luku kahdeksan käsittelee otsikkonsa mukaisesti näkökulmaltaan painottuneemmin enemmän yksilö-ja perhetason tarkasteluun kiteytyviä ”Muuntuneita henkisyyden tiloja, dissosiaatiota ja kiintymyssuhteen jäsentymättömyyttä”.493 Täten makrotason ja mikrotason diskurssit lomittuvat yhteen osana
normalisoinnin prosessia.
Fairclough’n mukaan tekstin konteksti ja järjestys vaikuttavat tulkintaan määrittäen diskurssin tarkoitusta eli sitä mitä sen on tarkoitus esittää.494Aineistossani näiden merkitys ilmenee emic- diskurssin lisäksi tarinallisena rakenteena ja tällaisessa kehyksessä etenevässä kerronnan tyylissä, jossa narratiivia kuljetetaan ”kohti onnellista loppua”. Siinä mielenterveydellinen uhka ja psykopatologia on sijoitettu diskurssikentässä taustalle ja normalisoitu myös yhteiskunnallisella tasolla ”terveen lopun”, eli väestötasolla ilmenevän jäsentymättömyyden potentiaalisesti hyviä mielenterveydellisiä vaikutuksia esittävän
diskurssin tieltä: ”Miksi jäsentymättömyys on niin yleistä, jos sillä ei olisi mitään tekemistä potentiaalisen
toimivuuden kanssa?”495
Makrotaso ja laajempi yhteiskunnallinen konteksti tuodaan diskurssissa voimistuvasti esiin,
vaikka kiintymyssuhdeteorian tapauksessa kyseessä on psykologian teoria. Siinä yksilön kokemuksen ja
turvallisuuden tarpeiden korostaminen sekä näiden määrittyminen vahvasti perhetaustan kautta on aiemmin ollut korosteinen ja kiintymyssuhdeteorian keskeinen lähtökohta, joiden selitysvoimaan mielenterveyden ja uskonnon välisten suhteiden selvittämisen ymmärretään perustuvan:
Kiintymyssuhdeteoria käsittelee tiettyä laatua edustavien läheisten ihmissuhteiden (toisin sanoen kiintymyssuhteiden)
luonnetta ja psykologisia vaikutuksia. Se käsittelee näitä yhdessä sen kanssa, kuinka tällaisten ihmissuhteiden pohjalta
muodostuu yleistyviä sisäisiä malleja itsestä ja toisista. Kiintymyssuhdeteoria käsittelee myös sitä kuinka ihmiset
yrittävät löytää turvallisuutta ahdingossaan. Tästä johtuen, jos pyrimme tunnistamaan kiintymykseen liittyviä aspekteja
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uskonnossa ja niitä tapoja, joilla uskonto ja mielenterveys ovat yhteydessä toisiinsa, meidän tulisi tarkastella näitä
alueita.496

Näin uudelleen kontekstualisoinnin prosessi ja diskurssijärjestyksen uudelleen rakentaminen kietoutuvat
yhteen psykopatologisesta traumaa ja kriisiä korostavasta diskurssijärjestyksestä kohti mielenterveyden
kannalta suotuisaa ”tervettä” henkiseksi nimettävää diskurssikenttää ja lopputulosta eli New Agea. Toisin
sanoen, aineistossani muutetaan vallitsevaa kiintymyssuhdeteoreettista diskurssijärjestystä dissosiatiivisesta kokemuksesta, traumaattisesta perhetaustasta ja jäsentymättömästä kiintymyssuhteesta uudelleen
kontekstualisoimalla ne New Agen yhteydessä mielenterveyden kannalta positiiviseen eli selviytymistä
palvelevaan ja ”normaaliin” eli tavanomaiseen merkityssisältöön henkisen kokemuksen ja henkisen vallankumouksen diskurssijärjestyksiä sen yhteyteen liittäen.
Yhteiskunnallisen selitystason diskurssissa on havaittavissa normaalin määrittyminen keskeisesti myös siltä osin kuinka suuri mittakaava tai valta-asema jollakin ilmiöllä katsotaan olevan väestössä määrällisesti. Kun New Age ymmärretään länsimaista yhteiskunnallista kehitystä ja nykytilannetta
kuvaavana henkisenä vallankumouksena, joka on kasvava suuntaus, seuraa siitä myös diskurssin suuntaaminen siten, että suhteellistetaan aiemman psykologisen tutkimuksen vallitseva käsitys erityisesti lapsuuden kehitystaustan ja siihen liitettyjen jäsentymättömän kiintymyssuhteen ja dissosiatiivisen kokemustyypin eli jäsentymättömyydelle tyypillisen reagoinnin tavan merkityksestä. Tästä seuraten argumentin taustaoletukseksi voidaankin tuoda yhteiskunnallinen tilanne ja sen muutos, jota kuvataan henkisenä vallankumouksena:
Tämä497 on erityisen kummallista ottaen huomioon se, että tilastolliset luvut kiintymyksen jäsentymättömyydestä ovat
niin korkeita normaalissa populaatiossa ympäri maailman (suunnilleen 15-20 %; van IJzendoorn ym.,1999; Verhage
ym., 2016). – –Entä miksi jäsentymättömät reaktiot saadaan aikaan niin helposti (Granqvist ym., 2016)? 498
Alkujaan, New Age-liike nähtiin hippien ”vastakulttuurisena”(liikehdintänä)499—1960-luvun Kaliforniassa (Heelas
1996); luonnollisesti, sillä oli monia edeltäjiä, kuten Uuden Englannin transsendentalistit ja venäläiset esoteerikot.
Sitten 1960-luvun, paljon on muuttunut.—New Age liikettä voidaan pitää äärimmäisenä – ja lähes väistämättömänäesimerkkinä tai ilmentymänä tästä ”subjektiivisesta käänteestä” 500 henkisyydessä, mutta New Age-liike on saattanut
myös edelleen voimistaa käännettä. Tämä liike auttoi vapauttamaan hengen ja itsen niiden sidoksisista uskonnollisiin
opinkappaleisiin. (Heelas, 1996). Subjektiivista henkistä muutosta ei kuitenkaan tulisi hahmottaa lopullisena käänteenä
kohti täydellistä sekularisoitumista. Ennemminkin, siirtymä heijastelee muutosta henkisessä maisemassa, joka
mahdollistaa sen olemassaolon sopivammin nykyaikaisten kulttuurien pluralismin, konsumerismin ja individualismin
kanssa.501

Tässä ilmenee normalisoinnin kaksoissidos. Tämä tarkoittaa kahdella tasolla eli mikrotason yksilön
kokemuksellisella sekä makrotason yhteiskunnallis-kulttuurisella ja väestö-tai populaatiotasolla etenevää
normalisoinnin prosessia. Nämä tasot risteävät ja yhdistyvät New Agen kautta rakennettavassa
496

Granqvist 2020, 199.
Eli Granqvistin hahmottama ”negatiivinen fokus” jäsentymättömän kiintymyssuhteen tutkimuksessa (Granqvist 2020, 233).
Toisin sanoen sen yhdistäminen ensisijaisesti osaksi traumadiskurssin järjestystä (oma lisäykseni).
498
Granqvist 2020, 233.
499
Oma lisäykseni
500
Viittaa New Agen ydinpiirteeksi hahmotettuun itsen korostamiseen totuuden, merkityksen ja arvojen lähteenä sekä tähän
liitettyihin yksilöllisyyteen eli individualismiin ja pluralisoitumiseen (Granqvist 2020, 213).
501
Granqvist 2020, 212–213.
497
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jäsentymättömän kiintymyssuhteen ja dissosiatiivisen kokemustyypin merkityksen positiiviseksi
kääntämisessä tai Fairclough’n termein ilmaisten uudelleen kontekstualisoinnissa. Normalisointi ja
tasojen risteäminen New Agen selitysmallissa voimistuvat edelleen yhteiskunnallisen tason henkisen
vallankumouksen diskurssikentässä. Siinä New Age ei kuvasta sekularisoitumista puhtaimmillaan, vaan
se on hahmotettu henkisenä ilmiönä, joka ” toimii siltana sekularisaation pohdintaan”.502 Tällaisessa
merkityksessä se sijoittuu uskonnon ja sekulaarin taitekohtaan, mutta ei täysin vastaa kumpaakaan niistä.
Kuitenkin New Age peilautuu aineiston teorianmuodostuksen lähtökohdissa jumalakiintymykseen. Sen
katsotaan ylittävän tähän piirteeseen kiteytyvä teistinen uskonnollisuus ja edustavan sitä omaperäisempää
henkisyyden muotoa.503 Sitä vastaavana henkisyyden ilmauksena eli ensinnäkin henkisenä
kokemustyyppinä ja toiseksi henkisen kentän vallankumouksena hahmotettuna tällä kentällä tapahtuvan
yhteiskunnallisen laajan muutoksen kautta, New Agen merkityksen rakentamisen prosessissa lähestytään
sekularisaatiota enemmän uskonnon diskurssijärjestystä.504
Granqvist myös itse toteaa, että uskonto muuttaa muotoaan kulttuurin ja yhteiskunnan muuttuessa. Hän ymmärtää tämän tapahtuvan sekä yksilöllisellä että kulttuurisella tasolla, sanoittaen näin merkitysyhteyksien välittymisen mikrotasolta makrotasolle. Tällöin näiden tasojen katsotaan heijastavan toisiaan, mutta erilaisia ilmiön mittakaavoja ilmentäen: ”Se miten asiat ovat yksilöllisellä tasolla, näin on
myös kulttuurisella tasolla: uskonto on yhteiskunnassa dynaamista, ei staattista” 505 Olen hahmotellut tämän tapahtuvan normalisoinnin kaksoissidoksen kaksiulotteisessa toisiaan täydentävässä prosessissa.
Kaksoissidos ulottuu merkitsemään myös New Agen liminaalista asemaa. Siinä se kiinnittyy
ohuesti sekularisaatioon, siten että se ”ei kuvaa täydellistä sekularisoitumista” 506. Sen sijaan vielä vahvemmin se sijoittuu osaksi uskonnon diskurssikenttää henkiseksi, mutta ei suoraan sekulaariksi nimettynä
ilmiönä. Se on asetettu tutkimuksen kohteeksi ja teoretisoitavaksi kiintymyssuhdeteoreettisesti ”traditionaalisen uskonnollisuuden”507 selittämisen kanssa rinnan. New Agen merkitystä lähemmäs uskonnon diskurssikenttää vie myös sen ambivalentti suhde teistisiin uskomuksiin, jollaisia osalla New Age-henkisistä
ihmisistä katsotaan olevan. Granqvist toteaa näitä keskenään suhteuttaessaan, että ”New Age ei ole negatiivisesti yhdistetty teistiseen uskonnollisuuteen”508 ja ” – – jotkut näistä ihmisistä509 on yhdistetty traditionaaliseen uskonnolliseen orientaatioon, kun taas toiset eivät”510.
Kaksoissidoksen normalisoinnin funktio osana mielenterveyden normalisointidiskurssia
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Granqvist 2020, 205.
Granqvist 2020, 205–206.
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Granqvist 2020, 206.
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Granqvist 2020, 195.
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Granqvist 2020, 213.
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Granqvist 2020, 214.
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Granqvist 2020, 214.
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eli New Agen piiriin luokitelluista ihmisistä (oma lisäykseni).
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näyttäytyy siten, että ensin New Agen selittämisessä asetetaan kyseenalaiseksi jäsentymättömän kiintymyssuhteen merkitys sen taustatekijänä tai selittäjänä ylipäätään, jos New Age on osa psykopatologian ja
trauman tulkintaan viettävää diskurssikenttää. Toiseksi vedotaan ”potentiaaliseen toimivuuteen”511. Tässä
hyvän mielenterveyden tai yhteiskuntaan onnistuneesti sopeutumisen positiivisemmassa valossa merkityksellistyvään diskurssikenttään yhdistyessään New Agen taustatekijäksi aiemmin tunnistettua kiintymyksen jäsentymättömyyttä ja siihen yhdistyvää dissosiatiivista ”jäsentymätöntä” kokemustyyppiä merkityksellistetään positiivisemmassa valossa näyttäytyvänä ilmiönä. Näihin normalisoinnin strategioihin
yhdistyy vetoaminen henkisyyden yhteiskunnalliseen nousuun ja sitä vastaavan dissosiatiivisen kokemustyypin yleisyyteen väestötasolla.
Kehitystaustan merkityksen epäoleellisuus New Agen taustoittajana tai jäsentymättömään
kiintymyssuhdetaustaan yhdistettävän kokemustyypin tai reagoinnin eli dissosiaation positiiviseksi kääntäminen ovat siis vaihtoehtoisia, ja aineistoni tapauksessa samalla myös toisiaan täydentäviä strategioita
normalisoinnille. Niitä hyödynnetään kuhunkin kontekstiin sopivalla tavalla. Ensimmäisenä mainittua
hyödynnetään erityisesti osana henkisen vallankumouksen ja uskonnon kulttuurin diskurssijärjestystä ja
viimeiseksi mainittua osana henkisen kokemuksen diskurssijärjestystä, vaikka diskurssijärjestykset myös
risteävät, jolloin normalisoinnin prosessi voimistuu.
New Agelle hahmotettu suuri yhteiskunnallisella tasolla ilmenevä mittakaava tai suosion
kasvu ”henkisessä vallankumouksessa” toimii siis diskursiivisena keinona ja normalisoinnin teknologiana: mikäli ilmiö hahmotetaan yleisenä, se sijoitetaan normaalin kenttään. Lisäksi tätä merkitysyhteyttä
tuodaan esiin kun New Age hahmotetaan empiirisenä, yhteiskunnan tasolla ilmentyvänä henkisenä liikehdintänä, joka on edennyt historiassa vastakulttuurisesta ilmiöstä yhteiskunnallista muutosta kuvailevaksi
henkisyyden kentän trendiksi. Pienestä vastakulttuurin hippi-liikkeestä kasvaminen valtavirran kulttuuriseksi virtaukseksi sijoittaa New Agen normaalin diskurssikenttään, poispäin marginaalista sille hahmotetun historiallisesti etenevän kehityskulun kautta.
New Ageen yhdistettävä väestönosa alttiudessaan dissosiatiiviseen kokemustyyppiin siis
merkityksellistetään valtavirran populaationa, josta rakennetaan ”normaalia” eli mielenterveydeltään tervettä väestönosaa. Tämä rakennetaan erotuksena psykopatologiaan yhdistettävään dissosiaatioon ja sitä
kautta kliiniseen ”riskiä” edustavaan populaatioon. New Age-liikkeen jäsenistöstä muodostetaan siis kuvaa mielenterveydeltään ”terveenä” populaationa, joille ennen, eli psykologian perinteisemmässä traditiossa vahvasti psykopatologiaan ja traumadiskurssiin yhdistyvänä jäsentymättömän kiintymyssuhdetaustaan kiinnittyvänä ilmiönä dissosiaatio onkin ensisijaisesti ”normaali” kokemisen tapa. Tässä kontekstissa
selittämisen ala ulotetaan globaalisti koko maailman väestöstä saatuihin tutkimustuloksiin. Näin vedotaan
vielä vahvemmin jäsentymättömyyden suureen mittakaavaan sen normalisoinnin voimistamiseksi. 512
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Granqvist 2020, 233.
ks. myös esim. DSM 5:ssä todetaan, että mielenterveyden häiriöiden, joista aineiston kontekstissa dissosiaatiohäiriöiden
luokka nousee oleelliseksi, diagnoosin poissulkevana tekijänä toimii yleisesti ilmiön ja siihen kuuluvan kokemustyypin
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Uudelleen kontekstualisoinnissa hyödynnetään tässä diskurssikentässä painottuneesti sosiaalista, kulttuurista ja yhteiskunnallista kontekstia ja siinä tapahtuvaa henkisen kentän muutosta hahmottelevaa Paul Heelaksen ”henkisen vallankumouksen” teoriaa 513. Tällöin kontekstin korostuneesti huomioiva
uskontososiologisesti ja antropologisesti orientoitunut selitysmalli ja lähestymistapa omaksutaan osaksi
psykologian tieteenalan kiintymyssuhdeteoreettista diskurssia. Täten kyseessä on uudelleen kontekstualisoinnin tyypeistä jälleen kohdentamisen prosessi. Kohdentamalla uskontososiologiaan paikantuva ”ulkoinen” tieteenaladiskurssi voimistuvasti osaksi psykologian alan kiintymyssuhdeteoriaa, joka on perinteisesti ja sen uudempaa sovellusmallia edustavassa aineistossanikin lähtökohtaisesti tukeutunut läheisiin
ihmissuhteisiin kiinnittyviin selitysmalleihin, kuten leimallisesti vanhemman ja lapsen välisten kiintymyssuhteiden tarkasteluun514, New Agen merkityssisältö on mahdollista uudelleen kontekstualisoida mielenterveydellisesti ”terveeksi” ilmiöksi. Tämä toimii uudelleen kontekstualisoinnille ominaiseen tapaan
osana psykologian alan tyypillistä tehtävää, jossa luokitellaan ja analysoidaan mielenterveyteen liittyviä
riskitekijöitä ja sille suotuisia tekijöitä, jolloin lopullisena tavoitteena on lievittää inhimillistä kärsimystä.
Positiivisen psykologian näkökulmasta tämä ymmärretään psykologian tieteenalan tärkeimmäksi funktioksi.515 Myös Granqvist viittaa inhimillisen kärsimyksen lievittämiseen keskeisimpinä psykologian alan
tehtävistä 516 Granqvistin voi inhimillisen kärsimyksen vähentämisen korostuksessaan sijoittaa tämän psykologisen tutkimuslinjan tai perinteen osaksi. Tämän funktion kautta kohdentamisessa muovataan ymmärrystä New Agesta entistä myönteisempään suuntaan kun tarkastelun näkökulmana on mielenterveys ja
siinä ilmenevät riskit ja mahdollisuudet.
Marginaaliin sijoittuvaksi hahmotetut ilmiöt yhdistetään tällöin uskonnon ja mielenterveyden kenttien välisissä rajanvedoissa ja suhteissa mielenterveyden kannalta tarkasteltuna potentiaalisesti
epäsuotuisaan lopputulokseen. Tämä tarkoittaa potentiaalisen psykopatologian diskurssijärjestykseen
viettävää tulkintaa. Tässä hahmottuu Helénin muotoilema käsitys siitä, että riski edustaa normaalin vastakohtaa.517 Tätä asetelmaa alleviivaa aineiston esittämä sosiaalinen todellisuus, jossa yhteiskunnassa normatiivinen uskonto taas on hyvän mielenterveydellisen statuksen kanssa käsitteellisesti yhtenevä:
Myös, kun jokin, olkoon kyse uskonnosta tai jostakin muusta, on normatiivinen yhteiskunnassa, se yleensä myös
yhdistetään suotuisampiin lopputuloksiin, kuten mielenterveyteen. Kun samalla asialla on marginaalinen asema
yhteiskunnassa, sitä ei kuitenkaan yleensä yhdistetä suotuisiin lopputuloksiin, vaan se voi jopa luoda olosuhteet
epäsuotuisille (lopputuloksille)518. Tälle on olemassa yksinkertainen syy: normatiivisuus täsmää signaaleihin, että yksilö
on hyvin sopeutunut kulttuurisiin normeihin: yksilö ”sopii joukkoon”. Jos ei ole hyvin sopeutunut kulttuurisiin
normeihin, siitä pitää maksaa tietty hinta.—Siksi meidän ei tulisi olla yllättyneitä siitä, että uskonto on positiivisesti

sijoittuvan osaksi normatiivista uskonnollista tai kulttuurista ilmaisua, joka on laajasti hyväksytty osana tätä
kulttuuriympäristöä tai uskonnollista kontekstia (Dissosiaatiohäiriöistä ks. 2013, 292,295, 304, 307). DSM 5 luokittelee
kulttuurin osaksi uskonnon ja tämän työn näkökulman kannalta keskeisesti myös henkisyyden (2013, 749). Kulttuurin
huomioiminen ja siihen liittyvät tekijät osana diagnostisia kriteerejä tarkemmin, ks. DSM 5 2013, 749–759.
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ks. tarkemmin Heelas 1996; Heelas & Woodhead 2005.
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Davies & Sturge-Apple 2014; 149–150; Lewis 2014, 7; Granqvist 2020, 199.
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Luthar, Lyman & Crossman, 2014, 136.
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Granqvist 2020, 338–339.
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Helén 2016, 13, 93–94.
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yhdistetty mielenterveyteen niissä yhteiskunnissa, joissa uskonto on kulttuurisesti normatiivista, mutta ei niissä
yhteiskunnissa, joissa uskonto on yhteiskunnan reunamilla, kuten Skandinavian hyvinvointivaltioissa.519

Sen sijaan normatiivisen uskonnon määritelmän ulkopuolelle jäämisestä eli uskontostatuksen kannalta marginaaliin sijoittumisesta ”pitää maksaa tietty hinta”. Tarkastelemassani kontekstissa maksettava hinta merkityksellistyy ensisijaisesti psykopatologian tulkinnan riskinä. Toisin sanoen tämä viittaa
siihen, että henkilö, joka sijoittuu esimerkiksi uskonnollisen tai katsomuksellisen viiteryhmänsä kautta
normatiivin ulkopuolelle ja tulkitaan tätä kautta vallitseviin normeihin sopeutumattomaksi, voidaan mahdollisesti liittää ja kategorisoida yhteydessä mielenterveyden kannalta epäsuotuisiin lopputuloksiin, koska
kiintymyssuhdeteoreettisessa diskurssissakin keskeisenä intressinä on esitetty inhimillisen psyykkisen
kärsimyksen lievittäminen.520 Äärimmäisimmässä muodossaan tällä tarkoitetaan psykopatologiaa tai
psyykkistä sairautta. Asetelma muodostuu tällä tavalla, koska mielenterveyteen kiteytyy aineiston normaalin muotoilun ”keskeisin viittauspiste”. 521. Tämän perusteella siis arvotetaan yhteiskunnassa ”normaali henkisyys”. Näin Kivivuoren esittämä psykokulttuuristen ihanteiden mukaan arvottuminen terveen
ja aidon uskonnollisuuden522 tai tässä tapauksessa henkisyyden lähtökohtana sekä Helénin mielenterveydellisen normaalin ja riskin ulottuvuudet523 läpäisevät sekä toisensa että aineiston diskurssijärjestyksen
myös henkisen vallankumouksen mallinnuksen tuottamisessa.
”Hinnan maksamisen” voi ymmärtää viittaavan edelleen myös vallitsevaan stigmaan 524,
joka mielenterveyden häiriöihin ja psyykkisiin oireisiin kulttuurisesti liitetään. Tätä voi perustella siten,
että normatiivin tai joukkoon sopimisesta ei joudu maksamaan vastaavaa ”hintaa”, vaan se yhdistetään
mielenterveyden kannalta päinvastaiseen, eli suotuisaan kehitykseen tai lopputulokseen eli normatiiviseen
uskonnollisuuteen aineistossani. Tätä kuvastaa Helénin hahmottelema ”normaali”, joka asemoituu enenevässä määrin sairauden tai patologian vastinpariksi terveyden sijaan. 525 Stigmatisoituminen taas on määritelty ominaispiirteellisesti yhteisöllisenä prosessina. Oleellista on yhteisössä muodostuva näkemys siitä,
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Granqvist 2020, 193–194.
Granqvist 2020, 338–339.
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Helén 2016, 93.
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ks. Kivivuori 1999.
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ks. Helén 2016.
524
Stigma eli häpeäleima tarkoittaa sosiologisesta näkökulmasta ja erityisesti sairauksien kontekstissa muita alemmaksi tai
huonommaksi arvottamista sekä moraalisesti heikommaksi leimaamista. Stigmatisoituminen ei liity kaikkiin sairauksien
kategorioihin. Sen sijaan keskeiseksi siinä muodostuu sairauteen liitettävä merkityssisältö vähempiarvoisuudesta ja
tuomittavuudesta sekä sairastuneisiin kohdistuvat stereotyypittelevät asenteet ja uskomukset, jotka näkyvät myös
vuorovaikutuksen tasolla heidän kanssaan. Täten stigma ja stigmatisoituminen muotoutuvat ja tulevat ilmaistuksi yhteisön
tasolla. Yksilön kokemuksellisella tasolla stigman vaikutus hahmottuu häpeän tuntemuksena tai pelkona syrjimisestä tai
leimautumisesta. Mielenterveyden häiriöt on ymmärretty kaikista sairauksista stigmatisoivimpina eli leimaavimpina.
Mielenterveyden häiriöiden voimakkaan stigmatisoitumisen käsitetään johtuvan siitä, että niitä on kokemuksellisella, tunneelämän ja käyttäytymisen tasolla ilmenevissä vaikutuksissaan somaattisiin ja ruumiin tasolla ilmeneviin ja helposti
hahmotettaviin sairauksiin verrattuna huomattavasti vaikeampaa erottaa henkilöstä itsestään ja hänen persoonallisuudestaan,
joihin stigmatisoituminen myös arvostelmissaan kohdistuu ja kiteytyy. Myös erilaisissa kulttuureissa mielenterveyden häiriöt
ovat kategorisesti stigmatisoituja, vaikka niihin yhdistyvien stereotypioiden voimakkuus ja luonne vaihtelevatkin
ylikulttuurisesti. Tämä havainto pätee huolimatta siitä, että yleisellä tasolla voidaankin todeta, että eri kulttuureissa
stigmatisoidaan erilaisia sairauksia. (Kaltiala-Heino, Poutanen & Välimäki, 2001). Psyykkisten sairauksien stigmatisoituminen
ei siis rajaudu vain länsimaiden kontekstiin.
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että stigmatisoitu henkilö erottuu muista yhteisön jäsenistä jonkin piirteensä, tässä tapauksessa tietyn sairauden perusteella.526 Mielenterveyden häiriöihin kohdistuva stigma taas voidaan ymmärtää laajemmin
yhteiskunnassa ja kulttuurin tasolla ilmentyvänä vahvana sosiokulttuurisena käytäntönä, koska se määritelmällisesti ilmentää ja kiinnittää aineistosta hahmottuvan diskurssin normaalin ja psykopatologisen välisestä rajanvedosta laajempaan kulttuuriseen kontekstiinsa. Toisin sanoen stigma kuvailee keskeisellä tavalla myös kliinistä ja sosiaalista mielenterveyden häiriöiden diagnosoinnin todellisuutta ilmentävää kielenulkoista käytäntöä, jossa ihmiset jaotellaan ”normaaliin” ja muista sairautensa perusteella poikkeavaan
”kliiniseen” populaatioon527.
Tämän jaottelun perusteella taas ennakoidaan ”hinnan maksamisen” riskiä tai päinvastoin
siltä välttyvää ”normaalia”. Diskurssissa esitetään näin myös sen tiedostaminen, minkälaisia negatiivisesti
latautuneita seurauksia mielenterveyden ”normaalin” ulkopuolisen ja potentiaalisen psykopatologian
kenttään määrittymisessä sen stigmatisoimisen kautta on, vaikka näitä ei eritellä eksplisiittisesti. Sen sijaan se ilmaistaan epäsuorasti ”hinnan maksamisena”. Aineistoni ulkopuolinen muu tutkimus on tunnistanut tällaisiksi stigman seurausvaikutuksiksi esimerkiksi häpeän, eristämisen, sekä sairauden hoidon estymisen tai viivästymisen.528 Tämän voi hahmottaa konkretisoituvana ”hintana”. jonka riskiin aineisto viittaa tai jota se ennakoi. Se ilmaistaan epäsuorasti hintana, mutta vallitsevassa mielenterveyden psykopatologian ja psyykkisesti terveen välisen rajanvedon ja siltä suojaavana tekijänä toimivan normatiivisen uskontostatuksen diskurssikentässä sen on mahdollista tulla ymmärretyksi stigmana ja sen potentiaalisina
haitallisina seurauksina psyykkisten sairauksien vuoksi stigmatisoiduille henkilöille.
New Agen väestötason normalisoinnin kautta luodaan ja vakiinnutetaan edelleen ”uskonnon
kulttuuria”529. Tässä New Agea viedään osaksi sellaista uskontodiskurssia, jossa normatiivisella uskonnolla on ihmisten hyvinvoinnin ja mielenterveyden kannalta tärkeä rooli. Aineistoni yhteydessä New
Agen tuominen osaksi uskonnon kulttuuria tarkoittaa sen merkityksellistämistä ja kääntämistä mielenterveyden kannalta positiivisessa valossa. Tämä tarkoittaa näkemystä normatiivisesta uskonnollisuudesta
psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin yhtenä keskeisenä osatekijänä, kuten turvallisuuden tunteen takaajana. Näin New Agen merkityssisältöön sulautetaan sen omaa kiintymyssuhdeteoreettista diskurssijärjestystä jo aiemmin esiintyneiden ja tuotettujen tutkimusten havaintojen perusteella muotoillun uskonnon
diskurssijärjestyksen ja yhteisöllisen kulttuurin piiriin jo vakiinnutettuja mielenterveydellisesti suotuisia
sisältöjä ja vaikutuksia:
– – tämä530on mitä kansainvälinen vertaileva tutkimus osoittaa. Yhden parhaista ja kunnianhimoisimmista
tutkimuksista toteuttivat Diener, Tay ja Myers (2011). He havaitsivat että uskonnollisuus oli positiivisessa yhteydessä
hyvinvointiin (mielenterveyden aspekti) valtioissa, kuten Yhdysvalloissa, joissa uskonto on kulttuurisesti normatiivista.
He havaitsivat myös, että testattavien mediaattoreiden joukossa, yhteys uskonnollisuuden ja hyvinvoinnin välillä selittyi
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tilastollisesti sellaisilla faktoreilla kuin sosiaalinen tuki ja elämän merkityksellisyys. Kuitenkin globaalissa otoksessa,
yhteys uskonnon ja hyvinvoinnin välillä määrittyi yhteiskunnallisilla olosuhteilla. Tarkemmin ilmaistuna, ihmiset niissä
valtioissa, joissa elinolosuhteet olivat vaikeammat tai ”eksistentiaalinen turvallisuus” alhainen, joissa oli esimerkiksi
laajalle levinnyt nälänhätä, olivat enemmän uskonnollisia, ja näissä konteksteissa uskonto yhdistettiin sosiaaliseen
tukeen, merkityksen tarjoamiseen ja hyvinvointiin. Kuitenkin, kansakunnissa, kuten Skandinavian maissa, joissa elämän
olosuhteet ovat suotuisammat ja joissa vallitsee korkea ”eksistentiaalinen turvallisuus”, uskonto ei ollut normatiivista
eikä uskontoa yhdistetty suurempaan hyvinvointiin.531

New Age tuodaan osaksi uskontodiskurssia liittämällä se länsimaisessa kulttuurissa keskeiselle sijalle hahmotetun mielenterveydellisen kysymyksen ympärille. Uskontodiskurssiin ja täten osaksi
”uskonnon kulttuuria” liitettynä New Age vapauttaa psykopatologisesta tulkinnasta. Näin se toimii suojaavana diskursiivisena keinona välttää psykopatologinen merkityssisältö. Ensin tämä keskustelu viittaa
normatiiviseen uskontoon, mutta laajenee sisällyttämään diskursiiviseen kenttäänsä myös New Agen.
Tämä toteutuu, koska New Agen katsotaan edustavan uudenlaista, mutta mielenterveydellisissä vaikutuksissaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessaan uskonnon kulttuuria vastaavaa henkisen vallankumouksen kautta normalisoitavaa henkisen kentän muutosta ja esoterian muotoa. Lisäksi se viittaa muuntuneisiin henkisiin tiloihin, joille on aineistossa annettu emic-diskurssia validoimalla ensisijaisesti positiivinen
merkityssisältö mielenterveydellisesti tarkasteltuna:
Tässä luvussa, siirryin yli teistisen uskonnollisuuden ja ideasta Jumalasta kiintymyshahmona, selvittämään henkisiä
ilmauksia esoteerisissa liikkeissä532. Tarkemmin ilmaisten, väitin että kiintymyksen jäsentymättömyys johtaa
taipumukseen muuntuneille henkisyyden tiloille, välittyen mielen yleisen dissosiaatioalttiuden ja tällaisten prosessien
kautta. Tarjosin teoreettisen ja empiirisen katsauksen kummastakin osasta ehdotettua välittyvää mallia533 ja esitin
empiiristä evidenssiä, merkiten sitä, että malli on sovellettavissa New Age-henkisyyteen ja mystisiin kokemuksiin
Tapaustutkimus-osiossa annoin ”vahvoja kuvauksia” muuntuneista henkisyyden tiloista käyttäen puhtaaksi kirjoitettuja
näytteitä neljältä tutkimukseen osallistujalta, joita haastateltiin RAI-menetelmän avulla. Päätin luvun pohtimalla
psykopatologiaa esitetyn mallin valossa kuten myös mahdollisia laajennuksia muihin muuntuneisiin tiloihin534.535

Näiden diskurssien leikatessa toisensa hahmottuu laajemmassa makrotason mittakaavassa vastaava väistämätön yhteys ja käsitteellinen dynamiikka normatiivisen uskonnollisuuden ja hyvän mielenterveyden välillä, mikä vallitsee yksilö ja-mikrotason kontekstissa dissosiatiivisen kokemuksen ja jäsentymättömän
kiintymyssuhteen välillä. Tämä tuotetaan osaksi diskurssijärjestystä käsitteellisen yhteyden avulla empiiristen tutkimustulosten tuottamien tulosten lisäksi.
Kulttuurisesti normatiivisen uskonnon ja hyvän mielenterveyden merkityssisällön rakentuminen toteutuvat täten kiinteässä yhteydessä toistensa kanssa. Tarkemmin ilmaisten tämä tarkoittaa sitä,
että niiden merkityksenannon prosessit etenevät rinnakkain ja muotoutuvat samanaikaisesti ja yhtenevässä diskurssikentässä.
Tämä havainto linjautuu Janne Kivivuoren huomioon siitä, että nykyään yhteiskunnassa vallitsevaan normi- ja arvojärjestelmään viitataan ikään kuin ne olisivat psyykkisen terveyden edellytyksiä.
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Niiden mukaisia ihanteita myös perustellaan vetoamalla psyykkiseen terveyteen. Hänen mukaansa, vastoin virhekäsitystä yhteiskunnassa ei siis vallitse normeista vapaa aikakausi.536 Psykologisen normatiivin
mukaan muotoiltu diskurssi vallitsee myös uskonnollisessa kontekstissa ja uskontopuheessa huolimatta
niiden totuusarvosta. Tähän Kivivuori viittaa yhteiskunnan psykologisoitumisen prosessina. Hän toteaa
että uskonnonkin tapauksessa psykologian käsitteistö ja uskonto-ilmiön ymmärrettäväksi tekeminen tämän käsitteistön avulla on voimistunut kulttuurisena kehityskulkuna.537 Tämä ilmenee aineistossa siten,
että normatiivisen uskonnon katsotaan olevan kiinteästi yhteydessä mielenterveyteen yhteisöllisyyden ja
elämän merkityksellisyyden tuottajana:
Hyvinvointivaltioissa asuvien ihmisten mielenterveys voidaan tietysti edelleen säilyttää ainakin sikäli, jos niissä
onnistutaan täyttämään ”aukot”, joita uskonnon hajaannus on jättänyt taakseen (esimerkiksi tunne yhteisöllisyydestä,
kestävät ihmissuhteet, elämän merkityksellisyys). Jos ne eivät onnistu täyttämään näitä aukkoja, ne voivat kuitenkin olla
alttiita joillekin ongelmille, jotka yhdistetään heikkoon mielenterveyteen, kuten yksinäisyydelle ja syrjäytymiselle.
Surullisesti, ”jopa Ruotsissa” – suuri määrä tutkimusta osoittaa, että mielenterveyden ongelmat leviävät väestössä,
erityisesti sen nuoressa osassa – – Pahentaen tilannetta, laajempi haavoittuvuuden kasvu on odotettavissa silloin kun
ruotsalaisten turvaverkko eli hyvinvointivaltio alkaa murentua. Todennäköisesti silloin, uusi uskonnollinen
orientaatiosysteemi luodaan vanhan tuhkasta– –.538

Granqvist viittaa tällaiseen psykokulttuurin korostusten mukaan mallinnettuun yhteiskuntarakenteeseen ja sen ihanteisiin kirjoittamalla ”uskonnon kulttuurista”539., johon hän liittää keskeisenä tekijänä uskonnon mielenterveyttä palvelevan tehtävän. Se tiivistyy uskonnon kapasiteettiin tuottaa yksilölle
tunne ”ykseydestä” tai ”integraatiosta”:
– – kenties uskonnon tärkein hyöty, kuten William James arveli vuosisata sitten, on ykseyden tai integraation tunne
joka voidaan saavuttaa monien erilaisten psykologisten, sosiaalisten ja kulttuuristen funktioiden kautta, jotka uskonto
tuo yhteen, keskittyen uskovien koettuun suhteeseen Jumalan kanssa.540

Diskurssin järjestyksessä korostuu yhteyden ja integraation tuottamisen merkitys yhteisöllisellä makrotasolla. Siinä yhteyden ymmärretään palauttavan väestön mielenterveydellisen riskin uhkasta
ja sen heikkenemisessä jo tapahtuneesta ja tunnistetusta kriisistä kohti terveempää hyvinvoinnin tilaa,
joka ilmentää väestötason yhteyttä, yhtenäisyyttä tai integraatiota.
Psykologisella tasolla saavutettavien hyötyjen, kuten integraation tunteen lisäksi uskonto
määrittyy yhteiskunnallisen todellisuuden läpäisevänä sen eri aspektit yhteen sitovana leikkauspisteenä.
On huomattava että uskonto ja sen hyödyllisyys määrittyy kiintymyssuhdeteorian korostusten mukaan
linjautuen lähtökohtaisesti yksilön koettuna suhteena jumalaan. Näistä korostuksista huolimatta osana
henkisen vallankumouksen diskurssia relevantiksi nousee erityisesti uskonnon sosiaalinen ja kollektiivi-
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nen luonne, joka muodostaa uskonnon määritelmän toisen ulottuvuuden yksilöllisen yhteyden kokemuksen lisäksi. Se voi myös olla jännitteisessä suhteessa sen piirissä muodostuvan yksilöllisen kokemuksen ja
henkisyyden kanssa:
– – uskonto itsessään on täynnä jännitettä. Yhtäältä uskonto määrittyy kollektiivisesti organisoituneena instituutiona,
johon kuuluu kokoelma mandaatteja joilla säädellä käytöstä ja spesifejä doktriineja. Toisaalta se ilmenee henkisyytenä
tai spiritualiteettina, yksilöllisenä, subjektiivisena transsendenssin kokemuksena ja yhteytenä.541

Tässä on huomionarvoista nostaa esille myös diskurssiin nivoutuva hyödyn näkökulman korostus. Siihen liitetään positiivinen merkityssisältö luvun keskeisimmän sisältöalueen, eli mielenterveyden kannalta, jolloin uskonto tai henkisyys sen yksilöllisenä ja kokemuksellisena puolena on potentiaalisesti mielenterveyden kannalta hyödyllisiä vaikutuksia tuottava. Ensisijaisesti siksi se on myös kiintymyssuhdeteorian logiikan näkökulmasta ymmärretty tavoittelemisen arvoisena.
Uskonnosta vallitsee siis kiintymyssuhdeteoreettisessa diskurssikentässä funktionaalinen
määrittely542. Tällaisessa merkityksessä sen keskeinen tehtävä on psykologisten ja sosiaalisten tai yhteisöllisten tarpeiden tyydyttäminen silloin kun hyvinvointivaltio ei täytä näitä tehtäviä. Tämä ilmentää potentiaalisuuden politiikan kehyksessä rakennettua uskontokäsitystä, jossa riskit ja mahdollisuudet eli erilaiset uskonnollisuuden tai henkisyyden funktiot ovat jatkuvasti läsnä kun niiden relevanssia mielenterveydelle analysoidaan.
Uskonnon ymmärtäminen funktionaalisesti hyvinvoinnin turvaajana käsitetään koskettavan
myös muita valtioita hyvinvointivaltioita laajemmin. Tämän funktion ymmärretään toteutuvan myös jatkossa, eli tulevaisuudessa, jolloin kiintymyssuhdeteoriassa relevanteiksi uusiksi uskonnollisen orientoitumisen muodoiksi on nostettu uudet henkisyyden muodot ja niiden yksilölliset tulkinnat. Tämä nivoo diskurssia New Agen yhteyteen, joka esiintyy itsenäisenä kokonaisuutenaan vasta seuraavassa aineiston luvussa kahdeksan:
Kuten useat tutkijat ovat osoittaneet, erottelua uskonnon ja henkisyyden välillä ei tulisi pitää tiukan dikotomisena, koska
nämä kaksi kulkevat usein käsi kädessä (esim. Hill ym. 2000). Pargamentin (1999) näkemyksessä uskonto ja henkisyys
ovat yhteneviä tavoissa, joilla ne tavoittelevat samaa päämäärää: ”pyhää”. Toinen tapa sanoa tämä on, että ihmiset
luonnostaan etsivät tulkintoja henkisille kokemuksilleen ja uskonnot tarjoavat tällaisia tulkintoja (esim. ymmärtämällä
kohteen ”pyhänä”). Jos uskonnot eivät olisi jo valmiiksi olemassa, ne varmasti ilmaantuisivat luonnostaan vastauksena
ihmisille, jotka yrittävät kollektiivisesti tehdä kokemuksiaan ymmärrettäviksi, kuten he ovat tehneet läpi historian.543
– – Laajennuksena tähän, uskonto voi jatkaa, ei ainoastaan normatiivisena yhteiskunnassa, vaan myös toimia
edesauttajana mielenterveydelle.544

541
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Normatiivinen uskonto ei ainoastaan kuvaa hyvää mielenterveyttä, vaan potentiaalisesti
saattaa myös edistää sitä. Tämä kuvaa potentiaalisuuden politiikkaa. Siihen yhdistyen normien jälkeinen
aika ei Kivivuoren teoriaa seuraillen ole ohi, vaan normeja kuvataan uskonnon ja aineistossa nousujohteisesti myös henkisyyden kautta nivoen tätä näkökulmaa myös mielenterveyskysymysten määrittelyyn ja
merkitysten rakentamiseen ”psyykkisen terveyden edellytyksinä”. 545
Tässä tukeudutaan sekularisaatioteesin sellaiseen versioon, johon yhdistetään Norrisin ja
Inglehartin teoria ”eksistentiaalisesta turvallisuudesta” relevantiksi tekijäksi yhteiskunnassa ilmenevälle
uskonnolle, jossa hyvinvointivaltion tarjoama turvaverkko vähentää tarvetta hakea turvaa uskonnon tai
henkisyyden kontekstista.546 Uskontoa tai henkisyyttä ei siis enää tämän näkemyksen mukaan tarvita hyvinvointivaltion ottaessa suuren roolin ihmisten hyvinvoinnin turvaamisesta, jolloin se kultivoi heidän
turvallisuuden tunnettaan. Tämän tapahtuessa ”uskonnollista orientaatiosysteemiä” ei enää katsota tarpeelliseksi näiden tehtävien täyttämisessä. Tämän kanssa linjassa ”jopa Ruotsissa” tapahtuva hyvinvointivaltion perustan rapautumien taas katsotaan aineistossa aiheuttavan potentiaalisesti uuden uskonnollisen
järjestelmän nousun ”vanhan tuhkasta”, joka viittaa siihen että uskonto tulee tarvittaessa jälleen ottamaan
paikkansa ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden tunteen luojana. ”Vanha uskonto” on kuitenkin ”haudattu”, jonka ”tuhkan” pohjalta uusi uskonnollinen orientaatiosysteemi nousee. Tämä viittaa vanhan uskonnon kuuluvan menneisyyteen ja sen lopulta katoavaan merkitykseen, joka tekee tilaa uudelle vastaavalle systeemille jos hyvinvointivaltio ei täytä sille ominaisia tehtäviä. Hyvinvointivaltio ja uusi uskonnollinen orientaatiosysteemi esitetään toisilleen vaihtoehtoisina hyvinvoinnin ja turvallisuuden tunteen
potentiaalisina kultivoijina. Ne nivotaan kiintymyssuhdeteorian keskeiseen korostukseen, eli koettuun turvallisuuden tunteeseen, joka tässä diskurssijärjestyksessä laajennetaan makrotasolle selittämään hyvinvoinnin ja mielenterveyden sekä uskonnollisuuden ja henkisyyden kentän muuttuvia suhteita. Uskonnon
ymmärretään muuttavan muotoaan dynaamisesti yhteiskunnallisen kehityksen mukana:
– – yhteiskunnissa jotka kieltäytyvät toimeenpanemasta hyvinvointipolitiikkaa, uskonto voi jatkaa toimimistaan
elinvoimaisena sosiaalisen, emotionaalisen ja materiaalisen tuen lähteenä.547
Kiintymyssuhdeteorian näkökulmasta, onnistunut hyvinvointipolitiikan toteutus voi auttaa ihmisten pitämisessä
suhteellisen turvassa ja turvattuina hädältä, täten auttaen heidän kiintymyssysteeminsä ”pitämisessä rannalla” – – 548
Ihmisten ei tarvitse olla kovin peloissaan normaaleista stressin aiheuttajista, jos heillä on turvaverkko, johon nojata.549

Norrisin ja Inglehartin teoria edustaa Heelaksen henkisen vallankumouksen teorian ohella uudelleen
kontekstualisoinnin kohdentamisen prosessia, jossa sosiologian alan teoriaa hyödynnetään
kiintymyssuhdeteorian laajentamiseksi makrotason eli yhteiskunnallisen ja kulttuurisen kontekstin
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näkökulman esiin nostamiseksi ja korostamiseksi myös kun normatiivista uskontoa lähestytään
psykologisten tarpeiden tyydyttäjänä ja mielenterveyden turvaajana.
Diskurssissa viitataan enenevässä määrin uushenkisyyteen ja New Ageen näiden kysymyksenasettelujen yhteydessä. Sen teoretisoiminen alkaa eksplisiittisesti vasta seuraavassa kappaleessa, jossa
sitä rakennetaan ”uutena uskonnollisena orientaatiosysteeminä”, jossa trauma ja pelko muuntuvat henkiseksi kokemukseksi. Tällaisessa merkityksessä ne edustavat uutta modernia henkisyyttä, eivät patriarkaalista ja ”vanhaa” uskontoa:
Olen osoittanut, että kiintymyksen jäsentymättömyys yhdistyy mystisiin kokemuksiin ja New Age-henkisyyteen, koska
nämä jälkimmäiset ilmiöt kulkevat käsi kädessä muuntuneiden (tai sulautuneiden) henkisten tilojen kanssa. – –muuntuneet tilat– –selvästi venyttävät tai ylittävät tavanomaisen uskonnollisen opin rajoja; ne ovat ainutlaatuisia, omaperäisiä
kokemuksia jotka ovat ennemmin sopusoinnussa esoteerisen tradition kuin patriarkaalisen uskonnon kanssa. Täten ei
ole luultavasti sattumaa, että suurin osa näistä tapauksista sattui olemaan naisia.550

Uskontoa selitetään eksistentiaalisen turvan tarpeella. Kuitenkin samanaikaisesti jäsentymätön kehitystausta, joka on yhdistetty New Ageen, ei kuitenkaan voi toimia Granqvistin mukaan kiintymyssuhdeteoriassa New Agen selittäjänä. Jäsentymätön kehitystausta taas sisältää elementtejä, jotka viittaavat uskonnon selitysmallin keskeiseen turvan tarpeen häiriintymiseen ja sen hakemisen tarpeeseen.
Tällaisena voidaan pitää jäsentymättömän kiintymyssuhteen ominaispiirrettä, eli sen piirissä tapahtunutta
kaltoinkohtelua. Tämä on ristiriitaista, sillä mikro-ja makrotason selitysten perustelut eivät linjaudu tässä
suhteessa koherentisti. Turvallisuuden tarjoamisen ja lohdun hakemisen funktiot sekä tätä kautta mielenterveyden säilyttämisen tai edesauttamisen tehtävät ovat keskeisiä tekijöitä uskonnon ja uskonnollisuuden
selittämiselle kiintymyssuhdeteoreettisesti muissa uskonnollisuuden muodoissa. Nämä eivät voi kuitenkaan selittää New Agen piiriin hakeutumista. Sen tapauksessa kehitystaustan merkityksettömyyttä nostetaan enenevässä määrin esiin ja yhteyttä traumadiskurssiin ja psykopatologiaan puretaan henkisyyden diskurssien kautta huolimatta siitä, että New Agen selittäminen on tuotu kiintymyssuhdeteorian selittämisenkohteeksi jäsentymättömän kiintymyssuhteen mukaista kehityspolkua kuvaavan välittyvän mallin avulla,
jossa muuntuneet henkisyyden tilat välittävät yhteyttä kehitystaustan ja New Age henkisyyden välillä.
Tämä syventää ristiriitaa siitä miksi New Agen selittämisessä tehdään poikkeus siihen, ettei
se rinnastu samalla tavalla yksilötasosta yhteiskunnan tasoon. Yhteys haavoittuvaiseen kehitystaustaan ei
siis tuota näkymää New Age liikkeestä psykopatologisena, vaikka eksistentiaalinen turvallisuus ymmärretään uskonnon keskeisenä yhteiskunnallisen tason funktiona haavoittuvaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa eläville ihmisille. Kehitystaustan tai kehityspsykologisten tekijöiden merkitys on New Agen tapauksessa ymmärretty epäoleellisina vaikuttajina sen kiintymyssuhdeteoreettisesta selitysmallista ja yhteyden esitetty välittyvän sulautumisen kokemuksen kautta, joka koetaan henkisenä kokemustyyppinä.
mikä mahdollistaa tämän. Toisin sanoen muuntuneet ja sulautumista ilmentävät henkisyyden tilat yhdiste-
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tään New Ageen ja normalisoivat liikettä. Tämä kuvastaa potentiaalisuuden politiikka eli sitä mahdollisuutta tai potentiaalia jota ”ihmiset voisivat olla” 551 ja jonka uskonto tai henkisyys aineiston kontekstissa
heille tarjoaa. Huomio suuntautuu jäsentymättömästä kiintymyssuhteesta ja siihen liitetystä turvattomuuden kokemuksesta yhteiskunnan tason turvattomuuteen, johon uskonto ja henkisyys voivat ”uskonnon
kulttuurin mukaan mallinnetussa diskurssijärjestyksessä luoda ratkaisuja yhteisöllisyyden, merkityksellisyyden, mielenterveyden ja hyvinvoinnin tarjoajina sen sijaan että henkisyys ja siihen liittyvä kokemustyyppi kuvastaisikin traumadiskurssin mukaan jäsennettyä kehityksellistä päätepistettä, joka juontaa juurensa jäsentymättömään kiintymyssuhteeseen liittyvästä dissosiaation kokemisen alttiudesta, joka vastaisi
muuntuneiden henkisyyden tilojen kokemista henkisessä kontekstissa.
Perhekontekstin ongelmallisuus uskonnon selittämisen taustalla on siirtynyt laajemman
makrotason kontekstin huomioivalle selittämisen tasolle, jossa keskeisempää on yhteiskunnallisten olojen
epävarmuus ja sen herättämä turvattomuus syynä turvautua uskontoon huolimatta siitä, että mikrotason
perhekonteksti on ollut kiintymyssuhdeteoreettisen selittämisen asiantuntijuuden aluetta. Psykologian tieteenala on yleisemminkin ollut myös tieteellisissä selitysmalleissaan yksilökeskeinen.552 Turvallisuuden
tunteen hakemisen kohde siirtyy yhteiskunnallisten instituutioiden tasoon, poispäin kiintymyshahmon tarjoamasta turvasta tai hänen herättämästään turvattomuudesta.
Vaikka jäsentymätön kiintymyssuhde ja traumaattinen kehitystausta ei olekaan aineistossa
enää vallitseva selitysmalli New Agen kehittymiselle, vaan se on kumottu, makrotasolla ilmenee mikrotason selviytymistarinoiden kanssa samanlainen jäsentämisen logiikka, jossa inhimillisissä tarpeissa hahmotetusta puutteesta ja vajavuudesta edetään kohti parempaa ja joka käännetään merkitykseltään positiiviseksi. Tämä tarkoittaa uskonnon, henkisyyden ja henkisen kokemuksen avulla selviytymistä.
Stressi ja emotionaalinen kaaos ovat hyvin tunnettuja uskonnollisten kokemusten edesauttajia. Lisäksi, yleinen
tutkimuslinja uskonnon ja terveyden suhteen vaikuttaisi osoittavan toistuvasti sen, että ihmiset eivät ainoastaan ole
taipuvaisempia kääntymään uskontoon stressin aikana, vaan että uskonnolla myös on kaikkein terveellisimmät
vaikutukset vakavien ongelmien aikoina. Tämä löydös on havaittu usein coping-tutkimuksessa (ks. meta-analyysi: Ano
& Vasconcelles 2005; ks. myös Pargament 1997, 2002). Tämä on myös vahvistettu meta-analyyseissä uskonnon ja
masennuksen tutkimuksista (Smith, McCullough & Poll, 2003).553
Kiintymyssuhdeteorian näkökulmasta stressi ja emotionaalinen kaaos ovat relevantteja, koska ne yhdistyvät
yhtä lailla korostuneeseen kiintymykselliseen aktivaatioon, kuin myös potentiaaliseen jumalan ja uskonnon
hyödyntämiseen turvasatamana tilanteen käsittelemiseksi.554

Luettelemalla uskonnon tai uskonnollisuuden positiivisia vaikutuksia mielenterveydelle ja
sen uhkille sekä stressin että varsinaisiksi mielenterveyden häiriöluokkien kategorioiden, esimerkiksi masennuksen, yhteydessä, pohjustetaan diskurssi myös ”uuden uskonnollisuuden muodon” terapeuttiselle
vaikutukselle. New Age on kategorisoitu vastaavan merkityksenannon sisältäväksi myöhemmin, luvussa
kahdeksan. Uskonnon merkityksen muovaaminen ennen kaikkea tällaisessa ”pelastavassa” ja inhimillistä
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kärsimystä, kuten mielenterveyden ongelmia potentiaalisesti lievittävänä keinona, ja kaikista eniten terveyttä edistävänä ”vakavien ongelmien aikoina”, kiinnittää myös New Agen merkityksen psykokulttuurin
ja potentiaalisuuden politiikan kenttään. ”Uskonnon kulttuuri” värittyy siis ennen kaikkea hyvinvoinnin ja
sen turvaamisen sekä edistämisen merkityssisällöillä, jossa uskonto toimii selviytymiskeinona. Positiivisen lopputuloksen kannalta merkityksellistettynä selviytyminen kuvaa yksilötasoa eli mikrotasoa, kun
taas pelastus vastaa kollektiivista kulttuuris-yhteiskunnallista tasoa eli makrotasoa.
Uskonnon ja mielenterveyden välisten suhteiden kannalta relevanttien kontekstien käsittely
on siis jaettu aineistossa mikrotason ja makrotason kontekstien tarkasteluun. Mikrotason yksilölliseen
kontekstiin Granqvist luokittelee haavoittuvuuden, stressin ja emotionaalisen kaaoksen tai sekasorron
ulottuvuudet. Makrotason yhteiskunnalliseen kontekstiin kuuluvat hyvinvointivaltion rakenne ja uskonnon asema kulttuurisesti normatiivisena. 555 Mikäli nämä kontekstuaaliset ulottuvuudet ovat läsnä yksilöiden tai yhteiskuntien ja yhteisöjen elämässä niiden katsotaan aiheuttavan sen, että ”—Jumala ja uskonto
muodostuvat yhä tärkeämmiksi ihmisille mielenterveyden saavuttamisessa ja ylläpitämisessä” 556
Täten psykokulttuuri ja potentiaalisuuden politiikka raamittaa ja luo laajemman viitekehyksen, kuinka uskontoa lähestytään ja miten se tulee ymmärretyksi kiintymyssuhdeteorian diskurssikentässä. Tästä seuraten se nähdään mahdollisesti tarpeellisena osana mielenterveyden kriisiä läpikäyvissä
länsimaisissa yhteiskunnissa, potentiaalisena tai vaihtoehtoisena turvallisuuden tuottajana ja kärsimyksen
lievittäjänä niin yksilötasolla kuin yhteiskunnissakin silloin kun hyvinvointivaltion rakenteet eivät toteuta
enää sille kuuluneita tehtäviä.
Aineistossa korostetaan makrotason kontekstin merkittävyyttä mikrotason yksilötason kontekstien rinnalla tai jopa sen merkityksen yli. Tässä voi huomata asetelman, jossa makrotason näkökulmaa
ei oteta itsestään selvästi relevanttina tekijänä vallitsevassa kiintymyssuhdeteoreettisessa diskurssissa,
vaan sen merkitystä pitää nostaa erikseen esille:
Laajempi sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti on myös tärkeä. – –Ihmiset ovat huomattavasti vähemmän uskonnollisia
hyvinvointivaltioissa. – –On tärkeää huomata, että korkea hyvinvointi –matala uskonnollisuus -yhteys ei ole rajoittunut
demografisiin uskonnollisuuden muuttujiin, kuten kirkossa käymisen yleisyyteen tai vain teistisiin uskomuksiin.
Ennemmin, se on yhtä hyvin sovellettavissa uskonnollisuuden muuttujiin, joilla on huomattavaa psykologista
merkitystä, kuten lohdutuksen etsimistä (turvasatama) jumalasta ja uskonnosta. Nämä havainnot ovat linjassa Norrisin
ja Inglehartin (2011) teorian kanssa ”eksistentiaalisesta turvallisuudesta”: kun muilla keinoin tarjotaan suurempi
turvallisuus, ihmisillä on vähäisempi ”tarve” turvallisuuteen, jota uskonto muuten tarjoaisi.557

Mielenterveyden yhdeksi osa-alueeksi on aineistossa nimetty hyvinvointi. 558 Mielenterveys
keskeisenä tavoiteltavana ihanteena taas muotoillaan positiivisen psykologian näkökulman mukaan. Siinä
ensisijainen kiinnostuksen kohde on mielenterveyden ja hyvinvoinnin suojelemisessa ja edistämisessä
teorian keskeisenä prioriteettina. Tämän voi ilmaista myös kärsimyksen välttämisenä:
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Tosiaan, ”negatiivinen” ja ”positiivinen” psykologia yleisesti ottaen eivät niinkään kilpaile vaan ennemminkin
täydentävät toisiaan ja sama pätee uskontojen psykologiaan. Syyni rajoittua pääasiassa kontekstuaalisessa
tapauksessa559 suurilta osin (uskonnon) vajavaisuuksiin on se, että kuten William James, olen kiinnostunut ensisijaisesti
perustason vaatimuksista välttää vakavaa kärsimystä ja ihmisten potentiaalia saavuttaa jossain määrin rauha jopa
vakavien stressaavien tekijöiden ollessa läsnä.560
Ennen tämän osion561 loppuun viemistä, minun tulisi vahvistaa, että kontekstuaalinen analyysini uskonnosta on
perustunut jonkin verran ”vajavaisuuden lähestymistapaan”: ensin yksilöllisellä mikrotasolla ja sitten kulttuurisella
makrotasolla. Tämän analyysin ei kuitenkaan pitäisi estää sitä todellista mahdollisuutta, että uskonto voi auttaa ihmisiä
myös turvallisissa konteksteissa kukoistamaan täydemmin (vrt. Park & Slattery, 2013). Tosiaan, uskonto tarjoaa
potentiaalisesti ylimääräisen, (toisin sanoen, ei ainoastaan korvaavan) turvasataman ja turvallisen tukikohdan suojelulle,
tutkimiselle ja kasvulle. Samaten, uskonto voi tarjota viitekehyksen ymmärtää positiivisia, kasvuun liittyviä
kokemuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi kauneuteen, ihmettelyyn ”huippukokemuksiin” ja syvään kunnioitukseen tai
pelkoon liittyvät kokemukset (esimerkiksi van Cappellen & Sarogolou, 2012).562

Aineistossa muodostuva uskontokäsitys sijoittaa uskonnon potentiaalisuuden politiikan
ytimeen. Tällöin se on kääntämässä positiiviseksi tai Fairclough’n mukaan ilmaisten, uudelleen
kontekstualisoimassa negatiivisesti arvottuneeksi ymmärrettyä vallitsevaa psykologista tulkintaa
uskonnollisuudesta ja henkisyydestä, johon Granqvist viittaa ”vajavaisuuden lähestymistapana” 563.
Henkisyyden kontekstissa tämä tarkoittaa jäsentymättömän kiintymyssuhteen ja dissosiatiivisen
kokemustyypin kääntämistä positiiviseen henkiseen merkityssisältöön. Vaihtoehtoisesti uskonnon
kulttuuri voi myös tarjota viitekehyksen tulkita ”vajavaisuuteen liitettyjen” turvattomuuden kokemusten
korvaamisen sijaan myös turvallisuuteen ja kasvuun liittyviä kokemuksia. 564 Näin se voi jäsentää
ihmisten elämää laajemminkin. Potentiaalisuuden politiikka voi koskettaa koko populaatiota, ei vain
”pelastuksen tarvitsijoita”. Potentiaalinen hyöty laajentuu näin suurempaan ihmisjoukkoon sekä
”tarvitsijoihin” että ”kukoistajiin”. Uskonto erilaisissa ilmenemismuodoissaan ja funktioissaan muodostaa
näin viitekehyksen potentiaalisuuden politiikalle.
Kontekstin merkitystä sekä uskonnon ja mielenterveyden käsitteellistä ulottuvuutta sen
osana korostetaan ja tarkennetaan edelleen:
Yleisesti, uskonnon ja mielenterveyden tutkimus viittaa siihen, että suhde näiden kahden välillä on monimutkainen ja
riippuvainen moderaattoreista565 (Batson ym., 1993; Bergin, 1983; Hackney & Sanders, 2003; Park & Slattery 2013;
Salsman ym., 2015). Tämä on lähes itsestään selvää ottaen huomioon sekä ”uskonnon” että ”mielenterveyden”
käsitteiden laaja-alaisuuden. Siksi on merkittävää mihin aspekteihin uskonnossa keskitymme. Samaten, tietyt aspektit
joihin keskitymme mielenterveyden tutkimuksessa, vaikuttavat merkittävästi– –Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, ne
559
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kontekstit, joissa tutkimuksiin osallistujat elävät, ovat erittäin tärkeitä. Toisin kun kaksi ensimmäistä moderaattoria566,
tämä kolmas määre ei ole saanut sitä huomiota, jonka se ansaitsee. Käyn nyt läpi kunkin määreen567 rinnakkain
kiintymyssuhdeteoreettisten huomioiden kanssa, aloittaen – kuten hyvässä kolmen ruokalajin illallisessa –
maukkaimmasta ruokalajista alkuruokana.568

Tässä Granqvist viittaa ensimmäisenä tarkastelun kohteena kontekstin pohdintaan kaikista
kiinnostavimpina, mutta vähiten huomiota saaneena ulottuvuutena psykologisessa tutkimuksessa, jossa on
kartoitettu mielenterveyden ja uskonnon välisiä suhteita. Näin sen painoarvoa ja relevanssia tarkastelun
kohteena korostetaan. Tällä tavalla diskurssikentän suuntaaminen ja kääntäminen kontekstin eli makrotason korostuneeseen merkitykseen aloitetaan jo ennen siirtymistä New Agen, dissosiaation ja muuntuneiden tietoisuudentilojen käsittelyyn. Tämä toteutuu kun tarkasteluun otetaan yleisempi ja moniulotteisempi
näkökulma uskonnon eri aspekteihin mielenterveyden näkökulmasta.
Makrotason konteksti on aineistossa tässä yhteydessä korostunut, sitä käsiteltäessä huomattavasti laajemmin, yli kolmen sivun verran, kun taas mikrotason kontekstin käsittely on aineistossa yhden
sivun mittainen. Diskurssin suuntaaminen painokkaasti makrotason kontekstin, eli yhteiskunnallisen ja
kulttuurisen todellisuuden merkityksen painoarvoa korostavaksi, näkyy täten sekä suoraan tuomalla esiin
sen relevanssia toteamalla sen mielenkiintoisuuden ja vähäisen huomion tilasta tutkimuksessa että myös
jättämällä sille aineistossa yksilötason kontekstia laajempi tila kun selvitetään uskonnon ja mielenterveyden välistä suhdetta kiintymyssuhdeteorian kannalta oleellisista näkökulmista.
Kehitystaustan, perheen ja lähisuhteiden tärkeyttä uskonnon ja mielenterveyden välisen suhteen tutkimuksessa kiintymyssuhdeteoreettisesti esitetään useasti ja lisäksi näiden eri puolia ja suhteita
tarkastellen. Nimenomaan näihin ymmärretään kiteytyvän kiintymyssuhdeteorian lähtökohta ja tästä seuraten sen selitysvoima myös uskonnon ja mielenterveyden suhteita lähestyttäessä. Tätä laajennetaan kuitenkin myös kontekstuaaliselle tasolle, jolloin kiintymyssuhdeteoriaa uudelleen kontekstualisoidaan siirtämällä siihen kontekstin huomioivaa uskontososiologista diskurssia:
Hyödyntäen uskonto kiintymyksenä -mallia, olen esittänyt tässä luvussa, että kiintymyssuhdeteoreettiset huomiot
tarjoavat syvällistä näkemystä sille, miksi kontekstuaaliset faktorit ja yhtä lailla tietyt aspektit mielenterveydessä ja
uskonnossa ovat erittäin merkittäviä niissä yhteyksissä, jotka on havaittu uskonnon ja mielenterveyden välillä. – – Täten
kiintymyssuhdeteoria on lupaava käsitteellinen viitekehys joka tavoittaa monia tärkeitä moderaattoreita, jotka
perustelevat uskonnon ja mielenterveyden yhteyttä. Laajennuksena, kiintymyssuhdeteoria auttaa meitä ymmärtämään
miksi uskonto ja mielenterveys yhdistyvät toisiinsa.569

Eri tapoja olla uskonnollinen taustoitetaan erilaisilla kehityspoluilla ja niihin nivoutuvilla
kiintymyssuhteilla. Ne selittävät eli tarjoavat yhden vastauksen kysymykseen siitä miksi yksilölliset katsomukselliset erot kehittyvät. Tämä nähdään kiintymyssuhdeteorian vahvuutena mielenterveyden ja us-
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konnon yhteyksien avaamisessa. Kiintymyssuhdeteorian ja siihen perustuvien uskonnollisuuden yksilöllisten erojen kehitysreittien mallinnuksessa ymmärretään tarjoavan näiden välisistä suhteista syvällistä
ymmärrystä:
Kuitenkin, kiintymyssuhdeteorian tarjoamat mahdollisuudet sen kontribuutiossa uskonnon ja mielenterveyden
tutkimukseen, ovat vielä syvällisempiä. Tämä johtuu siitä, että toisin kuin muissa teorioissa uskonnon ja
mielenterveyden kentällä, kiintymyssuhdeteorian evolutiivinen ja kehityksellinen perusta mahdollistaa suuret ”miksi”kysymykset. On tärkeää, että yksilölliset erot uskonnon aspekteissa, jotka tekevät eron yhteyksille suhteessa
mielenterveyteen (yksilön koettu suhde jumalan kanssa ja representaatio hänestä, positiivinen vastaan negatiivinen
uskonnollinen coping ja niin edelleen) luonnollisesti omaavat kehitykselliset kaarensa, jotka edeltävät niitä. Näiden
kehityspolkujen, joita on kuvattu erityisesti luvuissa viisi ja kuusi570, tulisi olla tämän alan tutkijoiden kiinnostuksen
kohteena, koska ne johtavat eri tapoihin olla uskonnollinen, kuten yhtä lailla myös erilaisiin vaikutuksiin
mielenterveydessä. Kehityksellistä näkökulmasta tarkasteltuna, uskonnon ja mielenterveyden välisen yhteyden
ymmärtäminen jää vajavaiseksi, kunnes ymmärrämme kuinka ja miksi yksilölliset erot tavoissa olla uskonnollinen
kehittyvät alun perin. – –
Kompensaatio- ja vastaavuusreitit uskonnollisuuteen ovat erityisen hyödyllisiä tässä suhteessa ja niitä tulisi
selvittää enemmän uskonnon ja mielenterveyden tutkimuksessa.571

New Agea selittävän kehitystaustan mallinnus nostetaan esiin myös muiden katsomuksellisten orientaatioiden potentiaalisena kiintymyssuhdeteoreettisena selittäjänä.572 Täten korostetaan jälleen
kehitysreittien merkitystä jopa laajentaen sitä New Agen ulkopuolelle sijoittuvien katsomuksellisten
orientaatioiden selittämisessä.
New Agesta tämä aspekti on voimistuvasti osana aineiston diskurssijärjestyksiä jätetty taustalle tai kokonaan poistettu, vaikka se on hahmotettu yhtenä kehityspolkuna uskontoon, tässä tapauksessa
tarkemmin ilmaistuna henkisyyteen. Tässä on ristiriita. New Age ohjautuu makrotason selityksistä voimakkaasti verrattuna jumalakiintymykseen. Toisaalta makrotason uskonnon selityksissä korostuu ahdinko, kärsimys, ja turvan haku, mutta New Ageen yhdistetty yksilöiden eroja katsomuksissa kuvaileva
jäsentymätön kehitysreitti traumadiskurssin mallin mukaan muotoiltuna ei voi sisältää näitä, vaikka ne
selittävät ”muita” uskonnollisuuden kehityksessä ilmeneviä yksilöllisiä eroja. New Age- henkisyys edustaa yhtä kehityspolkua tai tarkemmin ilmaisten sen lopputulosta. Sen diskurssijärjestyksessä omanlaisenaan kontekstina riippumattomuus perhetaustasta toimii keskeisen kokemusmaailman tuottajana tai altistajana. New Agen käsittely kiintymyssuhdeteoreettisesti muodostaa tässä suhteessa poikkeuksen muihin
katsomuksellisiin viiteryhmiin verrattuna.
Kuitenkin samaan aikaan aineistossa New Agen yhteiskunnallisen muutoksen diskurssi normalisoi New Agen ”normaalina” länsimaisten modernien yhteiskuntien henkisyytenä, jonka patologisuus
kategorisesti kiistetään toteamalla yhä uudestaan suorasti ja epäsuorasti ettei se liity New Age-ilmiöön.
Tässä tapahtuu jännitteen luominen yksilökeskeisen henkinen kokemus-diskurssin ja kollektiivisena kuvatun yhteiskunnallisen muutoksen diskurssien välille.
570
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Jännite näiden välillä tarkoittaa sitä, että henkisen kokemuksen diskurssin kantaessa edelleen mukanaan traumadiskurssin ja sen järjestykseen liittyvää dissosiaation hajoamiseen ja kaoottisuuteen
niveltyvää merkityksenantoa, samaan aikaan tuotetaan kuvaa New Agesta yhteiskunnallisena valtavirtaistuneena ilmiönä ja kasvavana suuntauksena, joka kasvunsa vuoksi tehdään normaaliksi riisumalla siltä
patologisuuden mahdollisuus. Tämän voi hahmottaa psykopatologian vastadiskurssin muotoiluksi, sillä
fokusta suunnataan poispäin mielenterveydellisten seurausvaikutusten kannalta ongelmallisesta jäsentymättömästä kiintymyssuhdehistoriasta ja siihen nivoutuvia riskitekijöitä korostavasta perinteisemmästä
kiintymyssuhdeteoreettisesta traumadiskurssista.
New Agen selityksessä tehdään muihin uskonnon tai henkisyyden kenttään sijoitettujen katsomusten eli ensisijaisesti jumalakiintymykseen suhteutettuna poikkeus tukeutumalla erityisesti sosiaalisen ja yhteiskunnallisen kontekstin selitysosuuteen ja sen väestötason valta-asemaan. New Agen kategoria tuo siis keskustelun uskonnon ja mielenterveyden suhteesta makrotason kontekstin diskurssikenttään.
Se edustaa yhtä uskonnon diskurssijärjestyksen juonnetta eli henkisyyttä, josta näkökulman fokuksen toisin kohdistamisen prosessia vakiinnutetaan. Näin se laajentaa voimistuvasti pienemmän mittakaavan perhekontekstin selittävää vaikutusta yhteiskunnallisiin olosuhteisiin kiintymyssuhdeteoreettisessa diskurssissa.
Tässä yhteydessä on huomionarvoista että kiintymyssuhdeteorian perustavin lähtökohta on
ollut tutkia erityislaatuisina koettujen kiintymyssuhteiden merkitystä yksilön kehitykselle ja selviytymiselle, erityisesti suhteessa vanhempiin. 573 Alun perin tutkimus keskittyi korostuneesti äitiin muodostetun
kiintymyssuhteen laatuun.574 Myöhemmin tutkimusintressit ovat sittemmin suuntautuneet laajalti erilaisten kiintymyssuhteiden tutkimukseen. Alun perin tarkastelun fokuksena oli tutkia erityisesti eri tavoin
kaltoin kohdeltuja lapsia ja kliinistä otosta, kuten nuorisorikollisia, jotka olivat kokeneet jatkuvia menetyksiä ja eron huoltajistaan, jonka katsottiin vaikuttavan ongelmallisesti heidän psyykkiseen ja sosiaaliseen kehityskulkuunsa. Häiriintyneiksi katsotut kiintymyssuhteet huoltajiin sekä niiden aiheuttamat haitalliset vaikutukset lasten mielenterveyden kehitykseen olivat siis jo teorian kehittymisen alkumetreillä
kiintymyssuhdeteorian ja sen kliinisen sovellusalueen tärkeimpiä intressejä. 575Tässä suhteessa aineistoni
mahdollisesta kehityshistoriallisesta tai mielenterveyden problematiikasta sekä näiden mahdollisista yhteyksistä tyhjä tai voimistuvasti kannanotoissaan tästä merkityssisällöstä tyhjentämiseen pyrkivä diskurssikenttä New Agen käsittelyssä on omintakeinen.
Mikäli ennen psykologinen tutkimus on hahmottanut lapsuuden kaltoinkohtelun altistavan
dissosiatiivisille kokemuksille ja oman aineistoni fokus on lisännyt tähän New Agen ominaispiirteellisesti
painottuvan dissosiatiivisen kokemisen tavan, aineistossa esiintyy myöhemmin kannanottoja, jotka kategorisesti esittävät perhetaustan ja jäsentymättömän kiintymyssuhteen yhteyden New Agen kehityksen
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taustatekijänä ja sille ominaisten ”muuntuneiden henkisyyden tilojen” taustoittamisessa merkityksettöminä tekijöinä.576
Tällainen voimistuva kantaaottava diskurssi hahmottuu kappaleiden sisäisen logiikan järjestyksen avulla. Ensin esitellään kiintymyssuhdeteorian muodostuksen keskeisimpänä periaatteena toimivaa
perheessä muodostuneen kiintymyssuhteen taustaa, jossa taipumus dissosiatiivisen kokemustyypin kehittymiseen viettää väistämättä jäsentymättömään kiintymyssuhteeseen ja siinä hahmotettuihin traumaattisiin tai kaltoinkohteluun liittyviin tapahtumiin. Sen jälkeen siirrytään New Age henkisyyteen ja siinä
esiintyviin ”muuntuneiden henkisyyden tilojen” analyysiin, jolloin kehitystausta merkitystä voimistuvasti
suunnataan pois diskurssijärjestyksen fokuksesta.
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ks. esim. Granqvist 2020, 231–232.
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Kuvio 4a. Henkisen vallankumouksen diskurssijärjestys sekä siinä tuotettujen merkitysten väliset
suhteet.
Selittämisen taso: Makrotaso (väestötason
selitysmallit)
Dominoivat tieteenaladiskurssit:
(Uskonto)sosiologia, väestötiede, positiivinen
psykologia
Kehityksellinen konteksti: psykologinen kehitystausta
merkityksetön New Agen selittämisessä. Sen sijaan
yhteiskunnallinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja
historiallinen kontekstualisointi sen taustoittajana.
New Agen selitysmalli
ja tulkinta
New Agen
valtavirtaistuminen
yhteiskunnassa

Vastaava
yhteiskunnallinen
tilanne ja/tai sitä
kuvaava teoria
Henkinen vallankumous
(Heelas)
Normalisoinnin kaksoissidos

Dissosiatiivisen henkisen
kokemustyypin ja
jäsentymättömän
kiintymyssuhteen
yleisyys ”normaalissa”
populaatiossa

Yhteys normatiivisen
uskonnon ja henkisyyden
sekä hyvän
mielenterveyden välillä

Yksilön kehitykselliset
tekijät kuten
jäsentymätön
kiintymyssuhde eivät
selitä New Agea
Sen sijaan uskonto ja
henkisyys toimivat
hyvinvointivaltiota
vastaavina yhteisöllisyyden
ja mielenterveyden
rakentajina

Henkisyyden trendinä ja
esoterian muotona
hahmottaminen
Mielenterveydellisen
statuksen kääntäminen
normaaliksi tai
positiiviseksi

Uskonnon ja henkisyyden
terapeuttinen kulttuuri
(Kivivuori) ja
potentiaalisuuden politiikan
normaali (Helén)
Uskonto ja henkisyys
eksistentiaalisen turvan
tarpeen tyydyttäjinä (Norris
& Inglehart)
Funktionaalinen uskonnon ja
henkisyyden määrittely

New Agen uudelleen
kontekstualisointi
normatiivisena uutena
henkisyyden muotona
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Vaikka tulosten tulkinta jäisi ristiriitaiseksi ja tuottaisi erilaisia tuloksia, diskursiivisesti kuitenkin rakennetaan psykopatologian vastadiskurssia siirryttäessä kohti aineiston lukujen loppua ja tehtävää johtopäätöstä, jossa New Agen yhteys psykopatologiaan vähintään suhteellistetaan. Toisaalta sosiaalisen ja historiallisen taustan ottaminen osaksi diskurssia suuntaa sitä myös vahvemmin siihen suuntaan, että kehitystausta, joka on yhdistetty psykopatologiaan, ei ole vaikuttava tekijä. Tämä on vahva väite huomioiden aineiston edustavan psykologian tieteenalan diskurssia, jonka alassa esitettyinä perusteina on kiintymyssuhdeteoriassa käytetty erilaisten katsomuksellisten orientaatioiden erojen selittämisessä ennen kaikkea erilaisia kiintymyssuhdekategorioita yksilöllisten katsomuksellisten erojen näkökulman tarkastelun ollessa
keskeinen näkökulma.
Sosiaalisen ja historiallisen tilanteen esitetään siis selittävän ilmiötä. Näin kehityspsykologisten väitteiden selitysosuus, jolloin kiintymyssuhdeteoreettinen välineistön merkitys aiheen selittämisessä jää vähäiseksi. Tällöin psykopatologian purkamisen perustelut haetaan ”ulkoisista” uskontososiologisista tieteenaladiskursseista eikä kiintymyssuhdeteorian perinteisiin selitysmalleihin ja välineistöön nojaten. Kuitenkin New Age on tuotu kiintymyssuhdeteoreettisen selittämisen kohteeksi myös aineistossa
ensisijaisesti psykologisen kehitystaustaansa nivoutuen eli välittyvän mallin kautta, jossa se selittyy epäsuorasti sulautumisen kautta. Tältä pojalta argumentoidaan myös psykopatologiseen tai terveeseen kehityskulkuihin liittyvistä yhteyksistä.
Täten mikrotason yksilöpsykologinen kokemuskorosteinen diskurssi henkisestä kokemuksesta laajenee yhteiskunnallisen tason kannanottoon, jonka varassa psykopatologian vastadiskurssi muotoillaan. Nämä ulottuvuudet vahvistavat toisiaan vastadiskurssin muotoilua tehostaen. Kummallakin on
toistensa kanssa yhteneviä korostuksia, mutta myös omaan diskurssikenttäänsä luontevammin soveltuvia
ominaispiirteellisiä painotuksia. Yleisyys väestössä ja kulttuurinen normatiivisuus on yhteiskunnaisen
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makrotason ominaispiirre, kun taas emic-diskurssin validiointi ja siinä leimalliset henkilökohtaiset kokemukset ja niiden auktoriteetti ovat riippumattomia niiden lukumäärästä tai prevalenssista eli esiintyvyydestä väestössä. Näiden tasojen risteäminen ilmentää normalisoinnin kaksoissidosta, jossa potentiaalisuuden politiikan hengessä huomio suuntautuu henkisyyden mahdollisuuksiin mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi.
Tästä huomattavasti poiketen traumadiskurssi erityisesti lapsuuden kontekstiin sijoitettuna
on alun perin siirtänyt New Agen kiintymyssuhdeteorian selittämisen alaan. Tällöin ilmiö tuodaan tutkimuksen kohteeksi liittämällä se välittyvään malliin ja siinä mahdollistuneeseen alttiuteen dissosiatiiviselle
kokemustyypille. Tämä on analyyttisesti tarkastellen ristiriitaista, sillä normaalin ja psykopatologian välisen rajan määrittämisen arvioinnin ja siitä tehtävät johtopäätökset voisi kiintymyssuhdeteorian alassa olettaa perustuvan kiintymyssuhdeteorian keskeisiin lähtökohtiin, eli perheensisäisiin kiintymyssuhteisiin
eikä yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jota selitetään ensisijaisesti toisilla tieteenaloilla. Tässä tapauksessa
tukeudutaan uskontotieteeseen ja Paul Heelaksen henkisen vallankumouksen määrittelyyn.
Jäsentymätöntä kiintymyssuhdetta laajemmin, New Agen selittämisessä yleisemmän tason
kehityspsykologisten muuttujien merkitystä ei korosteta. Kiintymyssuhdeteoreettisen diskurssin ollessa
kyseessä, tällä viitataan kuitenkin ensisijaisesti jäsentymättömän kiintymyssuhteen merkitykseen, joka
korostui henkisen kokemuksen patologisuuden vastadiskurssissa siinä painottuessa yksilöllisen kokemuksen ja perheen kontekstin selittämisen taso. Tästä yksittäisestä tekijästä kannanotto laajenee kuitenkin
henkisen vallankumouksen diskurssissa jäsentymätöntä kiintymyssuhdetta radikaalimmin koskemaan ylipäätään muidenkin kehityspsykologisten tekijöiden merkityksen epäoleellisuutta, vaikka tässä kontekstissa ei eritellä tarkemmin, mitä nämä tekijät tarkoittavat. Niihin viitataan yleisellä tasolla ”kehityspsykologisina tekijöinä” siinä merkityksessä ettei niillä ole ollenkaan selitysvoimaa. 577
Tällaisen diskurssikentän rakentamisen voi katsoa ilmentävän eräänlaista normalisoinnin
kaksoissidosta. Tällä tarkoitan kahdella tasolla etenevää normalisoinnin prosessia, jotka risteävät New
Agen kautta rakennettavassa jäsentymättömän kiintymyssuhteen ja dissosiatiivisen kokemustyypin merkityksen positiiviseksi kääntämisessä tai Fairclough´n termein ilmaisten uudelleen kontekstualisoinnissa.
New Agen kautta ensin asetetaan kyseenalaiseksi jäsentymättömän kiintymyssuhteen merkitys sen taustatekijänä tai selittäjänä ylipäätään, jos se on osa psykopatologian tulkintaan viettävää diskurssikenttää. Jos
taas diskurssi yhdistyy hyvän mielenterveyden tai yhteiskuntaan onnistuneesti sopeutumisen positiivisemmassa valossa merkityksellistyvään diskurssikenttään, New Agen taustatekijäksi aiemmin tunnistettua
kiintymyksen jäsentymättömyyttä ja siihen yhdistyvää dissosiatiivista ”jäsentymätöntä” kokemustyyppiä
pyritään sen väestötasolla ilmenevää yleisyyttä esiin tuomalla merkityksellistämään positiivisemmassa
valossa näyttäytyvänä ilmiönä eli Fairclough’n terminologiaa käyttäen uudelleen kontekstualisoimalla se.
Uskontotieteellisesti erityisen relevanttia on havainto siitä, että tämä tehdään nimenomaan hahmottamalla
577

Granqvist 2020, 232.
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New Age-ilmiö osana uskonnon diskurssikenttää, tarkemmin ilmaisten erityisesti henkisyyden kontekstissa sekä kokemuksellisella tasolla että yhteiskunnallisena henkisyyden uudenlaisena liikehdintänä.
Toisaalta psykologisen hyödyn ja yksilön kokemuksellisuuden korostukseen liietään myös vahva
yhteiskunnalliseen muutokseen liittyvä kannanotto. Yksilötason koettu hyvinvointi asetetaan perusteluksi
sille, miksi nyky-yhteiskunnan ja tulevaisuuden kehityssuunta on uhkaava ja vältettävä verrattuna yhtenäiseksi ymmärretyn menneisyyteen. Vastakkainasettelu uhkaavan ja siksi vältettävän tulevaisuuden ja
yhtenäisen sekä tavoittelemisen arvoisen menneisyyden ihannetilan-ja ajan välillä ilmenee asettamalla ne
suoraan arvottavaan vertailuun keskenään viitattaessa uskonnon ”terapeuttisiin vaikutuksiin” laajemminkin, kuitenkin konkreettisia ratkaisuehdotuksia pohtimatta vaan korostamalla yksilön kokemaa yhteyttä ja
jumalakokemusta sekä laajemmin uskonnollisuutta mielenterveyden kannalta positiivisessa valossa:
On olemassa (jumalalakiintymyksen lisäksi)578 myös muita uskonnon ”terapeuttisia komponentteja jotka voidaan vain
osittain ymmärtää kiintymyssuhdeteorian viitekehyksestä. Esimerkkejä tästä ovat mahdollinen elämän tarkoituksen
tarjoaminen– –, sosiaalinen tuki, joka tarjoutuu läheisistä ihmissuhteista, joita uskonnollinen yhteisö tarjoaa, ja eettinen
koodisto siihen kuinka välttää monia vaarallisia houkutuksia, joita nykyaikaisella maailmalla on tarjottavanaan.579

Mainitut terapeuttiset vaikutukset eivät selity ainoastaan kiintymyssuhdeteorian viitekehyksen kautta,
vaan kuvaavat terveydelle suotuisia uskonnon vaikutuksia laajemminkin. Myös tällainen uskonnon ja
mielenterveyden kiintymyssuhdeteoriaa laajempaan psykologiseen kontekstiin asettava ja ”terapeuttiseen
kulttuuriin”580 sijoittava pohdinta tuo esiin laajemman psykokulttuurin viitekehyksen. Sen yhdeksi osaalueeksi tai tapausesimerkiksi kiintymyssuhdeteoria Granqvistin mukaan ymmärrettynä on sen kanssa linjassa muotoiltujen korostusten perusteella mahdollista sijoittaa. Toisaalta sosiaaliseen vuorovaikutukseen,
yhteisöllisyyteen ja yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kontekstiin mielenterveyden sitova pohdinta kriisidiskurssiin kuvaakin psykokulttuurin yksilökeskeisyydelle vastakkaista tapaa ilmiökentän selittämisessä. Kiintymyssuhdeteoreettisessa diskurssissa rakentuva mielenterveyden säilyttämisen ihanne rakentuu täten vahvasti psykokulttuurin pääasiallisen korostuksen mukaan, vaikka sisällyttääkin siihen tässä
diskurssikentässä vahvasti myös yhteiskunnallisen kontekstin analyysiä yksilön kokemuksen korostamisen lisäksi.
Luokittelukäytäntöihin ja määrittelyihin henkisyyden, uskonnon sekä hyvän mielenterveyden ja sen häiriöiden välisistä rajojen vedosta vaikuttaa empiirinen uskontotilanne yhteiskunnassa. Toisin
sanoen vallitseva yhteiskunnallinen tilanne, uskonto, kulttuuri ja näiden piirissä tehdyt jaottelut normatiiviin tai sitä vastoin marginaaliin sijoittuvista uskonnollisuuden tai henkisyyden muodoista sekä näiden
piirissä rakentuvat käsitykset uskonnolliseksi tai henkiseksi ymmärretystä ilmaisusta tai kokemisen tavoista vaikuttavat mielenterveyden ja sen häiriöiden kannalta tehtävien rajanvetojen määrittelijöinä.581
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Oma lisäykseni.
Granqvist 2020, 203.
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ks. Kivivuori 1999.
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Ks. esim. Farias, Underwood & Claridge 2013; Schieman, Bierman & Ellison 2013; Moosa & Sandhu 2016; Saville-Smith
2016; Honkasalo 2017).
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Henkisen vallankumouksen diskurssijärjestys aineistossa kuvastaa tai kapseloi pienoiskoossa tämän laajan yhteiskunnallisen prosessin esimerkinomaisesti. Siinä luokittelukäytännöt ja käsitteelliset rajanvedot
terveen ja sairaan välillä värittyvät merkityssisällöiltään positiivisina kun henkisyyden, tai rajatummin tai
New Agen sitä kuvastavana liikkeenä katsotaan olevan väestötasolla suosiota kasvattava katsomus. Tällöin New Age sisällytetään henkisyyden diskurssikenttään, jossa positiivinen merkityksenanto toteutuu.
Myös New Ageen yhdistetty yksilötason dissosiatiivinen kokemustyyppi on sisällytetty normalisoinnin
kenttään, osaksi normalisoinnin kaksoissidoksena hahmottamaani prosessia, jossa yhteiskunnallinen henkisyyden suosiotaan kasvattava asema toimii Granqvistin intressinä kyseenalaistaa ja muotoilla uudelleen
dissosiatiivisen kokemustyypin traumaattiseen kehitystaustaan ennen yhdistetyt kehityspsykologiset juuret ja kääntää kokemus New Agen yhteydessä selviytymistä palvelevaksi, voimakkaaksi ja terveeksi kokemustyypiksi.
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8. Yhteenveto ja johtopäätökset
Työssäni tarkastelin sitä, kuinka Pehr Granqvistin kehittämässä henkisyyden tai rajatummin New Agen
kiintymyssuhdeteoreettisessa selitysmallissa rakennetaan, merkityksellistetään ja tehdään
ymmärrettäväksi New Agea, mielenterveyttä ja psykopatologiaa suhteessa toisiinsa. Tarkastelin
henkiseksi nimetyn kontekstin merkitystä ja käyttötarkoitusta mielenterveyden ja siihen niveltyvien
merkityssisältöjen rakentamisessa erityisesti kiinnittäen näkökulman dissosiaation käsitteeseen.
Oleelliseksi löydökseksi hahmottui henkisyyden diskurssien käyttötarkoitus New Ageen ja siihen
yhdistyvän keskeisen kokemustyypin eli dissosiaation ympärille kietoutuneen psykopatologian
merkityssisältöjen purkamisessa. Henkisyyden diskurssit toimivat siis vastadiskursseina traumaan ja
psykopatologiaan yhdistyville diskurssijärjestyksille.
Hahmotin ja jäsensin aineistoni diskurssijärjestykset tarkastellen niitä tarinaa rakentavina,
narratiivin tapaan etenevänä juonena, joka tiivistyi New Agen ja siihen kuuluvan dissosiatiivisen kokemustyypin eli henkisen kokemuksen normalisointiin. Tässä prosessissa kriisi-ja traumadiskurssista liikkeelle lähtevä kiintymyssuhdeteoreettinen mielenterveysdiskurssi oli mahdollista muuntaa, tai vähintään
suunnata vahvemmin positiivisesti arvolatautuneeksi New Agen kontekstissa ja sen kategoriaan kiinnittyen, koska se merkityksellistyi sekä yksilölliseksi henkiseksi kokemukseksi että yhteiskunnallista muutosta kuvailevaksi väestötasolla yleistyväksi henkiseksi vallankumoukseksi. Henkisen kokemuksen ja
henkisen vallankumouksen diskurssijärjestysten avulla aineistossani rakennettiin normalisointia edustava
vastadiskurssi mielenterveyden patologialle. Tämä tarkoittaa vaihtoehtoista tulkintaa traumadiskurssissa
muovautuvalle selitysmallille, johon New Agen piirissä yleiseksi kokemusluokaksi ymmärretty dissosiatiivinen kokemus on psykologisessa traditiossa tyypillisesti sijoitettu silloin, kun näitä on selitetty
yhteydessä jäsentymättömän kiintymyssuhteen mahdollistamaan kehitystaustaan.
New Ageen yhdistyvän dissosiatiivisen ja ”muuntuneiden tietoisuudentilojen” kokemustyypin validointi toteutui autentisoimalla näitä kokijoiden henkilökohtaisia ja yksilöllisiä kokemuksia ”henkisinä kokemuksina”. Näin diskursiivisesti kielen tasolla rakennettavalla ”henkiselle kokemukselle” tuotetaan sisältöä ja merkityksiä nostamalla kokijoiden esittämät tulkinnat esiin ja täydentäen näitä Granqvistin asiantuntijatulkintojen kautta. Asiantuntijan tulkinta liittää nämä yksilöllisten henkisten kokemusten
validoinnin lisäksi osaksi psykologian alan ja kiintymyssuhdeteoreettista diskurssikenttää, sen ”etic-diskurssina”, jota Granqvist aiheen asiantuntijana ja kokijoiden diskurssia tulkitsemalla ja autentisoimalla
tekee todeksi osana tätä diskurssijärjestystä. Näin emic-ja etic- diskurssi kietoutuvat yhteen rakentaen
New Ageen liittyvälle henkiselle kokemukselle siihen liittyvää ominaispiirteellistä monitasoista merkityssisältöä.
New Agea normalisoidaan ensin sekä psykologisesti henkisen kokemuksen kautta ”normaalina” ilmiönä että laajemmin yhteiskunnallisen tason normaalina, suosiotaan kasvattavana uudenlaisena henkisen kentän liikehdintänä. Nämä kuvastavat normalisoinnin prosessin vakiinnuttamista sekä
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mikro- että makrotason mittakaavassa. Olen hahmottanut henkisen vallankumouksen diskurssijärjestyksen jatkumona henkisen kokemuksen diskurssijärjestykselle, joka toteuttaa vastaavaa normalisoinnin
funktiota, mutta selittämisen tasossaan yksilö- ja perhetasoon kiinnittyen. Näin henkisen vallankumouksen ja sen kautta vakiinnutettava ja voimistuva ”terapeuttisen uskonnon kulttuurin” diskurssi muodostaa
henkisen kokemuksen diskurssin lisäksi psykopatologian vastadiskurssin toisen juonteen, jonka varaan
New Agen psykopatologian vastadiskurssia vakiinnutetaan. Tässä ilmenee normalisoinnin kaksoissidos,
jossa mikro-ja makrotason selitysmallit kietoutuvat yhteen. Kummankin tason henkiseksi merkityksellistetyt diskurssijärjestykset toimivat siis normalisoinnin keinoina, joka siirtää tarkastellun ilmiön eli New
Agen ja siihen liitetyn dissosiatiivisen kokemustyypin ja jäsentymättömään kiintymyssuhteen mahdolliseksi ymmärtää mielenterveydellisesti normaalin kentässä ja positiivisemmin arvolatautuneessa henkisyyden merkityssisällössä sekä henkisenä kokemuksena että henkisenä vallankumouksena psykopatologisuuden sijaan, jollaisena trauma- ja kriisidiskurssit ovat New Agea ja dissosiaatiota merkityksellistäneet.
Emic-diskurssin validointi Granqvistin toteuttamana edustaa uudelleen kontekstualisointia
psykologian tieteenalan etic-diskurssin sisällä. Se vaikuttaa siten, että New Agen ja siihen yhdistettävän
dissosiatiivisen kokemustyypin ja riskiperheiden merkityssisältö käännetään ja uudelleen kontekstualisoidaan positiivisessa merkityksessä mielenterveyden kannalta tarkasteltuna traumareaktion sijaan yksilön
tulkitsemana ”henkisenä kokemuksena” ja yhteiskunnallisen ”henkisen kentän muutoksena”. Näin diskurssijärjestykset muokkautuvat poispäin psykopatologia diskurssin alasta ja merkityksenannoista eli ”perinteisen” psykologian tieteenaladiskurssista, jota Granqvist kuvaa jäsentymättömän kiintymyssuhteen ja
siihen liittyvien ilmiöiden tarkastelun suhteen ”negatiivisen fokuksen” läpäisemäksi.
Sen sijaan Granqvist hyödyntää normalisoinnin diskurssijärjestyksissä positiivisen psykologian korostamaa näkökulmaa ihmisten voimavaroista ja resilienssistä vaikeuksien ja haasteiden kohdalla.
Tällaisissa merkityksissä dissosiaatio määritellään henkisenä kokemuksena eli elämään syvästi vaikuttavana ja selviytymistä edistävänä henkisenä kokemuksena. Henkisen kokemuksen merkityksen rakentamisessa olennaista on lisäksi niiden rakentuminen paradoksien varaan sekä näiden kokemusten sanoittaminen mieleltään terveen ja sairaan risteyskohdissa, kristinuskon ja jumalan sekoittaminen ”yksilöllisinä”
hahmotettuihin uushenkisyyden tulkintoihin, totena kokeminen ja odotusten vastaisuus. Yhtä lailla yhteiskunnallinen mielenterveydellinen kriisi ja yhteisöllisyyden heikentyminen merkityksellistyykin henkisen
vallankumouksen diskurssijärjestyksessä ”uskonnon terapeuttisen kulttuurin” merkityksessä henkisyyden
mahdollisuutena kultivoida hyvään mielenterveyteen tässä diskurssijärjestyksessä kytkettyjä arvoja ja sosiaalisia yhteyksiä.
Uskontotieteellisesti relevanttia on havaintoni siitä, kuinka New Agen kategoriaa voidaan
uskonnon ja henkisyyden diskurssikenttään liitettynä ilmiönä, erityisesti henkisen kokemuksen merkityksessä hyödyntää suunnaten toisen tieteenalan, tässä tapauksessa psykologian tieteenalan diskurssia siihen
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suuntaan, että vakiintuneita käsityksiä alan keskeisistä olettamuksista on mahdollista asettaa uudelleenarvioinnin kohteeksi ja vakiintuneita löydöksiä haastaa alan keskeisessä intressikentässä eli mielenterveyteen ja sen patologiaan sekä niiden kehitystaustaan liittyvissä kysymyksissä.
Fairclough’n kahta diskurssianalyyttistä lähestymistapaa eli tekstuaalista sosiaalisen muutoksen analyysiä ja dialektis-relationaalista kriittistä diskurssianalyysiä yhdistävä malli toimi käsitteellisten ristiriitojen purkamisessa ja niiden merkitysten funktioiden analyysissä ja valotti aihepiiriä, sillä se
eteni vaiheittain tarinallisen juonen kautta ja mahdollisti tarkan tekstuaalisen analyysin ja hahmottamani
logiikan valottamisen ja auki purkamisen diskurssien luetteloinnin sijaan. Tekstuaalisen funktion painotus
Fairclough’n mallin korostuksena osoittautui siis metodologisesti työtäni hyvin palvelevaksi lähestymistavaksi. Erityisen keskeisiksi näkökulmiksi nousivat Fairclogh’lta teorian rakentamisessa ja analyysin toteuttamisessa tieteidenvälisyys, diskurssijärjestysten ja niissä tuotettujen merkitysten hahmottelu, uudelleen kontekstualisoinnin käsite sekä sosiokulttuurinen käytäntö.
Uskontotieteessä on havaittu New Ageen liittyvä negatiivisesti arvottuva merkitysyhteys.
Ainakin suomalaisessa yhteiskunnassa ihmiset määrittelevätkin tämän vuoksi itsensä mieluummin henkisiksi.582 Tältä osin aineisto osoittaa, kuinka henkisyyden käsitteeseen ja diskurssijärjestyksiin yhdistyessään New Agea on mahdollista määrittää empiirisenä liikehdintänä päinvastoin myös positiivisten merkitysyhteyksien värittämänä ilmiönä silloin kun se liitetään mielenterveyteen niveltyvään diskurssiin. Tällä
tavalla olen Granqvistin aineistoa analysoidessani ja siitä New Agen normalisoinnin prosessin hahmottaessani tehdessäni tuottanut New Agen merkityssisältöä rakentavaan diskursiiviseen ulottuvuuteen positiivisemmin arvottuvaa diskurssia henkisyyden diskurssijärjestysten analyysin kautta.
Makrotasoa edustavat kriisidiskurssi sekä henkisen vallankumouksen diskurssijärjestykset
muodostavat keskenään jatkumon, jossa tunnistetaan mielenterveyden ja institutionaalisen uskonnollisuuden kriisi, jolle esitetään ratkaisu uuden uskonnon kulttuurin eli henkisyyden nousussa. Nämä kehystävät
laajempana yhteiskunnallisena ja kulttuurisena koko väestöä koskettavana kehityskulun mallintamisessa
yksilötasolle sijoittuvaa traumadiskurssin ja henkisen kokemuksen diskurssijärjestyksiä. Vastaavalla tavalla nämä sijoittuvat toistensa jatkumoksi esittäen traumadiskurssin järjestyksessä ongelman tai riskin,
jolle esitetään ratkaisu henkisen kokemuksen tulkinnan mallinnuksessa. Nämä yksilötason diskurssijärjestykset sijoittuvat yksilötasolla kriisidiskurssin järjestyksen ja uskonnon kulttuurin ja henkisen vallankumouksen diskurssikenttien sisälle ilmentäen pienemmässä mittakaavassa samaa ilmiötä kuin niitä kehystävät makrotason diskurssijärjestykset. Henkisyyden kautta käännetään mielenterveyden kannalta sekä
yhteiskunnallinen kriisikehityskulku että yksilön traumaan viittaava kehityskulku eli psykopatologisointidiskurssi positiivisemmaksi, eli nämä normalisoidaan ottamalla diskurssijärjestykseen New Agen käsite
(makrotaso) ja sitä ilmentävänä kokemustyyppinä henkinen kokemus (mikrotaso).
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New Age liitetään liikkeen tai yhteisön tasolla myös mielenterveydellisen kriisin diskurssiin. Siinä se merkityksellistyy perinteisen institutionaalisen uskonnon asemaa uhkaavassa merkityksessä,
jonka keskeiseksi merkityssisällöksi annetaan individualistiset, arvot, löyhä yhteisöllisyys ja materialismi.
Tällaiset merkitykset ja arvot esitetään kriisidiskurssin järjestyksessä perinteisen institutionaalisen uskonnon vastakohtaa edustavissa merkityksissä. Tällaisena New Age merkityksellistetään väestön mielenterveyden kannalta uhkana, jolloin se nivoutuu osaksi psykopatologisointidiskurssin mielenterveydellistä
kriisiä näissä merkityksissään kuvastavaa yhteiskunnallista ja kulttuurista muutosta, joka merkityksellistetään riskikehitykseen viittaavana muutoksena eli määritelmällisesti kriisinä. Normalisointidiskurssin
osana New Age taas yhdistetään henkisen vallankumouksena osaksi uskonnon kulttuuria ja uskonnon diskurssikenttää, jolloin sen merkityssisältö on samanhenkisten traumaa työstävien yhteisöjen kautta ymmärretty mielenterveyden kannalta positiivisessa merkityksessä. Toisin sanoen New Agen merkityssisältö on
normalisoitu eli faircloughlaisittain uudelleen kontekstualisoitu positiivisessa tai mielenterveyttä suojelevassa merkityksessä kun se yhdistetään uskontodiskurssiin eikä kriisidiskurssin kenttään. Uudelleen kontekstualisointi ja Helénin mallintama normalisointi kuvastivat molemmat analyysissäni tätä samaa merkityksen kääntämisen prosessia. Helénin potentiaalisuuden politiikan hengessä normalisointi tapahtui nimenomaan painottuen positiivisesti arvottuvilla merkityssisällöillä eikä riskinä. Aineistossa havainnollistuu kuitenkin diskursseille ominainen luonne tuottaa toisilleen vastakkaisia näkökulmia sosiaaliseen todellisuuteen. Psykopatologisointidiskurssin ja normalisointidiskurssin tuottamat merkityssisällöt mielenterveyden kannalta arvotettuna tuottavat siis toisistaan radikaalisti poikkeavan kuvauksen New Agesta ja
dissosiaatiosta. Tätä voi pitää ilmentymänä diskurssien ja niiden vastadiskurssien tuottamista moninaisista kuvauksista sosiaalisessa todellisuudessa. Ne myös kuvastavat New Ageen liitettyä ristiriitaista ja
monimerkityksellistä luonnetta. Sitä kuvataankin kiistojen kohteena ja haastavana käsitteenä uskontotieteellisessä tutkimuksessa.583
Uskontotieteen kannalta kiinnostavaa on myös Granqvistin tapa lähestyä psykologian tieteenalan asiantuntijana tieteenalansa keskeinen selittämisen kohde ja asiantuntijuuden alue, eli väestön
mielenterveyden kehitys toiseenkin länsimaisissa yhteiskunnissa nousevaan trendiin: perinteisten ja institutionaalisten uskonnollisten organisaatioiden heikentyneeseen asemaan ja henkisyyden nousuun ja individualistisen kulttuurin voimistumiseen ja käsitellä näitä samassa diskurssikentässä.
Kriittisenä huomiona työtäni kohtaan hahmotan sen aineiston laajuuden. Se saattaa vaikuttaa
syventävän tutkielman tarpeisiin verrattain pieneltä, koska se koostuu muutamaa täydentävää huomiota ja
taustoitusta lukuun ottamatta pääosin Granqvistin monografian kahdesta pääluvusta eikä kokonaisesta
monografiasta. Puolustan aineistoni laajuuden valintaa ja kapeaa rajausta kuitenkin sillä, että huomioiden
aineistolleni tyypilliset ominaispiirteet, katson sen kuitenkin edustavan analyysiä varten kokoonsa nähden
hyvin rikasta, ja täten tämän työn tarpeisiin nähden mielenkiintoista ja riittävää diskurssikenttää, jonka
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näkökulmia voi suhteuttaa keskenään. Se sisällyttää itseensä niin henkisten kokemusten emic-diskurssia
kokijoiden näkökulmasta, asiantuntijapsykologin tulkintaa näistä sekä näistä irrallaan kirjoittajan
erittelemään kvantitatiivista tutkimusaineistoa mielenterveyden, kiintymyssuhteiden ja uushenkisyyden,
mystiikan ja uskonnon suhteista sekä tähän liittyvästä yhteiskunnallisesta tilanteesta ja kehityksestä.
Pääluvut 7 ja 8, joita analysoin, käsittävät tasan 50 sivua. Katson aineiston siis olevan kuitenkin riittävä
ottaen huomioon aineiston diskurssikentän moninaisuuden ja tieteellisen tekstin ominaispiirteet, mukaan
luettuna sen haastavuuden ja edustuksen uskontotieteen tutkielmantekijän näkökulmasta ”toista”
psykologian tieteenalaa. Lisäksi kapeampi näytteenomainen aineiston valinta mahdollisti runsaan teorian
hyödyntämisen. Olen peilannut aineistoa varsinaisen teoreettisen viitekehyksen lisäksi sekä Granqvistin
itse että hänen yhteistyössä Lee Kirkpatrickin kanssa tuottamaan aikaisempaan uushenkisyyden
kiintymyssuhdeteoreettiseen tutkimukseen taustoittavassa luvussani 5. Lisäksi analyysini yhteydessä
suhteutin ainestoa kiintymyssuhdeteoriaa laajempaan psykologiseen tutkimukseen havainnollistaakseni
normalisoinnin prosessia, jossa Granqvist irrottautuu tästä aiemmasta tutkimusperinteestä. Runsaan
teorian hyödyntämisen avulla aineistosta hahmottelemiani diskurssijärjestykset hahmottuivat selkeämmin,
syvällisemmin ja tarkemmin, jolloin aineiston luonne havainnollistavana tapausesimerkkinä laajemmista
uskonnon ja henkisyyden diskursiivisista vaikutuksista palveli tarkoitustaan. Aineistosta hahmottuvia
löydöksiä ja johtopäätöksiä ei kuitenkaan aineiston verrattain kapean luonteen vuoksi voikaan pitää
laajasti yleistettävinä, vaan psykologian tieteenaladiskurssia henkisyydestä ja uskonnosta sekä
kiintymyssuhdeteoriaa voisi tarkastella Granqvistin näkökulmaan paikantumatta laajemminkin. Aineisto
tarjoaa kuitenkin tuoreen ja näytteenomaisen avauksen tai näkökulman siihen, kuinka
henkisyysdiskursseilla on uskonnon diskurssijärjestykseen liitettyinä mahdollista operoida psykologisen
kiintymyssuhdeteoreettisessa kentässä ja tuottaa siihen näkökulma, joka haastaa eli tuottaa vastadiskurssia
tieteenalansa traditiossa pidempään vallinneille jo vakiinnutetulle selitysmalleille jäsentymättömän
kiintymyssuhteen, trauman ja dissosiaation yhteydestä sekä uskonnon ja henkisyyden kehittymisestä.
Lisäksi siinä havainnollistuu se, kuinka kokijoiden diskurssia validoimalla pitkäänkin vakiinnutettua
traditionaalisia psykologian diskurssijärjestyksiä voi suunnata uudelleen.
Henkisten kokemusten kokijoiden puheenvuorojen validoiminen ja Granqvistin tulkinnat
niistä tuottavat myös näkökulman siihen kuinka uskontotieteessä kiistellylle henkisyyden käsitteelle
rakennetaan nykyaikana merkityssisältöjä yksilöiden tulkintaa ja asiantuntijan puheenvuoroa yhdistelevää
kielenkäyttöä validoimalla. Se osoittaa myös kristinuskon kulttuurisen merkityksen voimakkuuteen
diskurssien validoinnin osana. Vaikka ”negatiivinen fokus”, jota jäsentymättömän kiintymyssuhteen
tematiikka kantaa Granqvistin mukaan mukanaan, ei olekaan ainut vallitseva näkemys muuntuneista
henkisyyden tiloista psykologiassa, vaan keskustelu on moninaisempaa, on kuitenkin otettava huomioon
aineistossa ilmenevä New Agen ja dissosiaation merkityksen uudelleen kontekstualisoinnin eli
normalisoinnin mahdollistuminen juuri silloin kun psykologisessa aineistossa on tarkoituksellisesti
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nostettu tilastojen kautta tuotetun datan lisäksi vähintään yhtä validiksi dataksi haastattelukuvaukset
henkisen kokemuksen oman kokemuksen ja tulkinnan mukaan.
Näiden validoinnilla, jota Granqvist psykologian asiantuntijana toteuttaa, on mahdollista
suunnata mielenterveyden ja henkisyyden yhteistä diskurssikenttää toisin aikakaudella, jota ennen
vallinnutta aikakautta on kuvailtu mittausparadigman vuoksi yksipuolista dataa uskonnosta ja
henkisyydestä tuottaneeksi. Aineiston normalisoinnin prosessi ja merkitysten positiiviseksi kääntäminen
kuvastaa ja tuottaa osaltaan positiivisen psykologian piirissä aloitettua vastadiskurssia tieteenalan
traditiossa vakiinnutetulle näkökulmalle, jossa keskitytään heikkouksien ja ongelmien sijaan myös
tunnistamaan ja tutkimaan ihmisen vahvuuksia, voimavaroja ja resilienssiä haastavienkin olosuhteiden
keskellä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita haastavien ja vaikeiden olosuhteiden sivuuttamista ihmisen
kehityksen tarkastelussa, mutta suuntaa näkökulmaa myös ihmisen kukoistamisen mahdollisuuksiin näistä
tilannetekijäistä huolimatta.584 Aineistossa hahmottuvat tulkinnat traumaattisen lapsuuden merkitysten
kääntämisestä eli tulkinnasta toisin, positiivisemmin osana henkisyyden kenttää viittaavat
esimerkinomaisesti siihen kuinka henkisyyden diskurssikenttää voidaan hyödyntää vaikeiden kokemusten
tulkinnassa perinteisestä kiintymyssuhdeteoreettisesta selitysmallista poikkeavalla tavalla, ja kuinka näillä
tulkinnoilla saattaa olla kestävä vaikutus ihmisen mielenterveyden ja selviytymisen kysymyksissä ainakin
psykologian asiantuntijatulkintojen mukaan sen perusteella mitä kokijat ovat haastatteluissaan kertoneet.
Tämä näkökulma huomioiden olisi erittäin relevanttia selvittää ja testata tätä näkökulmaa ja
diskurssijärjestysten vaikutusta uskonnon ja henkisyyden kontekstien ulkopuolellekin sijoitettuna.
Jatkotutkimuksessa voitaisiin esimerkiksi selvittää uushenkisyyden ja mielenterveyden välisiä yhteyksiä
kokijoiden oman tulkinnan mukaan esimerkiksi silloin kun uushenkisyyttä ei ymmärretä uskonnon tai
henkisyyden kenttään tai sen diskursseihin niveltyvänä ilmiönä, vaan sijoitettuna esimerkiksi
terveydenhuollon kontekstiin.
Sosiokulttuurisen käytännön ulottuvuus on psykologian alan teoriaa aineistona käytettäessä
väistämättä läsnä, vaikka kyseessä onkin teoreettinen ja käsitteellinen työ. Käytäntöön niveltyvät yhtymäkohdat havainnollistuvat diskurssianalyyttisesti tarkasteltuna erityisesti Fairclough’n sosiokulttuurisen
kontekstin ja käytännön ulottuvuutena esimerkiksi ”puhtaammin” teoreettiseen psykologisen teorianmuodostukseen kiteytyvien Fairclough’n diskurssikäytännön ja tekstuaalisen tason ohella. Kaksi viimeisenä
mainittua tasoa Fairclough’n diskurssianalyyttisessä mallissa näyttäytyivät analyysin valossa aineiston
teoreettisen ominaisluonteen vuoksi oleellisimpina. Käytäntö ja sosiokulttuurinen konteksti on väistämättä läsnä psykiatrian diskurssikentän nivoutuessa vahvasti aineiston diskurssijärjestyksiin oirekuvien ja
diagnosoitiin liittyvän termistön eli tekstuaalisen käytännön kautta. Tämä osoittaa näiden eri tasojen kietoutumisen yhteen, kuten Fairclough esittää.
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Janne Kivivuoren mukaan myös suomalaista yhteiskunnallista ja kulttuurista todellisuutta
luonnehtii psykokulttuurin ihanteiden mukaan mallinnettu sosiaalinen kamppailu ”toden uskon määrittelyvallasta”.585 Mielenterveyttä voi pitää tällaisena yhtenä yhteiskunnallisena alueena, jossa tätä kamppailua käydään. Aineistokin ilmentää rajanvetoja ja niiden arvottamista ”hyvän” tai ”uhkaavan” henkisyyden
ja uskonnollisen muodon välillä suhteuttaen kysymystä siihen, onko tietynlainen henkisyys edistävä tai
sitä vastoin potentiaalisesti mielenterveyden ihannetilaa uhkaavana arvottuva.
Tällaisen kysymyksenasettelun myötä herää kysymys New Agen asemasta nyky-yhteiskunnassa sekä sen ympärillä ja siitä tuotettujen diskurssien vaikutusvallasta. Laajemminkin ymmärrettynä
New Age-liikehdinnän vaikuttavuuden mittakaava suhteessa perinteiseksi miellettyyn uskontoon nykyyhteiskunnassa on ollut debatin kohteena. New Agen on nimittäin ymmärretty näyttäytyvän sekä voimallisesti vaikuttavana liikehdintänä että marginaalisena vastavoimana uskonnolle. 586
Uskontotieteessä henkisyys on voitu ymmärtää suosiotaan kasvattavana suuntauksena kun
taas New Age tiukemmin rajattuna ilmiönä on merkityksellistetty väistyvänä suuntauksena. 587 Granqvist
on päinvastoin käsitteellistänyt New Agen lopulta vahvasti yhteydessä uskonnollisuuden ja henkisyyden
nousun diskurssikenttää. Tällöin New Age toimii uutena uskonnollisuuden funktiota toteuttavana eli mielenterveyttä potentiaalisesti palvelevana osana” terapeuttista uskonnon kulttuuria”.
Granqvistin aineiston tarkastelu osoittaa hänen teoriansa yhteydet Crittendenin kiintymyssuhdeteoreettiseen DMM-mallin ytimeen eli resilienssiin. Granqvist tuo esiin henkisyyden tällaisena toivon ja resilienssin potentiaalisina kenttinä, joissa traumaattinen menneisyys voidaan henkisyyden diskurssijärjestysten kontekstissa kääntää ja ymmärtää positiiviseksi voimavaraksi tai eheytymisen keinoksi sekä
asiantuntijan hahmottamana etic-diskurssissa että henkisen kokemuksen ja trauman kokijoiden emic-diskursseissa heidän oman tulkintansa mukaan. Henkisyyden kontekstin tarkastelun merkitys puuttuu esimerkiksi DMM-mallin kuvauksesta, vaikka Crittenden toteaa mallin huomioivan resilienssin ja selviytymisen eri kontekstit.588 Granqvistin voi kuitenkin liittää Crittendenin näkemyksen linjaan siltä osin, että
hän korostaa kontekstien huomioimisen merkitystä osana kiintymyssuhdeteoreettista tutkimusta. Tämän
tarkastelussa juuri uskonnon ja henkisyyden kenttä osoittautuu tärkeäksi:
Samalla kun tiedostetaan uskonnon ja henkisyyden pimeä puoli, on yhtä tärkeää olla jättämättä huomiotta
psykologisesti ”valoisat” aspektit uskonnossa ja henkisyydessä. Kuten tässä kirjassa on esitetty, yhtenä avaintekijänä
tässä on uskonnon eksplisiittinen painotus perustavanlaatuisessa ihmisen mielen suhteellisuudessa.589

.

Granqvist korostaa intellektuaalisia saavutuksia, joita uskonnon tutkimuksella on

tarjottavaan psykologisen tutkimuksen kohteena.590 Hän suuntaa näkökulmaa myös siihen mitä
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positiivista uskonnot voivat tarjota ihmisille – on keskityttävä ”pimeiden puolien” lisäksi myös ”valoisiin
puoliin ” ja hyötyihin591 Uskonnon tutkimus voi tuottaa tietoa esimerkiksi mielen toimintaperiaatteista.592
Granqvist esittää teorian kehittämisen ja tutkimuksen merkitystä ihmissuhteissa ja kiintymyssuhteissa ilmenevän inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi. Uskonnon tutkiminen kiintymyssuhdeteorian kehyksessä ja sen kehittäminen edelleen näyttäytyy tästä näkökulmasta kiinnostavana ja tärkeänä jatkotutkimuksen-ja kehittämisen kohteena huomioiden sen aineistossakin hahmottuvan potentiaalin traumaattisen
diskurssikentän muovaamisen kohti yksilöiden omassakin emic-diskurssissa muovautuvan positiivisemman tulkinnan suuntaan. Lisäksi Granqvistin esittämä uskonnon ja psykologian yhteinen intressikenttä
kärsimyksen lievittämisessä ja intensiivisiin tunteisiin, parantamisen ja parantumisen 593 nivoutuvina hallinnoinnin ja työstämisen kenttinä osoittaa niiden yhteyksien tutkimisen merkitystä aikakaudella, jossa
inhimillisen kärsimyksen sanoittaminen suuntautuu yhä enemmän mielenterveyden häiriöiden diagnoosikategorioiden kielelle.594 Huomioiden psykologian ja New Agen tai uushenkisyyden yhteiset rajapinnat, kuten esimerkiksi parantamisen tai parantumisen tekniikoiden kehittämisen ja tämän kentän inhimillisen kärsimyksen kohtaamisen alueena, on näiden rajapinnoille kohdistuva tutkimus nykyaikana sekä empiirisesti että teoreettisesti kiinnostava jatkotutkimuksen kohde. Uskonto-ja henkisyysdiskurssien tarkastelu voi tuottaa näiden tarkasteluun avartavan näkökulman, jossa kokijoiden tulkinnat ja niiden vaikutukset otetaan huomioon psykologian tieteenalan suuntautuessa vahvemmin neurotieteen ohjaamaan reduktionistiseen näkökulmaan ja tilastolliseen metodologiaan, jossa inhimillinen tulkinta ja kokemus sekä niiden muutosvoima voivat jäädä sivuun. 595
Aineistostani hahmottuva normalisoinnin prosessi linjautuu laajemmin psykologian piirissä
käydyn debatin kanssa, jossa ymmärrys uskonnon relevanssista suhteessa mielenterveydellisiin kysymyksiin on alan edetessä lähemmäs nykyaikaa viettänyt kohti myönteisemmässä valossa määrittyvää konsensusta.596 Mielenterveyden sosiologian näkökulmasta aihetta tarkastelevien Scott Schiemanin, Alex Biermanin ja Christopher Ellisonin (2013) näkemyksen mukaan keskustelussa on siirrytty enemmän kohti resurssinäkökulmaa, jossa uskonto ja henkisyys määrittyvät hyvinvoinnin kannalta hyödyllisenä voimavarana.597
Kriittisenä huomiona tässä suhteessa on kuitenkin nostettu esiin käsitteellistä validiteettia
koskeva problematiikka. Henkisyyden käsite on tutkimuksissa usein määritelty niin laveasti, että sen voi
katsoa alun perin tai lähtökohtaisesti sisällyttävän itseensä olettaman hyvästä mielenterveydestä. 598 Ottaen
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huomioon modernin psykologian tieteenalan taustan ja kehityksen kolonialismin perinteen osana sekä korostuneesti länsimaiseen ajatteluperinteeseen pohjautuvana tieteenalana esimerkiksi diagnostisten kategorioiden muotoilussa599 ja länsimaisuuden myös uushenkisyyden rakentumisen prosesseissa 600, on myös
kiintymyssuhdeteorian tai muun psykologian alan teorian taustaoletuksiin ja ihmisyyden tai subjektiviteetin ihanteisiin perehtyminen ja purkaminen laajemmalla aineistolla kiinnostava ja tärkeä kriittisen tutkimuksen kohde.
On kuitenkin huomattava että kysymys henkisyyden ja mielenterveyden välisestä suhteesta
on empiiristenkin tutkimustulosten valossa edelleen monitulkintainen eikä kysymykseen ole löydetty
yksiselitteistä ja tyhjentävää vastausta. 601 Diagnoosit voidaan ymmärtää neuvottelun tuloksena. Kaikkien
psykiatristen sairauksien määrittelyssä ei ole tunnistettu selkeitä biologisia merkitsijöitä, joten diagnoosi
asetetaan lopulta potilaan ja lääkärin välisessä vuoropuhelussa.602 Tätä tapahtumaa voi tarkastella
diskurssina. Siksi kulttuurisesti tehtävien rajanvetojen tarkastelu eli niistä tuotettujen diskurssien
tarkastelu on tärkeää ja ajankohtaista. Nämä näkökulmat huomioiden on merkittävää tarkastella
mielenterveyden, uskonnon ja henkisyyden välistä rajanvetoa ja rakentumisen prosesseja laajemmin,
tämän työn aineistoa laajentamalla muihin psykologisiin teorioihin, mutta myös yhteiskunnallisten
instituutioiden tuottamiin ”empiirisempiin” aineistoihin, joissa määritellään terveyden, sairauden ja
kulttuurin rajat, ja joiden perusteella päätetään esimerkiksi ihmisten mielenterveyden häiriöiden hoidon
tarpeesta. Esimerkiksi muotoilussaan vielä keskeneräinen eurooppalainen ICD-11 diagnoosijärjestelmä
tulee olemaan Euroopan mittakaavassaan vaikutusvaltainen rajanvetoja ilmentävä aineisto, joka olisi
hedelmällinen laajemman tutkimuksen kohde.
Määrittelynsä haastavuuden ohella dissosiaation ja dissosiaatiohäiriöiden tunnistaminen on
todettu psykiatrisissa käytännöissä haastavaksi ja niiden diagnosointi onkin ollut verrattain vähäistä.603
Toisaalta voidaan katsoa, että ajoittain dissosiaatio kuvastaa sairauden diagnoosikategoriaa paremmin
länsimaisille ihmisille ominaista transsin muotoa tai uskonnolliseen kontekstiin liittyvää roolinottoa.604
Tämän perusteella voidaan myös tuoda esiin myös se, että dissosiaatiota ei ole kohdeltu mahdollisna
kulttuurisena transsin ilmaisun muotona, vaan kenties joissakin tapauksessa sitä on myös
kokemustyyppinä tarpeettomasti patologisoitu ja stigmatisoitu. Esimerkiksi Pohjois-Amerikkalaisen
DSM- 5- luokitusjärjestelmän tarkastelu on osoittanut, että uushenkisyydellekin tyypilliseksi
psykologiseksi piirteeksi tunnistetuista ”eksentrisen kokemisen muodoista” on pyritty hälventämään
niihin liitettyä stigmaa ja purkamaan niiden ympärille kehittynyttä psykopatologista tulkintakehystä. 605
Mielenterveyden osa-alueita ja liittymäpintoja tarkastellessa huomio kiinnittyy sekä
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tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan avun saamisen tarpeen mielenterveyteen häiriön tapauksessa, joka
perustuu diagnooseihin, mutta myös mielenterveyden häiriöihin liitetyn stigmaan ja sen
seurausvaikutuksiin yksilöille.606 Nämä huomioiden on erittäin merkityksellistä luokitellaanko ja
tunnistetaanko yksilön kokemus osaksi henkisen kentän kulttuurisesti normatiivista ilmaisua vai
dissosiaatiohäiriönä, johon henkilö voi tarvita ja haluta asiantuntijan apua. Kuten mielenterveyden
häiriöiden stigman tutkimus osoittaa, stigmalla voi olla negatiivisia seurausvaikutuksia mielenterveyden
häiriöön sairastuneen yksilön toipumiselle ja hoidolle.607 On siis yksilöiden kokemusten tarkastelun
lisäksi erittäin merkityksellistä tunnistaa ja jatkaa määrittelyä ja prosessien kriittistä tarkastelua
dissosiaation, dissosiaatiohäiriön ja uushenkisyyteen tai uskontoon liittyvien rajanvetojen tiimoilta niissä
instituutiossa, joissa tätä rajanvetoa tehdään. Näistä karttuvan laajemman tiedon avulla myös jo olemassa
olevien henkisen kokemuksen tai psykiatrisen diagnoosin kategorioiden rajoja voi olla mahdollista
venyttää ja tarkastella sekä suhteessa toisiinsa että inhimillisen kokemusmaailman huokoisuus ja laajaalaisuus huomioiden, joka ei välttämättä esimerkiksi kärsimyksen ilmaisussaan ja avun tarpeessaan ole
typistettävissä puhtaasti jompaan kumpaan vallitsevassa luokittelun järjestelmässä ilmenevään
kategoriaan ja näiden edustamien ihmiskäsitysten mukaisiin hoitokeinoihin. Nämä huomiot osoittavat,
että dissosiatiohäiriöiden kategorian tarkastelu erityisesti yhteydessä henkisyyteen ja sen sosiaalisen
rakentumisen prosesseihin näyttäytyy relevanttina uskontotieteellisen jatkotutkimuksen kohteena ja
potentiaalisena olemassa olevia henkisyyden ja mielenterveyden häiriön rajalinjoja avartavana ja niitä
muovaavana ilmiönä. Esimerkiksi pohjois-amerikkalaisessa mielenterveyden häiriöiden
luokittelujärjestelmässä DSM 5:ssä todetaan suhteessa kulttuuriin, että dissosiaatiohäiriöiden diagnoosi
annetaan vain jos se ei ole ”normaali osa laajasti hyväksyttyä kulttuurista tai uskonnollista käytäntöä”. 608
Tällaiset näkökulmat huomioiden psykologian alalla toteutettavaan yksilöön kohdistuvaan
tarkoituksenmukaiseen arviointiin ymmärretään kuuluvan erottamattomana tekijänä asiantuntijan kyky
kriittisesti arvioida yhteiskunnallisten olosuhteiden vaikuttavuutta ja heijastavuutta yksilöön sekä
tiedostaa näiden tekijöiden vaikuttavuus myös omassa arviointityössä.609
Psykiatrisessa diagnostiikassa normaalin ja terveen sekä poikkeavan ja sairaan välisten rajanvetojen kysymys on aina ratkaistava tilannekohtaisesti. Näissä käytänteissä tasapainoillaan yksittäisen
potilaan erityisyyden sekä väestöä kokonaisuutena tarkastelevan tutkimuksen tuottaman yleistetyn tiedon
välillä.610 Aineistoni normalisoinnin prosessi on havainnollistanut tällaisen kahdella tasolla etenevän hahmottamisen logiikan myös Granqvistin kiintymyssuhdeteoriassa. Erityisesti se on tuonut esiin henkisyyden diskurssijärjestyksen siihen voimakkaasti vaikuttavana muuntajana, jolloin keskustelu suuntautuu
poispäin psykiatrian, trauman ja mielenterveyden häiriöiden diskurssijärjestyksestä. Tämä huomioiden on
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jatkotutkimuksen kannalta tarpeen selkeyttää jatkossakin näitä tilannekohtaisia, yhä uudelleen rakentuvia
prosesseja myös näkökulmista, jotka voivat muuntaa tarinan juonta ja tuottaa siihen jotakin uutta ja odottamatonta. Henkisyyden kenttä ja uskontotieteen näkökulma näyttäytyy työssäni tällaisena muuntajana,
jonka tarkasteluun fokusoituminen tuottaa jo vakiinnutettuihin kiintymyssuhdeteoreettisiin näkökulmiin
uuden juonteen. Henkisyyden diskurssijärjestys ja sen psykopatologian kenttää traumasta ja kriisistä kohti
henkistä kokemusta ja vallankumousta uudestaan jäsentävä vaikutus mielenterveysdiskurssissa on näyttäytynyt työssäni samanlaisessa roolissa, jota Utriainen on hahmotellut uskonnon käsitteen mahdollistavan ja uskontotieteen tarkastelevan. Tämä tarkoittaa laajempien yhteiskunnallisten ja kulttuuristen prosessien tarkastelun työkalua, jonka avulla on mahdollista pureutua sillä tavalla kulttuurisiin rajanvetoihin ja
niiden asettamisen perusteisiin, joita muista näkökulmista ei yhtä helposti havaitse. 611 Omassa työssäni
tämä merkitsee ensisijaisesti New Agen ja dissosiaation mielenterveydellisen statuksen normalisoinnin
prosessin vakiinnuttamista kun ne liitetään yhteyteen henkisyyden käsitteen merkityssisältöjen kanssa.
Työssäni olen lähestynyt ja havainnollistanut tällaisia käsitteellisesti rakennettavia rajanvetoja mielenterveyden ja henkisyyden välillä, yhden psykologian alan teorian ja teoreetikon näkökulmasta.
Siinä yhteiskunnallisen tilanteen ja yksilön kokemuksen henkisenä merkityksellistäminen näyttäytyy mielenterveydelle hyvän statuksen ”pyhittävänä” käsitteellisenä työkaluna. Teoreettisuudestaan huolimatta
rajanvedoissa terveen ja sairaan välillä kyseessä on voimakkaasti arjen psykiatriseen käytäntöön niveltyvä
kysymys, joka koskettaa psykiatrisia potilaita ja heitä hoitavia lääkäreitään. 612 Tämän työn rajauksen ja
aineiston näkökulman ulkopuolelle jäävä empiirinen psykiatrinen diagnosoinnin käytäntö uskontotieteen
näkökulmasta tarkasteltuna voisi tuottaa siitä sellaista tietoa, joka perinteisemmin tälle alueelle paintuvan
tutkimuksen näkökulmasta on jäänyt katveeseen. Erityisesti länsimaissa hahmotetun mielenterveyden häiriöiden nousun sekä kärsimyksen ilmaisun muuttunut kieli ”diagnostisten kulttuurien” korostusten kanssa
linjassa on tuottanut tarpeen lähestyä ja ymmärtää näitä ilmiöitä aiempia näkökulmia tarkentaen ja laajentaen.
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